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Tradice

Je to slovo, které může v různých lidech vyvolat různé pocity. Pro někoho to může být pojem, který 
vyvolá pocit přežitku, jiný si ho může vykládat jako něco, co už nepatří do této doby, která je moderní. Další 
člověk může vůči tomuto slovu pociťovat úctu, protože je to něco tajemného, svým způsobem úctyhodného.

V každém případě v podvědomí mnoha lidí je slovo "tradice" spojeno s něčím hodně starým, s něčím, 
co je zde od nepaměti, s něčím, co vzniklo a nikdo už vlastně neví jak a jaký to má smysl. Svým způsobem to 
tak i může být. Například velikonoční šmigrust - pomlázka. Třebaže každý rok chlapci a muži chodí s 
karabáčem - tatarem, málo koho napadne zeptat se, proč se to udržuje. A tak se může stát snadno, že se něco, co 
mělo velký význam, pokřiví na další příležitost k pití alkoholu. Anebo vánoční svátky. Půlnoční mše svatá, 
která je vigilií, to znamená přípravou na Hod Boží vánoční, se pro mnohé stává příležitostí jak zabít celkem 
nudný čas. A s tím je spojeno zněuctění něčeho, co je samo o sobě posvátné. Nemám v úmyslu vysvětlovat 
původ různých tradičních zvyků, protože je jich opravdu mnoho.

Jak jsem již řekl, mnozí spojují tradici s něčím, co začalo kdysi dávno a co už se udržuje celá staletí. 
Málo koho napadne že mohou vznikat i nové tradice. Jak je to možné? Podívejme se, co to slovo "tradice" 
vůbec znamená. Je odvozeno od latinského slova "tradere", slova, které se do češtiny překládá "předávat". A je 
to. Všechno, co se předává z generace na generaci je tradicí. Tradice vznikají, ale i zanikají. Zanikají tím, že 
ztrácejí smysl, význam. Lidé přestávají vnímat hloubku a obsah, mění se doba apod. Například kněz, když šel s 
Největější Svátostí k nemocnému, šel před ním ministrant se svíčkou a druhý zvonil. To se udržovalo do té 
doby, než v lidech vychládla úcta ke svatým věcem. Kdyby se dnes kdokoli pokusil o něco podobného, kdoví s 
jakou reakcí by se setkal. 

Do pojmu tradice nepatří jen věci náboženského charakteru. Jsou to i pohádky, které se vyprávějí z 
pokolení na pokolení, jsou to předměty, které se dědí, ale je to i chování lidí.

Tradice sama o sobě má význam tehdy, když ten, kdo ji udržuje, zná její obsah a čerpá z ní to, k čemu 
byla původně určena. Jakmile se význam ztratí, automaticky chladne i vztah k danému úkonu a tak dochází k 
zániku. Uvedl jsem zde i to, že tradice může zaniknout i změnou doby, ve které žijeme. Takový praktický 
příklad jsou vesnické kostely, ve kterých můžeme najít ještě korouhve nesoucí obraz světce. Jak jistě víme, ti 
světci byli patróny cechů - řemesel, které se v dané vesnici vyskytovaly. Lavice, která měla na boku korouhev, 
byla takto rezervována pro ty, kdo v tom cechu pracovali. Změnou doby, kdy lidé z vesnic začali jezdit do 
města za prací, mizely i cechy a tím upadal význam a smysl vyhrazených míst v kostele.

Podobných příkladů v různých odvětvích lidského života bychom mohli najít spoustu. Proto se nabízí 
otázka, jestli má smysl za každou cenu udržovat tradice, třebaže dnes nikomu nic neříkají. A proto nebojme se 
být otevřeni pro nové věci a významy, které s sebou přináší měnící se doba. To neznamená odhodit všechny 
tradice, ale naopak. Vždyť co má větší hodnotu: to, jestli se zachová čas a způsob, anebo zachování smyslu -
hodnoty toho, co chci vyjádřit?

S tradicemi se potýkal i Pán Ježíš, který říká: "Dobře prorokoval Izaiáš o vás pokrytcích, jak je psáno: 
Tento lid ctí mě rty, ale jejich srdce je daleko ode mne, marná je zbožnost, kterou mne ctí, učíce naukám, jež 
jsou jen příkazy lidskými. Opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice ." (Mk 7,6-8). A když hovoří o 
pokladech, mezi které tradici můžeme zajisté počítat, říká: "Proto každý zákoník, který se stal učedníkem 
království nebeského, je jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i staré. (Mt 13,52).

P. Miloslav Šmahlík
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Życzenia noworoczne

I znów roczek minął jako nocy cienie,
Każdy ma na niego inaksze wspomnienie.
Jednym przyniósł szczyńści, drugim zaś cierpkości,
Podzioł sie na zawsze do morza wieczności.

Tak jak gwiazda, co do żłóbka mędrców prowadziła,
Oby nam też przez rok cały na drogę świyciła,
Byśmy żłóbek betlejemski w sercach zachowali,
Że w nim leżał nasz Zbawiciel - o tym pamiętali.

Kochani moji! Szczerze Wam winszuję
To, co na dnie serca do Was wszystkich czuję!
By w Waszych rodzinach szczęście się gnieździło,
Zgody i miłości nigdy nie ubyło!

Wszystko, co najlepsze - powiem tak po prostu -
W żmudnej pracy redaktorom miesięcznika Mostu!!

I korespondentom tejże redakcyji,
Ludziom dobrej woli w całej parafii!

Również Księdzu wikarymu pomyślności wiele
Z wielce szanownym proboszczym na czele.
Boć on to filarym jest domu Bożego
W powinnościach duszpasterskich - serca 
szlachetnego.

Zaś na codzień niechaj hojnie dopisuje zdrowi
Winszujymy czcigodnymu Ojcu Franciszkowi!!
Zaś co najważniejsze do roku nowego,
To błogosławieństwa Stwórcy Wszechmocnego.

W pokorze do Ciebie, Jezu, dłonie podnosimy,
Zmiłuj się nad nami - szczerze Cię prosimy!!!

Franciszek Babiuch, 25.1.1999

Známe poklady své víry?

Slavení eucharistie (17)

3. Způsob Ježíšovy přítomnosti v eucharistii - 7

Preface mají rozmanitý obsah - podle tajemství příslušného dne nebo období církevního roku. Jsou 
doplněním kánonu. V eucharistii se stává přítomností a je nám nabízeno všechno, co se ve všech svatých událo 
ke spáse. I zdroj této spásy je Kristus v eucharistii, tedy ve vydanosti. Při každém slavení eucharistie bychom si 
měli spočítat, co všechno se kdy událo ke spáse, abychom si ujasnili, co všechno se nám právě teď nabízí. 
Nedobrali bychom se konce. Jednotlivé preface proto zdůrazňují určité akcenty spásy, které nám mají ozřejmit, 
co se událo o Velikonocích, při utrpení Kristově nebo určitým světcům, a že tato spása je nabízena také nám v 
síle Ježíšovy vydanosti.

To, co jsme si tu řekli, byl krátký průhled kánonem, jádrem eucharistie. Proto je důležité, abychom se 
kánon modlili nahlas a účastnili se ho. Zde není místo pro soukromé modlitby, kde by se jednotlivec neúčastnil 
jednotlivých dějů. Pro soukromou modlitbu máme eucharistické klanění. Slavení eucharistie je však děj, do 
kterého jsme přibírání, při kterém jsme také upotřebeni. Jestliže se zcela vědomě neúčastním, nemůže se toho 
příliš dít - byť jsem jen tak zbožně přítomen. Možná je to důvod, že ačkoliv tolik lidí slaví eucharistii a chodí ke 
svatému přijímání, dochází tak k průlomu spásy.

Ve slavení eucharistie existují různé výzvy k modlitbě, které vznáší kněz, například před prefací:
"Vzhůru srdce!"
"Modleme se, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu, všemohoucímu Otci!"
"Ať ji přijme ke své slávě a k spáse světa."
To všechno jsou výzvy k obci, které se kněz modlí, jen když je obec přítomná. Zase je to vlastně jen 

uvědomování: Mysli na to, co se právě teď děje, o co jde.
Zdá se, že je někdy nutné říct to vlastními slovy, protože jsme si už zvykli a posloucháme, aniž bychom 

o tom přemýšleli. 
Například výzva kněze před prefací: "Vzhůru srdce!" Obec je několikrát vyzývána k tomu, aby se 

připravila, aby si připomněla, že se má zcela vydat Bohu: nejdříve při přípravě darů, pak ve výzvě: "Modlete se, 
bratři a sestry, aby se má i vaše oběť..." "Má oběť", to je oběť Kristova, protože kněz mluví v osobě Krista;" 
"...a vaše oběť", která pak splyne s Kristovou.
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Pak přichází modlitba nad dary, ve které je ještě jednou vyprošována tato duchovní vydanost našeho 
života do vydanosti Ježíšovy.

