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Otec Miloslav Šmahlík odchází z T řince se slovy: 
 
“Pocity ze změny jsou smíšené, ale Hospodin je můj pastýř, nemusím se bát” 
 
Končí poslední desetiletí 20. století, a v tomto desetiletí jsme zde v Třinci přivítali po boku Otce 

Františka celkem 6 kaplanů: P. Orsagha (1990-1991), P. Stefana (1991-1993), P. Wojnara (1993-1994), P. 
Radaczynského (1994-1995), P. Kazimierza (1995-1998). A v tomto měsíci se rozloučíme s posledním z nich - 
Otcem Miloslavem Šmahlíkem, který zde mezi námi v Třinci působil jako kaplan od léta roku 1998. Po dvou 
letech kaplanské služby mu Otec biskup svěřil jeho první “vlastní” farnost a kaplanská léta končí. U této 
příležitosti jsem položil Otci Milošovi několik otázek, takříkajíc “na rozloučenou”. 

 
MOST: Jaký je to pocit odcházet z první farnosti, někde končit a stát před něčím přece jenom novým? 
 
O. Miloš: Jsem přesvědčen, že každý ten pocit zná, když přichází do nového prostředí. Asi bych to 

přirovnal k seskoku z letadla, kdy člověk opouští “pevnou zem pod nohama” a nesmí moc uvažovat o tom, co 
se děje v něm, spíš o úkolu, který je mu svěřen. 

 
MOST: Necítíte určitý pocit nejistoty z toho, že nyní bude už vše jen a jen na Vašich bedrech? 
 
O. Miloš: Svátost kněžství a manželství jsou si opravdu hodně podobné. V podstatě mají stejný úkol. 

Jsem přesvědčen, že každý rodič se nejednou zamyslel nad tím, co z jeho ratolesti vyroste, jak se mu ji podaří 
vychovat, zda to, co mu bylo svěřeno zvládne tak, jak si to Pán přeje. Nejistota chrání před pýchou. 

 
MOST: Jaké praktické zkušenosti pro chod farnosti a pro pastoraci si odnášíte z Třince? 
 
O. Miloš: Tato otázka je sice lehká, ale odpověď na ni je komplikovaná. Určitě zkušenosti nějaké jsou, 

ale abych je mohl nějak specifikovat, to asi tak rychle nepůjde. To se ukáže na novém působišti. Ale jednu z 
těch několika bych přece jen mohl podat. Zřejmě bude stále více třeba lidi přesvědčovat, že Církev svatá není 
servisní služba, kde si mohou objednat a zakoupit to, co se jim právě hodí. 

 
MOST: Jakým šéfem byl pro Vás Otec František? 
 
O. Miloš: Co na to říct? Sami ho znáte, nemýlím-li se čtrnáct let. Co bych já mohl k tomu přidat? Jeho 

skromnost mi nedovoluje ho vychvalovat, protože vím, že to nemá rád, na druhé straně nadávat opravdu 
nemohu. 

 
MOST: Zkuste si vzpomenout a popsat chvíle, které Vás zde opravdu potěšily… 
 
O. Miloš: No to bude celkem snadné. Jelikož jsem přijal svátost kněžství, tak chvíle, které mě opravdu 

potěšily byly vždy spojené s posláním, kterým jsem byl pověřen. Byly to na prvním místě skutečně kvalitní 
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zpovědi, při kterých se kajícník opravdu přišel s Bohem smířit, nejen vyznat své hříchy a to stačí. A za druhé to 
byly chvíle spojené s udělováním svátosti pomazání nemocných. K tomu bych mohl akorát dodat to známé: 
“Konec dobrý, všechno dobré.” 

 
MOST: Které místa v Třinci jste měl rád a ke kterým se budete vracet třeba alespoň v myšlenkách… 
 
O. Miloš: Přímo v Třinci nevím, ale kolem Třince je jich opravdu hodně. 
 
MOST: Jakou mládež předáváte Vašemu nástupci na kaplanském místě? 
 
O. Miloš: Rozhodně jinou, než jakou jsem ji poznal. Nesluší se, abych já hodnotil “svou” práci. 
 
MOST: Těšíte se do nové farnosti ? 
 
O. Miloš: Jestli se těším? Kdybych odpověděl ano, farníci by si řekli, že mi tu mezi něma bylo zle. 

Kdybych řekl, že bych raději zůstal, nevím, jestli by to byla úplná pravda. Říká se, že změna je život. A dokud 
je člověk mladý, vždycky ho to trochu táhne poznat zase něco jiného. Je to skutečně tak na půl. Další přísloví, 
které se mi líbí: “Všude chleba o dvou kůrkách.” Ale takový je už život i počasí. Kdyby jenom pořád svítilo 
slunce, nebylo by dobře. Kdyby zase jen pořád pršelo, taky by bylo zle. Pocity jsou smíšené, ale Hospodin je 
můj pastýř, nemusím se bát. 

Otče Miloši, děkujeme za všechno, byl jste dobrým kaplanem, dobrým knězem a zapsal jste se do našich 
srdcí jako někdo, kdo zde odvedl kus dobré práce. Koneckonců, i Vaše spolupráce s redakcí byla příkladná…. 
Přejeme Vám hodně Božího požehnání v budoucnu a na Třinec vzpomínejte jenom v dobrém. 

 
Připravil Ing. Marian Kozok 

 

Aby šlo opravdu o spravedlnost 
 
Dozněly vznešené tóny varhan a ze slavnostně vyzdobených katedrál vyšli v doprovodu svých světitelů, 

bratři v kněžské službě a těch, kteří se k této službě teprve připravují, naši letošní novokněží. Ve chvíli, kdy 
čteme tyto řádky, mají již v ruce dekret na své první místo, kde budou konat vše, na co se léta připravovali. Jak 
budou přijati? Na tuto otázku je jediná odpověď: Jak kde a jak kým. Ono ale nejde o to, jak budou přijati, vždyť 
podstatné je to, že byli posvěceni a vysláni samým Bohem. A aby o tom nikdo nikdy nepochyboval, nejednalo 
se o volbu lidu, ale o vkládání rukou nástupců apoštolů, konsekrační modlitbu a pomazání posvátným křižmem.  

Možná to letošní rozeslání nových dělníků na vinici Páně je maličko poznamenána aférou, která vypukla 
několik dní před kněžským svěcením v Olomoucké arcidiecézi. Jak jsme slyšeli, nebo četli ve sdělovacích 
prostředcích, jeden z moravských kněží byl obviněn z pohlavního zneužívání dětí a mladých hochů. Žalobce 
obvinil dokonce olomouckého arcibiskupa z toho, že jej kryl, že o těchto věcech věděl. Tyto věci jsou 
předmětem šetření a ukážou-li se jako pravdivé, pak ať je viník spravedlivě potrestán. Vzpomínám si ale, že 
hned druhý den, co tuto zprávu přinesl denní tisk, jsem dostal obálku se svým jménem a svojí adresou a 
razítkem třinecké pošty. V té obálce byl výstřižek z Blesku, který o této věci psal. Nad titulkem bylo psacím 
strojem připsáno: "Máte být vzorem!!!" Pochopitelně žáden podpis. Anonymové jsou velmi pořádní, jen v 
jednom mají nepořádek: že totiž mají strach stát za tím, co řeknou. Budiž. Mě tato skutečnost ani nezarmoutila, 
ani nepodráždila. Protože nejsem čtenářem Blesku, mohl jsem si alespoň přečíst, co se vlastně stalo. Za 
společnou úvahu by stálo několik věcí, protože ony souvisí s naší vírou a správnou náboženskou orientací. Tak 
si představte, kdyby udělal nějaký kotrmelec - dejme tomu - lékař a já bych hned poslal výstřižek z novin se 
strojovým doplňkem nejbližšímu lékaři, který s tím nemá vůbec nic společného... Dopustí-li se žák kázeňských 
přestupků, za které je potrestán dvojkou z chování, bude tímtéž způsobem potrestána celá třída a poženeme k 
zodpovědnosti i třídní učitelku, případně ředitele školy? Co má s tímto případem společného celá církev? 
Radila snad knězi k tomu, aby to dělal, nebo dávala mu nějaký zvláštní dispens? Co s tím má společného Ježíš 
Kristus kromě toho, že byl tímto akorát uražen a zraněn? Naskýtá se otázka, zda tato záležitost vyvolala v 
určitých lidech starost o církev, jestli jim jde opravdu o čistotu církve, nebo spíše uvnitř zajásali, že mají v 
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rukou další bič, kterým mohou bít všechno kolem a ospravedlňovat se, že oni spravedliví s takovou církví 
nechtějí nic mít. 

