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ADVENT – Příchod Pán ě 
 
“Budeš-li přicházet v různou dobu, nebudu nikdy vědět, v kterou hodinu vyzdobit své srdce.” Snad jste 

poznali úryvek z knihy Malý Princ od Antonie de Saint – Exupéryho. Malý Princ se potkává s liškou. Liška 
chce, aby si ji Malý Princ ochočil a vyzývá ho, aby chodil na setkání pravidelně ve stejnou dobu, na kterou se 
domluví. Chce být na jeho příchod připravena. Dále mu říkala, že když se domluví na čtvrtou hodinu, bude se 
už od třetí hodiny těšit.  

Každý z nás dobře ví, jaká atmosféra vládne, když se očekává příchod vzácného hosta. Hospodyně má 
na starosti jedinou věc, kterou si ať už vědomě, či podvědomě neustále opakuje. ”Je všechno v pořádku? Je 
všechno připravené?” A pod tím termínem “všechno”, myslí opravdu všechno. Uklizený byt, umytá okna, 
připravené nějaké občerstvení, čistý ubrus na stole, čisté oblečení, a kdoví co ještě. A pro samotného hosta, i 
když se dobře cítí v takovém prostředí, jsou to věci druhořadé. On chce být s těmi, které má rád, s těmi, které 
snad dlouho neviděl.  

V každém případě je potřebné připravovat se na příchod vzácného hosta. Mít po ruce všechno, co by 
mohl potřebovat, abychom nebyli zaskočeni jeho nečekaným požadavkem. K tomu také patří to, že dotyčného 
dobře známe, že víme, co by od nás tak asi mohl očekávat. 

Když sv. Jan Křtitel vykonával službu, ke které byl poslán Bohem, vyzýval lidi k pokání. Ohlašoval 
brzký příchod Mesiáše, na kterého lidé čekali celá staletí. Také lidem ohlašoval, jaký je ten, který má přijít, aby 
ho mohli poznat ještě než se objeví. Ohlašoval Boží milosrdenství pro ty, kteří činí pokání, ale také 
spravedlnost pro ty, kteří necítí potřebu se sebou něco udělat.  

Pro nás lidi je příprava na příchod Ježíše Krista jaksi stále spojena s nutností být bez hříchu, být 
svatými, a to nás odrazuje, protože jsme si vědomi naší slabosti a neschopnosti udržet se dlouho bez hříchu. Ale 
kupodivu Bůh to od nás nevyžaduje. Jan Křtitel vyzývá lidi k obrácení, což znamená, jak víme, ke změně 
smýšlení. On nám nepřikazuje: “Buďte svatí, očistěte se od hříchů!” On hlásá: “Čiňte pokání. Zanechejte svých 
hříšných skutků.” Lidé v jeho době nevěděli, kdy Mesiáš přijde, kdy se ukáže. Nevěděl to ani Jan, a jak se zdá, 
vůbec mu to nevadilo. Pro něho bylo hlavní to, že už je blízko.  

Vrátíme-li se na počátek tohoto článku, k lišce, která učí Malého Prince pravidelnosti, můžeme si 
všimnout jednoho detailu. Liška ho povzbuzuje, aby chodil včas v předem určenou dobu, aby se hodinu předem 
mohla začít těšit na jeho příchod a aby mohla vyzdobit své srdce, připravit se. Hodinu předem. A co dělala před 
tím? Na co myslela? Čím se zabývala? Také je možné, že si hlídala čas, aby nepropásla tu hodinu přípravy na 
příchod Malého Prince. 

Pro nás začala doba, ve které se připravujeme na oslavu prvního příchodu Spasitele. Zkusme se stát tou 
hospodyní, která se neustále ptá, jestli je všechno připravené a vychytávat každou maličkost, která by mohla 
vadit, překážet našemu hostu. Co by mu mohlo vadit? Možná se to bude zdát divné, ale právě naše touha být 
dokonalý v očích svých a druhých lidí. Dělat všechno tak, jak se to má, aby mi nikdo nemohl nic vyčítat - ani 
Bůh. Ale právě to je pro nás velmi nebezpečné, protože, budeme-li k sobě upřímní, každou chvíli se sekneme, 
což hatí naši snahu. Působí to velmi deprimujícím dojmem, protože si spolu s Kazatelem říkáme: “Marnost nad 
marnost, všechno je marnost. Nikdy nebudu dokonalý, nikdy nebudu takový, jaký bych chtěl být. Jak se mám 
tedy připravit na vánoční svátky, když nevydržím dlouho v milosti posvěcující?” 
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Jan Křtitel hlásá: “Čiňte pokání, přinášejte dobré ovoce, konejte dobré skutky.” Stačí to, aby to zahladilo 
naše hříchy? Díky Bohu, ne. To bychom se stali obchodníky s dobrými skutky. Dobrým činem nejsem schopen 
shladit své hříchy, ale dobrý skutek ukazuje, že nejsem spokojen se svým hříšným životem, a mám touhu se 
změnit. Jaký dobrý skutek mám vykonat? Kde začít? Třeba tím, že začnu plnit své povinnosti tak, abych měl z 
toho radost.  

Už jsem se zmínil o tom, že hostu nezáleží ani tak na tom, v jakém prostředí se nachází, třebaže čisté 
působí lépe, ale na tom, s kým se setkává. Těší se na své přátele. Jaké potěšení by měl z toho, že ho uvítají do 
sálu, kde se všechno třpytí a leskne, ale oni sami by byli očividně sedřeni a unaveni, takže jediné, na co asi 
myslí je postel. Naopak veselá tvář dokáže zpříjemnit a zakrýt i trochu toho nepořádku. Proto se učit s radostí 
plnit své povinnosti. 

Schválně, dejme si předsevzetí s veselou tváří přivítat našeho Spasitele. Nevadí, že neznáme datum jeho 
druhého příchodu. Využijme letošní dobu adventní v tomto duchu. Samotné vánoční svátky nám ukáži, jestli 
jsme se snažili opravdově nebo ne. Nic neukryjeme. Vydržíme-li to čtyři týdny, můžeme si být stoprocentně 
jistí, že jsme udělali kus práce v přípravě na Jeho druhý příchod ve své slávě.  

 
K tomu vám žehná P. Miloslav Šmahlík. 

 
MOST: Co máte raději, advent nebo vánoce? 
 
O. Miloš: Advent, protože je klidnější. Svátky strašně unavují. A to nejen po stránce pracovní náplně u 

kněží, ale také jsou náročné na množství kalorií. Je to jako kalorická atomová bomba. Z ničeho nic samé jídlo. 
Ale kromě toho, doba adventní je doba čekání a já vlastně celý život na něco čekám. Takže i z tohoto pohledu 
je mi advent bližší. Tím spíš, že se jedná o čekání radostné. 

 
MOST: Co je v dnešní době - třeba dle Vaší osobní zkušenosti v pastoraci - největším nebezpečím pro 

současného katolíka, pro jeho věrnost učení Církve? 
 
