
Číslo 2/XIV                               únor 2007                       Proti dobrovolnému daru  

Tato slova jsem si vypùjèil z lidské osobì. Všichni pohoršení ale státní souhlas k výkonu knìžského 
nezapomenutelných Brouèkù Jana zapomnìli, že povolání v pražské arcidiecézi, která 
Karafiáta. Letošní zima sice nìkdy byla jeho domovskou? Jakým právem, èi vždy a všude se mluví o komunistic-
vypadá, jako by už mìlo všechno podle jakého zákona? Až pak se povedlo ké StB. Byl to tedy nástroj všemocné 
pomalu zaèít kvést, ale já tímto získat pro nìj souhlas zde do Slezska, do strany a nám na druhé stranì ani moc 
obrázkem míøím jinam, protože podle bývalé Apoštolské administratury nevadí, že tato strana existuje dále 
kalendáøe nám ještì kus zimy zbývá. èeskotìšínské díky urèité váze osoby a dokonce jako strana parlamentní,

úøadu tehdejšího ordináøe Dr.Veselého. Až všechno rozkvete, nezapomeòte které dává ve volbách hlas urèité 
Kdo ví, kolikrát byl volán na kobereèek a se dobøe dívat kolem sebe: Kdo usedá na procento obèanù. Máme v takové situaci 
bylo mu zakazováno, aby nosil svùj bílý èerstvý, rozvinutý kvìt? Kdo tiše huèí v morální právo o tìchto spolupracovní-
øeholní šat a vyhrožováno mu? Ví o tom korunì kvetoucího stromu? Jsou to cích mluvit, nebo je vystavovat div ne 
ze souèastníkù vùbec nìkdo? vèely, peèlivé dìlnice, kterým nic veøejnému lynèování? Katolický køes�an 

neunikne, peèlivì navštíví každý kvìt, Nás všechny bez výjimky èeká jedna by mìl vìdìt, že høích je vìdomé a 
aby jej vysály a v úle uložily dobrý a poøádná lustrace, jejíž výsledek není dobrovolné porušení Božího zákona a já 
zdravý med. Na èerstvý kvìt neusedne možno zmanipulovat. Øekl to pìknì dám témìø hlavu za to, že nikdo z knìží, 
vìtšinou moucha, èi hejno much. Ty se jeden filmový komik: Pamatuj, že na jejichž jména se v seznamech spolupra-
slétají nìkde úplnì jinde. Je-li nìkde nìco posledním soudì se všechny tvoje filmy covníkù objevila, nepøišel dobrovolnì za 
co hnije, kazí se, výkal… Tam to taky promítnou. Možná i proto ta zuøivost nìkým z dùstojníkù, aby se dobrovolnì 
huèí a mouchy masaøky dìlají taky svou proti církvi, že tohle pøipomíná, proto pøihlásil ke spolupráci. Ti lidé si ve svém 
práci. Létají pak na všechny strany, aby ten zoufalý boj. Dnes už církevní svìdomí a pøed svým svìdomím vytrpìli 
roznesly infekci a mùže být velice zle. tajemníky nemáme, aby umlèovali urèitì své a dnes mají být biti znovu, ale 
Zapamatujme si tento obrázek pro církev odebíráním státních souhlasù, tak kde jsou ti dùstojníci, šéfové a organizá-
následující pøíhodu: na to pùjdeme jinou cestou: rozmázne-toøi - to nikoho nezajímá? Kde jsou 

me starou špínu a on se nìjaký výsledek Do malé prodejny vstupuje zákazník. bývalí pøíslušníci 
dostaví. Ale kdo tu špínu organizoval, k S prodavaèkou se zná, vždy� bydlí v lidových milicí? Kde jsou bývalí 
ní nutil?  A tady se vracíme k pùvodní-jednom vchodì panelového domu. - bachaøi komunistických koncentrákù, 
mu obrázku: Kdo sedá na výkal, na Servus Pepo, jak se vede? - Ale to víš, bývalí politruci vojenských útvarù, 
lejno? Mouchy masaøky, které pak pomalu ale jistì, není kam spìchat… - kontráši (nìco jako vojenská StB), kde 
roznášejí jen a jen infekci zla, zuøivosti. Ty poslouchej, co øíkáš na toho faráøe? - jsou církevní tajemníci a jejich pøisluho-
Vèela na nic takového nesedne, proto je Našeho faráøe? - ptá se Pepa. - Ale ne, vaèi, kde jsou nejrùznìjší kádrováci, kde 
schopna naplnit plást dobrým a toho v Polsku… Pepa chvíli uvažuje a jsou donašeèi a zapisovatelé SPZ aut u 
zdravým medem. Do které kategorie se pak mu to dojde: Myslíš ten pøípad ve kostelù… Nakonec to bude vypadat, jako 
mohu zaøadit já? Do které kategorie Varšavì? - No, pøesnì to. - Tak poslou- by StB byla církevní organizací…! V 
zaøadit nìkterá média a jejich tvùrce, èi chej, to není faráø, ale arcibiskup. Já v nedìli 21. ledna jsme mohli vidìt v 
ty dnešní superspravedlivé, kteøí by dnes Polsku nežiji, takže to posoudit nemohu, Cestách víry O. Adama, dobøe známého 
tu a tam nìkoho lynèovali a sami pìknì - ale znáš ty toho a toho z našeho bývalého nìkolikaletého kaplana u nás v 
volili kandidáty národní fronty, jezdili vchodu? Víš kým byli za minulého Tøinci. Za co mu byl odebrán tzv. státní 
do kostela o tøicet kilometrù dál a potají režimu a jak si žijí dnes? Kde jsou, jaká souhlas k výkonu svého knìžského 
nadávali, když museli stát frontu na mají místa a platy…? Prodavaèka se povolání? Kde jsou ti, kdo na nìj 
toaletní papír, èi èekat nìkolik hodin ponìkud pøikrèí a témì šeptem a trochu donášeli, kdo jej soudili? Proè musel mít 
pøed hranicí v Èeském Tìšínì? Církvi ustrašenì se ptá: - Ty to víš taky?  - knìz tzv. státní souhlas, aby mohl po 
nelze upøít jedno: Že totiž mimo jiné ví, Jistì, já vím vìcí, - …jenomže je vysvìcení konat knìžskou službu? Proè 
že špína patøí do kanálu a ne na veøejný zajímavé, že do církve si kopne kde kdo a takový státní souhlas nepotøebovali 
obdiv. Jinak se neubráníme masaøkám, plivne si na ni kde kdo ale tady toto tøeba èerstvì vystudovaní lékaøi, uèitelé, 
které budou huèet a roznášet infekci a nevadí nikomu… Prodavaèka chvíli stojí, inženýøi, - ba dokonce ani èerstvì 
øetìz zla a nenávisti se nepøetrhne nikdy.pak se podívá na Pepu, pokývá hlavou se vyuèení prodavaèi, pekaøi èi zahradníci? 

slovy: Tak to jsi mi ale dal…! A vìnuje se V tomto mìsíci zaèínáme postní èas. Kdo vytváøel tzv. „doplòky zákonù“, 
prodávání. Mohli bychom jej my, køes�ané využít které nebyly nikdy veøejnì vyhlášeny, 

opravdu k modlitbì za oèištìní a Pøed nedávnem se naše spoleènost nemìly proto hodnotu zákona, ale 
uzdravení celé spoleènosti. Vèela se díky události ve Varšavì a našim médiím platné zákony se jimi omezovaly, což je 
masaøkou nemùže stát  ani masaøka zaèala zase velmi peèlivì zajímat o tzv. právnì nepøípustné? A takových otázek 
vèelou. Èlovìk se ale mùže promìnit spolupracovníky s StB z èasù totality. A „Kdo jsou“ èi „kde jsou“ bych jistì nejen 
milostí Boží, musí ovšem chtít. Není øada lidí se jako na povel rozhoøèuje a já mohl uvést ještì celou øadu.
krásné, že ze Šavla se stal sv. Pavel? A pohoršuje: tak tohle je církev? Tak tohle Bylo taky ukazováno na našeho Otce 
takových promìn je mnohem více.není církev. Tohle je lidská slabost, která biskupa. Kdo ale ví, že tento èlovìk po 

je v rùzných podobách vlastní každé                               svém vysvìcení v roce 1972 nedostal tzv.      P. František

