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Tajemný a neznámý v životì Církve

Nacházíme se ve velmi kompliko- bujeme návod èi nìkoho, kdo ho víry jej nevnímá! 
vané dobì, hledáme vìci èi pøíležitosti, odstraní. Když nahlédneme do dìjin Další odlišnost, kterou bych chtìl
skrze nìž bychom unikli z této pro lidstva, tak nalezneme mnoho zmínit, je ta, že èlovìk spadnuvší do
nás tìžké a nìkdy nepochopitelné politických, ale i náboženských vùdcù, hluboké jámy sám se z ní nevytáhne,
reality. Souèastný svìt nám nabízí kteøí se o to pokoušeli. V nedaleké potøebuje pomoc nìkoho druhého.
mnoho možností jak se realizovat, jak minulosti také námi prožitý socrealis- Bùh nám nabízí ve svém Synu Ježíši
naplnit svùj volný èas. Avšak právì to tický režim. Všichni se snažili pomoci Kristu podanou ruku, abychom mohli
velké množství možností pøivádí vznešených myšlenek, dùrazu na vylézt na svìtlo z propasti sebestøed-
souèastného èlovìka k útìku z reality morálku, nebo za pøispìní moci nosti a temnoty høíchu, do které jsme
do svìta snù a pøedstav. Z psycholo- odstranit zlo z tohoto svìta. Pøes se sami uvìznili. 
gického hlediska je to pochopitelné, všechny snahy èlovìka - musíme Ježíš poslaný od Otce na zem pøichází,
jelikož toto velké množství informací pøiznat nìkdy i velmi dobré – svìt aby zvìstoval plán Otcovy záchrany
a možností èlovìka štìpí a drtí, zùstal stále stejný. Mnoho lidí již celého lidstva a také jej uskuteènil. Na
ztrácíme vnitøní harmonii. Kdyby to snahy o nápravu tohoto svìta vzdalo tomto plánu spásy se však podílí celá
èlovìk neuèinil, jistì by propadl ještì a utekli se do soukromé sféry, okolní Boží Trojice, tedy všechny tøi Božské
vìtší depresi a úzkosti z bezvý- svìt je jednoduše pøestal zajímat. osoby – Otec, Syn i Duch Svatý. Otec
chodnosti situace, v které se nachází. Jaká je tedy ta Ježíšova nabídka na je ten, kdo posílá svého Syna, aby
Je vùbec jakési východisko pro zmìnu svìta? V èem je jiná od tìch nám ukázal cestu záchrany a vyuèil
èlovìka dnešního pøetechnizovaného a ostatních filosofií, politických systé- nás. Ježíš zas, když konèí své pozem-
konzumního svìta? mù,… Musíme øíci, že odlišnost je ské poslání, dává svým uèedníkùm
Chtìl bych nyní nastínit cestu, kterou zásadní. V první øadì: Ježíš – Boží Syn Ducha Svatého, aby pokraèovali
Ježíš otevøel svým uèedníkùm a tedy nenabízí lidské øešení situace, v které v tom, co On zapoèal. Duch svatý se
nám všem, kteøí jsme v Nìho uvìøili, se nacházíme. Je to pohled zvenèí, a však na scénì dìjin spásy neobjevuje
zároveò bych chtìl tímto poukázat na jak sami z vlastní zkušenosti víme, znenadání, jak nám naznaèuje
to, že to mùže být cesta pro každého pohled druhého èlovìka na naše v úvodu èlánku citát z proroka
èlovìka, který uvìøí a pøijme jeho problémy je úplnì jiný a èasto objek- Ezechiela, již dávno byl pøedpovìdìn a
Ducha! tivnìjší než náš vlastní. Ježíš nám oèekáván.
Veškeré tvorstvo sténá a èeká na své zjevuje milujícího Otce, jenž tvoøí Ježíš celou dobu svého pùsobení èiní
vykoupení, píše apoštol Pavel v jed- tento svìt a v nìm èlovìka, který má vše v moci tohoto Ducha, vždy� Boží
nom ze svých listù. Ono sténání a být k „jeho obrazu a podobì“. Boha, Trojice pùsobí vždy spoleènì. Tam, kde
úpìní svìta pod tíží zla je natolik který hledá východisko pro své je Syn, je i Otec, a také Duch Svatý a
markantní, že o nìm nikdo nemùže „ztracené dítì“, utopené ve svìtì zla a také naopak. Ježíš pøece øíká v Janovì
pochybovat. Jenže toto vìdomí nám høíchu. Toto nahlížení bych øekl, je evangeliu: „Já a Otec jedno jsme“ (Jan
ještì nepomùže zlo odstranit, potøe- zásadní a urèující, avšak èlovìk bez 10,30). Duch Svatý je ten, který

„Spoèinula na mnì ruka Hospodinova. Hospodin mì svým duchem vyvedl a postavil doprostøed plánì, na níž bylo plno kostí,
a provedl mì kolem nich. A hle, na té pláni bylo velice mnoho kostí a byly velice suché. I otázal se mne: "Lidský synu, mohou tyto
kosti ožít?" Odpovìdìl jsem: "Panovníku Hospodine, ty to víš." Tu mi øekl: "Prorokuj nad tìmi kostmi a øekni jim: "Slyšte, suché
kosti, Hospodinovo slovo! Toto praví Panovník Hospodin tìmto kostem: Hle, já do vás uvedu ducha a oživnete. Dám na vás
šlachy, pokryji vás svalstvem, potáhnu vás kùží a vložím do vás ducha a oživnete. I poznáte, že já jsem Hospodin." Prorokoval
jsem tedy, jak mi bylo pøikázáno. A zatímco jsem prorokoval, ozval se hluk, nastalo dunìní a kosti se pøibližovaly jedna ke 
druhé. Vidìl jsem, jak je najednou pokryly šlachy a svaly a navrch se potáhly kùží, avšak duch v nich ještì nebyl. Tu mi øekl:
"Prorokuj o duchu, lidský synu, prorokuj a øekni mu: Toto praví Panovník Hospodin: Pøijï, duchu, od ètyø vìtrù a zaduj na tyto
povraždìné, a� ožijí!" Když jsem prorokoval, jak mi pøikázal, vešel do nich duch a oni ožili. Postavili se na nohy a bylo to
pøevelmi veliké vojsko. Potom mi øekl: "Lidský synu, tyto kosti, to je všechen dùm izraelský. Hle, øíkají: »Naše kosti uschly,
zanikla naše nadìje, jsme ztraceni.« Proto prorokuj a øekni jim: Toto praví Panovník Hospodin: Hle, já otevøu vaše hroby
a vyvedu vás z vašich hrobù, mùj lide, a pøivedu vás do izraelské zemì. I poznáte, že já jsem Hospodin, až otevøu vaše hroby
a vyvedu vás z hrobù, mùj lide.  Vložím do vás svého ducha a oživnete. Dám vám odpoèinutí ve vaší zemi. I poznáte, že já 
Hospodin jsem to vyhlásil i vykonal, je výrok Hospodinùv." (Ezechiel 37 1-14)



Spojené státy americké mají 300 miliónù obyvatel, z toho pøibližnì 22 % - 67,5 miliónù - jsou
katolíci. Je tu témìø 19 tisíc farností a pøes 2 tisíce pastoraèních center. Katolickou církev tu
spravuje na 436 biskupù, pøes 30 tisíc knìží diecézních a témìø 15 tisíc øeholních. Je tu pøes
15 tisíc trvalých jáhnù, na 5 tisíc bohoslovcù, skoro 65 tisíc øeholnic a 405 tisíc katechetù. Na
jednoho knìze tak pøipadá 1 510 vìøících. 570 nemocnic v USA je zøizovaných církví nebo
øeholemi.
Podle statistik 74% amerických katolíkù hodnotí papeže Benedikta XVI. pozitivnì, podle
62% ale církev ztratila kontakt s obyèejnými lidmi. A podle 75% církev špatnì reagovala
v pøípadech pedofilních knìží. Polovina dotázaných uvedla, že papež Benedikt XVI. by mìl
více zastávat tradièní hodnoty a uèení, 45 % by naopak upøednostnilo otevøenìjší postoje.
www.radiovaticana.cz
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Duch svatý zpùsobuje, že církev je
živý organismus. A Bùh chce,pøebývá v hlubinì vztahu Otce a
abychom žili a aby žil celý tentoSyna, jak èteme v 1. listì Korintským
organismus.1,10. Možná, že by Jej i výstižnìji

