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Vzpomínáme...

Při prvním letmém pohledu na nadpis článečku by mohlo být čtenáři téměř jasné, že v následujících 
okamžicích se v duchu vypravíme na naše hřbitovy a budeme vzpomínat na ty, kteří nás předešli do věčnosti. 
Koneckonců by to nebylo tak neobvyklé, vždyť počátek listopadu k návštěvám hřbitova vybízí a v těchto dnech 
navštívila hřbitovy i řada lidí, kteří jinak na tato místa moc nechodí, o čemž svědčí i povalující se "dušičkové" 
kytice na hrobě třeba ještě o velikonocích.

Nám půjde ale o vzpomínání trochu jiné. Druhý listopad patří našim zesnulým, ale sedmnáctý listopad 
patří nám živým. Je to datum, které se před deseti lety zapsalo do historie jako den, kdy musela totalita odejít ze 
scény. Deset let v historii není zase tak dlouhá doba, i když za deset let se může odehrát spousta věcí. Myslím, 
že není snad nikdo, kdo by určité a dost podstatné klady nezaznamenal. Zvláště v naší oblasti: vzpomínáte si, 
jak jsme se nemohli dostat do Polska jinak, než jenom na základě pozvání? A vzpomínáte si, jak všelijak se tato 
pozvání vyřizovala? Vzpomínáte si, jak jsme před vánocemi stávali ve frontách na dva pomeranče a dva 
banány? Vzpomínáte si, kolik lidí muselo jezdit na mši svatou třeba i o padesát kilometrů dále, protože děcko 
se docela dobře učilo a mít v kádrových materiálech poznámku, že "není vyrovnán s náboženskou otázkou" 
znamenalo, že se může akorát tak nanejvýš vyučit. Řada lidí dodnes neví, že když bych v těch dobách chtěl 
pomoci spolubratrovi třeba zpovídat v sousední Ropici, potřeboval jsem na to státní souhlas okresního 
národního výboru, jinak jsem mohl být trestně stíhán. Tento výčet by mohl pokračovat ještě hodně dlouho.

Netrpělivý čtenář by mě přerušil a řekl by: a jak to vypadá po deseti letech? Tak si srovnáme stav po 
deseti letech po listopadu 1989 a stav po deseti letech od února 1948, kdy se ujali moci komunisté. Tak se v 
duchu přenesme do roku 1958...

Řada lidí přišla o svůj majetek - a nelze říci, že by všichni to co měli někde ukradli. Řada lidí nesměla 
pro svoje přesvědčení a pro věrnost svému svědomí vykonávat svoje povolání - tito lidé žijí ještě mezi námi. 
Řada lidí už seděla v kriminálech na základě křivých obvinění a smyšlených "doznání", které se museli učit. 
Přepadené a vyrabované kláštery, kněží, biskupové, řeholníci a řeholnice v kriminálech... Vše na základě 
vymyšlených křivých obvinění. Jen tak pro připomenutí: nedávno zesnulý arciopat Anastáz Opasek dostal pro 
nic za nic doživotí, litoměřický biskup Dr. Štěpán Trochta, pozdější kardinál, si taky odseděl řadu let. Stejně 
jako arcibiskup Karel Otčenášek: ten se "provinil" jen tím, že přijal ve svých třiceti letech biskupské svěcení. O 
naprosté nevině všech těchto lidí svědčí skutečnost, že v roce 1968 byli všichni plně rehabilitováni. Spišský 
biskup Ján Vojtašák byl pro nic za nic v kriminále ještě ve svých osmdesáti letech života (!!!). I tady by byl 
výčet dost bohatý, ba dokonce velmi bohatý.

Nic podobného jsme po listopadu 1989 nezažili. Nezapomeňme ale, že v roce 1948, kdy po převratu 
začali vládnout komunisté, měli k dispozici řadu lidí, kteří měli ještě jakési mravní zásady, kteří měli ještě 
jakési procento zdravého vlastenectví v krvi, kteří měli ještě křesťanské smýšlení a vychování. Za čtyřicet let, 
či vlastně už za padesát let, zde stojí několik generací, které prošly socialistickou výchovou komunistických 
škol, kde mírou uznání bylo to, do jaké míry je pro každého jedince Sovětský svaz - náš vzor. O náboženské 
výchově už ani nemluvím. Nakonec proč byl vypuzen z duchovní správy a souzen třeba u nás ve farnosti 
bývalý kaplan O. Adam?

Řadě lidí se zdálo, že začnou padat po listopadu asi pečení holubi z nebe a dočkali se pravého opaku: 
nezaměstnanost, drahota, vytunelované podniky, nejrůznější druhy nejistoty. Z nebe to zajisté nepadá a hodit to 
vše na hlavu vládě - to je jistě velmi jednoduché, ale i tak ošidné, protože jsme měli možnost volit a zvolili 
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jsme. Že se mnoho lidí nedívá a nepřemýšlí a orientovat se začíná až v době předvolebního "vábení" - to je 
problém jejich neschopnosti.

Když mluvil před časem v televizní debatě pražský arcibiskup kardinál Dr. Miloslav Vlk o transformaci, 
čili proměně lidského srdce, bývalý premiér Václav Klaus se jen ironický usmíval a tvářil se, že neví, o čem je 
řeč. Tyto věci, které nás dnes dráždí a působí řadu nejistot dělají přece lidé. A já opravdu nevím, jestli má 
národu připomínat platnost Desatera třeba prezident republiky, či premiér, nebo kdokoliv z ministrů (jestli ho 
sami vůbec znají). A tak je třeba začít tažení proti Církvi: zavírat ji do kriminálu - s tím bychom si asi jako 
kandidáti Evropské unie moc nepomohli. Stačí ironizovat, vysmívat, do nekonečna mluvit o všem, co bylo 
negativní, jakoby nic nebylo pozitivní. Co se udělalo pro to, aby člověk více poznal svého Stvořitele a řád, 
který Stvořitel svému stvoření dal? Bez toho se nehneme z místa a stojaté vody hnijí!

Nevím, na kolik lze brát vážně nejrůznější výzkumy veřejného mínění, ale jestli dnes slyšíme: budu 
volit komunisty, pak těmto lidem je možné vyjádřit jen hlubokou a upřímnou soustrast, protože jak je vidět -
neuvažují, snad toho nejsou ani schopni. Mají pocit, že právě komunisté to tu vše dají do pořádku? A jak, nebo 
z čeho? Na to, aby pozitivně změnili člověka v jeho podstatě zjevně nemají a pokud se nezmění člověk 
pozitivně ve své podstatě, není šance, aby se změnilo to, v čem on sám žije a co on sám nějakým způsobem 
tvoří. Ti, které se jim podařilo změnit ve své podstatě, ukázali velmi brzy, že to byla vždy změna negativní, 
záporná. Dokázali se třeba nechat takzvaně vypsat z církve a později (padesátá léta) dokázali třeba žádat pro 
vlastní rodiče nejpřísnější tresty, dokázali špehovat, udávat nevinné lidi.

Vzpomínejme a nezapomeňme na jednu věc, na kterou se zapomíná více než profesionálně. V jednom 
žalmu se praví: "Nestaví-li dům Hospodin, marně se lopotí, kdo ho stavějí." (Ž 127) Lidová moudrost to zná 
ještě jinak: "Bez Božího požehnání marné lidské namáhání. V nesení Kristova světla a moudrosti, v kontaktu s 
nebem jsme my křesťané nepostradatelní a mluví-li nejrůznější průzkumy o tom, že jsme nejbezbožnějším 
státem v Evropě (viz pastýřský list olomouckého arcibiskupa na neděli 10.10.), pak se nelze zase ničemu tak 
moc divit. Je se ale třeba ptát, zda chceme v této poloze zůstat.

Svatý Václave, vévodo české země, nedej zahynouti nám, ni budoucím...!

