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U svatých bran

Jubilejní Svatý rok byl ukončen a do veřejnosti pronikají první statistiky. Píše se o milionech poutníků, 
které navštívily Věčné Město, účastnily se nejrůznějších slavnostních bohoslužeb, nebo se setkaly i se Svatým 
Otcem Janem Pavlem II. Mám radost, že jsme se mohli mezi tyto miliony zařadit na sklonku Svatého roku i 
my. Nápad putovat do Říma, projít svatými branami, modlit se a dýchat atmosféru jubilejního Říma, se zrodil 
velice rychle někdy v říjnu loňského roku. Jenomže rychle plánovat ve Svatém roce není moc šťastný nápad. 
Kde třeba sehnat narychlo noclehy? A tak tento nápad vzal tak trochu za své. Před vánocemi nám ale svitla 
naděje, protože z jedné pouti někde od Brna odkázalo svoji účast asi pět poutníků a tím se uvolnila i místa v 
poutním domě Velehrad v Římě. Díky pohotovosti pana děkana a jeho bleskového jednání s vedením domu 
jsme byli přijati bez jakýchkoliv problémů. A tak v úterý 2. ledna odpoledne jsme se vydali na dlouhou cestu do 
Říma: pan děkan, jeden jeho známý, O. Mirek z Albrechtic a já. Cestovali jsme osobním autem pana děkana 
směrem na Mikulov, Vídeň, pak na Slovinsko, protože v té době byly různé patálie se sněhem a měli jsme tak 
trochu strach z Alp; no a pak již vesele do Itálie. Cesta to byla náročná, ale to k pouti patří. Bez jakékoliv 
poruchy či čehokoliv podobného jsme ve středu 3. ledna odpoledne zvonili u brány poutního domu Velehrad. 
Tento dům má velice dobrou polohu: nachází se tak deset minut pěší chůze od Svatopetrského náměstí, lépe ani 
nemůže být umístěn. Když byl od nás vyhnán do Říma pražský arcibiskup kardinál Josef Beran, leželo mu na 
srdci, aby tu bylo nějaké poutní místo pro poutníky z Čech a tak tento dům koupil. Dodnes funguje pod 
vedením P. Vojtěcha Hrubého, který je duší tohoto domu a pečlivým a obětavým průvodcem poutníků.

Po svém příjezdu jsme se tedy vybalili a hajdy na Svatopetrské náměstí, abychom s modlitbou prošli 
Svatou bránou Svatopetrské baziliky. Ale ouha! Zástup, který chtěl udělat totéž, se vinul kolem celé poloviny 
kolonády, což znamenalo několikahodinové čekání. Tak jsme zašli k velikým jesličkám, které ozdobily tradičně 
spolu s vánočním stromem (tentokrát z Rakouska) Svatopetrské náměstí. Ve čtvrtek se šlo dopoledne do 
baziliky Santa Maria Maggiore, kde je rovněž Svatá brána. Tam bylo lidí sice méně v porovnání s bazilikou 
Svatého Petra, na projití Svatou bránou se nemuselo hodiny čekat a pak pomalu ke Koloseu. V poledne jsme se 
ale s O. Mirkem od výpravy odtrhli a vydali se sami k dalším Svatým branám a sice v bazilice sv. Pavla a pak v 
bazilice sv. Jana na Lateráně, která je katedrálou Svatého Otce. Měli jsme totiž tak trochu strach, aby v pátek v 
rámci příprav na slavnostní uzavírání tyto baziliky neuzavřeli a už bychom se tam nedostali. Večer se nám 
kupodivu podařilo projít asi během půlhodinového čekání i Svatou bránou ve Svatopetrské bazilice. V pátek 
jsme se účastnili slavnostního uzavření Svaté brány baziliky Santa Maria Maggiore. Bazilika byla přeplněná, 
ale dostali jsme se až k oltáři. Po slavnostním uzavření následovaly slavnostní nešpory (trvaly hodinu) a pak po 
nich ještě mše svatá. Svaté brány baziliky Santa Maria Maggiore, sv. Pavla a sv. Jana na Lateráně uzavírali již v 
pátek večer kardinálové speciálně k tomu pověřeni Svatým Otcem. V sobotu o slavnosti Zjevení Páně se konalo 
slavnostní uzavření Svaté brány baziliky sv. Petra. Po mši svaté a po snídani jsme zamířili na Náměstí sv. Petra. 
Otec Hrubý zajistil místenky, protože bez nich bychom se asi do sektorů nedostali. Nebe bylo od rána temně 
šedé a těžké jak olovo. Měl jsem pocit, že taky pořádně zmokneme - ale toto je událost, pro kterou se musí něco 
obětovat. V devět hodin začaly zvonit všechny zvony a deset minut před půl desátou začali hrát slavnostní 
fanfáru. Při oznámení, že Svatý Otec přichází, propuklo náměstí v mohutný potlesk. Samotné uzavírání Svaté 
brány jsme mohli sledovat na obřích obrazovkách, protože přes sloupy z náměstí není vidět. Při příchodu 
Svatého Otce se udála taková roztomilá věc, všimnuli si toho i ti, kteří seděli vedle mne. Když bylo ohlášeno, 
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že Svatý Otec přichází, kovově šedé a těžké nebe se na několik vteřin roztrhlo a slunce jako mohutný reflektor 
ozářilo baziliku. Svatý Otec zahájil znamením kříže, po čemž následovala kratičká promluva, modlitba, žalm a 
pak se odebral ke Svaté bráně. Poklekl a chvíli se tiše modlil. Pak vstal a sám uzavřel obě těžká křídla Svaté 
brány, na což náměstí reagovalo opět bouřlivým potleskem. Pak se ještě chvíli modlil a pak se vydal k pódiu 
před hlavní bránou baziliky, kde byl oltář. Tam mu asistence sundala pluviál, oblékli mu ornát, Svatý Otec 
políbil oltář a vyšel před něj, aby pozdravil přítomné. A nyní se opět opakovalo to samé, co při jeho příchodu: 
jakmile pozvedl ruku a začal mávat na pozdrav, nebe se opět roztrhlo a slunce se doslova opřelo do baziliky. 
Byla to nádherná podívaná, opravená a obnovená fasáda baziliky zářila a zlatavý ornát Svatého otce se podobal 
kousku plápolajícího ohně. Nebe se vyčistilo a slunce svítilo až do večera. Mše svatá byla dlouhá a krásná, po 
ní poděkoval Svatý Otec všem, kdo se v Římě i kdekoliv jinde podíleli na oslavách Svatého roku. Pak se 
zpívalo slavnostní Te Deum a Svatý otec udělil apoštolské požehnání. Po něm pak nastoupil do papamobilu a 
projel náměstím, aby pozdravil zblízka poutníky. 

