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No a máme tu poèátek listopadu a tak o èem poznat, že nejsme jenom tìlo, i když je nám vybavení. Ani èlovìk si nemùže trvale dovolit
by mìla být v podstatì øeè než o tom, že jaksi bližší, konkrétnìjší, ale že každá lidská žít v jakémsi sebeklamu, i když by ho za to
opìt pøišel èas nádherných chrysantén a osoba má taky nesmrtelnou duši a ta smrti všichni chválili a tøeba se i nìkteøí snažili
plných parkoviš� u našich osvìtlených nepodléhá. inspirovat jeho pøíkladem. Nefunguje-li
høbitovù… Ano, jistì opìt jaksi ve velkém správnì lidská duše, není-li s ní zacházenoOna je nositelkou právì toho, co je na 
vzpomínáme na naše zesnulé. Je vìc úcty tak, jak její pùvod,  povaha a dùstojnost èlovìku obdivuhodné, ale zároveò tak málo 
a vdìènosti vùèi tìm, kteøí od nás odešli vyžaduje, nemùže fungovat. A nefunguje-lipoznané, prozkoumané, co je v nìm Boží. 
a lidová moudrost pøipomíná, že kultura duše, pak co mùže fungovat? Jistì Bùh A tak si promítnìme v pamìti ještì jednou 
národa a tím i èlovìka se projevuje i tím, jak funguje, ale k Nìmu se nedochází automatic-všechna ta oddìlení a jejich vybavení pro 
se chová ke svým zesnulým. Ale to jistì ky. Èlovìk mùže jen tìžko èekat, že právìdobro a zdraví lidského tìla, kterého si jistì 
všichni známe a tak vás pozvu spíše nìkde v jeho vymyšlených strukturách Bùh musívážíme, ale které jednou musí zemøít a 
jinde, kde nepulsuje život jen o „dušièkách“, najít jakési alternativní zalíbení a ony murozpadnout se v prach. A co je tu pro poznání 
ale i bìhem celého roku. Tam, kde se vede pøinesou jakýsi alternativní prospìch. A kdy-lidské duše? Vždy� právì v ní probíhají 
zápas o život a zdraví èlovìka- a to jsou naše by to i tak vypadalo: pøichází døív nebonejdùležitìjší životní pochody, na nichž je 
nemocnice. Každý z nás tam už jistì byl, a� pozdìji hodina pravdy, kdy se ocitnu pøedzávislý život vìèný! To není pohádka, vždy� 
už jako pacient, nebo návštìvník svých Bohem. Zdání klame… Známe to dobøe a Kristova otázka, co prospìje èlovìku, kdyby 
nemocných. Pøedstavme si budovu nemoc- pøitom tak èasto utíkáme od reality k tomu, celý svìt získal, ale duši ztratil-
nice… procházíme jí a vidíme nejrùznìjší co se nám zdá. Bùh nikdy nestavìl na tom, je docela dobøe známá.
oddìlení: interna, chirurgie, neurologie, orto- co se komu zdá, ale na tom, co skuteènì je.V polovinì øíjna si Církev pøipomíná sv.
pedie, oèní, ORL, ARO… Otevíráme dveøe a A tak poznávejme taky i sami s pomocí Boží Terezii z Avily, øeholnici-karmelitánku, která 
vstupujeme do pracovny lékaøe, do ordinace, skuteènost a stav své duše. Jak? Kdesi na je ctìna jako uèitelka Církve. Tento titul není 
do vyšetøovny, na operaèní sál. Kromì lidí poèátku vzpomínky na sv. Terezii jsem øekl, zbožnou frází, èi nìjakou ozdobou zavìšenou 
v bílých pláštích vidíme pestrou škálu všech že pro svoje zasvìcení a stav a úroveò své do prostoru. Svatá Terezie nevystudovala 
možných pøístrojù, nástrojù, nejrùznìjších modlitby se dostala k Bohu tak blízko a tak sice žádnou univerzitu, ale pro svoje zasvì-
aparátù, které pomáhají zjistit diagnózu, po vyèistila svùj vnitøní prostor, že jí mohl Bùh cení a úroveò své modlitby se dostala 
které lékaø stanoví léèbu. Pak bychom mohli dávat poznat to, co mnoho lidí nedokáže. k Bohu tak blízko, že v jeho svìtle jasnì 
navštívit lékárnu plnou všech možných Jaký je stav mé modlitby? Je to jen poznávala vìci, které 
lékù… bezduché odøíkávání nauèeného a ještì se dnes bìžnì neznají, ale existují a dokonce
Co to je lidské tìlo, které potøebuje tolik mnohokrát vynechávané, nebo je to násle-vytváøejí naši podstatu. Zanechala po sobì 
odborné péèe, pøesné stanovení momentál- dování Ježíše Krista v tom, že stojíme u dveøí øadu vzácných duchovních spisù, z nichž 
ního stavu a po zjištìní diagnózy tolik Jeho Srdce a  klepeme, že se nechámejeden nese titul Hrad v nitru. Mohl by být 
nesmírnì pøesné a odborné práce? My pozvat dovnitø a nasloucháme.dokonce nazván úctyhodnou studií, èi 
vidíme tìlo jako postavu. Lékaø v nìm ale To je poèátek, na kterém závisí i to, zda dokonce anatomií lidské duše. Svatá Terezie
vidí mnohem více: dovede pojmenovat každý jednou na našem hrobì bude svítící svíèka vede ètenáøe jakoby prostorem velikého
sval, každou kost, žílu i každou poruchu opravdu symbolem toho, že zde odpoèívají hradu, postupnì mu otevírá dveøe místností 
normální funkce. Ví, že nemùže mìøit tak pozùstatky èlovìka, který k Bohu došel a byl a komnat a mistrnì je popisuje. Už jen za 
nìjak od boku, to bychom se už mezi zdravé pøijat do jeho svìtla nehasnoucího, nebo je toto dílo by mohla dostat klidnì doktorát, 
nemuseli nikdy vrátit. Dokážeme si pomoci to jenom bezduchá vìc, kterou dìláme, jenže ten se neudìluje tìm, kteøí jsou již na 
pøi rýmì, ale pøijde-li zápal plic, pak už protože to dìlají jiní taky. Hoøící svíce na druhém bøehu života v Božím Království. Toto
žádáme o pomoc lékaøe. Tak to je ve zkratce hrobì je vyloženì køes�anským znamením, dílo tiše a bez násilí oslovuje ètenáøe 
lidské tìlo. Ovšem každé lidské tìlo jednou hlínì èi kamenné desce ještì nikdo normální otázkou: víš, kdo jsi?  Víš, co utváøí, èi dege-
musí zemøít a promìnit se v prach. Pro tolik nesvítil. Do šera podzimních dnù nesvítí neruje tvùj vnitøní život? Situace sama 
tedy èlovìk žil? Pro tolik se namáhal, jenom lidská obydlí, reklamy na obchodech, ukazuje, že má-li být èlovìk š�astný a vy-
obìtoval se…? ale v tìchto dnech se nám rozsvítily i rovnaný, musí být nejprve živý a zdravý. Tak
Fyzika zná dobøe zákon zachování energie, høbitovy - zde se oèekává vzkøíšení mrtvých, jako lékaø nemùže lidskému tìlu namluvit 
která se nemùže vytratit, prostì zmizet beze vždy� Bùh to slíbil.svoje pøedstavy a teorie, tak taky my 
stopy. nemùžeme duši vnutit žádnou umìlou 

