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ALELUJA!

Požehnané Velikonoce v blízkosti vzkříšeného Pána Vám 
přeje redakce.

Zaskvějte se ve slávě Božská tajemství!

Po roce opět přišel čas, kdy při velikonoční vigilii jsme slyšeli slavný velikonoční chvalozpěv: Zajásejte 
již zástupy andělů v nebi, zaskvějte se ve slávě Božská tajemství! K vítězství tak mocného Krále zazni polnice 
a zvěstuj spásu... Do ztemnělých chrámů, do kterých byla slavnostně vnesena velikonoční svíce, rozsvícena od 
právě posvěceného ohně, zaznívají tato slova majestátně. A není divu, vždyť mají oslavit Boží majestát a 
vítězství, které nemá v dějinách vesmíru obdoby. Vítězství, které se stalo sílou putujícího Božího lidu pro celá 
staletí. Obsah tohoto vítězství dobře známe, vždyť se k jeho slavení připravujeme celou svatopostní dobu. Toto 
vítězství změnilo skutečně všechno.Nyní nám to snad ani tak nepřipadá, ale když se život člověka chýlí ke své 
přirozené časové hranici, není tak úplně jedno, zda vím, že za touto hranicí mě Někdo čeká, nebo to nevím a 
děsí mě prázdnota a šeď někdy až tragikomických hřbitovních veršů, které se někdy recitují při nekřesťanském 
loučení se zesnulým. Jakýpak div, že tato prázdnota a šeď dokáže děsit člověka na tolik, že se uchyluje i k 
tomu, že nechá i své nejmilejší třeba zpopelnit bez obřadu... Je jasné, že se děsí skutečností, že jednou tohle 
musí potkat i jeho a tak se té prázdnoty bojí jaksi už předem.

Kristovým zmrtvýchvstáním se ale změnilo ještě jedno: Od tohoto času již nebude slaven jako sváteční 
den sobotní, ale neděle. Vždyť právě v neděli došlo k největším událostem v dějinách spásy: Kristovo 
zmrtvýchvstání a seslání Ducha svatého. Den Páně není nepohyblivým, i když zase nelze Den Páně slavit podle 
své libovůle. Bývá nám vytýkáno, že jsme změnili nezměnitelné. Změnili jsme to ovšem my? Nedal k této 
změně pro nový zákon jakýsi tichý povel Vykupitel? No a pak nezapomínejme, že právě On dal svému 
náměstkovi sv. Petrovi a tím logicky i jeho nástupcům ve službě moc klíčů, čili právo svazovat a rozvazovat. 
Neděle je tedy dnem zmrtvýchvstání Páně, Dies Domini, nebo velmi hezky tento den nazývá ruština: 
voskresenje - neslyšíme tam "vzkříšení"? A ani doba surové totality, která byla v bývalém Sovětském svazu 
ještě surovější než u nás, nezměnila tento název, i když na druhé straně bourala kostely, zabíjela kněze, věznila 
a všemožně pronásledovala Kristovy vyznavače, jakoby si sám Pán tuto věc hlídal...
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Kristovo zmrtvýchvstání, které se nás bezprostředně dotýká právě ovocem, které přijímáme pro život 
věčný, se stalo obsahem nejen Božího Hodu Velikonočního, ale každé neděle. Svatý Otec Jan Pavel II. 
podepsal a zveřejnil dne 31. května loňského roku v den slavnosti Seslání Ducha svatého svůj apoštolský list, 
ve kterém věnuje pozornost právě neděli, jejímu prožívání a slavení tajemství naší spásy.Nazval tento list velice 
prostě a výstižně: Dies Domini, to je: Den Páně. A je zvláštní, že tento list adresuje nejen biskupům a kněžím, 
ale všemu Božímu lidu. Není možné v jednom článku podrobně rozebrat vše, co Duch svatý skrze Kristova 
náměstka připomíná a učí. Budeme mít k tomu příležitost, dá-li Pán Bůh, v červnu v rámci pobožností k 
Božskému Srdci Páně. 

My se můžeme právě o velikonocích a v celé velikonoční době podívat, jak slavíme, či neslavíme neděli 
my. Je to důležitý průzkum. Zvykli jsme si na to, že v neděli, kdy se slaví nějaký svátek, - třeba nyní Hod Boží 
Velikonoční, či Hod Boží Vánoční (ten bývá pravidelně v neděli) bývají kostely mnohem více naplněny než v 
normální neděle. Zdá se, že právě podstata, která činí neděli nedělí nám trochu uniká. Scvrkává se mnohdy jen 
do jakéhosi "půjdu, abych neměl hřích, půjdu, aby nebyl doma kravál, aby mě Pán Bůh nepotrestal, půjdu, 
protože potřebuji od Pána Boha to, či ono." Jako bychom se chtěli i k Pánu Bohu chovat tržně: "půjdu, ale co za 
to?" Svatý Otec připomíná, že Eucharistie je srdcem neděle. Jinými slovy: přicházím ne proto, abych dělal 
Bohu milost, ale abych čerpal ze zdroje, který byl z lásky Boží otevřen právě velikonočním tajemstvím. Za to 
bych měl být Bohu nekonečně vděčný a ne si myslet, že Bůh mi za mou přítomnost musí ještě čímsi platit.

Kdo ví, že ovocem mše svaté je Eucharistie uložena ne ve svatostánku, či v srdci mého souseda, ale v 
mém srdci vlastním, raduje se z každé neděle a může se žalmistou opakovat: Čím se odplatím Hospodinu za 
vše, co mi prokázal? Před Velikonocemi houstnou řady u zpovědnic. Každý, kdo se alespoň trochu cítí 
křesťanem, cítí povinnost očistit se svátostným způsobem, aby v době velikonoční se mohl ve svatém přijímání 
spojit se svým Pánem. To je správné, jenomže kterýpak život je schopen rozvoje a růstu, jestliže se mu dopřeje 
jednou do roka očištění a nasycení? Každá neděle je Den Páně, voskresenje. No a protože nejsem jako křesťan 
sám, pak v kostele v neděli vidím další, kteří jsou pokřtěni, vytvářejí spolu s kněžími, biskupy a Kristovým 
náměstkem jednu rodinu Církve. Proto Svatý Otec nazývá ve svém apoštolském listě neděli taky Dnem Církve. 
Stalo se už na více místech vícekrát, že právě na ulici se potkali lidé, kteří zjistili, že jsi nejsou cizí: znají se z 
kostela. Díky tomu spolu dokázali promluvit, později se i blíže spřátelili a nakonec si dokážou i vzájemně 
pomoci. Vím o několika případech třeba mladé rodiny, která si buduje či adaptuje rodinný domek a tu a tam se 
potěší, když právě z těch, které vidívá v kostele, se někdo nabídne, že třeba pomůže u míchačky, či nabídne 
pomoc instalatérskou či jinou. To není fantazie. A je opravdu pěkné, když se pak budovatel zeptá, co bude 
dlužen a ten pomocník třeba mávne rukou a řekne třeba: "ale vždyť jsme jedna rodina, ne?" Je opravdu dobře 
vidět se v kostele, - ale prosím ne proto, abych začal na svých sousedech vyhledávat jejich vrásky a chyby. 
Slyšel jsem už kdysi kdesi takovou námitku: "Nechodím do kostela, protože když tam vidím toho, či toho, tak 
mám dost..." A to tam přicházíš jako soudce? A neutečeš třeba z čekárny lékaře, když slyšíš, kolik lidí tam 
kašle a smrká?