Vícekrát jsme si při různých příležitostech připomínali, že církev není strana, organizace či nějaké 
zbožné bratrstvo. Církev je tajemné Kristovo tělo a má všechny znaky rodiny. A teď si představte rodinu, dejme 
tomu se sedmi dětmi. Děti jsou živé a dost často neposlechnou na slovo. No a jak tak vyvádějí, jedno spadne a 
zlomí nohu. Co udělají ostatní sourozenci a rodiče? Potrestají to dítě za to, že neposlouchalo tím, že je zmlátí 
tak, že mu zlomí ještě ruku a pět žeber? Naopak: v dané situaci je třeba hledat pomoc, záchranu, uzdravení. 
Nebo snad všichni utečou z domu, protože oni jsou spravedliví a poslušní a nechají zraněného neposluchu 
samého v prázdném domě? 

V žádném případě nechci ospravedlňovat provinilého kněze, pokud je skutečnou pravdou to, z čeho je 
obviňován. Je-li to pravda, pak ať jsou z toho vyvozeny podle platného práva patřičné důsledky. Jde spíše o 
reakce těch, kteří by si na trapném případě zase rádi přihřáli svou polívčičku a třeba pro dobro církve a vlastní 
duše už moc dávno nic neudělali.. 

Každý kněz už při jáhenském svěcení bere na sebe povinnost denní modlitby církve - breviáře. To není 
bezduché recitování žalmů. To je modlitba, denní modlitba za lid: za farnost, diecézi, církev. Tato povinnost je 
pod hříchem a zavazuje kněze až do smrti. Ani dovolená, pokud nějakou má, není omluvou denní modlitby 
breviáře. Kromě toho je povinností podle církevního práva sloužit týdně mši svatou za duše svěřené, za farníky. 
Kněz se tedy modlí za lid. Modlí se i lid za kněze - a denně? Vím, že je řada těch, kteří se modlí a oni bývají 
poznatelní podle toho, že jsou schopni i pomoci, je-li třeba a mají ke své farnosti takový, řekl bych, 
konstruktivní vztah. Ti jiní zase jen za každou cenu vyhledávají, z čeho by udělali senzaci. Já nejsem proti 
zdravé kritice, - ale z očí do očí. Ne anonymem či za zády, nebo vzkazováním po jiných. 

Stálo by za vzpomínku, jak v určité situaci reagoval Pán Ježíš, když mu přivedli ženu přistiženou při 
cizoložství. Ona se toho jistě dopustila, Pán Ježíš neřekl, že ne. Cizoložství bylo a jistě je těžkým hříchem proti 
šestému přikázání Desatera. Jenomže oni ti páni, kteří ji ke Kristu přitáhli, nebyli zřejmě inspirováni ani tak 
touhou po čistotě a spravedlnosti, jako spíše touhou dostat Krista do úzkých, případně být svědkem krvavé 
podívané, kterou by kamenování cizoložnice jistě bylo. No a tak se jim ze strany Krista dostalo spravedlivého a 
taktního "po nose" a potom, když už byli pryč, si to vyříkal Pán Ježíš s touto ženou. 

I tento kněz vyšel před lety z katedrály jako novokněz jistě s nejlepšími úmysly... Modleme se za kněze, 
za naše biskupy, za sebe navzájem, - vždyť jde o společné dobré dílo, které chce Bůh realizovat, jenomže bez 
milosti Boží to nejde. Bourat dokáže každý, jenže Bůh nás povolal ke stavění. 

 
P. František 

 

Z pielgrzymk ą do Frydku 
 
Drodzy czytelnicy! 
Chciałabym się z Wami na łamach naszego czasopisma parafialnego "MOST " podzielić wrażeniami, 

które odnieśliśmy w niedzielę 18.6.2000 z pielgrzymki zorganizowanej przez panią katechetkę Mgr. Danutę 
Suszka. Równocześnie tą drogą chciałabym jej podziękować za całą organizację tak przyjemnego popołudnia, 
podczas którego mogło około 10 dorosłych i 15 dzieci spędzić niezapomniane chwile pełne pokoju i pogody 
ducha w bazylice Najświętszej Marii Panny we Frydku. 

Pielgrzymka ta była zorganizowana dla dzieci pierwszokomunijnych oraz dla ich rodziców. Dla nas 
wszystkich była to taka "czereśnia na torcie" w tym "pierwszokomunijnym" czasie. Dla dzieci było to 
połączenie przyjemnego z pożytecznym. Jechaliśmy pociągiem do Czeskiego Cieszyna, a z Cieszyna do 
Frydku. Wyjechaliśmy o godz. 13.00, a na miejscu byliśmy o 15.00. Dzieci jeszcze nie zdążyły ochłonąć z 
wrażeń, jakie odniosły z jazdy pociągiem, a tu już po niecałej półgodzinie pieszej przechadzki ocknęliśmy się 
na tym cudownym miejscu - przed bazyliką.  

Ogromna budowla w stylu barokowym o przebogato zdobionym wnętrzu, ołtarz oraz obrazy - to 
wszystko wywarło na nas wrażenie wspaniałości i ogromności. Usiedliśmy do ławek, wpatrzeni w jakże 
skromną, ale cudowną piaskowcową rzeźbę Matki Boskiej Frydeckiej z Dzieciątkiem Jezus na ręce, która 
znajduje się na słupie w środku ołtarza. Z zaciekawieniem wysłuchaliśmy słów ks. proboszcza tejże parafii, 
który nas bliżej zaznajomił z historią bazyliki i związanymi z nią legendami.  
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Otóż ten budynek sakralny stoi na tym miejscu od 1750 roku. Każdorocznie przyjeżdżają tu tysiące 
pielgrzymów z różnych stron - najwięcej Czesi, Słowacy i Polacy. Historia tego miejsca wiąże się z cudownym 
uzdrowieniem córki hrabiego z Towaczowa - właśnie w pobliżu rzeźby Matki Boskiej Frydeckiej. Ksiądz 
proboszcz potem przeprowadził wspólny rachunek sumienia, a dla chętnych była możliwość przystąpienia do 
sakramentu pojednania. Reszta mogła w tym czasie pooglądać boczne ołtarze kościoła i podziwiać przepiękne 
witraże. Przy spełnieniu pewnych warunków mogliśmy otrzymać odpusty - odpuszczenie kar za grzechy dla 
nas i dla naszych zmarłych. Po zmówieniu litanii do Najśw. Marii Panny każdy z nas mógł w cichości złożyć u 
stóp Panny Marii swoje prośby, podziękowania i modlitwy. Później mieliśmy również możliwość zejść do 
krypty pod bazyliką, gdzie umieszczone są trumny z prochami kaznodziejów i pielgrzymów, którzy zginęli 
podczas pielgrzymki do Frydku przed około 200 laty. W końcu przeszliśmy całą grupą drogę krzyżową wokół 
bazyliki, zatrzymując się przed każdą kapliczką ze stacją i odmawiając nasze prośby. 

I tak napełnieni wewnętrznym pokojem pośpieszyliśmy na pociąg o godz. 17.00. Myślę, że powinniśmy 
być dumni z tego, że mamy w pobliżu takie cudowne miejsce we Frydku i zachęcać wszystkich do odwiedzenia 
tego kościoła. 

Pani katechetce Danucie Suszka Pan Bóg zapłać za zorganizowanie tej pielgrzymki, za jej ofiarność i 
posługę. 

 
Iveta Špalková 

 

Rozmowa z O. Józefem Gorylem, franciszkaninem 
 
"Most" w Moście 
 
Niedługo temu, już po raz drugi, mieliśmy możliwość oficjalnie gościć w naszej parafii Ojca Józefa, 

który tym razem głosił nam wielkopostne nauki rekolekcyjne. W imieniu redakcji i czytelników MOSTu 
zadałem mu kilka pytań: 

 
Proszę Ojca o przybliżenie naszym czytelnikom swego dotychczasowego życiorysu. 
 