vyjádøil termín, že On sám je „hlu- 4. Duch svatý nás utìšuje a pøináší do
binou vztahu“ mezi Bohem Otcem a našeho nitra pokoj. Pøes všechno to
Synem. Když Duch Svatý pùsobí velké, co již Bùh v našem životì
v tomto svìtì a zvláštì v životech vykonal, musíme poøád ještì vést
køes�anù, tak zde koná své dílo celá duchovní boj o náš nový status
Boží Trojice. Božích dìtí, který jsme dostali skrze

pomazání Duchem svatým ve køtu.Teï bychom se mohli podívat na
Právì plodem duchovního boje jenašeho Neznámého trochu blíže. Jak
onen blažený pokoj a radost Ducha,se vlastnì projevuje v životì køes�ana
ponìvadž vítìzíme nad mocnostmia Církve?
temna, a v našem životì záøí jasné1. Všichni jsme byli ve køtu a následnì
svìtlo Kristova vzkøíšení. On námv biømování pomazání Duchem
rovnìž dodává sílu k boji a dáváSvatým (bylo do našeho nitra
nám výzbroj Božího slova, které jevtištìno nesmazatelné znamení), a
ostøejší než dvojseèný meè.tak byl zapoèat v nás život Božích

dìtí. Od té chvíle se již nemáme
øídit vùli tìla èi svìta, ale Toho, S blížící se slavností Seslání Ducha
který „tvoøí vše nové“ a je naším Svatého vám i sobì pøeji, abychom
posvìcením. Duch Svatý je nám novì dovedli objevit toho neznámého
dán jako pøítel, který nás má a tajemného Parakleta (obhájce, utìši-
doprovázet na naší pouti životem a tel a pøímluvce; Jan 14-16). On pak
uèí nás volat „Abba, Otèe“ (Gal aby se nám stal známým a dobrým
4,6). Toto volání je výkøikem pøítelem na naší životní pouti do
marnotratného, kajícího se syna, Božího království. Pokud tam ovšem
který se vrací k svému otci. Díky putujeme?!
Nìmu znovu nalézáme ztracený
vztah k našemu nebeskému Otci. Bez ducha svatého,
Už nejsme opuštìni a osamoceni, Bùh je daleko,
Bùh zùstává trvale v našem srdci Kristus zùstal minulosti,
skrze Jeho pøítomnost. evangelium je mrtvou literou,

2. On je ten, kdo nám pøipomíná Církev obyèejnou organizací,
všechny velké skutky, které Ježíš Poslání jen propagandou,
vykonal pro naši záchranu. Kdyby

Bohoslužba jen vzpomínkou,to byla jen obyèejná pøipomínka,
køes�anské chování jen morálkou otrokù.bylo by to velmi málo, avšak On
Ale s Duchem svatýmpùsobí svou mocí to, že se tato
vesmír je pozvednut a sténáudálost aktualizuje, stává se znovu
v porodních bolestech Království,pøítomnou. Když tedy ètu Boží

slovo, není to jen prázdná litera, ale èlovìk bojuje proti tìlu,
pùsobením Ducha svatého se stává Kristus je pøítomný,
spásonosným Božím slovem. Ono evangelium je životodárnou mocí,
má pak moc promìòovat lidská církev je znamením spoleèenství
srdce, aby se otevøela Božím vìcem. Nejsvìtìjší Trojice,
Pøi mši svaté èiní Duch svatý ten autorita je osvobozující službou,
nejvìtší zázrak, jaký mùže svìt

poslání je Letnicemi,
vidìt: kousek obyèejného chleba se

liturgie pøipomínkou a pøedchutí,jeho zapøíèinìním stává tìlem
lidské chování je zbožštìno.oslaveného Pána. A my všichni, kdo

tento pokrm pøijímáme, dostáváme
  (Ignác z Lattakie)podíl na jeho nesmrtelném životì:

„stáváme se tak tím, co pøijímáme“
(sv. Lev Veliký). Sv. Ignác z Antio-
chie nazývá výstižnì tento posvát-
ný pokrm „lékem nesmrtelnosti“. 

3. Bez Ducha svatého by církev
vlastnì vùbec nebyla. To platí jak
pro církev jako celek, tak pro každé
spoleèenství uvnitø církve. To spole-
èenství, které tenkrát Pán zanechal
v Palestinì, by se rozpadlo jako
každý jiný lidský spolek, kdyby
nepøijalo Ducha svatého. A dnešní
propracovaná organizace církve by
bez Ducha zašla ze dne na den.

Dnešní ekonomické okénko vám,
drazí farníci, pøinese nìkolik informací
o souèasných a aktuálních hospo-
dáøských poèinech v naší farnosti. Co je
nového? V poslední dobì došlo k opravì
schodù jak pøed hlavním vchodem do
farní budovy, tak schodù na faru
smìrem ze dvora. Urèitì jste si všimli,
že stromy kolem cesty od køíže k faøe
byly pokáceny a místo nich v posled-
ním týdnu tøinecká radnice zasadila
nové. Budou svìdky našich cest do
kostela a cest našich potomkù po
dlouhá další léta …

Co se chystá? V nejbližším období
budou vymìnìna okna v boèních
kaplích. V budovì fary došlo k havárii
kanalizace a bude nutno ji urychlenì
opravit a zprovoznit. K podzimu se
chystáme na opravu hlavního schodištì
do kostela. A letem svìtem poslední
informace tohoto okénka se týká
nikoliv pøímo fary a kostela, ale køíže
na mìstském høbitovì. Nedávno jsme
osobním dopisem poprosili starostku
mìsta paní RNDr. Vìru Palkovskou
o osobní podporu ve vìci opravy
kamenného køíže v majetku mìsta,
který je umístìn na starém mìstském
høbitovì na Folvarku. Pro všechny
køes�any  - nejen pro nás, katolíky - je 
køíž nejvzácnìjším symbolem v našem
životì a máme ho v mimoøádné úctì.
Ten, který stojí na mìstském høbitovì,
se již zaèal dost viklat, pøesnìji øeèeno,
máme dojem, že základy by potøe-
bovaly opravu. Bylo by pro nás velmi
bolestné a smutné, kdyby se nìkdy
tøeba zøítil... Byl by to možná symbol
našich èasù, ale máme zato, že se to dá
odvrátit. Pro mìsto by to byla malá
finanèní položka ve srovnání s jinými
náklady, které rùznì vynakládá. Takto
vyjádøíme svou úctu ke køíži, v jehož
jménu žilo a umøelo mnoho z tìch
našich spoluobèanù, kteøí na onom
høbitovì odpoèívají.

Marian Kozok

Ekonomické okénko:
 krátce øeèeno

Církev v USA - statistika

(pokraèování ze str. 1)
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Pielgrzymka parafialna do Łagiewnik i Krakowa

W sobotê 12 kwietnia wyjecha³o 68 Pod koniec pielgrzymki w £agiewnikach cudowny wizerunek Matki Bo¿ej Czêsto-
parafian na trasê pielgrzymki parafialnej do nagle zerwa³ siê porywisty i ch³odny wiatr, chowskiej. W 1968 roku Prymas Polski Stefan
£agiewnik i Krakowa. Przewodnikiem ducho- który okreœliliœmy jako dar Ducha Œwiêtego, Kardyna³ Wyszyñski dokona³ aktu koronacji
wym by³ nasz ksi¹dz proboszcz Fr. Vrubel. Mi³¹ który ma z naszych g³ów i serc wywiaæ obrazu, a od roku 1987 w sanktuarium odbywa
niespodziank¹ dla wszystkich by³a tak¿e wszystkie z³e myœli. Dlatego pokrzepieni ciep³¹ siê adoracja Najœwiêtszego Sakramentu.
obecnoœæ ksiêdza Jana Mazura z Ostravy – zup¹, kaw¹ i ciasteczkiem, odjechaliœmy do Koœció³ jest sercem Krakowa, które bije tu 750
Tøebovic oraz ks. Józefa Kaszpera z Hati dalszego celu naszej pielgrzymki – Krakowa. lat. S³yszeliœmy tak¿e hejna³ z Wie¿y Ma-
u Hluèína. G³ównym celem naszej pielgrzymki Dzieje Krakowa jako dawnej stolicy Polski riackiej, który swoj¹ melodi¹ przerwan¹
by³o Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia w £a- rozs³awi³y to miasto. Tutaj od XI wieku mieœci³a w po³owie taktu przypomina legendê o na-
giewnikach oraz Msza œw., w czasie której siê siedziba w³adców, a sto³eczna rola Krakowa padzie Turków na Kraków. Melodia sta³a siê
modliliœmy siê w intencjach w³asnych, ale zosta³a potwierdzona od pocz¹tku XIV wieku. symbolem muzycznym Krakowa i transmito-
przede wszystkim prosiliœmy o b³ogos³a- wana jest ka¿dego dnia w po-
wieñstwo dla naszej parafii trzynieckiej, ³udnie z Radia Polskiego.
wszystkich parafian i naszych ojców ducho- PóŸniej zwiedzaliœmy Sukiennice,
wych. Mi³o by³o us³yszeæ w czasie przywitania które by³y od XIV wieku centrum
wszystkich zgromadzonych grup pielgrzymów handlowym, tutaj koncentrowa³o
nazwê naszego koœcio³a i miejscowoœæ Tøinec siê ¿ycie i interesy mieszczañskie.
– Czechy. Dziœ w œrodku znajduje siê pe³no