V pondělí ráno jsme balili, já běžel ještě na chvíli k sv. Petru, do krypty ke hrobu sv. apoštola Petra, ke 
hrobům papežů bl. Jana XXIII., Pavla VI. a Jana Pavla I. Část krypty, kde se nachází hrob papeže Pia XII. a 
našeho pana kardinála Berana byla uzavřena, tak jsem pozdravil jen na dálku no a kolem desáté hodiny jsme 
vyjížděli z Říma směrem na Assisi. Tam jsme byli v půl druhé odpoledne: návštěva baziliky a hrobu sv. 
Františka, baziliky sv. Kláry a baziliky Porcinkule. Assisi se z veliké části nachází v lešení. Opravuje se vše, co 
zničilo zemětřesení, ale dávají si opravdu záležet. Večer kolem šesti hodin jsme vyrazili z Assisi směrem domů. 
Tentokrát jsme jeli přes Rakousko - sníh tu a tam byl, ale dálnice byly perfektně čisté, takže se sněhem na cestě 
jsme se setkali až v Hranicích na Moravě a pak tady u nás od Frýdku směrem na Třinec. 

Co říci závěrem: že na vás všecky bylo pamatováno je samozřejmé. Jednu mši svatou jsme 
koncelebrovali u oltáře sv. Václava v bazilice sv. Petra, odkud měl taky v květnu 1969 pohřeb pan kardinál 
Beran. Tehdy pohřební mši svatou sloužil pan biskup Tomášek a k velikému podivení všech - závěrečné 
rozloučení (kondukt) vykonal sám Svatý Otec Pavel VI. Na jeho příkaz byl pan kardinál pohřben pod 
Svatopetrskou bazilikou, kde jsou pohřbeni jen papežové. Tam taky pana kardinála Svatý Otec osobně 
doprovodil a uložil k odpočinku. Jinak mše svaté jsme měli v kapli Velehradu. Viděli jsme a slyšeli jsme 
Svatého Otce. Slyšíme i některé hlasy, které tu a tam by rády radily Svatému Otci, aby se šetřil, aby už moc 
nedělal, jiní mluví v různých hlasových sílách o tom, aby zvažoval odstoupení… Vezměme si před sebe celý 
Jubilejní Svatý rok: denně setkání se stovkami, nebo taky tisíci poutníky na denních audiencích. Každá neděle a 
svátek nejrůznější jubilejní dny s jeho osobní účastí na slavnostních bohoslužbách, každou středu generální 
audience pro tisíce lidí, téměř denní audience pro různé představitele států, politiky, téměř denní setkání s 
biskupy, kteří přicházejí na svou pravidelnou návštěvu "ad limina apostolorum", téměř denní setkávání s 
prefekty různých kongregací, navíc apoštolské cesty mimo Řím a Itálii… Dovedeme si vůbec alespoň trochu 
představit, jaký to byl pro Svatého Otce maratón? Příprava promluv - tady se čeká, ale i číhá na každé slovo … 
Divíme se, že někdy může Svatý Otec vypadat unaveně? A kdo by nebyl! K tomu mu bude za chvíli 81 let. 
Můžeme říci, že během Jubilejního Svatého roku podal výkon, za který by se nemusel stydět i o hodně mladší a 
zdravý člověk. A ještě snad nakonec: poslání církve je soteriologické, čili vykupitelské. Pán Ježíš nás 
nevykoupil triumfální cestou do Jeruzaléma, jak si to vzpomínáme na Květnou neděli, ale tehdy, kdy neměl 
podoby ani krásy, kdy byl nelidsky zohaven a přibit na kříž. Svým utrpením a smrtí nás vykoupil. Církev není 
ani firma, jejíž manažeři se musejí pohybovat v předepsaném obleku a s uměle opálenou tváří, ani kulturní 
ansambl. Církev je Kristovo tajemné tělo a její viditelná hlava čím je Kristu v utrpení podobnější, tím více pro 
růst a zrání tohoto těla dělá. Děkujme Pánu Bohu za každý den, kdy tohoto Svatého Otce máme a vyprošujme 
mu sílu a Boží požehnání.

P. František

Tříkrálová sbírka 2001 a její dozvuky

V období od 3. do 8. ledna také v našem regionu probíhala "Tříkrálová sbírka", která navazovala na 
loňské zkušenosti z olomoucké arcidiecéze. Tato akce chce navázat na starou lidovou tradici tříkrálových 
koledníků a umožnit občanům naší republiky podílet se na charitní práci. 

Třinecká charita patří mezi dobrovolné charity, všichni, kteří se na její činnosti podílíme, to děláme při 
svých zaměstnáních. Dobrovolné charity mají ztíženou situaci tím, že na jejich činnost jim nepřispívají 
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ministerstva ČR či příslušné úřady a tak si na svou činnost musí získávat peníze sami. Jednou z těchto možností 
byla i letošní "Tříkrálová sbírka". Každá charita má určenu ve svém statutu svoji působnost, ta naše je ve 
farnosti Třinec a Vendryně, proto se do koledování zapojily skupinky z Třince (8 skupinek), Vendryně (3), 
Bystřice(3) a Nýdku (4). Každá skupinka měla svého vedoucího (staršího 18 let) a tři koledníky, všichni pak 
měli vytvořený svůj scénář, se kterým za lidmi přicházeli. Nejprve zazpívali koledu "My tři králové …", poté se 
stručně představili a obdarovali navštívené drobnými dárky - cukrem jako symbolem bílého zlata, 
pohlednicemi, výrobky z chráněných dílen. Nakonec vedoucí skupinky vysvětlil, nač je tato sbírka 
organizována. Většina lidí už byla informována o této sbírce z televize a novin.

A s jakými pocity jsme vycházeli do ulic, jaké jsme měli zážitky? Se všemi vedoucími jsme se shodli, 
že z počátku jsme cítili jakýsi ostych - jít mezi lidi a "žebrat", chodit dům od domu a prosit, my jsme ovšem 
neprosili pro sebe, ale pro nemocné, chudé a tedy potřebné. Vždyť jedním z našich koledníků v Ostravě byl i 
Otec biskup F.V.Lobkowicz, který nám před sbírkou řekl, že prvořadé je vyjít z kostelů a jít světu zvěstovat 
Krista. Církev vycházející z kostela k charitativní službě je pro okolí nejpřijatelnější způsob evangelizace a 
teprve druhořadé je, kolik se při sbírce vybere finančních prostředků. Důležité je dát i nevěřícím lidem 
možnost, aby se zapojili do díla milosrdné lásky. S těmito slovy jsme i my přicházeli mezi lidi a musím říci, že 
jsme byli překvapeni s jak příjemným ohlasem jsme byli přijímáni, to nám dodalo odvahy do dalšího 
koledování. Mnozí z nás jsme zažili i veselé příhody: 

Jan Golasowský: "Když jsem po načerpání benzínu do auta chtěl v Třinci platit v pokladně (byl jsem 
samozřejmě oblečen v "tříkrálovém kostýmu s korunou na hlavě) zeptala se mě pokladní jestli budu platit ve 
zlatě. Jinak jsem byl překvapen kladnými reakcemi lidí, kteří přispívali do kasičky. 

J. Horniaková: "S dětmi jsem koledovala na Košařiskách, Vendryni - Záolší a Karpentné. Na Karpentné, 
když jsme začali zpívat koledu, ozvalo se za dveřmi" "Franto chceš pułke nebo pivo? To si jeden pán myslel, že 
mu jde soused opožděně gratulovat k Novému roku. Pak si s námi zavzpomínal na dobu, kdy on byl malý a také 
koledoval. 

