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Neposkvrněná

V tomto zamyšlení se nad Pannou Marií jakožto té, která byla uchráněna od veškeré poskvrny hříchu 
nechci vypisovat, který koncil vyhlásil dogma o tom, že Maria zůstala pannou před, při i po porodu. Důležitější 
pro nás křesťany je rozjímat, to znamená svým rozumem, nakolik jsme toho schopni "pochopit", ale hlavně 
přijmout toto tajemství Boží. Svatý Lukáš nám zaznamenal, jakým způsobem druhá Božská Osoba přijala 
lidské tělo. Archanděl Gabriel sám objasňuje Marii, že dítě, které počne a porodí, nepřijde na svět přirozeným 
způsobem. Od začátku bude tento proces v Boží režii.

Jak už jsem napsal, rozjímání je zapojení lidského rozumu do objasňování Božích tajemství. Ani andělé 
v  nebi nejsou schopni pochopit to, že Bůh se stává člověkem, že ten, kterého ani nebesa nejsou sto obsáhnout, 
se dává "uvěznit" do lidského těla a přijímá lidskou přirozenost, bere na sebe to, co sám stvořil. Bůh sám sobě 
tvoří lidskou duši a přijímá ji za svou. Můžeme si však jakýmsi způsobem odvodit, proč to udělal a že to není 
proti lidskému rozumu, i když je to ne normální, ne přirozené. 

Všechny matky dobře znají, jaký je to pocit, když čekají dítě, a když už 
se schyluje k  porodu. Která matka nedělá doma pořádek a nepřipravuje pro své 
dítě to nejlepší, co má, aby její plod přišel do čistého a útulného prostředí, a cítil 
se tam dobře, ačkoli můžeme říct, že to novorozeně si neuvědomuje ještě kde 
je? Všechny matky už mají připraveny oblečky, postýlku, vyprané a naškrobené 
plenky, kočárek a kdoví co ještě. Proč? Protože si za krátkou chvíli přinesou 
domů někoho, kdo je jim už teď drahý, nenahraditelný. Každá byť jen průměrná 
matka prožívá úžasný vztah ke svému dítěti, které ještě nosí ve svém lůně. Ten 
mateřský vztah, ta láska, kterou žije, ji, bude-li to zapotřebí vede i k  tomu, že je 
ochotna sama položit svůj život, jen aby dítě žilo. Je to opravdu úžasný vztah. 

Podíváme-li se na Boha Otce, který je absolutní Láska, který odedávna 
miluje svého Syna nekonečnou láskou, to znamená láskou, která nekonečněkrát 
převyšuje tu největší možnou lidskou lásku, porozumíme tomu, že i On si vybírá 
ten nejlepší příbytek pro svého Syna, jaký jen může existovat. Z  tohoto pohledu 
už nám nedělá takové problémy přijmout to, že Panna Maria je milostiplná. 
Uvědomme si, bratři a sestry, že před Bohem neobstojí sebemenší nečistota, 
sebemenší hřích. Bůh hřích nenávidí. Jak by mohl svěřit svého Syna někomu, 
kdo by byl narušen dědičným hříchem? Pro něho musí být všechno absolutně 
čisté. On miluje čistotu, protože sám je Nejčistší. Proto si připravuje nejen tu, 

která bude nosit ve svém lůně Božího Syna, ale jak hovoří tradice, připravoval si také ty, kteří se měli stát 
rodiči té, vyvolené. I rodiče Panny Marie, Jáchym a Anna byli očišťováni těžkou zkouškou. I je si Bůh 
připravoval pro tak vznešený úkol, přivést na svět a vychovat Matku Boží. Připravoval si je těžkou zkouškou a 
utrpením, které kromě jiného spočívalo také v  tom, že podobně jako Alžběta a Zachariáš, kteří měli Jana 
Křtitele v  letech, kdy byli podle těla neplodní, i jim se narodila Maria v  pokročilém stáří. 

Příprava na narození Ježíše Krista byla z  našeho pohledu zdlouhavá, ale opravdu důkladná. Anebo si 
představte nějakého sběratele, kterému se podaří "ulovit" opravdu velmi, velmi vzácný exemplář. Co s  ním 
udělá? Určitě ho nedá mezi ostatní, ale umístí ho samostatně, aby tím lépe vynikal mezi ostatními. A ještě ho 
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vloží třeba do schrány, která sama o sobě je velmi drahocenná. Tím spíše Bůh Otec mohl svěřit svůj poklad, své 
Slovo pouze někomu, kdo bude výjimečný. To je důvod, proč ochraňuje Marii před jakýmkoli a tudíž i 
prvotním hříchem. Potvrzuje nám to pozdrav archanděla. "Buď zdráva, milostiplná." V  řeckém jazyce slovo 
"kecharitomene" nevyznívá pouze jako plná milostí, ale spíše přetékající všemi milostmi. Stejně, jako když se 
procházíme lesem a nalezneme pramenitou čistou vodu, napijeme se z  ní beze strachu s  velkou radostí. V  
podvědomí totiž prožíváme jistotu, že v  tomto prameni nemůže být nic co by vodu znečišťovalo, když z  ní 
vytéká stále čistá a nová voda. Tam jednoduše není místo pro špínu. A tak podobně je to i s  tou, které je 
zasvěcen tento měsíc. Plná milostí, bez hříchu, uchráněna od jakékoli poskvrny hříchu vzhledem na toho, 
kterého měla nosit pod svým srdcem. V  ní v  maximální možné míře proudil Boží život. Hořela tou nejčistší 
božskou láskou ke svému Stvořiteli, protože On sám jí dával svou lásku, nakolik byla schopná ji snést a 
vydržet. Tomu my nikdy, aspoň ne tady na světě, neporozumíme.

Víme, že každý hřích v  nás omezuje, pokud přímo nezabíjí, Boží život v  nás. Díky hříchu se naše láska 
k  Bohu neustále zmenšuje a jestliže se nebudeme starat a udržovat ten nepatrný malý pramínek, může dojít k  
tomu, že se v  nás hřích usadí asi tak jako žába na prameni. Zkuste však ucpat čímkoli, co jste schopni vzít do 
ruky třeba hasičskou hadici, ze které plným proudem stříká voda. Podobným způsobem se hřích nemohl ani na 
píď dostat do blízkosti Neposkvrněné, protože z  ní vší možnou silou tryskal pramen Boží lásky. 

Už jsem psal, že Bůh nesnese nic, co by bylo jakkoli sebeméně znečištěno. I toto je důvod, proč Ježíš 
Kristus dělá svůj první zázrak co by člověk, že nechává svou matku neporušenou při i po porodu. On s  ním má 
žít, a chce pro sebe to nejlepší. Má na to právo, může si to dovolit a proto to také dělá. Chce se možná ještě 
aspoň těch pár let pohybovat v  prostředí, ve kterém byl, než sestoupil na zem. Jeho příchod na svět můžeme 
přirovnat tím známým příkladem slunečního paprsku, které vchází do místnosti, kterou osvěcuje i přes zavřené 
(zasklené) okno, aniž by jakkoli sklo porušil. Proniká sklo a vchází dovnitř. 

Bůh ze všeho nejvíce miluje čistotu. Proto také sv. Jan apoštol se stává Ježíšovým miláčkem, protože 
byl prý svobodný. Prvenství patří sice Petrovi, ale apoštol Jan byl jediný učedník, který zemřel přirozenou 
smrtí, nebyl mučedník, aspoň ne v  tom smyslu, jak si představujeme mučedníky my. Nemusel prolít svou krev 
pro Krista. Zemřel přirozenou smrtí. 

Bratři a sestry, učme se rozjímat. Přemýšlet. Když budeme správně užívat svého rozumu, zjistíme, že 
Boží tajemství, které hlásá katolická církev, opravdu nejsou proti zdravému rozumu. Neodporují, ačkoli 
převyšují naše schopnosti poznávání. Učme se rozjímat, přemýšlet, ale pozor, nechtějme pochopit. Nikdy z  
našich úst nesmí vyjít slůvko "Aha…". Aby bylo naše rozjímání na správném místě, musíme cítit, že stále 
necháváme Bohu dost místa v  našem srdci pro jeho tajemství, že nám později může ukázat další věci, kterých 
jsme si doposud nevšimli. Ale mám–li být dobrým křesťanem, musím vědět, čemu věřím, co vyznávám a proč 
to vyznávám. Mám povinnost jako křesťan zajímat se o prohlubování své víry, abych se v  ní mohl, nakolik 
jsem toho schopen, dobře orientovat. Ve své víře se musím pohybovat jako doma. To znamená vědět, kde co 
leží, aby mě nepřítel nemohl zaskočit. Ale samozřejmě, že nejenom proto. I můj osobní přístup k  Bohu a jeho 
tajemstvím bude upřímnější, otevřenější. Láska k  Bohu bude stále růst, a to je smysl našeho života.