Jestliže je Den Páně a Den Církve dnem sjednocení s Bohem, pak je logické, že v neděli není možné 
pracovat. Představme si, že si pozveme vzácnou návštěvu, nebo se nám ohlásí, my to s radostí přijmeme a až 
přijde, usadíme ji do křesla, připravíme na stůl pohoštění a my budeme vytírat prach, luxovat koberce, mýt 
okna... A až se tomu návštěva podiví, řekneme: "Však povídejte, my vás slyšíme a mluvíme s vámi..." To by 
snad byl vrchol nezdvořilosti. Tento den je určen ke společenství s Bohem, se kterým jsem prožil krásné 
okamžiky v době bohoslužby, kterého si přináším domů skrze svaté přijímání, se kterým mám prožít celý den, 
který Jemu a moji duši patří. Se znepokojením lze sledovat, jak se člověk snaží znetvořit den, který patří Bohu a 
duši člověka. Podívejme se kolem sebe: supermarkety zavádějí nedělní prodej, - ono to láká běhat po 
obchodech a dokonce si i vsugerovat: vždyť já to skutečně potřebuji... A to jistě není jen svět obchodů. A na 
další straně se nám plní ambulance a psychiatrická oddělení těmi, kteří taky mysleli, že snad objeví Ameriku a 
dnes jsou sesypáni a na dně a hltají doslova všelijaké prášky... Ty prášky mohou utlumit, nebo časem podráždit 
žaludek, ale Pán volá: Pojďte ke mně všichni, já vás občerstvím! A v tom je už rozdíl: utlumit, nebo občerstvit.

Slýchali jsme, nebo snad ještě slyšíme od různých lidí, že oni jsou svobodní a tak jim nemůže nikdo 
nakazovat chodit v neděli do kostela. Rozumnému a inteligentnímu není třeba rozkazovat, on ví, proč chodí. 
Ale zkusme se podívat na tu svobodu, když se třeba vracíme ze mše svaté: žena ve vytahaných teplákách, zpod 
ručníku na hlavě trčí natáčky, v ruce kbelík s odpadky, z otevřeného okna slyšet hučet vysavač... Tohle je 
svoboda? Možná, proti gustu žáden dišputát, ale není to svoboda, kterou nám přinesl Ježíš Kristus. V neděle se 
budovala nová sídliště: kolik v nich je dnes skutečných domovů, kde se člověk rád vrací? Kolik domů, 
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zničených záplavami bylo budováno právě v neděli? Zavádíme tu i onde nedělní práci: a jsme na tom 
ekonomicky lépe?

Učme se tedy slavit neděli, nejen prožít, ale slavit. Ne podle toho, jestli měl mši svatou ten či onen kněz, 
jestli se mi líbil či nelíbil jeho ornát. Kristus sám je Pánem neděle. Kněz je jenom jakýmsi schodištěm skrze 
které Kristus sestupuje do našeho společenství. Jen v něm se mohou i v nás zaskvět Božská tajemství. A z 
dobroty Boží jich není v nás málo. Nebraňme Bohu, aby je v nás rozzářil, to bychom byli sami proti sobě. 

Velikonoční blahopřání a požehnání vám všem!
P. František

Známe poklady své víry?

Slavení eucharistie (19)

Přípravné modlitby
Obec je jimi připravována na přijetí svatého přijímání, na jednotu s Kristem.
Začínají "Otčenášem", což je modlitba jednoty. Neboť naše vzájemná jednota je předpokladem jednoty s 

Kristem. Jde tu už jen o "nás" a o "my" a ne už o "já" a "ty". Tvoříme dokonalou jednotu a mluvíme k Otci už 
jen v množném čísle.

Vzápětí následuje jakýsi druh mírové litanie. Říká se tu: "Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej 
našim dnům svůj mír." Tuto větu zavedl papež Řehoř v době stěhování národů. Objevuje se také v prvním 
kánonu před proměňováním. Myslí se tím pokoj mezi národy, který je dnes právě tak potřebný, jako dříve ne-li 
potřebnější.

"Smiluj se nad námi a pomoz nám: Ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu." Područí hříchu 
znamená nepokoj ve vlastním srdci. Máme být připraveni, "... s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho 
Spasitele Ježíše Krista."

Obec pak odpoví: "Neboť tvé je království i moc ..." To je text, který se nekatoličtí křesťané za 
Otčenášem vždycky modlí. Pak přichází prosba za pokoj v církvi: "... naplňuj ji pokojem a veď k jednotě."

Nakonec následuje pozdravení pokoje zde přítomné církvi a pozdravení pokoje mezi jednotlivými členy, 
kteří jsou přítomni. Je to opravdová mírová litanie:

Prosba za mír mezi národy,
za mír ve vlastním srdci (jako předpoklad jakéhokoliv míru),
za mír mezi všemi křesťany,
za mír ve vlastní církvi,
za mír v zde přítomné církvi,
za mír mezi všemi členy zde přítomné církve.
Projde-li se tato litanie až do poslední části - míru mezi všemi, pak vytváříme jednotu. A to je 

předpoklad, abychom se sjednotili s Kristem.
Pak následují dvě přípravné modlitby, které se kněz modlí potichu - ale zase tak, aby se všichni mohli 

vnitřně připojit.
"Pane Ježíši Kriste, Synu Boha živého, tys naplnil Otcovu vůli a v Duchu svatém jsi dal svou smrtí život 

celému světu. Skrze své tělo a svou krev vysvoboď i mě ze všech mých nepravostí a zbav mě ode všeho zlého, 
ať vždycky miluji tvá přikázání a nikdy se od tebe neodloučím."

Nebo:
"Pro tvou lásku tě prosím, Pane Ježíši Kriste? ať přijímání tvého těla a tvé krve není mým odsouzením" 

(srov. 1 Kor 11,26-30: Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, ... jí a pije sám sobě odsouzení. 
Pavel v této souvislosti pokračuje: Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných a mnozí umírají), "ale mou 
ochranou a lékem pro duši i tělo." Skutečně tu jde o obojí: o uzdravení na těle i duši, protože eucharistie je 
svátost léčivá.

Totéž se objevuje ještě jednou: "Hle Beránek Boží ten, který na sebe vzal hříchy světa."
"Pane, nezasloužím si ..., ale řekni jen slovo, a má duše bude uzdravena."
Tedy jde tu také o uzdravení, které je mi teď nabízeno a darováno. Berme to také skutečně vážně. A také 

to přijímejme!
Na závěr přichází po čtvrté zvolání: "Pán s vámi."
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"Jděte ve jménu Páně." To neznamená: všichni rychle zmizte, jak se to nezřídka stává, že všichni hned 
opouštějí kostel. Všichni bychom si měli ještě vyhradit čas pro díkůvzdání. Význam tohoto zvolání je asi tento: 
Pán je teď s vámi, jděte a zachovávejte pokoj s těmi, ke kterým jdete. Jde o apoštolát na základě oltáře. V 
přijímání jste se ztotožnili s Kristem.

Je to dvojnásobné proměňování a dvojí přijímání.
Dvojnásobné proměnění: Chléb a víno se proměňují v tělo a krev Kristovu. A je to také naše proměna v 

Krista, která se děje při přijímání. První communio je tedy naše.
Druhé se děje venku. Je to proměna, ke které jsme teď vysíláni: Jděte ve jménu Páně k lidem, ke kterým 

právě přicházíte, Nechte se od nich lámat. Přijali jste Krista a stali se tedy Kristovým mystickým tělem. Ostatní 
vás teď budou lámat, ať jste kdekoli: v práci nebo doma, v rodině. Jestliže tito lidé požívají teď vás, budou také 
proměňováni v Krista. To je apoštolát na základě oltáře.

