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Proti dobrovolnému daru

Á Slovo se stalo Tělem
V letošním roce máme na první poh
led všechno nějak dříve. Už dávno jsme
neslavili velikonoční svátky tak brzy,
jako letos. Pro ty, kdo třeba nevědí,
jakým pravidlem se řídí slavení veli
konoc, jen připomínám, že velikonoční
neděle se slaví po prvnímjarním úplňku
a o úplňku nerozhoduje církev, toje věc
Božího řádu. Díky tomuto Božímu
řízení jsme měli letos nejen kratší ma
sopust a mohli jsme zaslechnout tu a
tam i stesk, že se třeba někteříjedinci do
statečně podle chuti nevytancovali, ale
i jednu velikou slavnost budeme letos
slavit mimo datum, ve kterém se běžně
slaví. Na období Svatého týdne, předve
likonočního týdne totiž připadla slav
nost Zvěstování Páně. Protože Slavnost
Narození Páně se slaví 25. prosince a lid
ský jedinec se podle platných Božích
zákonů vyvíjí devět měsíců, pak Slav
nost Kristova vtělení, nebo jakji známe
Zvěstování Páně, slavíme 25. března.
V tomto roce budeme tuto slavnost
slavit v pondělí po velikonočním ok
távu, tedy 7. dubna. Obsah slavnosti je
nám jistě znám. Ježíš Kristus, Boží Syn
se mocí Ducha Svatého stal člověkem.
Tento zásah Boží je nadpřirozený a po
něm projde Bohočlovčk Ježíš Kristus
úplně normální cestou vývoje pod
srdcem své Matky Panny Marie jako
každý jiný člověk. Díky vědě a jejím
možnostem máme dnes k dispozici do
konale zdokumentovaný vývoj člověka
od jeho počátku, až po jeho narození.
Zde jistě nemůže být zachycen počátek
pozemského života Ježíše Krista, pro
tože nemáme možnosti zachytit něja
kým přístrojem působení milosti Boží
a Božího daru, ale vše po tom, co se
Slovo stalo Tělem, je již totožné
s každým lidským jedincem. Můžeme
tedy kdykoliv uvidíme třeba Fotografii
dítěte před narozením, ve stadiu vývoje
pod srdcem matky říci: tak touhle ces
tou se ubíral i náš Pán.
-

Tímto způsobem Boží Syn posvětil
úlohu mateřství a současně celou cestu
člověka odjeho počátku až po narození.
Církev tento den taky slavívá jako den

modliteb za děti, které jsou na cestě do
našeho světa. Můžeme dnes bez nad
sázky říci, že se jedná o jednu z nej
ohroženějších hodnot, bez které nemůže
existovat žádný národ, žádná civilizace.
Člověk se naučil zasahovat do života ne
narozeného dítěte. To by ještě nemuselo
být tak úplně špatné, pokud by se jed
nalo třeba o léčení nějakého defektu ještě
před narozením. Člověk se naučil ještě
víc: naučil se jednomu velikému bludu.
Naučil se věřit, že on je pánem tohoto
nenarozeného života a tady se staví už
málem na úroveň Boha. Jak často právě
dnes slyšíme otřepanou frázi, že žena
má právo rozhodnout se, zda chce, či
nechce být matkou. To zajisté má, ale ať
podle tohoto práva jedná. Jestli ale už
dítě čeká, má nejen právo, ale i povin
nost dítě přivést na svět a starat se ojeho
výchovu. Dnes, kdy se diskutuje o mož
nosti, či nemožnosti žádat, nebo uvést
do právní praxe trest smrti, se běžně
mluví o ničení lidského života před jeho
narozením. Trest smrti nebývá dáván
někomu za to, že dejme tomu přejel na
cestě slepici. Pokud je někde trest smrti
ještě uplatňován, pak těžkým, nena
pravitelným zločincům. Tady je likvi
dován naprosto nevinný lidský jedinec.
Víme, čím Bůh tohoto jedince obdařil
a co by mohl pro společnost udělat?
A tak tímto způsobem házíme trestu
hodně do koše velké Boží dary. Může nás
taky i zmýlit jedna velmi nepřesná for
mulace. Ničení nenarozeného života
bývá běžně nazýváno přerušením těho
tenství. Protože Zlý je lhář od samého
počátku, lže i tady a člověk mu věří. Jes
tliže třeba večer čtu knihu a někdo zaz
voní, přeruším četbu a jdu otevřít,
vyřídím potřebné a jdu číst dále. Po
kračuji tedyv přerušené četbě. Je možné
pokračovat v přerušeném těhotenství?
Tady byl nenávratně zmařen lidský
život. Nemůžeme diskutovat o pátém
Božím přikázání, které chrání život
člověka od jeho přirozeného počátku
(početí) do jeho přirozenelio konce
(smrti). Zádný lidský vynález, žádná
lidská filozofie nemůže stát nad Božím
zákonem. Tak jako si nemůžeme vy-

tvářet nějaká osobní pravidla silničního
provozu, nebo pravidla fotbalové hry,
tak taky nemůžeme tímto způsobem
“reformovat“ Boží zákon. Každý rodič,
otec a tím spíše matka, která dítě nosí
pod svým srdcem, by se měl podívat na
fotografii dítěte pod srdcem matky,
dítěte ve stavu vývoje ajen si připome
nout: Touhle cestou se do našeho světa
ubíral i náš Pán. Možná bychom
k počatému životu našli úplně jiný
vztah. Přehodnotit svůj vztah k po
čatému životu a k rodičovství vůbec
není jen požadavek vyvolaný už něko
likaletým konstatováním, že národ vy
mírá, že už řadu let podle statistik
máme ročně více úmrtí, než novo
rozenců. Je to požadavek porozumět
důstojnosti člověka a plánům Božím
zároveň. Jen touto cestou se můžeme
dostat dále. Vím, že existuje i praxe po
hovorů před přijetím do zaměstnání,
třeba v některých firmách. Tam slyší
žena nejednou otázku, zda chce děti. Po
kladné odpovědi je konstatováno, že ne
může být přijata. Důvod je prostý. Pan
podnikatel nepotřebuje lidi, ale otroky.
Kde je ale naše lidská a křesťanská soli
darita, která by se těmto novodobým
otrokářům vzepřela? Jedinec sám ne
dokáže nic, ale ve kterém závodě či firmě
pracuje jediný člověk?
Vzpomínat, že devět měsíců před
Kristovým narozením se podivuhod
ným způsobem mocí Ducha svatého On
sám stal člověkem, je jistě krásné a uži
tečné. Oslavit to slavnostní bohosluž
bou jistě taky. Ale uvědomit si, že toto je
cesta každého člověka posvěcena sa
mým Bohočlověkem Ježíšem Kristem,
ze které nemá právo nikdo nikoho vy
trhávat, to je požadavek doby. Přehod
notit vztah k životu, rodičovství, zej
ména k důstojnosti matky, k rodině,
jako základní buňce společnosti je alar
mujícím požadavkem doby. Nejde jen o
to, abychom nevymřeli, ale taky o to,
aby jednou žádná matka ani otec ne
musel slyšet podobnou otázku, jako
Kain po bratrovraždě: “Kde je tvoje dítě?
Jeho krev volá ze země ke mně
P. František
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Třinecké Velikonoce AND. 2002 jak jsem je prožil já

Chutnaly Vám?

-

Letošní Svatý týden začal jako vždy
Květnou nedělí, pokračoval pak Zeleným
čtvrtkem, Velkým pátkem, Bílou sobotou
a Nedělí Zmrtvýchvstání Páně Božím
Hodem Velikonočním. Stejně jako jiné
roky, a přece byl zase trochu jiný. Za sebe
mohu říci, že jsem se ho snažil prožít
naplno, načerpat z něho maximum pro
svůj duchovní život.
-

Tady se musím vrátit ještě o týden
zpět
k farním rekolekcím, kdy nás
všechny doslova chytil za srdce fran
tiškán O. Milosz. Nenechal jsem si ujít ani
jeden den rekolekcí, dokonce jsem si
poslechl i rekolekce pro ženy, a určitě
jsem nepochybil. Představení O. Milosze
najdete na jiném místě MOSTu.
-

Na Zelený čtvrtek nás všechny
překvapil náš jáhen Marcin, který po své
promluvě nám všechny připomenul, že
tento den je svátkem kněží a S kyticí v
ruce poděkoval našemu faráři Otci Fran
tiškovi za jeho službu pro naši farnost.
A my jsme si uvědomili, že ji bereme jako
naprostou samozřejmost, často kritizu
jeme to či ono, máme různé výhrady a při
pomínky a málo si uvědomujeme, jak
máme být Pánu Bohu vděční, že máme
ve farnosti kněze dokonce dva kněze,
kteří nám slouží ze všech svých sil. Otec
František po mši svaté pak předal tuto
kytici paní Helence, která pečuje o ne
mocného Otce Antonína Ciencialu, který
ač fyzicky nepřítomen je s námi duchov
ně spojen a jako všichni nemocní On
svým utrpením vyprošuje a svolává pro
nás pro všechny Boží požehnání a po
moc.
-

Na Velký pátek jsme si po několika le
tech vyslechli zpívané Janovy pašije a
opravdu, když sbor zazpívá “Pryč s Ním,
ukřižuj Hol, tak člověku běhá mráz po
zádech a hlavou se honí myšlenky, cože
jsmeto způsobili svými hříchyll! Av srdci
je lítost a odhodlání- UZ NIKDY! l l Cestou
z kostela jsem pak potkal člověka, s kte
rým jsem měli problém se minout, tak byl
pro něho chodník široký. Přišlo mi to líto
i takhle pro někoho může vypadat Velký
pátek. A ještě jedna perlička v Delvitě
byla ten den ochutnávka kosteleckých
uzenin, žeby dílo toho Zlého? Kolik asi
lidí, kteří by možná ten den půst dodrželi,
byt třeba pouze jenom z nějaké tradice se
dalo zlákat a ochutnalo?...