 P. FrantišekAni èlovìk není výjimkou. Bùh nám dal anatomii èi stavbu, nebo ani vnitøní 
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Satan svolal celosvìtové shro- zaèali být nespokojení se svými sportovní akce, hry, koncerty a do
máždìní padlých andìlù. Ve svém manželkami. A nezapomeòte na kina. Hlavnì je stále a stále zamìst-
úvodním projevu øekl: „Nemùžeme billboardy u silnic. Snažte se, aby návejte!
køes�anùm zabránit, aby chodili do manželky byly pøíliš unavené, než A když se sejdou v nìjakém
kostela. Nemùžeme jim vzít Bibli aby mohly v noci milovat své muže. duchovním spoleèenství, naveïte je, 
nebo bránit v poznávání pravdy. Ale Pøidejte jim k tomu i bolesti hlavy! aby vedli plané øeèi a klábosili, 
mùžeme jim zabránit v tom, aby si Když nedají svým manželùm rozhádejte je a hlavnì jim nedovolte
vytvoøili dùvìrný vztah se svým potøebnou lásku, ti ji zaènou hledat èerpat sílu z Bible, aby odešli domù
Spasitelem. Když s Ním navážou jinde. Toto jejich rodiny rychle se zlým svìdomím a rozbouøenými
vztah, je naše moc nad nimi rozbije. Dejte jim Santa Clause, city. Naplòte jejich život množstvím 
zlomena. Nechme je tedy, a� si chodí abyste napadli jejich vysvìtlení dobrých vìcí, aby nemìli èas na 
do kostela. Ale pøipravme je o èas, skuteèného smyslu Vánoc jejich modlitbu a na èerpání síly od Ježíše. 
aby nemohli prožívat blízkost a dìtem. Dejte jim velikonoèního Tak budou na vše sami a kvùli 
spoleèenství v Kristu. Musíme být zajíèka, aby nemluvili o Ježíšovì tìmto dobrým vìcem obìtují své 
poøád pøítomni v jejich životì, Zmrtvýchvstání a o Jeho moci nad zdraví a rodinu. Shromáždìní
zabraòme jim v tom, aby byli høíchem a nad smrtí. Veïte je skonèilo. „To zabere! To bude 
v kontaktu se svým Spasitelem a po k tomu, aby zapomínali na odpoèi- fungovat!“ volali nadšenì démoni a 
celý den udržovali toto životadárné nek. Snažte se, aby se z dovolených pustili se horlivì do díla. Snažili se, 
spojení!“ èi víkendù vraceli vyèerpaní a aby byli køes�ané stále víc a víc 

