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Modlitba Svatého Otce Jana Pavla II. ke třetímu roku přípravy na Velké 
Jubileum roku 2000

Buď pochválen Pane, Otče na nebi,
ve svém nekonečném milosrdenství ujal ses lidí v jejich bídě

a daroval jsi nám Ježíše, svého syna, narozeného ze ženy.
Je naším spasitelem a přítelem, naším bratrem a vykupitelem.

Díky Tobě, dobrý Otče, za dar jubilejního roku, dej ať je nám dobou příhodnou, rokem velkého návratu do 
otcovského domu,

kde očekáváš ztracené děti, abys je v odpouštějící lásce objal a pozval ke svému stolu oděné do slavnostního 
roucha.

Buď od nás, Otče, veleben na věky!
Dobrotivý Otče, 

ať v tomto svatém roce vzroste naše láska k Tobě a k bližnímu,
ať Ježíšovi učedníci podporují spravedlnost a mír, chudým ať se hlásá radostná zvěst

a matka církev ať projeví svou obzvláštní lásku k malým a vyděděným.
Buď od nás, Otče, veleben na věky!

Spravedlivý Otče, 
ať velké Jubileum je vhodnou příležitostí,

aby všichni katolíci znovu objevili radost v naslouchání Tvému slovu a v plnění Tvé vůle.
Ať poznají, co znamená společenství bratří a sester, když společně lámou chléb a chválí Tě hymny a 

duchovními zpěvy.
Buď od nás, Otče, veleben na věky!

Otče, bohatý na milosrdenství,
dej, ať svatý rok je dobou otevřenosti, dialogu a setkávání

mezi všemi, kdo věří v Krista, 
i s těmi, kdo vyznávají náboženství,

ve své nesmírné lásce měj slitování se všemi.
Buď od nás, Otče, veleben na věky!

Bože, všemohoucí Otče,
dej, ať všichni Tvoji synové a dcery poznají, 
že na cestě k Tobě, poslednímu cíli člověka, 

je provází Panna Maria, 
obraz čisté lásky, Tebou vyvolená Matka Kristova a Matka církve.

Buď od nás, Otče, veleben na věky!
Tobě, Otče života, který jsi věčným přítelem, 

nejvyšším dobrem a věčným světlem
spolu se Synem a Duchem svatým,

buď čest a sláva, chvála a dík na věky věků.
Amen.
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Święć się imię Twoje!

Czy tylko to imię ustami uwielbiać należy?
Czy wystarczy tylko przed nim uginać kolana?
To święte imię w stajni betlejemskiej leży,
a już imieniu temu moc od Ojca dana.

To Boskie imię mocarza oznacza,
Zwycięzcę śmierci, piekła i szatana.
Gdy więc w twoim życiu z pokusą bój toczysz,
podnieś swe dłonie do Zbawcy i Pana.

Czcij Go w uczynkach, nie tylko z imienia,
stań się na codzień wiernym Jego sługą,
tylko On naturę grzesznika przemienia,

byś był szczęśliwy z Nim przez wieczność długą.

Kiedy w modlitwie wzywasz swego Zbawcę,
niech serce twe drży od przejawu mocy.
On - Nieśmiertelny - niebiańskich dóbr dawca
zawsze tobie ochoczo udzieli pomocy.

Błogosław nam, Jezu, w Betlejem zrodzony,
nie daj nam zaginąć, choć my grzesznikami.
O, dobry Jezu na sianie w żłobie położony
bądź nam miłościw, zmiłuj się nad nami!

Franciszek Babiuch, 27.12.1998

Známe poklady své víry?

Slavení eucharistie (16)

3. Způsob Ježíšovy přítomnosti v eucharistii - 6

Srdcem, jádrem kánonu, jsou konsekrační slova. Stále mějme na mysli, že eucharistie je konání, děj. Při 
takovém konání nejsou slova slovy, která něco naznačují, ale která něco působí. To je rozdíl. Liturgie je dění. 
Zde se dovršuje to, co se říká. Někteří teologové to nazývají také "modlitbou vydanosti", protože Kristus se v 
těchto slovech vydává Otci. Tím, že se jeho tělo a krev stávají přítomností, vydává se pod těmito způsobami 
Otci - je to bezpodmínečná ochota se totálně vydat. Kněz mluví v osobě Kristově, "in persona Christi". Proto 
také existuje pokyn, že kněz to, co říká, má také dělat. Říká-li se: "Vzal do rukou chléb...", má ho také vzít do 
ruky. Vždycky má velký smysl skutečně také dělat to, co říká, aby lidé, kteří slaví spolu, skutečně také 
prožívali to, co se právě děje, co se právě koná. "Vzal do ruky chléb..." - v knězi přitom jedná Kristus. Říká-li 
se dále "Pozvedl oči k nebi...", měl by to kněz také udělat. A ještě dále "Lámal, dával svým účedníkům..." 
Lámání chleba je hluboký proces, který si vyžaduje doprovodnou modlitbu. Proto je tento obřad vyňat a přijde 
před přijímáním, při "Beránku Boží" s doprovodnou modlitbou, která vysvětluje, co toto lámání znamená. K 
tomu se však dostaneme, až budeme mluvit o doprovodných modlitbách. Pak mluví kněz - buď stojí nebo se 
lehce skloní (slovy i postojem má vyjádřit vydanost): "Toto je moje tělo, které se za vás vydává." Protože Ježíš 
mluví v osobě kněze, má ve své osobě vyjádřit to, co se teď právě děje: Toto je moje tělo, které se za vás 
vydává, toto je moje krev, která se za vás prolévá. Hned po tom následují ve formě přímluv modlitby za církev 
trpící, bojující a vítěznou. Většinou je nejdříve jmenována církev vítězná - to jsou Maria, svatí atd..., pak církev 
trpící: očistec, modlitba za zemřelé, a církev bojující - to je církev na zemi: papež, biskupové, kněži, všichni 
věřící, všichni pokřtění. Chce se vyjádřit něco podivuhodného. Je to sice všechno vyjádřeno jako přímluva nebo 
jako chvála, nakonec je to ale zase jen komentář, který nám vysvětluje: Jsme-li sjednoceni s Kristem, hlavou, 
máme společenství s celým Kristovým tělem: s bojující církví na zemi, s trpící církví v očistci, s vítěznou církví 
v nebi. Jsme spojeni se všemi a tak začíná nové komunion - communitatio. Jsme -li spojeni se všemi, přetéká 
všechno, co Kristus už způsobil v jednotlivých členech církve - v nebi, v očistci i zde na zemi - na všechny, 
kteří se právě teď spojují s Kristem, hlavou, v přijímání. Je to jakoby dvojnásobné společenství. To je důležité 
také pro případ, když lidé nejdou k přijímání, necítí-li se prostě hodni, ale úpřímně litují svých hříchů, a tak 
jsou tímto způsobem vtahování do společenství. To je "communitatio sanctorum". Určitým způsobem se 
podílejí na proudu milosti, který teď proudí celým tělem církve. Berme toto nevyslovitelné tajemství vážně! 
Zde můžeme být uzdraveni, osvobozeni, zde dostaneme novou sílu, všechno se může stát, budeme-li vědomě 
přijímat a ne pouze teoretizovat. To má na mysli Jan Pavel II., když stále znovu opakuje: Potřebujeme 
praktickou teologii. Univerzity by měly o to usilovat! To je duchovní teologie. Musíme se dostat od teologie 
pouze rozumové, která nikoho nezachrání a spojit ji s "praktickou teologií". Teologie je ovšem něco hlubokého, 
živého, velkolepého. Ale všechno, co se právě učí, musí být také dovedeno dále a překládáno. Ratzinger a 
Lehmann říkají: Zastavíme-li se u exegeze, u pouhé dějinně-kritické analýzy, Boží slovo bude u konce, 
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nevtáhneme-li je do spirituálního. To je smysl Božího slova. A na jejich posledních knihách si toho můžeme 
všimnout. Mnozí však očividně neslyší. Toto společenství se tedy vyjadřuje jednoduchými modlitbami proseb a 
chval. Měli bychom si to uvědomovat, že jde opět o překlad z češtiny do tajemství. pokračování příště