O. Miloš: Úžasný příliv informací. Noviny, televize, rádio, škola, práce, všude, kam se člověk otočí, 

jsou informace, informace, informace. Pamatuji si dobře na chvíle strávené na fakultě. Mohl přednášet opravdu 
vynikající profesor, ale v polovině třeba třetí nebo čtvrté hodiny jsem vypínal. To nešlo stále vnímat. A s 
ostatními lidmi je to to samé. Lidé hledí na televizi, dívají se a poslouchají nejčastěji o různých neštěstích, které 
se někde staly, to časem tak otupí, že nejsou schopni proniknout do hloubky, zlo se stává normálem, na politiky 
nadávají, ani to neberou vážně a v takovémto stavu mají v neděli poslouchat Boží slovo? Častokrát se mi zdá, 
že odcházejí z kostela místo radostně, že se mohli setkat s Bohem a u něho se občerstvit, s vědomím, že splnili 
svou povinnost a tudíž mají zase o jeden hřích méně. Vychladlá srdce. Ne zamrzlá, ale vychladlá. To je největší 
nebezpečí pro nás. 

 
MOST: Jak si v praxi představujete ekumenismus? 
 
O. Miloš: Ekumenismus? Bůh je jeden. Je absolutní dobro, je mým cílem. Abych mohl dojít k cíli, 

musím se držet toho, co mi ukazuje jako nejbezpečnější cestu. Poslouchat Boha. Jak to říká Maria: “Udělejte 
všechno, co vám řekne.” To platí jak pro žida, muslima, tak i pro křesťana. Pro spásu duše není ani tak 
podstatné, z jakého pohledu se dívám na Boha, ale jestli Ho beru opravdu vážně. 

 
MOST: Třinec je Vaše první kaplanské a zároveň i kněžské místo. Liší se skutečností od Vašich 

představ a očekávání z dob, kdy jste se na kněžskou službu připravoval? 
 
O. Miloš: Představy? To je ta nejhloupější chyba, které se člověk tak rád dopouští. Během svého života 

jsem se naučil, a Písmo svaté mi to vždy potvrzovalo, že život s Bohem si nelze představovat. On je tak 
nevypočitatelný, že jsem tuto hru dávno vzdal. A Ježíšovo: “Nestarejte se o zítřek, dnešní den má dost svých 
starostí.”, potvrzuje mou teorii. Představy většinou způsobují více škody než užitku. Přesto všechno jsem se na 
farnosti, ve kterých budu působit, připravoval po celou dobu studia. 
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Dojemné hodiny 
 
Vánoce pomalu začínají tiše ťukat na dveře a člověk přemýšlí, čím by udělal radost svým bližním. 

Většinou se pod stromečkem nečekají stotisícové dárky, ale drobnost, která je praktická a která udělá radost. Je 
to zejména tehdy, když se cítí, že v té krabičce, či balíčku je přibaleno kousek lidského srdce. 

Tato doba je už jaksi tradičně i dobou reklam, které se snaží nabídnout něco, co by mohlo udělat radost. 
Většinou nemáme za zlé, že firmy nehledí ani tak na radost u těch vánočních stromečků, ale na obchod jako 
takový. V poslední době se ale objevila v Katolickém týdeníku reklama na prapodivné zboží: pod titulkem 
"Dojemný dárek na celý život" se objevily hodiny, jejichž ciferník je tvořen obrazy Panny Marie Fatimské, 
Poslední večeře, ukřižovaného Krista, či Svatého Otce Jana Pavla II. Tento "dojemný dárek" ve mně vyvolává 
smíšené pocity velmi negativního charakteru. Buď je zmíněný výrobce a distributor tak naivní, nebo zneužívá 
nepříliš vyvinutý cit pro náboženskou úctu, vkus a kýč. Jsem-li věřící křesťan, pak si osobně Pána Ježíše a 
Panny Marie vážím a mám jejich zpodobnění ať už na obraze či sochu v úctě a nemohu tento obraz zneužít na 
tvorbu ciferníku hodin. Opravdu tragikomicky působí Panna Maria Fatimská s hodinovými ručičkami 
zaraženými v hrudníku či v koleně, či Svatý Otec Jan Pavel II. s těmito ručičkami pod nosem.  

Existují další extrémy podobného ražení: obrázky Pána Ježíše, Panny Marie či Svatého Otce na 
všelijakých talířcích, hrnečkách, či talířky a hrnečky s biblickými citáty. 

Máme-li Boha opravdu v úctě, ponechejme toto zboží, ať si s ním jeho tvůrcové a distributoři ozdobí 
své kanceláře, či byty. Taky skutečně chtějí vydělávat někdy i tak trochu na naivitě věřících. Mi tohleto 
malování po hodinách, talířkách či hrnečkách připomíná jinou podobu přikázání "Nevezmeš jména Božího 
nadarmo". 

Chcete-li o vánocích či při jiných příležitostech obdarovat někoho dárkem náboženského charakteru, 
stačí navštívit kteroukoliv prodejnu s těmito předměty a tam vám jistě poradí vybrat pěkný kříž, obraz či sošku. 
Nedávejme vydělat těm, kdo zneužívají náboženského cítění věřících a nabízejí jim kýče, které nemají s 
bohopoctou nic společného. 

Tyto hodiny a podobné talířky a hrnečky nejsou žádným dojemný darem ale primitivním a trapným 
kýčem. 

P. František 

Diskrétní zóna 
 
Každý z nás musí čas od času na poštu, nebo třeba do spořitelny. Věřím, že se spíše díváme kolem sebe, 

ale určitě se každý musí časem podívat i pod nohy, aby nezakopl. A když se tak díváme pod nohy v obou 
zmíněných budovách, padne nám do oka tmavý pruh asi tak metr od jednotlivých přepážek s nápisem 
"Diskrétní zóna". Co to v praxi znamená víme. Jestliže u okénka někdo stojí a vyřizuje si svoje záležitosti, 
neměl by nikdo další v řadě překročit tuto hranici, aby byla zachována diskrétnost toho, co se u okénka děje. 
Sami víme, že bylo krajně nepříjemné, když jsme třeba posílali poukázku, nebo naopak přijímali zásilku a 
soused už opíral hlavu div ne o naše rameno. Jakási diskrétnost v tomto oboru je jistě zásadou slušných lidí. 

Jenomže ona to není jen pošta a banka či spořitelna, kde máme být při svém vyřizování jaksi sami. Děsí 
mě pohled na skutečnost, když nechápeme, že při tak diskrétní záležitosti, jakou je udělování a přijímání 
svátosti smíření dokážeme být doslova nacpáni na zpovědnici, aby nás náhodou někdo nepředběhl. Nečekejme, 
že tu bude kněz malovat na dlažbu nějaké tmavé čáry a dělat nápisy "Diskrétní zóna". Tuto zónu by měl mít 
věřící křesťan jaksi v sobě a držet se taky ten metr od zpovědnice. Je to výraz úcty ke svátosti, která se týká 
jednak toho, kdo ji uděluje, ale především toho, kdo ji přijímá. Byť by nebylo ze zpovědnice nic slyšet, přece 
úcta ke svátosti velí určitý odstup udržet. Při výstavu Nejsvětější Svátosti si taky nikdo nesedne až k patě oltáře, 
ale udržuje jakýsi úctyhodný odstup. 