£agiewniki to niezwyk³e miejsce, tu ludzkie stoisk z ró¿nymi upominkami
dzia³ania, podporz¹dkowane Boskim planom z Krakowa. Byliœmy zachwyceni
pos³usznie realizowanym przez zwyk³¹ liczb¹ doro¿ek, chêtnych do
zakonnicê, nada³y pierwotnemu charakterowi podwiezienia turystów oraz wielk¹
tej placówki nowy wymiar. Widaæ to w ca³ej iloœci¹ straganów z przepiêknymi
historii ³agiewnickiego klasztoru, który nie móg³ bukietami kwiatów. Zwiedziliœmy
przewidzieæ, ¿e w przysz³oœci stanie siê równie¿ koœció³ dominikañski,
sanktuarium, a tym bardziej stolic¹ kultu w którym znajduje siê grób œw.
Mi³osierdzia Bo¿ego. St¹d orêdzie o Bo¿ym Jacka. Niektórzy zaliczyli jeszcze
Mi³osierdziu rozchodzi siê na ca³y œwiat. koœció³ franciszkañski, dziedziniec
Uroczysta Msza œw. i konsekracja Sanktuarium Tutaj mieœci³a siê siedziba królewska oraz wawelski, katedrê wawelsk¹ oraz przechadzk¹
Mi³osierdzia Bo¿ego odby³a siê w sobotê 17 katedra, w której koronowano i grzebano nad Wis³¹ dotarli do Smoka Wawelskiego.
sierpnia 2002 roku z udzia³em Ojca Œwiêtego polskich monarchów. W roku 1364 zosta³ Jeszcze mo¿na by wiele pisaæ o wra¿eniach
Jana Paw³a II. Poznaliœmy tak¿e klasztor powo³any w Krakowie uniwersytet, który z naszej pielgrzymki. 
Zgromadzenia Sióstr Matki Bo¿ej Mi³osierdzia, przyci¹ga³ studentów z ca³ej Europy. W po³o- Dziêkujemy Panu Bogu za ten dzieñ nam
pomodliliœmy siê w kaplicy pw. œw. Józefa, ze wie XIII wieku by³o w Krakowie blisko 30 darowany, za to ¿e mogliœmy wspólnie
znajduj¹cymi siê na o³tarzu pod obrazem koœcio³ów, dziœ ma oko³o 70 koœcio³ów. Ca³e pielgrzymowaæ, za wszystkie modlitwy i s³owa
Jezusa Mi³osiernego relikwiami œw. S. Fausty- Stare Miasto zachowa³o œredniowieczny rzut Bo¿e, przekazywane nam przez naszych ksiê¿y
ny. Modliliœmy siê tak¿e w Kaplicy Wieczystej z okresu swego za³o¿enia 1257 roku. Dziœ w autokarach i na naszym pielgrzymim szlaku.
Adoracji Najœwiêtszego sakramentu, znajdu- otaczaj¹ Stare Miasto Planty czyli pas zieleni i Szczególne podziêkowania naszemu przewod-
j¹cej siê obok górnej czêœci Sanktuarium. drzew. Zaraz po przyjeŸdzie na nadbrze¿e pod nikowi – ks. Fr. Vrublowi, ¿e nas wszêdzie
W dolnej czêœci znajduje siê kaplica Wawelem udaliœmy siê pod przewodnictwem zaprowadzi³, podzieli³ siê ró¿nymi ciekawymi
poœwiêcona Siostrze Faustynie oraz kaplice naszego ksiêdza proboszcza zwiedzaæ naj- informacjami i pob³ogos³awi³. Dziêki temu
boczne dla odprawiania liturgii. Kto chcia³, ³adniejsze zabytki. Nie mog³o zabrakn¹æ szczêœliwie dotarliœmy zpowrotem do naszych
móg³ wyjechaæ wind¹ na górê wie¿y s³ynnego okna w pa³acu arcybiskupim na ulicy domów i mogliœmy dzieliæ siê wszystkim tym,
widokowej, by stamt¹d podziwiaæ okolicê. Jak Franciszkañskiej, które zna du¿o ludzi z tele- co widzieliœmy, s³yszeliœmy i prze¿ywaliœmy.
nas poinformowa³ jeszcze w autokarze ks. wizyjnych programów z pobytu Ojca Œwiêtego Wszystkim pielgrzymom, kierowcom, naszym
proboszcz, w dniu gdy zosta³a kanonizowana Jana Paw³a II oraz papie¿a Benedykta XVI, ksiê¿om jeszcze raz wielkie Pan Bóg zap³aæ!
Siostra Faustyna – 30 kwietnia 2000 roku, którzy w czasie swoich pielgrzymek przema-

     Irena Szymonikowaumieœci³ on relikwie œw. Faustyny w stole wiali do zebranych pielgrzymów. Tutaj tak¿e
ofiarnym przy g³ównym o³tarzu naszego zbierali siê smutni mieszkañcy Krakowa oraz
koœcio³a œw. Alberta. Obraz Bo¿ego Mi³o- liczni pielgrzymi, by zapaliæ znicze i pomodliæ
sierdzia, dziêki staraniom pani Genowefy siê za zmar³ego Ojca Œwiêtego. Po drodze
Sikora z Trzyñca - £y¿bic oraz naszego ksiêdza widzieliœmy wielkie plansze przypominaj¹ce
proboszcza, wisi w naszym koœciele ju¿ od 15 pielgrzymuj¹cego papie¿a Jana Paw³a II. Potem
lat. Niekiedy nie potrafimy doceniæ tego, co nasz przewodnik zaprowadzi³ nas na Rynek
mamy na codzieñ we w³asnym koœciele, np. Starego Miasta i do koœcio³a Mariackiego pw.
pi¹tkowe modlitwy Koronki do Mi³osierdzia Wniebowziêcia Najœwiêtrzej Marii Panny.
Bo¿ego. S¹ niestety jeszcze parafie, które Wnêtrze budowli zdobi najwiêkszy w œrodko-
bardzo ma³o wiedz¹ o ³askach, które mo¿na wej Europie póŸnogotycki o³tarz rzeŸbiony przez
otrzymaæ poprzez Bo¿e Mi³osierdzie. Dziêkujmy Wita Stwosza z lipowego drzewa, konstrukcji
za te wszystkie dary otrzymane przez naszego dêbowej (11 x 13 m). Tu¿ przy g³ównym
proboszcza Panu Bogu i korzystajmy z nich. wejœciu, w bocznej kaplicy znajduje siê