Když jsem psal do minulého čísla MOSTu svůj příspěvek, netušil jsem, že neuplyne ani týden a budu 
zasažen událostmi, které mě hluboce zasáhnou. Tyto události mě přinutí zase se zamyslet na svým životem, 
znova zpytovat své svědomí, jak se svým životem nakládám a zda by byl se mnou můj Pán a Bůh spokojen. A 
proto znova si říkám spolu s Kristem - "člověče, neznáš dne ani hodiny". Ano, ta symbolika těch "utíkajících 
stromů", plynoucího času, jak je to aktuální nejen v listopadu, který tak nějak spojujeme se zemřelými, se smrtí 
a koncem toho všeho lidského, ale i teď v lednu, kdy začínáme nový pozemský rok a myslíme si, že bude určitě 
lepší než ty předešlé, kdy jsme si skoro jisti, že ho naplníme mnohem plněji a lépe než se nám to dařilo 
doposud. Jistě, proč ne? Každý nový rok, je přece rokem milosti od našeho Pána a Boha, rokem NOVÉ 
MILOSTI, která je nám dána k dispozici, abychom ji plně naplnili láskou, dobrem a porozuměním... a jak často 
to nové "milostivé léto" končí a my jsme nuceni konstatovat, že se nám to znova "ne moc povedlo" a čekáme na 
rok nový, ale můžeme si býti jisti, že nám bude dáno znova začít, znova pokračovat, znova zkoušet naše 
schopnosti a znova zakoušet Boží dobrotu, lásku a trpělivost? Jistě, nám všem, kteří zrovna teď čteme tyto 
řádky bylo dáno dožít této chvíle, kdy stojíme u prahu nového roku, nového století, nového tisíciletí, ale... Ne, 
nejsem pesimista, ale tak mi bylo dáno pochopit právě v nedávných dnech, že náš život nemůžeme dělit, na 
měsíc listopad, kdy myslíme více na smrt a naše zemřelé. A na měsíc leden, kdy jsme ve víru karnevalové doby 
a zdá se nám, že život je náš a nikdo nám ho nemůže vzít. A na měsíce plného léta, kdy prožíváme dovolené, 
kdy se snažíme vidět "celý svět" s různými "cestovkami", kdy si užíváme koupání a všech letních radovánek, 
kdy děkujeme Pánu za úrodu. A na měsíc květen - mariánský měsíc s loretánskými litaniemi, aniž bychom si 
uvědomovali, že v andělském pozdravení prosíme Pannu Marii, naši Matku, aby za nás prosila i v hodině naší 
smrti. I na měsíc červen, měsíc zasvěcený Božskému Srdci, které je symbolem Božího milosrdenství a kdy už 
tak nějak méně ochotně myslíme na Boží spravedlnost... Nový rok... - nová předsevzetí, nová očekávání, nové 
sliby... Kolikrát už to tady bylo? A znova nesmíme zapomenout na Ježíšova slova: "bděte, neznáte dne ani 
hodiny, bděte" a slova Svatého Otce: "nebojte se..." - "bděte"!!! A znova se mi derou na mysl slova Kazatelova: 
"Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí. Všechno má svůj čas. Je čas rození 
i čas umírání." Konec, tečka. Ne, tečkou to nekončí. To by bylo moc jednoduché, ten další rok je v našich 
rukou, Bůh nám ho dal a čeká, jak s ním naložíme! Snažme se! Bože, pospěš nám na pomoc, buď milostiv a 
žehnej nám!!!

Stanislav Janczyk

Děkanátní setkání mládeže v Třinci

Dne 5. prosince 1998 se v naší farnosti konalo diecézní setkání mládeže, kterého se zúčastnilo zhruba 60 
mladých lidí. Toto setkání bylo zahájeno ve 14.00 hodin, kdy všechny přítomné přivítal Otec děkan P. Rudolf 
Sikora jménem svým i jménem našeho pana faráře, Otce Františka (který s ohledem na své povinnosti nemohl 
být přítomen). Cílem našeho adventního setkání nebylo "pouze" vytvoření společenství v modlitbě, ale 
současně i jakási příprava na příchod našeho Spasitele. Bohatý program, na kterém se podíleli velkou mírou 
naši hosté (P. Vít Zatloukal, P. Vít Řehulka, P. Jacek Domański, ...) byl zahájen přednáškou, jež se opírala o 
podobenství o bohatém mládenci. Zde jsme si mohli znovu uvědomit, že pouze nestačí nedělat nic zlého, ale že 
člověk, který chce Kristu Pánu "udělat radost" musí opravdově milovat. A k tomu bezpochyby patří i náš 
každodenní kříž, neboť právě tam se ukazuje a zdokonaluje naše láska. Poté, co jsme se nakrmili a občerstvili 
naše duše, jsme se odebrali do salky na faru, abychom se postarali i o žaludky. Občerstvili jsme se tedy 
výbornými koblížky s čajem a takto posilněni jsme se vrátili do kostela. Následovala adorace a kající 
pobožnost. Nesmíme rovněž opomenout, že zde byla možnost přistoupit ke svátosti smíření. A co potom? 
Potom následovalo "to" nejkrásnější. "To", co je pro nás křesťany opravdovým pokladem - mše svatá, neboť 
zde k nám přišel sám Pán pod způsobami chleba a vína. Sám Ježíš se k nám sklonil, sestoupil z nebe a učinil si 
v každém z nás svůj příbytek, svůj svatostánek. Naplnění láskou, radostí a pokojem jsme se vraceli do svých 
domovů, abychom mohli rozdávat z bohatství, jímž jsme byli v tento den obdařeni. I nás teď posílal Pán, jako 
onehdy své učedníky, hlásat radostnou zvěst. Vězte tedy, že jste přišli o mnoho krásného, pokud jste se 
nezúčastnili. A příště se již nedejte odradit počasím ani čímkoliv jiným, neboť čas strávený s Pánem není nikdy 
nevyužitý, ale právě naopak. 

Barbora Bocková
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Štědrovečerní vigilie měla své kouzlo, věřte mi...

