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Vydej účty...

Ať chceme, nebo ne, rok 2000 se pomaličku ale jistě chýlí ke svému konci. Loni touhle dobou se 
mluvilo o "magickém roce" - těžko říci proč. Snad proto, že pro lidi je snadnější věřit všelijakým pověrám a 
jejich autorům, než Bohu samému a tomu, kterého poslal: Ježíši Kristu. Pověry vlastně ani k ničemu 
nezavazují, vzbuzují jen strach a člověk se někdy i docela rád bojí. Při kolika hrůzostrašných filmech sedí jako 
přibitý a nedá se ničím vyrušit, aby mu ani jedna scéna neunikla. My křesťané jsme už mnohem dříve věděli, že 
tento rok nemá být proč magický, ale že to bude Jubilejní Svatý rok. Svatý Otec připomínal a připomíná, že je 
stále za co Bohu děkovat. Vždyť z jeho plnosti jsme obdrželi milost za milostí: jednu za druhou. I tento letošní 
rok signalizuje svůj pozvolný konec dnem slavnosti Všech svatých, kdy se radujeme ze zástupu, jehož velikost 
je známa jen Bohu samému, který se nachází před Trůnem a před Beránkem v ustavičném blaženém klanění. 
Po tomto dni pak vzpomínáme na ty, kteří nás předešli do věčnosti, ale před Trůnem a před Beránkem ještě 
nejsou: musejí se ještě očišťovat z toho, co si na věčnost přinesli a co tam nepatří. Modlíme se, a navštěvujeme 
hřbitovy, zdobíme hroby a zapalujeme světla. Víme taky, že za určitých okolností po splnění stanovených 
podmínek můžeme z pokladu zásluh Panny Marie a svatých získat těmto našim přátelům zahlazení jejich dluhů. 
Tuto skutečnost známe jako možnost získání odpustků. A pak přijde advent - a to je vlastně začátek nového 
církevního roku, po němž budou vánoce, zahájení nového roku občanského a tím i vstup do třetího tisíciletí. V 
den slavnosti Zjevení Páně - 6. ledna 2001 uzavře Svatý Otec brány římských bazilik a tím bude ukončen i 
Svatý rok. 

Nejeden z nás by byl v pokušení se zeptat: a co ten Svatý rok vlastně přinesl? Co se na světě změnilo? 
Takhle položená otázka je tak trochu nešikovná. Svatý rok totiž není listonošem, který nám přinesl nějakou
výhru, či čarodějem, který nám to všecho bez hnutí prstem udělá snadnější. Svatý rok je především časové 
období, ve kterém je k dispozici mnoho Božích darů - milostí, ovšem není možné si představit, že ony ty dary 
nám budou jaksi automaticky Bohem servírovány až na dosah ruky. Jestliže slůvko "svatý" je totéž, co 
absolutně dokonalý, pak rok označen tímto slůvkem vyzývá, abychom s pomocí milosti Boží zdokonalili svůj 
život ve vztahu k Pánu Bohu, k lidem, k hodnotám. Ještě nám nějaký ten pátek zbývá, ale po deseti měsících je 
na místě se ptát, v čem se zdokonalil v tomto období můj život? Lidskému jedinci stačí devět měsíců, aby se 
pod srdcem matky vyvinul natolik, že se může narodit a žít už samostatně mimo matčino tělo, i když je odkázán 
na matčinu a otcovu péči. Rodiče se o něj starají, ale maminka už za něj nemůže dýchat jíst, pohybovat se... Po 
devíti měsících je ze dvou lidských buněk lidskému oku neviditelných, které splynuly, konkrétní životaschopný 
jedinec. 

Svatý rok přinesl řadu tzv. jubilejních dnů, ve kterých jsme si měli více zblízka všimnout třeba 
některých povolání, některých hodnot a uvědomit si, co je třeba udělat pro jejich zkvalitnění. Jestliže Svatý rok 
je díkůvzdáním za dva tisíce let Kristovy vykupitelské služby a služby jeho církve, pak i toto zkvalitnění se 
nemůže odehrát ve stavu oddělení od Krista. Přece známe ono Kristovo: beze mne nemůžete činit nic. Proto 
návrat - návrat ke Kristu skrze Církev a skrze Krista v Duchu svatém k Nebeskému Otci, Stvořiteli a Pánu 
všeho. 

A tak by se dalo položit třeba i několik otázek: Jak ve Svatém roce vypadala moje modlitba? Kolik času 
jsem jí věnoval? Jak vypadal můj sváteční den, moje účast na mši svaté, moje přijímání svátostí? Jaký je můj 
vztah k církvi, jejíž jsem součástí od svatého křtu? Jak se dívám na lidi a svět ? Mám pocit, že ono se to 
všechno nějak samo spraví? Mám pocit, že když se začnu vztekat, nadávat, brát Boží jméno nadarmo, že tím 
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něco vyřeším? Mám pocit, že bez Ducha svatého jen silou vlastního rozumu rozšířím svoji zkušenost s Bohem? 
Měl jsem čas přečíst si nějakou dobrou náboženskou knihu? Všiml jsem si, že třeba v mém okolí existuje třeba 
starý a nemocný, kterému bych pro Boží Milosrdenství mohl tu a tam pomoci? 

Takových a podobných otázek by si člověk mohl a v tomto Svatém roce měl položit více. Ono se na 
všelico nadává a nebere se v úvahu, že nic se samo nespraví. Mám-li třeba pochybnosti ve víře, pak to 
nespravím tím, že se přestanu modlit a chodit na mši svatou a ke svátostem. To je tak krátkozraké a 
nepochopitelné, jako kdybych zjistil, že mi ty či ony vědomosti scházejí a já se budu čím dál tím více vyhýbat 
knize, nebo ve své nemoci se budu vyhýbat lékaři. 

Vím, že toto jsou věci notoricky známé, ale počítejme podle evangelia, že jednou uslyšíme i my tu 
výzvu: výdaje účty. A praxi ve světě známe: za to může ten, za to onen,... Ale Pán možná jasně řekne: "Ale 
poslouchej: dal jsem ti k dispozici Svatý rok. Skrze svého náměstka jsem mluvil velmi konkrétně a otevřeně. 
Proč ses pojišťoval tím, že jsi jeho autoritu nebral vážně? Proč jsi utíkal, když jsi měl pocit, že jsem Bohem 
náročným? Ano, já jsem Bohem náročným, protože jsem tě stvořil ke svému obrazu a když jsi to pokazil, 
napravoval jsem to krví svého vlastního Syna - investoval jsem do tebe málo? A mám tedy právo spokojit se s 
tvou polovičatostí?"

Když Bůh dává - ber, když Bůh učí - poslouchej, když Bůh žádá - dej a když čeká - neodkládej. Pak až 
jednou Pán přijde, nebudeš mít problém se vzájemným poznáním ani strach z možného manka.

P. František

Różne oblicza jednej wiary

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że oba narody zamieszkujące brzegi Odry i Olzy są takie 
same. Ale przecież historia i położenie geograficzne mimo wielu podobieństw wykształciły po obu stronach 
swoistą mentalność oraz różnice w podejściu do codzienności. Można by to zobrazować na przykładzie 
podejścia do Kościoła i spraw wiary. 

Polski Kościół w okresie komunizmu mimo różnorakich prześladowań cieszył się swoistą wolnością. 
Doprowadziło to do zachowania pewnych form religijności, o których po tej stronie Olzy już zapomniano. Ta 
swoista wolność w dawnej epoce spowodowała, że po dziś dzień ludzie nie boją sią oficjalnie przyznawać do 
swej wiary i swych przekonań. Nikt nie śmieje się z ludzi wierzących, a wiarę w Boga traktuje się jako coś 
zupełnie normalnego, można powiedzieć nieodłączny element codziennej rzeczywistości. 

Taka sytuacja jest czasem powodem cichej zazdrości wierzących mieszkańców Republiki Czeskiej, 
aczkolwiek tutejsi katolicy nie powinni odczuwać kompleksów w stosunku do katolickiej Polski. Jest bowiem 
faktem, że w Polsce wierzą w Boga wszyscy lub prawie wszyscy, ale często jakość tej wiary pozostawia wiele 
do życzenia. Spotykamy się z postawami, iż jest to wiara tradycyjna i bardzo powierzchowna. Wiara, która w 
wielu przypadkach kładzie punkt ciężkości na praktyki religijne, a nie na wewnętrzne przekonania. Smutnym 
przykładem mogą być wyniki wyborów, które odbyły się przed kilku dniami. 