Být proměněn v Krista tedy znamená stát se eucharistií. Eucharistie není činnost, ale bytí, stávání se 
něčím. A tak, jako jsme lámali Krista, měli bychom se nechat lámat lidmi: tím, že si nárokují náš čas, naši 
pracovní sílu, naše znalosti - v rodině, tam kde jsme, v našem povolání.

Tím, že teď jdu k těmto lidem ve jménu Páně, vytvářím předpoklad, že Pán může být mezi námi. Když 
se jako hostie necháme lámat od lidí tam, kde právě jsme, přijímají Pána tak, jako jsme ho přijali my. Jsou tak 
proměňováni v Krista a mají účast na jeho lásce.

Prožíváme zde asi toto: církev je malá hrstka a vždycky to bude malé stádce. Je kvas ve světě. Má však 
za úkol otevírat svět pro lásku Boží, aby se také pohané a všichni, kdo Krista ještě neznají, začali - ale přes nás! 
- mít vzájemně rádi. Pomysleme na poslední soud - všichni, kdo činili dobro, kdo milovali, budou zachráněni.

A to všechno se má stát skrze kvas.
Když jdeme ve jménu Páně, ať mezi pohany nebo mezi ostatní lidi, se kterými se setkáváme, a smějí-li 

nás lámat, protože jsme se stali eucharistií, smějí-li nás "jíst", tzn. vyžadují náš čas, naše síly, pak budou 
proměňování, pak v nich poroste láska, budou schopni lásky, skutků lásky, a tak se zachrání. Tento apoštolát na 
základě oltáře je důležitý a rozhodující právě v době, kdy musíme počítat s opravdovým pohanstvím i mezi 
námi; s nepokřtěnými, nevěřícími, aby došli k lásce, k Bohu, a tak našli spásu skrze kvas církve, který se nechá 
lámat, ať je kdekoli - rozptýlený mezi všemi.

To je poslání: "Pán s vámi! Jděte ve jménu Páně!" Je s vámi a bude s vámi, půjdete-li v jeho jménu. A 
nechte se lámat - stali jste se eucharistií.

Konec (z knihy: Dar rozlišování duchů, Hans Buob)

MOST przedstawia zacnego gościa parafii trzynieckiej - Ojca PIOTRA 
KISIELA

W tygodniu przed Niedzielą Palmową w naszej parafii rekolekcje wygłosił Ojciec PIOTR KISIEL, 
rodak z Polski, który przyszedł do Czech w ramach pomocy duszpasterskiej w naszych wyludnionych co nieco 
diecezjach czeskich i morawskich. Ojciec PIOTR urodził się 18 grudnia 1966 roku, ma 32 lata. Przy okazji jego 
pobytu w Trzyńcu poprosiliśmy go o kilka zdań "o sobie". Ojciec Piotr chętnie spełnił naszą prośbę i napisał 
nam taki oto list, tak trochę autobiograficzny.

Pozdrawiam wszystkich czytelników Waszego czasopisma parafialnego MOST! 
Pracuję obecnie w parafii Ropica i Trzycież, jak również w kościele filialnym w Gutach. Urodziłem się 

na południu Polski w Rzeszowie, który jest dzisiaj stolicą Województwa Podkarpackiego. Mój dom rodzinny 
znajduje się w wiosce o nazwie Pustynia, która jest na przedmieściach Dębicy. Studiowałem w Wyższym 
Seminarium Duchowym w Tarnowie. Po jego ukończeniu przyjąłem święcenia kapłańskie dnia 30 maja 1992 
roku w Katedrze Tarnowskiej. 

Przez następnych 5 lat pracowałem jako wikariusz we trzech parafiach Łososina Dolna koło Nowego 
Sącza, Cikowice niedaleko Krakowa i Dobrków w pobliżu Dębicy. 

W pewnym momencie swego kapłaństwa zdecydowałem się wyjechać do pracy za granice, by pomóc w 
krajach gdzie jest mało księży. I tak zrządzeniem Opatrzności i decyzją ks. biskupa w Tarnowie ks. biskupa 
Józefa Żywińskiego trafiłem do Diecezji Ostrawsko-Opawskiej a konkretnie do Karwiny, gdzie począłem 
uczyć się języka czeskiego. Od lipca 1998 roku jestem proboszczem w Ropicy, Trzycieżu oraz w Gutach. Wasz 
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czcigodny ksiądz proboszcz poprosił mnie, bym wygłosił w Waszej parafii rekolekcje przed Świętami 
Wielkanocnymi 1999. Postanowiłem podjąć sie tego zadania.

Chciałbym teraz kilku słowami ztreścić myśli, które głosiłem a ponieważ mam jeszcze problemy z 
językiem czeskim, to raczej tych kilka słów będzie w języku polskim. 

W pierwszym kazaniu w oparciu o przypowieści o synu marnotrawnym chciałem podkreślić wielką 
miłość i miłosierdzie jakie Bóg ma nawet względem największego grzesznika, jeżeli ten chce odpokutować 
winy, za które żałuje i chce się poprawić.

Treścią drugiej nauki było zainteresowanie słuchaczy troską o nasze sumienie i wszystkim, co z tym się 
wiąże.

Trzeciego dnia w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Marii Panny rozważaliśmy słowa "Synu, to 
Matka Twoja", które Pan Jezus wypowiedział z krzyża do Jana, dając nam Marię jako jako Matkę.

W ostatni czwarty dzień tematem zamyślenia były słowa pieśni "W krzyżu cierpienie, w krzyżu 
zbawienie, w krzyżu miłości nauka" czyli czym jest dla człowieka wiernego Krzyż Pana Jezusa Chrystusa. 

Niech te rekolekcje pomogą nam głębiej i mocniej przeżyć tegoroczne Święta Wielkanocne, 
czego Wam i sobie życzy
Ojciec Piotr Kisiel.

Bardzo dziękujemy Ojcu Piotrowi za gościnną wizytę w Trzyńcu i wierzymy, że przez wzgląd na 
bliskie "sąsiedztwo" znów się spotkamy.

Przygotował Ing. Marian Kozok

Dobrou zprávu hlásej

Před nedávnem jsem přišel ráno do práce a s jednou kolegyní jsme se dali do řeči, jak už to ráno bývá -
pozdrav, jak se máš, co nového. Ani už nevím proč ta kolegyně řekla něco v tom smyslu: "tak vidíš, všude je to 
stejná bída, každý chce všechno urvat jenom pro sebe, všechno je špatné, žádná pozitivní zpráva..." V prvním 
momentě jsem chtěl přikývnout, ostatně - vlastně měla pravdu. Ale najednou mě napadlo, že to je přece jenom 
trochu jinak a odpověděl jsem jí: "Jakto? Žádná pozitivní zpráva? A to, že jsi přišla do práce a máš ještě volnou 
židli, to je nic? Že jsi ráno vstala živá a zdravá, to není pozitivní věc?" Venku před okny budovy je parkoviště a 
právě v tu chvíli se pokoušeli dva řidiči otevřít zabouchnuté dveře u svých aut (dvě auta najednou, to je opravdu 
smůla a nestává se to zrovna často). A tak jsem dodal: "Vidíš, pozitivní je i to, že sis nezabouchla dveře u svého 
auta a nenechala si v něm klíčky." Kolegyně se zasmála a dala mi zapravdu. Proč se o tom zmiňuji? Protože o 
tom, je náš život. Najít v tom všem kolem nás maličkosti, které se na první pohled zdají být bezvýznamné, ale 
přece způsobují to, že život má cenu. Vždyť kdybychom jej poměřovali pouze zprávami z jisté televizní 
stanice, tak opravdu nám nezbude nic jiného, než si vzít provaz, uplést na něm smyčku a dát si ji na krk!