A bylo jaro a všechno kvetlo…
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Poradna pro ženy a dívky
PODĚKOVÁNÍ NAŠIM SPONZORŮM Člověk je člověkem od okamžiku početí. spojený s videoprojekcí, nácvik 

Je jím nezávisle na rozhodnutí zákonodár- dýchání, odpovědí na dotazy ohledně A DÁRCŮM V ROCE 2006
ců, na osobním či společenském mínění porodu, kojení a péči o dítě. Služba je 
nebo na užitečnosti pro společnost. nabízena zdarma a dostupná pro Poradna poskytuje své služby díky finanční 
Lidskou bytost je proto třeba respektovat a sociálně slabé, mladistvé či osamělé podpoře ze strany Ministerstva zdravotnic-
chránit od prvního okamžiku její existence, těhotné ženy, u kterých hrozí zvýšené tví  ČR , Městského úřadu Třinec,  
tj. od početí, nebo� od této chvíle je to riziko komplikací v souvislosti s Renovabis, NROS. 
život nového jedince, který není ani porodem a mateřstvím. Děkujeme všem jmenovaným a všem 
životem matky ani  ž ivotem otce.                                    - linka kojení -  telefonické konzultace ostatním, jejíchž (nejen finanční) pomoc 
(výňatek z programového prohlášení kojícím matkám. nám umožňuje pomáhat ženám, dívkám, 
SONŽ) - interrupce maminkám, budoucím maminkám a jejich 

- antikoncepce dětem překonat těžká životní období. Sdružení ochrana nenarozeného života 
- sociálně právní poradenství Děkujeme všem, kteří poradně věnovali bylo založeno v březnu roku 1990 s 

kočárky, postýlky atd…..- gravitesty zdarmaposláním probouzet vědomí úcty k 
- materiální výpomoc sociálně slabým nenarozenému životu, pomáhat matkám a 

nastávajícím matkám Seznam sponzorů a dárců: rodinám v obtížných situacích vzniklých 
- pomoc v souvislosti s umístěním v neplánovaným těhotenstvím.  

Domovech pro matky s dětmi Firmy a organizaceZa tímto účelem byla PORADNA PRO 
- zapůjčení knih a shlédnutí videoŽENY A DÍVKY v tísni zřízena i u nás Třinci 

FARNÍ ÚŘAD TŘINEC - P. František Vrubelprojekce s výše uvedenou tématikouna náměstí Míru. 
LÉKARNA OÁZA  - RNDr. Brozda Josef.- přednášková činnost na ZŠ i v dalších 

V poradně pracují tři pracovnice, které LÉKARNA TILIAzařízeních pro děti a mládež 
poskytují poradenství v těchto oblastech: POHŘEBNÍ SLUŽBA - Bohumil Kukučka
- vztahy, zamilovanost, partnerství, FARNÍ ÚŘAD VENDRYNĚ - P. Artur KimakOtvírací doba :    příprava do manželství - metody PPR.

PO        7.30 - 14.00- prenatální vývoj, psychoprofylaktická Fyzické osoby     ÚT        7.30 - 16.00příprava na porod. Tato příprava je 
ST        8.00 - 16.00složená ze 2-3 individuálních setkání s p. Cichy  
ČT        7.30 - 14.00budoucí maminkou (či oběma MUDr. Agáta Mohammadová
PÁ       7.00 - 13.00partnery). Zahrnuje výklad o porodu 

Ten, kdo pøišel na veèerní mši svatou 
v sobotu 23. 12. 2006 pøed „Štìdrým 
dnem“, byl svìdkem  zvláštní události. 
Pøed samotným koncem mše svaté Otec 
Jan uvítal dva manželské páry a s nimi 
11 dìtí. Byly to rodiny Penkalových a 
Godfrýdových, pro které jsme letos 
sbírali dárky pod náš vánoèní strom. 
Manželé Penkalovy bydlí v Oldøi-
chovicích od ledna roku 2006 a mají 
celkem 7 dìtí. Dvì vlastní (Terezku 10, 
Daniela 7 let) a pìt dìtí v pìstounské 
péèi (Sylvu 8, Honzíka 4,5 a tøi 
sourozence Marušku 2, a dvojèata Míšu 
a Kristiána 1 rok.) Manželé Godfrydovy 
jsou také z Ostravy a mají 4 dìti 
(Štìpána v adopci 8 a tøi sourozence 
Vìrku 3, Marušku 5 a Marka 6 let). Obì 
rodiny jsou èleny Sdružení pìstounù v 
Ostravì a spolupracují s Fondem 
ohrožených dìtí, poboèka Ostrava. Nové 
krásné domy pro nì postavilo Obèanské 
sdružení Filadelfie - Pøístav Oldøichovice. 
Je to nestátní nezisková organizace, nás všech, vlastnì ještì nevìdìli, kolik domovech, dvojnásobnou radost, protože 
založená roku 2003, která se vìnuje dárkù se pod stromeèkem „schovává“. O to jsou jejich první vánoce v novém 
podpoøe náhradní rodinné péèe. to vìtší pøekvapení zažili, když uvidìli tu domovì v Oldøichovicích a k tomu navíc 
Posláním sdružení je být zdrojem hromadu urèenou právì  jim. Dojetí mìli dostaly tolik dárkù. A co to znamená pro 
pozitivních morálních, sociálních a v oèích nejenom dìti, ale i jejich rodièe. nás? Že jsme spoleèenství køes�anù, které 
duchovních hodnot dìtem a mládeži. Nikdo z nich neèekal takovou štìdrost. myslí na potøeby druhých. 
Køes�anské zázemí a pomoc bude Možná si ani poøádnì neuvì- Dìkujeme Vám všem, kteøí jste 
rodinám zajiš�ovat sbor Apoštolské domujeme, jak krásný a hluboký pøispìli dárky, finanèními dary nebo 
církve v Oldøichovicích. okamžik to pro všechny byl. Pro rodièe to modlitbami za zdar celé akce.   

 Bylo to poprvé v prùbìhu 6-ti let, kdy bylo ocenìní jejich práce, jejich 
si adresáti naší sbírky mohli pøevzít své rozhodnutí vìnovat své životy dìtem, Míša Wawreczková 
dáreèky osobnì. Když pan Martin Penkala které jiní z nezájmu odložili; pro dìti - a Pavla Golasowská
dìkoval jménem obou rodin za štìdrost které ještì nedávno žily v dìtských 

Radost v srdcích ničím nezaplatíš
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Není to dlouho, co hydrometeorologové 
varovali před nastupujícím větrným živlem. 
Orkán - v našich zeměpisných šířkách 
pojem takřka neznámý - říkali jsme si - 
„vichřice“… to přece zvládneme… 
hravě…! To byl názor lidí kolem mě, a tak 
trochu i můj. Ale přesto jsem se snad 
nechal unést v té době promítaným 
americkým filmem a říkal jsem si - jak 
bychom se měli na tu větrnou smrš� 
připravit? Měl bych snad nakupovat 
potraviny, pitnou vodu, chystat úkryt někde 
ve sklepě? Tohle jsme přece nikdy nedělali, 
zatím jsme každý přírodní živel zvládli a  
dokázali jsme se s ním vyrovnat. Přesto však 
zkušenost s letošní zimou, - která jakoby 
byla a zároveň nebyla - mi říkaly, že něco 
není tak, jakoby mělo být. Víte, bratři a 
sestry, kdybyste byli na kostelním kůru v 
takovém větru, to je jako by vámi otřásal u 
vás doma na půdě vítr, vlivem kterého se  
nad vámi otřásá střecha a krovy kvílí a 
sténají… V takové chvíli si řeknete - děj se 
vůle Páně, s tím nic nenadělám. Strach, 
rezignace - v materiálním, fyzikálním světě 
snad. Ale do duše se vkrádá i myšlenka 
další - co můj duchovní život smítaný větry 
a vichřicemi - i zde mohu říci, že s tím nic 
nesvedu? I moje vlastní duše by měla nést 
stopy větrné smrště, která ničí a boří? Moje 
vlastní duše by měla být obrazem pokáce-
ných lesů, polámaných stromů, poniče-
ných budov? NE!!! Moje duše je přece 
obrazem Božím, Boží důstojnosti, Boží 
krásy a síly, která přece nemůže být 
poničena  nějakou životní katastrofou a 
přírodními kataklizmy… V tomto měsíci 
opět vstupujeme do postní doby. 
Pamatujme na to, že žádný z přírodních 
živlů nemůže zničit to, co v nás stvořil 
Hospodin. Nemůže a nedokáže zničit 
člověka,  pokud sami neumožníme zničit 
ČLOVĚKA!.