Na łamach Waszej gazetki parafialnej pojawił się już mój życiorys, a prócz tego myślę, że jestem znany 

drogim parafianom z Trzyńca. Co się zmieniło, albo raczej, co można by było dopisać, to tylko to, że 
zmieniłem miejsce pracy i aktualnie opiekuję się ludźmi w dwóch kościołach i domach zakonnych w Krnowie. 

 
Co skłoniło Ojca do takiej decyzji? 
 
Posłuszeństwo zakonne. Na początku roku odbyła się kapituła zwyczajna naszej prowincji w czasie 

której zapadła taka decyzja. Prawdę mówiąc, ucieszyłem się bardzo ponieważ jestem przekonany o tym, że 
długi pobyt księdza, zwłaszcza młodego, w pierwszej parafii, nie sprzyja jego rozwojowi duchowemu jak 
również parafian. Koniec mego ośmioletniego pobytu w Brnie, i to prawie od początku w funkcji przełożonego, 
przypominał mi starą, zużytą gumę do żucia bez smaku i zapachu. Taka zmiana zawsze wpływa korzystnie na 
stan duchowy księdza i parafian. Po tak długim pobycie powstaje niebezpieczęństwo przyzwyczajenia sie do 
pewnych stereotypów, które zwężają sposób patrzenia na rzeczywistość i ograniczają rozwój osobowości. Pan 
Jezus powiedział: “Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię całemu stworzeniu.” Wiara nie jest stanem, ale 
procesem, nie spoczywa w stagnacji, ale dynamiźmie stale nowego ( ponieważ głębszego) spojrzenia na 
rzeczywistość, które jest konsekwencją wędrowania za Bogiem. Boży świat jest również w Krnowie, który 
widzę jako następny etap mej drogi zakonnej i kapłańskiej, na której czekają mnie nowe zadania i 
doświadczenia wypływające z chęci naśladowania Pana Jezusa. 

 
Jak się Ojciec czuje w nowej parafii? Może nam Ojciec przybliżyć i opisać swoich nowych parafian? 
 
Najpierw muszę wyznać, że jestem bardzo wdzięczny Panu Bogu za pobyt w Brnie. Wszystko, co mnie 

tam spotkało, widzę jako wspaniałą szkołę życia zakonnego i kapłańskiego. Było dużo radości i entuzjazmu, 
zwłaszcza na początku, byly chwile poważniejsze i odpowiedzialne, w których trzeba było stanąć na wysokości 



 5 

zadania i również muszę wyznać, że nie wszystko udało się. W tym wszystkim jednak widzę łaskę 
miłosiernego Pana, który najlepiej wie czego nam potrzeba.  

W Krnowie jestem na razie bardzo krótko, zapoznaję się dopiero z otoczeniem, więc trudno mi o 
przedstawienie jakiegokolwiek spojrzenia na miejsce, ludzi itp., ale jedno wiem na pewno: Miejsce to ma jeden 
bardzo duży przywilej, mianowicie kościół pątniczy na Cwilinie pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej. To nie 
tylko dominanta miasta, lecz potęga duchowa, cytadela prawdziwych wartości przewyższająca wszelkie 
negatywne przejawy postkomunistycznej rzeczywistości terenów pogranicza wykorzenionych z przywiązań do 
tradycyjnych wartości. Mam wrażenie, że tam na Cwilinie ukryta jest tożsamość tych terenów. Owszem trzeba 
ją odkryć i pokochać.  

Moje samopoczucie? Jestem pełen oczekiwania i nadzieji. Przyzwyczajam się do nowych warunków i 
nieco innej pracy, bo bardziej związanej z rekolekcjami i obsługą pielgrzymów. Cieszę się na nową przygodę w 
drodze za Panem i jego Matką. 

 
Jaką Ojciec widzi różnicę w pracy na placówkach Moraw Południowych a tzw. “Pogranicza 

śląskiego”? 
 
Różnice są na pewno duże. Biorąc pod uwagę na przykład udział wiernych w nabożeństawach, to w 

porównaniu z naszym kościołem w Brnie, Krnow zionie pustką. To zmusza bardziej do pracy od podstaw 
aniżeli pracy nad zachowaniem tego, co jest. Tutaj trzeba może bardziej być misjonarzem aniżeli zarządcą 
Bożej winnicy. Trzeba szukać to, co zaginęło. Trzeba opuścić bezpieczną zagrodę i wyjść do przestrzeni 
nieznanej, niebezpiecznej, lecz oczekującej na Ewangelię.  

Na sam koniec chcę wyrazić przekonanie, że nad wszelkimi różnicami (a pan pytał o różnice), nad tym, 
co dzieli i rozróżnia, można wybudować mosty, które łączą i umożliwiają komunikację bez której nie można 
dzielić się wartościami a przede wszystkim miłością. Bez wzajemnych kontaktów, relacji, pomocy, ... 
bylibyśmy ubożsi, niezdolni do rowoju. Dlatego, za pośrednictwem waszego MOSTu, zapraszam do budowania 
“mostu Trzyniec – Cwilin”. Pierwsze kontakty już zostały nawiązane przez relacje osobiste, rekolekcje oazowe, 
parfialne, pielgrzymki ... Serdecznie zapraszam i zachęcam do upewniania “mostu” i korzystania z niego. 

Szczęść Boże! 
 
Dziękujemy za ciekawe odpowiedzi i życzymy wiele darów Ducha Świętego na niełatwej drodze 

duszpasterza. 
rozmawiał In ż. Marian Kozok 

 

Dopis P. Petra Chalupy MOSTu 
 
Milí čtenáři, 
dne 26. května 2000 obdržela naše redakce elektronickou poštou dopis od P. Petra Chalupy, kterého 

jsme Vám představili v květnovém čísle MOSTu. Tato e-mailová zpráva zněla: 
 
“Vážení přátelé z redakce MOSTU, 
dostal jsem letošní květnové číslo měsíčníku Vašeho farního společenství, pro který se mnou připravily 

rozhovor kolegyně Pavla Golasowská a Michaela Wawreczková. Děkuji Vám za prezentaci Českého 
katolického biblického díla touto cestou. 

Gratuluji Vám k úrovni a zpracování časopisu. Je po všech stránkách nejlepší ze všech podobných 
periodik, které jsem viděl. Velmi mě těší, že biblická tématika má své pravidelné místo - např. v podobě 
postupně vycházejících pravidel pro četbu Bible od Jacoba Kremera. 

S přáním všeho dobrého Vás srdečně zdravím 
P. Petr Chalupa” 
 
Zvažovali jsme, zda tento dopis otisknout nebo ne, ale vzhledem k tomu, že časopis MOST není žádný 

“soukromý podnik” redakce ani farního úřadu, ale jeho vydavateli jste vlastně vy všichni, shodli jsme se na 
tom, že jeho ocenění “zvenčí” by vás mohlo potěšit (a nutno podotknout, že to není první pozitivní ocenění). 
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Tato gratulace patří rovněž všem těm, kdo do MOSTu přispívají, ať pravidelně či nepravidelně - p. Babiuch, 
PeGy, Lydie Marcová, mládež,... Doufáme, že jich bude stále více. 

Takže, milí čtenáři, neberte tento článeček jako nějakou samochválu, ale jako projev toho, že když je 
možné něco prezentovat navenek, tak to je třeba udělat. Vždyť náš společný časopis je živým kamínkem v 
mozaice farních aktivit a nás těší, že se v této mozaice neztrácí, ale svým třpytem přináší užitek nejen v třinecké 
farnosti, ale i mimo její hranice. 

 
Redakce 

 

Naši na cestách: Poutní místa západní Evropy o čima jedné členky naší 
farnosti 

 
Začalo léto (pardon, to fakticky začalo už o Velikonocích..) a to je doba cestování. MOST Vám nyní 

přiblíží osobní zkušenosti našich bratří a sester, kteří vytáhli paty ze Slezska a byli se někde podívat ve světě. 
Začínáme vzpomínkami jedné naší kolegyně, která začátkem května dva týdny putovala po hlavních poutních 
místech západní Evropy. 

 
Uběhlo již pár dní co jsem se zúčastnila 14 denního zájezdu po poutních místech západní Evropy. 