„Jak bardzo dzisiejszy œwiat potrzebuje Bo¿ego Mi³osierdzia! Na wszystkich kontynentach z g³êbin ludzkiego cierpienia zdaje siê wznosiæ wo³anie
o mi³osierdzie. Tam gdzie panuje nienawiœæ, chêæ odwetu, gdzie wojna przynosi ból i œmieræ niewinnych, potrzeba ³aski mi³osierdzia, która koi ludzkie
umys³y i serca, i rodzi pokój. Trzeba tê iskrê Bo¿ej £aski rozniecaæ. Trzeba przekazywaæ œwiatu ogieñ mi³osierdzia! W mi³osierdziu Boga Œwiat znajdzie pokój
a cz³owiek szczêœcie.” Jan Pawe³ II, £agiewniki r. 2002
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„Modlitwa tworzy kap³ana i kap³an tworzy siê ruce od stroje sedøené budou muset nosit dì�átko wiosce zagubionej w g³êbi lasu chrzeœcijanie
poprzez modlitwê. Kap³an winien byæ przede uplakané?... Nechci vidìt všechny krásy svìta, organizuj¹ siê pod kierunkiem katechety. Modl¹
wszystkim cz³owiekiem modlitwy, przekonanym, jen tatínku, když mám tebe. Nechci mít vše naè siê razem i pilnuj¹ chrzeœcijañskiego wychowania
¿e czas przeznaczony na bliski kontakt z Bogiem pomyslím a co uvidím. To staèí, jen když mám, dzieci i m³odzie¿y. Jakie to szczêœcie, gdy siê ma
jest czasem najlepiej wykorzystanym, poniewa¿ maminko má drahá, tebe. Bohužel ne všem je to dobre œrodowisko.
wspomaga nie tylko jego samego, ale i pracê dopøáno. Maminko, ty mì nechceš? Aspoò dej mi Dla mnie ¿yæ wiar¹, to troszczyæ siê o bliŸnich,
apostolsk¹.” život a daruj mì nìkomu jinému… Nedávno nios¹c im pomoc moraln¹ i materialn¹.
„Najg³êbszym sekretem prawdziwych sukcesów v televizi NOE ukazovali rodinu, která vzala Dla mnie ¿yæ wiar¹, to g³osiæ innym Dobr¹
duszpasterskich nie s¹ bowiem œrodki materialne, postižené dítì z domova, které nechtìli jeho Nowinê.
zw³aszcza œrodki bogate. Trwa³e owoce duszpas- rodièe a rodina. Toto dítì se nemìlo narodit, ale Dla mnie ¿yæ wiar¹, to ¿yæ tak, by ludzie patrz¹c
terskich trudów rodz¹ siê na pod³o¿u œwiêtoœci pokus se nezdaøil. Dì�átko pozdìji øeklo: maminka na mnie mogli sobie wyrobiæ pojêcie o tym, co to
kap³añskich serc. To jest podstawa!” mì nechtìla, ale Pan Ježíš mì chtìl. Já Ho mám znaczy byæ chrzeœcijaninem.

tak rádo. Dla mnie ¿yæ wiar¹, to zapomnieæ o sobie, ¿yj¹c
                                                          Jan Pawe³ II

Jan Neruda napsal báseò „Láska se nesmí wiar¹ wed³ug modlitwy Ojcze Nasz, która
narodit“. Tenkrát to bylo kvùli hmotné bídì a dnes wymaga mi³oœci do Boga i bliŸniego.”W sobotê 19 kwietnia byliœmy w naszym
je to pro nedostatek pravé lásky, která má mít Jeszcze wiele piêknych œwiadectw przytoczy³koœciele uczestnikami dziêkczynnej Mszy œw.
návaznost na lásku Boží a tu má ve své lásce w swoim kazaniu ksi¹dz Kaszper, które poruszy³yksiêdza Józefa Kaszpera z okazji jego jubileuszu
každé dítì.“ nasze serca i otworzy³y oczy na wiele rzeczy¿yciowego. Mszê koncelebrowa³ ks. wikary

dziej¹cych siê wokó³ nas.Roman Macura.
Jak powiedzia³ nasz Jubilat: „Otrzyma³em
wychowanie chrzeœcijañskie. ¯yæ wiar¹, to byæ Czcigodny Jubilacie! Jesteœ dobrym pasterzem,Nasz Jubilat urodzi³ siê w Trzyñcu 3 kwietnia
dumny z tego, ¿e jestem chrzeœcijaninem. Co by który prowadzi swoje owieczki do królestwa1938 roku. Jako dar oznacza fakt, ¿e urodzi³ siê
nam pomog³o zyskaæ po rodzicach dom wspania³y Bo¿ego przez rêce Maryi, umi³owanej Matkiw rodzinie chrzeœcijañskiej. Œwiêcenia kap³añskie
czy samochód, jak nie ma skarbu wiary? Dom, Bo¿ej. Niech ³aska Pana naszego, Jego mi³oœæ iprzyj¹³ 23 czerwca 1979 roku w O³omuñcu.
z³oto nie zabierzesz do grobu, ale duszê oddasz dobroæ bêd¹ nadal œwiat³em Twojej drogi. NiechPierwsze dwa lata by³ wikarym w Hawierzowie,
Ojcu. Niestety dzisiaj maj¹ rodzice powód do ta s³u¿ba Bo¿a pozostanie Ÿród³em TwojejpóŸniej 14 lat proboszczem w Wêdryni. Od roku
p³aczu. Tyle zagubionych dzieci. Gdzie one s¹? wewnêtrznej radoœci i zadowolenia. B¹dŸ dla1995 s³u¿ba w Melèu 9 lat, potem Strachovice, a
Nie mo¿na ich znaleŸæ. S¹ niestety na dysko- wszystkich wiernych œwiat³em i wzoremteraz Ha� u Hluèína. Wszêdzie pozostawi³
tekach, zabawach. Jezusa znaleziono w œwi¹tyni, w drodze do œwiêtoœci. Tego ¿ycz¹ parafianieniezatarte œlady. W Wêdryni wybudowa³ Grotê
bo tak Go wychowali rodzice. Mówi siê: S³owa z koœcio³a œw. Alberta w Trzyñcu.Lurdsk¹, dokoñczy³ prezbiterium oraz przebudowa³
ucz¹, ale czyny poci¹gaj¹. Pragnê przedstawiæbudynki gospodarcze na pomieszczenia dla
œwiadectwo czarnoskórego z Afryki: W mojej                                Irena Szymonikowam³odzie¿owych pobytów oazowych. Tak¿e w Mel-

èu powsta³a Grota Lurdska, kaplica na poddaszu
oraz oœrodek oazowy. W okresie s³u¿by w Stra-
chovicach wraz z swoimi braæmi wybudowa³
w Trzyñcu – Osówkach kaplicê pw. Niepokala-
nego Serca Najœwiêtszej Panny Marii, jako dowód 
wdziêcznoœci za otrzyman¹ ³askê bycia kap³anem
oraz pomnik Matce za dar ¿ycia.

Poniewa¿ ks. Kaszper nale¿y do grona obroñców i
propagowania Dnia Œwiêtoœci ¯ycia, us³yszeliœmy
podczas Mszy œw. wiele piêknych œwiadectw.
Podziêkowa³ za dar ¿ycia swojej matce, która
pomimo tego, ¿e zaistnia³y wielkie problemy
zdrowotne, w opinii lekarza tak siê staæ nie mia³o,
by³a pe³na wiary i ufnoœci Bogu. Nawet wœród
niektórych wierz¹cych trudno jej by³o czasami
znaleŸæ zrozumienie i poparcie. Ona jednak
s³ucha³a wiêcej Boga ni¿ ludzi i w³aœnie takie
postêpowanie sta³o siê wielkim œwiadectwem.
Dziœ jesteœmy œwiadkami tego, co dzieje siê
w salach ginekologicznych, gdzie koñczy wiêcej
dzieci swoje ¿ycie ni¿ w matczynych objêciach.
Bardzo wzruszaj¹ce i pouczaj¹ce by³o przekazanie
w czasie homilii, co prze¿ywa dziecko w okresie
przed urodze-niem, o czym chia³oby powiedzieæ:
„...Dnes Bùh se na mne podíval. Dnes Bùh si mne
vybral. Dnes Bùh ukázal na mne a øekl: ty jsi moje
dítì a já jsem tvùj otec. Jaká èest, jaká láska. Bùh
je v mé duši. Bùh se na mne dívá a já se dívám na 
Boha. Já jsem dítìtem Božím. Maminko má,
tatínku mùj, já se na vás tìším. Maminko, ty ses
nebála, že ti uberu trochu krásy? Tatínku, ty ses
nebál, že zaberu u tvého stolu místo, že nanesu
bláto, kde už je èisto? Tatínku, ty ses nebál, že tvé

a

a

a

Jubileusz życiowy naszego rodaka – ks. Józefa Kaszpera

Manželská setkání
Louèím se se snoubenci s pøáním všeho dobrého a vybavuji si dobu, kdy jsem byla

zamilovaná já.
On byl vysoký, èerný, modrooký a hroznì se mi líbil, ale nebyl to jen vzhled, bylo to