Jinou věcí je skutečnost jiného nekřesťanského praktikování při čekání na kněze u zpovědnice. Jsem-li 
připraven na sv. zpověď, pak bych už neměl s nikým o ničem diskutovat a rušit tím pádem jej i sebe. Ale co je 
horší: někdo je u zpovědnice první, přicházejí další a řadí se a pak přijde kněz do druhé zpovědnice, protože si z 
určitých důvodu museli změnit bohoslužby. A nyní se děje něco, co připomíná stádo: honem k té druhé: bez 
pokleknutí před Svatostánkem, bez ohledu na to, jestli nepředbíhám... Chovám se jako civilizovaný křesťan, 
nebo jako klacek, kterému je vše jedno, jen když pro sebe něco urval? I zde by měl být pořádek: Přišel-li kněz 
do druhé zpovědnice, tak v klidu, bez předbíhání přejdu, pokleknu před Svatostánkem a nebudu nikoho 
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předbíhat. To není slušné ani spravedlivé. Jak mohu po takovém chování jít ke svátosti smíření, není to tak 
trochu svatokrádež? Jak mohu litovat svých hříchů, když jsem právě někoho podvedl? Jakpak se to asi líbí Pánu 
Bohu? Že by to neviděl? Je třeba v této oblasti vnést trochu kultury a úcty ke druhým. Kdo stál první u 
zpovědnice, ať stojí i u té, do které kněz přišel. Všichni další ať se stavějí v tom pořadí, v jakém stáli. I podle 
toho se poznává víra! 

Kdosi přišel kdysi s nápadem, aby se pověsila cedulička na zpovědnici, kde se bude zpovídat. Kdyby 
bylo zpovědnic v našem kostele padesát, pak by to možná bylo aktuální, ale jsou tam jenom dvě a tak slušně 
přejít a postavit se v tom pořadí, ve kterém jsem stál, snad nebude problémem, který musíme řešit všelijakými 
cedulkami a nápisy. Tam kde je trocha víry, úcty ke druhému a inteligence, se tyto věci nemusí řídit cedulkami. 
Kde tyto hodnoty chybí, cedulky nepomohou. 

Je advent, řady u zpovědnic budou houstnout. Chovejme se v nich jako civilizovaní lidé a křesťané, 
kteří mají úctu ke svátosti, která se zde uděluje a přijímá. 

 
P. František 

 

Křesťanský rok 2000 odpovídá letopo čtu 
 
1716 koptského kalendáře 
1420 muslimského kalendáře 
5761 židovského kalendáře (od stvoření světa) 
2600 iránského kalendáře 
2722 starých Řeků (od první olympiády) 
2754 starých Římanů (od založení Říma) 
 

Ojciec Czesław Bloch: B ądzcie "znakiem sprzeciwu" w czasach 
laicyzacji Europy! 

 
Początkiem listopada 1999 nasza parafia miała zaszczyt po raz kolejny goscić Ojca Czesława Blocha, 

sercana z niedalekiej Jasienicy w Polsce, który z okazji rozpoczynającego się za niespełna trzy tygodnie 
Wielkiego Jubileuszu 2000 wygłosił od 30 października do 5 listopada Misje święte. Ojca Czesława wszyscy 
bardzo dobrze znamy, gdyż do naszej parafii zawitał po raz pierwszy już w 1991 roku, w 1993 roku prowadził 
pamiętne Misje intronizacyjne (pierwsze od 1939 roku), zaś w latach następnych (listopad 1994, listopad 1997, 
listopad 1998) głosił kilkudniowe rekolekcje. Ojciec Czesław jest więc już jakby "trzecim kapłanem" w naszej 
parafii - obok ks. proboszcza i ks. wikarego - takim jakby eksternistą. Jest bardzo dobrze, iż nasza parafia może 
corocznie przeżyć kilka dni wyjątkowych, kilka dni intenzywnego słuchania słowa Bożego z ust misjonarza, co 
więcej, tak nam wszystkim osobiście bliskiego. I Ojciec Czesław wielu z nas zna po imieniu, zna nasze 
problemy i radości. W grudniu 1997 roku był nawet na naszym Spotkaniu Rodzin. Ojca Czesława 
przedstawiałem na łamach MOSTu już dwukrotnie (grudzień 1994 - obszernie, grudzień 1997 - rozmowa o tym 
i owym), ale ponieważ nie wszyscy macie grudniowy MOST 1994, więc krótko: Ojciec Czesław ma 56 lat, od 
29 lat jest księdzem. Od 1974 do 1986 roku pracował jako duszpasterz w Krakowie, Warszawie i Lublinie. Od 
1986 roku jest jego "domem" siedziba Sercanów w Jasienicy, odkąd wyjeżdża na głoszenie misji i rekolekcji. 
Przy okazji tegorocznego pobytu w Trzyńcu zadałem Ojcu Czesławowi kilka pytań: 

 
MOST: Jesteśmy u progu roku 2000, który dla nas chrześcijan nie miałby być kojarzony z 

niecodziennym "Sylwestrem 1999", lecz miałby być ...... no właśnie, czym miałby być rok 2000 dla 
trzynieckiego przeciętnego katolika, który nie może z różnych powodów pojechać na przykład do Wiecznego 
Miasta czy do Ziemi Świętej? 

 
Ojciec Czesław: Rok 2000 dla przeciętnego katolika winien być czasem szczególnego świadectwa, 

własnego zaangażowania w życie chrześcijańskie. "Cieszcie się ... ze swojej wiary! Cieszcie się, że jesteście 
katolikami, częścią kościoła rzymskokatolickiego. Rok 2000 jest dla nas podsumowaniem historii 
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chrześcijaństwa. Uczciwie winnyśmy określić nasze słabości, by odnowieni duchem radośnie świadczyć 
Chrystusowi w przyszłości. Trzecie tysiąclecie rozpocznie się za rok, a więc 1 styczeń 2001 będzie pierwszym 
jego dniem. 

 
MOST: Na rozpoczęcie Misji 1999 w niedzielę 31.10.1999 powiedział Ojciec, iż dochodzi do silnej i 

masywnej laicyzacji życia, i że jeżeli dalej tak pójdzie, chrześcijaństwo po prostu w Europie zaniknie. Czy jest 
aż tak źle na kontynencie, gdzie chrześcijaństwo po 2000 lat było podstawą wszystkiego, z czego wywodzą się 
podstawy, fundamenty naszych społeczeństw europejskich, naszej kultury europejskiej? 

 
Ojciec Czesław: Ojciec Święty w wywiadzie dla Messaniego (Przekroczyć próg nadziei) mówi o 

trudnym chrześcijaństwie. Katolik, jeżeli chce być wierny Chrystusowi, Dekalogowi, Kościołowi, jest tak jak 
Chrystus "znakiem sprzeciwu". Ostatni Synod Biskupów Europy zajmował się także zagrożeniem procesami 
laicyzacyjnymi w Europie Środkowej. Materializm praktyczny, konsumpcjonizm, hedonizm są największymi 
zagrożeniami dla życia religijnego. Wielu ludzi poddaje się tym zjawiskom, a potem powoli odchodzi od 
Chrystusa i Kościoła. Pęd do bogactwa czyni człowieka cynicznym, usprawiedliwia łatwo łamanie prawa 
Bożego. W niektórych krajach (Holandia, Niemcy, Francja) Kościół jest jakby na obrzeżach życia 
społeczeństw, chociaż występują zjawiska odnowy, zwłaszcza w kręgach ludzi młodych. 

 
MOST: Ostatnie pytanie jest trochę osobiste: jak się Ojcu powodzi, jak zdrowie, co nowego u 

sercanów, co ksiądz robił od listopada 1998 do dnia dzisiejszego? 
 
Ojciec Czesław: W tym czasie wygłosiłem 23 misje parafialne (23 tygodni), prowadziłem pielgrzymkę 

na Jasną Górę (przez 10 dni) a także 4 tygodnie rekolekcji zamkniętych dla młodzieży. Opiekuję się domem 
Księży Sercanów w Jasienicy a także ogrodem. Pracy mam bardzo wiele. Do Bożego Narodzenia prowadzę 
Misje Święte po tygodniu w 4 różnych Parafiach. 