V našem městě větrný živel prosvištěl 
kolem nás a moc škody nenadělal. Objevil 
se však v té chvíli živel jiný - oheň - a ten 
pohltil nejenom majetek, ale vyžádal si i 
lidské oběti. A v tuto chvíli jsem si 
uvědomil, jak naléhavá a reálná jsou 
Ježíšova slova: „BDĚTE“!!!

Stanisław Janczyk

Editoriál

W tradycji rabinicznej znane jest zobaczê, œwiadomie Bogu oddam. który nie zna³ grzechu, abyœmy siê stali 
powiedzenie, ¿e œwiat stoi na trzech Modlitwa jest „jak woñ kadzid³a”, czyli w Nim sprawiedliwoœci¹ Bo¿¹” (2 Kor 
filarach: na studium Tory, na kulcie Boga jak ob³ok dymu drogocennej ¿ywicy 5,21). Kto przez pokutê chce zaspokoiæ 
i na dobrych uczynkach. Œw. Mateusz spalanej na roz¿arzonych wêglach. Jest Boga, próbuje uczyniæ niepotrzebnym 
zaœ w swej Ewangelii pokazuje trzy owocem ¿aru mi³oœci i spaleniem siebie dzie³o Chrystusa. Natomiast pokuta 
filary nauki Chrystusa: ja³mu¿nê, Bogu w darze. sprawia, ¿e stajemy siê „w Nim”, czyli w 
modlitwê i post. Warto zauwa¿yæ, ¿e Chrystusie, Bo¿¹ sprawiedliwoœci¹, czyli 

Post i pokutastawia w ten sposób dobre uczynki przed stajemy siê jedno z samym Chrystusem 
Post chrzeœcijañski to odczucie g³odu modlitw¹ i postem. ukrzy¿owanym i zmartwychwsta³ym. 

ducha, którego nie da siê zaspokoiæ byle 
                    (www.dominikanie.pl)Ja³mu¿na czym. Jest to bowiem g³ód w³asnej 

Pismo œwiête uczy, ¿e ja³mu¿na to¿samoœci, drêcz¹ce pytanie, kim 
g³adzi grzechy. Nie w taki jednak sposób, jestem? Post to œwiadome staniêcie na 
w jaki p³aci siê odszkodowanie za straty. granicach swoich mo¿liwoœci. Post to 
Ja³mu¿na, o ile jest darem serca, jest czas, w którym siê postanawia nie 
lekarstwem na grzechy. Jest panaceum unikaæ nieznoœnego poczucia rozdarcia 
na chorobê ducha, która jest Ÿród³em miêdzy pragnieniem nieskoñczonoœci i 
grzechu. Grzech jest wziêciem sobie doœwiadczeniem w³asnej s³aboœci. 
samowolnie tego dobra, które chcia³ Post to odczucie przede wszystkim g³odu 
nam daæ Bóg, ale w sposób pe³niejszy i w s³owa Bo¿ego, bo tylko ono mo¿e 
odpowiednim czasie. Jest zerwaniem odpowiedzieæ na drêcz¹ce nas pytania. 
niedojrza³ego owocu z drzewa. Post w chrzeœcijañstwie ³¹czy siê ze 
Ja³mu¿na zaœ jest darowaniem dru- studium s³owa Bo¿ego, a ka¿de studium 
giemu cz³owiekowi tego, co mu Biblii jest ascez¹. Tylko s³owo Boga mo¿e 
potrzeba, w odpowiednim czasie. nadaæ sens memu ¿yciu. Tylko Bóg mo¿e 
Ja³mu¿nik jest instrumentem Boga w mnie wezwaæ do ¿ycia pomimo moich 
dawaniu ludziom dobrych rzeczy z ograniczeñ, bo g³os Boga dociera do mnie 
dobrego serca. Jest jak drzewo wydaj¹ce spoza moich ograniczeñ. A wiêc jest Bóg, 
dobre owoce, które mo¿e zerwaæ ka¿dy który mnie wzywa do stania siê kimœ 
przechodz¹cy obok.  Prawdziw¹ wiêcej, ni¿ jestem. Zarazem s³owo Boga, 
ja³mu¿nê, jak uczy Chrystus, daje siê raz przyjête, mo¿e staæ siê moim 
niemal nieœwiadomie. „Kiedy zaœ ty w³asnym s³owem ¿ycia. Jedna z naj-
dajesz ja³mu¿nê, niech nie wie lewa wa¿niejszych a zarazem najtrudniejsz-
twoja rêka, co czyni prawa, aby twoja ych rzeczy, jakiej mamy siê nauczyæ w 
ja³mu¿na pozosta³a w ukryciu” (Mt 6,3- naszym ¿yciu religijnym, to szczera 
4). Prawdziwy ja³mu¿nik daje tak, ¿e nie pokuta. Szczera pokuta jest trudna, bo 
wie, ¿e daje, wydaje mu siê, ¿e dawanie wymaga tego, aby nie za³atwiaæ na niej 
jest oczywiste, ¿e nie mo¿na by³o inaczej. ¿adnych swoich interesów, tak¿e 
Niektórzy ludzie daj¹ czasem jakiemuœ „interesów” w ¿yciu duchowym. Pokuta 
¿ebrakowi na ulicy kilka z³otych, aby jest najbardziej bezinteresownym darem 
uspokoiæ swoje sumienie, ¿e daj¹ serca. Jest nam trudniej siê na ni¹ 
ja³mu¿nê. Potem, gdy spotkaj¹ kogoœ zdecydowaæ ni¿ na dziêkczynienie Bogu, 
naprawdê potrzebuj¹cego, kto wymaga bo oddaj¹c Mu chwa³ê, wydaje siê nam, 
wiêcej serca, niczego mu ju¿ nie daj¹, bo ¿e coœ mamy, coœ Mu przynosimy. 
maj¹ wymówkê, ¿e ju¿ coœ ofiarowali. Pokuta zaœ jest darem serca skruszonego, 
Tymczasem prawdziwy ja³mu¿nik nie które niczego nie ma, czym by mog³o 
czyni z tego, ¿e da³, wymówki ani pochwaliæ siê przed Bogiem. 
uspokojenia sumienia. Pokuta  ma byæ  radykalnym 

staniêciem przed Bogiem, a nie przed Modlitwa
ludŸmi: „Ty zaœ, gdy poœcisz, namaœæ Kto umie dawaæ ludziom, umie te¿ 
sobie g³owê i umyj twarz, aby nie siê modliæ. Modlitwa bowiem te¿ jest 
ludziom pokazaæ, ¿e poœcisz, ale Ojcu swoistym dawaniem, tylko ¿e Bogu. 
twemu, który jest w ukryciu” (Mt 6,17-Modliæ siê tak po prostu to nie jest 
18). Jest uznaniem, ¿e przez grzech ja sprawa trudna, bo ka¿dy z nas jest istot¹ 
sam straci³em to, co jest Ÿród³em mego religijn¹. Ale modliæ siê dobrze, to jest 
szczêœcia, samego Boga: „Tylko przeciw sztuka, której trzeba siê uczyæ. Dlatego 
Tobie zgrzeszy³em i uczyni³em, co z³e jest Chrystus uczy³ Aposto³ów modlitwy. 
przed Tob¹” (Ps 51,6). Dlatego pokuta nie Modlitwa nie jest tylko nasz¹ spraw¹, 
jest tylko rozliczeniem siê z ludŸmi, owocem naszego wysi³ku i æwiczeñ. Jest 
powiedzeniem: „przepraszam”, aby tajemnic¹ Boga w nas, jest najbardziej 
sobie naprawiæ stosunki z nimi. Za wewnêtrznym wspó³dzia³aniem z 
pokutê nie mamy czegoœ zyskiwaæ od Bogiem w nas. Modlitwa jest ods³ani-
ludzi. aniem przed Bogiem siebie, swoich 