Nejmladšími koledníky byli 5-ti letý Vojtíšek z Třince a 6-ti letý Lukáš z Bystřice. Kromě toho, že lidé 
přispívali do zapečetěné pokladničky, někteří koledníkům nabízeli cukroví, ovoce a jiné drobnosti. Na 
vesnicích bylo největší překážkou náledí a pobíhající psi. Lidé zde ale byli štědřejší a vstřícnější. Také se znovu 
ukázalo, že lidé starší a méně movitější přispívali větší finační částkou, než Ti, kteří mají velké příjmy. 

A jak dopadla sbírka finančně:
Ve farnosti Třinec se vykoledovalo 39.594,80 Kč (nejvíce 8.181,50 Kč na jednu pokladničku, nejméně 

3.593,10 Kč). Ve farnosti Vendryně (Vendryně, Bystřice, Nýdek ) lidé přispěli celkovou částkou 55.412,90 Kč 
(nejvíce 8.380,- Kč a nejméně 2.679,- Kč). Rozpečeťování probíhalo na MěÚ v Třinci a Obecním úřadě ve 
Vendryni, zde příslušné osoby vyplňovaly protokol ke každé pokladničce. Poté se získané peníze odeslaly na 
konto České katolické charity do Prahy. Zde budou peníze rozděleny po odečtení nákladů na sbírku na " 
humanitární pomoc do zahraničí, k zajištění chodu diecézních charit, rozvojový fond k financování 
významných charitních projektů v ČR. 50% získaných prostředků bude vráceno do míst, kde se peníze vybraly, 
každá charita je pak použije na vlastní činnost, charitní projekty , na pomoc potřebným apod…

Závěrem mi dovolte poděkovat všem vedoucím skupinek, kterými byli manželé Kyvalští, J. a M. 
Golasowští, manž. Pavlíkovi, Ž. Czaplová, J. Staš, Milan Greiner, Š. Turoňová, B. Teofil, M. Szotkowski, W. 
Szwarc, M. Martynková, M. Přikryl, T. Szmek, M. Cieslarová, W. Branny, L. Maršálková, H. Krenželoková a 
také malým i větším koledníkům, kteří je doprovázeli. 

Děkuji jim za to, že se nestyděli jít naplnit poslání evangelizační i charitativní a i v nepříznivém počasí 
věnovali svůj čas lásce k potřebným. Děkuji také kněžím obou farností za podporu a pomoc při organizování 
"Tříkrálové sbírky". Nakonec bych chtěla poděkovat všem, kteří podpořili tuto akci, neboť se opět ukázalo, že 
dobrých lidí je mezi námi opravdu hodně. 

Pán Bůh zaplať!

J. Horniaková
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Życzenia dla czytelników "MOSTu" i dla wszystkich parafian!

Motto:
Płyną melodie zbożnych modlitw,
Jak wspaniałe niebios chóry.
Święć się, Boże, Imię Twoje,
Niech Cię chwalą morza, doły góry.

Daj nam, o Jezu, przestać minuty, dni, lata,
Niechaj miłość Twa ojcowska dni nasze przeplata.
Nie opuszczaj, lecz wysłuchaj nasze do Ciebie 
prośby,
Oddal gorzkie łzy i świata złego prośby.

Usłysz, ach usłysz nasze wołanie,
Nie daj nam zaginąć - ach, zmiłuj się, Panie!

Żyjmy przeto dla Jezusa w prawdziwej miłości,
On na pewno nas wysłucha ani nie opuści.

Więc kochani moi! - dla każdego -
Życzę z serca hojnie zdrowia, błogosławieństwa 
Bożego.
On niech wspiera wasze kroki w nowym roku, w 
każdej porze,
Niech oddala cienie, mroki, ześle szczęścia świtu 
zorze!

Niechaj dobroć Ojcowska serca wasze grzeje!
Za wszytkie dary dziękujmy, miejmy w nim 
nadzieję!

23.1.2001, Franciszek Babiuch

Radostná zpráva: třinecký Zdeněk Gibiec seminaristou ve Věčném 
Městě!

Drazí farnici, jak již jistě mnozí víte, naše farnost se dočkala - po několika létech pauzy máme opět 
"svého třineckého" bohoslovce, neboli muže, který se rozhodl studiem a pobytem v semináři připravovat na 
kněžské povolání. Zatím posledním předchůdcem v tomto směru byl P. František Cinciala, jenž se ke svému 
kněžství připravoval v letech 1988 - 1993 a v roce 1994 přijal kněžské svěcení. Pak jsme měli půst a teprve v 
roce Velkého jubilea 2000 se vyplnily modlitby mnoha našich farníků. Od tohoto roku se připravuje na kněžství 
27-letý ING. ZDENĚK GIBIEC, a to v samotné centru katolického světa - v v Římě. Zde je jeho dopis z 
Věčného Města:

Řím, 21.1.2001
Pokoj Vám, bratři a sestry, milí farníci v Třinci!
Jak před nedávném ohlásil Otec František v neděli na mši svaté (bylo to v den Božího hodu vánočního, 

pozn. redakce), existuje jeden nový seminarista v naší farnosti. Jsem vděčný Bohu, že právě mně Bůh nabídl 
možnost jít touto cestou. Byl jsem požádán členem redakční rady farního měsíčníku MOST, abych napsal o 
sobě pár slov. Nebyl jsem prvně moc pro, protože nevím, jestli je toto "Boží rozhodnutí" konečné, někteří z 
chlapců jsou totiž posíláni ze seminářů domů, protože se ukáže, že povolání ke kněžství nemají. I já tedy 
hledám dál svoji cestu a poslání, které pro mne od věků Bůh připravil. Vidím ale, když se podívám na svoji 
historii posledních let, že je to On, který konal konkrétní fakta v mém životě a koná dál. Dříve, než se pokusím 
napsat něco o místě, kde nyní přebývám, a cestě, která mne tam přivedla, byl jsem požádán, abych napsal také 
pár faktických informací z mého života, tudíž tak učiním na začátku: 

Narodil jsem se před sedmadvaceti léty v Třinci. Po základní škole jsem absolvoval studium na 
gymnáziu, a poté jsem byl přijat na Vysokou školu báňskou v Ostravě. Studoval jsem ekonomii zaměřenou 
především na uplatnění v hutním průmyslu. Po úspěšném zakončení studia v roce 1996 jsem odešel vykonávat 
osmnáctiměsíční civilní službu na faru do Valašského Meziříčí, kde od roku 1995 působí třineckým farníkům 
dobře známý Otec Pavel Stefan. A právě tam se začaly realizovat kroky, které dostaly konkrétní naplnění v 
podobě kněžského semináře v Římě, kde se nyní nacházím. 