nìco uvnitø, co mi øíkalo, že je to ten pravý.
První schùzka, další rande a pak zvoníme na zvonek tøinecké fary: ,, Otèe, prosím

máte na nás trochu èasu?´´ Otec kývne a zve nás dál do své kanceláøe. Vy se asi budete
brát, co? Po oèku na sebe mrkneme a tajnì pøikývneme. Zaèíná naše první pøíprava
k sòatku. Dozvídáme se hodnì užiteèných rad a pak další pøekvapení, Otec pøivádí další
páry, které si chtìjí øíci své ano. Scházíme se co 14 dnù v pátky veèer po mši sv. Setkání je
otevøené, pøíjemnì zpestøené písnìmi Hanky Zagorové napø.: ,,Malované obrázky,
malované od lásky…………atd. Sem tam Otec Petr pøihodí nový vtip: ,, A ten znáte?´´...
Dozvídáme se toho hodnì jak se umìt hádat, jak je dùležitý manželský rozhovor, aspoò
jednou týdnì u sklenièky dobrého vínka nebo dobrého pití a o zásadách v  sexuálním
životì - seznámení s metodou PPR, vysvìtlení manželského slibu. Tenkrát jsem
pochopila, co má na mysli církev, když trvá na celoživotním, nerozluèném manželství:
Jen  ti dva se mají brát, kteøí se mají natolik rádi, aby žili nejen jeden s druhým, ale i 
jeden pro druhého. Ti pak si sòatkem dávají vzájemnou záruku: a� se stane cokoliv,
nebudeš na to sám. Cokoli nás v životì potká, budeme na to vždy dva: nikdy tì
neopustím. Jen takový sòatek dává to nejkrásnìjší vìdomí, žes našel nìkoho, kdo bude
vždy pøi tobì, že nepoznáš co to je, být na svìtì osamìlý.

Pak nastal vytoužený den a my jsme si øekli své ano.
Zaèalo se nám stýskat po této pøípravì a tak ani nevím, kdo to zaøídil, že jsme se

znovu zaèali scházet. Je to už zhruba 23 let, co se setkáváme. Pokud chcete mít dobré 
manželství, je potøeba na nìm vytrvale pracovat. Nacházet pro sebe èas, poznávat jeden
druhého ve svých odlišnostech a potøebách, uèit se mluvit, naslouchat a porozumìt,
mìnit se a souèasnì se pøijímat takoví, jací jsme. Každá z tìchto manželských
dovedností potøebuje trénink a zkušenost stejnì jako každé lidské jednání. Chtìla bych
povzbudit všechny manželské páry, aby si vytvoøily spoleèenství a pokud chcete
navštìvovat naše spolèo, volejte mobil: 605 410 705

L.P.



DUCH, DUCHOVNÍ... teologie neváhá mluvit o našem zbožštìní. “Ovoce Božího Ducha je láska, radost, pokoj,
Mnoha lidem se pøi slovì duch vybaví nìco Písmo mluví o Duchu svatém také jako trpìlivost, laskavost, dobrota, vìrnost, tichost
pohádkového èi hororového. Mnoho dalších si o Pøímluvci a Utìšiteli. V jádru tohoto pojmeno- a sebeovládání.” (Gal 5,16-17)
myslí, že výraz duch je urèen pouze filozofùm, vání je hebrejské slovo goel (tj. ten, který se Sám Duch svatý navíc dává nìkterým vìøícím
nebo nábožensky orientovaným lidem. Pro další ujímá vdovy a sirotkù). Ježíš pøi svém louèení dar rozlišování duchù. 
je tento pojem synonymem pøímo pro cosi uèedníkùm slibuje, že je nenechá osiøelé. Tento
nereálného. pøíslib naplòuje sesláním Ducha svatého, který JAK SE DUCHU SVATÉMU OTEVØÍT?
Na druhé stranì jsme ale v souvislosti s vlnou má pøipomínat Ježíšova slova, povzbuzovat Jedineèným místem a zpùsobem otevøení se
nových náboženství svìdky stoupajícího zájmu nás, pøinášet pokoj, oživovat v nás nadìji a pùsobení Ducha svatého v nás a skrze nás je
o vše, co nese “duchovní” v názvu. radostné oèekávání Ježíšova definitivního modlitba. Theofan Zatvornik nazývá modlitbu
Mezi tìmito extrémy leží pøedstava "èehosi" pøíchodu. Duch svatý je také Duchem pravdy, “vdechováním Ducha” a vysvìtluje: 
neviditelného, neurèitého, záhadného - co který zná plány Boží i naše nitro. Jeho úkolem “Tìlesným dýcháním proniká kyslík do krve a
"nìkde" musí být… Ani ta však nemá mnoho je vést nás po Božích cestách, prozaøovat ta jej pøenáší do celého tìla. Tímtéž zpùsobem
spoleèného s køes�anským pojetím. temnoty našich srdcí, napomínat, usvìdèovat modlitba vstøebává Ducha svatého a dává mu

z høíchu, ukazovat velikost Božího milosr- pronikat do veškeré naší èinnosti. Duch je jako
KDO JE DUCH SVATÝ? denství. Duch-Láska rozdmýchává v našich oheò, který hoøí v srdci. Aby oheò neuhasl,
Duch svatý není neurèitá duchovní energie, srdcích plamen lásky, promìòuje naše vztahy potøebuje vzduch. Modlitba rozdmýchává tento
projev božské moci, ale Boží osoba. Spolu k druhým lidem, chce se jich skrze nás plamen.”
s Otcem a Synem patøí Duch svatý do spole- dotýkat. Necháme-li ho jednat ve svých Dejme Duchu svatému prostor ve svém srdci
èenství tøí božských osob - Nejsvìtìjší Trojice - životech, uèiní z nás nástroje Boží lásky. a ve svém životì! Nechme ho jednat! 
trojjediného Boha. Spolu s Cyrilem Jeruzalémským mùžeme
Když sv. Augustin vysvìtluje vztahy mezi shrnout pùsobení Ducha svatého v srdcích LETNICE - SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA
osobami v této Trojici, øíká o Duchu svatém: vìøících takto: “Pøistupuje k nám tiše a mírnì, SVATÉHO
“Duch svatý je láska mezi Otcem a Synem”. cítíme jeho sladkost a vùni. Pøichází jako pravý Latinský název letnic - „Pentecostec“ znamená
Duch svatý je zároveò darem, poutem lásky i ochránce; pøichází pøece zachránit a uzdravit, „padesátý den velikonoèní slavnosti“. Seslání
Láskou - Osobou. Je tím, kdo sjednocuje a pouèit a napomenout, povzbudit a potìšit, dát Ducha svatého nedílnì patøí k události
vytváøí spoleèenství. Tak jako se Bùh neuzavírá duši svìtlo - nejprve duši toho, kdo jej pøijímá a velikonoc, je jejich naplnìním a vyvrcholením.
ve své lásce sám do sebe, ale touží zahrnout pak jeho pùsobením i duši jiných.” Letnice tu byly už pøed letnicemi...
svou láskou každého èlovìka, tak si nenechává Svátek letnic se slavil už v židovství, a právì
pro sebe ani Ducha svatého. Vylévá ho na nás, DUCH SVATÝ - DUŠE CÍRKVE bìhem tohoto svátku Duch svatý sestoupil na
dává nám tento úžasný dar a v nìm sám sebe. “Duch pøebývá v církvi, posvìcuje ji, uvádí ji do apoštoly a další uèedníky. Nelze zcela
“Všichni jsme byli napojeni jedním Duchem”. veškeré pravdy, sjednocuje ji ve spoleèenství a porozumìt køes�anským letnicím, neznáme-li
(1Kor 12,13) ve službì. K tomu ji vybavuje a øídí rùznými význam letnic židovských.