„A jak to máme udìlat?“ ptali se neztišení. A ani na dovolených jim zamìstnaní a uspìchaní, aby pobí-
démoni. „Snažte se, aby byli stále nedávejte pokoj, ale posílejte je na hali z práce do práce, ze zábavy do 
zaneprázdnìni nedùležitými vìcmi a exotická místa, do zábavných zábavy, sem a tam, tam a sem. Aby 
vymyslete si spoustu možností, jak parkù… A� se baví, stejnì jako se nemìli èas na svého Boha, na své 
zamìstnat jejich mysl,“ odpovìdìl baví svìt… Zamìstnávejte je, aby rodiny, zkrátka na nic. Aby nemìli 
ïábel. „Pokoušejte je, aby utráceli, nemìli èas jít do pøírody a pøemýšlet èas druhým øíct o tom, že Ježíš má 
utráceli a utráceli a pak si pùjèovali, o Božím Stvoøitelském díle. Místo moc zmìnit jejich život. Uspìl ïábel 
pùjèovali a pùjèovali peníze. Na- toho je posílejte na rùzné zábavy, v tomto plánì? Posuïte sami…
plòte jejich schránky hloupostmi,
katalogy se zbožím a všelijakými
novinkami, nabídkami slev, zboží, 
služeb a falešných nadìjí. Pøesvìd-
èete jejich ženy, aby nemìly dìti, 
aby jejich kariéra byla pro nì 
dùležitìjší než rodina. A muži a� 
pracují šest až sedm dní v týdnu, 
deset až dvanáct hodin dennì, aby si 
mohli dovolit žít prázdný život. 
Braòte rodièùm, aby trávili èas 
s dìtmi. Jejich rodiny se zaènou
rozpadat, a když se to bude dít, 
nebude už jejich domov místem, kde 
by mohli uniknout od každo-
denního stresu! 