Začátkem května jsme s dalšími poutníky z různých míst vyjeli z Karviné na dlouhou cestu. Ani jsem přesně 
nevěděla, která místa, kromě těch hlavních poutních jako jsou Lurdy, Fatima, La Salette, Montserrate, 
navštívíme. S dobrou náladou jsme odjeli v neděli odpoledne směrem k rakouským hranicím. Další den ráno za 
úsvitu jsme projeli údolím švýcarských Alp, abychom pak dál pokračovali k poutnímu místu Elsiden, který 
spravuje řád bratří benediktinů. Vedoucím našeho zájezdu a zároveň řidičem byl pan Gattnar. A jak to už na 
poutích bývá, nechyběl nám duchovní otec, kterým byl albrechtický farář Otec Mirek Kazimierz. Po mši svaté 
v Elsidenu jsme ještě za mírného stoupání do kopce vykonali pobožnost křížové cesty a jeli dál. Naše noci jsme 
střídavě trávili v autobuse a v hotelích. Ráno jsme se už přesouvali ze Švýcarska do Francie do místa Par 
Lemonial, kde žila řádová sestra Markéta Maria Alacoque, skrze kterou se rozšířila úcta prvních pátků. Zde 
jsme opět slavili společně mši svatou a po krátkém odpočinku a obědě jsme pokračovali dál do francouzského 
města Nevers, které je vzdálené asi 700 km do Lurd. Zde žila nám dobře známa Bernadetta Soubirusová. Její 
tělesné pozůstatky, které byly před několika lety při otevření hrobu nalezeny neporušené, jsou vystaveny ve 
skleněné truhle v kapli kláštera. Myslím, že jsme všichni vytahovali fotoaparáty, abychom si ten "zázrak" mohli 
zvěčnit a ukázat ho třeba i těm nevěřícím Tomášům. Co mně velice udivilo, bylo teplo uvnitř kostelů, přesto, že 
zdi byly kamenné. Co se týče tepla, tak to člověk cítil i u srdce, protože snad tady člověk více vnímal Boží 
blízkost. Během našeho cestování nás provázelo pěkné počasí. K dobré náladě přispíval také druhý řidič pan 
Wasilewski. O tom co se děje nás informovala průvodkyně p. Alice a o dobrou stravu se staral kuchař p. Josef 
se svou manželkou. My všichni ostatní jsme vytvářeli dobré společenství, i když na počátku jsme se vůbec 
neznali a nás věkově mladších bylo poskromnu, což nebylo vůbec překážkou, abychom se spřátelili se všemi, 
což je taky Boží dar. Z Nevers nás už čekala dlouhá jízda do známého poutního místa na jihu Francie do Lurd, 
nacházejících se v Pyrenejích. Po ubytování v hotelu jsme vyšli do centra Lurd. Naše první zastavení bylo v 
podzemní bazilice, kde byla slavena mezinárodní mše svatá. Tady jsem pozorovala velikou radost ve tvářích 
bratří a sester ze služby druhým, a to mnozí z nich měli už své roky. Možná tam bylo i mnoho dobrovolníků, 
nevím, ale nebyla na nich patrná známka nechuti nebo neochoty. I když táhnout několikrát denně takový vozík 
s nemocným je určitě namáhavé. Poprvé jsem spatřila takové množství nemocných na vozíčcích, které byly o 
něco větší než vidíme u nás. Určitě byla v jejich srdcích skryta touha po uzdravení, tak jako je skryta v těch 
našich. Když jsme procházeli kolem vstupu do podzemní baziliky zněly krásné zpěvy, které velice dojemně 
působily. A člověk si to hned srovnával s myšlenkou na první křesťany, kteří se scházeli v katakombách. Je 
opravdu zvláštní slyšet nádherný zpěv vycházející odněkud z podzemí. Také tady jsme slavili mši svatou s 
otcem Mirkem v jedné z bočních kaplí baziliky. V Lurdech jsme navštívili jeskyni Masabiellskou, kde jsme 
hned další den slavili mši svatou společně s dalšími poutníky z Brna. Každý z nás se určitě napil lourdské 
"zázračné" vody a prosil za uzdravení. Vodu jsme si také vezli domů, pro naše blízké a známé, kteří nás o ni 
prosili. Navštívili jsme také dům, kde se sv. Bernadetta narodila. Pak nás zase čekal odjezd směr Španělsko 
kolem západního pobřeží. Navštívili jsme přístavní město Biaritz, kde jsme viděli už vody Atlantského oceánu 
omývající břehy tohoto místa. Oceán byl celkem klidný, i když se schylovalo k bouřce. Jízda pak pokračovala 
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dál do Santiaga de Compostela. Po mši svaté v bazilice sv. Jakuba a po prohlídce tohoto krásného místa, kde 
působil sv. Jakub jsme vyjeli dál do Portugalska, kde jsme se osvěžili ve vodách Atlantiku v přístavním městě 
Porto. Pak jsme se vydali do dalšího známého poutního místa Fatimy. Zde jsme dorazili v časných ranních 
hodinách, několik hodin poté co zde sv. Otec Jan Pavel II. blahořečil dvě malé děti Františka a Jacintu. V životě 
opravdu nejsou náhody a já ani netušila, že tito dva malí pasáčci z Cosa da Iria se stanou mými přáteli, že je 
budu prosit za uzdravení duše i těla, že si je postavím vedle těch velkých, známých světců, které člověk denně s 
úctou prosí o přímluvu. Toto poutní místo je určitě vzhledově mnohem chudší a jednodušší, než francouzské 
Lourdy, které působí vznešeněji a také určitě živěji, protože se tady pořád něco děje, je tu rušno. To ale 
neznamená, že jsem si v Lourdech nenašla tiché místo třeba i v takovém obrovském stanu, kde byla vystavena 
Nejsvětější Svátost. Ale abych se vrátila zpět k Fatimě. Nemám v úmyslu vyvyšovat jedno poutní místo nad 
druhé, protože každé je krásné tím, že se tady setkalo tzv. "nebe se zemí", když tady přišlo nebe skrze Pannu 
Marii, která žehnala všem místům, která známe a která jsme měli možnost kdekoliv navštívit. Zde jsme se opět 
zúčastnili mezinárodní mše svaté s velkým množstvím poutníků, kteří tady přijeli na blahořečení. Večer pak 
byla modlitba sv. růžence pro mně už očekávaný světelný průvod, na který jsem se velmi těšila a kterého jsem 
se v Lourdech pro déšť nezúčastnila. Po modlitbě vyšlo za sochou Panny Marie veliké množství poutníků se 
zapálenými svícemi. Panna Maria byla nesena na podstavci ověnčené množstvím květin. Snad zdánlivě by se 
dalo říct, že jsme za ní doslova utíkali, abychom se opět vrátili do otevřené kaple na prostranství před bazilikou. 
Opět jsme vytahovali fotoaparáty, abychom si tyto radostné a požehnané chvíle zachytili na památku. Trošku 
mně sice ve Fatimě udivili potulující se psi. Zpočátku mi nevadili, i když tam trochu překáželi. Vypadali tak, že 
jsou zvyklí na život v tomto místě. Ale další den večer jsem své mínění změnila, neboť při modlitbě svatého 
růžence se jeden z nich dost nepříjemně rozštěkal na nic netušícího pána, který byl dost vylekaný, jako většina z 
nás. I já jsem ztuhla a čekala jestli někdo psa odežene. Po chvíli se ozval jeden z bratří tmavé pleti a psa 
odehnal. Zde při modlitbě svatého růžence s mezinárodní účastí jsme se přihlásili k předříkání pěti desátků. 
Rovněž jsme zde vykonali pobožnost křížové cesty, která se nachází v místech, kde děti poprvé spatřili anděla, 
který je učil modlitbě. Navštívili jsme také domy, kde žily jako děti sestra Lucie, František a Jacinta. Po dvou 
dnech jsme se opět vydali na cestu zpět směr Španělsko. Po strmé a serpentinami ztížené cestě jsme zhlédli 
Montserratský klášter položený vysoko v horách. Zde jsme také v prostorách baziliky slavili mši svatou. 
Interiér baziliky vypadal velice skvostně. Po prohlídce jsme se ubírali dál a to k pobřeží Španělska k 
přístavnímu městu Barcelona. Tady jsme strávili celý den opět u vod Středozemního moře a mohli jsme se v 
trochu teplejší vodě vykoupat a pak si toto známé Španělské město prohlédnout, koupit si pro nás drahou 
zmrzlinu nebo si vypít šálek kávy. Pak nás už zase čekala Francie a v ní další známé mariánské poutní místo La 
Salette ležící vysoko v horách francouzských Alp 1800 m n.m. Velice klidné a tiché místo daleko od lidských 
obydlí. I zde jsme prožívali něco podobného jako ve Fatimě nebo v Lourdech, i když za účasti mnohem 
menšího množství poutníků. Když jsme sjížděli dolů, připadala jsem si jako v letadle, krásný pohled dolů, 
oblaka pod námi. No a to už nás čekala cesta do posledního poutního místa v Německu. Cestu jsme si krátili 
pohledem na okolní krásy, kdesi v dáli se blýsknul vrchol slavného Mont Blanku, projížděli jsme kolem 
Ženevského a Bodamského jezera. Toto druhé nám je mnohým známé z knihy spisovatelky Maria Calasanz-
Zieschové, která je autorkou např. knih Poutník, Dokonalá svoboda, A vody plynou apod. A tak jsme alespoň 
zdáli a letmo mohli vidět krajinu, kde žili a působili hrdinové těchto knih - bratři řeholníci. Během našeho 
cestování v autobuse nechyběla dobrá nálada a také společné modlitby a zpěvy, které vedl Otec Mirek. V 
nočních hodinách jsme překročili hranice do Německa, abychom shlédli poslední poutní místo na naší cestě, jež 
je nazýváno srdcem Bavorska - Altőtting. Zde nás přivítalo dosti chladné počasí. Už pět set let je život a ráz 
města ovlivňován poutěmi. Před zázračným obrazem černé Madony se podařilo přivést k životu utonulé dítě v 
roce 1489. Od té doby sem každoročně proudí nesčetní poutníci nejen z Bavorska, ale i z celého světa. S 
důvěrou se obracejí v modlitbách k Matce Boží z Altőttingu. Na náměstí se nacházejí dvě kaple, dva chrámy, 
bazilika a klášter sv. Konráda. Srdcem Altőttingu je stará kaple, původně zřízena ke křtům. Dnes je ozdobena 
nesčetnými obrazy jako poděkováními za uzdravení nebo záchranu života. Z tohoto posledního místa jsme se 
vydali na cestu domů do Česka. Během celé poutě člověk moc nepozoroval co dostává, jaké milosti a dary, 
neboť to byl řetěz cestování z jednoho místa na druhé a někdy mi ani nepřipadalo, jak jsem daleko od Třince. 
Takže až teprve doma, když se člověk dostal do běžného denního režimu, se to, co nám Pán vložil během cesty, 
začalo více projevovat. Je to vše milost Boží, která nás provázela, žehnala nám na každém kroku, uzdravovala 
naše zraněná srdce a otevírala nám oči. Jak jinak nazvat tuto pouť než putováním za zdravím duše i těla. 
Rozvázal jsi moje pouta Hospodine, přinesu ti oběť díků. Blahoslavený Františku a Hyacinto, orodujte za nás! 