P. Miloslav

Známe poklady své víry?

Téměř po každé mši svaté se modlíme modlitbu ke svatému archanděli Michaeli, ale víme kdo 
archanděl Michael skutečně je?

Svatý archanděl Michael 
Žádné pojednání o svatých andělech není úplné bez zmínky o svatém archandělu Michaelovi. Spolu se 

svatým Gabrielem a Rafaelem tvoří trojici archandělů, kteří jsou v dějinách církve uvádění jménem, což je dáno 
zmínkami v Písmu svatém.

Modlitba k sv. Michaelu archandělovi obsahuje podstatu toho, kým tento nebešťan je a jak významnou 
úlohu hraje mezi stvořeními Všemohoucího.

Svatý Michaeli archanděli
Anděl se podobá Bohu tím, že je duch; nicméně se od Stvořitele liší v tom, že je stvořený duch, zatímco 

pouze Bůh je nestvořeným duchem. Sv. Michael má od Boha jméno, které znamená "který se podobá Bohu". 
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Tento anděl patří do sboru andělů, zvaných archandělé, kteří jsou obvykle uváděni jako osmí z celkem devíti 
andělských sborů.

braň nás v boji
Od pádu vzpurných andělů probíhá zuřivý zápas. Dobro a zlo spolu trvale bojují. Vřele a úpěnlivě 

prosíme svatého Michaela o jeho mocnou pomoc proti silám podsvětí.
Svými prosbami věřící uznávají jeho odvěké postavení ochránce svatého Božího lidu.
proti zlobě a úkladům ďáblovým.
Ďáblové jsou stvoření duchové stejně jako "dobří" andělé. Avšak ďáblové jsou padlí andělé, kteří raději 

neuposlechli Boha, než by se podřídili jeho příkazům. Nejenže jsou sami zlí, ale chtějí, abychom se i my stali 
zlými. Mají radost z toho, jak nám kladou léčky. Svatý Michael poráží démony; pomáhá nám při překonávání 
nevyhnutelných překážek, o které bychom mohli zakopnout.

Ty, kníže vojska nebeského
Zde jde o titul sv. Michaela. Bylo mu svěřeno zvláštní velení mezi anděly. Očekává se, že bude něco 

dělat, že bude jednat. Je to reálný předpoklad.
svrhni božskou mocí
Kníže vojska nebeského se musí opírat o moc Pána. Svatý Michael má ohromnou sílu, protože Stvořitel 

určil, že je vhodné, aby ji měl. I svatý Michael se však sklání pod mocnou Boží rukou.
do propasti pekla satana a jiné zlé duchy,
Proč musí být satan a jeho služebníci uvrženi do pekla? Toužíme po dni, kdy bude pevně spoután, aby 

nebyl schopen někoho znovu svádět ke hříchu. Jeho panství navždy skončí.
kteří ke zkáze duší světem obcházejí.
Tato věta popisuje přesně cíl zlého ducha: zničení nesmrtelných duší. Neustále nás uvádějí do pokušení 

opustit Ježíše a přeslechnout jeho volání k opravdové svátosti. Svatý Michael je protijedem proti zhoubným 
aktivitám "satana a všech zloduchů". Tento archanděl má od Boha moc je zastavit.

Amen
Jak často užíváme toto slovo, které označuje víru a souhlas. Podtrhuje, co jsme nyní prohlásili. Svatý 

Michael nepochybně slouží Bohu a jeho dětem pozoruhodným, trvalým způsobem. Církev vyznává, že tohoto 
archanděla vybral sám Pán, aby pomáhal ohlašovat království stálého míru, pro jehož ustavení Kristus přišel, 
zemřel a vstal z mrtvých.

Kristovi učedníci se mohou od archanděla Michaela mnohému naučit. Je opravdovým služebníkem, 
který zachovává věrnost. Je válečníkem, který ochotně zápasí se strachem z pekla. Je příkladem svatosti, který 
věřícím nabízí model lásky k Bohu a horlivosti pro duše.

S mnoha dobrými anděly svatý Michael chrání a střeží církev bojující.
Svatý Michaeli archanděli, oroduj za nás!

(Charles M. Mangan, převzato z Mezinárodního reportu)

MOST představuje dál: Bronislava Trombiková, další z řady našich 
katechetek

V tomto čísle MOSTu pokračujeme v seriálu věnovaném lidem, kteří 
něco dělají pro dobro všech farníků (aby bylo jasno, každá farní aktivita je 
velmi cenná a zvláště cenná je každodenní modlitba a účast na mši svaté). Ale 
tentokrát představujeme naše "aktivisty" na úseku výuky náboženství našich 
dětí. . Paní Bronislava Trombiková byla stejně jako minule paní Anna Kröhnová 
požádána redakcí o svůj životní portrét. Zde se na něho můžete "podívat". Nuže, 
naše paní Bronka.
Redakce

Narodila jsem se v roce v malé vesničce Vělopolí, která je vzdálená 15 
km od Třince. Je tam 73 rodinných domků a žije tam asi 200 občanů. Lidé 
většinou pracují v Třineckých železárnách. V současné době jsou mnozí 
nezaměstnáni. Dříve část obyvatel byla zaměstnána v místním státním statku, 
ten je však již přes dva roky zrušen a pozemky byly vráceny původním 
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vlastníkům. Své dětství jsme prožila na vesnici a i když jsme museli doma i na poli mnoho pomáhat, vždy ráda 
vzpomínám na krásné chvíle strávené venku v přírodě. V současné době je mi často velmi smutno, když vidím 
ladem ležící pozemky, o něž noví majitelé nemají chuť nebo sílu se postarat. Základní školu jsem začala 
navštěvovat ve Vělopolí, po zrušení tříd s polským vyučovacím jazykem jsem 3.-5.ročník absolvovala v 
základní škole v Horním Žukově. Od šesté do deváté třídy jsem dojížděla na základní školu v Hnojníku. Po 
skončení základní školy jsem nastoupila jako dělnice do Tesly Třinec na montáž elektronek. Od roku 1974-
1979 jsem studovala při zaměstnání večerní školu ekonomickou v Českém Těšíně. Tuto školu jsem 
navštěvovala 3x týdně a to 3 roky bez nějakých úlev v zaměstnání. Bylo to dost náročné, protože do práce jsem 
vstávala ve 4 hodiny ráno, práci jsme měla náročnou jak na preciznost tak na množství - bylo nutno splnit 
stanovený plán. Po práci jsem jezdila do školy a ve volné dny pomáhala doma na poli rodičům. Po skončení 
střední školy jsem začala pracovat jako účetní a tuto práci jsem vykonávala až do likvidace podniku do září 
1995. Pak jsem přestoupila do firmy Marybell s.r.o., kde pracuji jako účetní. Firma Marybell je podobná bývalé 
Tesle, montují se zde televize. Pak se zabývá dovozem a prodejem elektroniky a domácích spotřebičů. 
Pocházím z pěti sourozenců. Mám tři starší sestry, které jsou vdané a každá má dvě děti. Mám rovněž jednoho 
mladšího dosud svobodného bratra. Před osmnácti lety jsem se vdala za Jaroslava Trombika, který pochází z 
Třince - Horní Lištné. S manželem máme spokojené manželství, i když nám není dopřáno mít děti. Boží úmysl 
byl asi jiný, nyní už skoro devět let mohu stejně jako paní Kröhnová vyučovat náboženství. Bydlíme s 
manželem v Třinci. Často po práci dojíždíme za otcem do Vělopolí, kde se starám o dům, který jsem zdědila. U 
domku, který jsme zrekonstruovali, protože byl postaven před více než 100 lety, máme velkou zahradu a kus 
pole a tak se tam nikdy nenudíme. Naštěstí otec, i když mu je již více než 85 let je stále čilý a i na poli často 
pracuje. Na katechetický kurs v Olomouci mne upozornila kamarádka Marta Bezecná. Dlouho jsem uvažovala, 
zda podat přihlášku, zda zvládnu přijímací zkoušky. Naštěstí jsem byla přijata a začalo náročné období, kdy 
jsem mimo zaměstnání, péči o rodinu a 0,50 ha zemědělské půdy, náročného studia trávila spoustu času 
cestováním do Olomouce. Proto jsme byla ráda, když se nám účastníkům kurzu podařilo po vzájemné dohodě 
zajistit dopravu zvláštním autobusem. Rádcem při učení mi byl farář z Hnojníka Mons. Miloslav Klisz, který 
mně vyučoval náboženství na základní škole, pak mně připravoval na biřmování a také mi uděloval svátost 
manželství. Někdy je mi velmi líto, že se současné doby nedožila moje maminka, která byla velmi nábožná a i 
nás děti vedla k Bohu a již od malička do kostela, přesto, že jsme museli chodit pěšky skoro 5 km a to za 
každého počasí. Za víru v Boha vděčím právě své mamince.