Každodenní maličkosti, které přinášejí radost, jenom je umět najít!!! Jedna pseudomoudrost praví, že 
když nám je na světě zle, tak máme najít někoho, kdo je na tom ještě hůř a ihned se pocítíme lépe. Není to moc 
pěkné a už vůbec to není křesťanské. To je fakt! 

Křesťanství přece nemusí hledat pozitivní zprávy, protože samo o sobě je pozitivní zprávou, postavenou 
na evangeliu, tedy také na dobré a pozitivní zvěsti. A s tou největší a nejúžasnější pozitivní zprávou se 
setkáváme právě dnes: "KRISTUS POVSTAL Z MRTVÝCH! ALELUJA!" Nic víc a nic míň. Na tom je 
postaveno všechno. Sv. Pavel říká: "Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná... (1 Kor 15, 17a). Avšak 
Kristus byl vzkříšen...( 1 Kor 15, 20a)". Ano, na těch málo slovech, která vyjadřují smysl naší víry a potažmo i 
celého našeho života, stojí všechno. KRISTUS ZMRTVÝCHVSTAL!!! 

Dnešního dne opět pronese papež Jan Pavel II. své poselství městu i světu. V mnoha jazycích pronese 
radostnou zvěst a ve většině z nich to budou zase slova : "Kristus zmrtvýchvstal, radujte se, aleluja!" Znova 
stejná slova, ale přece nelze říci nic většího, povzbuzujícího, radostnějšího. A celá církev, my všichni, toto 
radostné poselství shrneme do jednoho slova "ALELUJA", "CHVALTE PÁNA". A jásavé aleluja budeme 
opakovat v nadcházejících padesáti dnech velikonoční doby nesčetněkrát! Chvalte Pána za všechny divy, které 
nám učinil. Toto je den, který On učinil, jásejme a radujme ze z něho. Ano, učinil ten den, protože celá 
velikonoční doba je vlastně jediným velikým dnem, kdy se radujeme z vítězství života nad smrtí, dnem, jenž je 
předzvěstí nebeské radosti, kde nebude už ani čas ani prostor, ale jedna jediná veliká radost a štěstí z patření na 
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Boží tvář. "Noci tam již nebude a nebudeme potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť Pán Bůh bude 
našim světlem a budeme s ním kralovat na věky věků." (srov. Zj 22, 5).

"Smrt a život se střetly v podivuhodném zápase". Na chvíli se zdálo, že smrt vítězí. Na kříži, na 
Golgotě. A na Velký Pátek opravdu na chvíli zvítězila. Ale díky tomuto vítězství vytryskl z Ježíšova boku zdroj 
nekonečné Boží lásky, zdroj milostí, ze kterých můžeme my teď čerpat na cestě k životu. K věčnému životu. 
Neváhejme, vztáhněme ruce a čerpejme z Božích svátostí plnými dlaněmi! Smrt zvítězila! Toto vidělo mnoho 
lidi, římští vojáci, nenávistný dav, Matka i další ženy spolu s Janem, další apoštolové, kteří tam někde určitě v 
tom davu byli ukrytí. Život se však nevzdával a bojoval dál a zvítězil v tichosti, za nedělního úsvitu. Zde již 
nebylo mnoho svědků, pouze noc. "Ó vskutku blažená noc, ta jediná směla znát čas i hodinu, kdy Kristus vstal 
z říše zemřelých. Ó vpravdě blahodárná noc, která spojila zemi s nebem, člověka s Bohem" (Exsultet), Veliká 
Noc. A tak je to i v našem životě. Vítězství smrti, její působení, ty negativní zprávy vidí všichni. Jsou nám 
odhaleny jako na Golgotě a přiznejme si, že je tak trochu i chceme vidět. Avšak k velikonočnímu ránu všichni 
nedokážou dojít. Nebo nechtějí? Nemají k tomu sílu? A přece opravdu každý náš den může a měl by být pro 
nás velikonočním ránem, ve kterém zazní slova anděla: "Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který 
byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde." (Mk 16,6) A věřte, že to nevyžaduje přílišnou námahu. Pouze se 
rozhlížet kolem sebe a vidět! 

Stanisław Janczyk

MOST představuje: Anna Kröhnová - třinecká katechetka

V tomto čísle vám představujeme další z řady naších třineckých katechetů, díky kterým naše dětí mohou 
lépe poznávat Boha.

Upadla jsem do velkých rozpaků, když jsem byla požádána, abych napsala 
něco o sobě do našeho Mostu. Prý takový stručný životopis. Kdo mě zná, ví, že se 
blížím zenitu a tak opravdu nemohu obsáhnout vše, co mě v životě potkalo a pak si 
myslím, že by to asi ani nikoho nezajímalo. Co se týče fotografie, je také antikvární, 
asi 20 let stará. Doufám, že to nevadí, alespoň poznáte, že jsem kdysi vypadala jinak a 
jednu fotku, kterou ze současné doby mám, uschovám na své úmrtní oznámení. 

Nejsem ze zdejšího kraje. Pocházím ze středních Čech z malé vesničky, kde 
bylo jen pár zemědělských usedlostí a na návsi malá kaplička. Moji rodiče měli 
hospodářství, náš statek byl v tomto místě největší. Byly jsme tři dcery, já jsem 
prostřední. Kostel a škola v místě nebyly. Byly jsme tedy "přespolní" a jedna cesta 