 
B.Š. 
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Hospodá řské okénko: finan ční zajišt ění opravy budovy našeho farního 
chrámu 

 
V uplynulém měsíci došlo k velmi výraznému pokroku v přípravě na opravu fasády a celého zevnějšku 

vůbec našeho farního kostela. Jak všichni víme, zub času se projevil i na cihlové konstrukci a pískovcových 
prvcích budovy našeho chrámu a jubilejní rok 2000 se do historie farnosti zapíše po stránce hospodářské nejen 
novými WC, ale zejména provedením generální opravy celé konstrukce chrámu. Nebudu se rozepisovat o 
detailech, ale jen zhruba: bude vyčištěn vnější povrch kostela, vyspárovány mezery mezi tisícemi cihel, 
kompletně opraveny a vyměněny pískovcové části budovy, kostel dostane dvojitý hydrofobizační nátěr. Budou 
použity moderní technologické postupy a materiály. Po dokončení díla by kostel měl vypadat jako nový a co je 
hlavní, měl by zase bez podstatných zásahů "do zdiva" stát dalších 100 let. Jak je vidět, význam této práce 
ocení i další generace, je to taková akce pro přicházející 21. století, doslova. Začátkem června jsem se jako 
ekonomický poradce Otce Františka zúčastnil finálního jednání s Ing. Romanem Beránkem, společníkem a 
jednatelem ostravské společnosti EKOFAS s.r.o., která se na takové práce již 7 let specializuje. Konkrétním 
výstupem jednání bylo to, že práce začnou kolem 15. srpna a měly by být dokončeny začátkem listopadu. V té 
době se kostel zahalí do lešení a vedle kostela na čas budou stát dvě stavební buňky. Ale na schůzce se mluvilo 
zejména o finančním zajištění akce a byly dojednány asi 2 varianty. První varianta předpokládala rovnoměrné 
splátky přímo dodavateli do konce roku 2003, kdežto druhá úhradu většiny ceny z cizích zdrojů v roce 2000 a 
doplacení zbytku v roce 2002 (s čerpáním úvěru letos a jeho vrácením do konce roku 2004). Druhá varianta se 
nyní jeví jako reálnější s tím, že byla podmíněna zajištěním úvěru. Po několikaměsíčních jednáních s vedením 
třinecké radnice se koncem května 2000 situace vyjasnila: první červnový den Rada Města Třince schválila 
žádost naší farnosti a doporučila městskému zastupitelstvu ke schválení poskytnutí úvěru ve výši 2.000.000,-Kč 
s úrokem 6,0% p.a., plus poskytnutí nenávratného příspěvku ve výši 100.000,-Kč na toto dílo. Rozhodnutí 
padlo v úterý 13. června, v den sv. Antonína: 9. městské zastupitelstvo tohoto volebního období za účasti 31 
zastupitelů téměř jednomyslně doporučení Rady schválilo. V praxi to znamená, že naše farnost obrží od Města 
Třinec úvěr ve výši 2.000.000,-Kč s úrokem 6,0 % p.a. Úvěr lze čerpat na podzim letošního roku a splátky jsou 
rozloženy rovnoměrně do 15.12.2004. Pochopitelně při rychlejším splácení bude úrok klesat, neboť se váže na 
dlužnou jistinu. Jen pro Vaši informaci: sehnat dnes peníze pod 15% úroku není reálné. Dále obdržíme na 
generální opravu finanční nenávratný dar ve výši 100.000,-Kč. Díky těmto financím může být realizováno 
snížení ceny díla o určitou významnou částku. To vše drazí farníci díky vstřícnému přístupu městského 
zastupitelstva, kterému bych rád touto cestou úpřimně poděkoval. Všichni zastupitelé prokázali smysl pro toto 
dílo, které přispěje k upevnění a jedinečnému zkrášlení téměř ojedinělé historické, architektonické a kulturní 
památky našeho města. Dík zaslouží všechny kluby: nezávislí, ČSSD, KDU-ČSL, ODS, KSČM, US, 
Coexistencia. Kdybych ale měl někoho jmenovat, tak především děkuji panu starostovi Ing. Igoru Petrovovi, 
který již během naší návštěvy na radnici projevil pro věc plné pochopení a krátce po jednání zastupitelstva nám 
popřál "ať se dílo podaří". Se stejným vstřícným přítupem jsem se setkal i u paní místostarostky, paní RNDr. 
Věry Palkovské. O prosazení myšlenky mezi radními a zastupiteli se osobně rovněž zasloužil představitelé 
"naší" KDU-ČSL, Ing. Petr Vondráček a Ing. Robert Golasowski, kterým patří stejné poděkování. Takže 
sečteno a podtrženo: start máme dobrý, máme dostatečný časový prostor pro vypořádání závazků v dalších 4 
letech způsobem, který nám ponechá dostatek místa pro normální ekonomický chod farnosti. Nyní je na firmě 
EKOFAS s.r.o. aby odvedla kvalitní práci, o čemž nemáme důvod pochybovat. Kdo má přístup k internetu, 
může se podívat na profil této firmy, včetně fotodokumentace o dokončených dílech. Adresa jejich stránky: 
www.ekofas.cz. Přejme si, aby budoucí generace měly dalších 115 roků pokoj s takovou prací a třinecký 
katolický kostel byl důstojným místem pro setkání s Pánem. A rovněž si přejme, aby se skvěly ony chrámy, 
kterými dle slov Pána Ježíše jsme my všichni. Přejme si, aby naše srdce vypadala vždy jako po čištění, aby naše 
vnitřní chrámy nebyly ruinami, ale chrámy, ve kterých přebývá Bůh. 