W Republice Czeskiej sytuacja jest odmienna. Tutaj w zasadzie, kiedy kto zdecyduje się iść w niedzielę 
do kościoła, to człowiek występujący przeciwko większości, dosyć często uznawany przez tę większość za 
ewenement. Taki człowiek chcąc nie chcąc musi dokonywać wyboru. Jest to wybór pomiędzy wartościami, 
które są w jego wnętrzu, a ogólnie promowanym stylem życia przez telewizję czy prasę.

Nasuwa mi się pozytywny wniosek, że tutejsi katolicy wiedzą czego chcą. Tego niekiedy nie rozumieją 
mieszkańcy po drugiej stronie Olzy. W tamtej mentalności utrwaliło się, że Polak znaczy wierzący. Kto nie jest 
wierzącym - nie jest pełnowartościowym Polakiem. A ten pogląd sprzyja powierzchowności. Warto też 
zauważyć, że takie podejście do wiary ma swój wpływ na sposób duszpasterstwa. Działalność księdza w parafii 
jest nastawiona na większą ilość ludzi. Indywidualne formy kontaktu z ludźmi za wyjątkiem konfesjonałów, 
kolędy i kancelarii są prawie znikome. Bardzo często ksiądz nie zna swoich parafian, ponieważ jest ich tak 
wielu. Trudno mu więc oddziaływać duszpastersko na konkretne rodziny, czy zaistniałe problemy.

Mniejsze wspólnoty parafialne są lepsze, gdyż kapłan zna swoje owieczki, a i one mają większą ufność 
w stosunku do niego. Jest to duszpasterstwo indywidualne, które, myślę, przynosi większą satysfakcję i owoce 
ludziom stojącym po obu stronach ołtarza.

Chciałbym wszystkim mieszkającym w Republice Czeskiej życzyć, aby w Roku Jubileuszowym pełniej 
i lepiej poznali Boga, by każdego dnia odkrywali Go na nowo. Aby ci, którzy w Niego wierzą byli Jego 
świadkami pośród tych, którzy Pana jeszcze nie poznali. Jest to zadanie dla nas wszystkich.

Niechaj Pan będzie nam światłem na drodze do Niego! O. Piotr Rak
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Pół wieku w służbie Kościoła - ciąg dalszy

Jak już informowaliśmy Was, drodzy czytelnicy, oficjalne obchody 55-lecia istnienia Polskiego Chóru 
Kościelnego w Trzyńcu odbyły się w niedzielę 24 września 2000, kiedy to celebrowana była msza św. w 
intencji chórzystów. 5 października 2000 zaś chórzyści i goście spotkali się w barze dziennym "Na staré 
záchytce" w Trzyńcu, żeby pogadać, powspominać, po prostu pobyć razem.
Na początku - jakżeby mogło być inaczej - zabrzmiał śpiew. Zabrzmiała pieśń-modlitwa "Pod Twą obronę, 
Ojcze na niebie". Wielu z chórzystów twierdzi, że ich głosy już nie takie jak dawniej, że nie można wyciągnąć, 
że brakuje tchu. Chyba mają rację - jednak są pieśni, na zaśpiewanie których zawsze sił wystarcza, które 
zawsze brzmią tak potężnie jak przed laty, a do takich na pewno należy również wyżej wymieniona pieśń.
Spotkanie zagaił swoim przemówieniem prezes chóru pan Władysław Zientek. Przypomniał historię chóru -
króciutko, bo obszernie opisał ją w październikowym numerze naszego czasopisma. Wspomniał również o 
młodszym trzynieckim chórze "Laudamus", w którym polski chór nie widzi konkurenta, ale życzy sobie, żeby i 
ten trzyniecki beniaminek pomyślnie się rozwijał i służył swoim śpiewem Bogu i ludziom. Chórzystom 
podziękował również dyrygent pan Tadeusz Siedlaczek, który niejako uzupełnił artykuł w Moście, 
przypominając jeszcze jednego zasłużonego dla chóru i trzynieckiej parafii człowieka, mianowicie pana 
organistę Jarnota. Piękne popołudnie umiliła nam swoim występem pani Irena Zawada, która przy 
akompaniamencie swojego brata pana Tadeusza Przyhody zaśpiewała kilka pieśni oraz arii z operetek i 
muzikali. A pani Józefa Szkandera przeplatała śpiew recytacją.
Po uroczystym obiedzie, przy dobrym winku, wyśmienitych kołaczach i ciastkach, które przygotowały chóralne 
kobietki (spisały się jak zawsze na jedynkę), rozpoczęła się nieoficjalna część spotkania. Chórzyści oglądali 
starsze i nowsze fotografie, wspominali tych, których już nie ma tutaj między nami, a muszę przyznać, że i 
mnie zakręciła się łezka w oku, kiedy zobaczyłem na fotografiach niektórych ludzi, których lubiłem i 
szanowałem. Niestety, upływa szybko życie...
Prędko upłynęły również te przyjemne chwile i trzeba było się rozejść do... do dalszej pracy, bo milowymi 
krokami zbliżają się święta godowe, a dla każdego szanującego się chóru wszystkie święta rozpoczynają się 
przynajmniej z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.
Na zakończenie cytat z pieśni, która ciągle jeszcze brzmi mi w uszach: "Wznosimy modły dziś ku Twej 
chwale..., Ty nam błogosław, Boże Ojcze nasz!"

Stanisław Janczyk

Hospodářské okénko: Dnes krátce

O co jsem toho napsal minule více než je dobrým zvykem (obsáhlý článek o opravě fasády farního 
chrámu), o to méně napíšu tentokrát. V posledním období pokračují práce na opravě fasády našeho kostela. 
Jsme neustále v kontaktu s Ing. Beránkem, ředitelem firmy EKOFAS s.r.o., o detailech Vás budu informovat v 
prosincovém čísle MOSTu, neboli v jakém stavu "přezimujeme". V tomto čísle MOSTu bych rád jménem 
všech srdečně poděkoval naší neúnavné "velké" trojce: panu Františku Zawadowi, panu Viktoru Twardzikovi a 
panu Pavlu Gorylovi. Během září a října opravili a natřeli většinu všech možných farních vrat a dveří, jak v 
kostele, tak v areálu fary. Pan Twardzik mi na otázku - "Co ho motivuje k obětavé práci ve svém volném čase?" 
odpověděl, že z jeho pohledu "dělá pro sebe", neboť farní majetek není majetkem kněze, ale celé naší farnosti, 
tj. každého z nás. A má svatou pravdu. Pánové, děkujeme! Pro tentokrát ekonomiky stačí.

Marian Kozok

Třinečtí "old boys"

V tomto čísle MOSTu, drazí farníci, si Vám dovolíme přiblížit několik mladých mužů z naší farnosti, 
kteří již více než dvě desítky let neděli co neděli slouží jako ministranti u oltáře. Když se řekne ministrant, 
každému z nás se vybaví většinou malý klučina, kterého není za obětním stolem ani skoro vidět. Ano, to je 
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takový typický ministrantík. Některým klukům ale jejich dětství jakoby zůstalo dodnes - alespoň v tomto 
jediném směru. Byť již tak trochu zestárli, z dovádivých kluků se stali nejprve puberťáci, pak mladí muži a 
nakonec muži v nejlepších letech, přesto dodnes slouží jako za mladých let. V některých farnostech se dospělí 
ministranti snad ani nevyskytují, jinde zase možná i naopak mladí zcela chybí. V Třinci máme svým způsobem 
novou tradici: generace kluků, kteří začínali v 70. letech, pak v krizovém věku dospívání vydržela a dnes nám 
proto v několika případech ministrují už dvě generace: tatínkové a jejich kluci. Ti, kteří slouží déle než 20 let, 
patří do tzv. skupiny "starých pánů", neboli old boys. A o jejich cestě k oltáři a příbězích u něho je dnešní 
setkání se šesticí ministrantů, které máte možnost vidět u třineckého oltáře již déle než dvě desítky let.