dary.” (podle Lumen gentium) Duch svatý sestoupil na církev v den, kdy si
CO V NÁS DUCH PÙSOBÍ? Základním rysem pùsobení Ducha svatého Izrael pøipomínal dar Zákona a smlouvy. Svatý
Jeho úkol je stejný jako v Trojici - tvoøit v církvi je sjednocovat a vytváøet spoleèenství Augustin k tomu øíká: „V den letnic obdrželi
spoleèenství lásky, vztah. Pøi køtu Duch svatý (stejnì jako v Boží Trojici). Používá k tomu židé Zákon psaný Boží rukou a v týž den pøišel
naplòuje srdce každého køes�ana a uvádí ho do nejrùznìjší prostøedky. Vede ji a vyuèuje skrze Duch svatý.“ Toto objasòuje, proè Duch svatý
intimního vztahu s Bohem. Všechny nás službu nástupcù apoštolù, skrze dar proroctví sestoupil na apoštoly zrovna o svátku židov-
naplòuje tentýž Duch, aby nás promìòoval a i dává v každé dobì poznat zvláštní Boží zámìry ských letnic: aby ukázal, že on je nový,
z nás navzájem udìlal jedno spoleèenství - a povolává a uschopòuje k jejich uskuteènìní. duchovní zákon, že zpeèe�uje novou a vìènou
církev. Podívejme se na toto dvojí pùsobení Díky Duchu svatému jsou svátosti skuteènì smlouvu a posvìcuje církev. „Svùj zákon jim
Ducha svatého podrobnìji. místem setkání s Bohem a pramenem jeho dám do nitra, vepíši jim jej do srdce“ (Jer

milosti. Rozmnožují v nás Boží život, posilují 31,33). Duchem svatým vepsal pøi køtu Bùh
DUCH SVATÝ V SRDCI VÌØÍCÍCH církevní spoleèenství. zákon do našich srdcí. Tento nový zákon je
“Duch všechny, v nichž se usídlil a pøebývá, Duch svatý probouzí církev ze soustøedìnosti láska (srv. Øím 5,5), která nás uschopòuje i
promìòuje pøímo v nové lidi a dává jim nový na ni samotnou. Nepøestává posílat hlasatele k dodržování ostatních zákonù a umožòuje nám
život” (Cyril Alexandrijský). Nejde jen o nìjaké evangelia, dává odvahu svìdèit o Ježíšovì chodit podle Ducha a žít podle evangelia.
vylepšení, ale o zcela nový život. zmrtvýchvstání a o spáse nabízené všem (Podle Raniero Cantalamessy)
V èem spoèívá tato novost? On je Duch Ježíše lidem. Dotvrzuje toto svìdectví znameními a
Krista, Duch synovství, který i v nás volá dodává mu úèinnost.                                 *  *  *
k Bohu “Abba, Otèe!” (srov. Øím 8,15) V zámìrech Ducha svatého nezùstává nikdo Pøijï ó Duchu pøesvatý raè paprsek bohatý
Umožòuje nám žít s Bohem ve stejnì hlubokém stranou. Každý køes�an má v jeho plánu svìtla svého v nás vylít.
vztahu jako Ježíš. Ujiš�uje nás, že nás Bùh pøijal budování církve a spásy svìta své jedineèné Božský Utìšiteli, nìžný duší Pøíteli, raè nás
za vlastní dìti, dává nám zakoušet Boží blízkost místo a úkol. Duch s každým poèítá, každého, mile zotavit.
a lásku, uschopòuje nás, abychom Bohu kdo se mu dá k dispozici, si používá, pro Èlovìk bez tvé pomoci slábne a je bez moci,
uvìøili, stojí na poèátku naší víry. A co víc, každého má zvláštní dar: vše mu mùže uškodit.
zapojuje nás do spoleèenství Boží Trojice, dává “Každému je dán zvláštní projev Ducha ke Viny z duší našich smaž a vyprahlá srdce svlaž,
nám úèast na vztazích mezi božskými osobami. spoleènému prospìchu.” (1Kor 12,7) ranìné raè vyhojit.
Jsme vtaženi do neustálého proudìní lásky Srovnej co je zkøiveno, zahøej, co je studeno,
mezi Otcem a Synem, do jejich vzájemného JAK SE POZNÁ PÙSOBENÍ DUCHA SVATÉHO? a nedej nám zabloudit.
sebedarování. Skrze dar Ducha Božího se nám Nejjistìjší kriterium nám ukazuje sám Ježíš, (Ze sekvence: Veni Sancte Spiritus) 
dává sám Bùh. Tento podíl na Božím životì je když øíká, že strom se pozná po ovoci, které

Pøevzato z www.vira.cztak hluboký, že dokonce východní køes�anská pøináší. A apoštol Pavel dodává:
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Najœwiêtszy Sakrament Cia³a i Krwi Pañskiej
czci Koœció³ w ka¿dej Mszy Œwietej. W Wielki
Czwartek obchodzimy rocznicê ustanowienia
Eucharystii, poniewa¿ jednak radosne wspo-
mnienie ostatniej wieczerzy t³umi³o w Wielkim
Tygodniu rozwa¿anie mêki Chrystusa, zosta³o
ustanowione osobne œwiêto, którego celem
jest publiczne wyznanie wiary w obecnoœæ
Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Naj-
œwiêtszym Sakramencie, oddanie Mu czci
nale¿nej i uwielbienia, podziêkowanie za ³aski
p³yn¹ce przez ten Sakrament, wreszcie
przeb³aganie Go za zniewagi wyrz¹dzone przez
s³aboœæ i oziêb³oœæ nasz¹ i bluŸnierstwa
niewiernych.
Ju¿ w pierwszych wiekach chrzeœcijanie czcili
Najœwiêtsz¹ Eucharystiê, a nawet ginêli w Jej
obronie. Wyrazem czci dla Najœwiêtszego
Sakramentu sta³o siê odgradzanie o³tarza od
wiernych specjalnymi zas³onami. Nast¹pi³o to
najpóŸniej po roku 300, kiedy to do koœcio³ów
zaczê³y przychodziæ masy ludzi. Odgrodzenie
chóru od nawy w mniejszych koœcio³ach
sk³ada³o siê po prostu z poprzecznej belki
drewnianej. Pozosta³oœci¹ po owych zas³onach
(welach) s¹ do dziœ w obrz¹dku zachodnim
balaski. Obrz¹dek bizantyjski pozostawi³ nato-
miast architraw, ikonoklast i carskie wrota,
które w dalszym ci¹gu izoluj¹ o³tarz podczas
sprawowania najwa¿niejszych tajemnic. 
Powodem ustanowienia tego œwiêta by³y
objawienia, jakie miewa³a œw. Julianna
augustynka z Cornillon (1193-1258). Po
zbadaniu sprawy ustanowiono œwiêto w die-
cezji Liege (Belgia). Papie¿ Urban IV wpro-
wadzi³ je do Koœcio³a powszechnego; jego
zarz¹dzenia potwierdzi³ Papie¿ Klemens V i Jan
XXII, który doda³ oktawê. Oficjum i Mszê u³o¿y³
Œw. Tomasz z Akwinu, który tak dobra³ teksty,
aby s³u¿y³y do rozwa¿ania najg³ówniejszych
prawd o Eucharystii. W Sekwencji zaœ Œw.
Tomasz zawar³ streszczenie nauki katolickiej
o Najœwiêtszym Sakramencie. 
Po Mszy Œwiêtej wychodzi z koœcio³a procesja.
Od XV wieku istnieje zwyczaj œpiewania
czterech Ewangelii przy czterech o³tarzach
ustawionych w drodze pochodu. Ten œpiew
Ewangelii jest wyznaniem wiary, i¿ pod
postaciami chleba mamy wœród siebie tego
samego Pana Naszego Jezusa Chrystusa,
o którym opowiadaj¹ Ewangelie. Na koniec
procesji œpiewany jest hymn "Te Deum
laudamus", a celebrans udziela b³ogos³a-
wieñstwa Najœwiêtszym Sakramentem. 
Uroczystoœæ Cia³a i Krwi Pañskiej jest œwiêtem
ruchomym i obchodzimy go zawsze w czwar-
tek po Uroczystoœci Trójcy Przenajœwiêtszej.
W tym roku jest to czwartek 22 maja. 

                                                       opracowa³ EW
a

Uroczystoœæ Cia³a
i Krwi Pañskiej – Bo¿e Cia³o

Milí ètenáøi MOSTu, dovolte, Podmínky zde byly dosti stísnìné,
abychom vás informovali o další ale pøesto se našlo dost našich
naší èinnosti. farníkù, kteøí byli ochotni pomoci.