 
Ing. Marian Kozok 
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Osmero blahoslavenství pro lidi, kterým schází humo r 
 
1. Blahoslavení, kteří se umějí smát sami sobě, ti se nebudou nikdy nudit. 
2. Blahoslavení, kteří umějí rozlišit horu od krtince, ti si ušetří mnoho mrzutostí. 
3. Blahoslavení, kteří koukají kam šlapou, ti si ušetří mnoha uklouznutí. 
4. Blahoslavení, kteří se umějí zastavit a odpočinout, ti dojdou dál. 
5. Blahoslavení, kteří umějí přestat mluvit a naslouchat, ti se dovědí, co nevědí. 
6. Blahoslavení, kteří se neberou příliš vážně, těch si budou vážit druzí. 
7. Blahoslavení, kteří před jednáním přemýšlí a před přemýšlením se pomodlí, ti se uchrání mnoha 

hloupostí. 
8. Blahoslavení, kteří umějí zmlknout a usmát se, když jim někdo vskočí do řeči, nebo když jim někdo 

odporuje, to už evangelium je doma v jejich srdci. 
 
9. A podeváté a nadevše jsou blahoslavení ti, kdo umějí vidět Pána ve všech lidech, které potkají, ti už 

našli pravé světlo a pravou moudrost. 
 

Z mošny L.S. 
 

PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI 
 
Kochane dzieci - drodzy Przyjaciele! 
Na łamach gazetki MOST chciałabym przybliżyć coś na temat PODWÓRKOWYCH KÓŁEK 

RÓŻAŃCOWYCH DZIECI. Ich iniciatorką, czyli założycielką jest Madzia Buczek, 12-letnia niepełnosprawna 
dziewczynka z Polski. Po raz pierwszy zaprosiła do modlitwy różańca dzieci, które przebywały razem z nią w 
szpitalu. A w roku 1998 założyła Podwórkowe Kółko Różańcowe Dzieci (PKRD). Obecnie do PKRD należy 
już 55 000 osób, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Koła powstały już w wielu krajach na całym świecie: na 
Litwie, Ukrainie, Białorusi, Niemczech, Czechach, Austrii, Włoszech, Kanadzie, USA, Australii, Tasmanii i 
Madagaskarze. Najwięcej kółek powstało jednak w Polsce. Nasza Mama prosi nas wszystkich, byśmy się 
modlili za tych, którzy jeszcze nie kochają Ojca naszego w niebie i Syna Pana Jezusa. Przez modlitwę 
różańcową pomożemy zwyciężyć Jezusowi i Niepokalanemu Sercu Marii! Wszystkie dzieci modlące się 
różaniec miałyby być takimi Frankami i Hiacyntami (dzieci z Fatimy, którym objawiła się Matka Boża, wiodąc 
ich do modlitwy różańca). 
Tych, którzy chcą założyć koła różańcowe lub z nami się modlić, serdecznie zapraszamy między nas 8.7.2000 o 
godz. 15.30 do salki parafialnej na plebanii w Trzyńcu. Wystarczy niewiele, bo tylko odmawiać jeden 
dziesiątek różańca codziennie. Kochane dzieci - każde założone koło jest wielkim prezentem dla naszej Mamy - 
Marii. 
 
Szczęść Boże wszystkim dzieciom! 

Halina Plitkowa 
 

II Pielgrzymka Podwórkowych Kółek Ró żańcowych Dzieci 
 
II Pielgrzymka PKRD odbyła się na Jasnej Górze 4.6. w Jubileuszowym Roku 2000. W tym dniu o 

godz. 6.15 wyruszyła grupa dzieci trzynieckiego kółka różańcowego wraz z rodzicami, pod przewodnictwem 
pani Danki Jaśowej, na spotkanie z Madzią Buczek - założycielką kółek różańcowych w Polsce. Spotkanie 
miało miejsce na Jasnej Górze, u stóp naszej Matki - Królowej Polski.  

Na spotkanie pojechaliśmy autobusem, na miejscu byliśmy już przed godz. 10-tą, więc mogliśmy zająć 
miejsca i patrzeć, jak tłumnie przychodzą dzieci z całej Polski, a nawet zza granicy. 

O godz. 11.00 rozpoczęła się uroczysta msza św. i spotkanie z Madzią. Wszystkie zgromadzone dzieci 
pozdrowił również dyrektor Radia Maryja - O. Tadeusz Rydzyk, który bardzo serdecznie ucieszył się, że tyle 
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dzieci odpowiedziało na nieustanne wołanie Matki Bożej, która prosi, by dzieci pomogły Jej zwyciężyć przez 
modlitwy różańca. Po podrowieniach wszyscy razem odmówiliśmy z Madzią cząstkę różańca. 

Całe spotkanie dzieci z Podwórkowych Kółek Różańcowych miało podkreślić ważność i siłę modlitwy 
różańcowej w walce przeciw grzechowi. Dzięki modlitwie różańca zło, które panuje obecnie na świecie, 
przemieni się w dobro, a ludzie będą więcej kochać Pana Jezusa. 

Podczas całej podróży modliliśmy się za wszystkich potrzebujących, za parafian i nasze dzieci, które 
właśnie w tym dniu przyjęły po raz pierwszy w Komunii Św. Pana Jezusa, żeby zawsze były wierne Panu Bogu 
i Jego przykazaniom. 

Spotkanie było bardzo udane i już teraz cieszymy się wszyscy na kolejne w przyszłym roku. 
 

H.P. 
 

Vigilie Seslání Ducha Svatého v podání naší mládeže  
 
Pěkně prožila letošní Vigilii Seslání Ducha Svatého, horký sobotní večer 10. června naše mládež: od 

večerní mše svaté až od asi deváté hodiny večerní pod vedením Otce Miloše vedli adoraci před Nejsvětější 
Svátostí. Program sestával ze zpěvu písniček, modliteb, předčítání úryvků evangelia z doby od zmrtvýchvstání 
Pána Ježíše do seslání Ducha Svatého. Následovala modlitba růžence, litanie k Duchu Svatému a tichá adorace. 
Pěkný večer vigilie Letnic 2000 ukončilo svátostné požehnání. Myslím si, že tak nějak by měla vypadat vigilie 
Seslání Ducha Svatého nejen farní mládeže, ale každého katolíka. Letos se taková forma vigilie Letnic konala 
podruhé a myslím, že by se tento pěkný zvyk mohl stát tradicí. 

 
MK 

 

Víkendovka v Mostech 
 
Víkend 16. až 18.6.2000 prožila třinecká mládež v domě sv. Josefa v Mostech u Jablunkova. 
Všechno začalo v pátek odpoledne, kdy jsme se sešli na třineckém nádraží a vlakem v 16.45 odjeli do 

Mostů. Tam nás už čekalo několik jedinců, kteří se do Mostů dopravili jinak a naopak někteří přijeli později. 
Večer nás už bylo kompletně 13 včetně našeho kaplana O. Miloše. Vzhledem k tomu, že někteří mládežníci 
nemohli přijet z důvodu pracovního nebo jiného vytížení, byl to docela slušný počet. 

Po příjezdu jsme se zabydleli do dvou podkrovních prostorných místností. Jednu obsadili kluci a druhou 
holky. K dispozici jsme měli rovněž kuchyňku, ve které jsme uložili zásoby dovezených potravin. 

Asi kolem 18.00 hodiny přišli mladí z Mostů, kteří tady mívají každý pátek "spolčo". Ze začátku jsme se 
styděli a jen jsme po sobě pokukovali. Pak přišlo na řadu představování, u kterého jsme se dost zasmáli. 
Dozvěděli jsme se, co dělají oni na spolču a navrhli jsme jim, zda by jim nevadilo pomodlit se s námi růženec. 
Návrh přijali, a tak jsme si společně zazpívali a pomodlili se. Na závěr jsme si zahráli hru, kterou jsme 
překonali všechnu ostýchavost. Pak nás místní mládež opustila a my - už dost vyhladovělí - jsme se vrhli na 
připravenou večeři z našich domácích výtvorů. Potom jsme se už jenom pomodlili breviář, umyli se a zalezli do 
svých spacáků. 