Nejprve si Vám je dovolíme v krátkosti představit. Jedničkou tohoto sboru, neboli služebně nejstarším z 
nejstarších, je Evžen Worek (*1964, 28 let služby). Svým způsobem se mu vyrovná Stanislav Kreželok (*1965, 
29 let služby, z toho 13 let v Třinci), který ale začínal v sousední farnosti Guty a Střítěž. V roce 1987 se přiženil 
do Třince a od této doby zde již u nás pokračuje ve službě. Dále následují "mladší" kolegové: Marian Kozok 
(*1966, 25 let služby), Jan Golasowski (*1967, 25 let služby), Libor Lipowski (*1966, 24 let služby) a Pavel 
Sikora (*1969, 22 let služby). Těm všem jsme položili několik stejných otázek a zde jsou jejich odpovědi. 
Jediným třineckým old boysem “ve výslužbě” je dnes již 41-letý Petr Čala, který si odministrantoval minimálně 
25 let a patří mezi naše nejzaslouženější. V roku 1997 sice už svou činnost ukončil, přesto si plně zaslouží naše 
uznání za dlouhá léta služby, zejména v neděli na ranní mši svaté.

MOST: Popiš nám svoje ministrantské začátky, tj. kdy jsi ministroval poprvé?

E. Worek: Ministrovat jsem začal krátce po svém 1. svatém přijímání, v červenci roku 1972. Docela 
přesně si pamatuji, že to bylo během středeční večerní mše svaté. Pro ty mladší farníky: kdysi byly ve středy a 
ve čtvrtky tzv. školní mše svaté.

S. Kreželok: Na své začátky si už ani pořádně nevzpomínám, vždyť to bylo už před skoro 30 lety, někdy 
v roce 1971. Pocházím z Nebor a proto jsem začínal v krásném dřevěném kostelíku v Gutech. Ministrantská 
sestava tam byla velmi jednoduchá: já a moji tři bratři plus Josef Špalek, který nyní taky patří do třinecké 
farnosti. V Gutech jsem prožil celé své dětství a mládí, až do roku 1987, kdy jsem se přiženil do Konské. Od té 
doby jsem začal jaksi samozřejmě sloužit v Třinci.

J. Golasowski: Ministrovat jsem začal v 8 letech. Pamatuji si, že to bylo krátce po mém prvním svatém 
přijímání. Ve čtvrtek po večerní mši svaté si mně zavolal pan farář do zakristie a zeptal se jestli bych nechtěl 
ministrovat, že má málo ministrantů.Samozřejmě, že jsme chtěl a měl jsem z toho velkou radost. A tak dne 
1.června 1975 začala má ministrantská služba. V té době zde působili dva kněží. Otec František Heller byl 
farářem. Později mu ministranti mezi sebou říkali "šefko", jelikož byl tady hlavní. Pak tady byl Otec Skupieň, 
který zde kaplanoval a také mně učil náboženství. Na oba mám velice dobré vzpomínky, i když je to už hodně 
dávno. Ministrantské začátky byly zajímavé. Nejprve jsem se zaučoval "u knihy" a pak "u kalichu". To jsou ale 
jenom ministrantské výrazy pro stranu, na které jsme stáli vedle kněze. Buď nalevo nebo napravo. Pak přišly na 
řadu latinské výrazy pro všechny mešní náčiní a ubrousky a kapesníčky (laicky řečeno), než si to člověk 
zapamatoval, tak to párkrát popletl a donesl něco jiného než měl. Až o něco později, v roce 1976, když začal v 
Třinci kaplanovat Otec Miloslav Gandera, začali jsme mít ministrantské schůzky a to vždy v sobotu odpoledne. 
Tam nás učil všechno, co ministrant ke své službě potřebuje umět a znát, co kdy přinést a odnést, jak se chovat 
u oltáře. V té době nás chodilo asi 10 kluků, z těch dnešních rovněž Genio Worek, Libor Lipowski a Marian 
Kozok.

P. Sikora: Ministrovat jsem začal jako malý chlapec. Chodil jsem do druhé třídy. Do naší farnosti 
nastoupil do kněžské služby Otec Adam Rucki, psal se rok 1977. Jednou cestou do náboženství se pro mně a 
pro bráchu stavil domů. Dělával to často, protože to měl kolem. Tak jsme chodívali spolu jako čtyři mušketýři: 
já, brácha Mirek, otec Adam a kytara. Nevím už přesně, kdy jsem začal ministrovat, protože to nebyla nějaká 
mimořádná záležitost, ale asi někdy v roce 1978. Myslím, že to bylo díky mému chození do náboženství, 
protože právě tou cestou se mě otec Adam zeptal a já jsem kývnul, proč ne. Starší bratr Mirek už asi rok 
ministroval, tak jsem to i tak nějak čekal. No a tak nějak to začalo.
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L. Lipowski: Ministrovat jsem začal ve svých deseti letech, v roce 1976. Poprvé to bylo dne 6. prosince 
1976, na svátek sv. Mikuláše. Celkem dobře si na to vzpomínám, protože v ten den byla i tradiční sobotní 
ministrantská schůzka pod vedením P. Miloše Gandery a zrovna "slavil" své 10. narozeniny můj tehdejší "nový 
kamarád" Marian Kozok. A tak jsme ho všichni s radostí vyhazovali 10 krát pod strop zakristie a Marian se mi 
zdál z toho "létání" poněkud vyjuchaný a pobledlý... Odměnou nám pak byla bonboniéra, o kterou jsme se 
rozdělili. Později jsem k oltáři přivedl bratra Jaroslava a táhli jsme to spolu snad do roku 1988.

M. Kozok: Na své začátky si vzpomínám docela přesně, neboť v den naší letošní farní pouti jsem v 
tichosti “oslavil” 25. výročí služby. Jak to bylo: na podzim roku 1975 jsem začal chodit do 3. třídy, měl jsem 
pár měsíců po 1. svatém přijímání a ministrování mne vnitřně táhlo, ale ne a ne se odhodlat. A tak jsem vše 
sledoval z první židličky v první řadě. Až v den poutní slavnosti naší farnosti, v neděli 14. září 1975, jsem byl s 
rodiči zcela výjimečně i na večerní mši svaté, neboť mamka zpívala během celé dopolední mše svaté v 
kostelním sboru pana Chlebika a tak jsme šli i večer, aby se "dostala k přijímání". Krátce před pátou najednou 
za mnou přišel kostelník, říkalo se mu "Janko" - už dávno nežije - a řekl mi, že mne Otec Heller žádá, abych šel 
ministrovat, neboť žádný jiný ministrant nepřišel. A tak jsem šel, hned jsem byl na všechno sám (s 
kostelníkem) a už jsem se vlastně "do lavice" jaksi nikdy nevrátil. Služba ministranta mne začala velmi bavit a 
stala se takovou "zvláštní životní láskou". Mé začátky spadají do doby šéfování "šefka", tj. Otce Hellera, na 
kterého vzpomínám s úctou a láskou, do doby kolegů Ervina Žikoviče a Genia Worka, s nimiž jsem v těchto 
letech sloužil jako člen "polské trojky"... Byly to krásné časy bezstarostného a krásného dětství.

MOST: Určitě i tak na první pohled vážná a důstojná služba sebou přináší humorné chvilky. Zkuste 
zavzpomínat...

P. Sikora: Ministroval jsem velice rád, i když jsem nepatřil zrovna k těm vzorným ministrantům. To by 
mohli potvrdit ti ročníkově starší. Vymýšleli jsme, jak si tak trochu zpestřit mši svatou, třeba tím, že jsme 
během kázání zadržovali dech, kdo déle vydrží. Bylo to něco přes minutu. Takže naše obličeje blikaly jak 
semafor od červené k zelené. Rádi jsme chodívali taky ministrovat na pohřby. Byla to pro nás kluky i taková 
"menší inspirace" , protože vždycky z toho cinkla i nějaká ta korunka. Legrace byla v zimě, to nám pan farář 
Heller říkal, ať se pořádně oblečeme, to víte mráz a na hřbitově se stálo nějakou tu půlhodinku, to člověk přišel 
pořádně vymrzlý. Tak jsme si pod rochetu vzali ještě bundy a na hlavu černé birety, jaké nosíval i pan farář. 
Vypadali jsme opravdu směšně, nafouknutí, taková pohřební ochranka. Jednou jsem šel s kamarádem také 
ministrovat na pohřeb, ale přišli jsme asi hodinu předem. V kostele nikde nikdo, tak jsme se pro zkrácení 
dlouhé chvíle vydali na takovou malou prohlídku kostela. Naproti zakristie je ještě jedna místnost, kde jsou 
vázy, svíčky atd. Jsou tam také schody, které vedou nahoru na takovou menší pavlač. Je tam uložený betlém a 
různé věci. Tak jsme si tam všechno prohlíželi a úplně jsme zapomněli na hodiny. Cink-cink - ozval se zvonek 
ohlašující začátek mše svaté a v nás hrklo. Vykukovali jsme jak postavičky apoštolů na orloji. Jedna možnost, 
která nás napadla, byla, že vyjdeme a budeme se dívat po obrazech, jako že jsme turisté a pak rychle pryč. Což 
o to, lidé by to možná zbaštili, protože sami vypadali, že jsou tady poprvé. Horší by to bylo s knězem. Tak jsme 
raději zvolili tu druhou možnost - být potichu, ani nedutat. A tak jsme celou mši svatou strávili mezi figurkami 
beránků. Další příhoda, na kterou si vzpomínám, se stala při vystavování Nejsvětější Svátosti. Monstrance se 
kdysi vystavovala nad svatostánek místo kříže. Po schůdkách šel ministrant a pak kněz s monstrancí. Ministrant 
měl za úkol sundat z druhé strany kryt. Jenomže mně se nějak zasekl a ne a ne s ním pohnout. Vypadalo to, že 
jsme ve trojku někde tajným východem pláchli z kostela pryč. Nakonec se to povedlo a lidé si oddechli, když 
jsme se objevili zpátky před oltářem Těch historek by bylo určitě více a člověk si je už ani moc nepamatuje, i 
když některé se nedají zapomenout, hlavně ty trapasy.