Výzvou "Vzhůru srdce!" je obec oslovena, aby skutečně odevzdala svá srdce. Darovali jste opravdu svá 
srdce? Nebo jste až doposud spali? Nebo snad už zmeškali? 

Celkem čtyřikrát přichází otázka: Odevzdal jsi se? Položil jsi svůj život na oltář, aby se mohla konat 
oběť církve?

Teprve, když obec na opětovnou výzvu odpověděla: "Máme je u Pána!" může kněz pokračovat. Řekne 
pak: Dobrá, pak slavme eucharistii, "Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci."

"Je to důstojné a spravedlivé..." a pak může začít slavení eucharistie.
Ale musí se to dít vědomě! Možná, že teď lépe chápeme, proč se tak zdůrazňuje vlastní vydanost. Je to 

totiž předpoklad, že celý děj se v dovršení stane skutečně plodným.
pokračování příště

Jeszcze wigilijkowo

W najróżniejszych kolektywach ludzi, wspólnotach nie tylko parafialnych jest piękny zwyczaj w okresie 
świąt godowych schodzić się, by razem się pobawić, przełamać się wzajemnie świątecznym opłatkiem, 
porozmawiać... Na tym miejcu chciałbym przypomnieć o dwu takich wigilijkach, konkretnie o tym, jak bawili 
się "parafialni śpiewacy".

4 stycznia należała salka do "wielkiego" chóru. Nic dziwnego, był to przecież poniedziałek, dzień 
tradycyjnych prób tego chóru. Ale tym razem próby nie było. Stoły uginały się pod przeróżnymi specjałami, 
które przygotowały panie chórzystki, każda według swoich możliwości i umiejętności. A było tego co nie 
miara... Kanapki, ciastka, babki, szulki, żarnówczok z masłem, owoce, kawka, herbatka, ....

Salka pękała w szwach, bo chórzystów jest dużo (ale tak naprawdę, to przydałoby się ich jeszcze więcej, 
szczególnie młodszych śpiewaków), do tego jeszcze goście - księża, gospodyni, kościelny, dyrygent, organista. 
Po prostu "gęsta" atmosfera w dobrym tego słowa znaczeniu.

Po wspólnej modlitwie wigilijkę zagaił tradycyjnie prezes chóru Zientek - wszytkich przywitał i 
wszytkim podziękował za ich ofiarność, za czas, który poświęcają swemu chórowi, a i jemu z kolei 
podzękowano za trud i poświęcenie. Następnie tradycyjny opłatek. Zaśpiewaliśmy sobie również kolędy, bo 
tego przy stole wigilijkowym zabraknąć nie może. Słowem - było miło i przyjemnie i jest dobrze, że 
pielęgnujemy tę tradycję, bo oprócz śpiewania trzeba również niekiedy spotkać się nie tylko poto, żeby 
"piłować" nowe pieśni, ale po prostu tylko tak dla przyjemności bycia razem w świątecznej atmosferze, starając 
się podzielić się radością z Nowonarodzonego nie tylko ze swymi najbliższymi w swoich rodzinach, ale 
również w szerszej rodzinie parafialnej.

Dnia 13 stycznia odbyła się wigilijka scholi cantorum, ale teraz oddam słowo, właściwie pióro 
(komputer) swojej dziesięcioletniej córce, żeby ona opisała jak było:

Dnia 13.1. w środę po mszy świętej w salce na farze odbyła się wspólna wigilijka. Na początku, kiedy 
przyszliśmy, było mało ludzi, ale po krótkiej chwili jakoś nas przybywało. Byli tu też ksiądz Franciszek i 
ksiądz Miloš. Kiedy myśleliśmy, že już nikt nie przyjdzie, zaczęliśmy tę wigilijkę modlitwą do Pana Boga. Po 
modlitwie rozmawialiśmy między sobą i jak byliśmy w najlepszym, przyjechał też z Olbrachcic ksiądz Mirek.

Nie mogliśmy się doczekać rozpakowywania podarunków. Ale za chwilę losowaliśmy numerki, a 
potem każdy rozpakowywał swoją paczuszkę z podarunkiem. Było dużo śmiechu, kiedy Ojciec Franciszek 
rozpakował swój podarunek i pokazał wszystkim ... "cumel"!

Po rozpakowaniu podarunków przyszła kolej na grę "Riskuj" (w TV polskiej Va banque). Były tematy 
"Známé české osobnosti, hrátky s čísly, jídelní lístek, města ve skrývačkách, fauna a flora, ... Były trzy koła i
czterech zawodników ze swymi pomocnikami (gra była przygotowana na bardzo wysokim poziomie i tutaj 
należą się wielkie podziękowania koleżankom Irce i Basi - S.J.).

Potem już się sprzątało i zmywało naczynia, sprzątało stoły i rozchodziliśmy się do domów.
Bardzo mi się podobało i może znowu za rok się spotkamy na dalszej wigilijce.

Karolina i Stanisław (senior) Janczykowie
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MOST představuje Pavla Golasowská - třinecká katechetka

Náš měsíčník by Vám touto cestou rád představil jednu opravdu pracovitou a obětavou spolusestru, 
které není zatěžko dělat něco navíc. Rozhodla se, že pomůže s výukou náboženství a nyní stojí před bránou 
závěrečných zkoušek na teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Zde je její autobiografie.

Když se řekne květen, všem se nám vybaví před očima jaro v plné kráse, májové pobožnosti v kostele a 
také oslavy narozenin našeho papeže Jana Pavla II. Mohu říct, že mám to štěstí slavit svůj příchod na tento svět 
ve stejný den jako on, jen se zpožděním čtyřiceti čtyř let.

Narodila jsem se jako druhé dítě manželů Štěpánky a Stanislava Wojtasových. Zatímco maminka již 
třináct let odpočívá na třineckém hřbitově, tatínek se těší plnému zdraví. Víra v naší rodině byla součástí života, 
tak jako kříž na stěně, pravidelná modlitba a samozřejmě účast na nedělní mši svaté. Mé dětství plynulo klidně, 
ukončila jsem 1. stupeň ZŠ v Oldřichovicích a až do 9. třídy pokračovala v Třinci. Přišel rok 1979, s ním 
začátek studia na třineckém gymnáziu a také moje "telecí léta". Víra, Bůh, pravidelná účast na nedělní mši 
svaté, to všechno mne příliš tížilo a já si říkala, že až budu dospělá, zařídím si svůj život jinak. Ale jak se říká, 
člověk míní a Pán Bůh mění. Do Třince nastoupil jako kaplan Otec Adam. Začaly noční adorace, společenství 
mládeže a já najednou poznala, že mladých lidí, kteří se cítí sami a opuštěni je daleko více. Začala jsem chodit 
do kostela ráda. Nejdříve jsem se těšila jen na své známé, které zase uvidím, ale postupem času se stal Bůh tím 
nejdůležitějším, který na mne vždycky čeká a kterému mohu vždy důvěřovat. Tenkrát jsem si uvědomila, že jen 
Bohu náleží první místo v mém životě. Byla to krásná léta, na něž dodnes ráda vzpomínám. Věřím, že byly 
požehnané nejen pro mne, ale pro celou naši farnost. Vždyť z tohoto společenství vyrostla mnohá manželství, 
která žijí ve víře a lásce a předávají ji svým dětem.

V roce 1983 jsem ukončila studia na třineckém gymnáziu a pak jsem pracovala dva roky v závodní 
nemocnici jako "kosmetička podlahových krytin". Byla to krásná škola života, možnost poznat lidi, jejich 
osudy, vidět lidské utrpení i být nablízku umírání. V průběhu těchto dvou let mi Bůh na cestu mého života 
postavil mého budoucího manžela Roberta a v červnu 1985 jsme v kostele Božího Těla v Gutech přijali svátost 
manželství.