Pokuta nie jest te¿ realizowaniem zakamarków serca. Dlatego Jezus w 
swego w³asnego idea³u religijnego. Nie nauce o modlitwie mówi, ¿e Ojciec 
jest kolejn¹ prób¹ w duchowym skoku niebieski „widzi w ukryciu”, widzi to, co 
wzwy¿ po str¹ceniu poprzeczki. Nie jest ukryte. Z naszej strony sztuk¹ jest 
prób¹ odzyskania niewinnoœci, zapom-œwiadomie zaprosiæ Boga, aby „zobacz-
nienia o pora¿ce. Jest tylko Jeden y³” we mnie to, co ukryte. Owocem 
Niewinny, a Jego w³aœnie uczyni³ Bóg modlitwy wtedy bêdzie jednak nie to, ¿e 
grzechem, aby nas od grzechu uwolniæ: Bóg coœ „zobaczy”, bo On i tak to widzi, 
„On to dla nas grzechem uczyni³ Tego, tylko, ¿e zobaczê to ja sam, a to, co 

Środa Popielcowa 
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„¯e, jako mówi wam wszystkim dawne, odwieczne orêdzie, te Jase³ka, które prze¿ywamy jako przed³u¿enie Bo¿ego 

Narodzenia, one s¹ po prostu wielkim dzie³em Bo¿ym. Pan Z pierwsz¹ na niebie gwiazd¹ Bóg w naszym domu zasiêdzie.
Bóg pos³uguje siê cz³owiekiem i myœlê, ¿e dar, jaki otrzymaliœ-Sercem Go przyj¹æ gor¹cym, na œcie¿aj otworzyæ wrota -
my, nale¿y wykorzystaæ, ¿eby stan¹æ przed Panem z tym co Oto, co czyniæ wam ka¿e Mi³oœæ, najwiêksza cnota.“
zleci³, a resztê zostawiamy ju¿ do Opatrznoœci Bo¿ej. A to, ¿e Jan Kasprowicz
tyle chêtnych? No to chyba dlatego, ¿e to jest. Ewangelia, 

która nigdy siê nie koñczy. W tym roku mamy blisko 7000 
W tym roku 16 stycznia parafianie z Trzyñca 

tysiêcy ludzi na naszych przedstawieniach. Gdybyœmy mogli 
wyjechali do Teatru Adama Mickiewicza w Cieszynie, by 

d³u¿ej wystêpowaæ na tej scenie, na pewno byœmy to uczynili. zobaczyæ wspania³e przedstawienie Zespo³u Teatralnego 
Niemniej jednak prawie 2000 osób odmówiliœmy. Myœlê, ¿e na Parafii œw. El¿biety „Jase³ka tradycyjne“. Jest to piêkne, 
przysz³y rok chyba ju¿ nie braknie miejsca. Naszym celem i barwne widowisko muzyczne, prezentowane z wielkim 
wielkim pragnieniem jest, abyœmy tworzyli jedn¹ wielk¹ rozmachem, z niepowtarzalnym scenariuszem, który 
rodzinê i nie dzielili siê ani na widzów ani na aktorów, ale wykorzystuje fragmenty z Pisma Œwiêtego, przybli¿a do 
ju¿ od pocz¹tku naszej sceny tworzyli jedn¹ rodzinê i by z g³êbi tajemnicy zbawienia do Pañskich Narodzin, korzysta 
tego teatru, z tego piêknego Cieszyna, piastowskiego miasta, z szeregu elementów regionalnych i twórczoœci artys-

tycznej samych mieszkañców Cieszyna. Pomimo tego, ¿e pop³ynê³a jedna wielka modlitwa do Nieba i myœlê, ¿e Pan Bóg 
ju¿ od roku 2005 uczestniczymy w tym niezwyk³ym nie szczêdzi £ask Bo¿ych.“
beskidzkim kolêdowaniu, byliœmy wzruszeni do ³ez 
g³êbokim zaanga¿owaniem ka¿dego z aktorów nie tylko Poezja Beaty Sabath w Jase³kach:
dzieci ale i doros³ych, piêknem sceny i strojów, cudownym 

Œwiat nakryty kolêd¹ jak bia³ym obrusem
œpiewem, ale g³ównie wspólnym prze¿ywaniem tej 

Dzieñ chyli siê kornie przed nocy o³tarzemwielkiej radoœci z Narodzin Pañskich, któr¹ mo¿na by³o 
W ciszy wschodzi modlitwa i w radoœæ nas wiedzie,wprost namacalnie odczuwaæ.
Która spojrzeniem dziecka rozjaœnia nam twarze.T¹ piêkn¹ poezj¹ wita³a wszystkich obecnych s. Jadwiga:
A my dzielimy siê ni¹ jak chlebem

W wieczór, gdy ludzkie serceBo¿e Narodzenie - jeszcze jedno - o dziwo!

Niespodziewanie staje siê niebem.Bóg przychodzi z mi³oœci¹ tak samo prawdziw¹.

Rodzi siê w lichym ¿³obie i w rêkach kap³ana.
O swojej pracy opowiedzieli specjalnie dla Bo Mi³oœæ tak w Betlejem, jak i w Hostii dana.

czytelników MOSTu niektórzy cz³onkowie zespo³u:

Zofia Szczerba - „Ca³a moja rodzina wystêpowa³a Zespó³ Teatralny Parafii œw. El¿biety dzia³a od 
od 1985 roku. Pierwszym ¿ywym Dzieci¹tkiem by³ mój syn, pocz¹tku pod kierownictwem siostry Jadwigi 
wtedy 3-miesiêczne dziecko. Wystêpowa³y moje dwie córki Wyrozumskiej ze Zgromadzenia Sióstr El¿bietanek od 
bliŸniaczki i mój m¹¿ Marian. Mam jeszcze dwóch wnuków. blisko 25 lat. W jednym z wywiadów siostra Jadwiga 
Graj¹ baranka i pastuszka. I tak ca³y czas wystêpujemy. przyznaje, ¿e wszystko zaczê³o siê w klasztorze, gdzie z 

mistrzyni¹ nowicjatu robi³y ró¿ne przedstawienia. PóŸniej, Nasz udzia³ w „Jase³kach“, „Misterium mêki Pañskiej“ i 
kiedy za³o¿y³a scholê przysz³a taka myœl, ¿eby te œpiew- „Goœciu oczekiwanym“ wniósl do naszego ¿ycia bardzo du¿o 
aj¹ce dziewczynki zagra³y w jakimœ przedstawieniu. radoœci ducha, no coœ takiego Bo¿ego. Gdyby nie by³o tych 
Dlatego w œwietlicy szpitalnej wystawiono sztuki o wystêpów, coœ by brakowa³o, by³aby pustka jakaœ w ¿yciu. 
Bernadettcie i Genowefie. Potem z m³odzie¿¹ z internatu Dziêki, ¿e mamy tak¹ siostrê Jadwigê, ¿e po prostu ona to 
by³y inscenizacje Drogi Krzy¿owej. Od roku 1984 w wszystko trzyma, nami kieruje. A my pracujemy na co dzieñ, 
salkach parafialnych po raz pierwszy wystawienie a po pracy idziemy do teatru. Jest to coœ wspania³ego.“
Jase³ek. Od 1990 roku Jase³ka ju¿ na scenie Teatru Adama 