 
MOST: Dziękujemy serdecznie za piękne Misje Święte 1999, podczas których i w dniach powszednich 

trudno było w naszym kościele znaleźć wolne miejsce w ławie. I naturalnie, serdecznie zapraszamy na dalsze 
spotkanie w Roku Wielkiego Jubileuszu 2000. 

Opracował Ing. Marian Kozok 
 

Slavení velkého jubilea v moravské církevní provinc ii 
 
Národní pouť do Říma: 31. března až 2. dubna 
Světové setkání mládeže v Římě: 15. až 20. srpna 
Pouť moravské provincie: Velehrad 5. července 
 
Diecéze ostravsko-opavská 
Chrámy, kde je celoročně možno získat odpustky: 
Božského Spasitele v Ostravě; 
Nanebevzetí Panny Marie v Opavě; 
Nanebevzetí Panny Marie ve Frýdku; 
Panny Marie Bolestné na Cvilíně; 
 
Chrámy, kde bude možnost získat odpustky v den hlavní pouti: 
2. července: Místek - Svatých Jana a Pavla; 
2. srpna: Jablunkov - Svatý Josef; 
6. srpna: Ruda u Rýmařova - Panny Marie Sněžné; 
13. srpna: Hrabyně - Nanebevzetí Panny Marie; 
10. září: Příbor -Narození Panny Marie; 
19. září: Karviná - Povýšení svatého kříže; 
 
Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem: 15. až 16. dubna 
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Arcidiecéze olomoucká 
Chrámy, kde je celoročně možno získat odpustky: 
Svatý Václav v Olomouci, hlavní pouť 6. května; 
Svatých Cyrila a Metoděje na Velehradě, hlavní pouť 13. února; 
Svatý Kopeček u Olomouce, hlavní poutě 20. až 22. srpna; 
Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně. 
 
Diecéze brněnská: 
Chrámy, kde je celoročně možno získat odpustky: 
Svatý Petr a Pavel v Brně, hlavní pouť 29. června; 
Jména Panny Marie ve Křtinách, hlavní pouť 11. června; 
Panna Maria Karmelská v Kostelním Vydří, hlavní pouť 16. července - na tomto poutním místě v 
jubilejním roce také každou první sobotu v měsíci. 
 

Papež v číslech 
 
Dne 16.10.1999 si připomněli již 21. výročí zvolení tehdejšího krakovského arcibiskupa Karola kard. 

Wojtyły dnešního papeže Jana Pavla II. Tento papež zvládl během dvaceti let svého pontifikátu činnost, jaká se 
nepodařila žádnému papeži. Jsou to velice zajímavá čísla, a proto jsme si je dovolili přetisknout z 4/99 čísla 
časopisu Salesiánská Rodina: 

 
877 generálních audiencí, 
13,800.000 lidí se jich zúčastnilo; 
7 konsistoři; 
157 jmenovaných kardinálů; 
2.650 jmenovaných biskupů ze 4.200 biskupů světa; 
12 biskupských synod, kterým předsedal; 
84 pastoračních návštěv v cizině; 
134 návštěv v Itálii; 
700 návštěv v městě a v diecézi Řím; 
274 návštěv farností jeho diecéze z 325; 
218 celkových pastoračních návštěv; 
1,118.130 kilometrů, které procestoval, což odpovídá 27 obvodům Země a 2,8 vzdálenosti Země - 
Měsíc; 
720 dní mimo Vatikán, tj. skoro dva roky pontifikátu; 
3.078 přednesených projevů; 
1,000.000 průměrně ročně přijatých poutníků; 
180.000 průměrně přijatých osob ve zvláštních skupinách; 
64 nových zemí, s nimiž navázal diplomatické styky; 
175 zemi udržuje s Vatikánem diplomatické styky; 
280 kanonizovaných blahoslavených; 
798 blahořečených Božích služebníků; 
13 encyklik. 
 

Bůh je láska 
 
Mám strach. Jak často v našem životě tato slova slyšíme a kolikrát je i sami říkáme. Máme strach z 

nemoci, z bolesti, ze smrti, z jakéhokoliv utrpení nebo dokonce i z Boha. Ano, i z Boha můžeme mít strach, 
pokud jej vnímáme jako někoho, kdo nás má sice rád, ale přitom čeká, až šlápneme vedle, aby nás mohl 
potrestat. Je Bůh v tomto pojetí pro člověka tou Láskou, o níž píše evangelista Jan? Vždyť kde je Láska, tam 
není prostor pro strach. Jen tehdy, jsme-li osvobozenými dětmi Božími zbavenými strachu, můžeme v plnosti 
na sobě zakusit Boží lásku a dávat ji druhým. 
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Až se jednou vypravíte na exercicie do Českého Těšína, povšimněte si krásného obrazu, který visí na 
přední stěně v exerciční kapli. Je na něm zachycen návrat marnotratného syna. Otec, který objímá svého 
klečícího syna má jednu ruku mužskou a druhou ruku ženskou. Tyto ruce jsou symbolem Boží spravedlnosti a 
Božího milosrdenství. Všichni ten příběh velmi dobře známe a víme, jaký je jeho závěr. Syn se vrací ze světa 
jako ten nejposlednější z posledních, určitě se bojí, má strach z reakce svého otce, ale přesto jde. Jde, protože 
vedle strachu, který v sobě cítí, má malou naději, že otec mu snad odpustí. A právě proto, že překoná strach, 
překročí svůj vlastní stín, dostane mnohem víc, dostane lásku svého otce. A právě tady, v tomto momentu se 
nám zdá, že otec není spravedlivý, vždyť měl svého syna vyhodit, měl být uražený (a měl na to právo) nebo mu 
měl alespoň naznačit, že syn má, co si zasloužil. Jistě by to bylo spravedlivé, ale byla by to ta naše 
spravedlnost, lidská. V tomto příběhu se otec chová k synovi tak, jak se Bůh chová k člověku. 

Milosrdenství a spravedlnost Boží jsou často jiné než si my lidé představujeme. Nedejme se proto 
spoutat strachem, který Boží Láska ničí, ale nasměrujme své kroky k Bohu, který je Láska. Dejme se "ulovit" 
Bohem do Jeho Lásky. Udělejme k Němu ten první krok a buďme si jistí, že On nám vždy vyjde vstříc. A bude-
li se nám zdát cesta příliš těžká, připomeňme si slova jedné písničky: "To v náruči jsem tě nesl, po cestě která 
těžká byla a proto tvoje stopy chybí tam..." 

 
Víme, Pane, že Tvoje náruč je pro nás stále otevřená a Ty pořád čekáš, záleží jen na nás. 

Pegy 
 

Wigilia 
 

Stoji se choinka we świątecznej szacie! 
Kolorami połyskując w izbeczce cieplutki. 
Cudna jako nimfa w swoim majestacie 
Ozdobiona w niezliczone ciasteczka słodziutki. 
 
Zaś światełka na gałązkach promieniami sieją 
I strapione przez rok cały nasze serca grzeją. 
Na stole orzechi, jabłka, chleb pachnący świeży 
Wszyscy w domu się gotują do wspólnej wieczerzy! 
 
I opłatka nie brakuje jako śniega białego, 
Jest on znakiem pojedniania, wzajemnej miłości,  
 
 

Symbolem on jest wieczoru wigilijnego, 
Który dodaje nadzieji, w każdym sercu gości! 
 