K napsání tohoto krátkého zamyšlení mne vedl moc pěkný pocit, který jsem měl - a mám ohlasy, že 
nejenom já - na Štědrý večer roku 1998. K jeho vzniku přispělo podstatnou mírou to, že jsem se spolu s 
mnohými z Vás zúčastnil premiéry (alespoň v naší farnosti) slavení Vigilie Narození Páně. Přiznám se, že když 
jsem se od Otce Františka někdy v říjnu 1998 dozvěděl o jeho úmyslu zrušit půlnoční a místo ní zavést 
odpolední mši svatou z Vigilie Narození Páně, trochu jsem byl překvapen. Říkal jsem si: má tato netradiční (na 
rozdíl celosvětově známé "půlnoční") mše svatá před štědrovečerní večeří, v odpoledních hodinách onoho snad 
nejvíce poetického dne roku, naději na tzv. úspěch v řadách farníků, po snad deset let zvyklých na tradiční 
půlnoční? Jak se mi na Boží Hod Vánoční odpoledne svěřil Otec František, u příležítosti pouštění koled u 
betléma, ani on sám si nebyl jist tím, kolik se nás sejde. Ale skutečnost ukázala, že to bylo u jeho strany moc 
dobré rozhodnutí. Neboť : kostel byl plný, na hranici "tlačenice" a byl naplněn zejména mladými rodinami s 
dětmi, a to je první dobrá a radostná skutečnost. Dále: během liturgie jsme si všichni mohli plně uvědomit 
přechod z adventu do období Vánoc, třeba prostřednictvím položené lucerny s Betlémským ohněm (díky našim
skautům byl odpálen na nádraží v Českém Těšíně z ohně, který cestoval po celé vlasti) položené vedle 
(prozatím) prázdných jesliček před hlavním oltářem. Zazpívali jsme si koledy (polské i české), byly nám 
požehnány vánoční oplatky. Po skončení mše svaté jsme si všichni mohli "odpálit" betlémský oheň a v 
lucernách se s ním vydat mrazivým podvečerem (jako v pohádce o Broučcích) do svých domovů, k 
připraveným tabulím a zažehnout na svých vánočních stolech Betlémské světlo, symbol a památku na příchod 
Pána Ježíše mezi nás před dvěma tisíci lety, světlo, jež svítí v temnotách... Celý obřad vigilie proběhl v 
naprostém klidu, důstojně, bez hluku a kouření ve zpovědnicích. Každý, kdo chtěl, mohl přijít a v klidu 
vychutnat radostné chvíle společného slavení Vigilie Narození Páně. Ať to byl aktivní či méně aktivní farník, 
nebo třeba i nevěřící host, který je samozřejmě vítán. Vyhnuli jsme se ale návštěvám těch spoluobčanů, kteří 
berou účast na půlnoční jen jako jakýsi folklór k ukončení Štědrého dne. O negativech, která se v minulosti na 
půlnočních vyskytla, již hovořil Otec František a tudíž se nebudu opakovat. V pět hodin odpoledne jsme se 
všichni rozcházeli ke štědrovečerním stolům a pak už jen záleželo, kdy byl kapr usmažený, jestli o půl šesté, v 
šest nebo v sedm, ale to už není podstatné, však doba pro večeři nekončí v 17.00, záleží na rodinných zvycích. 
Ale co je na naší farní novince nejpěknější: že odpolední mše svatá vtiskla celému Štědrému dni pečeť, 
rozdělila ho na část upachtěnou, v níž se dělají poslední přípravy na večeři, a na část slavnostní, kdy je společná 
modlitba, dělení se oplatkem, večeře, dárečky, stromeček, koledy a nevím co ještě. Po návratu z kostela v 
podvečer už stačilo si vlastně jenom odložit kabát či bundu a slavnostně oblečen zasednout ke stolu. 
Hospodyňky mi prominou toto zjednodušení (smažit kapry v pěkných šatech není ideální řešení...), ale v 
podstatě je to tak. Z kostela jsme si přinesli určitou atmosféru, atmosféru vigilie. Tuto atmosféru nám těžko 
vytvoří celodenní běh televize s pohádkami či komediemi typu "Básníci" a skok z tepláků do kravaty a ke stolu. 
Jsem realista a je mi jasné, že ne všichni se třeba mohli zúčastnit vigilie (myslím starší farníky, ze vzdálenějších 
lokalit, nemocné), ale s těmi jsme byli spojeni v modlitbě a koneckonců, na půlnoční se taky nemohli dostat 
všichni, kdo by chtěli, zejména rodiny s malými dětmi. Ne, nechci tímto článem šmahem znehodnotit smysl 
slavnostní půlnoční mše svaté, neboť má celosvětovou tradici a své pevné místo v katolické liturgii, ale není o 
nic "lepší" (ani "horší") než vigilie, misál zná více rovnocenných variant oslavy Narození Páně a je pěkné 
poznat i třeba něco nového. Kdo jste nebyli tentokrát, zkuste si ten příští Štědrý večer 1999 zorganizovat tak, 
aby jste mohli vychutnat krásu štědrovečerního odpoledne ve farním společenství. Ono odpoledne má své 
kouzlo, věřte mi...

Marian Kozok

Mikuláši, přijď už k nám!

Toto sborové volání 113 dětských pus (přesně tolik jich bylo v sále) se ozývalo v neděli odpoledne 
6.12.1998 v "Rybárně pod kostelem", kde se konal již tradiční, 3. skautský Mikuláš 98. Když ke 113 dětem 
přičteme několik desítek dospělého doprovodu, je jasné, že rybárna byla k prasknutí. Rok od roku se tato farní 
akce rozrůstá a to je dobře. Kde jsou ty doby (jak mi řekl jeden ze spoluzakladatelů Ing. Robert Golasowski), 
kdy se sešlo pár rodin... Ale vraťme se k samotnému Mikulášovi. Celou akci tentokrát nemoderoval "šéf" 
třineckých skautů Tomáš Kyvalský (řídil akci z pozadí), ale teprve 18-letá slečna-skautka Marika Nogová z 
Třince a nutno říci, že jí to šlo dobře. Na úvod skauti zazpívali písničku, pak byly hádanky s odměnou pro 
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prvního vítěze, scénka "Nezpůsoby při obědě" o tom, jak se nemáme chovat u jídla se vskutku dramatickým 
koncem, kdy představitel hlavní role Filip Golasowski předvedl pád ze židle s řinčením rozbitého skla, za který 
by se nemusel stydět ani profi-kaskadér. Následovalo - prozatím marné - volání sv. Mikuláše a opět písnička -
"Zlaté střevíčky", kde sólo zpívala Adélka Nogová. Skauti připravili a zazpívali rovněž pěkný Koleda-Mix 98 
(Půjdem spolu do Betléma, Nesem Vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Pásli ovce Valaši). Před příchodem sv. 
Mikuláše se losovala dětská tombola (celkem 45 cen) s lákavými sladkými cenami. Při této příležítosti by 
třinečtí skauti chtěli poděkovat O. Františkovi za finanční příspěvek na všechny ceny v tombole a za koblihy, 
které se podávaly všem přítomným zdarma spolu s kávou a čajem (poděkování "šéfa" Tomáše Kyvalského pro 
paní Pavlu Golasowskou a paní Michaelu Wawreczkovou za pomoc v kuchyni, plus Geniovi Workovi za 
zajištění ozvučovací aparatury). No a pak naběhli dva černí čerti (jako by z pekla vylezli) a za nimi už důstojně 
přikráčel sám sv. Mikuláš v doprovodu dvou andělů. Následovalo téměř hodinové předávání dárečků dětem. O 
některé děti se pokoušel pláč, to když je čerti tahali za nohu do pytle... Nakonec odnesli "do pekla" jen jednoho 
kluka, ale snad jim cestou utekl...Kolem půl šesté se sv. Mikuláš rozloučil se všemi a se slovy "Na shledanou za 
rok" zase důstojně odkráčel do chladného prosincového večera. Mikuláš 98 se opět povedl a poděkování 
farnosti patří třineckým skautům pod vedením Tomáše Kyvalského. Mimochodem - skauti se nám letos pěkně 
rozrostli: jejich třinecký oddíl čítá již 32 dětí plus 5 dospělých. To si zaslouží náš potlesk!

postřehy zaznamenal Ing. Marian Kozok

Ad charitní Farní setkání A.D. 1998: Mohlo by být častěji!