Bronislava Trombiková

Křesťanské třídy
Vážení rodiče!
Obracím se na Vás s dotazem. Chcete mít své děti opravdu dobře a křesťansky vychované? Jistě chcete. 

Dobrá křesťanská výchova se Vám nabízí už šestým rokem na VI. ZŠ v Třinci na Terase. Každým rokem se 
tam otevírá jedna křesťanská třída, která je vedena křesťanskou učitelkou, z naší církve je to paní Trombíková a 
její dcera Regina. Třída je vedena v dobrém křesťanském duchu. Ve třídách je vždy kolem 20 dětí. Bude tak i 
letos, kdy v jiných prvních třídách bude dětí mnohem více. Učitelka má možnost se plně věnovat ve výuce 
každému dítěti. Křesťanské třídy mají o dvě hodiny více. Těmi hodinami je náboženství. Jedna hodina je 
vedena třídní učitelkou a je společná, druhá je rozdělena na děti evangelického a katolického vyznání. 
Evangelickou skupinu vede paní farářka Bystřická a katolickou skupinu vedu já. Do křesťanských tříd jsou 
zapisovány děti z těchto církví: slezská evangelická církev augsburského vyznání, bratrská církev, apoštolská 
církev, českobratrská církev evangelická a katolická církev. Jsou tam zapsány i děti z rodin bez vyznání. S paní 
farářkou Bystřickou velmi dobře spolupracujeme a i vztahy mezi dětmi různých vyznání jsou dobré. V 
křesťanských třídách se učí i angličtina.

Mezi dětmi nikdo nedělá žádné rozdíly a ve třídách vládne křesťanský duch. Učitelky jsou laskavé, 
mírné, ale i přísné. Jsou to dobré učitelky po všech stránkách. Z dětí se snaží vychovávat mladé a odpovědné 
křesťany.

Teď mi namítnete, ale my jsme dali své dítě zapsat do jiné školy. To nevadí. Během května a června je 
můžete klidně dát přepsat. Pan ředitel Bocek Vám milerád vyhoví. To se týká i dětí z 2. až 6. třídy i ty mají tu 
možnost se dát přepsat a hodně rodičů už to udělalo.
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O tom, jak jsou děti vyučovány se rodiče mohou každým rokem přesvědčit ve dnu otevřených dveří. V 
ten den se můžete podívat do všech křesťanských tříd a o pravdivosti mých slov se přesvědčit. Můžete se o 
zeptat rodičů, kteří mají své děti v těchto třídách. Namátkou: Workovi, Křižánkovi, Pavlasovi, Mrozkovi, 
Lipovští a Sivákovi. Můžete se informovat i u mne nebo otce Františka.

Letos bylo do křesťanské třídy zapsáno jen 5 dětí katolického vyznání. Že by bylo v roce 1992 a 1993 
tak málo dětí pokřtěných v našem kostele?

Nebojte se přepsat své děti na VI. ZŠ v Třinci na Terase. Jezdí malý autobus a sváží děti z celého okolí. 
Do školy chodí z Vendryně, Oldřichovic, Osůvek, z Podlesí a z celého Třince. Víte, ona celá škola je vedena k 
vzájemnému porozumění a lásce. Prostě křesťanský duch vládne všude. Děti jsou ve třídách spokojené, veselé a 
živé. Nikdo se nemusí obávat, že by se někdo Vašemu dítěti posmíval, že se modlí a chodí do kostela. Ba 
naopak, jsou k tomu vedeny. Ve třídě visí na stěně kříž a to snad říká vše. Více nemusím psát.

Jarmila Trníková učitelka náboženství na VI. ZŠ v Třinci

Jubilat miesiąca kwietnia: pan Franciszek Zawada (72 lat)

Dnia 24 kwietnia obchodził swe 72 urodziny jeden z najbardziej 
aktywnych ludzi w naszej parafii, pan Franciszek Zawada. Już niemal 
czternaście lat ofiarnie służy jako kościelny i mniej więcej 30 lat jako główny 
remontowiec naszego kościoła parafialnego. Z okazji urodzin położyłem panu 
Franciszkowi Zawadzie kilka pytań:

M. Kozok: Chciałbym pana zapytać, co przyprowadziło pana do 
zakrystii przed 13 laty?

Franciszek Zawada: Prawdę powiedziawszy, do trzynieckiej zakrystii 
przyszedłem jako 8-letni chłopak w 1935 roku, kiedy to za czasów ks. Olszaka 
zacząłem ministrantować. A ponieważ służba ministranta jest zawsze tak trochę 
służbą kościelnego (i naodwrót), więc wtedy tak jakoś rozpocząłem swoją 
służbę przy ołtarzu. Ten pierwszy okres zakończyłem w 1942 roku, kiedy to 
trzynieckim proboszczem był ks. Kula. Zaraz po wojnie (od 1945 roku) 

zacząłem śpiewać w chórze kościelnym a mniej więcej od 1966 roku jestem czymś w rodzaju "elektryka-
remontowca" w naszym kościele. "Prawdziwym" kościelnym zostałem za czasów naszego Ojca Franciszka, 
było to chyba w 1986 roku. Wtedy to już kościelnym był pan Antoni Cinciala, do dziś mój współbrat w służbie. 
Wtedy pan Antoni zachorował i ja go zastąpiłem. I tak już pozostało. Życie jednak spłatało mi jeszcze jednego 
figla. W 1990 roku, podczas prac remontowych na dachu nad zakrystią doznałem poważnej kontuzji - złamania 
nogi w kostce (kiedy to spadłem z dachu, a kolega zsunął się na moją nogę). Dwa lata nie potrafiłem chodzić, 
były to dla mnie bardzo trudne lata. W tym okresie bardzo pomogła mi moja żona oraz Ojciec Franciszek, który 
prawie codziennie mnie odwiedzał i wzmacniał na duchu słowem i Sakramentem Ołtarza. Od roku 1992 
chodziłem dorywczo pomagać, a mniej więcej w 1994 roku powróciłem do pełnej służby kościelnego. Prawdę 
powiedziawszy, bardzo mi tej "pracy" brakowało. I tak do dziś służę w piątki rano i przez całą niedzielę 
dopołudnia. W razie potrzeby przychodzę również innym razem. Obecnie podczas mszy świętych porannych, 
pogrzebów i ślubów funkcję kościelnego pełni Láďa Szkandera ("wojok"), a msze święte wieczorne "należą" 
zaś do panów Antoniego Cincialy oraz pana Ing. Alojzego Wacławka. Pod koniec minionego roku zrezygnował 
z funkcji kościelnego pan Oldřich Obdržálek. I jakoś leci.... praca w zakrystii nam wszystkim daje bardzo dobre 
samopoczucie i wewnętrzną radość.

M.Kozok.: Wiadomo, iż nie każdy z nas może być kościelnym, z różnych powodów. Jakie cechy 
charakteru musi mieć człowiek, by mógł zostać dobrym kościelnym?