Kromì právní pomoci, která se Nejvìtší dík patøí panu Kupczakovi,
již úspìšnì rozvíjí, jsme zaèali který se ujal "velení" této akce, ale
s pøípravou na zapùjèování zdravot- také panu Cuberovi a manželùm
nických pomùcek. Podaøilo se nám Mitrengovým z Nebor. Kromì
získat polohovací postele, které jsme postelí chceme pùjèovat i vozíky a
v nemocnici na Sosnì renovovali. další pomùcky, které hodláme

nakoupit z penìz vybraných v
Tøíkrálové sbírce.
Další informace o naší èinnosti
mùžete prùbìžnì sledovat na
našich webových stránkách
www.trinec.charita.cz, které
nám jako sponzorský dar
zhotovila Spoleènost Trojkam
Studio s.r.o.
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Krzyżówka

Jiøí Kuchaø,

èlen Rady Charity Tøinec 



SV. FLORIÁN století kanonický klášter s kostelem
sv. Floriána a pak byly kosterní

[Florianus, m. Lauriaci] ostatky muèedníka pøeneseny do
Øíma a odtud je pro Krakov v roce4. kvìtna - pøipomínka
1183 dostal Kazimír II. s krakov-
ským biskupem jako záštitu protiÚmrtí: 304
Rusùm. Èást ostatkù z Polska získal
také Karel IV. do chrámu sv. VítaPatron: hasièù, hrnèíøù, ko-
v Praze. Èásti relikvií sv. Floriána seváøù, kominíkù, sládkù, bedná-
nacházejí i v jiných našich mìstech,øù zedníkù, horníkù; dále
napø. v Olomouci u sv. Václava aHorního Rakouska, Bologne,
v Havlíèkovì Brodì. V kryptì kláš-Krakova a celého Polska i
terního kostela sv. Floriána u Lincenìkterých obcí u nás; vzýván
je snad dosud vystaven mlýnskýje jako ochránce proti suchu,
kámen vytažený z Emže jakoohni, povodním a neúrodì.
relikvie.

Jak se stával i patronem našich mìst, jehoAtributy: brnìní, dùm, hrnec, kámen, kámen
obraz se objevoval i na obecních peèetích, namlýnský, korouhev, koruna, køíž, meè, oheò,
vìžích i branách mìst, na zvonièkách i naorel, plamen, požár, praporec na kopí, øeka,
hospodáøských objektech. Zvláš� na Hané hoškopek, vìdro, voda, vojáci.
z vìží vzývali i hlásní. K prvním jeho atributùm
patøí palma a meè, pak se pøidávaly další: køížŽIVOTOPIS
na prsou a praporec. Nakonec se nejèastìjšímPocházel z Norika, území dnešního Rakouska,
ztvárnìním stal øímský voják s korouhví v ruce,tehdy náležícího k Øímské øíši. Byl dùstojníkem
jak z nádoby v druhé ruce hasí hoøící dùm, hrad øímské armády a sídlil v Lauriacum. Skonèil
nebo kostel. Jako patron proti požárùm a vodìu soudu v Lorch, když chtìl osvobodit køes�any,
pøedstavoval v døívìjších dobách èastý námìtpatøící snad i k jeho armádì. Po trýznivém
pro výklenkové plastiky venkovských usedlostí.muèení pro víru byl s kamenem pøivázaným
Legendární pojednání smìøující k hasièství jek hrdlu svržen z mostu do Emže. 
prý ale výsledkem pozdních legend, napø. že
modlitbou v mládí zachránil hoøící dùm. PrvníŽIVOTOPIS PRO MEDITACI nádoby v jeho ruce prý mìly obsahovat vodu

S láskou hasí i oheò zloby života, která má hasit vyprahlost a zlo. 
Dle nìkterých údajù se narodil v Cetii zmìnìné Patronem hasièù a ochráncem proti požárùm
ve Zeiselmauer (podìji na St. Põllten) u dnešní se stal zøejmì prý až po XV. století, samo-
Vídnì. Tenkrát ve III. století šlo o území Norika zøejmì nejspíš v souvislosti s tím, že vodou,
pøipojené k Øímské øíši. Tam také zaèínala jeho v níž byl utopen, se hasí oheò. Jedno z poøe-
pùsobnost. Florián se stal významným kadel uvádìných ve spojení s úctou sv.
dùstojníkem øímské armády a prý i správcem Floriána, zní: „Kde pálí ohnì žár a vzrùstá høích
provincie. Jeho sídlo bylo v jejím hlavním a svár, pomocník je nám dán, svatý Florián.“
mìstì v Lauriacum (což je dnešní Enns v Ra- Z toho plyne, že jeho pøímluva mùže hasit i
kousku). V Øímì tehdy vládl Dioklecián, známý oheò zloby a nenávisti.
a krutý pronásledovatel køes�anù, k nimž Nezapomínejme, že toto hašení je neménìFlorián patøil. O jeho životì je plno legend a potøebné jako hašení požárù. A láskou se uhasípovìstí. i oheò zloby.
Do Lorch mìlo být nebo už bylo uvìznìno asi
40 køes�anù. Florián je chtìl zachránit a skonèil

PØEDSEVZETÍ, MODLITBAu soudu, kde neohroženì vyznal svou víru.
Bylo by dobré, kdyby se obnovilo v našichCísaøský námìstek Akvilín (Aquilinus) ho
rodinách èasté ztvárnìní sv. Floriána jakoodsoudil k smrti. Tomu prý øekl: „Sloužíce
pøipomínka potøebné prevence proti zlobì,u vojska klanìl jsem se Bohu skrytì. Poslechnu
nelásce a nesvornosti. Proti nim je tøebave vìcech vojenských, ale jako køes�an se
bojovat láskou a životem podle evangelia. Zanedám nikým pøinutit, abych zapøel Krista a
posílení tìchto bojù a vítìzná tažení proti zluklanìl se mrtvým modlám.“ 
v našich rodinách se pomodlím k sv. FloriánoviLegendární pojednání hovoøí o jeho dvojím
a k nejvyšší Královnì nebe i zemì. bièování, kterým se nepodaøilo zlomit jeho

vìrnost ani oslabit jeho lásku. Proto mu pak prý Všemohoucí a milosrdný Bože, Tys dal
ještì ze zad kleštìmi odtrhávali maso, nìkde se svatému Floriánovi sílu vydržet všechny útrapy
hovoøí o stažení z kùže. Nakonec byl usmrcen muèení; pomáhej i nám, kteøí dnes oslavujeme
tím zpùsobem, že mu k hrdlu byl uvázán tìžký jeho vítìzství, abychom s Tvou pomocí dosáhli
kámen, vìtšinou se uvádí mlýnský, a byl vítìzství nad zlobou a nenávistí a obstáli
shozen do øeky Emže, v níž se utopil. v každém nebezpeèí. Prosíme o to skrze Tvého
Dle legendy voda poponesla tìlo ke skále, kde Syna Ježíše Krista, našeho Pána, nebo� on
na nì upozornil orel. Uvádí se také, že tìlo bylo s Tebou v jednotì Ducha svatého žije a kraluje
nalezeno køes�ankou Valerií, která se postarala po všechny vìky vìkù. Amen 
o pohøeb na území svého statku. Pozdìji došlo (na podkladì závìreèné modlitby breviáøe) 
k pøenesení ostatkù. Nad hrobem sv. Floriána

Jan Chlumský, catholica.czu Lince postavili pasovští biskupové v VIII.

a

a

a
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Světci k nám hovoří …
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ACH, TO MANŽELSTVÍ
Už jste nìkdy pøemýšleli nad tím,

proè je v dnešní dobì taková rozvo-
dovost? Až mi leze mráz po zádech, když
slyším: „Víš, že ten a ta se rozvádìjí? No, 
chodili spolu 8 let, pak se vzali a po
3 mìsících už se rozvádìjí. Našel si prý
jinou a ona mu už prý taky zahla. Už pøi
svatbì si nebyla jistá, jestli si ho má
brát.“ Nebo jiný pøíklad: „Ani nechtìl,
aby chodila do práce, tak na ni žárlil.
Hlídal jí pøesný èas návratu a sám si prý
našel nìjakou bokovku. Z manželky si
udìlal služku, která mu doma dìlá
zázemí, poøádek, porodí dìti a plní
manželské povinnosti. Ponižoval ji a
urážel a ani mu nepøišlo divné, že ji to
bolí, že obèas pláèe, vždy� on je pøece
doma pánem, jen on si mùže stìžovat, a
staèí, když pøinese peníze, ne? Co by ještì
chtìla, vždy� je JEHO MAJETKEM!“

Proè se každé 2. - 3. manželství
rozvádí? Kdysi jsem si naivnì myslela, že
takové problémy mají jenom nevìøící
páry, ale zjistila jsem, že toto je velmi
krátkozraká myšlenka. Hodnì i vìøících
manželství kolem mì, se právì rozpadá
nebo už se rozpadlo. Nejvìtší problém
vidím v tom, že se mezi lidmi vytrácí
nejen láska a tolerance, ale také úcta. I ta
totiž do š�astného manželství patøí.