-

-

Bílá sobota a noc před ní se jako vždy
nesla ve znamení klidu a pokoje Ježíšova
odpočinku v hrobě po vypjatých chvílích
úzkostí v Getsemánské zahradě a po
bolestné Křížové cestě a potupné, ale
spasitelné smrti na kříži. V 10 a ve 14 ho
din byly posvěceny velikonoční pokrmy,
jinak ta tichá sobota byla ničím nerušena,
a vzhledem k tomu, že oslavy velikonoční
vigilie byly přesunuty na ráno, sobotní ti
cho nerušily ani přípravy na tuto vigilii, tj.
odstraňování fialových pláten a Kristovy
tváře z oltáře, příprava květinové výzdoby
apod. Dříve už v sobotu odpoledne na
nás dýchala nedělní atmosféra, letos si
kostel zachoval velkopostní ráz až do
-

posledních chvil. Večer jsme se pak sešli
k modlitbě Korunky k Božímu Milosrden
ství a sešlo se opravdu hodně lidí. Na
konec jak jinak, když Třinec je podle
loňského sčítání obyvatelstva městem
nad 10 tisíc obyvatel s největším počtem
věřících (graf zveřejňujeme na jiném
místě). A i ta sobotní modlitba Korunky
byla taková klidnější, protože to nebylo
něco honem před začátkem velikonoční
vigilie, ale byla to samostatná pobožnost,
kterou jsme mohli prožít tak nějak
hlouběji.
No a pak přišlo nedělní ráno. Studené,
ale krásné ono počasí celých letošních
velikonoc bylo nádherné. A kostel byl
opět plný, nepřišli snad jenom ti jedno
ročáci, a tak podle výpovědí některých
lidí na rozdíl od let minulých panovala
soustředěná a duchovní atmosféra i
vzadu kostela. Skoda byla, že u oltáře ne
byl náš jáhen, na jehož Exsultet se mnoho
lidítěšilo, ale za to jsme si mohli poslech
nout slavné Händlovo Aleluja z oratória
Mesiáš v podání našeho sboru Laudamus. A byl to výkon oto úctyhodnější, že
zpívat v sopránech “vysoké áčko“ ve čtvrt
na šest ráno není žádná sranda. Ted‘ si
uvědomuji, že chválím tak trochu i sebe,
protože jsem seděl u varhan, ale komu
čest, tornu čest... Doufám, že ta sa
mochvála moc nesmrdí. Laudamus
vůbec zasluhuje poděkování za krásný
zpěv po celé Triduum Paschalis od Ze
leného čtvrtka po Velikoční neděli. A v
neděli zpíval také polský sbor i jemu se
zpěv povedl a tím přispěl ke zkrášlení
nedělní bohoslužby. A mezi dvěma
„velkými“ sbory se našlo místo i pro ma
lou dětskou scholu. Vždyť dětské hlásky
Pánu zní snad nejpříjemněji. Aještě jeden
krátký moment toho nedělního dne. Po
celou postní dobu stál v Kalvarské kapli
našeho kostela dřevěný kříž. Ze začátku
holé dřevo se postupně pokrývalo kvě
tinkami dobrými skutky naších dětí. A o
velikonoční neděli byl kříž celý pokryt
květinkami jako dostiučinění za „velké“
hříchy nás dospělých a „malé“ hříšky
našich dětí. Na kříži bylo také červené
srdičko-kapsa, do které děti napsaly své
jméno a při mši svaté v osm byly vylo
sovány tři děti, které obdržely malou
odměnu. Pro ně to byla jistě radost, pro
jiné povzbuzení k dalšímu konání dob
rých skutků.

-

—

—

-

-

V rámci 4. neděle postní po bohoslužbách si
každý z I“ás, kteří jste měli možnost, mohl
ochutnat sváteční koláč a svým dobrovolným
darem tak přispět na “Papežské misijní dílo“
misijní koláč. Ajak tato,již druhým rokem, do
bročinná akce probíhala?
Ze sponzorských darů, již dříve obdržených,
byl nakoupen materiál a odvezen do domku
Pavly a Roberta Golasowských. Zde pak pro
bíhalo vše co k výrobě až poJinální výsledek
upečený koláč patří.
V sobotu 8. března, v 7.30 hodin se
skupinka osmi žen, jednoho muže a pár ro
dinných příslušníků dali do díla. Vážilo se, lou
paly se ořechy, míchalo, plnilo a konečně peklo.
Poněvadž výrobě patřil celý den, nechyběl i dobrý
oběd a odpolední svačinka. Při náročné práci a
rovněž i tepla, byly přichystány i minerálky na
doplnění zásoby tekutin, vypocených od pečících
trub. Poslední upečený koláč odhaduji, že byl
kolem 16 hodiny, čas jsme nesledovali. Zůstala
poslední etapa a to umývání, uklízení a pří
prava odvozu hotových a výborných ídle mého
úsudku záležíjak hodnotíte vy) koláčů. O půl
šesté se odváželo 15 plných krabic od kuřat
s 1100 koláči a daLší krabice s 350 lineckými
koláčky do salky na faru. Musím dodat, že to
byl pro některé náročný den, pro organizátory
přímo týden, ale radost s vizí, že pomůžete
potřebným, překonáte i toto vyčerpání. Podě
kování patří všem, kteří se podíleli jakýmkoliv
způsobem při pečením sponzorům a dárcům a
neposlední řadě i Vám, kteříjste přispěli nějakou
tou korunou. Pán Bůh zaplať.
—

I

Misijn( koláče 2002

-

Alelujal Jásejme, zrnrtvýchvstal Bůh,
radujme se ze dne, který nám Pán při
pravil! Psáno v pondělí v oktávu veli
konočním,

Čtvrtá neděle postní, kterése říká neděle ra
dosti nebo také růžová by se v naší farnosti
dala také nazvat nedělí “sladkou“, Vždyť
každý z nás, kdo vycházel po bohoslužbách
z kostela mohl ochutnat nějakou sladkost z asi
patnácti druhů napečených dobrot. Je pravda
že farníci, kteří vycházeli z kostela po ranní
mši svaté, měli výběr opravdu široký. Ale je
prima, že se dostalo i na účastníky večerní mše
svaté.
Vám všem, kteříjste nejen ochutnávali, ale
i přispěli Jinančními dary jejichž konečná
částka činila 35.000,- Kč patří srdečné Pán
Bůh zaplať. Částka 14.000,- Kč byla zaslána
na účet Papežského misijního díla a 21.000,Kčjsme určili pro adopci tří dětí z Ugandy. Tyto
děti budou společnými dětmi naší farnosti.
Z Arcidiecézní charity v Praze nám již zaslali
fotograje těchto ‚našich“ dětí. Každý z Vás,
kteří jste přispěli, si může říci: „i já jsem se
zasloužil o lepší budoucnost Brendy, Alexe a
Andrewa, kteří by možná jinak neměli šanci na
vzdělání. Protože se námfotograjíe do dnešního
čísla nevešly, zveřejníme je i se základními
údaji v dalších číslech MOSTLi. FotograJíe bu
dou k nahlédnutí také na nástěnce v kostele.
Na závěr patří ještě poděkování našim
sponzorům, a to RNDr. Josefu Brozdovi,
Bohumíru Kukuczkovi, Jaroslavu Macurovi
a Ing. Kryštofu Szlauerovi. Dále všem, kteří
pekli, rozdávali a jakkoli jinak se zasloužili
o bezvadný průběh akce.
Současně probíhala i druhá akce „Veli
konoční pohledy“. Děkujeme všem dětem za
jejich velmi pěkné obrázky. Výtěžek činil
800,- Kč. Ještě jednou vám všem Pán Bůh
zaplať.

Stanislaw Janczyk

PEGY

—

—

No zkrátka začátek Velikonoc byl
krásný a já i celá rodina jsme velmi
‘naduchovanř‘ (vysvětlení pojmu na jiném
místě). Děkujeme Pánu za to, že nám dal
tu milost prožít celou svatopostní dobu
i Svatý týden u svého oltáře, ve svém
chrámě, na modlitbách i občasných
bděních. Ale Velikonoce trvají dál a my
očekáváme, že Boží milosti budou na nás
proudit nadále a v plnosti budou na nás
vylity padesátý den den Letnic.
-
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Milí bratři a sestry, čtenáři a čtenářky MOSTu,
Sedím teď u kávy a u misijního koláče,
který jsem si dnes (10.3.) donesl z kostela a
přede mnou leží osm svázaných ročníků
MOSTu + tři samostatná letošní čísla. Ano,
8x12+3=99, 99 čísel MOSTu
a tento
článeček vzpomínka bude součástí čísla
stého. Ne, ted‘ se nebudu pouštět do
žádných statistik a počtů, snad několik
postřehů a vzpomínek na to, jek náš farní ča
sopis vznikal, co nám během své existence
přinášel a dával, na lidi kolem něho.
—

—

—

Vlastně ani přesně nevím, kdy se ob
jevila první myšlenka na vydávání nějakého
časopisu, ale určitě to byla středa, protože
ve středy bývaly zkoušky scholy a po
zkoušce Genio Worek a já jsme si občas
sedli u piva a mimo jiné snili o farním ča
sopise. A bylo to určitě před rokem 1989,
protože při diskuzích o tom, jak bychom ča
sopis vydávali, padl i návrh cyklostylu (Ormigu). To byl ten přistroj, který jistě mnozí
pamatujeme. Předloha se napsala na fialo
vou blánu, kterou se připnulo na válec, točilo
se klikou, lilo se do toho denaturovaný líh a
ze stroje pak vypadával fialově-červeně po
tištěný list. No prostě hrůza. Blány byly
přesně evidovány a hlídány, aby se náhodou
nepoužily k tisku nějakých protistátních
letáků.Tak takhle nějak fialově měl původně
vypadat měsíčník MOST. Tehdy to vlastně
ještě žádný MOST ani žádný měsíčník nebyl,
byla to pouze představa, která se zhmotnila
v lednu roku 1994, kdy jsme si (bylo to opět
ve středu po zkoušce scholy) dodali odvahu
a svůj nápad přednesli Otci Františkovi, totiž,
že chceme vydávat nějaký farní občasník.
Reakce Otce Františka nás zaskočila řekl
totiž, že na podobnou iniciativu už čeká
dlouho, ale že nesouhlasí. V nás to hrklo, ale
Otec František pokračoval dál: “Nesou
hlasím, aby to byl občasník, to pak jednou
vyjde, pak zase ne, vtom musí být pravidel
nost“. Dnes bychom mohli říci, že to byla
prorocká slova a jsme za ně moc vděční.
Opravdu, po celou dobu existence MOSTu
se nestalo, aby se na začátku měsíce v kos
tele neobjevilo jeho nové číslo. Nanejvýš se
z technických důvodů opozdilo. A je tomu
tak i navzdory občasných nemocí či letních
dovolených.
—

No ale abych pokročil dál. Cestou domů
jsme pak na autobusovém stanovišti potkali
Mariana Kozoka a nabídli jsme mu, zda by do
toho nešel s námi. Bylo to šťastné vnuknutí,
protože je to on, díky němuž je MOST mno
hem zajímavější. Marian oslovuje a obvolává
zajímavé lidi, kteří většinou mají či měli vztah
k naší farnosti a předkládá vám pak rozho
vory s nimi. Jsou to kněží, řeholnice a ře
holníci, kostelníci, varhaníci, jáhnové, ženy,
které pomáhají ve farnosti. Popisuje také
zajímavé akce v Třinci i v jeho bližším i vzdá
lenějším okolí, byl iniciátorem soutěže či an
kety, které se v MOSTu objevily a měly
celkem dobrý ohlas. Marian má prostě
spoustu dobrých a originálních nápadů, to
lik, že ho někdy musíme i trochu přibrzdit.
A tak nějak přirozeně sek nám přidaly i naše
manželky a došlo i k určitému rozdělení kom
petencí. Naše dámy se starají především o
jazykovou
ä
obsahovou
správnost
příspěvků, zpracování došlých textů a do-

brou pohodu v redakčním společenství.
Genio se stará o MOST po stránce technické
předává podklady každého čísla na disketě
do tiskárny, hotové číslo pak dodá na faru
a jeho elektronickou podobu upraví tak, že
MOST je možné najít i na internetu. Marian
se svým pragmaticko-ekonomickým myšle
ním píše články o tom, co se ve farnosti pro
investovalo, které firmy se na tom podílely,
jaké sponzory jsme sehnali a dále oslovuje
lidi, s kterými pak sepisuje rozhovory. Já pak
občas napíšu nějaký “duchovnější“ článek,
ted‘ mě napadlo označení “naduchovaný“.
Autorem toho krásného a originálního slova
je moje dcera Karolina. Asi před třemi léty
jsme spolu prožili krásné chvíle o vigilii Slav
nosti Seslání Ducha Svatého, kdy jsme se
v potemnělém kostele modlili spolu s našimi
Sestrami a Bratry a s rozžatými svícemi v ru
kou prosili Pána o dary jeho Svatého Ducha.
A cestou domů pak Karolinka pronesla nád
herná slova: “Tatuš, to my sám ale nadu
chowani, že?“ A já toto slovo od té doby rád
používám k označení toho, co je tak nějak
produševnělé, co se blíží transcendentnu,
co je prostě “naduchované“,