F.Zawada.: Może sobie wspominasz, ale kiedyś podczas jednej rozmowy w zakrystii doszliśmy obaj do 
ciekawego wniosku: dla kogoś, kto służy przy ołtarzu, jest raczej "karą", kiedy "musi" być w czasie 
nabożeństwa w ławie kościelnej. Obaj to chyba tak czujemy. Po prostu, człowieka służba przy ołtarzu "bawi". 
Trudno tu o tym dużo mówić, kto nie przeżył, chyba nie zrozumie. To samo by ci na pewno powiedzieli nasi 
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organiści czy długoletni ministranci. Prawdą jest, iż służba kościelnego czy też organisty jest w pierwszym 
rzędzie wielką ofiarą ze względu na czasochłonność. Bez zrozumienia ze strony mej żony Elżbiety nie 
mógłbym być kościelnym i za to zrozumienie i wsparcie bardzo jej przy tej okazji dziękuję (w imieniu redakcji 
i całej parafii dołączamy się do tych podziękowań,....M.K.). Po prostu jest to integralna część mego życia. 

M. Kozok: Czy możemy nadal liczyć na Pańską służbę przy ołtarzu? 
F. Zawada: Na pewno, o ile zdrowie dopisze i Pan Bóg zechce. Jakoś nie umiem już sobie wyobrazić 

kościół bez służby kościelnego. Chciałbym tutaj podkreślić bardzo dobrą i długoletnią współpracę z Ojciem 
Franciszkiem, ktérego bardzo sobie cenię. Wierzę, iż nigdy nie zabraknie nam dobrych i ofiarnych kościelnych, 
organistów i dalszej służby kościelnej. A módlmy się o to, by w naszym kraju nigdy nie zabrakło kapłanów, bo 
co by bez nich robił kościelny.... Na tym miejscu chciałbym poprosić naszych parafian w wieku emerytalnym, 
żeby się zastanowili, czy właśnie oni nie są także "powołani" do służby kościelnej. Trzeba tylko troszkę chcieć. 
Miejsca wolne są, potrzeba by było jeszcze przynajmniej jednego czy dwóch chętnych....

M. Kozok: Bardzo dziękuję i składam życzenia wszystkiego najlepszego, życzenia opóźnione, ale tym 
serdeczniejsze.

P.S.: W przyszłym numerze MOSTu przedstawimy sylwetkę pana Ing. Alojzego Wacławka, dalszego 
wielce zasłużonego parafianina - kościelnego.

Wniebowstąpienie Pańskie

Motto: Jezu Wniebowstąpiony! Tyś sprawcą naszej nadziei, utwierdź w nas wiarę żywą i stałą!

Pan Jezus zmartwychwstały już w niebo wstępuje,
by zasiąść przy boku Ojca niebieskiego.
Kto wierzy w niego niechaj się raduje
jakoteż w ducha w Trójcy jedynego.

Jezu, podaj nam swą mocną dłoń, prosimy Ciebie,
byśmy kiedyś mogli Cię też oglądać w niebie.
Pozwól byśmy duchem mogli tam być obecnymi
z Matką Niepokalaną, wszystkimi świętymi!

Bo On na każdego z nas, grzeszników, czeka,
daje się we znaki Jego ojcowska opieka.
Kieruje i rządzi wszystkie świata strony,
nie opuść nas, dobry Jezu Wniebowstąpiony!

Nawet wiatr nuci piosenkę Stwórcy 
Wszechmocnemu,
gdzieś hen po błękicie nieba ją zanosi, 
dziękując za dary Wniebowstąpionemu,
o błogosławieństwo dla nas wszystkich prosi.

On nam wzkazuje drogę do zbawienia,
my jej nie pragniemy dostrzec, ni Jego cierpienia.
Niechaj nam będzie nadzieją Jego święta dłoń,
O Jezu, Zbawco, od złego nas chroń!

Franciszek Babiuch, 20.04.1999

Maria - veliká? 

V  jedné rytmické písni je tento refrén: "Maria veliká je tím, že řekla Bohu celým svým životem 'Ano'." 
Stojíme na začátku měsíce května, který je zasvěcen Panně Marii. Pannu Marii vzýváme a v  tomto měsíci ji 
zvláště prosíme o přímluvu v  Loretánských litaniích. Úcta k  Panně Marii se těší všeobecné oblibě a určitě je to 
správné a dobré. Ovšem i s  mariánským kultem je to jako s  léky, které se mají užívat v  předepsaném množství 
a ve správnou dobu, jinak by se mohly projevit i nežádoucí vedlejší účinky. Hned se to pokusím objasnit.

Kdo je Panna Maria? Podle andělského pozdravu je plná milostí (Lk 1, 28); z  pozdravu Alžběty, její 
příbuzné, je požehnaná mezi ženami (Lk 1, 42); z  andělského zvěstování víme, že je Matkou Božího Syna (Lk 
1, 32-33). Z  evangelia podle sv. Jana se dovídáme, že je naší přímluvkyní u Syna, a že její prosby jsou vždy 
vyslyšeny (J 2, 3-8). 

Kdybychom uvažovali jen o těchto skutečnostech, které se kromě jiných odehrály a které jsou 
zaznamenány v  Písmu svatém, museli bychom dojít k  závěru, že je Maria velikou osobností, které se hned tak 
někdo nemůže rovnat. Je Matkou Božího Syna, přetékající milostmi, bez hříchu, světice, před kterou se dá jen 
padnout na kolena a klanět se jí. A takto ji chápou mnozí z  nás. Dokonce ještě k  tomu přichází snaha prohlásit 
ji jako spoluvykupitelku světa. 
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Jedna věc je jasná a tu nemůže nikdo popřít. Mariina úloha v  dějinách lidstva je nezastupitelná. Je 
výjimečná, nemá konkurenci. Už když krátce nahlédneme do jejího pozemského života, musíme žasnout nad 
tím, kolik víry a odvahy musela prokázat! Kolikerými bolestmi musela projít jako zlato prochází ohněm, aby se 
dokonale očistilo, aby vynikla zář a jas toho drahého kovu. Ale také moc, kterou měla nad svým synem, kterého 
učila a vychovávala. Bůh se jí odevzdal do rukou a byl jí absolutně poslušný. Byl ji zcela oddán. Kdo upřímně 
rozjímá o těchto věcech a snaží se je proniknout, musí být uchvácen těmito tajemstvími, se kterými se setkává. 
Ano, Mariinu osobnost a její úlohu nebudeme nikdy schopni docenit a ani celý život nám nebude stačit na to, 
abychom jí vzdali úctu, kterou si zaslouží. Vždyť sám archanděl z  Božího příkazu se před ní sklání a 
rozmlouvá s  ní s  nevšední úctou, můžeme říci, s bázní. Maria je veliká. Veliká?

Všichni dobře víme, v  jaké úctě má Matku Boží Jan Pavel II. Jeho heslo je "Totus Tuus." – Celý Tvůj. 
Když si pročítám jeho listy, když poslouchám jeho projevy nebo kázání, když hovoří k  lidem, nějak mne 
vždycky překvapí, kolik místa věnuje Bohu Otci nebo jeho Synu, či Duchu svatému. Kolik místa zaujímá 
problém, kterého se dotýká, když má k  nám poselství, např. Urbi et orbi a kolik prostoru dává právě Panně 
Marii. Té věnuje vždy jednu nebo dvě věty a to zcela na konci. Z  celého dvacetiminutového projevu jedna 
nebo dvě věty náležejí Panně Marii. Kolikrát jsem se ptal sám sebe, co to má znamenat. Proč jí nevěnuje více 
místa, více prostoru? Proč jí tak ponižuje, jakoby zcela vypouští? Anebo II. Vatikánský koncil. Kolik 
dokumentů a spisů bylo vydáno na různé problémy? A Maria? Nový Katechismus vydaný. Kolik je tam místa 
pro Pannu Marii z  tolika stránek a myšlenek, které obsahuje? Když je tak veliká, není to vůči ní diskriminace? 
Nemělo by se jí dat více prostoru?