P. František

Směrnice pro získání jubilejních odpustků

Tímto dekretem určuje Apoštolská penitencierie řád, který je třeba dodržovat pro získání jubilejních 
odpustků, v souladu s vůlí Svatého otce, vyjádřenou v Bule k vyhlášení Velkého Jubilea 2000 a s pravomocí 
dané jí týmž Nejvyšším veleknězem.

Všichni věřící, kteří jsou náležitě připraveni, mohou během celé doby Jubilea bohatě užívat darů 
odpustků, podle níže uvedených ustanovení.

Za předpokladu, že odpustky udělené jak obecnou formou, tak zvláštním reskriptem, zůstávají v 
platnosti po celou dobu Velkého Jubilea, připomínáme, že mohou být formou přímluvy poskytnuty duším 
zesnulých: takový dar je pozoruhodným úkonem nadpřirozené lásky na základě svazku, jímž jsou v mystické 
těle Kristově sjednoceni věřící - ještě poutníci na zemi - s těmi, kteří již zakončili svou pozemskou pouť. 
Během jubilejního roku zůstává také v platnosti norma, podle níž je možné získat plnomocné odpustky pouze 
jednou denně. 

Vrcholem Jubilea je setkání s Bohem Otcem, prostřednictvím Krista Spasitele, přítomného ve své 
církvi, především v jejich svátostech. Z toho důvodu má celá cesta Jubilea, připravená poutí, počátek i cíl ve 
slavení svátosti pokání a našeho smíření. Toto setkání je pramenem přeměny, která nás otevírá daru odpustků 
pro nás i pro druhé.

Po řádném vykonání svaté zpovědi, která podle normy kánonu 960 CIC (Codex iuris canonici - Kodex 
kanonického práva) a kánonu 720 § 1 CCEO (Corpus canonum Ecclesiarum Orientalium) musí být osobní a 
úplná, může věřící, splní-li požadavky, získat či aplikovat dar plnomocných odpustků během přiměřené doby i 
každodenně, bez opakovaného přijetí svátosti smíření. Je však vhodné, aby věřící přijímali milost svátosti 
pokání často, a tím aby se upevňovala jejich vůle k obrácení a rostla touha po čistotě srdce. Je vhodné, aby 
účast na eucharistii, která je nutná pro získání každého odpustku, byla vykonána týž den, kdy se konají 
předepsané úkony.

Tyto dva vrcholné momenty musí doprovázet především svědectví společenství s církví, vyjádřené 
modlitbou na úmysl Svatého otce, dále pak konání skutků křesťanské lásky spolu s pokáním, podle níže 



3

uvedených pokynů: všechny tyto úkony mají být vyjádřením opravdového obrácení srdce, ke kterému nás 
přivádí společenství s Kristem ve svátostech. Kristus je přece odpuštěním a usmířením za naše hříchy (srov. Jan 
2,2). On vylil do srdcí věřících Ducha svatého, který je "odpuštěním všech hříchů" a který vyzývá každého k 
synovsky důvěrnému setkání s Otcem milosrdenství. Z tohoto setkání vychází úsilí o obrácení a obnovení, o 
církevní společenství a o lásku vůči bratřím.

Pro nadcházející Jubileum se také potvrzuje norma, podle níž mohou zpovědníci těm věřícím, kteří mají 
zákonnou překážku, pozměnit jak předepsané skutky, tak i vyžadované podmínky. Řeholníci a řeholnice žijící v 
klauzuře, nemocní a všichni, kdo nemohou opustit své bydliště, mohou místo návštěvy určitého chrámu 
navštívit kapli ve svém domě; pokud by ani to nebylo možné, mohou získat odpustky tím, že se duchovně spojí 
s těmi, kdo vykonávají předepsané skutky obvyklým způsobem a tím, že obětují Bohu své modlitby, utrpení a 
těžkosti.

Pokud jde o plnění požadovaných podmínek, věřící budou moci získat jubilejní odpustky:

1. v Římě, vykonají-li zbožnou pouť do jedné z patriarchálních bazilik, to je do baziliky sv. Petra ve 
Vatikánu, nebo do arcibaziliky Nejsvětějšího Spasitele v Lateránu nebo do baziliky Panny Marie 
Sněžné (S. Maria Maggiore), či do baziliky sv. Pavla na via Ostiense, a tam se v usebrání zúčastní 
mše svaté nebo jiného liturgického úkonu, jako například modlitby ranních chval, nešpor nebo jiné 
pobožnosti (např. křížové cesty, růžence, modlitby hymnu Akathistos ke cti Matky Boží), dále když 
navštíví ve skupině nebo jednotlivě jednu ze čtyř patriarchálních bazilik a zdrží se zde určitý čas v 
eucharistické adoraci a rozjímání, zakončenými modlitbou "Otče náš", vyznáním víry v jakékoliv 
uznané formě a modlitbou k blahoslavené Panně Marii. Ke čtyřem patriarchálním bazilikám jsou za 
stejných podmínek připojeny pro zvláštní příležitost Velkého jubilea také: bazilika Svatého kříže v 
Jeruzalémě, bazilika sv. Vavřince na Veranu, poutní svatyně Matky Božské lásky a křesťanské 
katakomby.

2. ve Svaté zemi, když za stejných podmínek navštíví baziliku Božího hrobu v Jeruzalémě nebo 
baziliku Narození v Betlémě či baziliku Zvěstování v Nazaretě.

3. v jiných místních církvích, když vykonají pouť do katedrálního chrámu nebo do jiných kostelů či 
míst určených ordinářem a tam se zbožně zúčastní liturgie nebo jiné pobožnosti, jak bylo výše 
popsáno pro město Řím. Mimoto, kdo navštíví ve skupině či jednotlivě katedrální chrám, nebo 
poutní chrám určený ordinářem a zdrží se tam určitý čas ve zbožném rozjímání zakončeném 
modlitbou "Otče náš", vyznáním víry v jakékoliv uznané formě a modlitbou k Blahoslavené Panně 
Marii.

4. na jakémkoli místě, když vykonají v přiměřené době návštěvu bližních, kteří se nacházejí v bídě 
nebo v těžkostech (nemocní, věznění, osamocení staří lidé, postižení atd.), čímž jako by konali pouť 
ke Kristu, který je v nich přítomen (srov. Mt 25,34-36) a splní-li obvyklé duchovní a svátostné 
podmínky, včetně předepsaných modliteb. Věřící budou jistě chtít tyto návštěvy opakovat během 
Svatého roku, aby tím mohli získat při každé z nich plnomocné odpustky, samozřejmě ne více než 
jedenkrát denně.

Plnomocné jubilejní odpustky bude možné získat také prostřednictvím iniciativ, které uskutečňují 
konkrétním a velkorysým způsobem ducha pokání, jež je jakoby duší Jubilea. Takovou iniciativou může být 
zřeknutí se v průběhu alespoň jednoho dne konzumních zbytečností, (např.: kouření, pití alkoholických nápojů), 
půst a odříkání podle všeobecných církevních norem a speciálních norem biskupů, nebo poskytnutí příslušné 
částky peněz pro chudé; významná podpora činnosti církevního a sociálního charakteru (především ve prospěch 
opuštěných dětí, ohrožené mládeže, potřebných starých lidí, cizinců v různých zemích, kteří hledají lepší 
životní podmínky); věnování přiměřené části volného času aktivitám ve prospěch komunity, nebo jiné podobné 
formy osobní oběti.

Řím, Apoštolská penitencierie, 29. listopadu 1998, první neděle adventní.
WILLIAM WAKEFIELD kard. BAUM
Velký penitenciář
X LUIGI DE MAGISTRIS
Regens
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O naszych kwiatach i nie tylko...