—

Hned od prvního čísla MOSTu jsme
navázali kontakt s Petrem Brozdou. Petr je
autorem loga našeho časopisu, které velice
pěkně znázorňuje ty mostní pilíře, na kterých
MOST stojí. S Petrem jsme spolupracovali
do června 1998, Do té doby prováděla sazbu
a zlom firma PROREPO, as., poté nám tuto
službu začal poskytovat T-PRINT, s.r.o., tj. fir
ma, ve které MOST rovněž tiskneme, ato od
počátku jeho existence. Jaká je grafická
úprava, musíte posoudit sami, ale od po
čátku se snažíme o určitou úroveň, ať už
obsahovou či grafickou a jsme rádi, že ani
jediné číslo nemuselo mít tu škareděfialovou cyklostylovou barvu, o které jsem
se zmínil na začátku.
Daří se nám zachovat i rozsah každého
čísla, standardních O stran. Pouze první číslo
bylo čtyřstránkové, další tři měla 6 stran,
číslo 12/II mělo dokonce 10 stran
vyšlo
s modře tištěnou vánoční vložkou a zatím to
vlastně bylo jediné barevné číslo.
—

Ze začátku jsme se ke každému číslu
scházeli nejmíň třikrát, poté dvakrát, ted‘
nám postačí telefonické a e-mailové konzul
tace a uzávěrka u Kozoků, občas u Worků,
kde se snažíme vychytat pravopisné chyby
a dát příslušnému číslu předběžnou podobu.
Je zajímavé a k vzteku, že se nám pokaždé
nějaká ta chybička skryje, Ale co by to byl za
časopis bez tiskařského šotku? Konečnou
podobu pak každému číslu dá Genio ve spo
lupráci s pracovnicemi T-PRINTU, které jsou
k nám velice vstřícné a ochotné, za což jim
patří náš vřelý dík. Nově vytištěné číslo se
musí složit a zkompletovat. Několik let jsme
to dělali u nás doma, kde se scházeli pomoc
níci z třinecké mládeže, nyní se MOST
skládá přímo v salce na faře. Všem věrným
“skládačům“ moc děkujeme za tuto ano
nymní a náročnou práci. Hmmm.... Ano
nymní já vlastně nevím, kdo všechno nyní
MOST skládá, ale jeden člověk v anonymitě
určitě není a tím je Boženka Špitová, kterou
v salce určitě najdete vždy v pátek před
—

nedělí, kdy se má V kostele objevit MOST.
A pokud je někdo stejně věrným “sklá
dačem MOStu“ jako Boženka, omlouvám se
mu, že jsem ho nejmenoval. Pán Bůh však
o něm ví a žehná i jeho dílu. A to už jsme ve
fázi, kdy je MOST třeba přemístit z fary do
kostela a na to tuším dohlíží kostelník pan
Zawada. Zkrátka
někdy mě napadá, že
v tiráži našeho měsíčníků by mělo být uve
deno mnohem více jmen, než tam je.
—

—

No vida, tolik myšlenek a vzpomínek,
a to těch osm ročníků zatím pouze leží
přede mnou. Ted‘ ale v nich zkusím zalisto
vat...
Hned první číslo. Jak jsme byli šťastní
a hrdí, že vůbec vyšlo, dnes jeho obsah
raději nebudu komentovat, snad postačí
pouze shovívavý úsměv... Vlastně v době,
kdy toto číslo spatřilo světlo světa jsem byl
v nemocnici po operaci, kamarádi mi ho tam
donesli a já je četl stále dokola. Už ve
druhém čísle k nám promluvil vzácný host—
arcibiskup olomoucký Mons. Jan Graubner.
Tehdy nám řekl: “Snažte se o krásnou farní
rodinu“. V jiných číslech jsme se snažili při
blížit vám ty nádherné chvíle, kdy naši zemi
navštívil Svatý Otec (6/II, 6/IV), ale i vznik
naší ostravsko-opavské diecéze (7/III, 8/III).
A snažili jsme se, aby to nebyl pouze
záznam těchto významných událostí pouze
přepisem z jiných médií, ale chtěli jsme
zachytit autentické vzpomínky a zážitky nás,
kdo jsme byli u toho, Přinesli jsem vám
mnoho vzpomínek z poutí, výletů, víkendů
mládeže... Je dobře, že někteří z vás se
chtěli o tyto chvíle s čtenáři podělit. MOST
byl rovněž svědkem mnoha momentů a pro
žitků Velkého Jubilea 2000, otiskl modlitby
i jiné dokumenty Svatého Otce k tomuto
významnému roku. A k Velkému Jubikeu
2000 jsme vydali nástěnný kalendář s ori
ginální kresbou našeho kostela a farní bu
dovy (ted‘ mě napadlo, že to vlastně bylo
druhé dvojbarevné číslol) Přinesli jsme i ně
kolik velkých cyklů první dva roky se ob
jevovalo “Liturgické kalendárium“, další dva
roky “Křesťanské symboly“, nezávisle na
těchto cyklech jsme otiskovali“Znáte po
klady své víry?“ Už v čísle 4/l se objevila
první úvaha katechety Mgr. Ing. Karola Woj
nara, k duchovní stránce MOSTu přispíval
donedávna i pan František Babiuch atd. atd.
V cyklu “Co dělají, jak se mají?“ vám při
bližujeme nynější život kněží, řeholníků a ře
holnic, jáhnů i jiných lidí, kteří měli vztah
k naší farnosti a představujeme nové kap
lany a kleriky. Původně jsem je chtěl
všechny vyjmenovat, ale je jich skutečně
hodně a navíc si myslím, že kdo si MOSTy
schovává, najde si příslušný článek
v případě potřeby sám, a kdo MOST ne
archivuje tak mu takový výčet stejně nic
nepomůže.
—

MOST byl také od začátku svědkem
všech setkání rodin organizovaných paní
Jiřinou Horniakovou, poté i setkání farnosti,
charitních plesů, ale také sám inicioval něk
teré akce zde se zrodil nápad oblékat naše
prvokomunikanty do alb, ale také organi
zování farní poutě festynu. Samozřejmě,
zde bychom se neobešli bez ochotných a
—

—

pokračování na str. 4
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obětavých spolupracovníků, kteří bez řečí
jsou vždy připraveni ujmout se svých úkolů.
V roce 1999 jsme se zúčastnili 2. setkání
vydavatelů farních časopisů v Havířově.
Většina těchto časopisů a informátorů je
vydávána ve formátu A5 (formát školního
sešitu). My jsme obhajovali formát A4 a ob
hájili jsme. Na tomto formátu se totiž dá už
poskládati nějaké fotografie, tisknout články
ve dvou nebo třech sloupcích apod. Velice
nás potěšil i P Petr Chalupa, který ocenil
MOST jako jeden z nejlepších časopisů
svého druhu. Těší nás, že se MOST čte ne
jen v katolickém prostředí, že je znám i v Pra
ze, Telči a jiných městech, má své čtenáře
i za hranicemi naší republiky. Určitě tornu na
pomáhá i to, že už tři roky je MOST dostupný
na internetu, občas nám někdo napĺše
prostřednictvím elektronické pošty. Avšak
ve skutečnosti píšete velice málo, a to je
naše bolest Od začátku. Je to opravdu dost

těžké zaplnit každé nové číslo a přitom ještě
zachovat jeho úroveň. Někdy si musíme po
moci převzatými články z jiných nábo
ženských časopisů či z křestanských inter
netových stránek, ale stále se snažíme ctít
naši zásadu co nejméně přebírat (jiné ča
sopisy si můžete přečíst sami), co nejvíce
popisovat dění u nás a v našem okolí, co
nejvíce originálních, vlastních článků
rozuměj: článků vás, farníků. Bez vaší po
moci se to zvládá dost těžko. Ale $ Boží po
mocí se nám to zatím daří a někdy samí
kroutíme hlavou nad tím, že jsme už chtěli
v tom kterém čísle snížit počet stran a na
konec někdy je toho tolik, že něco musíme
odložit do příštího čísla. Rovněž nás těší, že
Otec František nám dává volný prostora vol
nou ruku ve výběru témat i článků, které
otiskujeme. My se naopak snažíme, aby to
byly články na úrovni, v souladu s katolickou
věroukou a jsme šfastní, že jsme zatím byli
uchránění nějakého většího “úletu“, po
—

—

němž by muselo být vydávání MOSTu po
zastaveno či každé číslo by muselo pro
cházet cenzurou našich duchovních. (A ví
me, že takhle to v některých farnostech fun
guje). Jistě, mnohé není tak, Jak bychom si
to představovali, ale o tom by se dalo napsat
další článek.
Děkujeme tedy našemu vydavateli
farnímu úřadu v osobě Otce Františka, že
přes veškeré obrovské výdaje na opravy a
chod kostela nachází každý měsíc
prostředky na farní časopis )a za těch bez
mála deset let to jistě nebylo málo), děku
jeme vám, kdo přispíváte svými dobro
volnými dary, ale především děkujeme za
vaše modlitby a morální podporu.
—

Tak, káva mi vystydla, do misijního
koláče jsem si stačil kousnout jenom jednou
a dál už v těch starých číslech nelistuji,
těch vzpomínek bylo dnes ažaž.

—

Ing. Mgr. Stanislaw Janczyk

Rekolekcje wielkopostne 2002 w wydaniu Ojca Mi{osza
W tygodniu przed
Niedziel Pa)mow w na
szej parafu Rekolekcje
Wielkopostne wyglosil Oj
ciec Dariusz Milosz Kacz
marczyk OFM. Poprosi)em
Ojca Milosza o klika infor
macji o Jego osobie. Oto
ane.