Vždycky jsem si přála mít hodně dětí, ale nikdy jsem netušila, že mě Bůh vezme za slovo. Teprve 
mnohem později, až se mé přání stávalo realitou a já poznala, že děti nepřinášejí sebou jen to hezké, ale že je to 
především velká zodpovědnost před Bohem za jejich výchovu, za to, aby z nich vyrostli dobří lidé, tehdy jsem 
občas ve chvílích zoufalství říkala: "Pane Bože, já to s tím množstvím dětí nemyslela vážně." Říká se, že děti 
jsou Boží požehnání a nám Bůh požehnal (zatím) pětkrát. Máme dva syny, Jakuba a Filipa ve věku dvanáct a 
deset let a tři dcery, Kateřinu, Gabrielu a Kláru, kterým je devět, sedm a tři roky. Nebylo vždy jednoduché 
ztotožnit se s Boží vůlí, ale dnes jsem Bohu za každé dítě moc vděčná. Každý z nich je jedinečný, skutečný 
originál a pro nás, rodiče, jsou obohacením našeho života.

Můj život se dlouhé roky točil jen kolem dětí, plínek, vaření a práce v domácnosti, která je, jak každá 
žena ví, bez konce. Mým jediným zpestřením šedivých a jednotvárných dnů byla jednou za čtrnáct dnů 
manželská setkání. Společenství rodin, které trvá do dnešních dnů bylo a stále je pro mne povzbuzením. U jeho 
zrodu stál Otec Petr Siostrzonek, nynější převor kláštera benediktinů v Praze-Břevnově. Za ta dlouhá léta 
"prošlo" naším "spolčem" hodně rodin, ale ne všechny zůstaly. Nyní má společenství asi 18 členů, tj. devět 
manželských párů. Často nás poctí svou přítomností Otec František a jeho účast je pro nás obohacením. 
Jménem celého společenství mu děkuji za čas, který nám věnuje, za jeho rady, za ochotu přijít mezi nás i v 
pokročilou večerní dobu, kdy by si jinak už mohl odpočinout. 

Chtěla bych zde nabídnout všem manželským párům ve věku 25-40 let (asi takový je věkový rozsah 
členů našeho společenství) možnost přijít mezi nás. Možná právě vy přispějete svým zájmem, aktivitou a 
schopnostmi k vytvoření nových manželských společenství v naší farnosti. Všichni zájemci o tuto aktivitu se 
mohou kontaktovat na adrese: Pavla Golasowská, Oldřichovice 405, tel.:348595.

Teď se opět vrátím v myšlenkách na svou životní cestu. Můj stálý pobyt doma s dětmi, pracovní rytmus, 
který už ubíjel a pocit, že stále stojím na stejném místě mě vedl k zamyšlení, že bych chtěla dělat něco, co by 
mě naplnilo a vnitřně obohatilo. Když Otec František na podzim roku 1993 nabízel možnost dálkového studia 
pro katechety na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci, rozhodla jsem se, že to zkusím. Na začátku 
roku 1994 jsem podala přihlášku a v červnu šla na přijímačky. V září začalo dlouhé pětileté studium a cesty do 
Olomouce jednou za 14 dní. Začátky byly těžké asi jako všude a také jsem si ověřila na vlastní kůži, že je 
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pravdou co se říká o učení, které leze do hlavy tím hůř, čím je člověk starší. Proto hluboce "smekám" před 
některými studenty, které potkávám na školních chodbách. Jejich skráně už zdobí šediny, ale duch a srdce 
zůstávají v krajině mládí. 

Snad bych vám mohla alespoň v obrysech přiblížit průběh studia a předměty, které je nutno zvládnout. 
Studium je dálkové, pětileté, přednášky probíhají od září do května jednou za 14 dnů, vždy v sobotu. Absolvent 
získává titul magistr poté, co vypracuje závěrečnou práci a složí státní zkoušku. Státní zkoušky vždy probíhaly 
formou písemnou, letos poprvé ústně. Mezi předměty, které se na škole přednášejí patří v prvních dvou 
ročnících filosofie, církevní dějiny, studium Starého a Nového Zákona, fundamentální teologie, zpestřením je 
církevní latina a liturgický zpěv. Ve třetím a čtvrtém ročníku je nutno se "prokousat" pedagogikou, morální 
teologií, církevním právem a psychologií. V pátém ročníku stojí za zmínku katechetika, didaktika a exegeze ke 
Starému a Novému Zákonu. Podotýkám, že můj výčet předmětů není úplně přesný, jeho skladba se každý rok 
trochu mění a studium je rok od roku náročnější.

Mezi třinečáky, kteří už s úspěchem absolvovali tato studia patří pan Stanislav Janczyk, manželé 
Workovi a paní Alena Trombiková. V současné době navštěvuje 2. ročník pan Josef Kwaczek a 1. ročník 
slečny Barbora Bocková a Regina Trombiková. Věřím, že se v příštích letech najdou další zájemci, kteří rozšíří 
řady absolventů téhle školy a zároveň se ujmou úloh učitelů náboženství - katechetů.

Mé studium se chýlí ke konci a přede mnou je cíl, ke kterému jsem před pěti lety vykročila. Kdybych 
měla říct, co mi tato škola vzala, jistě by to byla spousta času, který jsem věnovala ať už přednáškám v 
Olomouci nebo přípravám na zkoušky. Ale určitě mi dala mnohem víc. Dala mi pocit, že něco dokážu, dala mi 
možnost potkat spoustu nádherných lidí (nádherných srdcem) z různých koutů republiky, kteří by jinak mou 
životní cestu nikdy nezkřížili, ale především mi dala poznání. Poznání, že ne chytrost a vědomosti je to pravé, 
co činí člověka člověkem, ale Boží moudrost a pokora, která pramení z Boží přítomnosti v srdci člověka. A 
pravé životní moudrosti člověk nedosáhne na žádné vysoké škole, pouze ve škole života, kde je každý z nás 
"věčným" studentem.

Pavla Golasowská 

Jak se mají, co dělají: P. Josef Kaszper vzpomíná na 20 let svého 
kněžství...

MOST pokračuje v  cyklu představování třineckých rodáků, které plnění životního duchovního povolání
zaválo do různých částí naší vlasti (a některé dokonce ještě dál...). Proto jsme se obrátili na P. Josefa Kaszpera, 
který byl jako Třinečák vysvěcen na kněze v  roce 1979 a dlouhé roky působil jako vendryňský farář. Od roku 
1994 je farářem v  Melči, což je menší obec zhruba 35 km na západ od Ostravy, nedaleko Vítkova, na okraji 
tzv. Sudet.

Otec Josef nám - Vám napsal pěkný dopis, v  němž se s  námi rozdělil o svůj životní příběh. Nyní si ho, 
prosím, přečtěte.

Drazí třinečtí farníci, 
život je milá kniha, kterou čteme, říká básník. Tedy na Váš požadavek podávám několik úryvků z  této 