J. Golasowski: Tak jako i při vykonávání různých činností, tak i ve své ministrantské "kariéře" jsem 
zažil několik úsměvných příběhů. Alespoň s jedním bych se chtěl podělit. Jednou těsně před mší svatou zvoní v 
zakristii kostelní telefón (od varhan do zakristie a zpět). Varhaník oznamuje "šefkovi", že nejde elektřina a že 
mu nefouká vzduch do varhan. Tak mi nezbývalo nic jiného než se rychle přesunout na kůr k varhanám, abych 
naháněl vzduch do měchů šlapáním. Měchy také nebyly nějak vzduchotěsné a tak jsem musel pořádně zabrat, 
aby měl varhaník co pouštět do píšťal. Kdo někdy nahoře zkusil šlapat, tak ví, že to byla dost fuška. Do svatého 
příjímání to šlo dobře. Pak ale asi varhaník zapomněl, že měchy nedofukuje kompresor, ale já. Pořádně to 
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"osolil" a za chvíli byl bez vzduchu. Já jsem šlapal, co jsem mohl a nebylo to nic platno. Varhany utichly a já 
jsem byl celý zpocený. Tak jsem spojil v kostele užitečné s prospěšným. Nejen, že jsem foukal ke chvále Boží, 
ale také jsem si i pořádně zacvičil (alespoň nohy). Ale jak se říká: ve zdravém těle zdravý duch.

E. Worek: Humorných situací bylo hodně: padající a přišlápnuté sukně, usínání při kázání, zmatky při 
liturgických obřadech. Jedna situace mi ale zůstala v paměti. Mohlo to být tak v roce 1983: při obřadech na 
Bílou sobotu jsme v průvodu vyšli před kostel, kde se světí oheň a zapaluje velikonoční svíce, neboli paškál, 
která se pak slavnostně přinese před oltář. Při žehnání ohně jsem si najednou uvědomil, že nikdo z ministrantů 
nemá svěcenou vodu. Okamžitě jsem poslal jednoho kolegu do zakristie pro svěcenou vodu a pana faráře 
Hellera ujistil, že voda bude hned. Po pokropení ohně vodou se pan farář ke mně obrátil a řekl mi, ať mu podám 
paškál. A mne polil studený pot: i ten paškál jsme zapomněli v zakristii. A tak další ministrant běžel honem do 
zakristie. Otec Heller poslal na adresu ministrantů svou oblíbenou poznámku “to sóm ale fajtłapy” a svou 
improvizovanou promluvou vyřešil situaci tak, že si lidé kolem stojící možná ani nevšimli těchto totálních 
zmatků. Nakonec všechno dobře dopadlo, ale byla to asi nejzmatenější Bílá sobota ze všech. Ono účast na 
liturgii Bílé soboty je pro ministranta něčím jako výstupem na Mt. Everest, vrcholem církevního roku, a to pro 
bohatost liturgie.

M. Kozok: No, srandy bylo hodně. Například jednou jsem byl na křížové cestě a nesl kříž, tudíž stál 
přímo pod zastavením, kdežto zbytek průvodu včetně kněze, ministrantů a farníků stál naproti, čelem ke mně a 
předčítali texty. Během 12. zastavení jsem si všimnul, že jak Otec Heller, tak všichni ministranti a další 
přítomní se na mně usmívají. Tak jsem se na ně usmíval taky... Po delší chvilce jsem si všimnul, že moje 
ministrantská sukně je na zemi, já tam stojím jen v kalhotách a rochetě....Došlo mi hned, proč se ti všichni tak 
smějí. Kříž jsem strčil do ruky někomu jinému, sukni do ruky a jen tak v kalhotách jsem rudý jako rak zmizel 
do zakristie. Na mši jsem už ani nešel... Jindy zase nám Otec Heller řekl, že za "pět pět" mu máme dát do 
zpovědnice signál, že je třeba jít sloužit mši svatou. A tak jsme mu v 16.55 blikli smluvenou formou: 1x jsem 
zapli a vypli onen vypínač "tahem zapni stiskem vypni". Ale Otec Heller tam měl asi velkou hříšnici, protože 
jaksi nešel. My jsme nelenili a vypínač takto zapli a vypli za sebou tak 10x, takže světlo ve zpovědnici blikalo 
jako morzeovka. Starší paní ze zpovědnice prý vyběhla v mírném úleku, Otec Heller byl v zakristii do 60 
vteřin, my viníci “na kostele” (červená karta na 1 mši) do dalších 5 minut.... Jindy jsme se zase bavili při jeho 
kázání tak nahlas, že jsme zbytek mše svaté strávili v ministrantském oblečení v první řadě mezi lidem... Jak 
potupná role pro ministranta... Jeden příběh nakonec, ale úplně jiný: největším šokem pro mne byla smrt Otce 
Ervina Durczoka během mše svaté v 10.00 na Boží Hod Vánoční roku 1983. Tehdy jsem mu držel patenu a stál 
30 cm od něho. Pamatuji, že podal Hostii první holčičce v řadě, ale té druhé se již jaksi nemohl trefit do úst, 
ruka zavrávorala a Otec Durczok se mi vyvrátil na záda, Hostie se rozsypaly (pak jsem je posbíral) a on zemřel 
na akutní infarkt přímo před obětním stolem, svíraje kalich v ruce, přímo před mýma očima. Na tuto událost asi 
nikdy nezapomenu.

L. Lipowski: Humorných příběhů byla spousta. Například si pamatuji, že jsme jednou spolu s Otcem 
Hellerem šli "kropit" svěcenou vodou lid v kostele, na začátku mše svaté, tzv. asperges. Dělá se to tak, že kněz 
namočí kropenku v nádobě se svěcenou vodou a pak velkým rozmáchnutím kropí svěcenou vodou lidi. Jenže 
naše tehdejší kropenka byla už věkem starší a to byl ten problém. Po jednom takovém "kropnutí" se uvolnila 
vrchní kovová koule a coby granát, projektil či neřízená střela si to zamířila mezi hlavy lidu božího.. Jestli 
někoho trefila nebo ne, už nevím, ale připadalo nám to velmi legrační....

S. Kreželok: No, určitě byla spousta srandy, ale člověk už dost toho taky zapomněl. Akorát vím, že 
bratr jednou ministroval v Gutech a mši svatou sloužil zrovna Otec Bugel. Při pozdvihování měl ministrant 
zazvonit, což ale zapomněl udělat. Otec Bugel nelenil a zvedaje Hostii polohlasně utrousil: "Co tam robisz? 
Śpisz czy co?". V malém gutském kostelíku to bylo samozřejmě slyšet až u varhan a lidé se pochopitelně 
pousmáli. I takové chvilky patří k naší službě. Ale jak říkám, takové humorné chvilky jsou často dílem 
okamžiku a proto se i zapomínají. Kdyby je někdo sepsal, byla by to určitě úsměvná četba, zejména pro bývalé 
a současné ministranty.
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MOST: Uvažoval jsi někdy v průběhu těch let, že bys toho nechal, ukončil "ministrantskou kariéru"?

J. Golasowski: Už jsem také uvažoval o tom, že bych skončil ministrovat. Když jsem se oženil a když 
přišly děti, tak jsem si myslel, že nechám ministrování, že jsou tam už mladší, že rodina by měla být v kostele 
pohromadě. Ale pak jsme to spolu vyřešili: vždyť jsme všichni jedna velká rodina. A pak na druhou stranu jako 
akolyta mám také službu při podávání Těla Kristova.