W listopadowym numerze MOSTu mam zaszczyt przedstawić szanownym czytelnikom zacną grupę 
parafian, dzięki którym wnętrze naszego kościoła wygląda bardzo ładnie, ba niekiedy wprost cudownie. Mowa 
będzie o tych, którzy troszczą się o kwiaty, oraz przygotowanie wnętrza kościoła z okazji ważnych świąt oraz 
uroczystości liturgicznych. Na tym miejscu trzeba zwrócić uwagę na to, że Ojciec Franciszek od samego 
początku swojej działalności w Trzyńcu dba o estetykę i piękny wygląd kościoła, a tym samym i o to, żeby 
naszą świątynię przyozdabiały piękne kwiaty. Chyba wszyscy pamiętamy jego słowa: "Pán Ježíš se už jednou 
narodil v chlévě..." Nic dziwnego więc, że ludzie, którzy troszczą się o piękny wygląd kościoła mają jego pełne 
poparcie. 

Przede wszytkim trzeba wspomnieć o dwójce pań - pani Ewie Klusowej i pani Gabrieli Kotajnej. To one 
właśnie bezpośrednio troszczą się o nasze kwiaty. Panią Klusową, która jest niejako "spiritus movens" tej 
służby parafialnej, przekonałem o tym, że warto podzielić się z czytelnikami MOSTu o tej potrzebnej pracy i 
również o tych, którzy wspierają ją finansowo i moralnie.

Pani Klusowa jest od roku 1995 na emeryturze, ale przedtem była przez długie lata dyrektorką polskich 
przedszkoli - w Bukowcu (24 lata) i w Trzyńcu Osówkach ( 10 lat). To właśnie praca w przedszkolu na 
Osówkach zadecydowała o jej przyszłej służbie dla trzynieckiej parafii, bo poznała tu ludzi, którzy troszczyli 
się i troszczą o nasz kościół. Były to pani Helena Zuberowa i pani Danuta Jaś, które sprzątały przedszkole oraz 
córka pani Jasiowej - Beata (dzisiaj Kupczkowa). Warto też wiedzieć, że pani Klusowa aż do roku 1989 
mieszkała w Jabłonkowie, w Trzyńcu więc mieszka "dopiero" 10 lat. Poprzez panią Helenę Zuberową poznała 
panie Wylegałową, Maryniokową oraz Lipowską, które to troszczyły się o kwiaty w kościele pod koniec lat 
osiemdziesiątych. Jednak z powodu podeszłego wieku pań było trzeba zaangażować do tej pracy kogoś 
nowego, a pani Klusowa, którą pociągała ta praca dla dobra ogółu, zgodziła się. I tak pani Klusowa troszczy się 
o kwiaty kościelne od roku 1990. Początkowo pomagała jej pani Alena Kottasová, a od roku 1995 jej najbliższą 
współpracownicą jest pani Gabriela Kotajna.

A jak wygląda praca naszych pań? Kwiaty zmieniane są co tydzień, ale podczas upalnego lata było 
trzeba je zmieniać nawet co dwa dni. Trochę "spokojniej" jest w okresach adwentowym i wielkopostnym, kiedy 
to według przedpisów liturgicznych ołtarzy nie przyozdabia się kwiatami jako wyraz pokutnego charakteru 
tych okresów. W tym czasie zdobi się tylko ołtarz Panny Marii. Panie pracują najczęściej w piątki i w soboty 
dopołudnia. Oprócz aranżacji kwiatów w świątyni, co jest głównym objektem działalności tego "duetu", panie 
te również uprawiają kwiaty w ogrodzie na plebanii, dalej troszczą się o obrusy na ołtarzach, współpracują przy 
dekoracjach świątecznych (Uroczystość Wszystkich Świętych, choinki bożonarodzeniowe, Boży Grób, odpust, 
pierwsza komunia święta itd.). Pani Klusowa przygotowuje również tablice wpomnieniowe, które w dni 
zaduszne przypominają nam o naszych zmarłych w ubiegłym roku.

Zakres prac przy dekoracjach świątecznych jest tak wielki, że jest oczywiste, iż nie podołały by im tylko 
dwie osoby. I tu trzeba przypomnieć o dalszych ofiarnych współpracownikach: pani Emilii Kuffové (należy do 
najofiarniejszych), pani Irmie Wojnarowej (prowadzi również codziennie modlitwę różańca świętego). Dalej 
jest to rodzina Tomoszkowa, Bazgierowa, Cymorkowa i Agacowa. Zaś jemiołę i posrebrzane gałązki na święta 
Bożego Narodzenia przygotowuje pani Mrózkowa z Lesznej. Wszytkim serdeczne Bóg zapłać!

Pięknie udekorowany kościół naturalnie nie obył by się bez ofiarnej pracy fizycznej, ale nie mniej 
ważne jest tutaj wsparcie finansowe. Podziękować należy Ojcu Franciszkowi, który finansuje koszty z 1/3 ze 
środków parafialnych, a 2/3 kosztów finansują sponsorzy oraz parafianie (chodzi tutaj o bezpośrednie dary 
finansowe poza zbiórkami). Głównym sponsorem jest Ing. František Henner, właściciel spółki HEGAs s.r.o., 
dalej trzeba ocenić przedsiębiorcę prywatnego Ing. Rudolfa Klusa, który jest właścicielem ogrodnictwa obok 
Urzędu Miejskiego w Trzyńcu i jego mamusię panią Dankę Klusową. "Nasze kwiaty" bardzo aktywnie 
wspierają całe Osówki, a więc rodzina Cienciałów, rodzina Zuberów, ale i panie Trníková i Kröhnová, pani 
Ludmila Golasowska, rodzina Kiedroniów (siostra i żona naszego byłego organisty), pani Elżbieta Hessowa, 
pan Franciszek Zawada i pan Kleis. O ile o kimś zapomniałem, to bardzo przepraszam, Pan Bóg na pewno nie 
zapomni. A pani Klusowa również dziękuje, a na przyszłość prosi o pamięć i dalsze wsparcie.

Dla informacji - przeciętnie wydajemy na kwiaty w naszym kościele 25 tysięcy koron rocznie. Pani 
Klusowa ocenia postawę Ojca Franciszka, który często zapytuje: "Jak hluboko jste v mínusu?" i dorównuje 
koszta ze środków parafialnych.

Kwiaty na naszych ołtarzach są zawsze bardzo ładne i świeże. Na pewno ciekawi was, skąd one 
pochodzą. Wspomnieliśmy już, że niektóre z nich pochodzą z ogrodu na plebanii (to głównie w okresie 
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wiosennym i letnim), jednak głównym dostawcą kwiatów jest firma WONRES ze Staré Bělé przy Ostrawie. 
Firma ta dostarcza naszej parafii około 99 % wszystkich kwiatów po bardzo korzystnych cenach, jest więc 
poniekąd takim skrytym sponsorem. Firma WONRES przywozi kwiaty regularnie swym samochodem aż ku 
kościołu. Ciekawe jest, że 95 % tych kwiatów pochodzi z Holandii, inne są z Hiszpanii, ale mieliśmy u siebie 
kwiaty nawet z dalekiego Meksyku!!! Kwiaty te firma odbiera na lotnisku w Ostrawie Mosznowie i następnie 
rozwozi swoim odbiorcom, do których należy również nasza parafia. A tutaj kwiaty te w rękach naszych pań 
przekształcają się w cudowne kompozycje. Długa i ciekawa jest droga kwiatów do naszego kościoła... 

Jeżeli już piszę o kwiatach, to trzeba przy tej okazji wspomnieć o takich "trochę większych kwiatach", 
które przystrajają nasz kościół w okresie bożonarodzeniowym. Rzecz jest o choinkach, które od roku 1991 
dostarcza naszej parafii pan Edward Banaś, sąsiad rodziny Szlaurów z Tyry. Pan Banaś jest leśniczym i z 
pomocą pana Szlaura (jednego z akolitów) wybiera dla nas owe przepiękne choinki. (A wiecie, że są kościoły, 
gdzie możecie się spotkać s choinkami sztucznymi?!!) Boże Narodzenie, to również żłobek, który 
przygotowują panowie Alojzy Kleis i Wiktor Twardzik. Zaś triduum paschalne nie potrafimy sobie wyobrazić 
bez Bożego Grobu - jego przygotowanie to sprawa panów Alojzego i Stanisława Kleisów. A praca w ogrodzie 
na plebanii nie obyła by się bez pomocy pani Kingi Grygowej i pana Stanisława Krężeloka. 