trvala 45 minut až hodinu, podle toho, která trasa se zvolila: buď polními pěšinami nebo po silnici. Ovšem, že 
záleželo hodně na počasí. Mám hezké vzpomínky na zimní jízdy do školy. To dával můj tatínek zapřáhnout do 
velkých saní, do kterých jsme se všichni školáci z naší vsi naskládali a jelo se. Bělostný sníh kolem, uhánějícím 
koním zvonily rolničky a nás štípal mráz do tváří. Byla to krása. Odpoledne to už tak romantické nebylo, domů 
jsme chodili pěšky. Po ukončení 5. třídy jsem chodila 4 roky do měšťanky v Benešově, kde jsem měla dědečka 
a tetičku, která mu hospodařila. Oba byli velice hodní a abychom my, vnučky a vnuci nemuseli denně dojíždět 
vlakem, bydleli jsme přes týden u nich a domů jsme jezdívali na neděli. Z té doby mi mimo jiné uvízly v paměti 
vzpomínky na předvánoční roráty v kostele sv. Mikuláše a pak krásné májové pobožnosti v kolejním kostele sv. 
Anny. Tam jsem také dostala od jednoho řeholního bratra svou první "Zázračnou medailku". Po ukončení 
měšťanské školy jsem chodila 3 roky do školy v Praze. Ta léta však byla poznamenána válkou a atmosférou 
strachu – hlavně za haydrichiády. Žádná společenství mladých nebyla, vše bylo zakázáno. Mou radostí byly 
koncerty ve Smetanově síni a časté návštěvy divadel, hlavně studentských představení v Národním divadle. 
Život v té době nebyl jednoduchý. Má starší sestra Věra byla narozena v r. 1924, tedy ročník, který musel na 
práci do továren v Německu. Aby se toho uchránila, provdala se brzy. Zanedlouho se začalo mluvit o ročníku 
1925, v kterém jsem se narodila já. Jelikož jsem žádnou známost neměla, nemohla jsem udělat totéž. Protože 
byla jakási naděje, že ze zemědělství mládež brát nebudou, vzali mě mí rodiče ze školy a mé první zaměstnání 
bylo zemědělská dělnice. Tak se stalo, že ačkoliv jsem se vždy výborně učila, řádně ukončené vzdělání nemám. 
Na čas strávený doma ráda vzpomínám. Milovala jsem přírodu a tak ještě dnes cítím vůni bezů, konvalinek a 
růží z naší zahrady, těžkou, ale nenapodobitelnou vůni zrajícího obilí s podzimní vůní rozoraných brambořišť. 
K tomu vůně čerstvě pečeného chleba, dobrota a starostlivost mých rodičů, kdo by si mohl přát lepší domov. 
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Bohužel tato idyla skončila v padesátých letech, kdy komunisté statek zestátnili a mí rodiče se museli do 14 dnů 
bez náhrady bytu vystěhovat. Stěhovali se do jedné místnosti k sestře mého tatínka. Tuto křivdu jsem neuměla 
minulým mocipánům dlouho odpustit. Ale Pán Bůh dal, Pán Bůh vzal, buď jméno Boží pochváleno, všechno 
jsme přežili. Než se toto všechno stalo, byla jsem už vdaná. Vdávala jsem se z velké lásky a mohu s klidným 
svědomím říci, že dodnes trvá, i když jsem už 16 let vdovou. Pán Bůh mi dal hodného muže a jsem mu za to 
nesmírně vděčná. Z počátku jsme žili v Praze, kde byl můj manžel zaměstnán. Vlastní byt jsme neměli, bydleli 
jsme v jedné místnosti u příbuzných. To už byla na světě dcera Jitka a čekali jsme další přírustek. Rozhodli 
jsme se tedy odejít z Prahy do Třince a nikdy jsme toho nelitovali. Beskydy a hory na blízkém Slovensku nám 
učarovaly. Prožili jsme zde opravdu hodně šťastných chvil, ale přišly i těžké zkoušky. Pán Bůh nám dal čtyři 
děti, ale ponechal nám jen první dcerku a posledního syna. Dva chlapečky, Pavla a Tomáše, si k sobě vzal hned 
po narození. Vím, že jsem se s tím nemohla smířit a po první ráně jsem Bohu vyčítala. Až po smrti Tomáška 
jsem uměla říci s pokorou.: "Děj se, Pane, vůle Tvá" a pak se nám narodil syn Miloš. I jeho život visel na 
vlásku, ale pomohla Panna Maria. Celou kritickou noc jsem se k ní modlila a úpěnlivě prosila o pomoc a Miloš 
přežil. Tehdy jsem Panně Marii slíbila, že se budu denně modlit litanii loretánskou. K panně Marii jsem se vždy 
s důvěrou utíkala. Určitě k tomu přispěly krásné májové pobožnosti v benešovském kostele a pak májové 
pobožnosti v naší malé kapličce na návsi, kde se v květnových podvečerech sešly naše ženy. Litanie byla vždy 
zpívaná a pak přišly na řadu mariánské písničky. Byly tam dobré zpěvačky a tak si myslím, že nás Panna Maria 
ráda poslouchala i když jsme žádné varhany neměly. V Třinci jsem chodila do kostelního zpěvu ještě za vedení 
p. Chlebíka. Nebylo to však dlouho. Další těhotenství a pak starost o často nemocné děti mi to znemožnily. 
Neměli jsme v Třinci žádnou babičku, museli jsme spoléhat jen sami na sebe a dobré sousedy a na ty nelze 
přesunovat všechny starosti a potíže. A těch bylo opravdu dost, ale o tom se zmiňovat nebudu. Z těchto důvodů 
jsem byla stále "jen" žena v domácnosti. Do práce jsem nastoupila až v 35 letech. Měla jsem ráda děti. Nejdříve 
jsem pracovala ve školní družině a posléze v Domě pionýrů a mládeže, jako vedoucí oddělení techniky. Měla 
jsem na starosti kroužky technických dovedností, to znamená všechny modeláře – lodní, letecké, raketové, 
železniční, automodeláře, kroužky radiotechnické, foto a kroužky přípravné, kde děti získávaly základní 
zručnost pro další specializaci. Pomáhalo mi 14 extérních pracovníků a na mém oddělení byli samí kluci, asi 
150, a ve většině případů mám na ně pěkné vzpomínky. Myslím, že i oni vzpomínají rádi a mnozí z nich 
dosáhli i nejvyšších ocenění v celostátních soutěžích. Ve straně jsem nikdy nebyla a ideologii jsem nepěstovala. 
Zdůrazňovala jsem chlapcům vždy dobrý a poctivý vztah k práci, lajdáky jsem ráda neměla. 

Život ubíhal a byl tu odchod do důchodu. Mezitím mi zemřeli rodiče, dcera se vdala, syn se oženil, 
přivedli mi hodného zetě a hodnou snachu a stala jsem se babičkou. Do důchodu jsem se těšila, že budu mít 
konečně na všechno čas. Dělali jsme si s manželem hezké plány do budoucna. Ale Pán Bůh rozhodl jinak. 
Daroval nám dva roky a z toho posledních sedm měsíců bylo poznamenáno těžkou nemocí mého muže. On 
přede mnou všechny potíže statečně skrýval a tak mě jeho náhlý odchod zasáhl nepřipravenou, jako blesk z 
nebe. Byly to pro mne těžké chvíle. Ale Pán Bůh je milosrdný a prozíravý, vidí dále než my. V té době mi toho 
naložil tolik, jak po duševní, tak fyzické stránce, že jsem večer únavou doslova padala a nemohla jsem už o 
ničem přemýšlet. Teprve později jsem pochopila, jak moc mě Bůh miloval a všechno další trápení mi seslal 
proto, abych z bolesti neztratila rozum. Musím říci, že víra v Boha mě zachránila a dodnes mi pomáhá. I na 
svoji samotu jsem si časem zvykla a nacházím v ní dokonce radost. Mohu  s Pánem Bohem povídat bez 
omezení a z toho čerpám sílu jít dál. Čas ubíhal a bylo léto 1989. V té době ve vysílání Svobodné Evropy 
oznámili, že se plánuje v Olomouci kurz pro katechety. Můj zeť to slyšel a přišel za mnou, že bych se mohla 
přihlásit. Já jsem se mu vysmála. Bylo mi tehdy 64 let. a to už se nikomu do školy moc nechce. Nicméně 
semínko bylo zaseto a já jsem o tom začala přemýšlet, jen jsem nevěděla, jak do toho. Až jedné zářijové neděle 
oznámil otec František podmínky a zahájení výuky. Podmínky byly: maturita a věk do 30 let. Řekla jsem si 
tedy, že to není nic pro mne a pustila jsme to z hlavy. Ale za týden po večerní mši svaté ohlašovat otec 
František vše znovu s tím, že na vzdělání a věku nezáleží. A tehdy jsem zažila zvláštní věc. Doslova jsem 
slyšela: "tak a teď už se nemáš na co vymlouvat!" Něco mne z lavice zvedlo (dodnes vím, kde jsem seděla) a já 
se šla přihlásit. Pamatuji si, že otec František moc nadšen nebyl, ani se nedivím, čekal jistě mladší adepty. 
Ačkoliv u ambonu sliboval, že s každým přihlášku sepíše, mně suše řekl: "tak si to podejte, když myslíte" a 
odjel na exercicie. Přihlášku jsem si tedy napsala sama a doporučení mi dal P. Motyka. V Olomouci jsem dělala 
pohovory u otce Chalupy a byla jsem přijata. Možná na základě toho, že jsem mu nadšeně vyprávěla o Efesu a 
o domku v horách, kde podle vidění A.K. Emmerichové, žila a zemřela Panna Maria. Byla jsem tam několik 
týdnů před tím. Po přijímačkách začalo učení. Bylo toho dost a já jsem si s hrůzou uvědomila, jak málo toho 
znám. Vysedávala jsem nad učením dlouho do noci, zvláště pak před každou konzultací. Do Olomouce jsme 
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jezdili vždy v sobotu jednou za 14 dnů. Čas rychle ubíhal a byl tu nový začátek školního roku. Protože se po 
revoluci přihlásilo hodně dětí do náboženství, nemohli kněží stačit, začali jsme tedy my – pan Gluszny, paní 
Bronka Trombiková a já – učit od září na školách. Závěrečné zkoušky jsme měli v prosinci. K tomu nám 
přibyla vlastní příprava na vyučování ve školách, no bylo toho dost. Ale vše dobře dopadlo. Měla jsem jednu 
dvojku z liturgie a dalších pět jedniček k tomu. Byla jsem šťastná a tehdy jsem zase po delší době klidně spala. 
To však neznamená, že jsem se učit přestala, spíše naopak. Vím, že toho znám tak málo, ale učím ráda. Učím 
už 9. rok a dá-li Pán Bůh zdraví, ráda bych svou činnost završila desítkou. Každý den prosím Ducha svatého o 
pomoc, protože vím, že bez jeho pomoci je každá moje snaha marná. Dříve jsem učila i třikrát v týdnu. V 
současné době mi odpadla výuka v Oldřichovicích a i v Třinci nás přibylo. Učím tedy jen v pondělí odpoledně 
na 5. ZŠ v Třinci. 