P. Sikora: Léta tak nějak utíkají, že si někdy říkám, že už bych toho ministrování mohl nechat. Už bych 
měl být někde s manželkou a dětmi v kostele a ministrování přenechat mladším. Ale Bůh to chtěl jinak. Loni 
jednou před mší svatou se mně Otec Miloš zeptal jestli bych dnes nechtěl podávat svaté přijímání. Já jsem mu 
moc nevěřil, protože Otec si z nás rád dělával legraci. Takže před svatým přijímáním musel na mně kývnout, 
než jsem k němu přišel. Člověk míní, Pán Bůh mění. Nějakou tu dobu u oltáře ještě budu.

M. Kozok: Popravdě řečeno, asi nikdy. Přiznám se, že když jsem byl, nebo jsem kostele "normálně", 
cosi mi chybí. V době mých začátků jsem měl podporu rodičů. Když jsem se pak v roce 1993 oženil, měl jsem 
štěstí, že moje manželka měla a má plné pochopení pro moje “poslání” a nevadí jí, že nejsem "na kostele" s ní, 
popřípadě s ní a s dcerou Verunkou. Toho si velmi cením, a myslím si, že mluvím za nás za všechny, neboť 
všichni jsme již ženatí a máme své rodinné povinnosti. Rodinné zázemí vždy mělo a má pro každého z nás 
velký význam. Doufám, že dnešní naši mladší kolegové toto vezmou jako dobrou radu při výběru partnera, 
neboť společná víra a její společné praktikování se mi zdá klíčové.

L. Lipowski: Uvažování bylo hodně, ale že bych nechal služby přímo u oltáře, to asi ne. Teď, když 
mám 4 syny, se kterými můžu společně sloužit? To už přece vůbec ne, to by mi bylo líto odejít “v nejlepším”...

S. Kreželok: Ministruji už dosti dlouho, ale nikdy jsem jaksi neuvažoval o tom, že bych toho nechal. 
Radost mi dělá i to, že jsem u oltáře se svými třemi syny: Markem (11 let), Jakubem (9 let) a Tomášem (8 let). 
Nejmladší syn teprve na svůj debut čeká.

E. Worek: Vždy jsem měl rád a mám rád službu u oltáře a navíc teď už sloužím se svým synem 
Michalem, takže se končit nechystám. Myslím si, že všichni ti, kteří se bezprostředně podílejí na liturgické 
službě (ministranti, varhaník, zpěváci ve sboru) vyplňují prostor mezi knězem a věřícími v lavicích, kteří jsou v 
mnoha případech jenom pasívními účastníky bohoslužeb, čímž nechci ani trošku zmenšovat jejich význam, ale 
služba ministrantská je službou potřebnou a Bohu určitě milou.

MOST: Všichni z Vás máte tu velkou čest se souhlasem kněze podávat svaté přijímání, Tělo a Krev 
Kristovu. Jak dlouho již sloužíte farnosti tímto způsobem?

J. Golasowski: Jak jsem se už zmínil jsem akolyta. Tuto službu vykonávám od roku 1986. Pověření k 
této službě jsem přijal v Gutech, kdy při mši svaté mi Otec Petr Siostrzonek slavnostně předal toto pověření. 
Toto pověření vydal olomoucký biskup Msgre Vrana. K této službě jsem byl pověřen pro gutský kostel, protože 
v té době ještě patřil pod třineckou farnost a naši kněží tam sloužili mše svaté.

P. Sikora: V tomto směru jsem vlastně nováček, svaté přijímání podávám od roku 1999 a moc si toho 
vážím.

L. Lipowski: Akolytou jsem se stal 15. února 1990. Toto datum si pamatuji přesně, neboť za dva dny 
jsem se pak ženil.

M. Kozok: Akolytovat jsem začal poslední říjnovou neděli, dne 30. října 1983. Koncem září 1983 totiž 
odešli na vojnu stavájící akolyté - průkopníci v Třinci: Genio Worek a Jenda Pavlík. A tak je musel někdo 
nahradit: Otec Heller vybral mne a Františka Cincialu, dnes již kněze. A tak v sobotní večer 29. října 1983 jsme 
byli během mše svaté slavnostně uvedeni do služby. Vzpomínám si, že jsem pak asi půl roku sloužil v neděli 
dvě mše svaté: osmou i desátou a na obou pomáhal podávat. Odměnou mi byly společné snídaně na faře po 
osmé, spolu s Otcem Hellerem, varhaníkem panem Tadeášem Kiedroňem a kostelníkem (už ani nevím, kdo to 
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tehdy byl..). Vím, že se podávala vždy: šunka, salám, bílá káva, zákusek. Společnost nám vždy dělal i oblíbený 
pejsek Otce Hellera, "Muška". O svátcích ještě snídal i regens chori, pan Edward Chlebik. Pak Otec Heller 
všem (vyjma mně...) nalil i štamprli čtyřhvězdičkového koňaku. Mělo to šmrnc, byl to rituál, rád na toto 
vzpomínám.

S. Kreželok: Akolytovat jsem začal v únoru 1990, kdy z rozhodnutí Otce Františka bylo příslušné 
povolení vydáno ještě i Robertu Golasowskému, Liboru Lipowskému a panu Janu Szlaurovi. Byla to v této 
době nutnost, neboť Genio Worek a Jenda Golasowski na všechno nestačili, Marian Kozok byl v té době na 
vojně.

E. Worek: Akolytskou službu jsem začal vykonávat na základě iniciativy Otce Hellera na Vánoce roku 
1981 a byl jsem vlastně historicky prvním třineckým akolytou, neboť do té doby tato služba zde nebyla nikdy 
předtím zavedena. Důvod byl prozaický: Otec Heller pomaličku začal stárnout a podávání svatého přijímání 
dlouhé minuty mu způsobovalo přece jenom fyzickou únavu a navíc se neúměrně prodlužovala mše svatá. Naše 
začátky nebyly lehké: spousta věřících chtěla svaté přijímání jen od kněze, od nás akolytů se jim to zdálo snad 
méně platné a vzpomínám si, že naši kněží museli novou skutečnost dlouze a opakovaně vysvětlovat.

MOST: Pánové, prozraďte nám na závěr, co Vás vlastně po tyto již vlastně desítky let udrželo a drží u 
oltáře?

J. Golasowski: Ministrantská služba je službou Bohu. Chodil jsem ministrovat rád a často, teď už 
jenom rád, protože toho času není tolik, jako v dětských letech. U oltáře mně drží víra v našeho Pána Ježíše 
Krista. Je to přece jenom něco jiného než být v kostele v lavici. Už mi to tak přirostlo k srdci, že bych asi 
neměnil. Cítím se kousek blíže k Bohu, když mám Jeho Tělo podávat druhým. A tak jsem vděčný Bohu, že 
mohu již tak dlouho ministrovat u jeho oltáře. Mým velkým přáním je, abych jednou ministroval se svým 
synem u oltáře. Ale to si budu muset asi ještě nějaký ten rok počkat, dá-li Pán Bůh. Nakonec bych chtěl 
poděkovat rodičům svým a všech ministrantů, že nás od dětství vedli k Bohu, že nám dali víru. Bez ní bychom 
nikdy nebyli ministranty, protože bychom nepoznal největší dobro, kterým je Bůh a ten nás stále drží u oltáře.

L. Lipowski: U oltáře jsem více soustředěný na bohoslužbu a také mohu číst, hlásat slovo Boží. Jsem 
přesvědčen, že každá hodina služby Hospodinovi přinese stonásobný užitek a cítím vnitřní povinnost služby 
farnosti. Nevím, co bych ještě dodal, toto snad stačí.

P. Sikora: Jak odpovědět na tuto otázku? Jako malí ministranti jsme stávali při mši svaté před oltářem 
pod schody. A i když jsem byl - jak by řekl Otec Heller "fajt łapa" - vždy si živě vzpomínám na Otce Adama, 
jak stojí za obětním stolem po boku dva ministranti se zdviženýma rukama k modlitbě “Otčenáš”. Připomněl 
jsem si Proměnění Páně na hoře Tábor... Takže po všech těch letech vím, že je to Ježíš, který nás stále drží u 
oltáře. A se svatým Petrem musím říci: "Pane dobře, že jsme tady."

S. Kreželok: Na tuto otázku bych odpověděl částí eucharistické modlitby "Děkuji Ti Bože, žes nás 
vybral abychom stáli před Tebou a Tobě sloužili". Dle mého názoru toto stačí, není třeba nic dodat.