Wyglądają starsi, radują sie dzieci, 
Niecierpliwie oczekują tej uroczej chwili. 
Kiedy pierwsza gwiazda na niebie zaświeci,  
Kiedy będą się nawzajem opłatkiem dzielili! 
 
Jak cudowny jest ten wieczór, jak miło jest wszędy 
Słychać nucić pastorałki i śpiewać kolędy. 
Ze serca szczerego nadchodzą życzenia: 
Wesołych i zdrowych Świąt Bożego Zrodzenia!!! 
 

Franciszek Babiuch 

Pán Bůh zapla ť ... 
 
Změna je život. Některé věci přetrvávají, některé se vytrácejí. Během liturgických obřadů se v některých 

kostelech už vstává, jinde se ještě sedí nebo klečí. Jak zde. Nevím, proč tomu tak je. Myslím si ale, že po 
každém kázání by se mělo poděkovat. Nejen za vysvětlení biblických textů - Božího slova, ale také za slova 
kněze, kterými nás vede k tomu, abychom také podle toho žili, protože Boží slovo je stále aktuální a v každé 
době pro nás z něho něco vyplývá. Nelze je nikdy považovat za zbytečné opakování nebo mentorování a už 
vůbec bychom se neměli cítit uraženi, když se některý příklad týká zrovna nás. Spíše naopak. 

Začala jsem o tom uvažovat při posledních misiích Otce Czesława. Pokaždé, když domluvil, zaznělo 
celým kostelem hlasité a spontánní "Bóg zapłać". A po kázní našich kněží? Hrobové ticho. Jsou snad horší 
nebo jsou jejich kázání o ničem? Nezaslouží si především oni naše poděkování? Ti, kteří nás ve svatosti smíření 
očišťují od našich hříchů, podávají nám Tělo Kristovo, křtí naše děti, oddávají naše mladé, pohřbívají naše 
blízké. Jejich služba si nezaslouží díky? Anebo snad platí i v našem společenství že "doma není nikdo 
prorokem?" Zkusme se nad tím zamyslet... 

Otče Františku, otče Miloslave - srdečné Pán Bůh zaplať za každé Vaše slovo! 
 

Čtenářka MOSTu 
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Jelikož se redakci MOSTu tento dopis zdál zajímavým, ale svým způsobem i jako určité nedorozumění. 

Popravdě si nemyslíme, že ticho po kázání je důsledkem odsouzení obsahu kázání, resp. "tichým vypískáním" 
kazatele, ale důsledkem určitého liturgického pravidla. Proto jsme se na názor k dané věci zeptali Otce 
Františka. 

 
MOST: Otče Františku, jak se má "chovat" věřící po ukončení kázání? 
 
Otec František: Je pravdou, že po promluvě kněze zaznívalo a možná v některých kostelech ještě 

zaznívá tradiční "Pán Bůh zaplať". Je to většinou tam, kde kněz tradičně končí promluvu slůvkem "Amen". Tak 
končíval i svou misijní nauku Otec Czesław, proto kostelem zaznělo ono "Pan Bóg zapłać". Je pravdou, že časy 
se mění a nevím, kolik lidí ví, proč promluva končívala oním "amen". V tomto případě slůvko "amen" 
znamená: tak tomu věřím, tak to přijímám a tak chci podle toho žít. Je ale otázka, zda se tak věci chápou dnes. 
V povědomí lidí slůvko "amen" znamená "konec", - čili když kněz řekne na konci promluvy "amen", pro řadu 
lidí to může znamenat "už jsem skončil" - proto já osobně toto slůvko na konci nepoužívám. A je taky otázkou, 
zda to "Pán Bůh zaplať" je pak upřímným díkem Bohu za to, že k nám ústy kněze promlouvá, či spíše 
automatickým návykem. Těžko říci, ale říci v kostele "Pán Bůh zaplať" a pak třeba obsah promluvy zesměšnit, 
nebo zkritizovat, aniž jsem o ní uvažoval, nebo ji použít jako bič na druhého: vidíš, to dnes patřilo tobě... Takže 
abych řekl upřímně pravdu: ono "Pán Bůh zaplať" mi nechybí a kdo cítí touhu Bohu poděkovat, ať to řekne 
celým srdcem bez pohybu rtů a přidá třeba za promlouvajícího jeden Zdrávas. Jen mne tak napadá: kdysi se 
také před promluvou zpívala píseň "Otče náš milý Pane, dej nám Ducha svatého...". Modlíme se než jdeme do 
kostela, aby nás Duch svatý provázel, abychom rozuměli tomu, co uslyšíme, nebo si říkáme, že na to stačíme 
sami a pak stačíme slyšené zkritizovat a smést ze stolu? 

 
MOST: Věříme, že čtenáři MOSTu pochopili podstatu věci a toto vysvětlení je odpovědí na otázku, 

proč se v našem kostele po kázání mlčí. 
 

Vánoce 
 
Milovat pouze o vánocích je v podstatě dost jednoduché. Všichni máme dobrou náladu, doma je 

uklízeno, většina z nás nemusí vstávat brzy ráno do práce, v televizi dávají pohádky, které (jak už to u pohádek 
bývá) končí happy endem. Na stole je dobrot, že se raději věnujeme jim, než nikam nevedoucím hádkám a 
pomluvám. Sousedovy slepice už jsou na zimu v kurníku, tak jsme se téměř pro díru v plotě zapomněli na 
souseda zlobit. Plynáři a telekomisty rozkopaná zahrádka je celá pod sněhem a tak nás už také tolik nemrzí. 

Na "vilijovce" se něco vypilo a tak jsme si docela dobře popovídali s kamarádem, se kterým jsme již půl 
roku pohádaní. Spolupracovnice v zaměstnání jsou poslední dobou mnohem vstřícnější a podstatně víc 
usměvavé. 

No, řekněte sami, není život krásný? Ale proč jen o Vánocích? Není to škoda? Takhle krátkou dobu? 
Každý z nás jednou v roce slaví své narozeniny. Rovněž máme dobrou náladu, jídla a pití je víc než 

obvykle, ale na druhý den je vše při starém, snad jen s tím rozdílem, že je nám zase o rok více. 
Co to jsou Vánoce? - V podstatě také narozeniny. Ježíšovy narozeniny. Ale pohleďme na ten rozdíl. 

Ježíš se rodí každý rok stejně malý, stejně nahý, nevinný a bezbranný. I když Jeho život nikdy nekončí, jakoby 
každý rok začínal znova. 

Není to pro nás nějaké znamení? Neměli bychom i my občas začít znova? Bez svárů, dávných křivd a 
bolístek a s odhodláním být znovu "malý" a nevinný? 

K vánocům i k celému příštímu jubilejnímu roku Nám přeji, abychom se dokázali stejně jako Ježíš ... 
ZNOVU NARODIT. 

 
Jolanta Čepcová 
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Prohra nebo vít ězství? 
 
Josef Lux boj o život prohrál. Tento titulek a mnoho jemu podobných jsme mohli zaznamenat v tisku 

dne 23. 11. 1999. 
Neznala jsem J. Luxe osobně, nepatřil k mým blízkým ani známým a přesto mne jeho smrt hluboce 

zasáhla. I já se ptám se spoustou jiných: "Bože proč?" Proč musel odejít manžel, táta šesti dětí a podle mínění 
svého okolí i dobrý křesťan a významný politik? 