Tak trochu jubilejní, pátý ročník Setkání rodin a farnosti 1998, se konal tentokrát již v době 
předvánoční, v sobotu 12. prosince 1998, od 15 hodin. Minulé čtyři ročníky se konaly vždy v době mezi 
Vánocemi a Novým rokem, tj. kolem svátku Svaté rodiny, jehož uctění naše farní Charita tuto zdařilou akci 
pravidelně organizuje. Místem konání této společensko-duchovní akce byl "tradičně" velký sál Dělnického 
domu v Třinci, který se třineckými farníky nakonec zcela zaplnil. První pozitivum - věková skladba přítomných 
vyzněla ve prospěch mladých, zejména mladých rodin - a to je velmi dobře, když (při veškeré úctě ke starším 
farníkům) je hodně právě mladých katolických rodin, ve věku 20-30 let. Třinecká "volná" (prozatím) mládež 
tradičně obsadila balkón a např. tleskáním "zhušťovala" atmosféru v sále, díky jí za to. Za pár let si třeba 
přesednou dolů, k rodinám, ke svým životním partnerům a svým dětem. Organizace celé akce včetně programu 
byla pevně v rukou šéfky třinecké Charity Jiřiny Horniakové a sehraného týmu jejích spolupracovníků, přičemž 
program moderovala právě Jiřka. Na úvod přivítala všechny přítomné. Prvním bodem programu bylo 
vystoupení farní Scholy Cantorum pod vedením G. Worka. Schola nám zazpívala několik pěkných rytmických 
písniček. Poté přišla řada na hlavního hosta našeho setkání a to na divadelní vystoupení dětské skupiny 
Divadélko pod věží z farnosti Ostrava - Ludgeřovice, kteří si říkají "Raubíři". Celkem 21 mladých herců nám 
předvedlo volnou variaci na téma "Když na svět přišla láska" o lidské lhostejnosti k potřebujícímu člověku. 
Předlohou jim byla Panna Maria, která ve vysokém stupni těhotenství a v doprovodu svatého Josefa hledá 
nocleh nikoli v tehdejším Betlémě (kde je taky do "hotelu" nechtěli), ale v současném světě, v současných 
rodinách. Všude se setkává jen s lidským nezájmem a sobectvím, které jsou mnohým dnes tak vlastní.... Někdo 
nemá čas někomu pomoci, někdo by si pomáháním možná i přidělal problémy (ale co když...), někdo je 
pohodlný a nechce být rušen, někdo zase místo pomoci raději filozofuje nad důvody, proč se někdo dostane do 
nouze... Jiný z nás by pomohl, ale "na tržním principu", přece dnes se za všechno platí.... A tak naše lhostejnost, 
sobeckost, touha po "klídku" nebo falešné mudrlantství ("bylo by dobré, kdyby někdo pomohl..") vlastně pro 
potřebné staví vysokou, nepřekonatelnou zeď opuštění v nouzi. Tuto - na jevišti skutečnou - zeď ale nakonec 
boří dějinná událost - narození Krista Pána v Betlémě, v jesličkách. V závěrečné scéně toto děti říkají všem 
přítomným a zvěstují - Gloria in excelsis Deo, Sláva na výsostech Bohu, narodil se Kristus Pán, jehož 
"narození" v našem nitru musí zbořit všechny zdi nezájmu o bližního. Po skončení představení následoval 
bouřlivý aplaus publika, který si mladí herci opravdu zasloužili. Po představení následovala recitace 9-leté 
Marietky Frankové ze Sosny, která přednesla veršík "Telefon do nebe". Posledním bodem před přestávkou bylo 
hudební vystoupení bratří Petra a Romana Vondráčkových, neboli "Vondráček Brothers". Tito hudebně nadaní 
bratři (starší Petr je v podstatě již dalším farním varhaníkem) nám zahráli ve dvojici (starší 12-letý Petr hrál na 
keyboard, mladší 11-letý Roman na trubku) známé skladby jako Tichá noc, sbor Židů z opery Nabucco, 
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svatební verzi Ave Maria. Samotný Petr nám pak zahrál a zazpíval koledy Nesem Vám noviny, Štědrý večer 
nastal, Veselé vánoční hody. Po tomto vystoupení našich "hudebníků budoucnosti" následovala přestávka, 
během níž se všichni mohli občerstvit ze zabijačkových, sýrových nebo šunkových mís, okusit cukroví, koupit 
si něco k pití v bufetu, jenž byl po celou dobu otevřen v předsálí. Když jsme u předsálí, tam pro ty nejmenší 
proběhlo loutkové divadlo, které předvedla mládež ze Slezské církve evangelické v Třinci - biblické příběhy a 
hry pro děti. Nuže, praktický ekumenismus. Po přestávce program započali třinečtí skauti, kteří nám zazpívali 
dvě písničky, mj. i tzv. Koleda-Mix 98. No a pak jsme měli možnost vidět opravdu velmi pěkné a podařené 
vystoupení mladých z třineckého společenství. Jednalo se o pantomimu na motivy evangelia sv. Jana - o 
vnitřním spojení s Kristem (Jan 15, 1-8). Evangelista tam říká, že Pán Ježíš je jako pravý vinný kmen a jeho 
Otec je vinař, který každou ratolest, která nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla 
ovoce ještě více. Kdo nezůstane v Pánu Ježíši, bude vyhozen jako ratolest, uschne, seberou ji a hodí do ohně, 
kde shoří. Roli Otce - vinaře, který se stará o své vinné kmeny perfektně (stejně jako loni roli sebevraha) sehrál 
Ing. Janusz Kroczek. Slečny Majka Bubová, Irka Poroszová a Lucie Maršálková naopak nám představily 
kmeny - rostoucí a dávající ovoce, nebo taky naopak, vědomě nerodící. Pod hrozbou uschnutí a vykácení 
nakonec - dle přání našeho vinaře (Boha Otce) "si zlobivý kmen dal říct" a "nahodil" ovoce. Doufejme, že 
každý z nás si ve svém životě přece jenom "dá říci", vydá dobré ovoce svého života a nebude nakonec vykácen 
a hozen do ohně. Pantomima mládeže měla velmi pozitivní ohlas včetně bouřlivého aplausu, zejména pro velmi 
dobrou sugestivnost a srozumitelnost biblického příběhu. Za toto si naši mladí zaslouží naši pochvalu. Po tomto 
velmi zdařilém vystoupení pak už následoval poslední bod celého setkání - losování tomboly. Losy tahal host 
našeho setkání - paní Ing. Marta Porubová, ředitelka Charity Hlučín. No a to bylo kolem 18 hodin a oficiální 
část setkání skončila. Poté následovaly neformální setkání přátel, rodin či kamarádů. Poděkování si zaslouží 
pan Zuber z Osůvek, který se tradičně postaral o hudební kulisu setkání.