Asi po půl roce mé civilní služby, proběhly ve valašsko-meziříčské farnosti již v pořadí třetí katecheze 
tzv. Neokatechumenátní cesty. Pro ty z vás, kteří nevědí, co Neokatechumenátní cesta je, možná uvedu pár 
slov: Jedná se o jedno z hnutí podobné například hnutí Fokoláre, Comunione de Liberazione, apod., vzniklých 
po II. vatikánském koncilu, a má tak jako každé z těchto hnutí svoje vlastní poslání. Název "Neo-
katechumenátní" dostala ne proto, že by se jednalo o přípravu k ještě jednomu křtu, ale proto, že v těchto 
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společenstvích jsou většinou již lidé pokřtění, které tato duchovní formace vede k obnově víry, k obnově křtu. 
Vede k pochopení toho, co vlastně křest znamená a kdo to je "křesťan", podobně jako například byli 
katechumeni v prvotní církvi postupně uváděni do víry, než pak byli slavnostně biskupem přijati do Církve. U 
Neokatechumenátní cesty se ve své podstatě nejedná ani tak o hnutí jako takové. Jedná se o duchovní obnovu 
ve farnostech dle závěrů II. vatikánského koncilu. I já jsem tedy začal do jednoho takového společenství 
pravidelně docházet, což mi dalo velmi mnoho pro můj duchovní život, a dnes mohu zcela upřímně říct, že 
spolu s darem mých rodičů, přátel a lidí, které mi Bůh poslal v životě do cesty, je tato Neokatechumenátní cesta 
jedním z největších darů, který jsem v živote od Boha dostal. 

Někteří z vás možná ví, že o cestě ke kněžství jsem už přemýšlel delší dobu a modlil jsem se k Bohu za 
to, aby mi dal poznat svoji vůli: buď cestu manželství nebo třeba i kněžství, pokud si to bude přát. Díky 
některým konkrétním faktům, které se v mém živote odehrály již dříve, jsem si začal více uvědomovat, že 
možná Bůh vidí můj život jinak než v manželství. A právě skrze zmíněnou Neokatechumenátní cestu se mi 
otevřela konkrétní příležitost přípravy ke kněžství v jednom ze seminářů s názvem Redemptoris Mater (Matka 
Vykupitele), ve kterých se připravují kluci ke kněžství jako všude jinde, ale v duchovní formaci této 
Neokatechumenátní cesty. Z těchto seminářů pak vycházejí diecézní kněží (samozřejmě po absolvování studia 
na teologické fakultě), ale s možností být k dispozici nejen v diecézi biskupa, pod kterého spadá seminář, ale 
především kdekoliv na světě - na požádání kteréhokoliv biskupa, který potřebuje kněze. Takovýchto seminářů 
je v současné době 43 a jsou rozesety po úplně celém světě. Já jsem dostal příležitost pro formaci ke kněžství v 
semináři v Římě, který je z nich největší a taky nejstarší. 

Mohu osobně říct, že jsem si ale nikdy něco takového nepředstavoval pro svůj život. Vždy jsem si dělal 
obrovské plány, jak já si zařídím svůj život. Jak já, já, já … Ale najednou je tady jedna konkrétní skutečnost, ve 
které se nacházím, já jsem ji nepřipravil, vím, že jsem tu správně, ale přitom jsem proto neudělal v podstatě 
skoro nic. Musím říct, že mi Bůh daroval zkušenost (prozatím jen malou, ale přece), že je to On, který si 
člověka volí, a ne člověk Boha. Nikdy bych nebyl schopen se pouze s vlastními silami na takovou cestu vydat. 
Bůh pro mě otevřel jednu konkrétní cestu, kterou připravil On a ne já. Ale přišla až ve stanovený čas. Otec 
František si zajisté vzpomene na to, když jsem byl velmi "žhavý" po uslyšení snad prvního volání ke kněžství 
ve čtvrtém ročníku na Vysoké škole báňské. Chtěl jsem tehdy přerušit studium, a jít do semináře. On mi v té 
době velmi moudře poradil, abych počkal, abych to "nechal dozrát". Dnes vidím, že to bylo velmi dobré 
rozhodnutí. Tehdy jsem absolutně nebyl připraven.

Musím ale říct i to, že samozřejmě nevím, kam povede tato cesta dál. Není vůbec řečeno, že když jsem 
vstoupil do semináře, že se už musím stát knězem, nemusí to tak být - a to buď z toho důvodu, že to není Boží 
vůle (bude dost času na to, aby se to poznalo) nebo z toho důvodu, že "selžu" já, a to např. z důvodu svoji 
pýchy či slabosti. I to se může stát. Pokud se budu opírat o sebe a ne o Boha, může se to stát. Ale modlím se k 
Bohu, aby se to nestalo, aby nedal svoji ochrannou ruku z mé hlavy pryč. A prosím zároveň o modlitbu v tomto 
úmyslu i Vás.

Nacházím se tedy v Diecézním kněžském semináři Redemptoris Mater v Římě. Je nás tady celkem 120 
chlapců z 34 zemí světa. Hovoří se italsky. Z Čechů jsem tady jediný, jsou tady dva kluci ze Slovenska a dva z 
Polska, se kterými mohu komunikovat v jiné řeči než v italštině. Studovat jezdíme všichni do centra Říma 
(seminář se nachází spíše na jeho okraji) na Pontificia Universita Gregoriana, na které jsem od října 2000 začal 
první semestr filosofie. Seminář je velmi hezký, postavený v moderním stylu, je situován na klidném místě, má 
okolo krásný parčík, ale taky hřiště na basket a fotbal, aby seminaristům nechyběl pohyb.

Takže asi tolik pár málo informací. Dalo by se psát a psát, protože zážitků za ty tři měsíce v úplně 
novém prostředí, mezi úplně neznámými lidmi, v úplně jiném jazyce, je mnoho, ale snad zase někdy jindy. 
Chtěl bych Vás, drazí bratři a sestry, touto cestou pozdravit a také, jak už jsem napsal, požádat o modlitbu, 
protože je to právě modlitba druhých, která mnohdy člověka přenese přes ne zrovna jednoduché situace a 
zkoušky. Přeji Vám, ať každého z Vás Pán provází na té vaší konkrétní životní cestě!

Zdeněk Gibiec
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DOMINUS IESUS - VATIKÁNSKÝ DOKUMENT PRO NÁS VŠECHNY

Drazí farníci, MOST by Vám rád touto cestou přiblížil jeden z velmi diskutovaných dokumentů Svatého 
stolce, který všem katolíkům na světě vysvětluji roli a postavení katolické církve. Jelikož ne všichni z Vás máte 
možnost, chuť a čas číst specializovaná katolická periodika, dovolili jsme si se souhlasem autora přetisknout 
část jednoho článku z péra Mgr. Michala Semína, který byl publikován k časopise Mezinárodní Report v 
prosinci 2000. Myslíme si, že velmi pěkně a výstižně pojednává o tomto vatikánském dokumentu. Vatikán 
publikoval začátkem září 2000 nový, 36stránkový dokument Kongregace pro nauku víry DOMINUS IESUS, 
pojednávající o jedinečné úloze katolické církve v ekonomii spásy. Podepsali jej kardinál Joseph Ratzinger, 
prefekt, a arcibiskup Tarcisio Bertone, sekretář této Kongregace. Dokument odpovídá na řadu otázek o 
důležitosti katolické církve a rovněž na otázky, které se objevily v kontextu ekumenického hnutí. Dokument 
schválil Svatý Otec Jan Pavel II. v červnu 2000. 