knihy mého života. Světlo Božího světa jsem spatřil jednu neděli měsíce dubna v  roce 1938. Že se tak stalo, 
vděčím především Bohu, že mi dal zbožnou dobrou maminku, která si byla vědoma, že je třeba poslouchat více 
Boha než lékaře, který radil jinak. Bylo to před válkou, v  níž se pak zabíjelo, vraždilo. Dneska jiné matky 
vraždí v  tichu operačních sálů. Tento postoj matky nikdy nezapomenu a byl rovněž jedním z  motivů, abych 
daroval svůj život službě bližním a Bohu. Doma nás bylo sedm sourozenců a proto jsme byli někdy terčem 
posměchů či poznámek jinak smýšlejících lidí, hlavně ateistů. Rodiče a tři sourozenci dnes již mezi námi 
nejsou. Jejich návrat do Domu našeho Boha Otce byl mementem. Vůbec každý odchod na věčnost je mi dodnes 
vždy velikým napomenutím, abych nezaváhal na správné cestě. Tato cesta nebyla lehká, zejména moje cesta ke 
kněžství. Do školy jsem začal chodit za války a z  té doby si pamatuji časté letecké poplachy. Od druhé třídy 
jsem chodil do polské školy, jelikož moje maminka byla původem z  Polska. Jako dítě jsem se setkal s  mnoha 
křivdami, zejména po stránce náboženské. Rovněž národnostní ovzduší nebylo tehdy ideální a často jsme si 
jako děti ve škole nadávali stylem "Czech mo na zadku plech a na nim napisane, że Ślóńska nie dostanie" nebo 
"Luter wozi do piekła szuter a jak nie nawozi, to mu diobeł widłami pogrozi". Bylo nedobré, že se tehdy do 
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takových věcí zatahovaly i děti, ale tento stav je někdy dodnes ve světě skutečností. Náš Pán nás vybízí, aby 
jsme dovolili maličkým přijít k  Němu. Děti potřebují především lásku , správnou výchovu, rodiče, kteří jsou 
schopni pozvat Pana Ježíše do rodiny. Je smutné, že zde v  pohraničí je takových rodin obzvlášť málo. Musíme 
ovšem věřit podobenství o hořčičném zrnu... Vraťme se však k  mému mládí. Do gymnázia jsem chodil v  
Třinci, byla to tenkrát tzv. jedenáctiletá škola. Tam jsem se ale přeřekl před třídním, že chci studovat bohosloví. 
Tento sen jsem měl již v 5. třídě základní školy a to mi pak zůstalo. Můj třídní ovšem nahlásil celou věc panu 
řediteli a ten si mou maminku pozval do školy. Tam na ni křičel, že na takové záměry škola neslouží. A tak 
jsem musel jít pracovat. Vykonával jsem hodně zaměstnání, např. dva roky jsem pracoval jako truhlář. Na 
vojně jsem byl v  Českých Budějovicích, kde jsem kvůli náboženství zažil posměšky a šikanování. Nakonec 
jsem byl převelen do Jaroměře k  vnitřní stráži, s  tím, že mne tam spíše obrátí na ateismus. To se nestalo, 
naopak mne velitel se slovy "Vy jako nábožensky založený člověk mi ve skladu krást nebudete" ustanovil 
skladníkem a tím jsem měl i více času na vycházky, během kterých jsem se vždy snažil zajít do kostela na 
bohoslužbu. Tam jsem poznal jednoho skvělého kněze, P. Antonína Sýkoru, který mi byl velkou duchovní 
oporou a vzorem po dlouhá léta. Zemřel před třemi roky. Po návratu z  vojny jsem pracoval u OSP, u hasičů v  
Třineckých železárnách, v  JZD jako traktorista. Pracovala tam rovněž mladá agronomka a jelikož doma bylo
malé hospodářství, při kterém maminka potřebovala pomoci, pomýšlel jsem v  té době i o manželství. Anička 
byla sice hezké děvče, ale na duši ne tak zcela. Nepovažoval jsem za vhodné, aby se modlila a chodila do 
kostela jenom kvůli mně. Možná by se i změnila, ale vnitřní hlas napomínal, že sice by jsem mohl být v  
manželství šťastný, ale jako kněz můžu pomáhat ke štěstí mnoha jiným... A tak naše známost po třech měsících 
skončila. Pak jsem pracoval v  rámci MNV v  kamenolomu v  Dolní Lištné. Byla to velká dřina, pracovat se 
muselo za každého počasí. Vydržel jsem tam dva roky. Pak přišel rok 1968, rok plný napětí a naděje. Tehdy 
jsem doma v  lese na borovici pověsil obrázek Panny Marie Ustavičné Pomoci, který tam visí dodnes. Tenkrát 
jsem Panně Marii slíbil, že jestli se někdy stanu knězem, postavím jí z  vděčnosti malou kapličku. To bych chtěl 
splnit. V  národě tehdy nastávaly značné změny, "socialismus dostával lidskou tvář". Kostely se začaly plnit, 
kněži nestačili vyučovat náboženství. Tehdy jsem se stal zaměstnancem třineckého farního úřadu a pracoval 
jsem jako laický katecheta a kostelník. Byla zde i naděje jít za hlasem srdce. Neměl jsem ale maturitu, proto 
jsem se snažil o přijetí do řádů. Zkoušel jsem to u františkánů v  Brně a v  Kalwarii Zebrzydowskiej v  Polsku. 
Ovšem "pražské jaro" bylo velmi krátké a po příchodu okupačních vojsk náboženská svoboda skončila. Snažil 
jsem se získat maturitu. Dva roky jsem dojížděl na střední školu do Ostravy (studium při zaměstnání). Pak jsem 
pokračoval na polském gymnáziu v  Českém Těšíně, jehož ředitelem se tehdy stal pan prof. Kowala. Umožnil 
mi studovat na této škole a v  roce 1974 jsem tedy konečně získal maturitu. Ihned po ní jsem v  onom roce 1974 
nastoupil ke studiu teologie a do semináře na CMBF v  Litoměřicích. Ve 4. roku studia mi zemřela maminka. 
Vzpomínek na dobu v  semináři na fakultě by bylo hodně, ale všechny přehlušuje krásné setkání se současným 
emeritním biskupem Msgre Otčenáškem v  Trmici, kde byl tenkrát internován. Taková setkání mi dodávala 
hodně duchovní síly a elánu. Kněžské svěcení jsem přijal dne 23. června 1979 v  Olomouci. Moje první 
kaplanské místo byl Havířov, kde jsem strávil dva roky (do roku 1981). Pak jsem byl v  letech 1981-1994 
správcem farnosti Vendryně a excurrendo Bystřice nad Olší a Nýdek. Běh života se podepsal na mém 
zdravotním stavu, měl jsem a mám problémy s  průduškami. Potřeboval jsem žít v  lepším životním prostředí a 
tak jsem požádal Otce arcibiskupa Msgre Graubnera o přeložení. Přál jsem si jít někde do okolí Luhačovic, kam 
jsem často jezdíval na léčení. Otec arcibiskup mně ale potřeboval v  pohraničí, uvažovalo se o Rýžovišti, kde 
jsem měl vystřídat P. Pavla Motyku. Nakonec jsem ale byl ustanoven do farnosti Melč. Mám na starosti celkem 
5 farností, 3 velké kaple a 6 kostelů. Jejich stav volá po opravách, ale nejsou peníze. Lidé zde chodí do kostela 
málo, místní věřící katolíci (byli to Němci) byli po válce odsud vyhnáni. Ve všech farnostech mám na 
náboženství celkem 40 dětí. Např. v  roce 1998 jsem měl všehovšudy jen 5 křtů, 1 svatbu a 13 pohřbů. 
Duchovní práce zde zase tolik není, více je té práce v  montérkách. 

Nyní bych se rád s  Vámi rozdělil o některé zážitky a vzpomínky ze svého kněžského života: hezké i 
smutné, tak jako je v  přírodě sluníčko i mráz. Začnu od dětství. Bylo pěkné i těžké. Vzpomínám si, jak v  době 
války spadla bomba na domek vedle třineckého kostela. Noty zaneslo až k  nám na Osůvky. Okolní stromy byly 
ověšeny šaty a různými jinými textiliemi z  domácnosti nešťastníků . Byl to hrozný pohled. Jednou o vánocích 
večer nás maminka všechny vykoupala a posadila na lavici u kamen. Pak do těch kamen naložila. V  důsledku 
technické závady došlo k  výbuchu v  kamnech a my jsme všichni v  ten moment vypadali jako kominíci... 
Během leteckých bombových útoků jsme často utíkali do krytu na zahradě a tam jsme se modlili za šťastný 
návrat tatínka domů. Dětské radosti byly v  té době dány přírodou. Dokázali jsme se těšit z  obyčejné věci, např. 
z  vyřezávaných dřevěných zvířátek. Velkou radost jsme měli, když náš soused pan Cienciala z  prken jasanu 
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vykouzlil lyže. Zemřel předloni. I to je velká věc před Bohem - učinit dítě šťastným. Ve školních učebnicích 
bylo do roku 1948 hodně krásných článků o vztahu k  Bohu, člověku, přírodě. Na začátku vyučování a na jeho 
konci jsme se všichni společně modlili, byl zde skauting. To vše na mně zanechalo nesmazatelnou stopu. 
Myslím si, že tyto věci formovaly děti kladně a pak neměly ani pomyšlení na lumpárny, ničení přírody či 
pamětihodností, jak to vidíme nyní. Komu duchovní vedení nestačilo, pomáhala mu rákoska. Říká to i Písmo, 
že bez rákosky nevychováš chlapce... Dnes ale naopak žáci bijí učitely. Je důležité, aby rodiče i škola správně 
chápali své poslání. Nestačí jen děti živit a oblíkat... Jako kluk jsem měl doma hodně práce: hlídat slepice, pást 
husy, kozy, krávu. Byla zde práce na poli a tak jsem ani nevěděl, co je to puberta. To říkám proto, že mi dnes 
často ve škole říkají na adresu "divoké" mládeže: nedivte se, lomcuje s  ním puberta...