LI

A wic tak:
)mi: Dariusz Milosz
Nazwiska: Kaczmarczyk OFM
Brat Mniejszy Franciszkanin Prowincji Wnie
bowzicia Najšwitszej Maryi Panny z siedzib w Ka
towicach Panewnikach.
Obecne miejsce zamieszkania: Klasztor Fran
ciszkanów Jablonków pod opiekuňczymi skrzyd)ami
Ojca gwardiana E)igiusza i w towarzystwie Ojca Che
rubína.
-

-

Šwicenia kapIaskie: 1997
Tytul magistra: 1997 w Katolíckim Uniwersyte

cie Lubelskim
Dotychczasowa praca duszpasterska:
1) katecheta w szkolach podstawowych dzielnicy
Panewníki i Vil Líceum Ogólnoksztalccym ímienia

Harcerzy Obroéców Katowic,
2) kapelan Górnošlskiego Centrum Zdrowia Matki

i Dziecka,
3) kapeian Centrainego Szpitaia Kiinicznego Slskiej
Akademii Medycznej w Katowicach.
Praca naukowa: autor ksižki “Radošů w cierpie
niď‘, wspo)autor ksižki“ Satanizm. Rock. Narkoma
nia. Seks.
‚

Autor licznych artykulów z zakresu teologii

duchowošci i psychologii dziecicej. Zaintere
sowania: teologia duchowošci, psychologia žycia

wewntrznego, antropologia, medycyna, )otnictwo,
pilka nožna, muzyka jazzowa.

MOS1 Prosz? podsumowaó tegoroczne postne
rekolekcje w Trzyiícu, co bylo glównym wtkiem ide
owym owych rekolekcji?
Ojciec Milosz: Myš) przewodnia rekolekcji
w Trzyncu: Jezus Chrystus, Jego obecnošá w Koš
cie)e Switym i žyciu každego chrzešcijanina.

Wnioski z rekolekcji w Trzyécu: wraz z up)ywem
dni rekolekcyjnych wzrasta liczba uczestników i przy

stpujqcych do sakramentu pokuty. Swiadczy to
niewtp)iwieo skutecznym dzialaniu Ducha Switego
w Košciele Switym. Duže pozytywne wraženie robi

sama šwitynía pod wezwaniem równie wie)kiego Al
berta jak i duchowošč paraflan. Tylko gratulowaó
Ojcu Proboszczowi Franciszkowi i pracujcym tu
kapianom tak wspania)ych owíeczek. Niech bdzie
pochwalony Jezus Chrystus. Pater Milosz.
Przygotowa# Marian Kozok

Papír hodně snese
Nedávno se mi dostalo do rukou 13. číslo 2002
časopisu Květy, kde jsem objevil článek Věřících je
)a nenj méně“. Tento článek krátce a „světským

způsobem“ analyzuje výsledky sčítání lidu 2001
v oblastí náboženství a víry, ale to není podstatné.
Zaujaly mne ale dva sloupcové grafy, dle kterých
naše město Třinec je „celonárodním vítězem“ v reli

giozitě měst nad 1 O tisíc obyvatel. Menší obce
a městečka byly vyřazeny z této statistiky, protože
neposkytují dostatečně velký statistický soubor pro
smysluplné srovnání. Dle této statistiky to znamená,
že v Třinci by mělo být nejvyšší procento religiozity
v porovnání s městy nad 10.000 obyvatel včetně

např. Prahy, Olomouce či Brna. Dle grafu by v Třinci
mělo být cca 60% věřících lidí, věřících v tom
nejširším slova smyslu )tj. katolíci, protestanti, sek
táři, lidé věřící ‚v vyšší moc‘ apod.). Pokud žijete
v Třinci, setkáváte se s lidmi kolem, máte oči
otevřené, tak mi dáte za pravdu, že papír opravdu

hodně snese. Ne že by Třinec byl baštou ateismu, ale
přece jenom každý druhý z nás věřící asi není. Mimo
chodem: ve vchodu v paneláku, kde bydlím, chodí do
nějakého kostela či sboru z 15 rodin jen 3 rodiny
(20%), v mém nejbližším pracovním kolektivu aktivně
praktikuje nějakou víru cca třetina lidí. V části obce,
odkud pocházím, z 30 okolních domů nějak praktikuje

víw 8 domů (cca 26%). A pak věřte statistikám a no
vinám. Pravda bude asi taková: z těch 60% „věřících“
občanů Třince možná tak polovina žije aktivním živo
tem ve vztahu k nějaké církvi (což by bylo velmi
povzbuzující v českých a moravských podmínkách).
Druhá půlka možná tvrdí, žeje věřící, ale pak je otázka
v co a jak věří )v Boha, ve vesmír, v tajemno, v sebe,
a zdali o té jejich vi?e kromě nich někdo ví.
Nezlobte se na mne, ale já bych tyto naše spo
luobčany mezi věřící spíše nepočítal, což říkám s po
citem lítosti a zármutku, nikoliv ironie. Tento článek a
tato statistika je typickým příkladem určité klama
vosti médií. Kdosi v Brně by si řekl: vtom Třinci musí
být kostely či modlitebny plné, náboženství ve
—

—

školách odrána do odpoledne, duchovní život jen
kypí... No, posud‘te sami, je to tak či není?
Marian Kozok
Kde Je nejvšce vřcch
II ab,*4.

10%
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Anketa pro čtenáře MOSTu
Milí Čtenáři MOSi,
Od února 1994 do března 2002 jsme
měsíčníku tři
vydali 99 čísel MOSTu
neckého farního společenství. Nyní vy
chází jubilejní sté číslo, ve kterém jsme
se rozhodli zveřejnit anketu. Některé naše
farníky a známé jsme poprosili o odpověd‘
na následující otázky:
Jaký přínos má pro mě osob
1.
ně četba MOSTu? (např. cyklus “Jak se
mají, co dělají“, bližší informace o dění
v naší a okolních farnostech informace,
které bych jinde nezískal). Je četba MOSTu
přínosem I pro můj duchovní život?
Využívám informace z pos
2.
lední stránky MOSTu pořad bohoslužeb,
odpovědi k žalmům, informace o nových
knihách apod.? Co dalšího bych uvítal
v příštích číslech MOSTu?
Jakle korzyšci dia mnie oso
‘1.
bišcie przynosi lektura MOSTu (np. cykJ
“Jak se mají-co dělají“, bližsze informacje
o wydarzeniach w naszej i okolicznych
parafiach informacje, które nie móglbym
zdobyé gdzie indziej). Przynosi mi lektura
MOSTu równiež korzyšci duchowe?
2.
Korzystam z informacji na
ostatniej stronie MOSTu
porz9dek na
božeústw, refreny p5almów, informacje
o nowych ksi9žkach itp.? Jakie dalsze ru
bryki przywitalbym
w nastpnych numerach MOSTu?
-

—

—

—

—

—

—

Nyní Vám přinášíme odpovědi, které
jsme od Vás obdrželi.

Bc. Mgr. Pavel Siuda, éfredak
tor diecézního měsíčníku OKNO,
tiskový mluvčí ostravsko
opavske diecéze:
Ad 1) Časopis MOST je pro mě stejně
jako další farní časopisy v diecézi zdrojem
informací o životě ve farnostech, které
osobně neznám. Když mě v některém
farním zpravodaji nějaká informace zauj
me a dozvím se o připravované akci včas,
mohu ji použít ke zpravodajství pro další
katolická a někdy i nekatolická média.
Nedávno jsem ve farním časopise farnosti
Odry objevil pozvánku na Pouť zami
lovaných. Zdálo se mi to tak dobré, žej sem
nelitoval sobotního odpoledne a na pouť
jsem vyrazil. Nakonec se akce dostala z far
ního zpravodaje do Katolického týdeníku
i OKNA.
Ad 2) Tyto informace nevyužívám,
protože nejsem farníkem. Ale například
pořad vánočních a velikonočních boho
služeb využiji vždy, protože o tyto infor
mace mají každý rok zájem noviny. Co
bych uvítal? Kdyby se redaktoři farních ča
sopisů dokázali podělit o informace, které
mohou být zajímavé i za hranicemi far
nosti, dřív než číslo vyjde tiskem. V době
e-mailů to totiž nemůže být problém.
Stává se, že papírová podoba čísla dorazí do
redakce OKNA pozdě nebo vůbec, U MOS
TU tomu tak není. Mám tady každé číslo.

Marie Čalová, Třinec:
ad 1) Ani se nechce věřit, že v dubnu již
vyjde sté číslo našeho farního časopisu
MOST. Je svým obsahem opravdu bohatý
a myslím, že nejen mně, ale i ostatním
Čtenářům dodá hodně duchovního světla,
zvláště příspěvkem našeho otce P Fran
tiška, který přímo nutí k zamyšlení nad
určitými věcmi týkajícími se našeho

vztahu k Bohu a abychom zkoumali své
nitro, zda je v souladu s Boží vůlí.
ad 2) Oceňuji články a příspěvky z dění
naší farnosti, kde můžeme sledovat, co
dělají naši farníci, mládež a děti. Kolik
obětavosti je třeba, aby se uskutečnila
nějaká užitečná akce, která přinese radost
druhým a vykouzlí úsměv na tváři zar
mouceného. Využívám hodně informací
o prodeji knih v “domečku‘, kde ráda vy
hledávám dobrou četbu, jak pro sebe, tak
jako dárky pro své blízké. Velkou výhodou
jsou “žalmy‘ ke mši sv., které si předem
mohu přečíst, pro lepší zapamatování.
Pořadí bohoslužeb je hlavně pro nás starší
důležité vodítko pro naši sklerózu. Velice
vítám verše z Bible, které bývají pravidelně
uveřejňovány na zadní straně. Mohu si je
aspoň přečíst opakovaně a znovu si vy
bavit slova našich duchovních otců. Do
budoucna bych uvítala, kdyby byl otištěn
krátký úryvek z Bible a k němu výklad či
úvaha.

Gabriela Kotajna, Trzynlec
MOSTjest šwietny nic dodač, nic ujč
(uklon w stron redaktorów). Ostatnio
mialam w rku gazetk z pewnego
niemieckiego miasta pt. Pfarrbfief czyli
Ust parafialny. Mial wide róžnych infor
macji, ale calošč robila wraženie šwiec
košci“. Nasz MOST jest o wiele lepszy, bo
poucza i pobudza do myšlenia o sprawach
wyžszych. Wiem, že to nie jest odpowiedž
na Wasz9 ankiet. Chcialam tylko wyrazič
slowa uznania dia Waszej tak ofiarnej ipo
žytecznej pracy.
—

„

Mgr. Pavla Golasowská,
katechetka Třinec:
ad 1) MOST je pro mě zdroj inspirací
o aktivitách v naší farnosti a také prostřed
kem, skrze nějž také já mohu sdělovat infor
mace ostatním. Co se týká jeho přínosu pro
můj duchovní život, volím raději nábožen
skou literaturu.
ad 2) Poslední stránku MOSTu vnímám
jako poměrně přehlednou občas využívám
přehled pořadu bohoslužeb a inspirace z Do
mečku o knihách. Uvítala bych více
příspěvků od farníků (což samozřejmě není
v kompetenci redakce). Možná by také ne
bylo na škodu uvádět na pokračování krátká
zamýšlení z náboženské literatury, jako
např. K. Lacbmanová
O
MILOSR
DENSTVÍ, A. Grün
OTCOVÉ POUŠTĚ
nebo M. Kašparů O RADOSTECH UDSKÉ
DUSE. Také by nebylo marné věnovat
v MOSTu malou část dětem.
—

-

-

-

Ing. Janusz Kroczek, ksigoiry
w Moravia Steel a.s., Trzyniec:
ad 1) Uwažam, že lektura v MOSTu mi
przynosi mnóstwo informacji jak z žycia
trzynieckiej, tak i okolicznych parafu,
interesuj9ce artykuly o naszych rodakach
w rubryce ‘jak se mají, co dělají?“...
ad 2) Z informacji z ostatniej strony
MOSTu na pewno korzystam. Przy_
witalbym
dalej informacje o chrztach dzieci w
naszej parafiii, zawartych malžeťistwach,
o zmarlych parafianach. Zycz dužo
powodzenia, elanu i inwencji w pracy žur
nalistycznej oraz žyciu osobistym.