Widzicie więc, drodzy czytelnicy, że do estetycznego i pięknego wyglądu naszego kościoła parafialnego 
przyczynia się cała plejada ofiarnych ludzi. Wszystkim dziękujemy! I jeszcze jedna ciekawostka -
spróbowaliście już kiedyś policzyć ilość miejsc w kościele, ozdobionych kwiatami, które trzeba zaaranżować? 
Wydaje się to nie do wiary, ale takich miejsc jest aż siedemnaście!

Na zakończenie pozwolę sobie zacytować słowa pani Ewy Klusowej: "Za wszystko trzeba dziękować 
Panu, każdy z nas wybrany jest do czegoś dobrego, potrzebnego. Sama bym absolutnie nie mogła zrobić nic z 
tego, co robię. Dziękuję wszystkim, którzy mi pomagają. Dla mnie i dla pani Gabrieli jest wielką satysfakcją 
praca dla upiększenia naszego kościoła." Do tych słów już nie trzeba niczego dodawać, chyba tylko tyle, iż 
było mi bardzo przyjemnie porozmawiać z panią Ewą Klusową, notabene mamusią jednego z moich kolegów 
gimnazjalnych, o którym już 14 lat niczego nie słyszałem, aż do dnia naszej rozmowy o kwiatach parafialnych.

opracował Ing. Marian Kozok

Společné jubilejní slavnosti

Na jubilejní rok byly vyhlášeny mimo jiné i určité dny, které budou slaveny společně v celé církvi:
25.12.1999 Zahájení jubilejního roku v katedrálách
31.12.1999 Den díků za uplynulé tisíciletí
25. 3.2000 Jubilejní slavnost manželů, obnova manželských slibů
23. 4.2000 Jubilejní slavnost obnovy křestních slibů
14. 5. 2000 Jubilejní den modliteb za kněžská povolání a den matek
11. 6.2000 Jubilejní slavnost obnovy biřmování
25. 6.2000 Jubilejní dětský den
5. 7. 2000 Jubilejní národní pouť na Velehradě
20. 8.2000 Jubilejní slavnost Panny Marie
3. 9.2000 Jubilejní den školní mládeže a učitelů
30. 9.2000 Jubilejní národní svatováclavská pouť v Praze
29.10.2000 Jubilejní den farností a díků za úrodu
26.11.2000 Jubilejní den nemocných
24.12.2000 Jubilejní slavnost rodinného společenství

2. setkání farních časopisů - Havířov 99

První říjnovou sobotu, dne 2.10.1999 jsme se zúčastnili 2. ročníku diecézního setkání redakcí farních 
časopisů a občasníků. Setkání se konalo v nedalekém Havířově (první ročník se konal v Ostravě) v moderním 
Církevním středisku mládeže sv. Jana Boska v Havířově na ulici Kolmé, což je moderní dvoupatrová budova, 
svým způsobem komplex, který byl vybudován v letech 1993 - 1996 díky darům sponzorů salesiánského hnutí 



6

a provoz v něm byl zahájen v září 1996, byť Sdružení laiků Dona Boska v Havířově pod vedením Ing. Jindřicha 
Hoňka již úspěšně funguje od srpna 1990. Hostitelem setkání bylo Sdružení laiků Dona Boska a nutno říci, že 
hostitelem velmi pozorným. Ing. Honěk se nám celý den věnoval - koneckonců vydává snad služebně nejstarší 
farní měsíčník Ozvěny, od roku 1991 doposud, jako měsíčník. Pak nás salesiáni pohostili chutným obědem -
gulášem, který "psal", po obědě se podávala káva nebo čaj v jejich vlastní čajovně, která je součástí komplexu a 
je přístupná veřejnosti. Součástí komplexu je i velmi pěkná kaple, kde jsme se v poledne pomodlili Anděl Páně. 
Kromě expozice současné budovy v Kolmé ulici (což je nedaleko havířovského "Prioru") nám Ing. Honěk 
přiblížil celý chod salesiánů v Havířově a rovněž nás seznámil s velkolepým dílem, které se staví v Havířově-
Šumbarku.Od května 1997 se zde staví velké salesiánské sportovní a vzdělávací centrum, jehož součástí bude 
kostel zasvěcený italskému knězi sv. Janu Boscovi. Celá stavba je finančně velmi náročná a je financována z 
darů českých a zahraničních sponzorů. Bankovní spojení pro třinecké příznivce salesiánského díla: 193495110-
247/0100. 

Nyní už zpátky k samotnému setkání "novinářů": organizátorem setkání byla redakce diecézního 
časopisu OKNO, vedená Ing. Jaroslavem Černým, který žije a pracuje v Opavě, jenž byl osobně přítomen a 
celé setkání svým způsobem vedl. Celkem se nás v Havířově sešlo kolem dvaceti. Hlavním bodem setkání byla 
odborná a zajímavá přednáška Dr. Miroslava Krejčíře z Brna, který mj. ještě nedávno působil v redakci 
Katolického týdeníku. Přiblížil nám obsah stěžejních církevních dokumentů v oblasti katolického tisku, jež 
vydal Apoštolský stolec. Dále nám přiblížil základní novinářské formy, základní farní tiskoviny a typografické 
příklady. Vlastně všechny farní časopisy dělají amatéři, ani v MOSTu není nikdo profesionální novinář. MOST 
děláme jako náš společný koníček, redakční uzávěrky jsou něco jako setkání spřátelených rodin. Informace 
pana Dr. Krejčíře tudíž byly pro nás přínosem. Koneckonců, i diecézní OKNO dělají vlastně jen 3 lidé a 
šéfredaktor Ing. Černý je ekonomem. V druhé a závěrečné části setkání jsme si všichni přítomní vyměňovali 
vzájemné zkušenosti z práce na farním časopisu. Dozvěděli jsme se mj. že Katolický týdeník měl v roce 1990 
náklad cca 130 tisíc výtisků každý týden, kdežto nyní je to jen 75 tisíc. Úbytek je způsoben jednak snížením 
počtu čtenářů, jednak vznikem jiných celostátních katolických tiskovin, jednak růstem cen. Poučné je i to, že 
příliš dlouhé články nejsou údajně moc čteny, nad čímž se musíme zamyslet zejména my sami... Zajímavé je i 
to, že v Havířově vycházejí dokonce dva farní časopisy: nezávislé Ozvěny (salesiánské) a Společenství (farní). 

Když už jsme u těch farních časopisů, tak pro Vaši informaci: v diecézi ostravsko-opavské je v 11 
děkanátech celkem 279 farností, ale jen 110 z nich je obsazených. V pastorační práci je zapojeno celkem 
zhruba 190 kněží, z toho asi 50 řeholníků. Z 110 obsazených farností ale jen asi jedna pětina z nich vydává 
farní časopis ve formě měsíčníku nebo alespoň občasníků. Vlastní farní tisk mají v Ostravě-Přívoze (Přívozník, 
který jako jediný s naším MOSTem je vydáván ve formátu A4), v Bruntále (Údolí radosti), v Ostravě (MOF -
Měsíčník ostravských farností), ve Frýdku-Místku (Setkání), ve Frýdlantě nad Ostravicí (Elijáš), v Českém 
Těšíně (Perla), v Havířově (Společenství a Ozvěny), ve Fulneku (Farní rodina), v Bohumíně (Herold), v 
Jeseníku (Jesenické communio), v Bílovci (Občasník bíloveckých farností), v Opavě (Cesta), v Odrech (Zvon), 
v Novém Jičíně (Společenství a život), v Čeladné, Kunčicích pod Ondřejníkem a v Ostravici (Čtvrtletník) v 
Opavě-Kateřinkách (bez názvu) a v Bolaticích (Na hlubinu). Pokud jsme dobře počítali, tak celkem 18 titulů 
plus náš třinecký MOST jako devatenáctý časopis. Sestavu na "dvacítku" titulů dovršuje diecézní OKNO, 
měsíční náklad 4.000 výtisků, MOST "má" 1.000 ks. Je jasné, že jak rozsah, tak periodicita je odlišná, ale 
všechny nás spojuje snaha jít s dobou, která je někdy nazývána jako mediální věk a jak řekl generální vikář, 
Otec František Kufa, který naše setkání osobně navštívil, je třeba evangelizovat i takto a do naší práce nám 
popřál mnoho elánu a udělil své požehnání. 