Pak mi však nezbývá než podívat se do Písma sv. V  myšlenkách rychle proběhnout vše, co se k  ní 
vztahuje. Kde je? Jak se chová ona sama? Co o sobě tvrdí? Opět se vrátím do té tajuplné události, kdy byla 
překvapena návštěvou nebeské bytosti. "Maria řekla: 'Hle, jsem služebnice Páně …' a vzápětí ještě si 
připomínám Magnificat – Mariin chvalozpěv při jejím setkání se s  Alžbětou, kdy Maria řekla: "Duše má velebí 
Pána a můj duch jásá v  Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v  jejím ponížení. Hle od této 
chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil velké věci ten, který je mocný." (Lk 1, 46-
49). A dále mne zaráží, že i když doprovázela Ježíše na jeho misijních cestách, vždy se držela zpovzdálí. 
Názorný příklad máme v  evangeliu podle sv. Matouše (Mt 12, 46-50). Maria stála venku zřejmě zcela vzadu. 
Všichni byli Ježíšovi fyzicky blíže než ona. Mohla se zcela bez zábran "vyhřívat" ve slávě či popularitě svého 
syna. Ona sama se držela v ústraní. Raději nechává ty ostatní, (ačkoli nemůžeme očekávat, že to byli nějací 
světci), jít co nejblíže ke svému synu. Neodvážila se někomu zabrat místo, neodvážila se komukoli překážet v  
tom, aby šel blíže k  Ježíši. A tady pak se v  duchu hluboce skláním před její "maličkostí". Ona, tak úžasná žena 
vždy stojí v pozadí syna. Ona ví, kde je její místo, ona ví, jaký úkol má ve svém životě. Kolik zázraků mohla 
vykonat! Byla přece bez poskvrny hříchu a k  tomu všemu plná Ducha svatého, byla plná všech milostí, které 
člověk jen může dostat. Měla víru, že by se o ní mohla dělit. Po nanebevstoupení svého syna mohla chodit s  
apoštoly a převzít slávu, kterou měl Ježíš. Nikdo by jí to nemohl vyčítat, protože ona byla (a je) požehnaná 
nejen mezi ženami. Byla větší než Petr. Ale ani tehdy nechtěla zastínit toho prostého, nevzdělaného muže, 
kterému Ježíš odevzdal svůj pastýřský úřad. Když je s  apoštoly, tak se s  nimi modlí a ochraňuje je svou 
mateřskou láskou. Stále je v  pozadí. Poslední z  lidí, nenápadná skrytá, ponížená. Plní svůj úkol služebnice. 

Někdy se zamýšlím nad tím, jestli jí neubližujeme, když se ji snažíme dostávat stále výše. Když se ptali 
bratři sv. Františka z  Assisi, jak by měl vypadat dokonalý bratr, František jim na to řekl: "Dokonalý bratr by 
měl být jako mrtvola. Kam ho posadí, tam je a ani se nehne. Nestěžuje si, že se mu to místo nelíbí. A čím víc ji 
oblékají do krásných šatů, tím více vynikne její mrtvolná bledost." Tam, kde Bůh postavil Marii, tam ona stojí. 
Slávu, kterou má, jí dal On sám. Ona už nepotřebuje, abychom jí dávali něco víc. 

Bratři a sestry, Maria si byla, více než kdokoli jiný, vědoma, že to co má, dostala od Boha. Ty milosti, 
které dostala jí zasloužil sám Ježíš svou smrtí na kříži. Byla už předem ospravedlněna pro zásluhy toho, který se 
měl teprve narodit. To, že se narodila bez dědičného hříchu, to že se uchovala čistou bez poskvrny, to že se
stala Matkou Boží, to jí bylo dáno. Nic z  toho si nezasloužila. Její zásluha spočívá v  jednom jediném slůvku, 
které opakovala po všechny dny svého života. To slovo zní "Fiat". Ať se stane Boží vůle.

Pouze v  tomto jejím životním programu můžeme vidět Mariinu spolupráci na vykoupení a spáse světa. 
V  tom programu, ve kterém ji můžeme následovat i my. Nebojme se jí vidět malou. Snad právě tehdy nám více 
vynikne její velikost. Když ji přijmeme malou, nepatrnou, sama se nás ujme a přivede nás ke svému synu. Čím 
menší ji budeme vidět ve svých očích, tím více budeme objevovat velikost Boží, tím budeme Bohu blíž. A to je 
její úkol. Přivádět nás k  Bohu. Bude dělat to, co dělala vždy na zemi. Přivede nás k  Bohu a sama se vzdálí, 
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aby nezabrala snad ještě jinému místo. V  tom spočívá její štěstí, v  tom je její blaženost. Maria je veliká ve své 
malosti - poníženosti. 

P. Miloslav 

Jsem rád, že jsem katolík!

Nyní se již sice krásný máj, všechno kvete a my v kostele zpíváme loretánskou litanii. Přesto bych se 
rád ještě několika postřehy alespoň v myšlenkách vrátil o měsíc zpátky, do doby velikonočního tridua. Možná 
je to tím, že mám velikonoce velmi rád, dokonce raději než vánoce s jeho stromečkem a dárečky. Mimořádný 
charakter velikonočních svátků je pro katolíky dán mj. i bohatou liturgií od čtvrtka až vlastně do neděle. Jsou to 
dny, kdy by si každý z nás měl uvědomit zcela zásadní význam smrti a zmrtvýchvstání Páně pro dějiny světa, 
pro dějiny lidstva. Nechci psát o velikonoční liturgii, ale spíš o jedné noci z tohoto období: o noci z Velkého 
pátku na Bílou sobotu a o Bílé sobotě, která končí večer o půl osmé slavnostní Vigilií Zmrtvýchvstání Páně, dle 
mého názoru snad nejpěknější slavností v kostele za celý rok. Jako každý rok i letos jsme měli příležitost 
nepřetržité noční adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní od pátečního večera po celou noc a po celou sobotu. Díky 
aktivitě farníků byly zajištěny noční "služby", taktéž po celou sobotu. Byl jsem v kostele na adoraci od 22.00 
do 24.00 a cestou do kostela večer jsem si v duchu říkal, kolik a kdo že tam vlastně v noci vůbec bude. 
Nakonec jsem byl překvapen. Čekal jsem víceméně několik "stařenek, které trpí nespavostí". Ano, byli tam i 
starší lidé, ale především bylo v kostele oné noci po celou tuto dobu relativně hodně lidí, od dvaceti do čtyřiceti. 
Jedni přicházeli, jiní odcházeli. A co je pro naši farnost velmi nadějné, většina byli lidé mladí, od 15 do 30 let. I 
takoví, které bych tam v tuto noční hodinu snad ani nečekal. Není zcela pravda, že dnešní mládež je jen 
materialistická a pohodlná. Možná, že v tom byl všem i kus romantiky. Je moc dobré, že tak hodně z nás si v 
onu svým způsobem zvláštní noc po Velkém pátku, v očekávání slavného Alleluja, našlo čas a cestu na 
kopeček, do kostela. V tichu jeho ztemnělých zdí a před tváří Nejsvětější Svátosti si hodinku či dvě měli o čem 
s Ním popovídat nebo Mu naslouchat. Měli Boha o co poprosit, poděkovat Mu, zamyslet se nad sebou či svým 
životem. Bylo to takové zvláštní, pěkné, radostné a nadějné. Měl jsem pocit,že jsme všichni "naladěni na 
stejnou vlnu". Byl jsem vnitřně rád, že jsem tam taky a že jsem katolík, že jsem byl jako katolík rodiči 
vychován, že mám manželku, která je rovněž věřící katolička a při cestě večer do kostela mi neřekla (jako by to 
mohlo být v případě nevěřícího partnera) cosi ve stylu "proč tam chodíš někde vysedávat, radši se vyspi...". 
Takové a podobné pocity a myšlenky možná napadají během adorace leckoho z Vás, každý z nás má své 
problémy a bolesti, které odevzdává Pánu. Buďme rádi, že jako katolíci máme Nejsvětější Svátost, máme 
adorace. Využijme toho pro to, aby naše duše čerpala z tohoto nekonečného zdroje Božího Milosrdenství a 
duchovní pomoci. Buďme rádi, že máme možnost prožívat tak pěkné a jedinečné chvíle, jako ta velkopáteční 
noc a celá Bílá sobota, že máme mladé, kteří rovněž přijdou jen tak bez nucení, že máme starší i ty nejstarší 
farníky, neboť jejich modlitby jsou neocenitelné. Zkuste si někdy zajít na nedělní adoraci o první neděli 
odpoledne do kostela (třeba jen na 15-20 minut) a v klidu si porozmlouvat s Bohem. Mám pocit, že je to někdy 
vnitřně víc, než účast na té "nejslavnostnější slavnosti", kde je hlava na hlavě. Zkusme využít adoraci pro 
osobní setkání s Pánem. Zkusme se zamyslet, zastavit v běhu života, alespoň na oněch dvacet minut...