Každý den při večerní modlitbě prosím za všechny děti, které jsem kdy učila a učím, aby se naučily 
Pána Boha znát a milovat, aby ho nikdy nezradily a zůstaly mu věrné až do smrti. Kéž mě Pán Bůh vyslyší. 

Anna Kröhnová

Okénko pro manželé a rodiče

Opustit otce i matku

Přestřihli jste pupeční šňůru, která vás poutá k rodičům? Pokuste se upřímně odpovědět na následující 
otázky. Za každé "ano" si dejte jeden bod.

Jdu za svými rodiči, abych se utěšil nebo ospravedlnil, kdykoliv se nepohodnu se svým manželským 
partnerem?

Trvám na předložení i nedůležitého rozhodnutí k posouzení svým rodičům a pak se cítím vinen, pokud 
nejednám podle jejich rady?

I když se rodičů na radu neptám, obávám se často, co by asi řekli mým rozhodnutím?
Pokud rodiče se mnou nesouhlasí, pokouším se změnit jejich názor? Trvám na tom, že musí moje 

rozhodnutí schválit?
Dohaduji se často se svými rodiči, zvláště kvůli vzájemným očekáváním?
Žárlím na vztah rodičů a někoho z mých sourozenců, případně na nevlastní sourozence?
Cítím se někdy zavázán dělat věci takovým způsobem, jak to dělali moji rodiče, ačkoliv se jiný způsob 

zdá být lepší?
Ustupuji přáním a požadavkům svých rodičů, ačkoliv to vlastně nechci nebo si myslím, že to není 

moudré?
Jsem na rodičích finančně závislý? Očekávám, že budou mé rodině pomáhat z finančních problémů 

nebo nám půjčovat peníze?
Trávím dlouhé hodiny s rodiči, ať u telefonu nebo u nich doma, takovým způsobem, že mě to zdržuje od 

mých povinností manžela nebo rodiče?
Pokud moji rodiče žijí ve vzdáleném místě, trvám na tom, aby moje rodina trávila celou dovolenou s 

nimi?
Dovolím rodičům, aby ohledně mých dětí činili rozhodnutí, která potlačují moji autoritu?
Převádím často svou zodpovědnost za péči o děti na své rodiče?
Je můj vztah k rodičům častým zdrojem konfliktů s mým manželským partnerem?
Žádný z těchto symptomů sám o sobě není nezbytně znamením, že máte problémy. Pokud jste ale více 

než sedmkrát odpověděli "ano", potřebujete pravděpodobně něco ve vztahu s rodiči změnit.

(MKR, číslo 2, ročník 4)
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Diecézní setkání mládeže

Dne 20. 3. 1999 proběhlo setkání mládeže naši diecéze s otcem biskupem Františkem Václavem 
Lobkowiczem v tělocvičně Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Na jeho přípravě se podíleli především ostraváci 
s hudebním doprovodem křesťanské skupiny Fénix. Letošní setkání navazovalo na loňské, kdy hlavní tématem 
bylo: "Duch svatý vás všemu naučí." Nyní nás celým programem provázelo další nádherné téma - "Otec vás 
miluje." krátké, ale výstižné. Začátek programu byl v 9 hodin, takže my třinečáci jsme si museli trošku přivstat. 
Ale nikdo toho nelitoval. A to se nás sešlo kolem třiceti, v čele s našim otcem Miloslavem.

Úvod proběhl podobně jako loni. Při humorném i poučném představování děkanátů pomocí symboliky 
nám první hodina uplynula velmi rychle. Poté následovala zajímavá katecheze otce biskupa na již zmíněné 
téma "Otec nás miluje", ve kterém také hovořil o poselství Svatého Otce Jana Pavla II. ke XIV. světovému dni 
mládeže. Vždyť vlastně tato naše setkání s otcem biskupem vznikla na přání Svatého Otce. Na všechny snad 
nejvíce zapůsobila křížová cesta podle podobenství o marnotratném synu. Začala v tělocvičně pantomimou, 
odkud jsme doprovázeli velký dřevěný kříž s trnovou korunou přes park až na Mariánské náměstí, kde proběhla 
oslava kříže. Většina lidí nás sledovala s údivem ve tváři, někteří se potutelně usmívali. Co si asi mysleli o 
zástupu mladých jdoucích za Kristovým křížem? A co to znamenalo pro nás? Neproběhla nám hlavou 
myšlenka: "Jak asi muselo být Pánu Ježíši, když kráčel zástupem lidí na Golgotu?" Na znamení vděčnosti za 
mnohé dary a nový život jsme každý za sebe vložili zelenou ratolest do trnové koruny, symbolu Kristova 
utrpení. Po obědové přestávce následovalo slavnostní zakončení našeho setkání. V katedrále Božského 
Spasitele jsme společně slavili mši svatou a asi půl hodiny adorovali před Nejsvětější svátostí. Na závěr nás 
čekalo velké překvapení. Organizátoři tolik mysleli na nás poutníky, že nám připravili malé občerstvení v 
podobě výborných makových a tvarohových koláčků, což byla příjemná tečka za ještě příjemnějším 
programem.

Domů jsme dojeli sice unavení, ale šťastní a obohacení ... Taková setkání vůbec nejsou k zahození. 
Takže Vás rovnou můžeme pozvat 8. května na Kozubovou, kde se mládež frýdeckého děkanátu již loni setkala 
s otcem biskupem Františkem Václavem, a letos, dá-li Pán, se setká znovu. Všichni jste srdečně zváni.

P. K.

Žvýkačka

Ač účast na mši svaté chci brát,
před kostelem však musím stát,

jaká je to velká síla,
jenž mě k zemi přilepila?

Šlápla jsem na gumu žvýkací, 
najednou nemůžu jít tam, kam chci, 

našlapuji jako čáp,
nechci-li v kostele lepící stopy zanechat.

Nechápavě kroutím hlavou,
proč nesetkala jsem se s krávou,

vždyť lidé přece dobře ví, 
nač je koš odpadkový.

Lýdie Marcová
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Velikonoce
Mnoho lidí si pod tímto slovem představí pomlázky, malovaná vajíčka, zajíčky a beránka, ale to není to 

hlavní, ale patří to k tomu. Tak co je to hlavní? Na co jsme se tedy připravovali po celou postní dobu? Přece na 
Zmrtvýchvstání Pána Ježíše.