Ing. Radim Piprek, farnost
Český Těšín, daňový úředník:
ad ‘1) Přináší mi aktuální informace
o životě církve a farnosti i o aktivitách

a činnostech, o kterých bych se jinak ne
dověděl, nebo pouze vzdáleně a částečně.
Cetba MOSTu má přínos pro můj
duchovní život ať už úvodními texty rea
gujícími na probíhající údobí liturgického
roku nebo na události, kdy odrážejí
křesťanský pohled na ně, tak i další články
a reportáže, které se svým obsahem,
postřehy a myšlenkami mnohdy dotýkají
a podněcují k úvahám, postojům i kon
krétnímu jednání v životě.
ad 2) Informace z poslední stránky
považuji za potřebné a užitečné, i když se
někomu mohou zdát stále se opakující,
někomu dalšímu naopak poskytnou
důležité informace (pokud je třeba pouze
občasný návštěvník kostela nebo není čle
nem této farnosti, ale chce se zrovna
zúčastnit Mše sv, atd.) Kdo má zájem a
najde si čas pročíst předem úryvky z Pís
ma, zjistí, že samotnou Mši lze prožívat
trochu jinak než si normálně “odbýt“
nedělní povinnost. Jiného se čtený úryvek
dotkne a má pak díky MOSTu možnost si
jej zpětně vyhledat. Bez těchto pravi
delných informací by dle mého názoru
toto periodikum nebylo obsahově ani
úplné. Závěrem bych chtěl redakci MOSTu
a ostatním jeho spolupracovníkům po
děkovat za vydávání tohoto listu, protože
to vůbec není samozřejmost a asi sami
víme, kolik dobrých věcí nakonec skončilo
po vyprchání původního nadšení a pravi
delná činnost se vlastně stává povinností,
které ne každý dokáže dostát. Takže ještě
jednou díky a přeji celé redakci a všem
dalším spolupracovníkům mnoho Božího
požehnání a dary Ducha sv. v další čin
nosti.
-

Szanowna „Redakcjo MOSTu“
Odpowiedž na pierwsze pytanie: Wed
lug mnie i moich znajomych, z którymi
rozmawiam na temat miesifcznika
„MOST“, mam same pochwalne opinie.
Dzikujemy pomyslowcom o stworzeniu
tego „Pisemka“, które jest cennym infor
matorem o wszystkim, co d.zieje si w na
szej parafu i nic tylko. Cykl „Jak se mají
co dělají“ jest bardzo ciekawy i piknie podany, z wielk.im zainteresowaniem dowia
dujemy si o duszpasterzach, którzy byli
w naszej parafu. Gdyby nic „MOST“. To
nic byšmy nic wiedzeli,jak Im si puwodzi
i gdzie s. Wszystkie recenzje o nas zej i in
nych parafiach s ciekawe i bardzo po
žyteczne i na pewno innego žrádla nic ma,
gdzie by si czlowiek mógl coš w tým kie
runku dowiedzieč. Korzyšci duchowe s
bardzo wielkie, bo pisz j ludzie Z serca
i z wlasnych doznaú i przežyč i to musi
každy bardzo docenié jak tež I to, že na
pierwszej stronie glbok9 trešé duchow
przekazuje nam Ks. Proboszcz Franciszek
Vrubel, za co nalež9 mu sif podziko
wania, bo i w ten sposób mamy z nim
kontakt, a nic tylko na mszy šw.
MOST przynios do domu i to moja
lektura zaraz w t niedziel, gdy sobie go
przynios. Czyli po obiedzie, juž cala za
ciekawiona siadam i czytam od pocza,tku
do koúca i jestem bardzo zadowolona
i usatysfakcjonowana i wzbogacona du
chowo.
Odpowiedž na drugie pytanie: Z infor
macji na ostatniej stronie „MOSTu! —jako
porzdek nabožeňstw korzystam w calej
pelni, jest to bardzo wažne, bo czlowiek to
slyszy po kazaniu, ale coš zawsze si z pa—

—
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mici wygubi. Ajak tj. napisane, tojuž nic

nic možna pomylié, czyli chwala Wam, že
to piszecie. Refreny psalmów tež sj wažne,
bo przed pójšciem do košciolajuž wiem, co
mam odpowiadaé dokladnie. Informacje
o nowych ksižkach sč bardzo dobre, bo
možna nawet dobry podarunek urodzi
nowy swoim wnukom zafundowaé.
Myš1, že „MOST“ posiada wszystkle
walory, jakle posiadaé ma miesicznik dia
czlowieka wierzcego i praktykujcego.
Wedlug mnie miesicznik „MOST“ nic
musi si poszerzaé o žadn rubryk, bo
zawsze si pisze o sprawach aktualnych. Jedyne, co by mnie i parafian „polskojfzy
cznych“ ucieszylo, to chociaž jedna stronica
„MOSTu“ napisana w jzyku polskim.
Myšl, že Czesi si nic pogniewaj, jim si
przyda troch nauczyč tego pikriego
jzyka, znam takich, którzy maj radošé, že
mogč si počwiczyé, by zrozumieé o czym
rnowa.
Kochani Redaktorzy „MOSTu“, dzikuj
Wam w imieniu moim i swoich bliskich
i znajomych za žmudn prac, ale wierzcie
w to, že bardzo owocnč, za co z serca
dzifkujemy. Zyczymy Wam sily i zdrowia,
wytrwalošci w kontynuowaniu tej pracy
i niech Pan Bóg ma Was i Wasze Rodziny w
swojej opiece!
Wdziczna
czytelniczka
„MOSTu“
Józefa Szkandera oraz moi bliscy Da
nuta Cymerys, Oton Dyrbuš, Gertruda
Vonderko i moje znajome Arma Růžičk
ová, Wanda Widenkowa, Pindurowie.
Szczšé Bože!
—

—

—

—

Mgr. Michaela Wawreczková,
katechetka:
Ad 1) MOST čtu pravidelně ajsem přes
vědčená, že má své pevné a důležité místo
v „mapování života naší farnosti“. Cyklus
považuji za velice povedený,
„Co dělají
protože dává nahlédnout do dalších život
ních etap lidí, kteří se zapsali „do dějin far
nosti“. Jistě ije těší, že ačkoliv jsou již jinde,
stále na ně pamatujeme. Za neméně
přínosné považuji seznamování s připra
vovanými akcemi a následně jejich vyhod
nocení. Ale jenom o tom by MOST být
neměl.
Ad 2) Co mi v MOSTu opravdu schází, je
pravidelná stránka pro děti s různými
křížovkami, doplňovačkami, hádankami
apod. Velmi bych uvítala témata, která jsou
pro dnešní církev a křesťany aktuální a kte
rými žije. A to třeba i polemické, aby čtenář
sám viděl, že nejsou na vše jasné a jed
noduché odpovědi a že si musí sám udělat
úsudek na danou věc. Informace o kruhách
sleduji, neboť mne velmi zajímají. Odpovědi
žalmů čtu ale minimálně. Pořad bohoslužeb
považuji za pravidelnou součást zadní
strany a pokud jsou svátky či různé slav
nosti, jsou velmi přehledné a užitečné.

Jana Raszková, urzdniczka
pazístwowa, Trzyniec:
Jestem wdziczna Panu Bogu i braciom
wiary za umožliwienie mi czytania MOSTu,
chociaž jestem Luteranka, dlatego, že mnie
glównie duchowo ubogaca i duchowo
karmi. Myši, že každy lubi czytač o swojej
rodzinie. Tak jest i w moim wypadku, lubi
czytaé o swoich bliskich, znajomych, o na
szej wspólnej Božej rodzinie. Oceniam wy
soko wklad redakcji i ochot tych, którzy
dziel si swoimi spostrzeženiami, myš—
lami, przežyciami i opiniami. Dužo wy
trwalošci, inspiracji i Blogoslawieňstwa
Božego w dalszej pracy žyczy siostra Jana
Raszkowa.

Božena Špitová, sociální pracov
nice, Třinec:
Ad 1) Informace o tom, jak se mají, co
‘

tej, obojtnie czy to polska czy czeska
msza šwita.

Mgr. Alena Trombiková,
učitelka křesťanské třídy 6. ZŠ

dělají, o dění ve farnosti jsou pro mě určitě
přínosem a ráda si je přečtu. Myslím, že
naše farnost je živá a bohatá na aktivity a
protože mám hodně přátel a známých, kteří
se věnují některým z těchto aktivit. Protože
někdy času na povídání není,jsem pak ráda,
že si o tom či onom přečtu právě v MOSTu.
Informace v MOSTU jsou pro mne i povz
buzením v tom smyslu, že dokumentují
život farnosti, že se tady pořád něco děje. Ji
nak Vám pětici redaktorů děkuji za ne
lehkou, obětavou a již dlouholetou službu
v redigování a vydávání MOSTu.
Ad 2) Informace využívám jen občas,
nejčastěji jsou to inspirace o nových
knížkách a je dobře, že jsou. A co bych
uvítala v dalších stech číslech MOSTu:
nějaké to místo pro humor. Máme přece pa
trona humoru: sv. Tomáše Mora. Vždyť
křesťanský smysl pro humor pomáhá v boji
nebo zápase s protivníkem, jímž je vlastní
JA. Humor často ukazuje směšnost našich
nároků na významnost. Ajak jsem si někde
přečetla, nedostatek humoru provázený po
drážděnostíje jednou z vážných výtek adre
sovaných dnešním křesťanům.

v Třinci:
Ad 1) Měsíčník MOST čtu pravidelně.
Vyhledávám hlavně články, ve kterých
se mohu dovědět o aktivitách v naší far
nosti. Zajímá mně práce mládeže, scholy,
skautů apod. Ráda poznávám lidi, kteří
dokážou svůj volný čas věnovat dru
hým. Sleduji také stránku, která je
určena dětem. Některé hádanky, kří
žovky apod. pak využívám v práci
s dětmi ve škole.
Ad 2) Na poslední stránce MOSTu
sleduji nepravidelně odpovědi k žalmům
a informace o nových knihách. Pořad
bohoslužeb nesleduji. Uvítala bych něk
teré informace, které nikde nenaleznu.
Jedná se spíše o statistické údaje. Za
jímalo by mne například kolikje v našem
kostele měsíčně pohřbů, svateb, křtů,
jaká jména rodiče nejčastěji pro své děti
volí apod. Na závěr chci celé redakci
poděkovat za obětavou práci pro nás pro
všechny a popřát hodně Boží pomoci
a Božího požehnání.