Alicja Bia³ek - „Do zespo³u dosta³am siê przypadk-
Mickiewicza w Cieszynie. Dziœ zespó³ jest najwiêkszym 

owo. Najpierw pracowa³am w chórze. PóŸniej siostra Jadwiga amatorskim teatrem przyparafialnym w ca³ej diecezji, 
zaproponowa³a mi rolê Matki Bo¿ej w Jase³kach, któr¹ który jest tak¿e znany z przedstawieñ „Misterium mêki 
gra³am 7 lat. W tym roku gram Herodow¹ i pastereczkê. Ju¿ Pañskiej“ oraz z „Goœcia oczekiwanego“. Jak przyznaje 
dzieci, z którymi siostra pracuje z starszej i m³odszej scholi, siostra Jadwiga wszystko to dziêki dzia³aniu Ducha 
rozwijaj¹ siê w tym duchu religijnym. W tej mi³oœci, takiej Œwiêtego. 
wspólnej, rodzinnej wszyscy ¿yjemy, wzajemnie siê uduc-Ogrom pracy mo¿na sobie wyobraziæ czytaj¹c 
hawniaj¹c. Na pewno prowadzimy inny tryb ¿ycia. My siê z wypowiedŸ s. Jadwigi o przygotowaniach do tegoroczny-
sercem spotykamy. Jeden drugiemu w razie potrzeby pomaga. ch „Jase³ek“: „W zespole jest ponad 150 osób, które bior¹ 
Jeszcze nie by³o tak, ¿eby ktoœ odmówi³ danej osobie. Jesteœmy udzia³ w scenie zbiorowej. W tym oko³o 70 dzieci, reszta to 
bardzo z¿yci z sob¹. Mój m¹¿ jest g³ównym od dekoracji. m³odzie¿ i doroœli. Przygotowania by³y dzielone na etapy. Z 
Stale j¹ unowoczeœnia. Czasami nad scen¹ pracuje pó³ roku. poszczególnymi grupami trzeba by³o robiæ próby osobno w 
Robi szkice, miniaturki, to wszystko nakrêcamy, puszczamy mniejszych pomieszczeniach, co bardzo utrudnia³o wykonanie 
przez kamerê i proponujemy siostrze Jadwidze do akceptacji. poszczególnych scen. Zawsze czekamy z niecierpliwoœci¹ na 
To jest mê¿a pasja.“zbudowanie sceny w teatrze, kiedy to próba bêdzie w pe³ni 

wykonana w³aœnie na scenie. Jednak ci, którzy wystêpuj¹, Stanis³aw Poñc: Z zespo³em jestem zwi¹zany od 

mobilizuj¹ siê bardzo i czuj¹ siê w pe³ni swobodnie. Myœlê, ¿e samego pocz¹tku. Stale gram te same role. Wystêpujê jako œw. 

„ JASEŁKA TRADYCYJNE ” pełne radości i uwielbienia Bożej Miłości.
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1. Kolik let bylo Ježíšovi, když se při návštěvě Jeruzaléma 
ztratil rodičům? (Luk 2,42-43)

2. Kolik obyvatel mělo Ninive, když v měl Jonáš ohlásit Boží 
soudy? (Jon 4,11)

3. Kolik měl Abraham roků, když byl obřezán? (1 Moj 17,24)
4. Kolik oken měla Noemova archa? (1 Moj 6,16)
5. Kolik dětí celkem měl Jób? (Jób 1,2; 42,13)
6. Kolik let kraloval Šalamoun nad Izraelem? (1 Král 11,42)
7. Kolik dní byl Lazar v hrobě, když ho Ježíš vzkřísil?        

(Jan 11,17)
8. Kolik lidí přežilo potopu? (1 Moj 7,13; 1 Petr 3,20)
9. Kolik řad sloupů měl rybník Bethesda? (Jan 5,2)

10. Kolik let kraloval David? (2 Sam 5,4)
11. Kolik generací žilo od Abrahama ke Kristu? (Mat 1,17)
12. Kolik dcer měl Jób? (Jób 1,2; 42,13)
13. Kolik dělníků pracovalo pro Šalamouna na Libanó-nu?     

(1 Král  5,27-28)
14. Kolik dní byl Saul (Pavel) slepý? (Sk 9,9)
15. Kolik vlastních proroků měla Jezábel? (1 Král 18,19)
16. Kolik lidí se připojilo k církvi v prvním dnu letnic?         

(Sk 2,41)
17. Kolik roků byl nemocný muž, kterého Ježíš uzdravil u ryb-

níka Bethesda? (Jan 5,2-5)
18. Kolik loktů na délku, šířku a výšku měla Noemova archa? 

(1 Moj 6,15)
19. Kolik mužů měla samařská žena, se kterou se Ježíš setkal    

u studny? (Jan 4,18)
20. Kolik let měla Sára, když zemřela? (1 Moj 23,1)

Biblický kviz - Kolik...? Křížem dobrých skutků
ke stromu života 

Už zase se pøiblížila postní doba. Právì v tento èas si nejvíce 
uvìdomujeme, jak nás má Bùh rád. Vždy� dal svého jediného 
Syna, aby za nás trpìl a nakonec na køíži zemøel. A proè? 
Protože nás miloval a miluje tak, jako nikdo jiný na širém 
svìtì. Chtìl, abychom mu byli co nejblíže, a tak nám dal šanci 
skrze Ježíšovu smrt a zmrtvýchvstání, dosáhnout spasení. A 
právì jedním z nemalých krùèkù, které nás pøiblíží ke spasení 
je... KONÁNÍ DOBRÝCH SKUTKÙ! Jak jinak Mu máme vrátit 
lásku, kterou nám neustále prokazuje. Staèí jen pár malièkostí. 
Zaènìme konat dobro v rodinì, u svých bližních. Vždy� Ježíš 
øekl: Cokoli jste udìlali pro jednoho z tìch nejmenších, pro mì 
jste udìlali! 

I letos bude v boèní kapli instalován køíž, který bude letos 
doplnìn korunou stromu. Dìti mohou opìt za každý udìlaný 
dobrý skutek nalepit na køíž kytièku, ale pøibudou i zelené listy 
stromu, které budou dìti lepit na korunu stromu za každou 
navštívenou nedìlní mši svatou. A aby se to nepletlo, bude mít 
každá nedìle svùj tvar listu i jinou barvu. Šest nedìlí, šest 
rùzných listù.

Bude-li se daøit, bude se na konci postní doby Strom života 
zelenat (listy za mše svaté) a bude kvést (barevnými kytièkami 
za vykonané dobré skutky). Na køíži bude i tentokrát 
instalováno velké èervené srdce, do kterého mùžete vkládat 
lísteèky se svým jménem a adresou za by� jen jediný vykonaný 
dobrý skutek a jedinou navštívenou mši svatou (za každé dítì 
staèí jeden lístek). 

Pojïme i letos dìlat dobré vìci, aby to zlé, kterého je kolem 
nás dost a dost, bylo alespoò trochu obroušeno. Chtìjme se i 
letos trochu víc pøiblížit k Bohu, který je Láskou, a ke kterému 
smìøuje naše pozemská pou�. A� se døevo køíže stane stromem 
plným života.

                                  
                                                          Katka Cubrová

Łukasz Wacławik
- náš nejmladší kostelník 
Již delší dobu panu Františku Zawadovi v jeho službì 

kostelníka pomáhá o nedìlích jeho vnuk, 17-letý £ukasz 
Wac³awik. By� je èasto schovaný v zakristii a není ho až tak moc 
vidìt, myslíme si, že si zaslouží naše podìkování za nezištnou 
pomoc nejen svému dìdeèkovi, ale celé farnosti. Proto jsme 
£ukaszovi položili nìkolik otázek za úèelem pøiblížení jeho 
osobnosti nám, farníkùm. 

MOST: £ukaszi, mùžeš nám nìco øíct o sobì?

£ukasz Waclawik: Narodil jsem se 29.04.1989 mým 
rodièùm Urszuli a Vìslavovi v tøinecké nemocnici na Sosnì.Otec 
pracuje jako øidiè kamionu ve firmì Spetra v Tøanovicích. Jezdí 
za hranice ÈR, takže se s ním moc nevidím. Maminka prodává 
barvy ve firmì Dùm Barev. Mám mladšího bráchu Mateusze. 
Jsem celkem rád, že ho mám, ale lhal bych, kdybych neøekl, že 
to èasto mezi námi nevychází. Tak a teï trošku o škole. Na 
základní školu jsem chodil na 1. PSP na ulici Nádražní. Po 
ukonèení základní školy jsem byl pøijat na školu ve Frýdku-
Místku, obor automechanik. Tento obor je bez maturity, ale 
budu si dìlat nadstavbu. Mým cílem je mít svùj vlastní servis, 
ale èlovìk nikdy neví, co se v mém životì mùže stát.