Marian Kozok

Mládež se baví, aneb "Śmiergustówka 99"

Po 40 dnech velkopostního klidu a ztišení, po pátečně-sobotní noční adoraci v našem kostele u Božího 
hrobu, po sobotním "rozvázaní zvonů" opět přišel čas se radovat. A jelikož u mladých chuť k povyražení bývá 
dvojnásobná, zorganizovali jsme si letos na večer Velikonoční neděle 4.4.1999 (s překlopením do pondělního 
"śmiergustu") velkou taneční show. Show byla pro třineckou, neborovskou, ropickou, českotěšínskou farní 
mládež. Byla přítomná i omladina z farnosti Horní Suchá, ale napsat "hornosucheckou" si netroufám... Místem 
konání byl Dům PZKO v Neborech. Nutno říci, že to sice nebylo poprvé (mám na mysli onu velikonoční 
dance-zábavu), ale nevím, zdali o tom někdy někdo něco napsal. Vše mělo začít přesně mezi devatenáctou a 
dvacatou hodinou. Vše vypuklo opravdu "přesně mezi devatenáctou a dvacátou hodinou". Úvod zajistil a 
připravil mladší bratr Romana Buby Kazio, jenž nám sdělil příběh o předávání víry, ve kterém se mnozí z nás 
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poznali a vtiskl tak akci určitý křesťanský nádech. Nutno zde poděkovat Kaziovi za jeho účast. Nu a pak již 
disc-jockey dle slov kdysi známého hitu "dał gaz do dechy i wypuszczał czad z aparatury co ma tysiąc watt...". 
Přišel čas na tančení a kdo chtěl, mohl si dostatečně dost "zatrsat". Byly i hry - např. tanec dvojic s 
pomerančem ve stylu "líčko na líčko" s atraktivní výhrou - láhví skvělého vína neznámé značky. PS: Dane, 
škoda žes to nevyhrál... (autor). Jelikož se rytmus hudby střídal, bylo možno si dát polku, valčík či passo doble. 
V různých časových intervalech se střídala hudba a hry, vše skvěle kočíroval hlavní impresario celé akce -
Roman Buba. Romane, BRAVO! O prestiži akce mezi mladými svědčí i velká účast - sešlo se nás kolem 
stodvaceti, z více farností. Vzácným hostem byl Otec Mirek, kdysi třinecký kaplan a nyní farář z Albrechtic, 
který "přivezl" své mladé mezi nás a navíc se i dal přemluvit k účasti v jedné z her, což byl vskutku výkon 
nejvyššího kalibru. Sranda byla velká a nikdo se (snad) nenudil. Od půlnoci se začalo s dalším dobrým zvykem 
- nastal čas "śmiergustu", mezi mladými muži (a nejenom) velmi populární lidové tradice, kdy je ve vztahu k 
dívkám po stránce fyzického násilí téměř vše dovoleno. Aparatura zmlkla až kolem půl šesté.Občerstvení se 
skládalo z chlebíčků, jednohubek a chipsů. Myslím, že se všem líbilo a dokázali jsme se dobře pobavit, a přitom 
pořád ještě se vkusem a slušně, bez excesů a stylu dnešního světa.

Marek Znich

Víkendový pobyt mládeže "Mosty ´99"

Chtěl bych se v následujících řádcích podělit se čtenáři o zážitky z pobytu mládeže třinecké farnosti v 
nově zrekonstruovaném Domě svatého Josefa v Mostech u Jablunkova, uskutečněném ve dnech 16. -
18.4.1999, kterého se zúčastnilo celkem 19 členů společenství mládeže, spolu s otcem Milošem.

Po příjezdu na místo se zde v kapličce konala mše svaté, a tak jsme se přemístili do dvou podkrovních 
pokojů, dohodli program, a po večeři vyrazili ven.Vycházku jsme si zpestřili zavázáním očí šátkem, uchopením 
za ruce - vytvořením lidského řetězce, vedeným dvěma průvodci směrem na stráň pod Girovou. Na krátkou 
chvíli jsme se tak vcítili do pocitů postižených ztrátou nejdůležitějšího lidského smyslu a uvědomili si 
důležitost vzájemné pomoci mezi lidma. Na místě jsme obdrželi hořící svíčky, rozdělili se na dvě skupiny a 
vydali se na krátký okruh, kde se mohl každý vzájemně podělit o své názory na téma uzdravení a svátosti. 
Atmosféra okolí způsobila, že i ti z mladých, kteří se jinak stydí vyjadřovat nahlas, zde prolomili bariéry a 
prezentovali zajímavé myšlenky. Po návratu jsme zjistili, že nás mezitím navštívil otec Mirek, který nám 
zanechal pozdrav a velikou čokoládu.

Sobotu jsme začali slavením vlastní soukromé mše svaté v kapličce, a jelikož venku pršelo, připravovali 
jsme večerní program - ztvárnění úryvku z Písma svatého a charakteristiky každého člena společenství. Večer 
jsme se pak po modlitbě Breviáře a Růžence výborně bavili nad kresbami, znázorňujícími stvoření světa, 
scénkou z Genesis - poslední zkouškou na Egypt a vyslechli si veršované i zpívané charakteristiky každého z 
nás, zazpívali si a zatančili s doprovodem kytaristy Romana Buby. 

V neděli jsme se zúčastnili mše svaté, zahráli si několik míčových her, po obědě uklidili budovu a vrátili 
se do svých domovů s pocitem krásně prožitých chvil.

Cíle pobytu - vzájemně se lépe poznat, stmelit a odstranit příp. možné rozpory uvnitř společenství bylo 
bezesporu splněno. Tímto bych chtěl za všechny poděkovat "Basi" - Barboře Bockové za bezchybnou 
organizaci pobytu a starost o přípravu chutných jídel pro všechny účastníky a otci Milošovi za duchovní vedení 
a projevenou trpělivost během pobytu. 

zaznamenal Ing. Janusz Kroczek

Rozważania o grzechu i miłosierdziu (10)

Wojciech Jędrzejewski OP

Jego miłosierdzie trwa na wieki 

Od początku świata, od momentu kiedy Bóg sprawił, że człowiek stał się jego wybranym i umiłowanym 
stworzeniem, Pan zapragnął abyśmy dzielili Jego życie, byśmy byli bliscy Mu serce w serce. I kiedy dokonał 
się dramat grzechu, który stanął w poprzek Bożych planów, On nigdy nie zapomniał o swoim zamiarze, aby 
człowieka wprowadzić do swojego serca. Cała historia przygody ludzi i Boga zapisana w Biblii opiera się na 
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miłosiernej pamięci i pragnieniu, aby umiłowane stworzenie osiągnęło przygotowane dla niego szczęście. 
Kluczem mogą być słowa z Pisma Świętego: czyż może niewiasta zapomnieć o swoim dziecku, ta która kocha 
syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. Pan nigdy nie zapomniał po co 
stworzył człowieka. Nigdy nie zniechęcił się jego odejściami, krnąbrnością, uporem, słabościami. Był cierpliwy 
do bólu. Niezłomnie wierny swojej miłości. Ta wierność to właściwie inne imię Jego miłosierdzia. Z pokolenia 
na pokolenie prowadził ludzkość przygotowując ją na pewien niezwykły moment historii, w którym Jego 
miłosierdzie - niegasnąca pamięć o tym, że człowiek ma być zbawiony - miało zajaśnieć z ogromną mocą. Tym 
momentem w historii było narodzenie Bożego Syna w Betlejem w Judzie. Narodzenie Jezusa to krzyk Bożego 
miłosierdzia: nie zapomniałem o tobie, moje ukochane dziecko. Nie pozostawiłem cię w samotności twojego 
zagubienia, słabości i grzechu. Przychodzę, aby zajaśnieć w twoich ciemnościach. Aby wziąć cię za rękę i 
poprowadzić do mojego serca. Przychodzę, aby zaprosić cię do dzielenia mojego życia. Ja przyjmuje ludzkie 
życie, rodząc się jako dziecko, abyś ty przyjął moje. By w ten sposób spełniło się wreszcie moje marzenie 
wobec ciebie. Byś zamieszkał w mojej miłości na zawsze. 