Otec biskup František Václav Lobkowicz se nakonec na setkání nedostavil z důvodu svěcení kaple v 
Příboře a přetrvávajícímu "útoku" chřipky. Přítomen ale byl náš "nový" kaplan P. Miloslav Šmahlík, kterému se 
dle jeho slov akce líbila. Podívat se byli rovněž sousedé odvedle - správce vendryňské farnosti P. Jan Wojnar a 
jeho jáhen Ladislav Stanečka, rodák z Rožnova pod Radhoštěm. Náš pán farář, P. František se dostavil až na 
samotný konec setkání, jelikož předvánonční doba sebou přinesla při sloužení mše svaté v nemocnici na Sosně 
velký zájem nemocných o duchovní službu a tu nemůže kněz nikomu odepřít. A tak alespoň neformálně 
podiskutoval s přítomnými rodinami v předsálí. Účastni byli i manželé Jiřka a Jožko Horniakovi, "hnací 
motory" charitních akcí, a ti nám slíbili, že i přes přestěhování do Bystřice nad Olší jejich role v Třinci zdaleka 
nekončí, naopak, rýsuje si i možnost uspořádání nějaké letní akce typu "zahradní slavnosti"... No prozatím se 
všichni těšíme na únorový Reprezentační ples třinecké Charity v Dolní Lištné! Každopádně Vám, drazí sestry a 
bratři z třinecké charity srdečně děkujeme za pátý ročník Setkání rodin. Tento ročník byl opět jiný, s jiným 
programem nežli loni či předloni a jiným, než bude v příštím roce !

Pán Bůh zaplať!
Ing. Marian Kozok

Novoroční pohádka 

Kdysi dávno žily tři sudičky. Každému dítěti, které se narodilo, daly do vínku štěstí nebo trápení, dobré 
nebo zlé vlastnosti. A co jednou nadělily, to už nešlo změnit, to se naplnilo. Stalo se však, že se jednou dvě 
sudičky pohádaly. Když jedna řekla bílá, druhá hned černá, jedna chtěla dělat vše opačně než ta druhá. A tak se 
stalo, že se sudičky sešly u kolébky právě narozeného chlapečka. "Já ti dávám, abys byl hodným a poctivým 
člověkem. Budeš potěchou a radostí svých rodičů, budeš pracovitý a pilný", řekla první sudička. "Já ti dávám, 
abys byl pyšným a líným člověkem. Budeš myslet jen na sebe a utrpení tvých bližních ti bude lhostejné. 
Nezastavíš se před žádnou špatností, jen proto, abys získal bohatství a slávu", pronesla druhá sudička. "Ale 
sestry, tohle přece není možné", lomila rukama třetí. "Vždyť ten chlapec by se musel zbláznit. Ale ani já 
nemohu změnit, co už bylo řečeno." Pak se zamyslela a pravila: "A já ti dávám, abys měl svobodnou vůli a 
mohl se podle ní sám rozhodnout, zda budeš zlým nebo dobrým člověkem." 

Možná Vás napadlo, proč jsem tuto pohádku nazvala jako "Novoroční". Na začátku každého nového 
roku si dáváme předsevzetí: přestanu kouřit, nebudu lhát, budu se věnovat dětem, budu lepším manželem. 
Každému z nás dal Bůh svobodnou vůli a záleží jen na nás jak si uspořádáme svůj život, jaký žebříček hodnot 
si vytvoříme, co pro nás bude v životě prvořadé. Vybavil se mi krásný příklad, který jsem slyšela na kázání při 
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bohoslužbě na Nový rok, kterou jsme slavili v kouzelném nýdeckém kostelíku. "Všichni jsme jako malíři a 
svým životem tvoříme obraz. Na začátku roku máme pouze rám a čisté plátno, rozdělené na 365 dílů. Každý 
den roku namalujeme jednu malinkou část. Co bude výsledkem? Bude to harmonické dílo, plné světla, lásky a 
porozumění, nebo z našeho díla dýchne strach a nenávist? Záleží jen na nás jaký obraz předložíme svému 
Stvořiteli, který nám dal svobodnou vůli, abychom ho mohli vytvořit. Vám všem přeji všechno nejlepší v 
novém roce, hodně zdraví, štěstí a radosti. Kéž Ducha Svatý naplní Vaše srdce a vede ruku při malování 
Vašeho obrazu. 

Pokoj a dobro.
Hana Worková

ZPRÁVY

EVROPA SE NESMÍ STÁT PEVNOSTÍ PROTI UPRCHLÍKŮM 

Vatikán (KNA): S ohledem na vzrůstající vlnu uprchlíků ve světě se "žádná země nesmí uzavřít jako 
pevnost, tím spíše celý kontinent", prohlásil vedoucí delegace Svatého stolce arcibiskup Karl-Josef Rauber na 
evropské konferenci o obyvatelstvu, která se konala před Vánocemi v Budapešti. Národy Evropy dnes stojí 
před zkouškou solidarity a odpovědnosti. Úkolem církve je odstraňování egoismu a strachu vůči imigrantům.

V ROCE 1998 BYLO ZAVRAŽDĚNO 37 KATOLICKÝCH MISIONÁŘŮ

Vatikán (KNA): Celkem 37 misionářů bylo na celém světě zavražděno v roce 1998 při jejich misijní 
činnosti, jak uvádí vatikánská misijní služba "Fides". Nejvíce mučedníků bylo v Rwandě a v Kongu; mnozí 
přišli o život v latinsko-amerických zemích, na Madagaskaru, v Angole, v jižní Africe a v Jemenu. 
Zavražděnými byli kněží a řeholní osoby, ženy i muži.

DVA ČÍNŠTÍ DISIDENTI BYLI ODSOUZENI K DLOUHOLETÉMU VĚZENÍ

Peking (Čína)/KNA: Dva vedoucí činitelé čínského demokratického hnutí byli odsouzeni k 
mnohaletému vězení. Xu Wenli (55), jeden z nejvýznamnějších zastánců lidských práv byl odsouzen ke 13ti 
letům (dosud byl vězněn 12 let); zakladatele Demokratické strany Číny Wanga Youcai (33) odsoudil soud v 
Hangzhou k 11ti letům vězení. Úřady ho viní ze "spiknutí za svržení socialismu". Xu Wenli byl soudci obviněn, 
že sepsal program zakázané Demokratické strany a byl jejím předsedou. Za poslední návštěvy prezidenta USA 
v Číně požádal Xu komunistické úřady oficiálně o registraci strany. Po vynesení rozsudků požádala vysoká 
komisařka OSN pro lidská práva Mary Robinsonová o respektování svobody svědomí a o spravedlivý soudní 
proces. Uvedla, že již v říjnu veřejně žádala Peking o dodržování konvencí OSN, které Čína podepsala. 
Komunistická vláda formálně přistoupila na konvence o občanských a politických právech i o právech 
sociálních a hospodářských. Peking však tyto závazky pro sebe dosud neratifikoval. Komisařka dále uvedla, že 
žádala čínskou stranu, aby k procesům byli připuštěni zahraniční pozorovatelé. Dále žádala záruky pro 
spravedlivý rozsudek. Peking Robinsonovou ujistil, že jí předá o procesu písemné informace.