Pùsobte neustále na jejich smys-
ly, aby nemohli naslouchat tomu
tichému hlasu a rozjímat nad Božím 
slovem. Zlákejte je, aby si na cestách 
neustále pouštìli rádio a v nìm naši 
hudbu. Nauète je mít doma stále 
zapnuté televize, DVD pøehrávaèe 
a poèítaèe a dohlédnìte na to, aby 
v každém obchodì a restauraci stále 
vyhrávala hlasitá svìtská hudba. To
úplnì zamìstná jejich mysl, nebu-
dou naslouchat jeden druhému a 
pøeruší to jejich spojení s Kristem. 
Dbejte na to, aby mìli na stolcích ke
kávì nebo u postele plno èasopisù a 
novin. Dvacet ètyøi hodin dennì 
útoète na jejich mozky zprávami.

A� je baví sex, dráždìte jejich 
smyslnost. V novinách, èasopisech a 
v televizi stále ukazujte pìkné štíhlé 
modelky, aby muži zaèali vìøit, že 
nejdùležitìjší je vnìjší krása, a aby 

Shromáždìní padlých andìlù

V posledním období se toho dost stalo v hos- nutno odvézt na sbìrný dvùr. Zde hodnì 
podáøské oblasti života naší tøinecké farnosti. pomohl pan Adam Waclawek. Taktéž spolu 
Kromì dokonèené generálky varhan za 185 s panem Waclawkem pan Klais odvezl osm 
tisíc Kè se dìlaly vìci, které možná na první pøívìsných vozíkù veškerého šrotu a jiného 
pohled nejsou tak viditelné, ale potøebné a odpadu všeho druhu. Jako všude, i na faøe je 
užiteèné. Jak jistì víte, naše farnost má tøeba zvládat trávu: pan Klais letos kosil
svého technicko-hospodáøského pracovníka veškerá prostranství kolem fary a kostela asi 
a zároveò i kostelníka, kterým je pan Sta- 7x v prùbìhu roku a zlikvidoval „travní 
nislav Klais a ten spolu se svými spolu- odpad“. Zde je nutno podìkovat paní Wac-
pracovníky a dobrovolníky udržuje takøíkajíc lawkové za zahradnické práce na farní 
farnost v provozu a v „kondici“ po stránce zahradì. V návaznosti na to nutno podìkovat
hospodáøsko-øemeslné. Takže pìknì popo- paní Motykové a její spolupracovnici za celo-
øádku: bìhem opravy varhan byl vyklizen roèní práci na kvìtinové zahrádce fary. No a 
prostor za varhanami, kde se sesbíraly nakonec pan Klais spolu s Otcem Romanem
celkem 3 pøívìsné vozíky haraburdí všeho Macurou spoleènými silami vyèistili všechny 
typu. Panu Klaisovi pomáhali i P. Roman okapy na domeèku a hospodáøských budo-
Macura, jáhen z Karviné (který zde byl tehdy vách kolem fary.
na praxi), ministranti Mateusz Wac³awik, Toto samozøejmì není koneèný výèet, kromì 
Stasiek Janczyk ml. a Vojta Golasowski. toho bylo vyøešeno hodnì drobných bìž-
Dále pan Klais uklidil  lešení na farní zahradì ných, takøíkajíc provozních problémù a úkolù.
a trubky byly uloženy do hospodáøské Nyní je ještì z vìtších akcí v plánu oprava 
budovy pod støechu. Spolu s Pavlem schodù u farní budovy, zejména do farního 
Vondráèkem zabetonovali nové sloupky na dvorku. Ve struènosti toto je vše. Dìkujeme 
vnitøní plot ve farní zahradì. Kromì toho bylo všem, kdo pomohli a pomáhají a díky jejich 
zlikvidováno staré hnojištì (bylo v nevyho- práci naše farnost vypadá tak pìknì a 
vujícím místì), zasypáno a byla vykopána upravenì. Snad i v budoucnu se najdou ruce 
nová jáma na bioodpad. Dalším poèinem byl ochotné pomoci. 
úklid ve sklepì, kde byl uskladnìn sklenìný 
odpad (staré vitráže z kostela) a ten bylo  Marian Kozok