Všimli jste si nìkdy, jak se na
veøejnosti partneøi k sobì chovají? Žena
dává najevo, že ten její muž je pøece jen
ploditel jejich dìtí a splní-li svùj úkol,
pak už je jen pøítìž, kterou musí snášet...
Nebo: muž má manželku jen jako matku
svých dìtí a „služku“ pro všechno...
Pokud se muž takto chová ke své ženì
nebo naopak, pak nìco není v poøádku!
A ani dìti tomu ponižovanému a
opovrhovanému partnerovi nepomohou,
aby se necítil jako ve vìzení, a sami tímto
prostøedím trpí.

I když se zamýšlím nad tímto
tématem a vím, že urèitì nedostateènì,
netvrdím, že v našem manželství je
všechno v poøádku. Taky se na našem
spoleèném nebi objevily mráèky a
dokonce i bouøkové mraky, ze kterých se 
i strhl poøádný liják a blesky a hromy,
ale vše jsme spolu pøekonali, protože
jsme OBA chtìli. S Boží pomocí, aspoò
obèasnou spoleènou modlitbou, ale
hlavnì s partnerskou láskou, úctou,
tolerancí, pøátelstvím, ochotou naslou-
chat jeden druhému a ochotou dìlat vìci
spoleènì, ale nìkdy i podniknout nìco
každý zvláš�, se možná doèkáme nejen
10, ale možná i 60 let spoleèného života.

Zaènìte si více vážit svého partnera a
tøeba hned po pøeètení èlánku, za ním
zajdìte a øeknìte mu opravdu od srdce:
„MILUJI TÌ!“

Vždy� manželství je nejstarší svátostí,
kterou nám dal Bùh už v ráji, když
Adamovi stvoøil Evu. Je to svátost, kte-
rou si dáváme ve svatební den navzájem.
Jsme jeden druhému svátostí, kterou
spolu sdílíme. Je to studánka Božích
milostí, ze které musíme pít SPOLU!
A pak mùžeme Boží milosti dávat i všem 
ostatním a v první øadì našim dìtem.

kc



7. nedìle velikonoèní (4.5.)
1. ètení: Sk 1,12-14; 2. ètení: 1 Petr
4,13-16; Evangelium: Jan 17,1-11a 
Žalm: odp. Vìøím, že uvidím blaho od 
Hospodina v zemi živých.
Ref. W krainie ¿ycia ujrzê dobroæ Boga.

Slavnost Seslání Ducha Svatého 
(11.5.)
1. ètení: Sk 2,1-11; 2. ètení: 1 Kor 12,3b-
7.12-13; Evangelium: Jan 20,19-23
Žalm: odp. Sešli svého Ducha, 
Hospodine, a obnovíš tváø zemì.
Ref. Niech zst¹pi Duch Twój i odnowi 
ziemiê.

Slavnost Nejsvìtìjší Trojice (18.5.)
1. ètení: Ex 34,4b-6.8-9; 2. ètení: 2 Kor 
13,11-13; Evangelium: Jan 16,12-15
Žalm: odp. responsorium a latere 
…Chvályhodný a svrchovanì velebený 
na vìky.
Ref. Chwalebny jesteœ wiekuisty Bo¿e.

8. nedìle v mezidobí (25.5.)
1. ètení: Iz 49,14-15; 2. ètení: 1 Kor 4,1-
5; Evangelium: Mt 6,24-34
Žalm: odp. V Bohu jen odpoèívej, duše 
má.
Ref. Jedynie w Bogu spokoj znajdzie 
dusza.

9. nedìle v mezidobí (1.6.)
1. ètení: Dt 11,18.26-28; 2. ètení: Øím 
3,21-25a.28; Evangelium: Mt 7,21-27
Žalm: odp. Buï mi, Hospodine, 
ochrannou skálou.
Ref. B¹dŸ dla mnie, Panie, ska³¹ 
schronienia.

Poøad bohoslužeb v kvìtnu

most

uNedìle 4.5.2008 – 7. nedìle svatá ve stejném jazyce jako nedìlní
velikonoèní; 6.30 a 10.00 èesky, 8.00 veèerní mše svatá. 
a 17.00 polsky.

uKaždý ètvrtek od 16.00 a první pátek
uNedìle 11.5.2008 – Slavnost Seslání po ranní mši svaté je výstav Nej-

Ducha Svatého; 6.30 a 10.00 polsky, svìtìjší Svátosti Oltáøní. 
8.00 a 17.00 èesky; konèí doba

uKaždý pátek po ranní i veèerní mšivelikonoèní.
svaté je výstav Nejsvìtìjší Svátosti

uStøeda 14.5.2008 – svátek sv. Oltáøní s modlitbou Korunky k Božímu
Matìje, apoštola. Milosrdenství.

u uPátek 16.5.2008 – svátek sv. Jana První pátek v mìsíci - litanie a
Nepomuckého, knìze a muèedníka, zasvìcení Božskému Srdci Ježíšovu. 
hlavního patrona Èech.

uKaždý poslední pátek v mìsíci
uNedìle 18.5.2008 – Slavnost Nej- v prùbìhu celého školního roku se

svìtìjší Trojice; 6.30 a 10.00 èesky, modlíme za dìti, mládež, žáky,
8.00 a 17.00 polsky; první svaté studenty, katechety, uèitele a vycho-
pøijímání. vatele pøi veèerní adoraci Nejsvìtìjší

Svátosti Oltáøní od 16.00 hodin
uÈtvrtek 22.5.2008 – Slavnost Tìla a (mimo dobu postní).

Krve Pánì; prùvod ke ètyøem oltáøùm.
uMše svatá v Domovì dùchodcù na

uNedìle 25.8.2008 – 8. nedìle v mezi- Sosnì je každý pátek v 15.30. Pùl
dobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a hodiny pøed zaèátkem mše svaté je
17.00 èesky; první svaté pøijímání. možno pøistoupit ke svátosti smíøení.

uPátek 30.5.2008 – Slavnost Nej- uMše svatá v Nemocnici Sosna je
svìtìjšího Srdce Ježíšova. sloužena každou sobotu v 15.30.

u Pøede mší sv. pøíležitost ke svátostiSobota 31.5.2008 – svátek Navští-
smíøení.vení Panny Marie.

uNedìle 1.6.2008 - 9. nedìle v mezi-
dobí; 6.30 a 10.00 èesky, 8.00 a
17.00 polsky.

uV mìsíci kvìtnu slavíme dennì
májové pobožnosti – v nedìli pøed
veèerní mší svatou, v týdnu po
veèerní mši svaté.

uKaždou nedìli pùl hodiny pøed
veèerní mší svatou je adorace
Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní a svá-
tostné požehnání. 

uPoslední nedìle v mìsíci – Ma-
riánské veèeøadlo.

uV prùbìhu týdne mše svaté zaèínají
v 6.35 a 17.00 hodin. V pondìlí,
støedu, pátek - ranní èesky, veèerní
polsky. V úterý, ètvrtek, sobotu -
ranní polsky, veèerní èesky. Pozor
v dobì postní páteèní veèerní mše

Intencje Apostolstwa Modlitwy 

- maj 2008

Nedìlní a sváteèní
liturgie v kvìtnu

Redakce neruèí za jazykový sled jednotlivých
mší sv. Sledujte vývìsku v kostele!

Pøíští èíslo MOSTu

vyjde 1. èervna 2008.

Pøíspìvky mùžete zasílat

do 21.5.2008.

Intencja ogólna: 
Aby chrzeœcijanie, w trudnych i skompli-
kowanych sytuacjach dzisiejszego
œwiata, swoim ¿yciem g³osili, ¿e
zmartwychwstanie Chrystusa jest Ÿród-
³em nadziei i pokoju.

Intencja misyjna: 
Aby kandydaci do kap³añstwa w m³o-
dych Koœcio³ach byli coraz lepiej
przygotowani do ewangelizowania tak
swoich narodów, jak i wszystkich ludzi
na œwiecie.
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