Proč jsi Bože zavolal na věčnost člověka na vrcholu sil, v nejlepších letech, kdy mohl udělat ještě hodně 
dobrého ať už pro rodinu, či pro společnost? Proč ...? 

Ptám se a mé otázky zůstávají bez odpovědi. Bůh mlčí. Ale i přes tuto hradbu ticha a beznaděje věřím, 
že Bůh vidí dál, než já mohu dohlédnout. Snažím se ztotožnit s myšlenkou, že vše co se děje ve shodě s Boží 
vůlí, napomáhá dobrému.  

Ano, pan Lux svůj boj o život pozemský prohrál. Ale věřím, že vítězství na které dosáhl - život věčný - 
je jistě trofej nejcennější! A já mu ji ze srdce přeji a prosím: "Odpočinutí věčné dej mu Pane a světlo věčné ať 
mu svítí! Amen." 

Pegy 

Maleńki 
 
Maleńki, a jednak tak wielki, 
że wszystkich miłością przerasta. 
Jak dojść do Niego? - pytamy. 
Już drogę wskazuje nam gwiazda. 
 
Wraz z pasterzami, królami, 
z wszystkimi ludźni na Ziemi 
poprzez łamanie opłatkiem 

radością spróbujmy się dzielić. 
 
Otwórzmy na oścież serca, 
pozwólmy Bogu tam wchodzić 
i tak jak kiedyś w Betlejem  
dziś w nas się Miłość urodzi. 
 

Jolanta Čepcová 

 

Vzpomínky na Velkou mariánskou pou ť (dokon čení) 
 
Třídenní pobyt v Lourdech u sester Domu polskiej misji katolickiej jsme ukončili v 13. den naši Velké 

mariánské pouti časně ráno společnou účasti na mši svaté, kterou v tamní kapli sloužil v úmyslu nás, poutníků, 
Otec Ptáček. Ihned po snídani jsme vyjeli z probouzejících se Lourd směrem na Carcassone, města za 
středověkými hradbami a opevněním s hradem a bazilikou. Jelikož tento den bylo velmi teplo, trochu jsme 
uspíšili plánovanou prohlídku pamětihodností. Naší příští zastávkou byl Pont du Gard zajímavý tím, že se tam 
uchoval úsek slavného římského akvaduktu nad řekou Gard. Po několika kilometrech další jízdy jsme si 
nenechali ujít prohlídku města Avignon, ležícího při Rhoně. Ve středověku to bylo sídlo papežů a 
vzdoropapežů se zachovalou dodnes nejvýznamnější stavbou, kterou je katedrála a papežský palác. K večeru 
jsme projeli městem Grenoble, abychom následně po strmých horských cestách, již za mlhy, avšak šťastně, 
krátce před půlnocí přijeli na poslední místo naší Velké mariánské pouti, dlouze se zvědavostí očekávanou La 
Salettu. 

Probudili jsme se do zvláštního tichého nedělního rána na La Salette, ležící ve výšce 1 800 m.n.m. mezi 
horskými velikány francouzských Alp. Na skalnaté plošině vedle novoromanského kostela, na který navazuje 
komplex objektů pro ubytování a související služby, stojí socha plačící Panny Marie. Níže k pramení se 
zázračnou vodou jsou ještě dvě skupiny soch v životní velikosti ztvárňující P. Marii, jak sedí s tváří v rukou a 
dále jak rozmlouvá s dětmi, kterým se zjevila. Tento den jsme začali slavit mši svatou v nové moderní kapli, při 
které naše oči směřovaly hlavně na oltář a na Otce Ptáčka, ale občas utekly přes prosklené zdi na strmé, se 
zelení promíchané skalnaté plochy hor. Další nedělní čas si každý mohl využit podle svého zájmu a určitě si 
nikdo nenechal ujít účast na odpoledním eucharistickém průvodu s požehnáním. Je pochopitelné, že ke každé 
pouti patří pobožnost křížové cesty, kterou si každý mohl individuálně vykonat po zajímavé trase na vedlejším 
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pahorku. Navečer začala v kostele pobožnost slova se zpěvy ve třech jazycích: francouzském, českém a 
polském, na kterou navázal růženec a světelný průvod. 

La Salette 
19. září 1846 se P. Maria zjevila patnáctileté Mélanii Calvatové a jedenáctiletému pasáčkovi Maximinu 

Giraudovi poblíž vesnice La Salette. Děti vypověděly, že viděly plačící ženu s korunou z růží ve tvaru čepce na 
hlavě. Mezi růžemi se třpytily diamanty. Růže lemovaly i šátek na ramenou a rámovaly kříž zavěšený kolem 
krku na článkovaném řetězu. Na kříži bylo plasticky znázorněno Kristovo tělo a na koncích příčného břevna 
byly vodorovně připevněny nápadně velké nástroje Kristova utrpení - kladivo a kleště. Oblečení popsaly děti 
jako sluneční šat s nespočetnými hvězdami. Přes něj byla převázána zlatožlutá zástěra. U Mariiných nohou 
ležely další růže. Matka Boží předala dětem poselství, v němž se ozývaly hrozivé spodní tóny. Mluvila o 
rouhání, nesvěcení nedělí, pohrdání příkazy církve i modlitbami, jako o nepravostech současnosti. Dětem se 
dostalo poučení, aby uvedly ve známost, že hříšné lidstvo bude potrestáno a všemu Božímu lidu, že je 
přislíbená spása. O dva dny později si lidé kromě toho povšimli, že pramen v místě zjevení, který přes léto 
zpravidla vysychal, stále vytéká. Každému z dětí bylo navíc zjeveno soukromé tajemství. Novoromanský kostel 
na La Salette byl vysvěcen v roce 1861. 

Další den, to jest pondělí, jsme začali vlastní mši svatou u hlavního oltáře La Salettské baziliky. V naší 
výpravě se stalo samozřejmostí, že před odjezdem byl dán čas, aby se každý mohl rozloučit s P. Marii na daném 
místě zjevení, tady na La Salette s plačící. Někteří z naší výpravy již po čtvrté. Projeli jsme opět Grenoblem k 
italské hranici a pokračovali po trase známé horské etapy cyklistů Tour de France směrem na Turín. Jelikož 
nám opět připadla nucená 8-mi hodinová přestávka, nechali jsme se u salesiánů v areálu Dona Bosca provázet 
místnostmi i procitlivělým výkladem ve slovenštině předneseném salesiánským koadjutorem Michalem 
Minárem, který nás seznámil se životem Dona Bosca a jeho přínosem pro svět. Navštívili jsme kostel i 
dvoupodlažní baziliku a také v klidných prostorách salesiánského nádvoří si odpočinuli. Je pochopitelné, že 
jsme si nenechali ujít prohlídku pamětihodností města Turína. Navštívili jsme baziliku P. Marie Pomocnice 
křesťanů i katedrálu, kde jsme si prohlédli vystavené turínské plátno. Večer jsme naposled na této pouti nasedli 
do autobusu abychom v bezpečí po trase přes Rakousko v odpoledních hodinách dne 14. 7. 1999 zastavili v 
Prostějově. 