Na setkání se nás sice sešlo jen 6 redakcí, ale dle slov pana Černého zase jiní, než loni v Ostravě. V 
redakcích většinou působí mladší lidé, jak muži, tak ženy. Na závěr snad jen to, že jsme rádi, že jsme se mohli 
setkání v Havířově zúčastnit, poznat zajímavé lidi, načerpat a snad i předat vlastní poznatky. Doufáme, že i v 
budoucnu bude náš třinecký MOST časopisem, ve kterém si každý z nás najde něco zajímavého, co si rád 
přečte a co mu něco dá. Každopádně nás pět je vždy připraveno naslouchat vašim podnětům a čekáme na vaše 
příspěvky, které jsou již svou originalitou velmi cenné. 

Redakce
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Ufność i nadzieja

Motto: Każdy, kto prawdziwie miłuje Kościół, zna Boga, mojego Zbawcę i Odkupiciela!

Ach, Boże nasz, co niebem i ziemią władasz,
Nie tylko jedno cudowne potężne imię Ty posiadasz.
Pragnę szerzyć dobroć, miłość i prawdę o Tobie
co dzień, po wszechen czas, w każdej życia dobie.

Pomóż mi, o Panie, bym zrozumiał Ciebie,
Pozwól rozwiać mgłę Twojej tajemnicy!
Chylę czoło, o Jezu, przed Twym majestatem,
Mój zbawco, co siedzisz po Ojca prawicy!

Jak chętnie wymawiać Twoje imię lubię,
W Twojej potędze pełnej miłości myśli moje gubię!
Drżę przed Twą potęgą Wszechmogący Boże i Panie,
Lecz nie wola moja - lecz Twoja się stanie!

Serce me, o Sędzio, przepełnione trwogą,
Bo wiem, że nie idę Twych przykazań drogą.
Trwoga moja nie jest panicznym strachem,
Bo Ty, o Boże, posiadasz jeszcze jedno imię:

Imię najpiękniejsze, cudowne, pełne łaski, tchnienia,
Imię odkrywające bezmiar Twej miłości.

Dla mnie - zagubionego w tym świecie łez i gorzkości,
To imię brzmi jako szum rzeki zapomnienia.

Jak beztroska pieśń skowronka w górze,
Jako dzwon zwiatujący wolność i pokój,
Imię to pełnia miłości, kwitnie jako róże!
Oddal, o Chryste, smutki i zmartwienia!

Nie dopuść na nas czarne wroga cienie,
Ojcze nasz dobry, Stwórco ziemi, nieba,
Oby nigdy nie zabrakło powszechnego chleba,
pobłogosław nam to ziarno, które my zasiali -

- Z Twej dobroci i łaski - głodu nigdy nie zaznali!

Franciszek Babiuch, 25.10.1999

Hospodářské okénko: kostelní hodiny pro 3. tisíciletí

Jak jsme již uvedli v minulém (a dokonce i v předminulém) čísle 
MOSTu, dneska se budeme krátce zabývat našimi novými kostelními 
hodinami. Na věži našeho farního kostela byly instalovány ve čtvrtek 7. října 
1999 a od toho dne znovu (po několikaleté přestávce) znovu odměřují čas. Že 
se ručičky hodin pohybují po výrazném bleděmodrém poli, to už asi viděl 
každý. Minutová ručička měří 1,3 m, pole má rozměry 2,8 m x 2,8 m. Co se 
ale skrývá ve věži? Především nutno říci, že se jedná o elektronické věžní 
hodiny řízené radiovým signálem DCF 77,5 Khz. Jedná se o hodiny nové 
generace, řízené radiovým signálem DCF vysílaným z Frankfurtu nad 
Mohanem v Německu. Tento frankfurtský vysílač poskytuje informace o čase 
a datumu s přesností 1 sekunda za milion let, o tzv. středoevropském času 
(SEČ) a je synchronizován s časem v anglickém Greenwichi. Jeho dosah je 
cca 1500 km a dosahuje až na Ukrajinu a Bělorusko (z Frankfurtu do Třince to 
je cca 900 km...). Mezi přednosti našich hodin patří bezobsluhový chod 
zařízení. Nepotřebují žádné nastavování, jak při změně letního a zimního času, 

tak při výpadcích elektrické sítě (po zapnutí se nastaví samy). Elektronika hodin je synchronizována atomovým 
časovým normálem. K těmto hodinám lze připojit elektronické zařízení, které v nejčistší digitální kvalitě 
imituje zvuky zvonů o různých tóninách ve třech variantách s možností určování výkonu s nerozeznatelnou 
kvalitou od klasických zvonů. Bude možno reprodukovat čtvrťové a hodinové bití. Prozatím k našim hodinám 
nejsou elektronické zvony připojeny (z finančních důvodů), ale dle slov Otce Františka je to pravděpodobně 
otázka roku 2000. Naše hodiny jsou v obecné rovině nejmodernější generací hodinových zařízení tohoto typu 
pro 3. tisíciletí. Několik technických údajů o věžním stroji: napájecí napětí je 230 V, 50 Hz, průměrný příkon 7 
W, rozsah provozních teplot je od -20 do + 45° C. Rozměr hodinového stroje je 42 cm x 29 cm x 26 cm a váží 
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pouhých 15 kg. Dodavatelem a svým způsobem exkluzivním vlastníkem příslušných průmyslových práv (tzv. 
průmyslový vzor) k tomuto přístroji (a k elektronickým zvonům) je obchodní společnost IMPULS-B, s.r.o. se 
sídlem v Ostravě-Porubě. Firma vznikla již v roce 1989 a má tedy dlouholeté zkušenosti ve své branži. Do roku 
1998 podnikala jako fyzická osoba, od února 1998 ve formě s.r.o. Majiteli firmy jsou 54-letý Jiří Bachan a jeho 
29-letý syn Martin Bachan, oba z Ostravy, takže se vlastně jedná o rodinný podnik. Mají 4 zaměstnance a 
montují všechny typy hodinových zařízení (školní hodiny, docházkové hodiny, veřejné hodiny a kostelní 
hodiny), navíc podnikají v oboru telekomunikací (dodávky pro Telecom a.s.) a jsou výhradními distributory 
určité skupiny výrobků firmy Panasonic. Kde všude jsou ve věži jejich hodiny? V Ostravě (Bazilika Božského 
Spasitele, Mariánské Hory), v Hodoníně, Hulíně, Plumlov, Rýmařově či v Opavě, na Slovensku a dokonce i na 
maďarských věžích. Náš věžní stroj, o kterém byla řeč, je společností IMPULS-B s.r.o. patentován na 5 let jako 
tzv. průmyslový vzor. Nezapomínejme: každý pohyb našich kostelních hodin každého z nás přibližují k 
věčnosti a tak neztrácejme ony vteřiny a minuty ničím, čeho bychom mohli litovat. Tímto konstatováním 
končím toto hospodářské okénko o našich krásných a moderních kostelních hodinách.

připravil Ing. Marian Kozok

U stóp Panny Marii Frydeckiej

Rok 1999 ma nam przybliżyć tajemnicę Boga Ojca. Czy naszą diecezję ostrawsko-opawską nie spotkało 
Wielkie Miłosierdzie Boże?