My, děkanát a diecéze v číslech

Na přelomu roku se častěji než kdy jindy setkáváme s nejrůznějšími statistikami. Pro naše čtenáře jsme 
připravili statistický přehled o ročních vybraných údajích jednotlivých 11 děkanátů naší mladé ostravsko-
opavské diecéze. Jak je vidět, rovněž Severní Morava je vzhledem k počtu svých obyvatel tak trochu misijním 
územím, byť oproti zemím českým nás katolíků je relativně dost, ale zase oproti např. sousednímu Polsku jsme 
v diaspoře... Prokvasíme ale těsto, jak to po nás požaduje Pán Ježíš? V rámci diecéze je naše třinecká farnost na 
4. místě, co se týká počtu farníků, kteří se pravidelně zúčastňují nedělních mší svatých. Pomyslné pořadí je 
následující : 1. Farnost Jablunkov (3.600 osob), 2. Farnost Karviná (2.800 osob), 3. Farnost Panny Marie v 
Opavě - diecézní konkatedrála (2.400 osob), přičemž v celé Opavě (jsou tam dvě farnosti) za celou neděli přijde 
kolem 4.000 osob, 4. Farnost Třinec (2.000 osob), 5. Farnost Kravaře (1.900 osob), 6. Farnost Český Těšín 
(1.800 osob), 7. Farnost Havířov (1.700), 8. Farnost Moravská Ostrava - dočasné sídlo Otce biskupa (1.600 
osob), 9.- 11. Farnosti Hlučín, Boletice, Štěpánkovice (1.400 osob), 12. - 14. Farnosti Místek, Frýdek, Koběřice 
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a Ostrava - Poruba (1.300 osob), 15. Farnost Hať (1.200 osob), 16. Farnost Kopřivnice (1.000 osob) atd. V celé 
"velké" Ostravě přijde v neděli do celkem 20 farností kolem 8.000 věřících. Veškeré údaje jsme čerpali z 
diecézního zpravodaje OKNO. 

Redakce

Zbabělost nebo odvaha?

"Sněží, sněží!" zajásal Ondřej, sotva otevřel ráno oči. Vyskočil z postele a obdivoval sněhové vločky, 
které poletovaly za oknem. Na zemi už ležela sněhová pokrývka. "Můžu jít s Michalem na kopec sáňkovat?" 
"A kdo bude psát úkoly a uklízet pokoj?" smála se maminka. Ale tatínek se přimlouval: "Jen ho nechej, to může 
udělat po obědě. Stejně jste chtěly dopoledne péct moučník na neděli, ne?" Katka s Terezkou se jen spiklenecky 
usmívaly. Už se na pečení těšily a vůbec jim nevadilo, že jim bratr nebude překážet. Po snídani se Ondřej 
rychle oblékl. Popadl sáňky a hrnul se ke dveřím. "Do oběda ať jsi zpátky," volala z kuchyně maminka." A 
nechoďte na zadní kopec. Vede pod ním silnice. Mohli byste vletět pod auto," připomínal tatínek. "No jasně, 
tati. To mi přece říkáte pokaždé," odpověděl netrpělivě Ondřej a už utíkal ven. Michal se také rychle oblékl, a 
tak za chvíli už oba chlapci vystupovali na kopec. To byla krása! Sněžit už přestalo a na čerstvě napadaný sníh 
svítilo sluníčko. Už tu jezdilo několik dětí a další přicházeli. "Pojďte na zadní kopec," navrhuje Jarek, který byl 
z chlapců nejstarší. "Bude to tam lépe jezdit." "Ale tam je to nebezpečné," namítal Ondřej, "mohlo by vás něco 
přejet." "Kdo se bojí, s námi nemusí," ušklíbl se Jarek. "Maminčin mazánek," smál se další kluk a všichni se už 
začali usmívat. "Jen pojď, však se to vaši nedoví," pošeptal mu Michal. Ondřej se cítil nesvůj, ale šel. Nechtěl 
vypadat jako zbabělec. Na zadním kopci jezdily sáňky rychleji, kluci z toho měli radost a za chvíli i Ondra 
zapomněl na zákaz a také se rozveselil. Jezdili už skoro hodinu a dráha byla už hodně uježděná. Michal se 
rozjel a výskal radostí. Dole ale sáňky neubrzdil a v plné rychlosti vjel do vozovky. Zrovna jela dodávka. 
Skřípění brzd rozčíslo vzduch a Ondrovi se zatajil dech. Auto dostalo smyk, ale zastavilo těsně před Michalem, 
nic se mu nestalo, jen dostal vyhubováno od řidiče. Na další sáňkování už neměli kluci ani pomyšlení. Ondřej 
doprovodil Michala, a pak šel sám domů. Ke všemu se přiznal. Sám uklidil dětský pokoj a po obědě psal úkoly. 
Celý den byl zaražený a málomluvný. Večer si všichni jako obvykle sedli v obývacím pokoji a zapálili svíčku. 
Dnes jsem málem přišel o kamaráda, " řekl všem Ondřej" auto zabrzdilo těsně u něj..." a rozplakal se. "Víš, 
Ondro, dnes poděkujeme Pánu Bohu za to, že se Míšovi nic nestalo, ale také bych chtěl, abyste si ty i děvčata 
zapamatovali, že když vám s maminkou něco zakazujeme, není to proto, že vám nechceme něco dopřát. 
Chceme vás jen uchránit před nebezpečím. Tuto chybu nedělají jen děti, ale i dospělí. Zapomínají, že Pán Bůh 
je starostlivý otec nás všech, a aby nás uchránil před nebezpečím, dal nám pravidla pro život - Desatero. Určitě 
se najde hodně lidí, kteří vám budou tvrdit, že zachovávat Desatero je hloupost a že jste zbabělci. Ale právě žít 
čestně vyžaduje pořádnou odvahu. 

Ranní modlitba

Ráno budík vyzvání,
vstávající není k mání.

Pět minutek jenom zdřímnu,
pak si jenom oči promnu,

podívám se na budík,
oj, zas nestihnu vzdát Bohu dík.

Co já jsem to za člověka,
vždyť můj Pán tak na to čeká,

tolik Mu chci toho říct,
avšak běžím vlaku vstříc.

Tak začínám den omluvou,
Pane, zastihl jsi mě lenivou.

Budu na tom zítra líp?
Sama chci tomu uvěřit.

Lýdie Marcová
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Rozważania o grzechu i miłosierdziu (6)