Redakce

Dokument Dominus Iesus pořádně zčeřil hladiny pokoncilní reality. Přestože se jedná pouze o 
dokument Kongregace pro nauku víry, je mnohými svými stoupenci i odpůrci oprávněně vnímán jako 
mimořádně závažný.

Diskuse nabrala obrátky zvláště poté, co se k Dominus Iesus začali vyjadřovat představitelé jiných 
vyznání i představitelé ekumenicky orientovaných iniciativ, včetně Papežské rady pro jednotu křesťanů. 
Kardinál Ratzinger to pravděpodobně očekával a proto na tiskové konferenci u příležitosti oficiálního vyhlášení 
DI takovou diskusi sám otevřel a přičinil poznámku, že tématem diskuse nemůže být to, co je dokumentem 
zavrženo jako nekatolické, ale to, co téma rozvíjí v ohledu pozitivním.Využívám tedy této nabídky a 
předkládám příspěvek, který je také míněn jako diskusní.

To, co Dominus Iesus odsuzuje jako z katolického hlediska nepřijatelné, plně odpovídá postoji 
učitelského úřadu. Dominus Iesus odsuzuje náboženský a konfesní relativismus, takové pojetí náboženské 
plurality, které staví jednotlivé "tradice" sobě na roveň. Odmítá představu, že Ježíš Kristus není výlučnou 
cestou k Otci a tedy i ke spáse a v závislosti na těchto kristologických předpokladech odmítá též příbuzné 
omyly v řádu ekleziologie. DI explicitně tvrdí, že Kristovu Církev není možné vnímat jako soubor a součet 
existujících křesťanských společností či že Kristova Církev je teprve uskutečnitelná v budoucnosti. Správně 
připomíná, že Kristova Církev je jediná a jednotná a jiné společnosti odvolávající se na Ježíše Krista tuto 
kvalitu postrádají. Dominus Iesus také zcela oprávněně dochází k závěru, že společnosti vzešlé z "reformace" 
není možné označovat jako církve, neboť nemají prvky, které církvi nutně náležejí.

Ratzinger také správně varuje před zneužíváním ekumenismu k účelům relativizace dogmat. V této 
souvislosti hovoří o úpadku dialogu jako cesty vedoucí k obrácení a jeho nahrazení, a to i uvnitř katolické 
církve, "ideologickou formou dialogu". Tato ideologizace dialogu pak vede ke ztrátě misijního úsilí.

Ve všech těchto ohledech Dominus Iesus nedvojznačně opakuje katolickou nauku a varuje před omyly, 
které jsou dnes tak široce rozšířeny vně i uvnitř katolické církve.

Přinejmenším v té míře, ve které bylo vydání Dominus Iesus překvapením, reakce představitelů 
nekatolických vyznání byly očekávané. Podle anglikánského "arcibiskupa" George Careye Dominus Iesus 
zpochybňuje dosavadní výsledky na ekumenickém poli. Manfred Kock, představitel německých luteránů, 
nazval Dominus Iesus "krokem zpět v ekumenických vztazích." Ruská pravoslavná církev vydala dokument, ve 
kterém tvrdí, že Církví Kristovou je ona a je to církev římsko-katolická, která se od ní oddělila.

Také reakce "katolických" disidentů nebyly překvapivé. Radikálové z hnutí "My jsme církev" či 
švýcarský teolog Hans Küng dokument příkře odsoudili. Stejné stanovisko vyjádřila irská prezidentka Mary 
McAleese, která vyjádřila svou "frustraci" z toho, že se "Církev nepřizpůsobila modernímu světu". Prezident 
židovských komunit v Itálii pak už jen stručně komentoval, že "kardinál Ratzinger může ve své verbální 
akrobacii klidně pokračovat, neboť pro židy žádný Nový zákon neexistuje. Tvrzení, že jediným prostředníkem 
spásy je Ježíš Kristus nás stejně z dialogu vyřazuje".

Zarážející je však reakce jiných představitelů kurie, a to zvláště těch, spjatých s Papežskou radou pro 
jednotu křesťanů. Její nejvyšší představitel kardinál Cassidy řekl, že "jazyk i načasování této deklarace nebyly 
vhodně zvoleny" a dále poznamenal, že z dílny PRJK by podobný dokument určitě nevzešel. Je prý psán 
"jazykem scholastiky" a není tedy určen pro ekumenické účely. Zajímavé. Buď je "jazyk scholastiky" obecně 
nevhodný pro vyjádření pravd víry (což je názor odporující učitelskému úřadu; viz např. encykliky Aeterni 
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Patris a Pascendi dominici gregis) a pak se nehodí pro žádný teologicky motivovaný účel, nebo svou povahou 
odpovídá teologickému tématu a pak se mu musí podřídit i zájmy ekumenismu. Podobné argumenty užil také 
pražský arcibiskup Miloslav kardinál Vlk.

Po čtyřiceti letech "ekumenického dialogu" jsou představitelé nekatolických vyznání překvapeni a 
pobouřeni skutečností, že se katolická církev považuje za nutný prostředek spásy a tvrdí, že pouze jí byl 
Kristem svěřen poklad víry. O čem se vlastně tato čtyři desetiletí jednalo, když aktéry ekumenického dialogu 
překvapí výroky, které patří k samotným základům katolické identity? 

Namísto obrácení a návratu nekatolíků do katolické církve, probíhá proces opačný. Nedávno britské 
sdělovací prostředky zveřejnily výsledky výzkumu v oblasti náboženství, které prokazují, že nejdynamičtěji 
rozvíjejícím se náboženstvím ve Velké Británii je islám. A to ne díky imigraci, ale díky odpadu katolíků! 
Podobně dramatický odpad probíhá v téměř celé Latinské Americe, kde statisíce katolíků přecházejí k 
agresivním pentekostálním sektám, financovaným ze Spojených států.

Přestává-li být cílem ekumenického dialogu obrácení jinověrců a jejich plné začlenění do Mystického 
těla Kristova, je třeba se ptát, co je na takovém ekumenismu přínosné. Jinověrce uchovává v bludech, které jsou 
překážkami spásy a katolíky uvádí do pochybností o pravosti katolické víry.

V tomto ohledu je třeba Dominus Iesus přivítat jako aktuální upozornění na nebezpečí, pramenící z 
relativizace pravosti pokladu víry, svěřeného katolické církvi.

Mgr. Michal Semín, Mezinárodní Report 12/2000, redakčně zkráceno.

To nejtěžší přijala jako dar

Vždycky jsem říkala: "Kdybych se měla tak dobře, manžel vydělal tolik peněz, abych nemusela chodit 
do práce a mohla zůstat doma. No, a vidíte. Teď jsem doma a manžel mi po třiceti letech manželství nosí 
snídani do postele," vtipkuje hostitelka. Smáli byste se s ní, kdyby před vámi neseděla těžce postižená žena, 
která jako jediný tělesný pohyb zvládne otočení hlavou.

"Dnes přijdu dřív, včera jsem si něco nadehnala!" volala devětatřicetiletá Božena Cihlářová na manžela, 
když 27. února 1992 odcházela do práce. O pár hodin později se pro ni zastavil čas. Domů se vrátila až za rok a 
půl. Na invalidním vozíku jako kvadruplegik.