Velká mariánská pouť byla popravdě velká. Projeli jsme kus země (7 600 km) a viděli jsme to co bylo 
naším přáním. Navíc byli jsme i tam, kdebychom, nebýt této Velké mariánské pouti, nikdy nezavítali. A zda to 
bylo náročné? Ano, avšak odměnou za náročnost nám zůstal pocit úplné spokojenosti v rámci velkých zážitků, 
které jsme si odnesli z navštívených kostelů, katedrál, bazilik a zejména z míst zjeveni P. Marie. Tento pocit 
spokojenosti byl umocněn klidem na duši právě proto, že v průběhu pouti a na místech tak jedinečných jsme 
zanechali především projevy srdečných díků za všechno, jak rovněž se svěřili o svých starostech a problémech. 
A duchovní odpočinek ? Každý den jsme slavili mši svatou na místech vzácných, slouženou Otcem Františkem 
Ptáčkem na úmysl nás, poutníků. Každý den jsme měli příležitost přistoupit ke svatému přijímání. Když den 
nezačínal mší svatou a my jsme již seděli v autobuse, začínal modlitbou, kterou nenuceně vedl vedoucí výpravy 
a doplňoval s kytarou několika písničkami Otec Ptáček. Svůj čas měla i večerní společná modlitba růžence, kdy 
jsme zrovna jeli autobusem. Vždy se našli ochotni, kteří přistupovali k mikrofonu se svým desátkem. Po celou 
dobu nebylo sebemenšího náznaku nespokojenosti, nevraživosti nebo kritiky. Nikomu se nic nestalo, nikdo se 
nikde neztratil. Na konec těchto vzpomínek na Velkou mariánskou pouť mi zbyla otázka: "Měla tato Velká 
mariánská pouť chybu?" 

R. S. 

Matka Boží Pla čící v La Salett ě - 19. září 1846 
modlitba 
Naše Paní La Salettská, opravdová Matko bolestí, 
vzpomeň na slzy, které jsi pro mne prolévala na 
Kalvárii. 
Vzpomeň též na úzkostlivost, s jakou stále o mě 
pečuješ,  
abys mne uchránila trestů spravedlnosti Boží, a hleď, 
můžeš-li mne, své dítě, nyní opustit, když jsi pro mě 
tolik učinila. 

Jsem touto utěšující myšlenkou povzbuzen a 
přicházím k Tobě 
přes všeckou svou nevěrnost a nevděčnost. 
Neodmítej mé prosby, ó Panno, Smířitelko hříšníků, 
ale obrať mne, vypros mi milost, 
abych miloval Ježíše nade vše a abych Tě těšil svatým 
životem 
a mohl Tě vidět jednou v nebi. Amen.



Humor 
 

W niedzielę 21 listopadu 1999 roku, w Święto Chrystusa Króla podczas ogłoszeń przed mszą świętą o godzinie 
10-tej było na samym końcu powiedziane: "Jedno ogłoszenie na koniec: Samochód osobowy Škoda Favorit 
FMN 57-65, powtarzam FMN 57-65, niech sobie wyłączy światła"... I samochód wstał z ławki i poszedł sobie 
wyłączyć światła. 
 
Uczennica ma streścić fragment Ewagelii o duchach nieczystych: "Wtedy duch nieczysty powraca i 
przyprowadza ze sobą siedmiu innych duchownych jeszcze gorszych od niego". 
 
W wypracowaniu o czasie Adwentu dziesięcioletni uczeń napisał: "W tym okresie nasz proboszcz zawsze 
wychodzi do ołtarza fioletowy." 
 
- Co zrobił Kain ze swoim bratem Ablem? - pyta katechetka.  
- Zdradził go - mówi Stefan.  
- Źle. Ty powiedz, Piotrze".  
- Zabił go.  
- Zuch! - stwierdza z zadowoleniem katechetka. 
 
- Wszystkie sakramenty ustanowił sam Bóg - mówi ksiądz proboszcz tytułem wprowadzenia do Ewangelii o 
weselu w Kanie. - Jakimi słowami ustanowił sakrament małżeństwa?  
Jedna z uczennic cokolwiek zakłopotana:  
- "Wprowadzam nienawiść między ciebie a niewiastę". 
 
Proboszcz przygotowuje dzieci do egzaminu, który ma być składany przed wikariuszem generalnym. Obok 
innych szczególnie na tę okazję przewidzianych reguł zachowania wbija im do głowy, by każdą odpowiedź 
kończyły zwrotem: "księże wikariuszu generalny".  
Dostojny egzaminator pyta dzieci o grzech pierworodny i jego następstwa. Otrzymuje następującą odpowiedź:  
- Pan Bóg powiedział: "Jesteś przeklęty pomiędzy wszystkimi zwierzętami ziemi, księże wikariuszu generalny! 
Na brzuchu będziesz się czołgał, księże wikariuszu generalny, i proch będziesz jadał po wszystkie dni twego 
żywota, księże wikariuszu generalny!" 
 
Z wypracowania na temat początków miasta Monachium: "Przed setkami lat osiedlili się nad Izerą zakonnicy. 
Rozmnażali się szybko i w krótkim czasie powstało miasto." 
 
- Czego uczy nas przypowieść o robotnikach w winnicy, z których każdy otrzymał jednakową zapłatę, bez 
względu na to, czy przyszedł o godzinie pierwszej, czy dopiero o jedenastej? - pyta katecheta na lekcji religii.  
- Żeby się za bardzo nie spieszyć do pracy. 
 
Uroczystość zaślubin. Kapłan mówi do państwa młodych:  
- I pamiętajcie o tym, co napisano w Biblii: "Gdzie pójdziesz ty, tam i ja."  
Panna młoda nie może powstrzymać się o śmiechu:  
- Mój mąż jest listonoszem. 
 
Zapoznając dzieci z historią stworzenia katechetka bardzo obrazowo opisała stworzenie Ewy z żebra Adama. 
Wieczorem, na skutek doznanej na boisku kontuzji, mały Wojtek przychodzi do domu z bolącym bokiem. 
Maca się wystraszony po żebrach i mówi:  
- Mamo, tak mnie tutaj boli, że chyba będę miał żonę. 
 
Proboszcz wyjechał do sanatorium. Jego gorliwy zakrystian nie daje mu jednak spokoju i chce się koniecznie 
dowiedzieć, jak ma brzmieć napis nad szopką bożonarodzeniową i jakie wymiary powinien mieć żłóbek.  
Proboszcz telegrafuje z sanatorium krótko i treściwie: "Dziecię nam się narodziło. Długość - 3 m, szerokość - 1 
m." 
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Proboszcz ruga kościelnego:  
- Wyznaczył pan ślub i pogrzeb na tę samą godzinę. Musimy teraz przesunąć albo jedno, albo drugie.  
Kościelny drapie się za uchem i oświadcza z szelmowskim błyskiem w oku:  
- Przesuńmy pogrzeb. Zmarły już się nie rozmyśli. 
 
Młody kapłan lustruje przyjaźnie swoje parafianki.  
- Cieszy mnie każda dziewczęca twarz - oświadcza.  
- Ksiądz posuwa się chyba trochę za daleko - oburza się starsza część zgromadzenia.  
- Dlaczego? - broni się duchowny. - Z tego, że jestem na diecie, nie wynika jeszcze, że nie wolno mi zajrzeć do 
menu. 
 
Duchowny pracujący w Szkocji otrzymuje sporą sumę na cele charytatywne.  
- Ale na tym czeku brakuje podpisu - mówi zdumiomy do ofiarodawcy.  
Szkot na to:  
- Dobre uczynki wolę spełniać anonimowo. 