Iweta Špalek, pracownik
w szkolnictivie:
Ad 1) W odpowiedzi na ankiet, którq

A to nejlepší nakonec.
Jiří „Donutil“ Kuchař, tiskový
mluvčí Sanctus Albertus, nám
napsal toto:

—

—

redakcja przeprowadzila w zwizku z wy
daniem setnego- jubileuszowego numeru
miesiczniku parafialnego MOST, chciala
bym si podzielič z czytelnikami paroma re
fleksjami. RozpoczIabym može od tego, že
dia mnie jest ta gazetka pol4czeniem przy
jemnego z požytecznym i myšl, že každa
generacja wiekowa znajdzie w niej coš
ciekawego
inaczej powiedziawszy: dia
každego coš dobrego“. Ja osobišcie jestem
maksymalnie zadowolona z tego miesic
znika. Myšlf že wspólczesny czlowiek po
winien si „karmič“ nic tylko bulwarnymi
czasopismami pebiymi wiadomošci (nieraz
nieprawdziwymi niestety), ale potrzebuje
tak samo coš pokrzepiajcego do žycia
duchowego. Czytaja,c MOST nic musimy
obawiač si nieprawdziwych informacji
i klamstw. Myšl že wlašnie takimi
pokrzepiajcymi dla duszy s wlašnie ar
tykuly i informacje, które sj podawane
w Mošcie. A do tego wszystkiego s to wia
domošci z bliskiego krgu, o dzialalnošci
mlodziežy, o udanych akcjach w parafu,
róžne rozmowy z ludzmi zwizanymi
z nasz parafi, róžne refleksje i spos
trzeženia a przedewszystkim jakže nam
wszystkim bardzo potrzebne slowa naszego
Ojca proboszcza, który zawsze potrafi
wprowadzič nas do danego okresu liturgi
cznego swoimi mqdrymi i ciekawymi ar
tykulami. Uwažam, že každy powinien
czytač MOST naležy do wedlug mnie do
kultury duchowej chrzešcijanina. Chcia
{abym równiež t drog podzikowaé calej
redakcji MOSTu, podzielajcej si na wy
szukiwaniu i przekazywaniu nam odbior
com ciekawych wiešci i spraw. Oby Pan Bóg
obdarowal ich staie nowymi inspiracjami
i siI w tej pracy któr spokojnie možna
nazwaé shižb dla drugiego czlowieka.
Ad 2) Co do rubryki dotyczcej na
božeústw, ich porz4dku i informacji do
tyczcej šwit korzystamy z niej glównie
W czasie šwit, poniewaž inaczej raczej
uczestniczymy z cal rodzin w nic
dzielnych mszach šwitych o godzinie 10„

—

—

—

—

—

—

Ad 1: Ciao Mariánku, tož abych Ti
nejak seriózně odpověděl: Baže má pro
mě četba Mostu význam, ináč bych si ho
nekupovál! Chudý sice nejsú ale na roz
hazování nemám! Je pro mě prakticky
jediným zdrojem informací o tem co se
děje ve farnosti. Nutno říci: je seriozní,
nima to žodyn piotkoř. Např. kdyby
tam nebýl tvůj článek o rekonstrukci
fasády, v kerém bylo fšecko důkoment
vysvětlené, tak sem na to dofčilku
nepřispěl ani korunou. Jak se mají co
dělají sou ohromně zajímavé, negdy
nevydržím a čtu si jich už v kostele při
kázání.
Ad 2) Informace z poslední stránky
využívám, považuju jich za dostačující,
snáď by tam eště mohlo byt napsané,
kdo zpovidá (a potom hlavně aby to
kněží dodržovali).Co bych tam chtěl eště
dalšího? na toje těžká odpověd‘-jednak
cokoliv napíšu može byt použité proti
mně, a neco si vymýšlat a přidělávat
vám práce, to bych nechtěl. Já Vás obdi
vuju, a vážím si teho co děláte, a myslím
si že to děláte dobře. Váš čtenář, kol
portér a obdivovatel(především ženské
části redakce).
Drazí bratři a sestry, věřte, že Vaše
slova nás velmi velmi těší. Doufáme, že
snad i v budoucnu budeme pro naši tři
neckou farnost přínosem a nezklameme
Vaši důvěru. Za články či čísla méně po
dařená se omlouváme, ale věřte, vždy
máme snahu dělat MOST co nejlépe.
Prosíme o přízeň a pochopení i v bu
doucnu. A hlavně: pište nám, pište nám,
pište nám, však toto nebyl, není a
nebude náš časopis, ale měsíčník tři
neckého farního společenství.
-

Vaše redakce MOSTu 1994-2002:
Stanislav Janczyk, Hana a Evžen Workovi,
Iveta a Marian Kozokovi.
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Marian Kozok, MOS1‘. Otče Fran
tišku, kdyžjste před 8 lety probíral s Ge—
niem Workem a Stasiem Janczykem
myšlenku vydávat farní časopis, vys
lovil jste přání, aby to byl pravidelný
měsíčník. Určitě jste měl i Vy určitou
představu, jak by takový třinecký farní
měsíčník měl vypadat. Od té doby
uplynulo v Olze hodně vody a máme za
sebou 99 čísel. Jakje hodnotíte coby edi
vydavatel, neboť právě třinecká
tor
farnost je vydavatelem MOSTu? Čím
jsme Vás potěšili, čím potěšili měně, co
byjste si přál v MOSTu mít v budoucnu?
Jaká je role a význam MOSTu z Vašeho
pohledu?
—

O. František: Jsem v prvé řadě
rád, že MOST vychází pravidelně již
takovou dobu. Vím, že v některých
farnostech taky začínali, ale časem se
měsíčník musel změnit jen v občasník.
Bud‘ nebylo dost ochotných redak
torů, nebo to neutáhli třeba finančně.
Takže toje první a zásadní věc, která
mne těší. Těší mne, že každou první
neděli je MOST k dostání. Přát si
mohu, aby vycházel dále a abychom
mohli za čas oslavit dvousté číslo a
dal- šf. Co by mne potěšilo méně
tady asi nic není. Jistěže je na každém
lidském díle co vylepšovat, vybrušo
—

vat a tak MOSTu přeji, aby se nikdy
nenechal znechutit a vycházel dále.
Jistě nebude na škodu, přibude-li těch,
kteří se mají s čím hodnotným podělit.
A role farního časopisu? Určitě není
jen striktně informační, i když je toto
je veliké poslání. Má podle mého
mínění stále spojovat lidi. Má být
něčím, na co se lidé těší ajá vím, že celá
řada lidi se na něj těší. A tak děkuji celé
pětičlenné redakci i všem, kteří mají lví
podíl na tom, abychom měli první
neděli co číst, za všechnu jejich práci a
čas tomu věnovaný a přeji, aby je
tento zápal pro dobrou věc nikdy
neopustil.

Cas pro poznávání a rozhodování
Jak by asi vypadal život bez pře
mýšlení a rozhodování 7 Bylo by to asi
příliš odvážné spoléhání na náhodně
zvolené kroky života. Na cestě oprav
dového rozhodování o sobě má své místo
i přítomnost někoho staršího a to nejen
věkem, ale i poznáním. Tuto pomoc se
snaží nabízet svou formou práce s mlá
deží i salesiáni.
Kongregace vznikla v polovině 19.
stol. v Itálii a u nás začali salesiáni půso
bit v roce 1927. Rozvoj výchovné čin
nosti v oficiální podobě ukončilo období
vlády komunismu.Výchovná činnost se
v té době vyvíjela stejně jako se žil řeholní
život ilegálně. Po pádu totality v roce
89 obnovili salesiáni svůj život v ře
holních domech i svou výchovnou čin
nost.
-

Jednou ze salesiánských aktivit jsou
letní tábory, takzvané “chaloupky“.Ty
probíhaly v době totality pod různými
krycími názvy a byly možné jen díky

hrdinství odvážných rodin i řeholníků
a diecézních kněží. Myšlenka letních
“chaloupek“ přetrvala období totality,
pokračovala v prvních létech svobody
novými formami a pokračuje i dnes. Po
uskutečnění několika pototalitnfch cha
loupek, které byly organizovány pro
mládež věřící i nevěřící, někteří salesiáni,
i na základě zvídavých otázek ze strany
kluků-účastníků, začali uvažovat o té
maticky
zaměřených
chaloupkách
pouze pro věřící kluky.
A tak dnes vedle původních chalou
pek a sportovně i jinak tématicky za
měřených aktivit salesiáni připravují
dny, které mají duchovně poznávací
charakter. Kluci, kteří se sjedou téměř
z celé republiky se tady mohou setkat
s mladými i staršími salesiány, společně
prožít několik dní s pravidelnou motlit
bou i duchovně zaměřeným progra
mem. Každé setkání má svoje motto
i biblický text, od jehož obsahu se pro
gram do určité míry odvíjí. Nechybí tady

sport různého druhu ani zpívání zvláště
za doprovodu kytar a třeba i basy, flétny
nebo jiných hudebních nástrojů. Vy
chovávat, znamená prezentovat moudré
životní postoje a názory. Jedním z dob
rých návyků pro život je i pracovitost
a schopnost práce v kolektivu. No a pro
tože kromě hmatatelných výsledků má
manuální práce ještě seznamovací výz
nam, má i ona tady svoje místo.
Zvu tedy všechny kluky a mladé
muže od 15-cti let na další “Setkání se
salesiány“ opět do Hodoňovic (nachází
se přibližně 10 km za Frýdkem, směrem
na Frýdlant n/O) a věřím, že si každý
najde něco, co mu přinese radost, in
spiraci i užitek.

Za salesiány zve
Jiří Woclawek SDB (George)
Přihlášky na “Setkání se salesiány
srpen ‘02“ si můžete vyzvednout v Do
mečku u kostela.

-

Křesťan a anonym
Dostal jsem před časem obálku s ad
resou naší farnosti a poštovním razít
kem třinecké pošty. Když jsem ji otevřel,
byl v ní tiskopis jakéhosi protestu proti

bohoslužbě v katedrále Sv. Víta v Praze,
která se konala v rámci diskusního set
kání Forum 2000. Dále pak zde byly
námitky proti setkání papeže Jana Pavla

II. s vyznavači různých náboženství
v Assisi. Na konci bylo rukou připsáno
jakési pohoršování na téma, kamže
vlastně ta katolická církev spěje. Adresa
autora byla pečlivě vystřižena a rukopis
podepsán: “Věřící z Těšínska“. Jak jsem
za několik dnů zjistil, tutéž zásilku
obdržel i farní úřad v Jablunkově. Na
obsah zásilky reaguji následujícími otáz

kami,
mají být mou odpovědí “za
chráncům Církve“.
-

1.
Kam spějí ti katoličtí křes
ťané, kteří nejsou schopni uvědomit si, že
svatovítskou katedrálu v Praze nespra
vuje ani farní úřad v Třinci, ani farní
úřad v Jablunkově. Proč tedy své pro
testy posílají tam? Kde se reklamují
špatné boty: snad v televizní opravně?