Další den jsme začali mší sv. v 8.00 hodin v místním kostele. Po mši sv. jsme s chutí posnídali a 
pomodlili se společně breviář. Dopoledne jsme kvůli přeháňkám byli nuceni zůstat v domě. Využili jsme čas ke 
zpěvu a zahráli si hru, při níž jsem se naučili hledat v Bibli. Pak jsme společně poobědvali. Odpoledne měla v 
domě sv. Josefa zkoušku místní schola a pak měli přípravu biřmovanci. Nechtěli jsme je rušit, a tak jsme 
vyrazili do přírody. Nešli jsme moc daleko a při této procházce jsme si zahráli hru. Tato hra spočívala v tom, že 
se utvořily dvojice (kluk - holka) a soutěžili jsme v různých disciplínách. Po každé disciplíně dostaly první tři 
páry několik znaků s vysvětlením, který znak jaké písmeno nahrazuje. Hra skončila opět u kostela, kde každá 
dvojice obdržela list s textem, zakódovaným ve znacích a měla ho pomoci lístečků s vysvětlením, nasbíraných 
během celé hry, rozluštit. Všichni soutěžící byli ocenění sladkými maličkostmi a odměnou bylo také to, že nám 
počasí přálo. 
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K večeru jsme se vydali opékat párky na ohniště kousek od vleku u Sokolské chaty. Vrátili jsme se 
kolem desáté v noci. Čekala nás ještě večerní hygiena a večerní modlitba, kterou si několik jedinců prodloužilo 
na celý růženec a pak se šlo už spát. 

V neděli jsme ráno zašli na mši sv. Na snídani jsme dojídali co nám zbylo z předešlých dní. Dopoledne 
jsme odpočívali, "pokecali" s našimi mladými kamarády z Mostů a zazpívali si. Po obědě jsme si ještě zahráli 
hru na poznávání slavných osobností, dali si svačinu - chlebíčky a pak už jsme dělali pořádek a balili se. Tak 
pomalu končil náš pobyt v Mostech. 

Chci poděkovat všem, kteří tuto akci zorganizovali i těm, kdož se jí zúčastnili. Už se těším na další 
pobyt někde s naší mládeží. 

Péťa 
 

NARODILO SE MI POSTIŽENÉ DÍTĚ 
 
Při kontrolním ultrazvukovém vyšetření ve 24. týdnu těhotenství lékař zjistil, že naše dítě má kratší 

nožičku. Odeslal nás proto do centra prenatální diagnostiky, na speciální ultrazvuk. Do té doby jsme o přerušení 
těhotenství nikdy neuvažovali. Ale teď bylo všechno jinak. Lékař oznámil, že dítě je celé postižené. Podle něj 
mělo obráceně narostlé nožičky, velké srdce a malý hrudník a nestejně dlouhé ruce. Doporučil nám těhotenství 
okamžitě ukončit. Byl to šok. Na genetické vyšetření už bylo pozdě, výsledky bývají známy až po třech 
týdnech. A z amniocentézy se prý některé nemoci ani nepoznají. Takže jsme se museli rozhodnout hned. 
Dostala jsem velký strach. Co bude dál? Samozřejmě jsem nechtěla, aby moje dítě bylo nemocné, ale přece je 
nenechám zabít jen kvůli tomu, že je jiné než jsem si přála. Manžel však tehdy nesdílel můj názor. Lékař nás 
poslal na procházku, abychom si spolu mohli promluvit. Za jednu hodinu jsme mu měli říci, jak jsme se 
rozhodli. Oba jsme plakali. Naštěstí už byla tma, tak jsme se schovali do tmavého koutu mezi domy, aby nás 
nikdo neviděl. Nebyli jsme schopni se domluvit. Potřebovali jsme si s někým nestranným o tom promluvit, ale 
nebylo s kým. Hodina uplynula a my stále přemýšleli. Oba jsme věděli, že pokud nemůžeme život dát, nemáme 
právo jej ani brát. Útočil na nás strach a nejistota. Lékaři jsme řekli, že si zajedeme ještě na nějaké jiné 
pracoviště, protože chceme znát více názorů. Nic nenamítal a doporučil nám jednu kliniku v Praze. Řekl nám, 
že někteří rodiče chtějí těhotenství přerušit při sebemenším podezření, jiní si dítě nechají za každou cenu. Byla 
jsem mu vděčna, že na nás nenaléhal. 

Hned ráno jsme se rozjeli do Prahy. Potvrdili nám pouze postižení nožiček. Lékař si s námi sedl do své 
pracovny a podrobně nám vysvětlil, co z toho plyne. Nebyl však schopen předvídat, o jakou nemoc se jedná. 
Podle něj to mohlo být několik tisíc kombinací genetických poruch, od liliputa po hydrocefala. Ovšem, stále 
existovala možnost, že dítě je zdravé. Lékař to nevylučoval, ale sám se přikláněl na stranu smrti, potratu. 

Se všemi výsledky jsme se rozjeli ještě k mému gynekologovi. Byl překvapený. Neměl tušení, že je naše 
dítě takhle poškozené. Zavolal lékařku z neonatologie, ale ta se s takovým případem prý ještě nesetkala. 
Prognóza byla velmi nejistá. Museli jsme myslet i na naše ostatní děti. Zeptala jsem se, jak se zákrok potratu 
takového dítěte provádí. Mysleli jsme si, že se v narkóze provede císařský řez a děťátko zemře v tu chvíli, kdy 
se k němu dostane vzduch.To, co jsme se ale dověděli od lékařů s námi otřáslo. Infuzí se prý vyvolá porod, 
který může trvat i dva dny, dítě se pak narodí většinou živé a nechá se zemřít. Hrůza! Bylo mi z toho zle. 
Manžel se otřásl hnusem a dítě jsme si nechali. 

Stále jsem věřila, že všechno dopadne dobře. Kolik už bylo takových případů, kdy se nakonec narodilo 
zdravé dítě. Ale nespoléhala jsem na to. Myslela jsem si, že těžce postižené dítě, které by nebylo schopno 
života, zemře samo, nebo se může přímo mrtvé narodit. Zbývalo ještě více než čtyři měsíce, za tu dobu se 
mohlo stát cokoliv. 

Za necelé tři měsíce se mi narodila postižená holčička. Kvůli mým problémům s páteří a obrácené 
poloze dítěte byl proveden císařský řez. Probírala jsem se z narkózy. Jako ve snu se nade mnou skláněl starší 
lékař. Neurvale mi oznámil, že jsem neporodila zdravé dítě. Jedna hodná sestřička mě naložila na vozík a 
odvezla na novorozenecké oddělení, protože mi malou vůbec nechtěli ukázat. Měla jsem strach vůbec se na 
holčičku podívat. I když jsem měla vědět, jak budou nožičky vypadat, pohled na zdeformované končetiny mě 
zdrtil. Sestra z novorozeneckého oddělení stála vedle mne a prohlížela si mě opovržlivým pohledem. Zeptala se 
mě, jestli jsem to věděla dopředu. Neodpověděla jsem. Udělala znechucené gesto, jako by mi plivla pod nohy a 
odešla.  
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Nikdo mi nepřišel říci, jestli dítěti dělali nějaká vyšetření, jaká je prognóza, vůbec nic. Lékařka nebyla k 
zastižení, sestry nesměly podávat informace. Na první straně zdravotní karty bylo červeně napsáno "Odmítli 
předčasné ukončení těhotenství". Dále pak, že jsme byli seznámeni se všemi riziky a odmítli genetické 
vyšetření, což nebyla pravda, neboť nám bylo řečeno, že je na něj pozdě. Potřebovala jsem, aby mi někdo 
vysvětlil, co se s malou děje, proč se to stalo, jestli za to mohu já a mnoho dalších otázek. Naopak, pro lékaře 
jsem byla jen matka, která porodila postižené dítě, i když tomu mohla zabránit. Svého rozhodnutí jsem však 
nikdy nelitovala. Udělala jsem dobře, věděla jsem to. Ale jako asi každá matka v mé situaci, jsem potřebovala 
pomoc, která mi byla odepřena. 