Wojciech Jędrzejewski OP 

Boży gniew i upomnienie 

Na przestrzeni całej Historii Zbawienia słychać zatem świst bicza, który w rękach kochającego Boga, 
służy jako narzędzie nawrócenia krnąbrnego Ludu: Gdzie was jeszcze uderzyć, skoro mnożycie przestępstwa? 
Cała głowa chora, całe serce osłabłe. Od stopy nogi, do czubka głowy nie ma w nim części nietkniętej: rany i 
sińce i opuchnięte pręgi, nie opatrzone, ani nie przewiązane, ni złagodzone oliwą (Iz 1, 5n. ). Czy mamy być 
zgorszeni takim postępowaniem Pana i Jego rzekome "okrucieństwo" złożyć na karb Starego Testamentu, z 
którego okowów są wyrwani żyjący już nie "pod Prawem", lecz "w łasce"? Bóg obchodzi się z wami jak z 
dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił? Jeśli jesteście bez karania, którego uczestnikami 
stali się wszyscy, nie jesteście synami, ale dziećmi nieprawymi (Hbr 12, 7n). Są to słowa z 
nowotestamentalnego tekstu, nakazujące interpretować prześladowania jako wychowawczy gest Boga. W 
podobny sposób stawiali sprawę ojcowie Kościoła, zwłaszcza w okresie przedkonstantyńskim, gdy 
chrześcijanie często stawali się przedmiotem ataków, lub eksterminacji. Przywołajmy chociażby świętego 
Cypriana z Kartaginy, który w III w., za panowania cesarza Decjusza, każe dopatrywać się źródeł kolejnej fali 
prześladowań w licznych grzechach uczniów Jezusa. Wymienia je szczegółowo, poczynając od występków 
duchowieństwa. Cierpienie doświadczane za sprawą wrogich chrześcijaństwu poczynań Decjusza jest skutkiem 
niewierności, która pobudza gniew Pana. Pismo Święte mówi kilkaset razy o gniewie Boga. Stanowi on 
najpierw reakcję na zepsucie i samobójcze decyzje Ludu, który łamiąc Przymierze odchodzi od jedynego 
Oblubieńca i poniża się we flirtach z Baalem. Gniew pobudza Pana do walki o umiłowany Lud znajdując się na 
przeciwnym biegunie w stosunku do obojętności. Niezliczone nieszczęścia, jakie spadały na Izrael -
upokorzenia spowodowane pustoszącymi najazdami okolicznych narodów, deportacje i niewole, klęski 
żywiołowe, przegrane walki - stanowiły bolesne ciosy karcącej ręki kochającego Ojca i Oblubieńca. Dlatego się 
rozpalił gniew Pana przeciw swojemu ludowi, wyciągnął na niego rękę, by wymierzyć cios, aż góry zadrżały 
(Iz 4, 25). Doświadczany Lud, pouczany przez proroków potrafił zrozumieć sens swoich udręk: Oto Tyś 
zawrzał gniewem, bośmy zgrzeszyli przeciw Tobie od dawna i byliśmy zbuntowani. My wszyscy byliśmy 
skalani, a wszystkie nasze czyny jak skrwawiona szmata. My wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście, a nasze 
winy poniosły nas jak wicher. Nikt nie wzywał Twojego Imienia, nikt się nie zbudził, by chwycić Ciebie. Bo 
skryłeś Twoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy. A jednak Panie Tyś naszym Ojcem. 
Myśmy gliną, a Tyś naszym Twórcą. Dziełem rąk Twoich jesteśmy my wszyscy. Panie nie gniewaj się tak 
bezgranicznie i nie chowaj w pamięci naszej winy! (Iz 64, 4-8). Niezmiennie Stwórca z zazdrością pożąda 
ducha, którego w nas utwierdził (Jak 4, 5). Ilekroć więc postępujemy jak cudzołożnicy, którymi stajemy się 
poprzez przyjaźń ze światem (w nowotestamentalnym znaczeniu tego słowa, to jest ze wszystkim, co w tym 
świecie sprzeciwia się Bogu i Jego Prawdzie), powinniśmy spodziewać się gniewu Pana. Co odróżnia ów 
gniew od zemsty? Odwet jest ostatnim słowem w konflikcie. Zamyka sprawę, w poczuciu wypełnionej 
sprawiedliwości. Jak na filmach: zdradzony mąż zabija kochanka niewiernej żony i według ściśle ustalonego 
scenariusza przekracza granice Stanu, aby rozpocząć nowe życie. W działaniu Boga, ostatnim słowem jest 
wezwanie: "Wróć". Karcenie ma za cel przemianę serca, zdobycie na nowo dla siebie niewiernej Oblubienicy: 
Wróć Izraelu - Odstępco - wyrocznia Pana. Nie okażę wam surowego oblicza, bo miłosierny jestem -
wyrocznia Pana. Nie będę pałał gniewem na wieki. Tylko uznaj swą winę, że zbuntowałaś się przeciw Panu 
Bogu swemu (Jer 3, 12n. ). Jeśli chcesz powrócić Izraelu, możesz do Mnie powrócić, a jeśli oddalisz swe 
bóstwa, nie musisz się błąkać z dala ode Mnie (Jr 4, 1). Odpowiedź, którą rodzi zesłana udręka najpiękniej 
wyraża się w ufnym wezwaniu: Chodźcie, powróćmy do Pana! On sam nas zranił i On też uleczy, On to nas 
pobił, On ranę zawiąże. Po dwóch dniach przywróci nam życie, a dnia trzeciego nas dźwignie (Oz 3, 36). Jest 
to Boska umiejętność - nazywać grzech po imieniu, dawać odczuć ciężar odstępstwa przez karę, nie odcinając 
zarazem drogi powrotu. Kiedy Bóg wypowiada walkę naszemu grzechowi, potrafi co prawda boleśnie zranić 
"przeciwnika", lecz nigdy nie pozbawia go szans na prośbę o ułaskawienie. Stawką jest bowiem życie, albo 
śmierć. Przegrana człowieka oznacza jego zwycięstwo: dać się pokonać, uznając własną winę i zdobyć się w 
najgłębszym upokorzeniu na decyzję: Wstanę i pójdę do mojego Ojca. Zacięcie się w urażonej dumie, to 
trwanie w śmierci, którą sprowadził grzech. Od momentu, kiedy Jezus raz wszedł w starcie z faryzeuszami i 
uczonymi w Prawie, nie zrezygnował ani przez chwilę z prób przebudzenia ich z otumanienia hipokryzji, raniąc 
raz po raz ostrym słowem jak mieczem. Charakterystyczna w tej konfrontacji jest troska o każdorazowe 
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pozostawienie uchylonych drzwi - szansy. Uderza nie dla zamroczenia, lecz po to, by rozjaśnić w głowach. W 
odpowiedzi na najbardziej bolesne i przewrotne oskarżenie o konszachty z Belzebubem, mocą którego 
hoksztapler z Nazaretu wyrzuca złe duchy, Jezus apeluje do zdrowego rozsądku: Jak królestwo, w którym trwa 
wojna domowa, może znakomicie prosperować?! Ową Boską pedagogią kieruje "świadomość" prawdziwego 
oblicza wszelkiego grzechu i nieprawości. Człowiek w rzeczywistości jest bardziej jego ofiarą, niż sprawcą. 
Pan modlił się na krzyżu: "Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią". Jeśli wchodzimy we flirt ze złem, 
postępujemy jak dzieci, które czując co prawda, że łamią zakaz rodziców, nie są w pełni świadome rozmiarów 
katastrofy, jakie mogą spowodować. Nieszczęśnika trzeba zatem uwolnić ze śmiertelnego zagrożenia, nie zaś 
odrzucić. Zbawić, a nie potępić (J 3, 17). Bóg patrzy na nasz grzech bardziej w kategoriach dramatu, niż 
draństwa.

(cdn)

Příběh pro vykročení do nového roku

Vlny vyhodily na břeh malého neobydleného ostrova jediného člověka, který přežil ztroskotání lodi. 
Vzýval Boha, aby ho zachránil. Každý den zkoumavě hleděl na horizont, ale zdálo se, že žádná loď se 
nepřibližuje. Vyčerpaný si nakonec stěží postavil ubohou chatrč a nanosil do ní to málo, co zachránil. Jednoho 
dne, když se vrátil z lovu, našel chatrč v plamenech. K obloze stoupal sloup kouře. Stalo se to nejhorší. Přemohl 
jen žal a zoufalství. Na druhý den připlula k ostrovu loď a zachránila ho."Jak jste věděli, že jsem zde?" ptal se 
posádky."Viděli jsme váš kouřový signál," zněla odpověď. Snad se to v tuto chvíli nezdá, ale vaše současné 
těžkosti mohou být zdrojem vašeho budoucího štěstí.

(z knihy "Vitamin C od Boha")

Interrupce

Zrodil se človíček maličký,
proč mámo, proč máš strach pod víčky,
proč rozhodla ses vraždu spáchat,
to zdravý rozum nechce chápat.
Ač drobeček je to malý,
vlastnosti lidské se v něm schovaly,
jsou v něm oči, které vidí,
jsou v něm ruce, které hladí,
jsou v něm uši, ty zas slyší,
jsou v něm nohy, zatím myší,
jsou v něm ústa, která křičí,

je v něm nosík trpasličí,
je v něm srdce, které bije,
je v něm člověk, který žije,
je v něm láska ke své matce,
vždyť svázán je s ní velmi krátce,
čeká její pohlazení,
najednou tu mámy není,
zbyl jen pláč a krutá bolest,
mámo, tu stále budeš nést!!