2.
Kam spějí ti katoličtí věřící,
kteří se pod svůj názor nedokážou po
depsat a tvrdošíjně odmítají zásadu, že
psát anonymy je hřích?
3.
Kam spějí ti katoličtí věřící,
kteří kritizují Kristova náměstka za to,
žeje schopen setkat se s kýmkoliv a udě-

lat pro pokoj a bratrství ve světě cokoliv?
Co pro to udělali ti “věřící z Těšínska“?
Neotravujme si

život

žlučovými

výlevy a to ještě primitivní anonymní
cestou a na nesprávných adresách. Jistě,
každý musí mít své dotazy, ale proč
někomu chyběla v daném případě od
vaha obrátit se přímo na pražske‘ho arci
biskupa kardinála Miloslava Vlka, který
je “šéfem“ pražské katedrály? Proč se
primitivním způsobem skrývá za “Věřící
z Těšínska?“ Proč nečte jak se patří Písmo
svaté, aby věděl, že i Ježíš Kristus sám se
setkával s nejrůznějšími lidmi a dokonce
ty “dokonalé“ upozornil, že i celníci a ne
věstky je předejdou do Božího Krá
lovství?
I
P. František

8
25.3.

-

dzieň modlitwy za dzieci

Modlitwa czlonka duchowej adopcji dziecka pocztego
W sobot 23. 3. o godz. 17.00w kap
licy klas ztorriej sióstr Elžbietanek w Jab
lonkowie zostala odprawiona irisza šw.
w intencji duchowej adopcji dziecka po
cztego. Przewodnikami byli Ojcowie

Franciszkanie Ojciec Milosz wraz z Oj—
cern Eligiuszem.
—

Dziecko
to najwikszy dar jaki
može otrzymaé rodzina od Pana Boga.
W dzisiejszych czasach czlowiek stal si
wielkim egoist, dbajqcym bardzo
o swojčj wygod. Na pierwszyrn rniejscu
czas na prac, zyskiwanie ro±nych dóbr
rnaterialnych, ogldanie programów te
lewizyjnych, wyjazdy itp. Czfsto prze
mawia przez rodziców obawa o pot
rzebne materialne zabezpieczenie lub
obawa o wzrost kariery zawodowej oraz
inne wythsmaczenie z powodu którego
urodzenie dziecka odsuwa si na pian
—

dalszy lub zupelnie przekrešla. Wspól
noty parafialne przy plebaniach rnog
wiele zrobié, by pomóc rodzinom wie
iodzietnym. A to, co najbardziej jest
dziecku potrzebne nic nie kosztuje.
Trzeba tylko naprawd žyé w rodzinie
chrzešcijaúskiej, gdzie Pan Bóg jest na
pierwszym miejscu a dziecko otaczaé
szczerq milošciq i opiek. Tylko Pan Bóg
wie, na ile okrada si spoleczeňstwo
zgadzajc si na 1ikwidacj dziecka po
cztego. Mamy wielk radošé z ilošci
osób z Klasztoru Elžbietanek oraz
z Domu Opieki Spolecznej w Trzyňcu,
które zglosily ché do codziennej mod
litwy w okresie 9 miesicy w intencji
dziecka pocztego. Zapraszamy wszyst
kich chtnych do codziennej modlitwy,
która na pewno powstrzyma niejednych
rodziców przed najwiksz zbrodni
1ikwidacj dziecka pocztego.

Modlitwa:
Pan je Jezu za wstawiennictwem Twojej
Matkj Maryji, która urodzia Ci z miošci
i za wstawiennictwem šw. Józefa, czřo
wieka zawierzenia, który opiekowa si
Tob4 po urocřzeniu, prosz Cif W intencji
Twego Dziecka nienarodzonego, które
dur Jiowo adoptowaam a które znajduje si
w niebezpieczeYistwie zagiady. Prosz daj
rodzicom mUošé i odwagf, aby swoje
dziecko pozostawili przy yciu, które Ty
sam mu przeznaczyle.š. Amen.
Codziennie przez 9 miesicy, modjié
si za poczte dzieci. PrzyIczyé do tej
modlitwy dziesitk Róžaúca šw.,
Koronk do Božego Milosierdzia lub inn
modlitw.
Irena Szymonik

—

Jarnĺ prázdniny a Dětská schola (24.3.
V neděli 24.3.jsme odpoledne všichni
nasedli na aut, stanovišti do autobusu,
jehož konečná stanice je v Horní Lomně.
Byli jsme všichni plni očekávání a dětem
oči doslova zářily. Když jsme pak později
vystoupili na Salajce a dorazili k faře, kde
už na nás čekal O. Radek, děti se nemohly
dočkat, kdy už se ubytují a kdy budou
moci vyrazit ven, neboť navzdory tomu,
že v Třinci nebylo po sněhu ani památky,
na Salajce ho bylo požehnaně. Celé další
dva dny pak byly opravdu překrásné. Náš
den vždy začínal a končil společnou mod
litbou v kapli bývalého kláštera, kde jsme
byli ubytováni. V každém dnu pak ne
chyběly hry (výroba indiánských masek,
cesta za pokladem, ...)‚ písničky, nějaká ta
sněhová válka a samozřejmě spousta le
grace. Strávili jsme také společně pře
krásné chvíle s Panem Ježíšem v kapli, ať
už při zmíněné ranní a večerní modlitbě či
adoraci nebo v okamžicích, kdy jsme Ho
během křížové cesty doprovázeli až na
Golgotu. (Pozn. Starší děti absolvovaly
Křížovou cestu v lese, kde rozjímání
o Kristově utrpení vedl O. Radek a Jarek,
Křížovou cestu pro malé děti pak vedl
jáhen Martin v kapli.) Jak v pondělí, tak
i v úterý jsme také prožívali společně Mši
sv., kdy do našich srdcí přicházel sám Pán
byly to ty nejvzácnější chvíle dne plné
radosti a štěstí.
-

Chtěla bych nyní poděkovat O. Rad
kovi, j. Martinovi, Irce a Jarkovi za svůj
čas, který dětem věnovali a za krásné
společenství, které společně s dětmi vyt
vořili. Naše poděkování patří také
O. Františkovi, který vzal na svoje ra
mena po dva dny i povinnosti O. Radka
a umožnil mu odjet s dětmi na Salajku, a
v neposlední řadě také O. Edwardovi
(faráři na Salajce) za jeho trpělivost,
vstřícnost a lásku s jakou nás přijal.

Myslím si, že dík si také zaslouží rodiče
hlavně těch nejmenších (čtyřletých) dětí
za svou důvěru, kterou nám dali, když
nám své maličké svěřili. Vám všem patří
upřímné Pán Bůh zaplať!
Ajak náš výlet zhodnotily děti? To si
můžete přečíst v následujících řádcích.
Barbara B.

Salajka očima dětí:
Lenka ‘1itarkovä:
-

-

27.3.)

pěkné 2 dny naplněné modlitbou,
krásnými písněmi, spoustou her a pří
jemnou atmosférou. Tak bych chtěla
poděkovat Otci Františkovi, že dovolil
Otci Radkovi s náma jet, a taky všem
ostatním zajejich starostlivost. Už se moc
těším na léto, protože se možná výlet
bude opakovat. Ještě jednou moc děkuji
za všechno a prosím i za ostatní děti z naší
scholy: Pojedeme zase na Salajku?“
Lucka Wojnarova:

“Na letošní jarní prázdniny jsem se
moc těšila. Měli jsme slíbeno od O. Radka
a instruktorů, kteří se nám věnují v Děts
ké schole, že si uděláme dvoudenní výlet.
Nástup byl ve 14.15 hod na autobusovém
stanovišti. Po příchodu z nedělní mše sv.
jsem dobalila ostatní věci, naobědvala
jsem se a s netrpělivostí čekala 14.00
hodinu, kdy jsme vyjížděli z domu. Na
stanovišti už bylo pár dětí a zbytek se
v krátkém čase poscházel taky. Otec
Radek nám pomohl s batohy a my jsme
mohli usednout do autobusu. Skoro po
hodinové cestě jsme vystoupili v krásném
prostředí Horní Lomné
Salajky. Po
příchodu, ubytování a vybalení nás
čekala výborná večeře a po ní modlitba
v kapli. Pak následoval spánek. Pondělí
jsme začínali ranní modlitbou v kapli, po
ní následovala snídaně a pak hry venku
s odpoledním hledáním indiánského po
kladu. Po návratu s náročného hledání
pokladu jsme se trochu posilnili svačin
kou a pokračovali různými hrami už
v teple zdejšího kláštera. Uterý dopoledne
se mi taky moc líbilo, protože jsme se
modlili “Křížovou cestu“ a vedl ji O. Radek
a Jarek Macura. Oběd po Křížové cestě
a následném krátkém pobytu venku nám
moc chutnal. Na odpoledne se však žáden
moc netěšil, protože to znamenalo odjezd
z našeho krásného výletu. Byly to moc
—

“Salajka byla senzační. Počasí nám
moc nepřálo. Nejvíce se mi líbily písničky
a bohoslužby. Děkuji za dobré stravování.
Spokojení jsme byli všichni, až na jednu
byli jsme tam moc krátko. Otec
věc
Radek byl super, protože s námi hrál hry,
zpíval písničky a sloužil mše sv. Děkuji
také O. Františkovi, že O. Radek mohl jet
s námi.“
—

Krysia Mrózek:
“Jaký byl náš výlet? V neděli jsme
všichni přijeli na Salajku. Pak jsme se roz
hlíželi všude kolem sebe. S radostí jsme si
zazpívali několik písní a zahráli několik
her. Večer jsme se všichni setkali u večeře,
po které jsme se společně pomodlili a šli
spát. Druhý den ráno jsme se pomodlili
a nasnídali. Po dobré snídani jsme si šli
ven hrát, kde byla velká legrace s O. Rad
kem. Pak jsme dostali hlad a šli jsme
všichni na oběd. Po obědě si někteří šli zaz
pívat s Jarkem a O. Radkem. Během po
bytu jsme měli 2 mše sv. a křížová cesta
byla v den odjezdu. Také jsme si zahráli
Indiánskou stezku, kde jsme si pěkně
protáhli nohy cestou vzhůru. Všem se
tam hodně líbilo. Takové jsou moje
vzpomínky na třídenní pobyt na Salajce.
Všichni jsme byli rádi, že náš pobyt do
provázeli O. Radek, Basia, Jarek.“

W sobot 23 marca, pomimo bardzo zlej pogody,
przyjechala liczna grupa, by
zložyč žyczenia oraz pocieszyč
sw obecnošci i przygoto
wanym programem podopie
cznych w klasztorzc. Trudno
opisač ur radošci sprawily od
wiedziny. Widzielišmy wielkie
Wzruszenie oraz uslyszelišmy
wiele serdecznych i ciepiych
siów. To samo powtórzylo si
w Niedzie1 Palmowq 24 marca
w Domu Opieki Spolecznej W
Trzyňcu. Najpierw program dia

W milošci, któr Bóg nas obdarza
jest wezwanie, byšmy jako prawdziwi
chrzešcijanie widzieli potrzeby serca
drugiego czlowieka. Dlatego pami
tamy, by z okazji zbIižajcych si Swit
Wielkanocnych odwiedzič tych, którzy
najbardziej potrzebuj dobrego slowa,
obecnošci i žyczliwoci. Przygotowania
do odwiedzin rozpoczly si juž w
ubieglym miesicu. Na spotkaniach
dzieci z Podwórkowego KóIka
Róžaňcowego wraz ze swymi
rodzicami malowaiy, wycinaly
i przygotowywaly ozdoby
šwiteczne, którymi pragnly
obdarowač
mieszkatic6w
klasztoru Elžbietanek W Jab—
Ionkowie oraz Domu OpieM
Spolecznej w Trzyňcu.