"Bývala jsem moc aktivní a pořád mě něco hnalo dopředu. Měla jsem spoustu koníčků, přátel, hrála 
jsem národní ligu ve volejbalu, bavila mě práce na zahradě, ráda jsem tančila, do toho jsme stavěli rodinný 
dům, v němž se nám narodilo ještě třetí dítě... Bůh mě musel nějak zastavit, abych si přeskládala žebříček 
hodnot. A věděl, že můj úraz změní také celou naši rodinu. Dnes už vím, že k lepšímu," uvažuje paní Božena.

Jako dispečerka elektroměrové služby obyvatelstvu, vycházela vždy koncem měsíce do terénu na 
pochůzky po trafostanicích. V jedné z nich, na Starém Brně, se to stalo. "Dodnes rozumem vůbec nechápu jak," 
vzpomíná paní dispečerka. Do hlavy dostala zásah dvaadvaceti tisíci volty a ohořela jí levá část lebky. 
Elektrický proud projel jejím tělem dvakrát - jednou vyšel ven stehnem levé nohy, podruhé zápěstím pravé 
ruky. "Od okamžiku, kdy jsem dopadla v trafostanici na zem, se začaly dít zvláštní náhody. Přestože z trafa 
šlehaly blesky, objevil se tam pán, který se ke mně doplazil po zemi, vytáhl mě ven a zavolal pohotovost." 
Doktoři v nemocnici jí nedávali víc než dva dny života. Předpokládali přerušenou míchu a vzhledem k 
hrozivému úrazu hlavy i nevratné poškození mozku. Ale mělo to být jinak. Čtyři a půl měsíce po zranění 
prožila v bezvědomí a zhubla o třicet kilo. Potom se probrala. Ošetřující lékař řekl manželovi: "Stala se ta 
nejhorší věc, která se mohla stát - vaše paní následky úrazu přežije, ale nebude se hýbat."

"Co pro mne bylo nejtěžší? Vžít se do ženských prací a do ženské mentality. Přijmout každodenní 
stereotyp a prožívat čtyřiadvacetihodinově koncentrované manželství bez komunikace s vnějším světem," 
vzpomíná Jiří Cihlář, původní profesí strojní inženýr, dnes pečovatel. Právě na něj nejvíce doléhala tíha 
nejistoty, když byla žena napojena na přístrojích, tlak nešťastných příbuzných a odpovědnost za výchovu dětí. 
Později také zařizování a běhání po úřadech, bezbariérové úpravy domova a zajišťování dalších podmínek, 
které by dovolily, aby postižená nemusela do ústavu a mohla žít doma se svými blízkými.

"Co pro mne bylo nejtěžší? Přijmout svou nemohoucnost," přiznává Božena. "Ještě v léčebně v Hrabyni, 
kam mě vrtulník převezl v listopadu 1992, jsem doufala, že se všechno spraví, že se rozhýbu a uzdravím. Vůbec 
mě nenapadlo, že to tak zůstane. Trvalo dlouho, než jsem svůj úděl přijala, vyčítala jsem Bohu, proč jsem raději 
nezemřela." Zlom nastal v roce 1996 na duchovních cvičeních v Rajhradě u Brna. "Dostala jsem od Boha 
takovou sílu, že z ní mohu rozdávat."
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Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi. To je její oblíbený citát z 
Matoušova evangelia. "Vždycky jsem život vnímala jako bumerang: vrátí se ti to, co odhodíš..."

Už za dva dny po tragické události se ve vesnici na předměstí Brna, kde žije, dalo dohromady 
společenství až čtyřiceti lidí, které se u nich scházelo k modlitbě růžence. Poslouchá se to jako pohádka, že 
několik měsíců každý večer chodili prosit za život a uzdravení té, které lékaři nedávali žádnou naději. 
"Vymodlili si mne", říká tiše paní Boženka. Dodnes se u Cihlářů každou neděli jejich blízcí scházejí, aby se 
spolu modlili.

"Už devátý rok jsem naprosto odkázána na pomoc druhých. Pečuje o mě manžel, děti, babičky vaří, 
vystřídala se u mě řada ošetřovatelek, cvičitelek, pečovatelek... Víte, jak si představuji světce? Jako člověka, 
který vidí, když vedle něho někdo potřebuje pomoc, a než aby o tom mluvil, tak mu ji poskytne. A může jít 
třeba jen o maličkosti. Teď vím víc než dříve, jak je důležité, když někoho pohladíte nebo mu podáte ruku. 
Mám radost, že se mohu na druhé aspoň usmát a pomodlit se za ně."

Když jsem se po návštěvě u Cihlářů vracela domů, přemýšlela jsem o tom, kolik věcí není samozřejmost 
ani náhoda. A že světec není jen ten, kdo pomáhá druhým, ale ten, kdo se dokáže vzdát svých představ a přání a 
nejtěžší okolnosti života přijímá jako dar.

převzato: Martina Jandlová, Víkend, Rovnost, sobota 23. prosince 2000

Bratři a sestry, výše uvedený příběh ženy upoutané na invalidním vozíku byl otištěn ve víkendové 
"Rovnosti" 23. prosince 2000 a dotýká se přímo i mě, protože pojednává o osudu mé sestry. Někteří z vás ji 
určitě znají, vždyť celý život ráda jezdí za mnou do Třince, přesněji řečeno od roku 1965 kdy jsem se do Třince 
přivdala. Ještě dnes po letech na ni spoustu kamarádek vzpomíná, jak bravurně zdolávala skoky do vody na 
místním koupališti na Podlesí.

Přijížděla na prázdniny v létě, v zimě, později přijížděla i se svým mužem a třemi dětmi. Přicházeli i do 
našeho třineckého kostela. Před osmi lety o vánočních svátcích, ještě před pracovním úrazem, byla s rodinou na 
mši svaté v kostelíku v Gutech.

I dnes se ráda vrací, ale již na speciálním invalidním vozíku.

Zdeňka Wedzelová, Třinec-Podlesí.

Vánoční besídka dětí v Domově důchodců

U zrodu vánoční besídky pro lidi dříve narozené stála myšlenka, ochota, nápad a chuť pár dospělých žen 
naší farnosti a následovala pilná práce a nadšení dětí, které se včetně svých maminek a tatínků scházejí téměř 
pravidelně co druhou sobotu na třinecké faře. Základem sobotního odpoledne je modlitba svatého růžence, 
který se modlí převážně děti a mládež od 3 do 15 let se svými rodiči. Toto "Podwórkowe Kółko Różańcowe 
Dzieci" (PKDR) založila 12-letá Madzia Buczek z Polska a její poselství je již rozšířeno do 17 zemí světa.

Naše malé děti vyznávají, že milovat Pána lze nejen modlitbou, ale slouží svým bližním i pokornou a 
ochotnou láskou. Tato pravda z evangelia Ježíše Krista byla i základem chystané vánoční besídky. Po důkladné 
přípravě dětí, kdy mimo jiné vytvářely nádherné originální Betlémy a nacvičovaly program, přišel očekávaný 
den.