Tolik za nás trpěl, za nás a za naše hříchy. Proto se zamysleme, proč tolik trpěl! Z lásky k nám lidem. 
Chodíme na křížové cesty, ale často nepochopíme jejich smysl. Tak proč chodíme na křížové cesty, jen proto, 
že chceme? Není to spíš naše vina, že se někdy nechceme zúčastnit těch 14 tajemství, ale raději půjdeme ven, 
na procházku? 

Také mě lákalo sluníčko, jít ven si zaskákat přes švihadlo s kamarádkou, moc se mi do kostela nechtělo. 
Těšilo mě však, že jsme tam byli celá rodina. A tak jsem obětovala svůj pobyt venku za křížovou cestu a mši 
svatou.

Karolina Janczyk

Wspólnota młodych w odwiedzinach u Ojca Antoniego

Był piękny, słoneczny, wiosenny czwartek, a my zdecydowaliśmy się "wpaść" do Ojca Antoniego, 
bowiem teraz jego stan zdrowia nie pozwala mu odprawiać mszę świętą w kościele i długo nie nadarzyła nam 
się okazja, by spotkać się z nim. Chcieliśmy też złożyć mu nieco opóźnione życzenia z okazji jego urodzin.

Już przy drzwiach powitała nas bardzo serdecznie pani Helenka (gospodyni), zaś z pokoju gościnnego 
mile uśmiechał się do nas Ojciec Antoni.

W miłym towarzystwie pani Helenki i Ojca Antoniego czas bardzo szybko płynął a my stale 
przekonywaliśmy się o tym, że człowiek nie musi być młody tylko wiekiem, ale również duchem. 

Ani humorem, ani śpiewem nie potrafiliśmy dorównać Ojcu, a prawdę mówiąc, to my byliśmy tymi, 
którzy naczerpali z tego spotkania optymizm i radość do dalszych szarych dni.

Barbara Bocek

Rozważania o grzechu i miłosierdziu (9)

Wojciech Jędrzejewski OP 

Spowiedź 

Jezus mówi do Apostołów: Weźcie Ducha Świętego. Komu odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. 
Komu zatrzymacie, są im zatrzymane. 

Te słowa są jasne: Bóg udziela swojego przebaczenia przez ludzkie ręce. Żeby było jeszcze ciekawiej 
wcale nie muszą to być ręce świętego księdza, żeby przez nie Bóg podarował człowiekowi swoje miłosierdzie. 
Apostołowie jak dobrze wiemy byli słabymi ludźmi, którzy rywalizowali ze sobą, kto jest lepszy, większy. To 
oni przecież, z wyjątkiem Jana, pouciekali ze strachu, kiedy zaaresztowano Pana. I to do nich właśnie i 
konsekwentnie do wszystkich kapłanów świata: tych cudownych i kiepskich i mówi: Odpuszczajcie grzechy. W 
mocy Ducha Świętego bierzcie je od ludzi i wyrzucajcie w nicość. Za waszym pośrednictwem będę obdarzał 
grzeszników moim miłosierdziem. 

Krótko mówiąc fakt ludzkiego, kapłańskiego pośrednictwa w odpuszczaniu grzechów jest w 
chrześcijaństwie niepodważalny. Ale na przestrzeni historii zmieniał się sposób sprawowania tego sakramentu. 
Początkowo przez pierwsze sześć wieków jeżeli ochrzczony dopuścił się poważnego grzechu przeciwko 
przykazaniom dekalogu wyznawał swą winę biskupowi i ten nakładał mu pokutę, która była publiczna. To 
znaczy człowiek stał w kościele podczas Mszy na specjalnym miejscu, odosobniony, a gdy nadchodził moment 
komunii musiał wyjść z kościoła. Nie wolno było mu w czasie pokuty, która czasami trwała wiele lat, brać 
udziału w rozrywkach, ale miał oddawać się modlitwie, dziełom miłosierdzia, pościć. 

Gdy skończył się czas pokuty i stwierdzono, że grzesznik naprawdę nawrócił się, odżałował, wtedy 
biskup przed całą wspólnotą Kościoła wkładał na człowieka ręce i modlił się wraz z innymi o odpuszczenie 



11

grzechów. Od tej chwili pokutnik wracał do Kościoła, był radośnie przyjmowany przez wszystkich i mógł wraz 
z innymi przyjmować komunię. Wspólna uczta radości, bo brat wraca do domu i prosi o przyjęcie. 

Mniej więcej od siódmego wieku zaczyna się rozszerzać inny zwyczaj. Rezygnuje się z publicznej 
pokuty. Ten, kto upadł w poważny grzech wyznawał go kapłanowi. Gdy ten stwierdził, że człowiek 
autentycznie żałuje za to, co zrobił i chce to naprawić nadawał pokutę i udzielał rozgrzeszenia. Taka praktyka 
zachowała się do naszych czasów. 

Zatrzymajmy się na chwilę nad słowem wyznanie. Bo spowiedź to właśnie wyznanie grzechów. Po 
łacinie to brzmi confessio, stąd nazwa na naszą drewnianą budkę - konfesjonał. Zauważmy że tego słowa nie 
używamy zbyt często. Ono odnosi się bowiem do trzech najistotniejszych rzeczywistości: wyznaje się miłość, 
wiarę, oraz właśnie grzechy. Jest jakaś powaga w wyznaniu. Dzieje się coś szalenie istotnego. Kiedy 
mężczyzna wyznaje miłość kobiecie, coś radykalnie się zmienia w życiu obojga. To jest początek nowej, 
wspólnej drogi. Wyznanie zawiera w sobie pewną nieodwołalność. Kiedy zatem wyznajemy grzechy, 
pragniemy radykalnej i nieodwołalnej zmiany. Kończy się to, co było, odrzucam grzechy, aby rozpocząć od 
nowa życie w jedności z Bogiem.

W spowiedzi jest miejsce na pewien rodzaj terapii. Leczenie polegające na odkrywaniu korzeni grzechu, 
jego głębszych podstaw, drugiego dna. Równie ważny wymiar to pomoc w rozpoznawaniu Bożych oczekiwań, 
Jego osobiście skierowanej miłości, którą On chce prowadzić danego człowieka. 

Najważniejszą jednak rzeczą, która dokonuje się w spowiedzi jest pojednanie z Panem Bogiem. 
Nawiązanie utraconej więzi miłości, którą się przekreśliło przez pójście za czymś sprzecznym z Jego mądrą 
miłością. I powiedzmy sobie jasno, że jeśli ktoś nie przeżywa na codzień miłości do Boga, jako realnej, 
kształtującej jego życie więzi, nie będzie też odczuwał pragnienia, żeby ją naprawiać, gdy się zerwie. 

Problem z głowy 

Niekiedy spotykam się z zarzutami pod adresem katolików, że w sprytny sposób załatwiają problem 
swoich grzechów. Mianowicie naświntuszą, narozrabiają, a następnie powiedzą o tym księdzu na uch o w 
konfesjonale i mają problem z głowy. Mają problem z głowy, to znaczy mogą znów robić to samo, aby po 
jakimś czasie ponownie pojawić się w konfesjonale i powtórzyć całą operację. 

Taki zarzut jest bardzo ciekawy. On pokazuje, że czasami tak jesteśmy postrzegani jako katolicy, że 
mianowicie wyznawanie naszych grzechów Bogu, nie wywiera na nasze życie realnego wpływu. 