MOST: Jaké jsou Tvoje záliby?

£ukasz Waclawik: Nejsem žádný velký fanda sportu, ale 
nìco se najde. Rád jezdím na kole a koleèkových bruslích, hlavnì 
rychle a nebezpeènì. Taky jsem zkoušel dìlat rùzné skoky, 
vývrtky, ale po nìkterých krkolomných pádech jsem toho 
nechal. Jako míèové hry mám rád vybíjenou a volejbal. Mezi 
zimní sporty patøí lyžování, které pøímo miluji. Už se tìším, až 
napadne hodnì snìhu.

MOST: Jak si zaèal s ministrováním, baví tì to?

£ukasz Waclawik: Jsem 
vychováván v køes�anské 
r o d i n ì ,  m ù j  d ì d a  j e  
kostelník. Tato služba se mi 
strašnì líbila. Mùj dìda 
p o p r o s i l  m i n i s t r a n t a  
Romana Vondráèka a� mne 
to nauèí. Základy jsem si 
rychle osvojil a dál jsem se 
zdokonaloval. Zpoèátku 
jsem mìl strach, ale všechno 
pøešlo a teï už i ètu, i když 
neètu nejlíp, ale snažím 
se.Není to lehké, ètení 
nepatøí mezi mé oblíbené 
èinnosti. Nìkdy si nìco 
pøeètu v èasopisech o autech, 
ale to je vše. Chtìl bych být 
kostelníkem a akolytou. A 

rada pro ty, kteøí by chtìli ministrovat, ale nemají odvahu-není 
se èeho bát, že nìkde udìláte chybu a je z toho trapas, to se 
stává, ale pozdìji se tomu budete smát.

MOST: Co znamená pro tebe být ministrantem a 
nezávazným  kostelníkem?

£ukasz Waclawik: Že mužù pomáhat pøed mší mému 
dìdovi s pøípravami na mši a pøi mši být blíže Kristu. Strašnì se 
mi líbí být takovým kostelníkem a pøitom i ministrantem. Dává 
mi to pocit, že nejsem jenom ministrant, ale i kostelník. Mám se 
ještì co uèit, ale rozhodnì bych chtìl být kostelníkem.

MOST: Dìkujeme Ti za službu a pomoc a pøejeme Ti hodnì 
radosti a úspìchu v budoucnu, protože vzhledem k Tvému vìku 
„všechno je pøed tebou“. 

                                                   Pøipravil Marian Kozok 
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Dziêki darom parafian przekazanych przez ks. J. Józef w Jase³kach, w „Misterium“ jestem Jezusem a w „Goœciu 
Mazura dla dzieci z kó³ka ró¿añcowego, dzieci z naszej Oczekiwanym“ gram Józefa Kurka. Moja ¿ona jest od 
parafii otrzyma³y zni¿kê na bilet. Wszystkim ofiaroda-pocz¹tku razem ze mn¹. Gra ró¿ne role. Jest tak¿e inspic-
wcom wielki Pan Bóg zap³aæ. Bêdziemy pamiêtaæ w jentem czyli pilnuje porz¹dku na scenie. Syn gra jednego z 
modlitwie.królów. Gra tak¿e córka i wnuczka. Jest to takie scalenie. Bo 

wszystkie te wystêpy maj¹ w sobie zal¹¿ek wiary chrzeœcijañ-
                                                       Irena Szymonikowaskiej, dlatego to tak mobilizuje cz³owieka i wi¹¿e rodzinnie.“

Piêkne œwiadectwo przekazuje tak¿e jedno z dzieci 
- Justynka, która ma dopiero 7 lat i jest uczennic¹ 1 klasy: 

„Od urodzenia by³am Jezuskiem. PóŸniej by³am za baranka. 

W tym roku mam szeœæ wejœæ - anio³ka, pasterkê, chojka, 

duszki przy Herodzie, anio³ka z latarenk¹ i jeszcze w stroju 

cieszyñskim. W Jase³kach wystêpuje jeszcze moja kuzynka, 

mój wujek, moja mamusia, mój dziadek. Moja ciocia wystêp-

uje za Mariê. Tak¿e moje kuzynki Patrycja i Justynka, koledzy 

i znajomi… Bardzo d³ugo przed œwiêtami rozpoczynamy 

próby. Lubiê wystêpowaæ. Jase³ka bardzo mi siê podobaj¹.“

Jedna z pan piêknie okreœli³a pracê w zespole: 

„Chyba przekazujemy nasz teatr, nasze granie z pokolenia na 

pokolenie. Rodzice dzieciom. Nawet niektórzy siê pobieraj¹ tu 

w gronie zespo³owym. I graj¹ wszyscy: rodzice, dzieci, wnuki, 

babcie, dziadkowie i to jest piêkne.“

W tym roku jednog³oœnie laureatk¹ Akcji 
Katolickiej zosta³a s. Jadwiga Wyrozumska, której zosta³ 
wrêczony medal „Pro Consecratione Mundi“ przyznaw-
any za wybitne osi¹gniêcia w ewangelizacji œwiata. 
Przedstawienia religijne w jej re¿yserii dotychczas zoba-
czy³o ju¿ ponad 170 tysiêcy widzów. Dziêkuj¹c za 

wyró¿nienie s. Jadwiga powiedzia³a: „Chcemy innym dawaæ 

serce, a jeœli dany nam zosta³ dar Bo¿y, nie nale¿y go 

zaniedbywaæ, ale dzieliæ siê z innymi poprzez teatr tym, co 

jest najcenniejsze - Ewangeli¹.“

My ¿yczymy s. Jadwidze oraz wszystkim 
cz³onkom zespo³u wytrzyma³oœci, tego serca, ¿yczliwoœci 
oraz dzieleniem siê nadal t¹ wielk¹ radoœci¹ i uwielbieniem 
Bo¿ej mi³oœci. Dziêkujemy za prze¿ywanie g³êbokich 
wzruszeñ. Jeszcze s³owa piêknej kolêdy, któr¹ œpiewa³a dla 
cz³onka zespo³u, który zmar³ ubieg³ego roku jego córka:

„PrzyjdŸ na œwiat, ¿eby równaæ rachunki strat,

¯eby zaj¹æ wœród nas, puste miejsce przy stole.

Jeszcze raz, pozwól cieszyæ siê dzieckiem w nas,

I zapomnieæ ¿e s¹, puste miejsca przy stole.“

Chtìla bych podìkovat MO KDU-ÈSL za pøípravu 
a realizaci I. roèníku plesu, který se konal 27.1. 2007 v 
Dìlnickém domì v Tøinci a který se podle mì vydaøil. 
Dìkuji panu pøedsedovi Michalu Trojkovi, celému výboru a 
všem, kdo ples pøipravovali a navázali tak na tradici 
charitních plesù. Je fajn, když se køes�an dokáže také bavit 
a tìšit se s ostatními. Vždy� radost z pohybu, ze vzájemné-
ho sdílení se a vytváøení spoleèenství i mimo náš chrám 
jistì ke znakùm køes�anství také patøí. 

Dìkuji za to krásné spolèo, které jsme mohli 
vytvoøit my všichni, kdo jsme si zakoupili vstupenky, díky 
všem, kdo si koupili srdíèka na „srdíèkový valèík“ a mohli 
se tak navzájem hledat a� už jako Karkulka nebo Ruslan èi 
Rumcajs. Díky za to, že se našli ochotní sponzoøi, kteøí 
vìnovali hezké ceny (napø. koláèe, ovoce, koš�ata, past na 
myši, autokosmetiku, šampaòské, keramiku, kvìtiny, fén 
atd., cen bylo opravdu hodnì) a potìšili tak ty, kdo si 
koupili lístky do tomboly a  vyhráli. Díky patøí jistì také 
Adamu Krainovi a jeho partnerce za hezké taneèní vystou-
pení a také hudbì, která provázela všechny úèastníky po 
celý veèer.