Dne 10.12.2000 zhruba 20 dětí a hrstka dospělých navštívili Domov důchodců v Třinci na Sosně. Byla 
jsem trochu napjatá, jak vše proběhne, ale z tváří naší nadějné budoucí generace zářil klid a nadšení. Jejich 
neustálý úsměv napovídal, že vše dopadne dobře. A bylo to tak. Po tom, co jsme připravili stoly, ozdobili je a 
naplnili mnoha velmi chutnými dobrotami, které napekly maminky z naší farnosti, si děti prozkoušely program. 
V 10 hodin se kulturní místnost naplnila obyvateli Domova důchodců, kteří dychtivě očekávali, co asi ty 
dětičky pro ně přichystaly za vánoční překvapení. Úvodem paní Danka Jasiová pronesla pár milých slov a 
potom přišel na řadu hlavní program. Děti měly připraveno pásmo písní koled, básní s vánoční tématikou a pár 
sólových vystoupení v polském i českém jazyce. Všeho se chopily naplno a za velmi brilantní výkon sklidily 
ohromný potlesk všech zúčastněných. Po programu rozdávaly pohlednice všem babičkám a dědečkům s přáním 
k Vánocům a do Nového roku i Tisíciletí a připojily také oplatky s požehnáním. To už se většina obdarovaných 
neubránila slzám dojetí a radosti. Do dalšího průběhu besídky se zapojil i přibližně 90-letý pán tím, že zahrál na 
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elektronických varhanách od paní Krainové. Jiný pán zase zazpíval sólo píseň "Modlitba k Pánu Bohu". Dále si 
pak všichni společně zazpívali koledy a zavzpomínali na mladá léta a ochutnávali dobroty z bohatého stolu.

V druhé části dopoledne se děti rozdělily do několika skupinek a rozešly se po pokojích v celém areálu 
Domova důchodců. S láskou, nadějí a pravým Kristovým poselstvím Vánoc ve svých srdcích zpívaly koledy, 
přednášely básně, dělily se oplatky, rozdávaly hřejivá slova při vyprávění a vzájemné komunikaci a nejednou se 
i všichni od srdce zasmáli. Velmi potěšily hlavně ty, kteří byli upoutáni na lůžko. Na každý pokoj pak děti 
rozdaly všechny ze sta vlastnoručně vyrobených Betlémů. I přes vysoký věk většiny obyvatel Domova 
důchodců, jejich trápení, osamělost, bolest, nemoci, trpké zkušenosti z ne vždy lehkého života, byla atmosféra 
velmi příjemná a radostná. Jedna mladá maminka mi prozradila, že její dvě děti se ještě nikdy nesetkaly s lidmi 
tak vysokého věku a ona sama neví, jakou od nich má očekávat reakci. Také jsem byla zvědavá a viděla jsem u 
oněch dětí k milému zjištění zájem, dojemnou vlídnost, upřímnost, která je vlastní hlavně čistým dětským 
duším a hodně lásky k postarším lidem. O to intenzivněji vše vnímaly babičky a dědečkové, kteří nezakrývali, 
jak září štěstím a dojetím.

Děti nezapomněly ani na starší pacienty v Nemocnici na Sosně. Šest z nich navštívilo oddělení LDN, 
kde představily své pásmo básní a koled v obou jazycích, rozdaly vlastnoručně vyrobené Betlémy s přáním 
požehnaných vánočních svátků.

Akce dětí z PKRD se velmi zdařila. A co víc, zase jsem se přesvědčila, že v každém z nás je Ježíš 
Kristus a jeho nekonečná láska nás naplňuje. Byly momenty, kdy jsem si silně uvědomovala, jak mizí věkové 
rozdíly (a to i 70-leté) a děti si svou upřímnou láskou a oddaností byly tak blízko s babičkami a dědečky, kdy 
dětská ručička, která odhodlaně a jemně pohladila svraštělou tvář, vyloudila nejednou slzičku a úsměv. Největší 
odměnou byla věta jedné stařenky: "Toto jsou jedny z nejkrásnějších Vánoc mého života". A domnívám se, že 
možná nebyla sama. Dokonalou odměnou pro mě bylo, když se na mne skupinka dětí obrátila s nadšeným 
nápadem: "Na Velikonoce tady půjdeme zase". Nu a mohu podotknout, že příprava se již rozběhla…

K závěru patří srdečné poděkování řediteli Domova důchodců panu Mgr. Tadeuszovi Hlawiczkovi, za 
pomoc děkujeme maminkám, které připravily výborné pohoštění, firmě AD Servis z Českého Těšína a školám 
(2. polské ZŠ a 6. ZŠ) za připojení se k této akci. Jsem nesmírně potěšena z poznání, že z našich dětí rostou 
krásné dobré duše plné Boží lásky. To si zaslouží úctyhodné díky jejich rodičům za kvalitní, obětavou a 
nelehkou výchovu, učitelům, kněžím a vůbec dospělým za dobrý vzor. Jen na nich záleží, bude-li příští 
generace k radosti Boží. A já jsem plně přesvědčena, že ano. Prosím, snažme se a věřím, že s pomocí Pána to 
dokážeme… Vždyť tyto děti z PKRD jsou živým důkazem, že i v dnešní hektické době plné zmatků, sobectví, 
lží, materialismu a jiného zla, je svět naplněn Boží láskou a milosrdenstvím.

Lenka Lipusová

Kdo pozná?

Asi jsme se těšili předčasně a zbytečně, když jsme očekávali soutěživost těch, kteří si rádi zahrají a 
můžou i vyhrát nějakou cenu. Uzávěrka, kdy byla možnost vhodit odpověď a my s netrpělivostí otevřeli 
schránku se naplnila, ale to překvapení, které pro nás nachystala bylo velice kruté. To, co jsme uzřeli, nám 
vyrazilo dech, schránka zela prázdnotou - ani jeden lístek. Pokud by byla aspoň jedna, i nesprávná odpověď, 
byli bychom rádi a onen soutěžící by od nás získal cenu za účast v poznávací hře. Je politováníhodné, že se v 
celé naší farní rodině nenašel nikdo, kdo by byl ochoten poznávat místa naší krásné a na památky bohaté vlasti. 
Je Vám zatěžko zajít do domečku s odpovědí? Stydíte se snad za to, že uveřejníme vaše jméno, jako výherce? 
Nechcete vyhrát zajímavou cenu? Jsem sice kritický, ale chceme Vám tak přiblížit naši vitrínu a Vy se tímto 
způsobem můžete seznámit s našimi aktivitami ve farnosti a to i těmi, které se ještě nestaly tradicemi, jako jsou 
např. sv. Mikuláš, Den dětí apod. Lednový obrázek patřil původně gotickému hradu přestavěnému renesančně, 
barokně a konečně v romantické gotice v letech 1846 - 58. Při zámku skleník a park. Od roku 1997 je památkou 
UNESCO. Jedná se o zámek Lednice, který se nachází na Břeclavsku. Na únor máme přichystán nový obrázek. 
Hrajte s námi, věk nerozhoduje. Uzávěrka odpovědí bude 18. února. Přijďte s odpovědí do domečku a vhoďte ji 
do připravené schránky, ať můžeme mít úsměv na tváři při jejím otvíráním.