Za dva dny mě zavolali k holčičce. Čekal na mne kardiolog, aby mi sdělil, že malá má těžkou srdeční 
vadu. Vypadala čím dál hůř. Byla celá tmavě fialová, rtíčky rozpraskané do krve a po celém tělíčku malé bílé 
tečky, dostala plíseň. Další den zjistili, že má v játrech nádor. Podle nich nebylo perspektivní dále ji léčit, tak jí 
vypnuli infúze a řekli nám, že ji nechají v klidu odejít ze světa. Nechtělo se mi žít. Pokaždé, když jsem šla za 
malou, cítila jsem ty pohledy, které mě krájely. Slyšela jsem to špitání a viděla ukazování prstem. Připadala 
jsem si jako bestie. Za celou dobu se nenašel nikdo, kdo by se mnou promluvil jinak než ve výčitkách. Měla 
jsem pokušení skočit z okna. Jediný důvod, proč jsem to neudělala, byly další dvě děti, které mě doma čekaly. 
Pátý den jsem z porodnice utekla domů. Za týden mi lékař oznámil, že holčička má Downův syndrom. 

Nežila jen měsíc, jak jí někteří předpovídali. Teď je jí devět měsíců, nebere už žádné srdeční léky, nádor 
zmizel a nožičky začínají dostávat správný tvar. Směje se na všechny kolem sebe a my jsme šťastni, že ji 
máme. Bohu díky. 

(Autorka nabízí telefonickou pomoc těhotným matkám čekající postižené dítě. Je jí 25 let, je vdaná a s 
manželem mají tři děti, nejstarší šestiletou holčičku, v pěstounské péči čtyřletého chlapce a nejmladší Alžbětku, 
dětátko tohoto příběhu). 

Linka pro matky čekající postižené dítě: 0619/531117, 0604/605513. 
 

Pro Most převzala ze Zpravodaje YMCA - Živá rodina č. 5/2000 
P.G. 

Modlitwa 
 

Motto: Nie spotka Boga, kto Go nie szuka!  Zaś każda poświęcona chwila dla Chrystusa jest zbawienna dla 
każdego z nas! 
 
 
Wszechmogący, wieczny Boże, prosimy Cię 
pokornie,  
Abyśmy sercami czystymi Tobie się ofiarować 
mogli, 
Albowiem w Tobie, o Jezu, jedyna nadzieja życia 
ziemskiego! 
 
Nie zapomnij też o Matce, co pod krzyżem stała, 
Nad zgrozą męczarni Syna gorzkie łzy zlewała. 
 
Nie dopouść też na mnie wroga czarne cienie, 
Niech mnie nie ominą Twej dobroci promienie! 
O, daj nam, Jezu, silnej wiary, męstwa, 
By nas nie spotkała duszy żadna klęska. 
 
 
 

 
 
Przyjmujemy do serc naszych słuszne Twe karanie, 
Przyjm nas kiedyś i przytul, miłosierny Panie! 
Przed Twą dobrocią, miłością wszystko zło się 
kruszy, 
Boś Ty lekarzem ciała, każdej ludzkiej duszy. 
 
Pragniemy już na tej ziemi serca Ci darować, 
Jak kiedyś zamkniemy oczy, z Tobą się radować!! 
 
Drżę na widok gwiazd na niebie, na cuda 
przestworza, 
Bo to wszystko zbudowała Mocna Ręka Boża! 
Nie dopuść byśmy na tym padole pozostali sami, 
O, Jezu, pocieszaj nas, o Jezu, zlituj się nad nami! 
 
 

Franciszek Babiuch, 20.06.2000
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Pořad bohoslužeb v červenci 
 

1. Neděle 2.7.2000 - 13. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky. 
2. Pondělí 3.7.2000 - svátek sv. Tomáše, apoštola. 
3. Středa 5.7.2000 - Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa; Jubilejní národní pouť na 

Velehradě. 
4. Pátek 7.7.2000 - první pátek v měsíci červenci. 
5. Neděle 9.7.2000 - 14. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky. 
6. Úterý 11.7.2000 - svátek sv. Benedikta,, opata, patrona Evropy. 
7. Neděle 16.7.2000 - svátek Výročí posvěcení katedrály, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky. 
8. Neděle 23.7.2000 - 16. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky. 
9. Úterý 25.7.2000 - svátek sv. Jakuba, apoštola. 
10. Neděle 30.7.2000 - 17. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky. 
11. Pátek, 4.8.2000 - první pátek v měsíci srpnu. 
12. Neděle 6.8.2000 - svátek Proměnění Páně, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky. 
13. Každou neděli půl hodiny před večerní mší svatou je adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a 

svátostné požehnání. Poslední neděli v měsíci - mariánské večeřadlo. 
14. 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. 
15. Každý čtvrtek po večerní mši svaté a první pátek po ranní mši svaté je výstav Nejsvětější Svátosti 

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

Korunky k Božímu Milosrdenství. 
17. 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 červenci 
 
13. neděle v mezidobí (2.7.) 
1. čtení: Mdr 1,13-15;2,23-24; 2. čtení: 2 Kor 8,7.9.13-15; Evangelium: Mk 5,21-43 
Žalm: odp. Chci tě oslavovat Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. 
ref. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. 
 
14. neděle v mezidobí (9.7.) 
1. čtení: Ez 2,2-5; 2. čtení: 2 Kor 12,7-10; Evangelium: Mk 6,1-6 
Žalm: odp. Naše oči hledí na Hospodina, dokud se nad námi nesmiluje. 
ref. Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy. 
 
Svátek Výročí posvěcení katedrály (16.7.) 
1. čtení: Ez 47,1-2.8-9.12; 2. čtení: 1 Kor 3,9b-11.16-17; Evangelium: Jan 2,13-22 
Žalm: odp. Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího. 
 
16. neděle v mezidobí (23.7.) 
1. čtení: Jer 23,1-6; 2. čtení: Ef 2,13-18; Evangelium: Mk 6,30-34 
Žalm: odp. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. 
ref. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. 
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17. neděle v mezidobí (30.7.) 
1. čtení: 2 Král 4,42-44; 2. čtení: Ef 4,1-6; Evangelium: Jan 6,1-15 
Žalm: odp. Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine. 
ref. Otwierasz rękę, karmisz nas do syta. 
 
Svátek Proměnění Páně (6.8.) 
1. čtení: Dan 7,9-10.13-14; 2. čtení: 2 Petr 1,16-19; Evangelium: Mk 9,2-10 
Žalm: odp. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. 
ref. Pan wywyższony, króluje nad ziemią. 
 

Úmysly apoštolátu modlitby - červenec 2000 
 
1. úmysl všeobecný - Aby věřící různých náboženství rostli ve vzájemné úctě a spolupracovali na 

budování spravedlnosti a míru ve světě. 
2. úmysl misijní - Aby nemocní a opuštění obětovali svá utrpení spolu s Kristem za obrácení světa. 
3. úmysl národní - Aby věřící i nevěřící docenili duchovní bohatství národa, vytvořené a odkázané 

vynikajícími postavami historie. 
 
 

Centrum pro rodinu ostravsko-opavské diecéze ve spo lupráci s CENAP po řádá v 
Ostrav ě 

KURZ PŘIROZENÉHO PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ A VÝCHOVY K 
RODIČOVSTVÍ. 

 
Kurz probíhá z využitím materiálů vypracovaných kolektivem psychologů, pedagogů a lékařů - 

gynekologů německé Pracovní skupiny přirozeného plánování rodičovství a rakouským Institut für Ehe und 
Familie. Vedoucí kurzu je brněnská gynekoložka MUDr. Ludmila Lázničková, autorka publikace Nebojte se 
přirozeného plánování rodičovství. Kurz je podpořen Českou biskupskou konferencí, program sexuální 
výchovy je podpořen granty ministerstva školství. 

 
Víkendový kurz (pátek 17 - 19 hod., sobota 9 - 17 hod.) se bude konat v prostorách otsravsko-opavského 
biskupství, Kostelní nám. 1, 728 02 Ostrava v termínech 8.9. - 9.9., 6.10. - 7. 10., 10.11 - 11.11. 2000. 
 
Po absolvování základní části kurzu je možné pokračovat od ledna roku 2001 v instruktorské části, která 
opravňuje úspěšné absolventy k působení jako instruktor přirozeného plánování rodičovství. 
 
Bližší informace a přihlášky je možné získat na adrese: 
Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava, Kostelní nám. 1, 728 02 Ostrava, 
 
tel 069-6116522/linka 232, fax 069-6114819, e-mail: cpr@biskupstvi.ostrava.cz 

 

Uwaga! 
 
Spotkanie sympatyków Radia Maryja odbędzie sie 16.7.2000 w Częstochowie. 
 
Zgłoszenia przyjmuje pani Danka, nr tel. 324 990. 
 