Przedstawiony zarzut oczywiście tylko częściowo jest prawdziwy. Wcale nie tak wielu katolików 
spowiada się z dobrym samopoczuciem. Najczęściej ludzie mają świadomość, że noszą w sobie pewien 
nierozwiązany problem, słabość, która powróci. Wiedzą też, że do ważności sakramentu pojednania należy 
naprawienie tego, co się narozrabiało. W związku z tym wszystkim niejeden człowiek woli w ogóle się nie 
spowiadać. 

A swoją drogą naprawdę absurdalna jest taka sytuacja, gdy ktoś myśli o swoim grzechu - a zrobię to, bo 
i tak Pan Bóg mi to wybaczy, gdy się do Niego zwrócę w spowiedzi. Jeżeli ktoś myśli w podobny sposób 
bardzo niewiele, albo i nic nie pojmuje z Bożych planów wobec siebie. Przecież to jest podobnie jak gdyby mąż 
myślał sobie: mam wyrozumiałą, wspaniała kochającą żonę więc ją zdradzę. Potem pójdę do niej i przeproszę, i 
wszystko będzie znowu cacy. I podobnie zrobię jeszcze wiele razy, wiele razy ją zdradzę, bo jest tak kochająca 
mnie i pełna dobroci. Na pewno więc będzie zawsze przebaczać. Człowiek myślący w taki sposób byłoby po 
prostu nic nie pojmującym tłukiem. A skutek jego postępowania byłby taki, że nigdy nie zbudowałby żadnej 
prawdziwej i głębokiej miłości ze swoją żoną. 

Boże miłosierdzie nie ma stanowić furtki dla naszych grzechów, ale szansę odbudowywania miłości, 
którą z głupoty, słabości zdradzamy. I postawa serca, gdy przychodzimy po miłosierdzie powinna być pełna 
szczerego pragnienia, aby już nigdy nie zdradzać Miłości. 

(cdn)
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Zmartwychwstanie Pańskie

Motto: Broń nas, o Jezu, od grzechunaszych dusz zgubnego,
Ześlij nam prosimy Ciebie, żar Ducha Świętego...

Ten co był przez nasze grzechy zelżony haniebnie
Dziś po trzech dniach z grobu zmartwychwstał 
chwalebnie.
Przez Twoje o Jezu święte zmartwychwstanie,
Zgotowałeś nam u Ojca - w niebiosach mieszkanie!

Alleluja Jezus żyje - z radością śpiewajmy,
Naszemu Zbawicielowi - cześć chwałę oddajmy.
Poprzez zmartwychwstanie syna człowieczego
Zostaliśmy uwolnieni od zła piekielnego.

Serce Twe, o Jezu, dla nas - pełne jest miłości,
Z Twej dobroci odpuść nam - nasze nieprawości.

Prowadź nas abyśmy nie zostali sami,
Jezu Zmartwychwstały - zmiłuj się nad nami!

Kiedy zaś będziesz w niebiosach, u Ojca swojego,
spojrzyj okiem miłosierdzia na nas na każdego.
Chcemy być, o Jezu, Twoimi synami,
Zwycięzco śmierci, piekła i szatana - zmiłuj się nad 
nami.

Alleluja!

Franciszek Babiuch, 21 marca 1999

Kościół katolicki w statystyce - ponad miliard wiernych

Liczba katolików na świecie przekracza miliard - poinformowało watykańskie Biuro Prasowe.
W komunikacie o prezentacji Papieżowi Janowi Pawłowi II nowego "Rocznika Papieskiego" - na rok 

1999 - podano, że liczba katolików przekracza miliard. 31 grudnia 1997 było na świecie miliard 5 milionów 
katolików, co stanowi około 17,3 proc. całej ludności świata.

Katolicy stanowią 62,9 proc. ludności całego kontynentu amerykańskiego. W Europie jest ich 41,1 proc. 
w Oceanii 27,5 proc., 14,9 proc. w Afryce i 3 proc. w Azji.

Na świecie jest 219 369 parafii i 115 311 stacji misyjnych.
W watykańskim komunikacie podano, że pod koniec 1997 roku w działalność duszpasterską było 

zaangażowanych na świecie 3 mln 386 tys. osób: w tym 4 420 biskupów, 404 208 księży (263 521 
diecezjalnych), 24 407 stałych diakonów, 58 210 zakonników, 819 278 sióstr zakonnych, 31 197 członków 
instytutów świeckich, 26 068 misjonarzy świeckich i 2 019 021 katechetów.

W roku 1998 papież mianował 137 nowych biskupów. Utworzył dwanaście nowych stolic biskupich i 
jeden wikariat apostolski.

W roku 1998 Stolica Apostolska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Republiką Palau (Oceania) i 
Republiką Jemenu. W ten sposób liczba państw, z którymi Watykan utrzymuje stosunki dyplomatyczne, 
sięgnęła 168.

Waldemar Janiec (PAP)

Nedělní liturgie v dubnu

Boží hod velikonoční (4.4.)
1. čtení: Sk 10,34a.37-43; 2. čtení: Kol 3,1-4 nebo 1 Kor 5,6b-8; Evangelium: Jan 20,1-9 nebo při 
večerní mši Lk 24,13-35
Žalm: odp. Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho. 
ref. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.

2. neděle velikonoční (11.4.)
1. čtení: Sk 2,42-47; 2. čtení: 1 Petr 1,3-9; Evangelium: Jan 20,19-31
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Žalm: odp. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.
ref. Dziękuję Panu, bo jest miłosierny.

3. neděle velikonoční (18.4.)
1. čtení: Sk 2,14.22-33; 2. čtení: 1 Petr 1,17-21; Evangelium: Lk 24,13-35
Žalm: odp. Ukaž mi, Pane, cestu k životu.
ref. Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia.

4. neděle velikonoční (25.4.)
1. čtení: Sk 2,14a.36-41; 2. čtení: 1 Petr 2,20b-25; Evangelium: Jan 10,1-10
Žalm: odp. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
ref. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

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.

Pořad bohoslužeb v dubnu

1. Neděle 4.4.1999 - Neděle velikonoční, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
2. Pondělí 5.4.1999 - Pondělí velikonoční, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
3. Neděle 11.4.1999 - 2. neděle velikonoční, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
4. Neděle 18.4.1999 - 3. neděle velikonoční, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
5. Pátek 23.4.1999 - svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka.
6. Neděle 25.4.1999 - 4. neděle velikonoční, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
7. Neděle 2.5.1999 - 5. neděle velikonoční, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
8. Každou neděli půl hodiny před večerní mší svatou je adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a 

svátostné požehnání. Poslední neděli v měsíci - mariánské večeřadlo.
9. Po celý měsíc květen budeme slavit po večerní mši svaté májové pobožnosti.
10. 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.
11. Každý čtvrtek po večerní mši svaté a první pátek po ranní mši svaté je výstav Nejsvětější Svátosti 

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

Korunky k Božímu Milosrdenství.
13. 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.

14.
Redakce neručí za jazykový sled jednotlivých mší sv. Sledujte vývěsku v kostele!

Úmysly apoštolátu modlitby - duben 1999
1. úmysl všeobecný - Aby křesťané odvážně hlásali slovem i životem víru ve vzkříšeného Pána a tím 

přispívali k budování civilizace lásky.
2. úmysl misijní - Aby církev v Africe, která trpí napětím a násilím, účinněji plnila své poslání 

usmiřovat, rozvíjet bratrství a šířit pokoj.
3. Aby všichni, kdo připravují Plenární sněm katolické církve v České republice, jednali stále více z 

inspirace Ducha svatého.

Příští číslo MOSTu vyjde 2. května 1999. Příspěvky můžete zasílat do 20.4.1999.