Bóg nie zapomniał o tobie. Nie przestał pragnąć, abyś spotkał Go i odnalazł w Nim swoje prawdziwe i 
nieutracalne szczęście. Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki. Największym zaś jego znakiem jest obecność w 
osobie Jezusa - Boga, przychodzącego do ciebie po ludzku: w pokorze i prostocie.

Bóg szukający 

Czym jest Boże miłosierdzie? Przyjrzyjmy się innej przypowieści Jezusa, w której możemy znaleźć 
odpowiedź. Otóż pewien średni zamożny człowiek był właścicielem stu sztuk owiec. Taki początkujący rolnik -
biznesmen. Któregoś dnia chłopak, którego ów pan zatrudnił do pilnowania owieczek przysnął i jedno 
zwierzątko poszło sobie zwiedzać okolice. Nie była to zbyt bezpieczna wyprawa, albowiem w tamtych stronach 
kręciły się wilki i równie drapieżni sąsiedzi, łasi na bezpańskie stworzenie. 

Co zrobił właściciel? Nie powiedział sobie: łe, co tam jedna owca, mam przecież jeszcze 99, ale w te 
pędy pobiegł jej szukać. I kiedy udało mu się ją odnaleźć, ucieszył się bardzo, a chłopakowi, który pomógł 
odnaleźć zgubę z radości fundnął piwo. 

Czym jest w świetle tej przypowieści Boże miłosierdzie. W oparciu o historię Syna marnotrawnego 
mówiłem, że owo miłosierdzie wyraża się w gotowości przyjęcia, pragnieniu przyjęcia człowieka, który 
powraca po jakimś grzesznym odpale, odjeździe. Przypowieść o zagubionej owcy mówi coś jeszcze więcej, 
bardziej szokującą prawdę. Bóg nie tylko jest gotów przygarnąć grzesznika, ale sam go szuka. Nie siedzi z 
założonymi rękami, mówiąc: no długo jeszcze mam czekać na ciebie? Nie on wybiega w świat, aby odnaleźć 
pogubionego człowieka. Bóg jest miłosierny, szalenie aktywnie. Niekiedy próbuje podesłać ci jakiegoś 
człowieka, który pomoże zobaczyć, że jesteś daleko, że grozi ci niebezpieczeństwo, duchowa śmierć. Kiedy 
indziej Pan może wpędzić cię w poważne tarapaty, gdzie nagle otworzą ci się oczy na to, że zbliżasz się do 
przepaści. Bóg w swoim miłosierdziu szuka człowieka. Niekiedy dopadnie cię w wewnętrznym smutku, budząc 
pragnienie innego, sensowniejszego życia, w świetle Jego Prawdy, Ewangelii. Niekiedy Bóg poszukujący 
ściśnie serce żalem, że nie umiesz kochać, że ranisz ludzi swoim egoizmem i zatęsknisz za pełnią miłości 

Boże miłosierdzie nie czeka z obojętnym uśmieszkiem, przyglądając się ludzkim zmaganiom ze złem. 
On jest tym, który poszukuje grzesznika.

Otwarte ramiona 

Czym jest Boże miłosierdzie? Zobaczmy to na podstawie jednej z przypowieści którą opowiedział Jezus 
swoim uczniom. Pewien człowiek miał dwóch synalków i jeden z nich zapragnął się usamodzielnić. Wziął więc 
tę część majątku Ojca, która na niego przypadała wyprowadził się z domu, wynajmując jakąś willę w całkiem 
innym mieście. 

Ale że nie był człowiekiem zbyt gospodarnym, nie zainwestował pieniędzy w akcję jakiegoś zakładu, 
czy fundusz prywatyzacyjny, ale co wieczór organizował ostre imprezy u siebie. Młodzież z tego miasta szybko 
dowiedziała się, zwłaszcza dziewczyny, że powstał taki nowy, nieoficjalny odlotowy pub. 

W ten sposób dość szybko pozbawił się pieniędzy, a co za tym idzie imprezowych przyjaciół i musiał 
się zabrać do mało płatnej i upokarzającej pracy w tamtejszym pegeerze. I w tej nieciekawej sytuacji naszła go 
taka myśl: źle zrobiłem odchodząc od Ojca. Powinienem wrócić, bo jak tak dalej pójdzie umrę z głodu. Jak 
pomyślał tak zrobił. Jak się zachował ojciec? Tak się ucieszył z powrotu syna, że zapomniał o łajaniu go, 
moralizowaniu, pouczaniu, ale rzucił się chłopakowi na szyję i kazał przygotować uroczysty obiad. 
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Miłosierdzie Boga to zgoda na mój powrót, niezależnie od tego jak daleko odszedłem od Niego. Bóg nie 
jest mściwy, nie będzie krzyczał na człowieka: won mi, jak śmiesz ogóle prosić o przebaczenie po tym co 
zrobiłeś! Miłosierdzie Pana to Jego otwarte ramiona witające powracającego syna z pustymi kieszeniami. Jezus 
raz na zawsze zaświadczył o takim Bożym miłosierdziu, gdy na krzyżu rozciągnął swe ramiona, aby czekać i 
przygarnąć powracających. Zawsze mogę do Niego powrócić, nigdy mnie nie kopnie, nie wywali za drzwi. 
Zawsze w progu przywitają mnie otwarte ramiona czekającej miłości. 

Sięgnijmy po jeszcze jeden przykład Bożego miłosierdzia, który możemy znaleźć w słowach Jezusa: 
Któregoś dnia podszedł do Mistrza Piotr, który poprztykał się po raz kolejny z Janem - zazdrosnym o jego 
pozycję pierwszego wśród Apostołów i zapytał Jezusa: Panie ile razy mam przebaczyć, gdy mój brat zgrzeszy 
przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? Na to PAN odparł: nie mówię ci, że aż siedem, lecz, siedemdziesiąt 
siedem razy. 

To musiał być niezły szok dla Piotra, który chcąc podkreślić swoją wielkoduszność podał aż tak 
zawyżoną jego zdaniem liczbę, a został znokautowany nakazem, żeby zawsze być gotowym przebaczyć, gdy 
winowajca o to poprosi. 

Cała ta scena pokazuje jedną zasadniczą różnicę w naszym, ludzkim, a boskim podejściu do 
przebaczenia. My traktujemy je w kategoriach rzuconego ochłapu naszej pseudo wielkoduszności. Mówimy w 
głębi serca: postąpiłeś jak ostatnia świnia i nią jesteś, ale znaj mą dobroć, draniu, wybaczam ci. No oczywiście 
ile razy można tak powtarzać pod adresem tego samego człowieka. Za którymś razem myślimy sobie: won mi z 
oczu, brzydzę się nawet ciebie dotykać, nie licz już na nic. Bóg mówi inaczej: najbardziej w świecie pragnę, 
żebyś porzucał zło, w które się wikłasz, a biegł drogą miłości do mnie. Zawsze jestem gotów wesprzeć cię 
choćby w milionowej próbie życia jako dziecko światła, jako mój syn. Nigdy nie zmęczę się, by dodawać ci sił 
do nawrócenia, ponieważ kocham cię. 

Bóg przebacza zawsze, to znaczy nigdy nie powie: stary to już ostatni raz, potem nie próbuj nawet ze 
mną gadać. Nie istnieje próg cierpliwości Boga, który spowodowałby Jego zacięcie się w sobie i odmowę 
przebaczenia. Jedynie czego możemy się bać, to naszego zacięcia się w grzechu. 

(cdn)

Lux aeterna luceat eis, Domine, cum sanctis tuis in aeternum.

W środę 28 kwietnia 1999 pożegnaliśmy naszego brata pana Tadeusza Kiedronia, którego Pan powołał 
do Swojej chwały. Za całożyciową służbę dla Kościoła, za niezliczone godziny spędzone przy organach -
DZIĘKUJEMY!