Czy umiemy rozpoznać albo docenić ten wielki Boży dar? Czy umiemy dziękować za podaną rękę Boga 
Ojca? On chce, byśmy jak najwięcej wyprosili Bożych łask dla całego świata - uświęcali siebie, swoje rodziny i 
wypraszali siłę Ojcu świętemu, biskupom, kapłanom, zakonnikom, misjonarzom i prosili o nowe święte 
powołania. I jak nam w niedzielę mówił w naszym kościele w Trzyńcu podczas homilii Ojciec Franciszek, że 
Czeska Republika jest najmniej wierzącym krajem w nowoczesnej Europie. Tym więcej mamy za zadanie, 
jeżeli już dostaliśmy ten dar wiary, pomóc naszemu państwu w odzyskaniu mądrości Bożej i spokojnego 
przejścia w nowe tysiąclecie. Nie trzeba jeździć do Rzymu albo do Ziemi Świętej lub na inne wielkie miejsca, 
chociaż kto ma zdrowie i pieniądze, i może pojechać, to znów otrzymuje wielki dar i trzeba za to dziękować. 

W Trzyńcu jest zamówiony autobus i kto chce, może pojechać każdą pierwszą sobotę w miesiącu do 
Frydku do Bazyliki Mniejszej i tam złożyć Matce Najświętszej wszystkie troski i Ona się już zatroszczy, by 
nam Pan Bóg pomógł przez swe Miłosierdzie. Jest to ogromna radość i wielkie szczęście, kto potrafi naprawdę 
zaufać Bogu i odczuć prawdziwy pokój - a ten jest tylko w Bogu.

Kiedy otworzy się jakiś nowy market, na pewno więcej ludzi pójdzie zobaczyć co tam nowego albo jak 
to wygląda, a tak mało nam w życiu potrzeba tych ziemskich spraw. Na "Niebo" musimy zapracować inaczej -
dać się do dyspozycji Bogu.

Dnia 23.10. 1999 mieliśmy możliwość przeżycia tej wspaniałej chwili podwyższenia kościoła 
mariańskiego we Frydku na Bazylikę Mniejszą. Z Trzyńca pojechały dwa autobusy o godzinie 15-tej na tę 
uroczystość. Dziękuję wszystkim, którzy pojechali, przede wszystkim starszym, którzy pomimo swych cierpień 
nie mówią Bogu nie, ale zdobędą się na wysiłek - na pewno Pan Bóg im to wszystko wynagrodzi. Dziękuję 
również młodym twarzom, a specjalnie młodszym ministrantom, którzy byli pierwsi na przystanku
autobusowym i z wielką radością mówili o pielgrzymowaniu do Frydku i o modlitwie różańcowej bez mojego 
zapytania. Dziękuję i dziewczynkom, nie mianuję, bo nie znam was po imieniu, ale zapewniam, że wkrótce 
spotkamy się na filmie "Wideo o Madzi" - to dziewczynka z Polski i powiemy sobie coś o różańcu.

Jakie wrażenia? Po przyjściu, to już można powiedzieć do Bazyliki Mniejszej powoli się cała przestrzeń 
zapełaniała pielgrzymami. Bożą przestrzeń przemieniał koncert muzyków z Karwiny. Bazylika była cudownie 
wyzdobiona biało-niebieskimi kwiatami. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 17-tej mszą świętą, w której na 
początku był przeczytany dekret przesłany z Rzymu, w którym Ojciec Święty Jan Paweł II powyższył kościół 
mariański we Frydku na Bazylikę Mniejszą. Mszę świętą celebrował i homilię wygłosił biskup ostrawsko-
opawski Mons. František Václav Lobkowicz. Było dużo księży, między innymi Ojciec Franciszek, Ojciec 
Miloš, Ojciec Jan Wojnar i inni. Było to prawdziwe spotkanie z Bogiem i Matką Najświętszą, co może
powiedzieć każdy, kto tam był.

D.J.
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O jedné bramborové brigádě

Často se dnes říká, že mládež je schopna jen sedět v barech, chodit na hokej, kupovat "hadry" a 
poslouchat hudbu. Práci dnešní mládeži údajně neukazuj... Ale dovolím si tvrdit, že naše farní společenství 
mladých je (snad se nemýlím) výjimkou (a určitě ne jedinou) v tom ohledu, že když bylo třeba máknout, tak 
přišli snad všichni. Možná se Vám zdá, že dále uvedený případ je banální, ale myslím si, že ne tak docela. Na 
podzim bylo třeba pomoci jedné rodině s vykopáním velkého a dlouhého pole brambor. Někdo se jen tak 
zmínil, že budou kopat brambory a v onen den se na poli objevilo celkem asi 15 mladých pomocníků v 
pracovním, s motykami v rukou. Vedení měli vskutku "na úrovni": Otec Miloš ukázal, že byť není původem z 
vesnice, práce se nebojí a při kopání zdaleka nezůstal pozadu. Jak říkala paní domácí, byla nejprve trochu nesvá 
z kněze v montérkách, ale i to přešlo. Otci Milošovi zdatně sekundoval náš jáhen Mirek Horák a tak při západu 
slunce bylo pole "fertig". Rodina Stašová z Osůvek chce touto cestou poděkovat třineckému společenství 
mladých, všem, kteří přišli pomoci na dosti velké hospodářství, za onu konkrétní hmatatelnou pomoc. Zbývá 
jen dodat, že nikoliv řeči o dobrých skutcích a bratrské pomoci, ale konkrétní pomoc bližnímu je to, co se 
fakticky počítá a co by nám nikdy nemělo scházet. Za tento běžný a na první pohled obyčejný skutek náleží 
třineckým mladým pochvala, vždyť všichni víme, že víra bez skutků je planá... 

MK

Spěchám? Nemám čas."

Jak často slyšíme tato slova. Stala se snad synonymem pro dnešní dobu. Kdo nespěchá, jakoby mu 
ujížděl vlak. Je to pravda? Podívejme se na to z druhé strany. Proč někteří nespěchají, aspoň ne den co den? Je 
pro ně přínosem, že uklidní svou duši, své myšlenky a "zasní se"?

Je to pár dní, co jsem s rodinou a několika přáteli vyjela na nedělní celoodpolední výlet do Beskyd. Auta 
nás dovezla na místo pomyslného "startu" a pak už jen příroda, zastavený čas, ticho a skrytá nádhera v každém 
pohledu. Člověk nemusí být romantik, aby ho nezasáhla jemnost podzimní přírody, proměny stromů, pestrost 
listí, lehké mlžné opary v údolích, stoupající pára z lesů. A do toho slunce, které NIKDY NESPĚCHÁ. Den co 
den vychází a s železnou pravidelností otevírá nový den. Nezapomínejme, že v těchto hodinách by měla být 
kromě nutné práce a plnění povinností i chvíle pro děkování. Děkování Bohu. Možná namítnete: "Za co, vždyť 
se nic převratného neděje?" 

A přece - DÍKY Bohu za oči, které mohou vidět nádheru Tvé dokonalé přírody; DÍKY za ruce, které se 
mohou dotknout vlhké rosy a sebrat spadlé kaštany; DÍKY za srdce, které se nechá unést do jiných světů ticha a 
harmonie; DÍKY za rozum, který si uvědomuje, že taková krása nemohla vzniknout "jen tak"; DÍKY za sluch, 
který vnímá jemné šumění koruny stromů a sem tam i křik letícího dravce a v neposlední řadě DĚKUJI za 
přátele, kteří jdou se mnou a já vím, že i rozumí. Že jsou obdarování stejně jako já nejen krásným přátelstvím, 
ale i Boží přítomností v nás. DĚKUJI...