Okres Wielkiego Postu jest naj
bardziej odpowiednim aby dač šwia
dectwo bezinteresownošci i pošwicenia
siebie samych Bogu i bližniemu. Každy
z nas potrzebuje milosierdzia, ale i každy
Z nas powinien je czynič.
—

wszystkich, którzy potrafili przyjšč do
salki, póniej skla- danie žyczeú w po
kojach obložriie chorych. W niedziel
dolczyly do nas dziewczyny Katka,
Mana i Ewa z wspólnoty miodzie±owej
w Trzyficu. Trzeba bylo widzieč to zaan
gažowanie dzieci, ich wytrzymalošč,
przejcie i radošč z tego, že mog dač tyle
dobrego innym. lch radošé potgowala
obecnošč ich rodziców, którzy aktywnie
wkiczyli si do programu i skladania žy
czeú. To takže zostalo zauwažone przez
naszych shichaczy. I oni wyczuli, že to
dar serca i nieklamarie szczere zainte
resowanie ich osoba cal nasz wspól
notq.

Irena Szymonik

Na naszych spotkaniach
modlimy si takže w intencji
powikszenia naszych szere
gów. W calym šwiecie 85
tysicy osób jest czlonkami
PKRDz. W Trzyúcu jest 9 szkól
podstawowycti, Mika przedszkoli i na
pewno wide dzieci, które chcialyby
wspólnie 2 razy w miesicu pomodlič
si Róžaniec Swity. Reszt dni modlimy
si przynajmniej dziesičjtk Róžaúca w.
z rodzicami. Wierzymy w silv mod
litwy, która potrafi usunč wiele zla
i olworzyč nasze serca dia Chrystusa.
Najbližsze spotkanie odbdzie si 13.4.
o godzinie 15.00 w salce parafialnej
w Trzyúcu. W rogramie oprócz mod
litwy Róžaúca 5w. wyšwietlanie filmu
wideo o na- szych spotkaniach. Serdecz
nie wszystkich zapraszamy.

flrmie AD Servis za wspaniaie
ciasta. Paniom H. i L. Krajčovič
za baranki piernikowe. Pani Ta
tarkowej za jazd autem, panu
Sevčíkowi za utrwaleriie spot
kati na tašmie wideo.
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Nedělní a sváteční liturgie v dubnu
2. neděle velikonoční (7.4.)

LP© L®®L
1. Neděle 7.4.2002 2. neděle velikonočnĺ, 6.30
a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
—

1. čteni: Sk 2,42-47; 2. čteni: 1 Petr 1,3-9; Evan
elium: Jan 20,19-31
Zalm: odp. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý,
jeho milosrdenstvĺ trvá na věky.
ret. Dzikuj Panu, bo jest milosierny.
3. neděle velikonoční (14.4.)

1. čtenĺ: Sk 2, 14.22-33; 2. čtení: 1 Petr 1,17-21;
Evangelium: Lk 24,13-35
Zalm: odp. Ukaž mi, Pane, cestu k životu.
ret. Ukaž nam, Panie, Two] éciežk žycia.
4. neděle velikonoční (21.4.)
1. čtení: Sk 2,14a.36-41; 2. čtení: 1 Petr 2,2Gb?; Evangelium: Jan 10,1 -10
Zalm: odp. Hospodin je můj pastýř, nic nepos
trádám.
ret. Pan mym pasterzem, níe brak mi niczego.
5. neděle velikonoční (28.4.)
1. čteni: Sk 6,1-7; 2. čtení: 1 Petr 2,4-9; Evange
lum: Jan 14,1-12
Zalm: odp. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé mi
losrdenstvĺ, jak doutáme v tebe.
ret. Mamy nadziej w milosierdziu Pana.
6. Neděle velikonoční (5.5.)
1. čtení: Sk 85-8.14-17; 2. čtení: 1 Petr 3,15-18;
Evangelium: Jan 14,15-21
Zalm: odp. Jásejte Bohu všechny země.
ref. Niech cata ziemia chwali swego Pana.

Apostolát modlitby
duben 2002

-

Denní modlitba Apoštolátu:
Nejsvětější Srdce Ježíšovo, obětuji ti
prostřednichrím Neposkvrněného Srdce
Panny Marie, Matky církve, a ve spojení
s eucharistickou obětí modlitby, práce,
radosti a utrpení tohoto dne, abych tak
s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha
Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke
spáse všech lidí.

Velikonoční koncerty
v našem kostele
07.04.2002 9.00 hodin
Štývarův dětský sbor DDM,
dir. Alena Kostková
-

14.04.2002 9.00 hodin
Canticum Novum, dyr. Leszek Kalina
-

21.04.2002 15.30 hodin
Posluchači Janáčkovy Konzervatoře
v Ostravě
Petr Vondráček, Jan Strakoš,
Mgr. Pavel Rybka varhany
Gražyna Wilková zpěv
Dagmar Kořenková flétna
-

-

-

2. Pondělĺ 84.2002

Slavnost Zvěstováni Páně.

—

3. Neděle 14. 4.2002—3. neděle velikonoční, 6.30
a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
4. Neděle 21. 4. 2002—4. neděle velikonoční, 6.30
a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
5. Úterý 23. 4. 2002
a mučednika.

—

svátek sv. Vojtěcha, biskupa

6. Čtvrtek, 25.4.2002 svátek sv. Marka, evangelisty.

12. Každouneděli půl hodinypředvečernĺmšĺsvatou
je adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a svátostné
požehnánĺ. Poslední neděli v měsíci Mariánské
večeřadlo.
-

13. V průběhu týdne mše svaté začínají v 6.35
a 17.00 hodin. V pondělí, středu ranní česky,
večerní polsky. V úterý, čtvrtek, sobotu ranní polsky,
večerní česky.
-

-

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

—

7. Neděle 28. 4. 2002— 5. neděle velikonočnĺ, 6.30
a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
8. Pondělí 29.4,2002 svátek Sv. Kateřiny Sienské,
panny a učitelky cĺrkve, patronky Evropy.
—

9. Pátek 3.5.2002 svátek sv, Filipa a Jakuba,
apoštolů; první pátek v měsĺci.
—

10. Neděle 5. 5.2002 —6. neděle velikonoční, 6.30
a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
11. Po celý měsíc květen budeme slavit po večerní
mši svaté májovou pobožnost.

15. Každý pátek po ranní i večerní mši svaté je výstav
Nejsvětější Svátosti Oltářní s modlitbou Korunky
k Božĺmu Milosrdenství. První pátekv měsíci litanie
a zasvěcení Božskému Srdci Ježíšovu.
-

16. 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 začát
kem mše svaté je možno přistoupit ke svátosti
smíření.

Redakce neručí za jazykový sled jednotlivých mší
svatých. Sledujte vývěsku v kostele!
‚C

9ĺ,t/wčič4
Je sobota, podvečer před Květnou
nedělí. Je třeba zajít ještě natrhat kočičky
a zelené větvičky, aby se mohly nazítří
v kostele posvětit. Mrknu na hodinky, je
16:15, venku pošmourno, ale povinnost je
povinnost. A tak se vydávám zhruba 200
metrů od domu, kde hned u hlavní silnice
vedoucí k celnici do Polska rostou ony kan
didátky na krásnou „palmu“. Po chvilce
stříhání se za mnou ozývá hlas: Proszl
pana, czy pan vije ‚ že tutaj jest juž Pols
ka?“ Za mnou stojí voják se psem. „Bud‘me
lidé, vždyť vidíte, že nic nepašuji, jen chci
natrhat pár větviček. Kromě toho ani ne—
taším po pětačtyřiceti letech, co tady žji,
že hranice vede prostředkem hlavní sil
nice“. No to dobra, jestem cztowiekiem,
niech pan sobie zabierze palm, lecz spisaé
pana muszí“. A tak se ubíráme směrem
k celnici,já v prošíváku, na nohou tenisky
a v ruce onu palmu, voják za mnou se psem
a pistolí v ruce. Zkrátka byl jsem pasován
na narušitele hranic a onje hrdina, který
jej chytil. Marné ‚je vysvětlování, že sice
nemám občanku, protože jsem ani netušil,
že překročím státní hranici, ale můj dům
leží támhle necelých dvě stě metrů od nás.
Marná je apelace na to, že v celéEvropěpo
malu, ale jistě hranice mizí a když na tom
trvá, může jít pro ten “Dowód osobisty“ se
mnou. Na hranicích nasedáme do služeb
ního auta a vezou mě na hlavní,, komenda„

„

neaarnew

turu“. Ještě, že zavolal českého policistu,
aby mi tu občanku či pas přivezl. Už vidím
manželku, jsem pryč asi 2 hodiny a to
jsem šel „jen na kočičky! “,jak otevírá dveře
a za nimi policie. Telefonovat odtud
bohužel prý nelze. Až sepíšeme protokol,
vezmou mě zpět na celnici a odtud už
mohu volat. Ono se řekne protokol, ale než
jsem jej mohl podepsat, uplynula další
hodinka. Zjišťuji, že nejen o naší policii
Lze vyprávět vtipy typu -jeden píše a dru
hý mu ty klapky na klávesnici hledá.
Konečně mě odvážejí zpět na celnici, kde už
prý mám doklady. Jenže ouha! I celníci
mají své předpisy a tak absolvuji daLší
protokol i s podpisem. Náhle vchází do
dveří český celníka něco šeptá svému pols
kému protějšku. Ten se na mne obrací se
slovy,, Nie wiem, co s panem, nie možna
pana znaleféw komputerze!“ Toje už i na
mne moc A co pan myšli, žejestemjakiš
tam zero zero sjedem?!!!!! Chyba bylo
trzeba zrobic krysk nad O i nazwisko
napisaé dokladnie po polsku.“ Po tomto
sdělení a následném ověření jsem konečně
propuštěn.
„

Je sobota večer 20:00 ajá se zhluboka
nadechl. Už vím, Jak chutná svoboda!
Takže hurá domů k ženě a dětem. Zítra
budu mít nabeton palmu ze všech lidí
nejvzácnější.
S.M.

-
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