Zažil jsem i chvíle, kdy mi do smíchu moc nebylo: v  době práce v  železárnách jsem se na odvalu 
struskového hospodářství převrátil s  traktorem. Dnes už je to k zasmání, ale tehdy jsem si říkal: vidíš synku, 
tvůj život patří Bohu...

A nyní vzpomínky a zážitky z  let kněžské služby: opět smutné i radostné. Už v  semináři nám říkali, že 
nevíme, do čeho jdeme. A měli pravdu. Na vojně mi zase říkali, že kněží jsou určeni k  vymření. Bývalá státní 
moc se o tento konec skutečně snažila, ale jak víme, nepodařilo se. Snažili se nás kdysi demoralizovat 
organizacemi typu Pacem In Terris či obtěžovat StB. Když měl jít do Třince Váš duchovní správce P. František 
Vrubel, tak se mne na něho ptali, jaký má vztah k  režimu. Kdybych jim tehdy řekl pravdu, tak by i pohraničí 
bylo pro něho málo... Podobně jim ležel v  žaludku P. Adam Rucki, jenž byl svým způsobem hrdina. Když jsem 
jednou za totality zorganizoval Mikuláše pro 30 dětí, tak si mne hned předvolal církevní tajemník a ostře mi 
vytknul tuto "agitaci". Ano, i tak to bylo a jak dnes rychle zapomínáme na dobu nedávnou. Doporučuji si 
přečíst knížku P. J. Studeného "Já odsouzený", která nám vypráví o tom, jak komunisté chtěli zlikvidovat 
Církev.

Byly i pěkné chvilky: primici jsem měl za dva týdny po svěceních a mezitím jsem sloužil mši svatou po 
domech v  Lyžbicích. Při jedné takové návštěvě mi přistoupila ke svátosti smíření jedna žena po 30 letech 
přestávky. Byl jsem dojat... Mile vzpomínám na setkání mladých u nás doma na Osůvkách, ze kterých vzešla 
některá řeholní povolání. Určité věci sebou nesly riziko, ale první křesťané dokázali mnohem více. V  době 
mého působení ve Vendryni jsem se snažil o vybudování místa pro setkávání mládeže mimo kostel. Díky 
podnětů P. Josefa Goryla se připravilo středisko pro tzv. oázy. Někteří farníci byli proti této investici, ale já si 
myslím, že to byla tehdy moc dobrá věc a oázové dílo se ujalo a slouží dodnes. Vzpomínám si na vzpomínky 
jedné z  účastnic "oáz", která říká, že právě pobyt tam úplně změnil její dosavadní život. Dokonce jsme tam 
hostili děti z  Černobylu. Zde odbočím k  časopisům: přeji Vašemu MOSTu, aby byl takovým spojením mezi 
nebem a zemí. Svatý Otec neustále zdůrazňuje, že mládež je velikou nadějí Církve. Proto i zde do Melče po 
celé prázdniny jezdí mládež, rodiny s  dětmi, vedou se oázy. Jednou se mně redaktorka z  rozhlasu vyptávala na 
věci rodiny a položila mi i otázku ohledně smyslu kněžského celibátu. Odpověděl jsem slovy, že tato svým 
způsobem oběť mi dala stokrát víc. Díky kněžství jsem poznal mnoho krásných lidí, mám hodně přátel, 
návštěv, někdy to jde člověku až na nervy... Ale co je hezčí než třeba poděkování dětí po příjemném pobytu na 
oázách. Často dostanu pozdrav začínající slovy "taťko". Mám rovněž dvě duchovně adoptivní děti "na dálku", 
kterým finančně přispívám: jednoho sirotka v  Indii a jednu holčičku z  rozvrácené rodiny na Litvě. Až už tady 
třeba nebudu, někdo si vzpomene v  modlitbě. Snoubencům čtu verš: "Nejsou jen růže na světě, přijde i vítr, 
bouřka zlá, avšak kráčet denním životem je lehčí, když jsou dva..." Kněz taky není sám, byť to tak někdy na 
první pohled vypadá. 

Pro kněze je radostné, když mu lidé důvěřují. Rovněž vzpomínám na jednu návštěvu v  nemocnici, kdy 
na posteli ležel jeden 80-letý stařeček. Vedle na stolku křížek, dvě svíčky, bílý ubrusek. Vedle stála stařenka s  
modlitební knížkou v  ruce a se slovy "Františku, já s  Tebou budu do rána" čekala na poslední okamžik života 
svého manžela. To byl pěkný příklad lásky, příklad zbožnosti. Toto člověk nevidí každý den. Stávalo se, že 
některé rodiny nechtěly a nechtějí pozvat k  umírajícímu kněze. To člověka zarmoutí. Taky mne zarmoutí, když 
se dozvím, že dívenka krátce po 1. svatém přijímání řekne, že "v to" stejně nevěří. Do kostela už ani nechodí, i 
když bydlí kousek vedle. Zažil jsem v  Melči i tragédii, kdy si mladý kluk vzal život asi den po vykonání 
svátosti smíření. Důvodem byla údajně nešťastná láska. Nic jsem ale na něm nepoznal. Říkal jsem si, zdali jsem 
dobrý pastýř?... Dobrý pastýř by měl jít za svými ovečkami a pozorovat jejich problémy. Člověk se pořád učí. 
Teď musím vše poručit Božímu Milosrdenství...

Nakonec jeden vzkaz do Třince: mějte se upřímně rádi, neboť všichni máme vydávat svědectví Lásce. 
Srdečně Vás zvu zde do Melče na návštěvu, máme zde pěkné poutní místo v  přírodě, kde je hlavní pouť 3. 
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neděli po Seslání Ducha Svatého. Mše svatá bývá odpoledne. Cestou se můžete stavit v  Opavě, která je velmi 
pěkným městem. Tedy, bratři a sestry, na shledanou.

P. Josef Kaszper, Melč

.... a P. Roman Dlouhý, Krnov

Ačkoliv vzpomínáním nelze zapomínat, několika řádky do únorového třineckého farního měsíčníku 
MOST bych rád shrnul období po mém odchodu coby jáhna (diakona) z Třince.

V den kněžského svěcení 29.6.1997 mi bylo oznámeno místo působení: kaplan v Krnově a současně tzv. 
"administrátor excurrendo" neboli správce farností Lichnov u Bruntálu, Sosnová, Široká Niva a Zátor. Tedy 
hned na počátku jsem se stal "mnohoobročníkem", přičemž jsem do této oblasti nastoupil až kolem 20.července 
1997, po ústupu oné dostatečně známé povodňové vlny. Působím dosud - stejně jako v Třinci - v pohraniční 
oblasti, zde ve východních Sudetech, rovněž blízko Polska, avšak za naprosto jiné situace. Slyšet zde hovořit 
polsky je vyjímkou, sloužit bohoslužbu polsky se mi dosud na rozdíl od latiny a němčiny ještě nepodařilo. 
Tento region je totiž zřetelně poznamenán poválečným vyhnáním Němců, takže pohraničí tady znamená 
nejenom hraniční území, nýbrž v podstatě i stav víry zdejších obyvatel, tedy církve žijící v diaspoře (naprosté 
menšině), za zcela zvláštních podmínek a toto jaksi ani neumožňuje jakékoli srovnání. Všechny lidi dobré vůle 
zdravím do doby "někdy příště".

P. Roman Dlouhý

Princ egyptský z  té i oné strany...