Michel

Vzpomínky na Velkou mariánskou pouť (3)

Ve druhém týdnu velké mariánské pouti jsme se opět přesunuli na španělské území do města Santiago 
de Compostela. Odpoledne za nevlídného počasí jsme zaparkovali a vykročili ke katedrále sv. Jakuba staršího. 
Je to trojlodní bazilika s alabastrovým oltářem, na kterém stojí socha apoštola z 12. století. Španělští poutníci v 
zástupu procházejí kolem sochy apoštola a hrdě ji objímají. Ostatky sv. Jakuba odpočívají od 19. století v 
kryptě. Legenda vypráví jak podle tradice přišel apoštol Jakub hlásat do Španělska evangelium a po svém 
návratu do Palestiny byl sťat Herodem Agripou. Apoštolovi žáci r. 44 uložili mučedníkovo mrtvé tělo do člunu 
bez posádky. Loďku řídili andělé, která po sedmi dnech doplula do španělské Galicie, kde tělo pohřbili. Místo 
pohřbu bylo zapomenuto, do doby až poustevník Pelagius spatřil v roce 813 na hoře Liberedón nebeská světla a 
uslyšel zpěv andělů. Legenda vykládá jméno Compostela, odvozené patrně od compostum (pohřebiště) jako 
compus stellae (hvězdné pole). Papež Alexander III. vyhlásil Santiago spolu s Jeruzalémem a Římem za svaté 
město. Byli jsme dalšími poutníky za těmi, mezi nimiž bylo i poselstvo Jiřího z Poděbrad vedené Václavem 
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Šaškem z Bířkova, který po návratu napsal knihu "Z Čech až na konec světa". V čase naší návštěvy bylo v 
katedrále i na jejím nádvoří na naše poměry dosti hlučno. S úlevou jsme proto přijali poskytnutou nám ke mši 
svaté boční kapli, kde jsme si částečně zpěvem snažili pro sebe vydobýt místo. K večeru jsme nasedli do 
autobusu s vědomím, že je před námi noční jízda.

Časně ráno jsme zastavili v městě San Sebastian. Řidičům připadla nucená přestávka a nám čas 8 hodin 
na toto město. Před námi ležící pláž města v tzv. zátoce mušlí, pohled na moře s blízkým ostrůvkem Santa Clara 
i na vojenskou pevnost na hoře Urgull dával tomuto lázeňskému městu nádhernou scenérii. Lákavé bylo rovněž 
vykoupání v moři i poležení na písku po probdělé noci, avšak poprchávalo a od moře foukal chladný vítr. 
Vykročili jsme do města s tím, že si prohlídneme katedrálu a to co bude v cestě. Katedrálu jsme našli a zůstali 
tam na právě začínající mši svaté. Další procházka městem měla svůj půvab, či to již byla zastávka u krámků s 
různým zbožím v úzké uličce, nebo návštěva dalšího kostela. V poledne, kdy se počasí umoudřilo, přišlo i na 
vykoupání ve vodách Biskajského zálivu. Takto osvěžení jsme nasedli do autobusu a vydali se k 
francouzskému území, směrem k Lourdám. K večeru po projetí tímto světoznámým místem jsme se ubytovali 
kousíček za městem na kopci u řádových sester Domu Polskiej Misji Katolickiej, kde na nás již čekala večeře v 
čistě polském provedení. Nejdříve však Otec Ptáček v jejich misijní kapli sloužil pro nás mši svatou.

Středa společně s nedělí patří k nejnavštěvovanějším dnům v Lourdech. Pospíšili jsme si se snídaní, 
abychom na 8,30 hod. byli v jeskyni zjevení P. Marie, kde pro nás bylo rezervováno místo ke slavení mše svaté. 
Pro toho, kdo poprvé vstupuje do areálu nejproslulejšího na světě mariánského poutního místa a hned v úvodu 
je mu nabídnuto takovéto místo a účel setkání s P. Marii, je to vzpomínka snad na věky. Zbytek dopoledne jsme 
věnovali návštěvě kostela sv. Bernadetty, individuálnímu bdění v moderně provedené kapli s trvalým výstavem 
Nejsvětější svátosti, východní kapli a procházce kolem křížové cesty pro vozíčkáře směrem k bazilice Pia X. 
Tam právě skončila mezinárodní mše svatá a my jsme měli dostatek času i prostoru si v klidu prohlédnout tuto 
stavbu a v ní takovou zvláštnost jako barevně zobrazené na sklech události křížové cesty, lourdského zjevení a 
svatého růžence. Neopominuli jsme vlastní pobožnost křížové cesty, kde na konci u XIV. zastavení jsme si 
pořídili společnou fotografii. Navštívili jsme poutní kostel s kryptou a kostel zasvěcený P. Marii Růžencové. Z 
ochozů baziliky jsme mohli sledovat eucharistický průvod s nekonečnou řadou vozíčkářů , v závěru kterého 
bylo všem zúčastněným uděleno požehnání. Po večeři jsme opět přijeli na esplanádu, kde se setměním začala 
modlitba sv. růžence zúčastněných národností a světelný průvod. Jelikož naše výprava se přihlásila k modlitbě 
sv. růžence, byla z našeho středu vybrána skupina osob, která se zúčastnila přípravné lekce a po zhodnocení ji 
byla svěřena modlitba 4. desátku sv. růžence. Starší paní, která v desátku říkala Zdrávas ... jej přednesla do 
mikrofonu tak čistě a oddaně, že leckterá hlava s údivem a povděkem pokývla. Je třeba však přiznat, že ve 
zpěvu známé mariánské písně mezi jednotlivými desátky nás trumfli Holanďané i Slovinci, ale těch bylo 
mnohem více. Krásný a bohatý na události den s dojemným večerem jsme již za tmy zakončili zastavením u P. 
Marie v jeskyni zjevení v blízkosti spousty rozžatých svící.

Následujícího dne se část z nás odhodlala projít koupelí v zázračné vodě, pochopitelně v předsevzetí, že 
z nás odejdou trápící nás neduhy nebo nemoci. V objektu lázní jsme se pak téměř po dobu tří hodin posouvali 
blíž a blíž k místu koupele. V tomto čase, který byl věnován společné modlitbě a rozjímání, nás mimo jiné 
udivilo, že každá osoba, či to již vypadající zdravě nebo na vozíku, opouštěla lázně s úsměvem ve tváři. 
Dočkali jsme se i my. Přesto, že příprava ke koupeli i samotná koupel byla individuální záležitostí, pokyny 
personálu ve francouzštině za dané situace působily dosti zmateně. Možná, že z toho někdo měl smíšené pocity, 
ale hlavně, také všichni jsme vycházeli z lázní s úsměvem. V 15 hodin Otec Ptáček pro naši výpravu sloužil mši 
svatou v kryptě u oltáře Neposkvrněného početí. Vedoucí výpravy jako znalý města Lourd nás provedl po 
stopách Bernadetty a to i do kostela, kde byla pokřtěná. Večer jsme se rozhodli, že opět sjedeme do areálu P. 
Marie na růženec a světelný průvod. Tentokrát jsme se celé události účastnili z ochozů růžencové baziliky.