Ekonomické okénko
Review

Pøevzato z internetu



Na svìtì asi neexistuje èlovìk, kterého ho: „Co kdybych si je schoval!“ Podobnì se k nièemu zlému nerozhodl, ovšem nehøeší.
by netrápily zlé myšlenky. Na každého z nás namane smyslový obraz, myšlenka chlíp-
útoèí trochu jiné, dle rozpoložení našeho nosti, lenosti aj. Nerozhodneme se k nièemu, Tøetí stupeò se nazývá „boj“. Myšlenka,
srdce. Neseme si ze života zranìní, která jen konstatujeme, zjiš�ujeme možnost udìlat která se po dlouhém rozhovoru usídlila
jsou èasto živá a ještì jsme Bohu nedovolili, nìco zlého. Mnoho lidí se takovýchto v srdci, už se nedá snadno odehnat. Smyslo-
aby do nich vstoupil a uzdravil je. Právì ona myšlenek leká a zpovídá se z nich. Tyto zlé vý èlovìk, který má zamoøenou obrazo-
a také naše špatné návyky urèují druh zlých myšlenky jsou dotìrné jako mouchy v létì. tvornost neèistými pøedstavami, se nemùže
myšlenek, kterými nás ïábel atakuje. Zlý Ony nás tím víc obtìžují, èím netrpìlivìji se z nich vysvobodit. Nemusí ještì souhlasit,
duch dobøe zná naše slabá místa a na ta oháníme. Je tøeba jasnì podotknout, že mùže vyjít vítìznì, ale stojí ho to velkou
nejvíce útoèí, nebo� pøedpokládá, že zde v nich ještì žádná vina není. námahu, musí bojovat. 
prorazí hradbu našeho srdce. Zlé myšlenky Potìšit nás mùže to, že dokud žijeme, tak Pøestože v tìchto stupních se ještì
jsou jako vystøelené šípy, jimiž se snaží dobít se jich nezbavíme. Musíme se akorát nauèit nejedná o høích, utrpìli jsme dosti velkou
naše srdce. Ony jsou poèátkem každého je ignorovat. Mniši k jejich odražení používali škodu. Ztratili jsme mnoho èasu a duševní
høíchu, ale høíchem ještì nejsou. po pøíkladu Ježíše Krista citáty z Písma (srov. energie rozmlouváním, dohadováním s myš-