Na závìr ještì moc dìkuji za pøíjemné pøekvapení, 
to když se dražila jedna z cen v tombole a zisk z dražby byl 
vìnován zaøízení Slezské diakonie - poradnì Elpis, která 
pomáhá obìtem domácího násilí a jejímž jsem zamìstnan-
cem.  Pøestože byla èástka víceménì symbolická, moc mì 
potìšila už proto, že nám ji vìnovala organizace, která moc 
nemá na rozdávání a sama by nìjakou tu finanèní podporu 
potøebovala. Takže ještì jednou díky všem a tìším se na 
pøíští - II. roèník „lidoveckého“ plesu.

Pavla Golasowská - tøinecký farník, úèastník plesu, pøi 
srdíèkovém valèíku „Ká�a“ (díky Škubánku, žes ten tanec 
pøežil) a také zamìstnanec poradny Elpis Tøinec.

Je čas plesů…
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Rozhovor s P. Danielem ANGE 
k sobì nároèní! Je to cesta, která nese plody. To je i moje Vážení farníci, velmi ráda bych se s Vámi podìlila o 
vlastní zkušenost z let, kdy jsem pùsobil jako misionáø ve rozhovor s  P. Danielem Ange ( francouzský knìz, misionáø, 
Rwandì. Žili jsme velice chudì, èasto jsme zažili hlad a v autor mnoha knih pro mládež a zakladatel evangelizaèní 
místních horách i zimu. Ale Pán nám dal za odmìnu školy “Jeunesse-Lumiére”), který poskytl diecéznímu centru 
mnohem víc: stálé radostné vìdomí, že je poøád s námi a mládeže v Brnì bìhem své návštìvy Èeské republiky v roce 
že nás má rád.1997 a který je publikován na internetových stránkách 

Mladým dneška se sice vyèítá, že se ženou jen za www.katolík.cz. I když je tento rozhovor staršího data je 
materiálními požitky, ale každý z nich si vícekrát v životì nesmírnì aktuální a inspirující, zejména ve smyslu evangeli-
uvìdomí, že to není vìc, která ho dokáže naplnit jednou 

zace ,, mladých ,, a nejen jich. 
provždy - tøeba tváøí v tváø smrti. Nedávná smrt princez-
ny Diany nebyla jen senzací. Mnoho lidí se náhle ocitlo 

Co bychom mìli dìlat pro to, aby køes�anství bylo 
pøed naléhavou otázkou: V èem je tedy smysl života, když 

pøitažlivìjší pro dnešní mladé, kteøí se s Bohem ještì 
ani milióny èlovìka neudìlají š�astným? Co je to smrt? A 

nesetkali? 
co potom...?

V každém èlovìku je kdesi hluboko ukryta touha po Myslím, že to, co je pro mladé na køes�anství nejpøi-
vnitøním naplnìní, která se èas od èasu probudí - tváøí v tažlivìjší, je setkání s jejich vrstevníky, naplnìnými radostí 
tváø velké radosti nebo tøeba i bolesti... Tehdy zjistí, jak z Boha, radostí z víry. Vidìt, že víra v Krista èiní èlovìka 
jsou ta malá materiální” uspokojení nedostateèná. Umìjme š�astným, že to není nic smutného, ale pøesnì naopak. 
na tuto touhu odpovìdìt!   Potkávat mladé pøekypující radostí ze života a pøitom 

úplnì normální. Takové, kteøí neutíkají ani pøed pøiroze-
Do jaké míry je nepøitažlivost køes�anství zpùso-nou radostí tohoto života. Víra nám vùbec nemá bránit 

bena neschopností køes�anù svìdèit o své víøe? mít radost z hudby, sportu, poznání, nemá nám bránit v 
lásce, v prožívání zamilovanosti, zásnub, manželství nebo 

O nìkterých dùvodech jsem již mluvil. Další skuteè-
jiného životního povolání... právì naopak: toto naše štìstí 

ností je, že èasto nedokážeme nalézt ty nejlepší prostøedky, 
má být zakotveno v pøítomnosti Ježíše Krista v našem 

jak o víøe mluvit. A to i na úrovni televize a médií obecnì. 
životì. Pøi nedávném Svìtovém setkání mládeže v Paøíži 

Politikové a komentátoøi se speciálnì pøipravují, aby 
mì velice oslovila skuteènost, že desetitisíce mladých 

dokázali svým projevem pøitáhnout, pøesvìdèit... Když lidé 
Francouzù se rozhodly pøijet do Paøíže až na poslední chvíli 

vidí nìkoho, kdo v televizi hlásá radostnou zvìst a je pøi 
- poté, co se v jednotlivých diecézích Francie setkali s 

tom v obrovském stresu, není to pøíliš pøesvìdèivé. Je zde i 
mladými z jiných zemí na jejich cestì do Paøíže, kteøí je 

problém slovníku. Málo se zamýšlíme nad tím, jak 
strhli svým nadšením a radostí, jež z nich vyzaøovala.

nevìøícím zpøístupnit základní tajemství víry - pøíliš èasto 
Dalším velkým svìdectvím je život køes�ana, žijícího 

mluvíme o spáse”, vtìlení”, vykoupení”, eucharistii”... a 
ve skuteèném a intimním pøátelství s Ježíšem. Takový 

nehledáme slova, kterými bychom tyto skuteènosti bez 
èlovìk prožívá pokoj a radost dokonce i v tìžkostech a 

zkreslení pøiblížili. 
utrpeních. Vùbec pøitom nemusí jít o nìjaké velké vnìjší 

Ještì jednou chci ale zdùraznit to, co je podstatné: 
projevy radosti. Jedná se zde o pokoj, který zùstává kdesi v 

nejpøijatelnìjší je evangelium, které je pøedáváno s vnitøní 
hloubi srdce, a to dokonce i na køíži. A to je vìc, která 

radostí a pøedevším s opravdovou osobní zkušeností s 
dnešní mladé velice oslovuje.

Božím pùsobením v mém životì. Jen takové svìdectví 
A nakonec - jistota vìøícího pøi pohledu do budouc-

oslovuje. Lidé dnes nestojí o teorie o Ježíšovi... Chtìjí v nás 
nosti. Neznámá budoucnost pøestává nahánìt strach a 

potkat nìkoho, kdo svìdèí o Kristu jako o tom, kdo patøí 
nejistotu pøi vìdomí, že je cele v rukou našeho milujícího 

neodmyslitelnì k našemu životu, jako o tom, koho máme 
Otce. To platí dokonce i tváøí v tváø smrti, která již není 

rádi, jako o tom, pro koho jsme ochotni dát i svùj život... 
betonovou zdí”, ale je prozáøena svìtlem Kristova 

Pascal jednou øekl: Lidé vìøí pouze svìdkùm, kteøí jsou pro 
zmrtvýchvstání. Je to svìtlo, které naší životní cestì dává 

svoje svìdectví ochotni i zemøít.” A zde je tajemství 
jistotu i správný smìr. I to je silné svìdectví pro dnešní 

úspìchu”: èím více žijeme - hluboce a opravdovì - s 
mladé, tak èasto žijící jen pro pøítomný požitek.

Kristem, tím je naše svìdectví samo sebou vìrohodnìjší a 
Uvìdomme si, jak zoufale dnešní mládež potøebuje 

pøesvìdèivìjší. 
svìdectví každého z nás, aby objevili toho, který jediný je 

Vzpomínám si na pøíhodu, kterou mi vyprávìl jeden 
Cestou, Pravdou a Životem!” 

mùj pøítel - pravoslavný knìz: V dobì pronásledování se v 
jednom moskevském vìzení sešel ateistický intelektuál s 

Co naopak mladým dneška brání v pøijetí víry? 
prostým èlovìkem, který byl vìøícím baptistou. Mluvili 
spolu i o víøe a ateista køes�ana, který umìl sotva èíst, Je to opak toho, co jsem již øekl: køes�ané, kteøí všude 
snadno ubil” argumenty. Potom se zaèal Kristu otevøenì chodí s oblièejem jako na pohøbu... To je skuteèné protisvì-
posmívat. Baptista nemìl již žádné rozumové argumenty, dectví! Velkou pøekážkou je také nejednota køes�anù. 
ale výsmìch Kristu ho tak bolel, že se beze slov rozplakal... Dalším problémem dneška je nesmírný výbìr duchovna na 
Bylo to tak opravdové a nestrojené, že to ateistou úplnì každém kroku - tak jako v supermarketu je k mání” vše. 
otøáslo... Když byl pozdìji ve vìzení pokøtìn, øekl, že tato Agresivní jsou samozøejmì pøedevším rùzné sekty, New 
chvíle ho pøesvìdèila víc než všechny argumenty.Age, okultismus a podobnì. Mladí se tìžko orientují, 

I pøesto ale nezapomeòme: na evangelizaci bychom se nevìdí, kde hledat skuteènou pravdu. Pøekážkou je i práce” 
mìli všichni - každý svým zpùsobem - cílevìdomì médií, která vytváøejí kolem velké èásti mladých jakousi 
pøipravovat. Mladí pøedevším. I proto existuje v Evropì pornosféru”. Z této pasti neèistoty a pornografie se velice 
stále více evangelizaèních škol... tìžko uniká...