Na třetí den pobytu v Lourdech byl pro nás zorganizován výlet do Pyrenejí, konkrétně do Gavarnie. 
Tam jsme si mohli z dobře vybavených stájí vybrat za poplatek koně nebo osla a vyjet na túru k velkému 
vodopádu (Grande Cascade), abychom se zchladili u něho nebo na ležícím tam sněhu. Zdatnějším a lépe na tuto 
túru připraveným osobám se podařilo dosáhnout cíle i po vlastních. Odpoledne jsme se vrátili opět k Lourdám, 
jelikož navečer jsme měli mši svatou pro tento den v kapli sv. Petra nad Lourdami, která nám připomínala 
betlémskou stáj. Kdo v předcházejících dnech nestačil, tak měl ještě možnost si nabrat vodu z lourdského 
pramene a u jeskyně zjevení se rozloučit s P. Marií.
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Lourdy

Mlynářově dceři Bernadettě Soubirousové (1844-1879) se podle jejího sdělení zjevila 11. února 1858 v 
opuštěné jeskyni u Massabielle vznešená dáma v bílém šatu s modrým pláštěm a dlouhým závojem. Na jejich 
bosých nohou bylo vidět dvě růže. Po celých 15 dnů přicházela dívka na příkaz neznámé Paní do jeskyně. 
Doprovázelo ji čím dál tím více zvědavců. 23. února ji Paní vyzvala, aby na místě zjevení dala postavit kapli, 
kterou by navštěvovala procesí. 25. února ji upozornila na pramen, zpočátku jen nepatrný, ale v dalších dnech 
mohutně tryskající. Celkem měla Bernadetta 18 vidění. Jednu z nejvýraznějších extází zažila 7. dubna, kdy byla 
u vytržení několik hodin a svíce hořící pod její rukou ji vůbec nepopálila. Z dalších nejznámějších událostí je 
instalace sochy P. Marie v roce 1864 na místě zjevení, vysvěcení velkého poutního kostela v roce 1876, který 
se skládá z krypty a spodního kostela zasvěceného P. Marii Růžencové a svatořečení sestry Bernadetty v roce 
1933. K popularitě tohoto poutního místa přispělo rovněž jasné a srozumitelné poselství, které se omezuje na 
zásadní výroky: " Modlete se k Bohu za obrácení hříšníků" a " Já jsem Neposkvrněné početí". Voda z 
lourdského pramene způsobila četná zázračná uzdravení. Lékařská komise, která je zkoumala, prohlásila, že 
mnohá z nich nelze vysvětlit přirozenou cestou.

R. S.
dokončení příště

Farní setkání ´99

Farní setkání ´99 se uskuteční v úterý 28. prosince 1999 v Dělnickém domě v Třinci od 15.30 hodin.

Blíží se, milí bratři a sestry, advent a vánoce a s nimi i farní setkání. Avšak tato již tradiční akce dozná 
ve svém 6. ročníku několik podstatných změn. Především se jejího organizování vzdala paní Jiřina Horniaková, 
to z důvodu změny bydliště a přibývajících povinností vyplývajících z funkce ředitelky Charity Třinec. Byla by 
však veliká škoda, kdyby jenom proto tato úspěšná a oblíbená setkání přestala existovat. A tak jsme se do toho 
pustili my - redakce farního časopisu ve spolupráci s farním úřadem, KDÚ-ČSL, našimi skauty a mládeží. Další 
změnou je úprava názvu akce, ve kterém jsme upustili od slova "rodina". Důvod je prostý. Přestože akce byla 
vždy pojatá jako setkání farní rodiny, někteří slovo rodina chápali v užším slova smyslu, a tak např. osamělá 
paní nám řekla, že na setkání rodin nejde, protože je vdova nebo starší manželé tvrdili, že už mají odrostlé děti 
z domu, takže jsou vlastně sami a to je přece "akce rodin s dětmi" apod. Takže jsme se rozhodli pouze pro 
název "farní setkání".

To letošní setkání proběhne krátce poté, co bude v celé církvi zahájen Jubilejní Rok 2000. Na tento rok 
jsou vyhlášeny určité jubilejní dny, o nichž vás informujeme na jiném místě tohoto čísla. Avšak my bychom 
chtěli začlenit mezi tyto dny i toto naše farní setkání a pojmout je jako určitý příspěvek naší farnosti k oslavám 
Velkého Jubilea 2000. Naše setkání sice nebude spojeno s nějakými zvláštními milostmi nebo odpustky, ale 
kdo ví? Možná se právě zde setkají lidé, kteří se už dlouho neviděli, mezi nimiž je něco, co je rozděluje a kteří 
právě zde vztáhnou své ruce k usmíření?...

Na závěr, bratři a sestry, ještě jedna veliká prosba. Nejen chlebem živ je člověk, ale ke slavnosti, a tou 
farní setkání bezesporu je, patří rovněž plný stůl. Občerstvení bude zajištěno, ale kdo můžete, doneste na stoly 
nějaké vánoční cukroví nebo ovoce. A ještě tombola - i zde bychom uvítali vaši pomoc. Pokud jste ochotni 
poskytnout do tomboly nějakou cenu, spojte se s Ing. Kozokem - osobně, písemně nebo telefonicky, a to 
nejpozději do 30. listopadu 1999! Kontakt: Ing. Marian Kozok, Seifertova 743/1, Třinec, tel. 321 621, 0603 
519 391.

Redakce
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Nedělní liturgie v listopadu

32. neděle v mezidobí (7.11.)
1. čtení: Mdr 6,12-16; 2. čtení: 1 Sol 4,13-18; Evangelium: Mt 25,1-13
Žalm: odp. Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj!
ref. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

33. neděle v mezidobí (14.11.)
1. čtení: Př 31,10-13,19-20,30-31; 2. čtení: 1 Sol 5,1-6; Evangelium: Mt 25,14-30
Žalm: odp. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.
ref. Błogosławiony, kto się boi Pana.

Slavnost Ježíše Krista Krále (21.11.)
1. čtení: Ez 34,11-12,15-17; 2. čtení: 1 Kor 15,20-26.28; Evangelium: Mt 25,31-46
Žalm: odp. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
ref. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

1. neděle adventní (28.11.)
1. čtení: Iz 63,16b-17,19b;64,2b-7; 2. čtení: 1 Kor 1,3-9; Evangelium: Mk 13,33-37
Žalm: odp. Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář a budeme spaseni.
ref. Odnów nas Boże, i daj nam zbawienie.

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.

Pořad bohoslužeb v listopadu

1. Neděle 7.11.1999 - 32. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
2. Úterý 9.11.1999 - svátek Posvěcení lateránské baziliky.
3. Sobota 13.11.1999 - svátek sv. Anežky České, panny.
4. Neděle 14.11.1999 - 33. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
5. Neděle 21.11.1999 - Slavnost Ježíše Krista Krále, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
6. Neděle 28.11.1999 - 1. neděle adventní, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
7. Úterý 30.11.1999 - svátek sv. Ondřeje, apoštola.
8. Pátek 3.12.1999 - první pátek v měsíci prosinci.
9. Neděle 5.12.1999 - 2. neděle adventní, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50
10. 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!
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Krátké zprávy

Upozorňujeme všechny odběratele časopisů (Světlo, Gość Niedzielny), aby změny v odběru pro rok 
2000 ohlásili v Domečku. Musíme do konce listopadu upřesnit počty odběratelů. Současně se mohou k 
pravidelnému odběru hlásit i noví zájemci.

V domečku jsou stále k prodeji drobné keramické výrobky z chráněných dílen.
Zájemci o národní pouť do Říma mohou v Domečku získat informace i přihlášky. Hlaste se do 

20.11.1999.
Doporučujeme velký výběr vhodných knížek a devocionálií jako dárek pod stromeček. Zároveň 

začínáme také s prodejem vánočních pohlednic. Přijďte si vybrat.

Úmysly apoštolátu modlitby - listopad 1999

1. úmysl všeobecný - Aby křesťanští laici - vědomi si svého křtu - podporovali modlitbou, radou a 
pomocí všechny, které Bůh volá ke kněžství, k zasvěcenému životu nebo do misií.

2. úmysl misijní - Aby osoby třetího věku s radostí objevily, jak i pro ně je důležité spolupracovat s 
misiemi.

3. úmysl národní - Aby všichni, kdo se cítí osamoceni uprostřed vlastní nevěřící rodiny nebo obce, 
nacházeli hluboké spojení ve víře a modlitbě se svými biskupy a křesťany na celém světě.