Lidské srdce vykoupené Ježíšovou krví je Lk 4, 1-13). lenkami, které k nièemu dobrému nevedou.
nebem do té doby, dokud se v nìm neusídlí Š�astný a spokojený je èlovìk, který umí
nìjaká ta „smrtonosná støela“, vystøelená odrážet zlé myšlenky hned pøi první „suges- Ètvrtý stupeò se nazývá „souhlas“. Kdo
ïáblem do našeho srdce. Samozøejmì, že ci“. prohrál boj, rozhodne se vyhovìt špatnému
myšlenky nejsou pouze zlé, nýbrž i dobré a ty nápadu a pøi nejbližší pøíležitosti ho
se v našem srdci stávají „otcem ctností“ - Druhý stupeò se jmenuje „rozmluva“. uskuteènit. Tady zaèíná høích v plném a pra-
dobrých skutkù. Zlé myšlenky nikdy Pøipomíná to vyprávìní prvních stran Písma vém smyslu, i když zùstane jenom vnitøní a 
nemohou pocházet z našeho srdce, jelikož svatého o Evì a jejím rozhovoru s hadem nepøejde pozdìji k vnìjšímu skutku. Jde tu
Bùh srdce stvoøil dobré. Musí tedy pocházet (srov. Gn 3). Necháme-li první nápad bez o to, èemu øíkáme „høešit myšlenkami“.
zvenèí. V pravém smyslu to nejsou ani povšimnutí, odejde. Èlovìk se však nezdrží a Pátý stupeò je „vášeò“. Kdo podlehne
myšlenky, je to spíš obraz v naší pøedstavi- zaène o nìm uvažovat. Lakomec si øekne: zlým myšlenkám èasto; oslabuje postupnì
vosti, ke kterému se ihned pøipojuje nápad „Nechám-li si ty peníze, uložím si je na víc a více svùj charakter. Vzniká náklonnost
nìco nedobrého provést. knížku!“ Pak mu zas pøijde na mysl, že by to ke zlému, která bývá nìkdy tak silná, že se jí

Protože zlé myšlenky pocházejí zvenèí a nebylo èestné, protože o tìch penìzích mají dá vzdorovat jenom velmi tìžko. Je to vášeò, 
nejsou naše pøirozené myšlení, pronikají do vìdìt i druzí. Pak zas uvažuje, jak by bylo která èlovìka zotroèuje.
srdce jenom pozvolna. Byzantští autoøi dobøe to utajit. K nièemu se sice nerozhodne, Této vášnì se zbavujeme velmi tìžce
obyèejnì uvádìjí pìt stupòù pronikání zlé ale otázka tìch penìz mu leží tøeba celý sami, vìtšinou je potøeba vyhledat pomoc
myšlenky do lidského srdce. Tento pomalý týden v hlavì. Podobnì se vede rozhnìva- druhých lidí, nejlépe knìze nebo nìjaké
postup myšlenky si v krátkosti popíšeme: nému. Dlouho a dlouho se zabývá druhým, modlitební spoleèenství, které by se modlilo

který mu ublížil. V pøedstavivosti ho bije, za osvobození od této naší „vášnì“.
První stupeò se nazývá „sugesce“, dotyk. uráží, pokoøuje, pak mu zas odpouští, pak „Bdìme nad svým srdcem!“ Vždy� do

Je to první obraz pøedstavivosti, první nápad, zase vymýšlí, co by mu provedl, teprve po nìho Bùh vtiskl obraz sebe sama.
první sklon. Lakomec uvidí peníze a napadne delší dobì na to zapomene. Ten, kdo se 
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Hřeším myšlením, ...

Nedávno se v naší farnosti „obje- Otec Roman pøišel a udìlil novo-
vil“ P. Leoš Ryška, øeditel TV NOE, knìžské požehnání. Proto jsme se na 
známá to postava z oblasti  tu nedìli vymìnili. Pro mne osobnì 
køes�anských médií. A proto jsme se to byl velký zážitek prožít nedìlní 
ho na schodech ze sakristie zeptali: liturgii v tøinecké farnosti. Vidìt jak 

MOST: "Jak se dostane šéf TV vaše farnost žije, jak je mladá a 
NOE ke sloužení mše svaté v nedìli krásná. Velkým povzbuzením byl 
21. øíjna 2007 o desáté ve farním pro mne i Váš pastýø P. František
kostele v Tøinci? Jak se daøí Vámi Vrubel. A jak se daøí TV NOE? Tak
øízené TV?" to je na delší povídání.... Ale struènì