Je úterý 26. ledna a my se i s  dětmi blížíme, stejně jako mnoho ostatních rodičů, ke kinu Kosmos. 
Jdeme se podívat na nový americký kreslený film PRINC EGYPTSKÝ, který vypráví starozákonní biblický 
příběh o Mojžíšovi. Supermoderní disneyovské zpracování zaručuje dokonalý zážitek. Usedáme na místa, 
světlo zhasíná, film začíná. Ale to už se ozývá křik a pískot. Trochu překvapeně mi proletí hlavou - nespletla 
jsem si to tady s  diskotékou? Ale už běží první scény a hlediště utichá. Bohužel jen na asi první třetinu filmu. 
Jsem v  kině se třemi malými dětmi, takže vím, že na záchod asi bude třeba. Ale co to? Že by byly vytrvalejší 
než některé starší děti? Nebo snad jsou filmem zaujaty více? Těžko soudit. Ale vidím-li 10-leté až 12-leté děti 
běhat v  průběhu promítání i třikráte ven, nevím, zda přemýšlet o jejich chování, o jejich zdraví, či se snad 
přece jenom raději soustředit na film. Nové vyrušení mně ale opět vyvádí z  omylu. No jo, brambůrky a křupky, 
to nesmí chybět. Trochu nostalgicky vzpomínám na dobu před x-lety, kdy jsme, coby dítka školou povinná, 
chodili na představení do kina. Těch upozornění na nevhodnost šeptání či šustění sáčků od bombónů jsme si 
vyslechli dost...Faktem je, že tehdy pak v  kinosále býval klid. Nech toho, přísná mamino, říkám si. Vždyť už 
se blíží závěr filmu. Světla se rozsvítila, děti i dospělí opouštějí sál. Sdělujeme si navzájem své zážitky nad 
vskutku velmi pěkným filmem. Skvělá animace, působivá hudba, krásně ztvárněný příběh. Náhle mi padne zrak 
na podlahu pod sedadly. Vidím spoustu drobků, pár sáčků od brambůrek či jiných dobrot a támhle je i prázdná 
krabička od džusu. Říkám si, zdali to takhle vypadá i v  dětském pokojíku těch dětí. A zda některým z  nich 
jejich rodiče vůbec vysvětlili zásady dobrého chování. A zdali si my všichni vůbec uvědomujeme, že máme být 
křesťanským příkladem i např. v  kině? Jsme přece svíce Kristovy lásky a dáme-li svíci pod kbelík, kdo světlo 
uvidí...Maličkosti z  nás dělají celek. A jaký je celek, takový je obraz Kristovy církve ve světě. V  tomto směru 
chování některých dětí bylo takovým druhým "dokonalým zážitkem". 

Ale pokusím se být objektivní: kino bylo úplně plné, tj. cca 600 lidí a kromě našich katolických "malých 
i velkých" diváků (odhaduji na polovinu) zde byli přítomní členové všech ostatních místních protestantských 
sborů a možná i někdo navíc, těžko říct. Nevíme, které konkrétní děti udělaly nepořádek. Pravdou je, že známé 
z  kostela jsem viděla s  jejich dětmi a nepředpokládám, že by dovolili dětem házet odpadky po zemi. Útěchou 
nám budiž i to, že (jak mi řekl jeden známý) na "normálních" dětských představeních je v  kině nesrovnatelně 
větší rámus a zůstává mnohem více "zbytků"... Je pravda, že plné kino není poloprázdné kino a dobré je to, že 
tolik rodičů přišlo s  dětmi na tento film do kina a nápad Otce Františka měl tímto kladnou odezvu mezi rodiči 
našich dětí. Za to mu chceme poděkovat, jak rovněž za finanční farní dotaci této akce pro naše nejmenší. 
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Normálně by čtyřčlenná rodina musela "vysolit" 160,-Kč, tak jí to přišlo na 40,-Kč... Otázka na závěr ale zní, 
zdali uklízečky po představení poznaly, že tam byly "křesťanské"děti. Trošku se obávám, že nikoliv. A to je 
podnět pro všechny rodiče, aby se snažili naučit své děti zásadám slušného chování. A to není úkol katechetů, 
ale rodičů!

Ing. Marie Mrózková

Ze školních lavic

"Jak zní 4. přikázání?" -
"Cti otce svého i matku svou, abys den sváteční světil."

"Jak zní 9. přikázání?"
"Nepožádáš matky bližního svého."

"Kdo sestoupil na apoštoly o letnicích?" -"???" -
"Svatý... Svatý... d..." - "Svatý důchod!!!"

"Děti, Bůh není jako člověk! Je úplně jiný! Nemá ani ruce ani nohy..."
Holčička: "Jó, tak on je invalida!?"

Pan farář se ptá dospívajícího chlapce, který při přípravě na biřmování jeví evidentní nezájem o věc: "A 
proč chceš jít vlastně k biřmování?" Odpověď: "Kdybych nešel, babka by mě vykostila!"

 Rozważania o grzechu i miłosierdziu (7)

Wojciech Jędrzejewski OP

Nasz gniew i upomnienie 

Boska umiejętność reagowania na zło, tak aby dla zbawienia człowieka wstrząsnąć nim, ale nigdy 
śmiertelnie porazić, ma stawać się naszym udziałem. Nie powinniśmy z jednej strony pozostawać obojętnymi 
na dramat, jaki dotyka poszczególne osoby, kiedy stają się nieszczęsnymi ofiarami zła, choć jego ostrze rani 
także nas, a z drugiej strony musimy nauczyć się reagować ewangelicznie. Mamy bowiem nieźle opanowaną 
zdolność mówienia naszym "nieprzyjaciołom" bolesnej prawdy o nich w sposób, który nie zostawia 
wątpliwości, że liczymy na bardzo niewiele z ich strony. Ranimy tak dotkliwie, że szanse na uzdrowienie są 
znikome. Palimy łączące nas mosty i uniemożliwiamy powrót. 

Naśladowanie Boskiej Pedagogii należy zacząć w stosunku do najbliższych. Wobec nich obojętność, 
albo zabójcze słowa upomnienia stanowią najpoważniejszą winę. 

Pokutuje w nas niestety wizja miłości, która jest mdła i słaba. Niezdolna do walki o ukochanego. 
Potrafimy jeszcze zgodzić się na konieczność karcenia małych dzieci, a i to w praktyce zależy bardziej od 
chwilowych emocji, niż jest podyktowane mądrą troską. Kiedy jednak w dorosłym człowieku - przyjacielu, 
współmałżonku, bracie z tego samego klasztoru - dochodzi do głosu raniący egoizm, niszczący jego samego i 
naszą z nim relację, "odchodzimy zasmuceni", aby popłakać w kąciku nad własnym, nędznym i okrutnym 
losem. Kiedy indziej z pogardą i niesmakiem stwierdzamy fakt obrzydliwego draństwa i głupoty, spisując na 
straty "żmiję wyhodowaną na własnej piersi". 

"Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Módlcie się za tych, którzy was prześladują. Dobrze czyńcie tym, 
którzy was nienawidzą". Ewangeliczne wezwania są skierowane do naszych serc, skłonnych pogrążać się w 
apatii, lub zabijać w odpowiedzi na doznane zło. Modlitwa, miłość i dobroczynność są dane jako sposoby 
wzniesienia się ponad własny uraz, aby żarliwie i stanowczo przejąć się upadkiem bliźniego oraz podjąć próbę 
odzyskania go dla życia. W innym miejscu Pan daje precyzyjne wskazania dotyczące upomnienia: 

Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię posłucha, pozyskasz 
swego brata. Jeśli zaś nie usłucha weź ze sobą jeszcze jednego, albo dwóch, aby "na słowie dwóch, albo trzech 
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świadków oparła się cała sprawa". Jeśli zaś i tych nie posłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie 
usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik (Mt 18, 15-17). 

Na pierwszym miejscu jest odpowiedzialność i dyskrecja. Właśnie one, nie zaś obojętność i 
donosicielstwo. Dlaczego zamiast mówić sobie prawdę uciekamy się do plotkowania. Jak bardzo niszczy 
rodzinny układ opowiadanie znajomym o wadach współmałżonka, zamiast rozmawiać z nim samym "w cztery 
oczy". Zatroskany przyjaciel zamiast interweniować, dzieli się niepokojem o bliskiego sobie człowieka, przy 
okazji ujawniając jego słabości i potknięcia. 

Nie lepiej mają się sprawy w Kościele. Tu sytuacja jest szczególnie rażąca. Gdy spotka się, na przykład 
dwóch przedstawicieli katolickiej inteligencji, jest niemal w dobrym tonie pobiadolenie (oczywiście na tonie 
odpowiednio wyższym, niż czynią to przeciętni parafianie) na temat niemądrych wypowiedzi hierarchów, 
skandalicznego poziomu pism wydawanych przez głupią prawicę, tudzież braku zrozumienia, że trzeba 
wchodzić w media itd. Ci sami ludzie zachowują się nieco spolegliwie, gdy mogą osobiście porozmawiać z 
tym, czy owym dostojnikiem, albo bezpośrednio wyrazić swoją opinię przy przedstawicielu nielubianej gazety. 

Sytuacja w wielu naszych parafiach będzie dopóty chora, dopóki nie stanie się czymś normalnym, że 
ksiądz odważy się osobiście pójść do domu swojego parafianina i zwrócić mu uwagę, że gorszy innych. Nawet 
wtedy, gdy ów człowiek jest wpływową osobistością i z własnej kieszeni opłacił remont plebanii. Nie jest 
sztuką piętnować na ambonie "powszechne zepsucie", ale ewangelicznie - wobec każdego, kto poważnie wikła 
się w zło uczynić to "w cztery oczy". 