E. Worek: Jak jsem již řekl, mám tuto službu rád, patří už tři desítky let neodlučně k mému životu. 
Navíc vedu náš farní sbor a tak se někdy musím přemístit “zepředu nahoru”, ale popravdě neumím si představit 
sebe sama “jen tak sedět v lavici”, asi by mi něco chybělo. Koneckonců, i my ministranti jsme něco jako 
kamarádská parta, a my věkově zhruba stejně staří, žijeme spolu na různých akcích i mimo presbytář: děláme 
MOST, organizujeme farní setkání a zahradní slavnosti, zpíváme ve sboru, chodíme na plesy, na pivo, s 
rodinami na výlety do přírody. Tyto přátelské vazby mají svůj původ v mnoha případech právě v oné zakristii. 
Občas si zavzpomínáme, jak jsme kdysi před dvaceti lety snad jen jedenkrát a zcela výjimečně “koštovali” tajně 
v zakristii mešní víno... Pamatujeme si, že nám tehdy vůbec nechutnalo, bylo strašně kyselé... Za povšimnutí 
stojí i věk ministrantů. Před 20 lety měl nejstarší ministrant kolem 15 let, dnes je to více než dvojnásobek, kdysi 
to byla služba jen malých chlapců, kteří v osmé, deváté třídě končili. Vlastně zbytečně. Naše generace “old 
boys” vlastně v tomto směru udělala průlom a doufáme, že najdeme hodně následovníků, ať v Třinci je u oltáře 
vždy plno!
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M. Kozok: Možná to zní nadneseně, ale láska k tomuto "povolání". Dnes, když už jsem dávno dospělý, 
si uvědomuji více než kdykoliv předtím, že být ministrantem je čest, dar. Jsem rád, že již čtvrt století jsem měl 
a mám možnost žít takový krásný ministrantský život, být k něčemu dobrý. V současné době se věnuji už i 
vybírání peněz. Nedávno jsem byl u kamaráda, a jeho malý kluk, když otevřel dveře, zavolal směrem k tátovi: 
"Tati, máš tady návštěvu. Přišel Pan Penízkář...". Už dávno jsem se tak od srdce nezasmál... Můj sen: v 
důchodu se stát kostelníkem... No uvidíme, každopádně přeji našim služebně i věkově mladším kolegům, aby 
měli stejné pocity a radosti, jako my, "staří pánové" a poznali v kostele nejen spoustu kamarádů, ale především 
se na celý život "skamarádili" s naším Pánem. Však máme k němu o pár metrů blíž, než Vy všichni "na 
kostele".

Připravila: "neministrantská" část redakce MOSTu

Poutní zájezd do Trzebnice se vydařil...

Dlouho a důkladně připravovaný zájezd do polské Trzebnice u Wroclawi se blížil ke dni uskutečnění a 
všichni jsme byli napjatého očekávání co nám přinese, čím nás obohatí a zda se vše vydaří podle našich přání a 
skrytých představ. Alespoň, jak vím, většina z nás. A ráda konstatuji, že jsme získali mnoho krásných zážitků,
plno nových poznání, obdrželi jsme Boží dary a milosti, někteří z nás poznali nové bratry a sestry a zažili jsme 
nádherné chvíle obohacené Boží přítomností...

Dne 21.10.2000 nastal den “D” a my jsme přibližně v 5.30 hodin započali výjezdem z Třince naši pouť 
vedenou touhou setkat se se sv. Hedvikou v jejím chrámu. Dva autobusy byly naplněny věřícími z Třince a 
okolí a na hranici s Polskem v Chalupkách se k nám připojily autobusy z Albrechtic u Českého Těšína s 
přítomným otcem Miroslavem a z Těrlicka s otcem Milošem. V jednom z našich “domovských” autobusů byl 
přítomen náš otec František. Přítomnost našich kněží umocňovala v cestujících radost a víru v požehnanou 
pouť.

Přes malé zpoždění jsme do Trzebnice dorazili včas. Toto město leží na sever od Wroclawi, sídla 
wroclavské arcidiecéze, ke které kdysi patřila i naše farnost.

V bazilice sv. Hedviky, která byla původně zasvěcena sv. Bartoloměji, apoštolovi, se poutníků ujal 
zdejší kněz otec Adam. Po krásném a vřelém přivítání byla sloužena koncelebrovaná mše sv. na úmysl celé 
ostravsko-opavské diecéze, jejíž hlavní patronkou je právě sv. Hedvika z Trzebnice. Mše svatá byla ukončena 
modlitbou litanií ke sv. Hedvice (samozřejmě nechyběly nejnovější invokace ke sv. Hedvice, jakožto patronky 
dne volby Svatého Otce Jana Pavla II. a patronky ostravsko-opavské diecéze) a ve chvíli, kdy věžní hodiny 
právě odbíjely poledne, nám otec František požehnal ostatky (lebkou) sv. Hedviky. Po mši svaté jsme měli 
možnost navštívit muzeum kultu sv. Hedviky, které uchovává cenné předměty z jejího pozemského života, její 
zobrazení, jak výtvarné, tak i bysty, fotografie mší sv. se Sv. Otcem v místech s ní spojenými, mapy a jiná 
vzácná doložení jejího působení, odlitek její lebky. Mohli jsme si rovněž prohlédnout seznamy a fotografie 
všech kostelů a chrámů zasvěcených sv. Hedvice Slezské z celého světa. Samozřejmě jsme pátrali po Česku a 
hlavně po Mostech u Jablunkova. Našli jsme. A také např. kostel sv. Hedviky ve Svibici u Českého Těšína a 
další.

Po krátkém odpočinku jsme se vrátili do baziliky sv. Hedviky, kde následovala její podrobná prohlídka s 
fundovaným, ale velice srozumitelným i vtipným výkladem našeho průvodce - otce Adama. Měli jsme mimo 
jiné možnost navštívit kryptu pod bazilikou - nejstarší část celé stavby, kde jsou v současné době vystavovány 
nejstarší archeologické nálezy související s bazilikou, ale je tam i studna, která po celá staletí byla plná vody, 
avšak v posledních létech (jak příznačné!) se voda vytratila, protože byl narušen pramen, který studnu napájel. 
Mohli jsme porovnat nízkou kapli sv. Jana Křtitele, postavenou v těžkopádném, tmavém románském slohu s 
vysokou, nádhernou, vzdušnou kaplí hrobu sv. Hedviky, prosvětlenou krásnými vitrážními okny. Zde se 
nacházejí tělesné ostatky sv. Hedviky, nad nimiž je vybudován překrásný náhrobek, jehož symboliku i s těmi 
nejmenšími detaily nám otec Adam vysvětlil. Sv. Hedvika nosívala v ruce sošku Madony (což se stalo i jedním 
z atributů na jejích zobrazeních) a jako zajímavost je možné uvést to, že při přenesení jejich ostatků, tři prsty, 
ve kterých právě sochu Panny Marie nosívala, zůstaly neporušené. U sarkofágu je také hrob P. Bochenka, 
prvního polského poválečného faráře zdejšího kostela. Tento úřad zastával plných padesát a půl roku (v létech 
1945 až 1996, kdy zemřel) a jako projev úcty mohly jeho ostatky spočinout vedle ostatků sv. Hedviky. V 
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prostorné zakristii jsme shlédli portréty zde působivších kněží a otec Adam nám ukázal zlacenou kolébku s 
Ježíškem, který drží malé prstíky na ústech. Podle legendy sv. Hedvika velice toužila znát přesnou hodinu 
narození Spasitele a usilovně se o to modlila u sošky Ježíška. Jednou, to bylo zrovna o Slavnosti Narození Páně 
začalo dítě plakat a tento pláč, byl pro Hedviku znamením, že se právě v tuto hodinu Ježíšek narodil. V zápětí 
však pláč dítěte ustal a Ježíš si položil prsty na ústa, čímž chtěl Hedvice naznačit, že má o tom pomlčet. V 
zakristii je také obraz s vyobrazením modlící se sv. Hedviky před ukřižovaným Spasitelem, který se nad světicí 
naklání a jednou rukou jí žehná. Sv. Hedvika se chodívala v noci modlit a jednou dvě z řeholních sester šly 
tajně za ní, prostě byly zvědavé a chtěly Hedviku při modlitbě tajně pozorovat. A uviděly, jak Ježíš odtrhl z 
kříže svoji ruku, kterou Hedvice požehnal. Tuto skutečnost dosvědčily pod přísahou. Jelikož bazilika sv. 
Hedviky v Trzebnici je jubilejním chrámem, lze zde získat plnomocné odpustky jubilejního roku, což jsme také 
využili modlitbou u hrobu této naší patronky.