P. Leoš Ryška: Jak jsem se dostal ve dvou vìtách. Jsme v podstatì na 
do Tøince, sloužit mši svatou? Váš zaèátku, vždy� vysíláme teprve 18 
kaplan Roman Macura je mým mìsícù, postupnì lidé pøicházejí na 
pøítelem a nìjakou dobu pobýval to, že je dobré mít doma tuto 
v mé farnosti Ostrava Heømanice. Je televizi a pomáhají nám finanènì.
to taková malá farnost na okraji I když stále finance schází, pøesto se 

šéfování Televize Noe. Èasto øíkám: Ostravy, kterou mám na starosti nebojíme, protože sloužit tomu
"Tuto farnost mám pro radost!". Já jako faráø. Protože tam jsou skvìlí nejvyššímu Režisérovi je obrovské
a moji farníci jsme si moc pøáli, aby farníci, zvládám ji i pøi svém dobrodružství.

Otázka na schodech

P. Roman Macura 



Spotkanie z Ks. Edwardem Cokot z Sa³ajki
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Tak¿e b³ogos³awieñstwo przekazywane œwi¹tynia zosta³a konsekrowana w 1896 
naszym miastom, wsiom i najbli¿szej roku przez kardyna³a wroc³awskiego
okolicy w czasie procesji Bo¿ego Cia³a Jerzego Koppa, który na o³tarzu z³o¿y³ 
udzielane Najœwiêtszym Sakramentem, relikwie Œwiêtego Krzy¿a. W 1969 roku 
jest umacnianie Œwiêtym Krzy¿em tego obok kapliczki nad Ÿróde³kiem wybudo-
œwiata nara¿anego na grzech. Warto wano grotê Matki Boskiej Lurdskiej.
przekazywaæ wartoœci, na których m³ode W 1990 roku opiekê nad sanktuarium 
pokolenie musi stawiaæ swoje ¿yciowe przej¹³ Zakon Karmelitów Bosych. 
wybory.'' W Sa³ajce powsta³o Bractwo Szkaplerzne i 