Normalne powinno stawać się, że ludzie potrafią wyrazić osobiście swojemu księdzu oburzenie, i brak 
własnej zgody na jego potępiające, podszyte agresją kazanie. Niejednokrotnie byłem świadkiem, jako uczestnik 
pielgrzymek hipisowskich, gdy jakiś długowłosy ostentacyjnie opuszczał Kościół, usłyszawszy bulwersujące 
go słusznie słowa. Hippisi w wielu sprawach mogą stanowić dobre egzemplum jak żyć Ewangelią, powyższa 
jednak reakcja nie jest ewangeliczna. Ostatnio wszakże zdarza się coraz więcej podobnych sytuacji w polskich 
kościołach. W jednej z wielkomiejskich parafii tuż po wyborach, skądinąd naprawdę sensowny kapłan, 
chlapnął na kazaniu, że elektorat Kwaśniewskiego, znajdujący się w tym Bożym domu, powinien klęczeć za 
pokutę przez całą Mszę. W tej samej chwili Kościół opuściło trzy czwarte ludzi. Nie wiadomo, czy wrócą 
jeszcze. Nie były mądre ani też potrzebne słowa proboszcza, ale i ludzie zareagowali nie po chrześcijańsku. 
Dlaczego nie wybrali się do duszpasterza po Liturgii, żeby wyrazić mu swoją dezaprobatę i niezgodę na to, co 
powiedział? 

Otóż sprzeciw ewangelicznie rozumiany, naprawdę różni się nieco od hipisowskiej kontestacji. Jest 
bowiem sposobem, w jaki okazujemy sobie w Kościele miłość. Mój brat może zgrzeszyć, natomiast ja mam 
obowiązek upomnieć go w trosce o niego samego i całą naszą wspólnotę. 

Kiedyś słyszałem siedemnastowieczną historię o pewnym dominikaninie z Bochni, który na kazaniach 
wygadywał straszliwe rzeczy. Zła sława, tych koszmarnych wyczynów kaznodziejskich dotarła do Krakowa, do 
tamtejszego klasztoru dominikanów. Jeden z mieszkających w nim braci wybrał się więc w drogę, a gdy po 
dwóch dniach dotarł na miejsce, dał po prostu z miłością w mordę swemu błądzącemu konfratrowi. Ów 
natychmiast otrząsnął się z otumanienia, w jakie pozwolił się usidlić diabłu. Ta historia napisana jest w 
konwencji apoftegmatów ojców pustyni i to powinno dać nam klucz do jej właściwej interpretacji. Podobne 
bowiem sytuacje "upomnienia braterskiego" (choć sama czynność rzadko była związana z pięściarstwem) 
zdarzały się i wówczas, a sedno sprawy tkwiło w długich kilometrach, które trzeba było pokonać. Stąd sam 
sposób powiedzenia, że "źle robisz" stawał się w oczywisty sposób darem miłości, nie zaś aktem wściekłości: 
Szedłem z tak daleka do ciebie bracie, bo zależy mi na tobie. 

Przed wieloma z nas stoi to niełatwe zadanie: "wybrać się w drogę", aby upomnieć, sprzeciwić się, 
ilekroć brat grzeszy przeciwko nam" i niszczy samego siebie. Ta droga jest naprawdę długa i mozolna: trzeba 
przebyć lęk przed gniewem, urażoną ambicją człowieka. Znaleźć odpowiedni moment i formę upomnienia. 

Potrzeba długiego pobytu w szkole Mistrza, aby nauczyć się postawy naśladującej Jego mądrą miłość, 
która zawsze pragnie zbawić grzesznika. 

Ta sama pedagogia ma kształtować postawę chrześcijan w spotkaniu ze złem dotykającym nas poprzez 
"ataki z zewnątrz". Jeśli ktoś zwraca się przeciwko Kościołowi, czyniąc to w zaślepieniu i zatwardziałości 
serca, znajduje się w położeniu nie do pozazdroszczenia. Pluje na źródło, jakie Bóg otworzył w świecie dla jego 
zbawienia. Nie należy wtedy udawać, że pada deszcz, ale nie może to stanowić pretekstu do rewanżu. 

Mówiąc swoim uczniom o czekających ich prześladowaniach, Jezus daje ciekawe wskazanie które ma 
stanowić zaporę dla języka, który śmiertelnie rani: Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was 
prześladować. Wydadzą was do Synagog i więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i 
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namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercach nie 
obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych 
prześladowców nie będzie mógł się oprzeć, ani się sprzeciwić (Łk 21, 12-14). 

Chrześcijanie nie powinni wobec swych nieprzyjaciół obmyślać planu obrony ("wasze oskarżenia są 
niesłuszne, ponieważ..."), gdyż z naszą grzeszną skłonnością do "krwawego upomnienia", przemieni się owa 
praca w układanie strategii ataku. Obiecana "mądrość i wymowa" mają przysposobić nas do pozyskiwania 
wrogów. Sztuką jest powiedzieć prześladowcom jak Szczepan o zatwardziałości ich serc, głosząc równocześnie 
Chrystusa i świadcząc o potędze miłosierdzia - "Panie nie poczytaj im tego grzechu" (Dz 7). 

Miłość Boża, którą Duch Święty rozlewa w naszych sercach jest zarazem czuła, mocna, pełna 
miłosierdzia i stanowcza. "Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą". Nie szuka 
swego, lecz dobra ukochanych istot. Dobro to jednak widzi nie w perspektywie maksymy: "Aby wszyscy 
dobrze się czuli", lecz według powołania do pełni życia. Gniewa ją więc każdy przejaw śmierci i jej panowania, 
dlatego walczy, lecz nigdy na oślep.

(cdn)

 Pasterz i owieczki na hali

"Jam jest drogą, prawdą i życiem" - powiedział Jezus.
Nie szukaj przeto innych dróg poza wskazaniami Chrystusa Pana.
Nie szukaj innej prawdy, poza wspaniałą prawdą żywych słów Chrystusa.
Nie szukaj innego życia, poza życiem, które tak hojnie udziela nam Chrystus.
Jeśli tak będziesz postępował, On, Pasterz dusz naszych, stanie się twoją osłoną i mocą.
Jakże piękną jest modlitwa oparta na psalmie 22: "Gdy Pasterzem moim jesteś Panie mój, kogóż się będę bał? -
Dajesz mi co dzień łaski swe i krzepisz duszę mą. Choćbym w cieniu śmierci chodzić miał, Twa łaska zawsze 
obroni mnie".

Úmysly apoštolátu modlitby - únor 1999

1. úmysl všeobecný - Aby eutanázie a napomáhání k sebevražednému ukončení života neohrožovaly 
život těch nejslabších, zvláště nemocných v posledním stadiu.

2. úmysl misijní - Aby církev ve Vietnamu měla dostatek pastýřů a těšila se úplné náboženské 
svobodě.

3. úmysl národní - Aby farnosti nacházely účinné cesty k obnově a prohlubování svého života z 
evangelia, ze svátostí a ze vzájemného společenství.

Lidé spojují církev s restitucemi

V českých médiích je církev spojena především s restitucemi. Vyplývá to z průzkumu, který uskutečnila 
agentura InnoVatio. Podle tohoto zdroje jsou duchovní stránka existence církví v českých zemích a jejich 
celospolečenský přínos okrajovým tématem. 

Od června 1996 do října 1998 bylo tematice církví věnováno 1481 z celkového počtu 219 728 příspěvků 
v šesti nejčtenějších tuzemských denících. Církev v obecném slova smyslu je na 22. místě s velkým odstupem 
za nejsledovanějšími tématy hospodářství a domácí politiky. Nejčastěji zmiňovaným tématem jsou restituce 
církevního majetku - těm bylo věnováno 466 z 1481 příspěvků. O návštěvě papeže Jana Pavla II. se psalo ve 
173 článcích: média převážně zajímala ekonomická stránka věci. Postoji církve k současným hodnotám bylo 
věnováno 37 příspěvků a hodnotám, které církev hlásá - například solidaritě či lásce k bližním - 28 článků.