Naopak - køes�anství mladé neodpuzuje svou nároè-
Tolik názor èlovìka, který se setkává s desetitisíci mladých 

ností. Vidíme, jak mnoho mladých lidí je pohlcováno 
po celém svìtì. nejpøísnìjšími sektami. Je pravda, že jsou pohodlní, ale 

zároveò touží po opravdovosti a nároènosti. Umìjme být                                                               Andrea Èalová
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5. nedìle v mezidobí (4.2.)

1. ètení: Iz 6,1-2a.3-8; 2. ètení: 1 Kor 15,1-
11; Evangelium: Lk 5,1-11
Žalm: odp. Budu ti hrát, Hospodine, pøed 
andìly.
ref. Wobec anio³ów psalm zaœpiewam 
Panu.

6. nedìle v mezidobí (11.2.)

1. ètení: Jer 17,5-8;  2. ètení: 1 Kor 
15,12.16-20; Evangelium: Lk 6,17,20-26
Žalm: odp. Blaze tomu, kdo svou nadìji 
vložil do Hospodina.
ref. B³ogos³awion, kto zaufa³ Panu.

7. nedìle v mezidobí (18.2.)

1. ètení: 1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; 2. 
ètení: 1 Kor 15,45-49; Evangelium: Lk 
6,27-38
Žalm: odp. Hospodin je milosrdný a 
milostivý.
ref. Pan jest ³askawy, pe³en mi³osierdzia.

1. nedìle postní (25.2.)

1. ètení: Dt 26,4-10; 2. ètení: Øím 10,8-13; 
Evangelium: Lk 4,1-13
Žalm: odp. Buï se mnou, Pane, v mé tísni.
ref. B¹dŸ ze mn¹, Panie, w moim utrapieniu.

2. nedìle postní (4.3.)

1. ètení: Gn 15,5-12.17-18; 2. ètení: Flp 
3,17-4.1; Evangelium: Lk 9,28b-36
Žalm: odp. Hospodin je mé svìtlo a má 
spása.
ref. Pan moim œwiat³em i zbawieniem 
moim.

Nedìlní a sváteèní
liturgie 
v únoru

Poøad bohoslužeb v únoru
1. Nedìle 4.2.2007 - 5. nedìle v veèerní mší svatou (mimo dobu postní) 
mezidobí; 6.30 a 10.00 èesky, 7.50  a je adorace Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní a 
17.00 polsky. svátostné požehnání. 

2. Nedìle 11.2.2007 - 6. nedìle v 11. V prùbìhu týdne mše svaté zaèínají 
mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a v 6.35 a 17.00 hodin. V pondìlí, støedu, 
17.00 èesky. pátek - ranní èesky, veèerní polsky. V 

úterý, ètvrtek, sobotu - ranní polsky, 3. Nedìle 18.2.2007 - 7. nedìle v 
veèerní èesky. mezidobí; 6.30 a 10.00 èesky, 7.50  a 

17.00 polsky. 12. Každý ètvrtek od 16.00 a první pátek 
po ranní mši svaté je výstav Nejsvìtìjší 4. Støeda 21.2.2007 - Popeleèní støeda; 
Svátosti Oltáøní. den pøísného postu od masa a pùstu 

újmy. 13. Každý pátek po ranní i veèerní mši 
svaté je výstav Nejsvìtìjší Svátosti 5. Ètvrtek 22.2.2007 - svátek Stolce sv. 
Oltáøní s modlitbou Korunky k Božímu Petra.
Milosrdenství. První pátek v mìsíci - 

6. Nedìle 25.2.2007 - 1. nedìle postní; litanie a zasvìcení Božskému Srdci 
6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 èesky. Ježíšovu. 
7. Pátek 2.3.2007 - první pátek v mìsíci. 14. Mše svatá v Domovì dùchodcù na 

Sosnì je každý pátek v 15.30. Pùl 8. Nedìle 4.3.2007 - 2. nedìle postní; 
hodiny pøed zaèátkem mše svaté je 6.30 a 10.00 èesky, 7.50  a 17.00 polsky.
možno pøistoupit ke svátosti smíøení.  9. Po celou postní dobu se koná každý 
Mše svatá v Nemocnici Sosna je pátek a nedìli pøed veèerní mší svatou 
sloužena každou sobotu v 15.30. Pøede pobožnost Køížové cesty v tom jazyce, v 
mší sv. pøíležitost ke svátosti smíøení.jakém je sloužena nedìlní veèerní mše 

svatá. V nedìli pak po Køížové cestì je 
Redakce neruèí za jazykový sled 

svátostné požehnání.
jednotlivých mší sv. Sledujte vývìsku v 

10. Každou nedìli pùl hodiny pøed kostele!

Pøíští èíslo MOSTu

vyjde 4. bøezna 2007.

Pøíspìvky mùžete zasílat

do 21. 2. 2007.

most

Sobota 17.2.2007, godz. 14:30 - 
spotkanie z Ojcem Filipem OFM z 
klasztoru franciszkanów z Jab³on-
kowa.

Poniedzia³ek 19.2.2007, godz. 
15:00 - spotkanie z Pismem Œiêtym    
i Katechizmem w salce parafialnej.

Wszystkich parafian serdecznie za-
praszamy.

Program spotkañ

Pozvání na pou�

Dìkanství Frýdek Vás zve na 
dìkanátní pou� do Fatimy a 
Santiago de Compostela.

Pou� se uskuteèní ve dnech 10. - 
20. øíjna 2007 za úèasti biskupského 
vikáøe pro pastoraci ostravsko-
opavské diecéze Mons. Mgr. Rudolfa 
Sikory. Cena pouti je 12.900,- Kè.

Bližší informace jsou na plakátku v 
nástìnce v pøedsíni kostela, jinak 
podrobnosti a pøihlášky 

Øímskokatolický farní a dìkanský 
úøad Hnojník, telefon 558 696 239, 
nebo 731 625 655.

Denní modlitba Apoštolátu

Nebeský Otèe,

kladu pøed tebe celý dnešní den. Pøináším 
ti v nìm své modlitby, práce, radosti i 
utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem, který 
ve mši svaté neustále zpøítomòuje obì� 
sebe samého za záchranu svìta.

Duch Svatý, který jej vedl, kéž je i mým 
prùvodcem a vyzbrojí mì silou pro 
svìdectví o tvé lásce.

To vše pøináším jako svou nepatrnou obì� 
spolu s Pannou Marií, Matkou našeho 
Pána a Matkou Církve, zvláštì na úmysly, 
které nám pøedkládá Svatý otec a naši 
biskupové pro tento mìsíc:1. Všeobecný 
úmysl:

1. Všeobecný úmysl: Aby bohatství zemì 
sloužilo spravedlivì všem, protože je 
Božím darem pro všechny.

2. Misijní úmysl: Aby se vlády všech 
národù spojily v boji proti nemocem a 
epidemiím tøetího svìta.

3. Národní úmysl: Abychom dokázali 
vidìt nejen tìlesné, ale i duchovní potøeby 
nemocných ve svém okolí.  

Úmysly apoštolátu modlitby
– únor 2007