 

Vánoční po řad bohoslužeb 
 

Pátek 24.12. - Štědrý den 
- 6.35 ranní mše svatá, česky 
- 15.30 vánoční mše svatá "Než usedneme ke stolu" pro rodiny, děti a všechny, kteří chtějí začít vánoční svátky 
vinšováním Kristu k jeho narozeninám, česky-polsky 
 
Sobota 25.12. Hod Boží Vánoční, zahájení Jubilejního roku 2000 
Mše svaté jako v neděli: 
- 6.30 jitřní a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky 
Od 14.00 hodin bude kostel otevřen k soukromým návštěvám.  
Před večerní mší svatou v 16.30 poklona Svátosti Oltářní a sv. požehnání. 
 
V dnešní vánoční noc - ze Štědrého dne na Hod Boží bude možnost sledovat televizní přenos půlnoční mše 
svaté z baziliky sv. Petra v Římě. Při této mši svaté otevře slavnostně Svatý Otec Jan Pavel II. Svatou bránu a 
zahájí Jubilejní Svatý rok, který bude trvat do 6. ledna 2001. 
 
Neděle 26.12. svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa, sv. Štěpána, jáhna a prvomučedníka 
Mše svaté jako v neděli: 
- 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky 
Před večerní mší svatou v 16.30 poklona Svátosti Oltářní a sv. požehnání. 
 
Pátek 31.12. - sedmý den v Oktávu Narození Páně, sv. Silvestra I., papeže, poslední den občanského roku 1999, 
jubilejní den díků za uplynulé tisíciletí 
Mše svaté jako ve všední den: 
- 6.35 česky, 17.00 polsky 
Pro všechny, kdo chtějí Pánu za uplynulý rok poděkovat bude výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní k tiché a 
soukromé adoraci od 15.00 hodin. V 16.45 bude děkovná pobožnost a Te Deum za uplynulý rok a pak mše 
svatá v 17.00 hodin. 
 
Sobota 1.1. - Slavnost Matky Boží, Panny Marie, Nový Rok 
Mše svaté jako v neděli: 
- 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky 
Před večerní mší svatou v 16.30 poklona Svátosti Oltářní a sv. požehnání. 
 
Neděle 2.1. - 2. neděle po Narození Páně 
Mše svaté jako v neděli: 
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- 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky 
Před večerní mší svatou v 16.30 poklona Svátosti Oltářní a svátostné požehnání. 

 
Všem bratřím a sestrám přejeme milostiplné prožití adventu. 
 

Nedělní a sváte ční liturgie v prosinci 
 
2. neděle adventní (5.12.) 
1. čtení: Iz 40,1-5,9-11; 2. čtení: 2 Petr 3,8-14; Evangelium: Mk 1,1-8 
Žalm: odp. Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství a dej nám, svou spásu! 
ref. Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie. 
 
3. neděle adventní (12.12.) 
1. čtení: Iz 61,1-2a.10-11; 2. čtení: 1 Sol 5,16-24; Evangelium: Jan 1,6-8.19-28 
Žalm: odp. Duch můj plesá v Bohu mém! 
ref. Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim. 
 
4. neděle adventní (19.12.) 
1. čtení: 2 Sam 7,1-5.8b-12.14.16; 2. čtení: Řím 16,25-27; Evangelium: Lk 1,26-38 
Žalm: odp. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. 
ref. Na wieki będę sławił łaski Pana. 
 
Slavnost Narození Páně  
Vigilie (24.12.) 
1. čtení: Iz 62,1-5; 2. čtení: Sk 13,16-17.22-25; Evangelium: Mt 1,1-25 
Žalm: odp. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. 
ref. Na wieki będę sławił łaski Pana. 
 
Za svítání (25.12.) 
1. čtení: Iz 62,11-12; 2. čtení: Tit 3,4-7; Evangelium: Lk 2,15-20 
Žalm: odp. Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán. 
ref. Światło zabłyśnie, bo Pan się narodził. 
 
Ve dne (25.12.) 
1. čtení: Iz 52,7-10; 2. čtení: Žid 1,1-6; Evangelium: Jan 1,1-18 
Žalm: odp. Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha. 
ref. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. 
 
Svátek Svaté Rodiny (26.12) 
1. čtení: Gn 15,1-6;21,1-3; 2. čtení: Žid 11,8.11-12.17-19; Evangelium: Lk 2,22-40 
Žalm: odp. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina. 
ref. Błogosławiony, kto się boi Pana. 
 
Slavnost Matky Boží, Panny Marie (1.1.) 
1. čtení: Nm 6,22-27; 2. čtení: Gal 4,4-7; Evangelium: Lk 2,16-21 
Žalm: odp. Bože, buď milostiv a žehnej nám. 
ref. Bóg miłosierny niech nam błogosławi. 
 
2. neděle po Narození Páně (2.1.) 
1. čtení: Sir 24,1-4.12-16; 2. čtení: Ef 1,3-6.15-18; Evangelium: Jan 1,1-18 
Žalm: odp. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. 
ref. Słowo wcielone wśród nas zamieszkało. 
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Slavnost Zjevení Páně (6.1.) 
1. čtení: Iz 60,1-6; 2. čtení: Ef 3,2-3a.5-6; Evangelium: Mt 2,1-12 
Žalm: odp. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. 
ref. Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi. 
 
Svátek Křtu Páně (9.1.) 
1. čtení: Iz 55,1-11; 2. čtení: 1 Jan 5,1-9; Evangelium: Mk 1,6b-11 
Žalm: odp. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. 
ref. Pan ześle pokój swojemu ludowi. 

Pořad bohoslužeb v prosinci 
 
1. Neděle 5.12.1999 - 2. neděle adventní, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky. 
2. Pondělí 6.12.1999 - svátek sv. Mikuláše, biskupa 
3. Středa 8.12.1999 - Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. 
4. Neděle 12.12.1999 - 3. neděle adventní, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky. 
5. Neděle 19.12.1999 - 4. neděle adventní, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky. 
6. Pondělí 27.12.1999 - svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty. 
7. Úterý 28.12.1999 - svátek sv. Mláďátek, mučedníků. 
8. Čtvrtek 6.1.2000 - Slavnost Zjevení Páně. 
9. Pátek 7.1.2000 - první pátek v měsíci lednu. 
10. Neděle 9.1.2000 - svátek Křtu Páně, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky. 
11. Každou neděli půl hodiny před večerní mší svatou je adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a 

svátostné požehnání. Poslední neděli v měsíci - mariánské večeřadlo. 
12. 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. 
13. Každý čtvrtek po večerní mši svaté a první pátek po ranní mši svaté je výstav Nejsvětější Svátosti 

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

Korunky k Božímu Milosrdenství. 
15. 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! 

Úmysly apoštolátu modlitby - prosinec 1999 
 
1. úmysl všeobecný - Aby v roce 2000 byla s novou silou ohlašována evangelní zvěst: "Narodil se 

nám Spasitel, Kristus Pán." 
2. úmysl misijní - Aby diecézní kněží odpovídali na stále aktuální výzvu k misijní službě Fidei Donum 

- Dar víry. 
3. úmysl národní - Aby naděje evangelia zvítězila v srdcích věřících i nevěřících nad strachem z 

budoucnosti a nad nadějemi falešnými. 

Pozvánka 
 
Znovu zveme všechny farníky na Setkání farnosti do Dělnického domu v Třinci. Sejdeme se v úterý 

28.12.1999 v 15.30 hodin. 
Organizato ři 

 
 
Příští číslo MOSTu vyjde 9. ledna 2000. Příspěvky můžete zasílat do 28.12.1999. 