Za skautské organizátory KIVI
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Ten náš skvělý charitní bál….

Tak, jako se tradičně v první listopadové úterý konají prezidentské volby v USA, tak se v poslední 
lednovou sobotu tradičně koná v Dolní Lištné Reprezentační ples Charity Třinec. V tomto roce to bylo malé 
jubileum: byl to již pátý ročník nejoblíbenější zábavné akce velké části naší farnosti, protože 95% účastníků 
plesů je z řad našich farníků. Tento rok jsme se tedy sešli v sobotu 27. ledna 2001 od 19 hodin v Domu PZKO v 
Dolní Lištné a sešlo se nás mnoho - celkem 120 plesových hostů, což znamenalo "plný dům". V období právě 
zuřící chřipkové epidemie je to skvělý počet: koneckonců dle sebe vím, že nejlepší je chřipku vypotit 
intenzivním tancem a v neděli ráno jste jako rybička…K tanci již potřetí za sebou hrál pan Czesław Pomykacz 
z Podlesí, s pěveckým doprovodem paní Jiřiny Czyžové, neboli skupina VIVA. Hráli a zpívali jaksepatří a tak 
bylo na parketu až do páté hodiny ranní živo. Celý plesový program byl opět v režii paní Jiřiny Horniakové, 
ředitelky Charity Třinec a hlavní organizátorky plesu. Během plesu jsme se mohli bohatě občerstvit a určitě 
nikdo nedostatkem jídla a pití (to zejména) netrpěl… Součástí programu byla jak pohybová hra "lovení chlapa 
na židli", tak vystoupení části folklórního souboru OLZA a rovněž zdařilé show klaunského divadla Mimo z 
Ostravy. O půlnoci se losovala (se státním dohledem…) tradičně bohatá tombola a králem kotoliónů se stal -
kdo jiný než - Milan Greiner. Zábava byla perfektní a kdo z vás byl, ví, o čem je řeč. Myslím si, že začátek 
nového tisíciletí se Charitě Třinec povedl, počínaje velkým úspěchem Tříkrálové sbírky a velmi zdařilým 
plesem konče. Paní Jiřina Horniaková a její manžel Jožko si nesporně zaslouží naše uznání za velmi dobrou 
přípravu, dovolím si říct "našeho farního" plesu. Paní Horniaková touto cestou srdečně děkuje všem svým 
spolupracovníkům, kteří ji pomohli zajistit zdárný průběh plesu. Není sporu o tom, že poslední lednovou sobotu 
roku 2002 se opět všichni sejdeme v Dolní Lištné na dalším charitním bálu.

Marian Kozok

Pořad bohoslužeb v únoru

1. Neděle 4.2.2001 - 5. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
2. Neděle 11.2.2001 - 6. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
3. Neděle 18.2.2001 - 7. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
4. Čtvrtek 22.2.2001 - svátek Stolce sv. Petra, apoštola.
5. Neděle 25.2.2001 - 8. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
6. Středa 28.2.2001 - Popeleční středa, den přísného postu od masa a postu újmy.
7. Neděle 4.3.2001 - 1. neděle postní, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
8. Každou neděli půl hodiny před večerní mší svatou je adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a 

svátostné požehnání. Poslední neděli v měsíci - mariánské večeřadlo.
9. V průběhu týdne mše svaté začínají v 6.35 a 17.00 hodin. V pondělí, středu, pátek - ranní česky, 

večerní polsky. V úterý, čtvrtek, sobotu - ranní polsky, večerní česky.
10. Každý čtvrtek po večerní mši svaté a první pátek po ranní mši svaté je výstav Nejsvětější Svátosti 

Oltářní.
11. Každý pátek po ranní i večerní mši svaté je výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní s modlitbou 

Korunky k Božímu Milosrdenství. První pátek v měsíci - litanie a zasvěcení Božskému Srdci 
Ježíšovu.

12. Mše svatá v Domově důchodců na Sosně je každý pátek v 15.30. Mše svatá v Nemocnici Sosna je 
každou sobotu v 15.30 hodin. Půl hodiny před začátkem mše svaté je možno přistoupit ke svátosti 
smíření.

13.
Redakce neručí za jazykový sled jednotlivých mší sv. Sledujte vývěsku v kostele!
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Nedělní liturgie v únoru

5. neděle v mezidobí (4.2.)
1. čtení: Iz 6,1-2a.3-8; 2. čtení: 1 Kor 15,1-11; Evangelium: Lk 5,1-11
Žalm: odp. Budu ti hrát, Hospodine, před anděly.
ref. Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.

6. neděle v mezidobí (11.2.)
1. čtení: Jer 17,5-8; 2. čtení: 1 Kor 15,12.16-20; Evangelium: Lk 6,17.20-26
Žalm: odp. Blaze tomu, kdo svou naději vložil do Hospodina.
ref. Błogosławiony, kto zaufał Panu.

7. neděle v mezidobí (18.2.)
1. čtení: 1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; 2. čtení: 1 Kor 15,45-49; Evangelium: Lk 6,27-38
Žalm: odp. Hospodin je milosrdný a milostivý.
ref. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

8. neděle v mezidobí (25.2.)
1. čtení: Sir 27,5-8; 2. čtení: 1 Kor 15,54-58; Evangelium: Lk 6,39-45
Žalm: odp. Dobré je chválit Hospodina.
ref. Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże.

1. neděle postní (4.3.)
1. čtení: Dt 26,4-10; 2. čtení: Řím 10,8-13; Evangelium: Lk 4,1-13
Žalm: odp. Buď se mnou, Pane, v mé tísni.
ref. Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu.

Úmysly apoštolátu modlitby - únor 2001

Denní modlitba Apoštolátu:

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky Církve, a 
ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha 
Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí.

A zvláště to vše obětuji na úmysly Apoštolátu modlitby doporučené Svatým otcem na tento měsíc a také 
na úmysly našich biskupů:

1. Úmysl všeobecný: Ať se děti již nikdy nemusí zúčastnit vojenských konfliktů, ale ať mohou bez 
nenávisti a násilí prožívat nezkalené a šťastné dětství v láskyplném prostředí rodiny, školy a 
společnosti.

2. Úmysl misijní: Ať rodina, která přijala evangelium za své, je nástrojem evangelizace a tak pomáhá 
vytvořit z lidstva pravou rodinu národů.

3. Úmysl národní: Ať mladí lidé nacházejí - ve světle Ducha svatého - své osobní životní povolání a 
jsou mu věrni.

Pozvánka

Oznamujeme všem dětem, mládeži a rodičům, že setkání "PODWÓRKOWEGO KÓŁKA 
RÓŻAŃCOWEGO DZIECI" se bude konat vždy 2. a 4. sobotu v měsíci v tzv. "salce" třinecké farní budovy. 

Začátek setkání je v 13.30 hodin.
Srdečně zveme také nové členy ke společné modlitbě posvátného růžence Panny Marie a k hravým i 

potřebným aktivitám tohoto dětského a mládežnického farního společenství.
Pochválen buď Ježíš Kristus navěky! Amen.