Redakcja MOSTu

Koutek zajímavostí

Víte, že v naší farnosti máme velmi pěkný zvyk, který je už tak trochu tradicí, založenou na tom, že u 
otláře ministrantují spolu otec se svým synem nebo hned několika syny. Průkopníkem v tomto směru byl kdysi 
Petr Čala, který ministroval se svým synem, taktéž Petrem. Dnes máme další tři pěkné příklady: Robert 
Golasowski ministruje se svými kluky, 13-letým Jakubem a 11-letým Filipem. Můj redakční kolega (a 
dlouholetý spoluministrant a kolega vůbec...) Genio Worek zase ministruje spolu se svým 9-letým synem 
Michalem. Rekordmanem je ovšem Standa Krężelok. Ten minulou neděli šel k oltári se svými třemi syny: 10-
letým Markem, 8-letým Jakubem a 7-letým Tomášem. Není na tom něco hezkého? Nemyslíte?!

Marian Kozok
P.S: Autor tohoto článečku má 4-letou dceru (prozatím) a .... holky - ministrantky v Třinci (prozatím) nepřišly na 

řadu...

Velikonoce na jihu Čech

Letošní velikonoční svátky jsem prožila u své kmotřičky v Nových Hradech, malém městečku v jižním 
cípu Čech, na dohled od rakouských hranic. Že jde o pohraničí, po válce vystěhované a dosídlené, se dalo 
poznat na první pohled při návštěvě kostela. Ani o svátcích nebylo plno, převažovali staří lidé a mezi nimi pár 
mladých, střední generace chyběla.
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O to více mne překvapila srdečnost, s jakou jsme byli po bohoslužbě pozváni do kláštera, těsně 
sousedícího s kostelem sv. Petra a Pavla. O zdejší farnost se totiž stará řád Služebníků Panny Marie - servitů, v 
jediném klášteře tohoto řádu v našich zemích. Sami bratři servité nazývají svůj klášter "Domem setkání" a 
opravdu je neustále otevřen pro všechny, nevěřící i věřící jakéhokoliv vyznání. Všem se tu nabízí příležitost ke 
zklidnění uprostřed shonu, ke ztišení duše mezi starými zdmi a k připomenutí pravého smyslu života.

Duchovní obnova tohoto kraje začala teprve nedávno, když klášter byl zcela zdevastovaný dlouholetou 
"péčí" pohraniční stráže. Za vydatné pomoci rakouských a německých věřících byl opraven a navrácen 
původnímu účelu. Nejdříve si do něho našly cestu děti a mladí lidé, které jsem také měla možnost vidět a 
poslouchat při jejich pravidelném čtvrtečním setkání, tentokrát rozšířeném o adoraci. Při hře na kytaru a zpěvu 
písniček z Taize se klášterní místnost úplně zaplnila mladými lidmi, kteří nakonec neměli ani kam sednout. 
Bylo vidět, s jakou láskou mezi sebou vítají pětasedmdesátiletého otce Bonfilia, dobrého ducha kláštera a celé 
farnosti, který má hlavní zásluhu na tom, že víra začíná překračovat zdi kostela.

Velmi se mi líbilo, jak si zdejší společenství věřících svého otce Bonfilia, který i ve svém pokročilém 
věku je tak mladý srdcem, váží a jak se nikdy po mši svaté nezapomenou za něho pomodlit. Myslím, že i v naší 
farnosti bychom měli děkovat za naše duchovní otce, kteří nás vedou na cestě k Bohu.

Pane Ježíši, děkujeme Ti, že máme mezi sebou kněze, Tvé služebníky a správce božích tajemství. 
Prosíme Tě, dej jim věrnost a vytrvalost v tak svaté službě a nám živou víru, že Ty je posíláš. Učinils je našimi 
duchovními vůdci, dej jim ducha moudrosti a rady, upřímnost otcovské lásky a nám dar úcty a oddanosti, ať 
pozorně nasloucháme jejich slovům. Obdař nás všechny trpělivostí a vzájemným pochopením. Našim kněžím 
dej zdraví pro jejich těžkou službu. Ať jsou našimi dobrými pastýři na cestě do nebe. Amen.

Marie Ciencialová

Nedělní liturgie v květnu

5. neděle velikonoční (2.5.)
1. čtení: Sk 6,1-7; 2. čtení: 1 Petr 2,4-9; Evangelium: Jan 14,1-12
Žalm: odp. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe.
ref. Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana.

6. neděle velikonoční (9.5.)
1. čtení: Sk 8,5-8.14-17; 2. čtení: 1 Petr 3,15-18; Evangelium: Jan 14,15-21
Žalm: odp. Jásejte Bohu, všechny země.
ref. Niech cała ziemia chwali swego Pana.

7. neděle velikonoční (16.5.)
1. čtení: Sk 1,12-14 2. čtení: 1 Petr 4,13-16; Evangelium: Jan 17,1-11a
Žalm: odp. Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých.
ref. W krainie życia ujrzę dobroć Boga.

Slavnost Seslání Ducha svatého (23.5.)
1. čtení: Sk 2,1-11; 2. čtení: 1 Kor 12,3b-7.12-13; Evangelium: Jan 20,19-23
Žalm: odp. Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země.
ref. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Slavnost Nejsvětější Trojice (30.5.)
1. čtení: Ex 34,4b-6.8-9; 2. čtení: 2 Kor 13,11-13; Evangelium: Jan 3,16-18
Žalm: odp. Chvályhodný a svrchovaně velebený na věky.
ref. Chwalebny jesteś wiekuisty Boże.

Slavnost Těla a Krve Páně (3.6.)
1. čtení: Dt 8,2-3.14b-16a; 2. čtení: 1 Kor 10,16-17; Evangelium: Jan 6,51-58
Žalm: odp. Jeruzaléme, oslavuj Hospodina.
ref. Kościele święty, chwal swojego Pana.
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10. neděle v mezidobí (6.6)
1. čtení: Oz 6,3-6; 2. čtení: Řím 4,18-25; Evangelium: Mt 9,9-13
Žalm: odp. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.
ref. Boże zbawienie ukażę uczciwym.

Pořad bohoslužeb v květnu

1. Neděle 2.5.1999 - 5. neděle velikonoční, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
2. Pondělí 3.5.1999 - svátek sv. Jakuba a Filipa, apoštolů
3. Neděle 9.5.1999 - 6. neděle velikonoční, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
4. Čtvrtek 13.5.1999 - Slavnost Nanebevstoupení Páně. Dnes začíná devítidenní příprava na slavnost 

Seslání Ducha svatého.
5. Pátek 14.5.1999 - svátek sv. Matěje, apoštola.
6. Neděle 16.5.1999 - 7. neděle velikonoční, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
7. Neděle 23.5.1999 - Slavnost Seslání Ducha svatého, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky. Dnes 

končí doba velikonoční.
8. Neděle 30.5.1999 - Slavnost Nejsvětější Trojice, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
9. Pondělí 31.5.1999 - svátek Navštívení Panny Marie.
10. Čtvrtek 3.6.1999 - Slavnost Těla a Krve Páně.
11. Neděle 6.6.1999 - 10. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
12. Každou neděli půl hodiny před večerní mší svatou je adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a svátostné 

požehnání. Poslední neděli v měsíci - mariánské večeřadlo.
13. Po celý měsíc květen budeme slavit po večerní mši svaté májové pobožnosti.
14. V průběhu týdne mše svaté začínají v 6.35 a 17.00 hodin. V pondělí, středu, pátek - ranní česky, 

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

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

k Božímu Milosrdenství.
17. Mše svatá v Domově důchodců na Sosně je každý pátek v 15.30. Mše svatá v Nemocnici Sosna je 

každou sobotu v 15.30 hodin. Půl hodiny před začátkem mše svaté je možno přistoupit ke svátosti 
smíření.

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

Úmysly apoštolátu modlitby - květen 1999

1. úmysl všeobecný - Aby mladí svou tvůrčí schopností a nadšením byli posly a svědky Ježíšova 
slova, které je pramenem naděje a pokoje.

2. úmysl misijní - Aby křesťanští rodiče po příkladu a s pomocí P. Marie vychovávali své děti v 
hluboké víře a ochotě zapojit se do apoštolské a misijní práce.

3. úmysl národní - Aby všichni, kdo učinili celoživotní závazky v manželství nebo v zasvěceném 
životě, nacházeli v Mariině věrnosti vždycky svůj vzor.

Příští číslo MOSTu vyjde 6. června 1999. Příspěvky můžete zasílat do 25.5.1999.