Lýdie Marcová

Pořad bohoslužeb v lednu

1. Neděle 10.1.1999 - Svátek Křtu Páně, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
2. Neděle 17.1.1999 - 2. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
3. Pondělí 18.1.1999 - památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. V týdnu od 18. do 25.1.1999 se 

zvlášť modlíme za jednotu křesťanů.
4. Neděle 24.1.1999 - 3. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
5. Pondělí 25.1.1999 - svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola.
6. Neděle 31.1.1999 - 4. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
7. Neděle 7.2.1999 - 5. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
8. Každou neděli půl hodiny před večerní mší svatou je adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a 

svátostné požehnání. Poslední neděli v měsíci - mariánské večeřadlo.
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9. 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.

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

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

12. Mše svatá v Domově důchodců na Sosně je každý pátek v 15.30. Mše svatá v Nemocnici Sosna je 
každou sobotu v 15.30 hodin. Půl hodiny před začátkem mše svaté je možno přistoupit ke svátosti 
smíření.

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

Odpovědi nedělních žalmů

Svátek Křtu Páně (10.1.)
Žl 29/28/1-23ac-4,3b a 9b-10
odp. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu.
ref. Pan ześle pokój swojemu ludowi.

2. neděle v mezidobí (17.1.)
Žl 40/39/,2 a 4ab.7-8a,8b-9.10
odp. Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.
ref. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

3. neděle v mezidobí (24.1.)
Žl 27/26/,1,7/8a,8b-9abc,13-14
odp. Hospodin je mé světlo a má spása.
ref. Pan moim światłem i zbawieniem moim.

4. neděle v mezidobí (31.1.)
Žl 146/145/7,8-9a,9bc-10
odp. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské.
ref. Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.

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.

Co jsou to "ADOPCE NA DÁLKU"

Je to program trvalé pomoci dětem, kterým jinak jejich rodiče nemohou poskytnout ani základní 
vzdělání, ani dostatek potravy. Váš příspěvek těmto dětem umožní zdravotní a vzdělávací péči, aniž by byly 
odloučeny od svého prostředí, kultury i svého národa. Příspěvek - v současné době 4000,- Kč ročně - zajišťuje 
dítěti školné, pomůcky do školy, ošacení, ale i jídlo a někdy i ubytování ve škole (pokud nemá vlastní rodinu). 
"Adoptivní rodiče" udržují s dětmi kontakt prostřednictvím dopisování,, dostanou jejich fotografii a mohou 
sledovat i jejich školní prospěch. Děti navrhované k "adopci" vybírá skupina sociálních pracovníků, učitelů a 
místní kněz. V diecézi Karvar na jihozápadě Indie, odkud je nejvíc našich "adoptivních " dětí, pracuje sestra 
Maria Goretti. Je to indická sestra, která koordinuje v celé diecézi sociální programy pro rodiny (rekvalifikace, 
boj s alkoholismem, očkování), ale hlavně se stará o vzdělávání. Se svými spolupracovníky vyhledává děti z 
chudých rodin, které by bez pomoci zvenčí nemohly navštěvovat ani základní školu. Zůstaly by negramotné 
jako většina jejich rodičů, a tedy bez šance najít slušné stálé zaměstnání. Ovšem ani po absolvování základní 
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školy nemají děti žádnou kvalifikaci, a proto sestra Maria Goretti se pustila do výstavby učňovské školy. Pro 
začátek se zde děti vyučí elektrikáři a švadlenami. I na výstavbu této školy prosí sestra Goretti o příspěvky. 
Dárci jen v naší zemi už "adoptovali" na 800 indických dětí.

Mimo to funguje dobře i "evropská větev" adopcí, a to v Litvě a Lotyšsku. Tyto země jsou přiměřeně 
malé, aby se tam naše možnosti finanční a organizační alespoň trochu uplatnily. Leží sice v Evropě, ale věřte, 
že i tam žijí děti ve špatných podmínkách hmotných i morálních jako v jiných misijních územích. Zde jde 
hlavně o pomoc pro celou rodinu. Příspěvek je s ohledem na tamní ceny vyšší - činí 5000,- Kč za rok. Počet 
"adoptovaných" dětí v této části činí asi 60.

Záleží zcela na vás, pro kterou oblast se rozhodnete. Podle zkušeností je lépe platiti celou částku 
najednou nebo ve dvou splátkách, aby se rodiny nebo sestry neocitly v tísni (my odesíláme peníze dvakrát 
ročně - na jaře a před vánoci). Pokud někdo chce dát dítěti finanční dar, výše není samozřejmě omezena. Dárky 
však mohou být pouze finanční. Je to proto, aby měly všechny děti věci přibližně stejné úrovně, a také proto,, 
že např. v Indii si děti hrají úplně jinak než u nás a nedocenily by např. evropské panenky. Sestra Maria Goretti 
také říká, že v Indii nakoupí např. za pět dolarů dárky pro celou školu! Platbu vám potvrdíme jako charitativní 
dar,, který je možno odečíst od základu daní. Jak postupovat?

Stačí se na nás obrátit na tel. č. 02/24250985
nebo na adresu: Arcidiecézní charita Praha, Londýnská 44, 120 00 Praha 2
My vás zaregistrujeme, pošleme vám složenky a po obdržení vaší platby vám co nejdříve pošleme 

materiály o dítěti nebo rodině. Dotazník o dítěti a přiložený dopis, který vám pošleme, platí jako potvrzení 
závazku platit po dobu jednoho roku. Každý rok je možno tento závazek zrušit nebo v něm pokračovat.

Přehled plateb: ročně variabilní symbol
pro Indii 4 000,- Kč 73.4
pro Litvu, Lotyšsko 5 000,- Kč 73.3
pro školu neomezeně 76

Úmysly apoštolátu modlitby - leden 1999

1. úmysl všeobecný - Abychom se s dětskou důvěrou obraceli na Boha Otce, kterému je letošní rok 
zasvěcen.

2. úmysl misijní - Aby se lidé na celém světě otevřeli víře v Boha Otce a chovali se k sobě navzájem 
jako bratři.

3. úmysl národní - Aby otcové rodin byli stateční a věrně naplňovali své poslání, které od nich rodina i 
církev očekává.

Milí Bratři a Sestry, 

v listopadovém čísle MOSTu, jsme Vám nabídli, abyste se podělili se všemi s tím, jak prožíváte 
Vánoce, co se Vám někdy o Vánocích stalo veselého a humorného nebo napínavého nebo třeba i smutného. 
Nedoufali jsme v nějakou záplavu příspěvku. Nakonec máme svoji "pětiletou" zkušenost. Ale, že se nedočkáme 
ani jednoho dopisu, to jsme nečekali. A trochu nás to mrzí. Vlastně ne trochu, ale dost hodně!!!

Redakce

Kupte si únorové OKNO!

Drazí farníci, v únorovém čísle diecézního zpravodaje OKNO (á 6,-Kč, k dostání v Domečku), které 
vyjde kolem 14. února 1999, bude v rámci nového cyklu "Představujeme farnosti ostravsko-opavské diecéze" 
článek o naší třinecké farnosti. Uvedený článek bude svým způsobem směsicí naší historie i naší současnosti a 
může tak trochu posloužit i jako faktografický materiál o farnosti. Přečtěte si, co si o nás v diecézii přečtou jiní 
a jinde!