Nyní něco málo z života a díla sv. Hedviky (podrobnější životopis jsme uvedli v MOSTě 8/1996, kdy 
byla jmenována patronkou ostravsko-opavské diecéze - poznámka redakce). Vévodkyně Hedvika Slezská, 
narozena r. 1174 v Andechsu (Německo), zemřela 15.10.1243 v Trzebnici (Polsko). Je patronkou Polska a 
Slezska. Narodila se v Bavorsku, na zámku Andechs, a proto ještě dnes je nazývána rovněž Hedvikou z 
Andechsu. Do dějin však tato dcera hraběte Bertholda vešla jako Hedvika Slezská (na rozdíl od královny 
Hedviky Polské, která pocházela z Uherska). 

Jako malé dítě byla předána na výchovu benediktinkám v klášteře Kitzingen. Ve dvanácti letech byla 
provdána za vévodu Jindřicha I. z Wroclawi. Porodila sedm dětí, poté, po vzájemné dohodě s manželem, žila ve 
zdrženlivosti v trzebnickém klášteře. Manželství bylo šťastné a harmonické až do Jindřichovy smrti v r. 1238 
(Jindřichův hrob se nachází v prezbytáři trzebnického chrámu). Hedvika se po celý život starala o blaho svého 
lidu, o prohloubení křesťanské víry ve své zemi. Vedle četných nemocnic a ošetřovacích ústavů založila také 
slavný klášter cisterciáček v Trzebnici, což byl první ženský konvent ve Slezsku. Ve svém životě prošla mnoha 
útrapami, hlavně nad hroby svých děti, které ona sama přežila. Po smrti syna Jindřicha II. se uchýlila do 
trzebnického kláštera, kde přesně ve svých 70-ti letech zemřela. Papež Klement IV. Hedviku svatořečil již 
26.3.1267. 

Hedvika Slezská je zobrazována jak drží v jedné ruce sochu Panny Marie, ve druhé model kostela nebo 
podává almužnu. V ruce často nese své boty, protože podle tradice chodila vždy bosá, aby se připodobnila 
chudým. Jejímu manželovi se nelíbilo, aby vévodkyně chodila bosa, a proto na jeho prosbu přikázal Hedvice 
zpovědník, že má nosit boty. Ta to vyřešila “šalamounsky” a boty začala nosit, avšak ne na nohou, ale 
převěšené přes rameno.

Po odjezdu z Trzebnice jsme se zastavili v “lasku bukowym”. Je to nádherné místo v bukovém lesíku s 
křížovou cestou a historickým kostelíkem 14 svatých pomocníků v nouzi, který je postaven na místě bývalé 
poustevny - hrob posledního poustevníka jsme objevili hned u kostela. Toto tiché a klidné místo nás lákalo k 
procházce a rozjímání, tím více, že v ten den bylo počasí jako vymalované, ale nebyl čas. Museli jsme putovat 
dál, do Wroclawi. Zde jsme se rozloučili se svým hostitelem otcem Adamem a pokračovali v další cestě.

Ve Wroclawi jsme po trochu kostrbatém hledání našli svůj cíl, a to wroclavskou katedrálu. Ta nás 
uchvátila svým zjevem vznešeného díla chrámu Božího. Většina z nás kromě prohlídky využila možnosti 
adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní. V té době byly zde rovněž udíleny svátosti manželství, což pro některé 
představovalo ještě další zážitek tohoto bohatého a požehnaného dne.

Po krátkém občerstvení u autobusů jsme kolem 18.30 hodin vyjeli naplněni milostí Boží a doprovázení 
jeho ochranou zpět domů.

Závěrem bych ráda zveřejnila událost, která mne velmi potěšila a dojala s tím, že jsem si, a to ne poprvé, 
uvědomila, jak nás Bůh vede podle Jeho vůle nejen ke štěstí a radosti, ale je toho mnohem více... Uznejte sami: 
Naše sestra, paní Alžběta Hessová, která byla biřmována přibližně v roce 1943 tehdejším biskupem, později 
kardinálem Bertramem, při návštěvě wroclavské katedrály zjistila, že jsou tady uloženy jeho ostatky. Využila 
tak vzácné možnosti s pokorou, úctou a láskou poklonit se u jeho hrobky a spojit se s ním radostně v tiché 
modlitbě. Sama byla z tohoto setkání, vedeného Boží rukou, více než po 57 letech velmi dojata a šťastna.

Chtěla bych poděkovat všem, kdo se podíleli na zorganizování této pouti.
Uznávám a věřím, že mohu takto napsat i za ostatní poutníky, že tato jedna z posledních poutí tohoto 

Svatého roku v nás zanechala (i přes únavu, náročnost cesty a návrat v nočních hodinách) hluboké poznání, ty 
nejkrásnější dojmy díky doprovodu Pána Boha, Panny Marie a naší úctyhodné patronky sv. Hedviky.

Jak jsem již uvedla v názvu příspěvku - poutní zájezd do Trzebnice se vydařil.

Lenka Lipusová
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Wezwanie do czystej miłości

W sobotę 16 września 2000 przybyli do Częstochowy na Jasną Górę na II Pielgrzymkę młodych 
słuchaczy Radia Maryja młodzi z całej Polski, grupa z Niemiec i nasza trzyniecka grupka z Czech.

"Panie, Ty masz słowa żywota wiecznego" - pod tym hasłem odbywała się nasza pielgrzymka 
młodzieżowej Rodziny Radia Maryja. Po słowach powitania zabrzmiały Godzinki i Godzina Świadectw 
(opowiadania młodych słuchaczy RM), potem referat ks. prof. Janusza Nagórnego, Msza Św. (przewodniczył 
jej J.E. ks. kop. Edward Frankowski), Akt Zawierzenia Matce Najświętszej i na zakończenie przemówienie 
Dyrektora Radia Maryja o. Tadeusza Rydzyka. Wszystko to przeplatało się śpiewem zespołów młodzieżowych 
"Saruel" z Łodzi i "Lechici" z Hrubieszowa. Wszystkim spodobała się piosenka "Na spotkanie nowych ludzi", 
którą żeśmy kilkakrotnie powtarzali.

Z wielką uwagą wysłuchaliśmy konferencji, którą wygłosił ks. prof. dr. hab. Janusz Nagórny, kierownik 
katedry Etyki Moralnej KUL i popularny felietonista Radia Maryja. Jego referat "Wezwanie do czystej miłości" 
porusza sprawy, o których trzeba dziś mówić. Przytoczę chociaż kilka fragmentów referatu, zachęcając tym 
młodych naszej parafii do wysiłku odnowy, której celem jest przygotowanie nowej wiosny życia 
chrześcijańskiego.

(...) Wśród ludzi młodych jest dziś jakieś dziwne nastawienie na łatwiznę i wygodnictwo. Iluż to ludzi 
utożsamia dobro z tym co łatwe i przyjemne. W ten sposób rodzi się niewłaściwe podejście do ludzkiej 
płciowości, jej banalizacja jako swoistego towaru. (...) Płciowość nie jest tylko rzeczą. I zauważcie, że wam 
chce się wmówić, iż chrześcijaństwo potępia ludzkie ciało, ma pogardę dla ludzkiego ciała, odrzuca to co jest 
wartością w ludzkim ciele rzekomo zwracając uwagę tylko na duszę. To nie jest prawdą. Zauważcie, że 
bardziej potępiają, czy poniżają ludzkie ciało ci, którzy kupczą tym ciałem, ci, którzy traktują ciało jako towar. 
Tymczasem w perspektywie chrześcijańskiej, w perspektywie prawdy, że Bóg chciał stać się człowiekiem, że 
przyjął ludzkie ciało, my nie pogardzamy ludzkim ciałem. Płciowość nie przynależy tylko do ludzkiego ciała, 
ale w szczególny sposób wyraża się przez naszą cielesność. Dlatego chcę wam dzisiaj tutaj powierzyć, 
przypomnieć słowa św. Pawła niezwykle wymowne. Posłuchajcie to z Pierwszego Listu do Koryntian: 
"Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść." Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w 
niewolę.