(čtk)
Katolický týdeník č. 5 z 31. ledna 1999
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Nedělní liturgie slova v únoru

Milí bratři a sestry, na popud některých našich čtenářu začneme opět uveřejňovat zkratky čtení, která 
budou čtena o jednotlivých nedělích. Píšu "opět", protože toto jsme už zkusili někdy v prvním roce vydávání 
našeho měsíčníku. Jsem trochu skeptik, protože si myslím, že vás nebude mnoho, kdo se na nedělní mši svatou 
"připravují" mimo jiné tím, že si přečtou v Písmu jednotlivá čtení. Ale kdo ví? ... Pokud by tato služba byla 
užitečná třeba jen pro jednoho z vás, tak splní svůj účel.

5. neděle v mezidobí (7.2.)
1. čtení: Iz 58,7-10
2. čtení: 1 Kor 2,1-5
Evangelium: Mt 5,13-16

6. neděle v mezidobí (14.2.)
1. čtení: Sir 15,16-21 (řec. 15-20)
2. čtení: 1 Kor 2,6-10
Evangelium: Mt 5,17-37

1. neděle postní (21.2.)
1. čtení: Gn 2,7-9;3,1-7
2. čtení: Řím 5,12-19
Evangelium: Mt 4,1-11

2. neděle postní (28.2.)
1. čtení: Gn 12,1-4a
2. čtení: 2 Tim 1,8b-10
Evangelium: Mt 17,1-9

3. neděle postní (7.3.)
1. čtení: Ex 17,3-7
2. čtení: Řím 5,1-2.5-8
Evangelium: Jan 4,5-42

Odpovědi nedělních žalmů
5. neděle v mezidobí (7.2.)
Žl 112/111/,4-5,6-7.8a a 9
odp. Spravedlivý září v temnotách jako světlo.
ref. Wschodzi w ciemnościach jak światło dla 
prawych.

6. neděle v mezidobí (14.2.)
Žl 119/118/, 1-2,4-5.17-18.33-34
odp. Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově.
ref. Błogosławieni szukający Boga.

1. neděle postní (21.2.)
Žl 51/50/,3-4,5-6a,12-13,14 a 17
odp. Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.
ref. Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni.

2. neděle postní (28.2.)
Žl 33/32/,4-5,18-19, 20 a 22
odp. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé 
milosrdenství, jak doufáme v tebe.
ref. Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana.

3. neděle postní (7.3.)
Žl 95/94/,1-2,6-7ab,7c-9
odp. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! 
Nezatvrzujte svá srdce!
ref. Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego słowem.

Pořad bohoslužeb v únoru

1. Neděle 7.2.1999 - 5. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
2. Neděle 14.2.1999 - 6. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
3. Středa 17.2.1998 - Popeleční středa, den přísného postu, tj. postu od masa a postu újmy.
4. Neděle 21.2.1999 - 1. neděle postní, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
5. Pondělí 22.2.1999 - svátek Stolce sv. Petra, apoštola.
6. Neděle 28.2.1999 - 2. neděle postní, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
7. Pátek 5.3.1999 - první pátek v měsíci březnu.
8. Neděle 7.3.1999 - 3. neděle postní, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
9. Po celou dobu postní se bude každý pátek a neděli přede mší svatou konat pobožnost Křížové cesty 

v tom jazyce, v jakém bude sloužena nedělní večerní mše svatá. V neděli pak po Křížové cestě bude 
svátostné požehnání.
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10. Každou neděli (mimo dobu postní) půl hodiny před večerní mší svatou je adorace Nejsvětější 
Svátosti Oltářní a svátostné požehnání. Poslední neděli v měsíci - mariánské večeřadlo.

11. 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.

12. Každý čtvrtek po večerní mši svaté a první pátek po ranní mši svaté je výstav Nejsvětější Svátosti 
Oltářní.

13. Každý pátek po ranní i večerní mši svaté je výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní s modlitbou 
Korunky k Božímu Milosrdenství.

14. 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.

15.
Redakce neručí za jazykový sled jednotlivých mší sv. Sledujte vývěsku v kostele!

Pozor na zloděje!

Ne bratři a sestry, v kostele se nekrade jako na Václaváku (snad!), ale máme informace, že opět mezi 
námi koluje pyramidová hra pod názvem VANILLA, spočívající tentokrát v "investicích do mincí". Nenechte 
se napálit a raději si třeba přečtěte MOST ze srpna 1998, kde je vše vysvětleno. Nebuďte prostoduší, v tomto 
případě to není ctnost... Toto upozornění zveřejňujeme na přání jednoho farníka a na základě svého přesvědčení 
a znalosti věci. 

Redakce

Růženec

Když hledáš člověče útěchu,
poklekni na zem bez spěchu,

vem pár korálků do dlaní,
svěř se s bolestí své Paní.

Když radost máš velikou,
ať kolena tvá pokleknou,
vem pár korálku do dlaní,
svěř se s radostí své Paní.

Když nic zvláštního v tomto dni,
zase s růžencem poklekni,

pohlédni na korálky ve své dlani,
poděkuj modlitbou své Paní.

Televize

Krade zdraví a náš čas,
přesto díváme se na ni zas.

Jsme touhou po ní zaslepeni,
pro některé nad ni není.

To však není žádná vize,
nýbrž obyčejná televize.

Hltáme ji do noci, 
což nám není pomoci?

Lýdie Marcová

Přikázání lásky

Vstoupili jsme do nového roku a určitě každý s nějakým předsevzetím. Od roku 2000 nás dělí 11 
měsíců. Napadlo mě, zdali bychom v tomto roce nemohli ještě více myslet na ty, kteří ve své farnosti postrádají 
kněze pro jejich nedostatek.

Děkujeme Pánu Bohu, že u nás máme stále dva kněze, ale do budoucna to tak být nemusí. Vždyť i Svatý 
Otec Jan Pavel II. často připomíná modlitbu za nová kněžská a řeholní povolání.

Před třemi léty se u nás ve farnosti zavedla následující praktika: pravidelně se modlí kolem 130 lidí. To 
znamená, že čtyři až pět z nich denně přicházejí na mši svatou (pokud to jejich zdravotní stav dovoluje), obětují 
i svaté přijímání, modlitbu svatého růžence, všechny radosti i strasti toho dne věnují na tento úmysl. 
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Není nás málo, ale nemůžeme říct, že je nás dost vzhledem k velikosti naší třinecké farnosti. Proto se 
obracím na Vás, milí farníci s prosbou. Chce-li někdo z Vás obětovat jeden den v měsíci na tento úmysl, 
můžete tak učinit zápisem v sakristii a vyzvednout si modlitbu s určeným dnem, který si zvolíte.

Všem Pán Bůh zaplať!

Most na Internetu

Internet - kouzelné slůvko, které v poslední době doslova hýbe světem. Tato celosvětová síť počítačů 
zaznamenává také v naší republice obrovsky rozmach. Součástí vizitek se stala adresa schránky elektronické 
pošty (e-mail), žádný propagační materiál se již neobejde bez odkazu na Web (WWW stránky) na Internetu, 
kde najdeme nejnovější informace o nabídce firmy. Mít v současné době počítač totiž neznamená na něm pouze 
hrát hry, či si na něm vést jednoduché účetnictví. Jeho význam se posouvá do role zprostředkovatele 
komunikace se stále více se otevírajícím světem. Pro řadu lidí se stal Internet nejjednodušším prostředkem pro 
komunikaci prostřednictvím elektronické pošty, získávání důležitých informací a znalostí o různých oblastech 
lidské činnosti. Také v oblasti náboženství tento trend nezůstal pozadu. Na Internetu můžeme najít WWW 
stránky Vatikánu, biskupských konferencí jednotlivých zemí, biskupství a v poslední době i farností. Můžeme 
si přečíst Katolický týdeník, Světlo, Amen, Mezinárodní Report a mnoho dalších křesťanských periodik 
vycházejících v naší republice. 

Od ledna je přístupný na Internetu i náš farní časopis MOST. Každý měsíc budou doplňována nová 
čísla, tak že návštěvníci stránek si mohou prolistovat aktuální číslo, nebo nahlédnout i do starších čísel. Protože 
obsah minulých ročníků jsme nearchivovali v počítačové podobě, najdeme zde pouze aktuální ročník (VI.). Na 
internetové stránce najdeme také informace o naší farnosti, redakci a několik odkazů na jiné křesťanské stránky 
a stránky z našeho regionu. Adresu na stránku MOSTu najdeme také v internetových vyhlédávačích "Seznam", 
"Atlas" a "Zmije". A na konec to nejdůležitější. Internetovou podobu našeho farního časopisu můžeme najít na 
adrese: http://freeweb.coco.cz/most

Došlo také ke změně adresy elektronické pošty. Náš nový e-mail: most@seznam.cz