(...) Miłość wiodąca do małżeństwa i miłość małżeńska głęboko jest związana z wymiarem płciowym. 
To jest właśnie dla miłości małżeńskiej niezwykle ważne, ale pamiętajcie, że ta miłość wiodąca do małżeństwa 
i małżeńska jest także naznaczona z istoty swojej płodnością. Młodzi ludzie, często ci właśnie, którzy zaczynają 
współżycie przed małżeństwem, wykluczają tę płodność, odrzucają, boją się i wtedy często zaczyna się ich 
miłość zamieniać w egoizm, nawet jeżeli jest egoizm we dwoje. I dlatego musimy sobie uświadomić teraz 
czym jest miłość, aby w końcu naszego rozważania dojść do odpowiedzi czym jest czystość przedmałżeńska. 

Otóż, pierwsze to pozytywny wymiar czystości. Czystość nie jest wyłącznie wstrzemięźliwością, nie 
jest negacją, odrzuceniem ludzkiej płciowości, czystość jest wielką siłą duchową, której człowiek potrafi 
postawić tamę, potrafi przeciwstawić się temu wszystkiemu co niszczy jego miłość. Czystość jest wielką siłą 
duchową i potrzebuje odwagi, męstwa i przeciwstawienia się temu wszystkiemu co jest pokusą dzisiejszego 
świata i tego stylu życia, który jest daleki nie tylko od Chrystusa, ale także od prawdy o człowieku. Zwróćcie 
uwagę na dwie rzeczy. Mianowicie ci, którzy naśmiewają się z chrześcijańskiej koncepcji czystości, 
wyśmiewają ją na różne sposoby, podkreślają rzekomo dwa argumenty: czystość nie jest możliwa, po drugie -
czystość jest szkodliwa. Zajmijmy się pierwszym: czy naprawdę czystość nie jest możliwa? Otóż, argument 
teologiczny, który przyjmie człowiek wierzący jest prosty, choć jak podkreślam, niełatwy do przyjęcia. Bóg nie 
domaga się od człowieka niczego, do czego on nie byłby zdolny. Bóg najpierw obdarowuje człowieka i w 
wymiarze stworzenia i w wymiarze łaski. Naprawdę obdarowuje i mówi: wytrwajcie w Mojej miłości, a nie 
tylko w ludzkiej zdolności kochania. Czystość jest możliwa nie wyłącznie ludzką siłą, ale siłą Boga.(...)

Chcę wam powiedzieć, to wielkie wezwanie do tego, abyście mieli odwagę płynąć pod prąd. Z prądem 
rzeki płyną zdechłe ryby, z prądem rzeki idzie dzisiaj wszystko to, co jest niesione tylko falami, dzisiaj trzeba 
się umieć przeciwstawić złu, które zalewa i niszczy życie małżeńskie, rodzinne, ale także życie młodych ludzi. 
Miejcie odwagę przeciwstawić się złu, które niszczy człowieka od wewnątrz, które niszczy człowieka we 
wszystkich wymiarach.

Stawiamy wszystko na Chrystusa, stawiamy wszystko i składamy w Chrystusie, powtarzamy za św. 
Pawłem słowa: "Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, 
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jednak obecne moje życie jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za 
mnie." 

Chrystus niech będzie miarą naszego życia, Chrystus, który wezwał nas do życia w czystej miłości 
niech błogosławi wszystkim, którzy postępują tą drogą odważnie w dzisiejszym świecie.

B.K.

Děti a rodiče, pozor! Mikuláš 2000 je za dveřmi!

Třinečtí skauti oznamují, že tradiční Mikuláš se bude tentokrát konat v neděli 3. prosince 2000 od 15.00 
v Rybárně pod kostelem. Přihlášky se budou přijímat v neděli 19. listopadu od 7.30 do 11.30 v Domečku vedle 
kostela. Cena přihlášky na jedno dítě: 100,-Kč. Srdečně zvou třinečtí skauti.

Pořad bohoslužeb v listopadu

1. Neděle 5.11..2000 - 31. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
2. Čtvrtek 9.11.2000 - svátek Posvěcení lateránské baziliky.
3. Neděle 12.11.2000 - 32. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
4. Neděle 19.11..2000 - 33. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
5. Neděle 26.11.2000 - Slavnost Ježíše Krista Krále, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
6. Pátek 1.12.2000 - první pátek v měsíci.
7. Neděle 3.12.2000 - 1. neděle adventní, 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.
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.

Redakce neručí za jazykový sled jednotlivých mší sv. Sledujte vývěsku v kostele!

Nedělní liturgie v listopadu

31. neděle v mezidobí (5.11.)
1. čtení: Dt 6,2-6; 2. čtení: Žid 7,23-28; Evangelium: Mk 12,28b-34
Žalm: odp. Miluji tě, Hospodine, má sílo!
ref. Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja.

32. neděle v mezidobí (12.11.)
1. čtení: 1 Král 17,10-16; 2. čtení: Žid 9,24-28; Evangelium: Mk 12,38-44
Žalm: odp. Duše má, chval Hospodina.
ref. Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego.

33. neděle v mezidobí (19.11.)
1. : čtení: Dan 12,1-3; 2. čtení: Žid 10,11-14.18; Evangelium:Mk 13,24-32
Žalm: odp. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám.
ref. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem.
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Slavnost Ježíše Krista Krále (26.11.)
1. čtení: Dan 7,13-14; 2. čtení: Zj 1,5-8; Evangelium: Jan 18,33b-37
Žalm: odp. Hospodin kraluje, oděl se velebností.
ref. Pan Bóg króluje, pełen majestatu.

1.neděle adventní (3.12.)
1. čtení: Jer 33,14-16; 2. čtení: 1 Sol 3,12-4,2; Evangelium: Lk 21,25-28.34-36
Žalm: odp. K tobě pozvedám svou duši, Hospodine.
ref. Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.

Úmysly apoštolátu modlitby - listopad 2000

1. úmysl všeobecný - Aby zodpovědní politikové a ekonomové chápali jako povinnost péči o blaho 
všech a především těch nejubožejších.

2. úmysl misijní - Aby úvahy o misionářském charakteru náboženských institutů podporovaly růst 
nových a svatých povolání k zasvěcenému životu.

3. úmysl národní - Aby se nestali necitelnými ti, kteří bohatnou a aby se nezatvrdilo srdce těch, kdo 
jsou chudší.

Krátké zprávy

 Videokazeta ze setkání ve farním kostele v Jablunkově s Madzi�ą Buczek, je k dostání za 200,- Kč 
v Domečku.

 Stále se prodávají všechny druhy kalendářů v různých cenách.
 Upozorňujeme všechny odběratele časopisů, aby nejpozději do 1.12. hlásili změny v odběru 

(přihláška, odhláška, počet ks apod.) Jinak předpokládáme, že se stav nemění a v odběru bude 
pokračováno jako dosud.

 Z velkého výběru knih a devocionálií (různé druhy růženců, křížů na postavení a na stěnu) si přijďte 
vybrat pěkný dárek pod stromeček.

 Z knižních novinek nabízíme knihu "Kamínky", kterou z příspěvků pronásledovaných katolíků 
sestavil biskup Karel Otčenášek.

Nezapomeňte, že 12.listopadu jsou volby do krajského zastupitelstva a že je naší povinností se jich 
zúčastnit.

Charitní okénko

Blíží se konec roku a s ním i ohlédnutí za činností Charity Třinec. Ceníme si toho, že se již 5 let daří 
zajišťovat drobnou charitativní činnost dobrovolnými pracovníky, kteří si i při svých zaměstnáních najdou čas 
podílet se na pomoci bližním, kteří se ocitnou v těžké životní situaci nebo při organizaci různých charitativních 
akcí. 

Začátek roku jsme zahájili tradičním charitním plesem, který si v naší třinecké farnosti získává stále 
větší popularitu. Letošní výtěžek z plesu byl věnován na organizaci prázdninových pobytů pro děti a mládež. 

Před nastupujícím létem nám začala příprava a běžná údržba střediska Oáza - Benjamínek ve Vendryni, 
kde tráví víkendové a týdenní pobyty především křesťanská mládež. 

V červenci Charita zorganizovala pobyt pro 37 dětí naplněný soutěžemi, hrami, ale i křesťanským 
programem. Charita se také během roku podílela na drobných akcích v rámci celé diecézní Charity. A co nás 
čeká? V příštím čísle MOSTu Vás budeme informovat o připravované akci "Tříkrálová sbírka 2001" a o 5. 
charitním plese, který se bude konat v sobotu 27. ledna 2001 v Domu PZKO v Dolní Lištné.

Jiřina Horniaková, ředitelka Charity Třinec