Œwiecki Zakon Karmelitañski. W 1994 roku 
na wzgórzu przy koœciele zbudowano 
Drogê Krzy¿ow¹. Poszczególne stacje 
zosta³y ufundowane przez s¹siednie wioski
i ludzi zwi¹zanych z sanktuarium, by w ten 
sposób z³o¿yæ Bogu wotum wdziêcznoœci 
za wszystkie udzielane ³aski.
„Podobnie jak kiedyœ, równie¿ dziœ Bóg 
wys³uchuje proœby zanoszone u stóp 
krzy¿a, a woda ze Ÿróde³ka jest przyczyn¹ W sobotê 22 wrzeœnia  goœciliœmy 
wielu uzdrowieñ. Ludzie pisz¹ listy i w naszej parafii w Trzyñcu na pierwszym 
dziêkuj¹ za modlitwy oraz za piêkne powakacyjnym spotkaniu Sympatyków
duchowe prze¿ycia pod tym krzy¿em. Radio Maryja ksiêdza Edwarda Cokota,
W Sa³ajce dziœ ¿yje oko³o 350 osób. Jest który ju¿ 9 lat jest proboszczem w koœciele
to ¿ywa parafia. Odpust jest zawsze - Sanktuarium pw. Podwy¿szenia Krzy¿a 
w pierwsz¹ niedzielê maja i na jesieñ œwiêtego w Sa³ajce. Nasz goœæ wspólnie 
w uroczystoœæ Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiê-z nami pomodli³ siê radosne tajemnice 
tego, kiedy to przyje¿d¿aj¹ wierni tak¿e Ró¿añca Œwiêtego oraz w rozwa¿aniach Dowiedzieliœmy siê tak¿e o historii Sa³ajki. z Polski i S³owacji. W tym roku by³o na podkreœli³ oddanie siê i wype³nianie woli Pierwsze zapiski siêgaj¹ 1596 roku, kiedy wszystkich odpustowych mszach œwiêtych Bo¿ej przez Maryjê. to dwór Adama Wac³awa przyzna³ oko³o 1500 osób.”PóŸniej ksi¹dz proboszcz mówi³ nam mieszczanom Jab³onkowskim prawo do Na zakoñczenie ksi¹dz E. Cokot mówi³ o znaczeniu Krzy¿a, który jest znakiem wypasania byd³a i p³awienia drewna o mszach œwiêtych listopadowych za zbawienia, ogniwem spajaj¹cym ludzi w dolinie rzeki. W latach 1691 - 1718 zmar³ych: „Ju¿ karmelici, którzy byli kiedyœz Bogiem, ³¹cz¹cym to co ludzkie  z tym, Komora Cieszyñska sprzedawa³a tu grunta w Sa³ajce, prowadzili modlitwy za co boskie. Jest znakiem mi³oœci. osadnikom. Na podstawie legend szcze- zmar³ych. Postanowi³em ten piêkny ,,Cz³owiek czêsto b³¹dzi, ale krzy¿ przy- gólnym miejscem dla mieszkañców wioski zwyczaj kontynuowaæ. Wspólnotê tych, pomina, ¿e Bogu nie jest obojêtne, jak by³o Ÿróde³ko i krzy¿ w Sa³ajce. Czêsto którzy ¿yj¹ na ziemi i tych, co odeszli do przebiega nasze ¿ycie. On stworzy³ nas do opowiada³o siê, ¿e m³oda dziewczyna Pana, koœció³ nazywa œwiêtych obcowa-szczêœcia i nie chce, aby ktokolwiek uciekaj¹c przed napastnikami przez las i niem. Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych i zgin¹³.. Dlatego ofiarowa³ swego Syna. krzaki schowa³a siê za pniem przewróco- Dzieñ Zaduszny przypomina nam tê Krzy¿ stoi w naszych koœcio³ach jako znak nego drzewa, wzywaj¹c pomocy Matki tajemnicê i wzywa do modlitwy w intencji oczekiwania Boga, ¿e otworz¹ siê nam Najœwiêtszej. W dziwny sposób ocala³a. tych, którzy s¹ po drugiej stronie ¿ycia. My oczy, ¿e przyjmiemy mi³oœæ Chrystusa, ¿e Potem spostrzeg³a Ÿróde³ko. Po przemyciu chcemy jeszcze bardziej otworzyæ siê na tê nape³nimy nasze serca mi³oœci¹, która siê jego wod¹ zniknê³y wszystkie rany i prawdê naszej wiary. Chcemy ca³y miesi¹c przemieni nasze ¿ycie. Krzy¿em oznaczy³ zmêczenie. PóŸniej mieszkañcy zrobili listopad poœwiêciæ modlitwie za tych nas kap³an i rodzice w dzieñ naszego z tego drzewa krzy¿, który w roku 1833 wszystkich, którzy przedbiegli nas do Chrztu Œwiêtego. Krzy¿em zaczynamy stan¹³ przy drodze nieopodal Ÿród³a. domu Ojca. Pragniemy msz¹ œwiêt¹ i ka¿dy dzieñ, bo jest znakiem Bo¿ej pomocy W 1836 roku wybuch³a cholera, która nasz¹ modlitw¹ pomóc tym, których mi³oœæ i b³ogos³awieñstwa. Krzy¿em zaczynamy zdziesi¹tkowa³a mieszkañców Jab³on- nie jest jeszcze tak doskona³a, aby ogl¹daæ nasze posi³ki, zapraszaj¹c Boga do kowa. Kiedy pobo¿ni Jab³onkowianie udali oblicze Boga, tym, którzy musz¹ do-naszego sto³u. Krzy¿em bronimy siê przed siê z procesj¹ b³agaln¹ do krzy¿a œwiêtego œwiadczyæ czyœæcowego oczyszczenia. strachem i niepewnoœci¹. Krzy¿ ma wielk¹ w Sa³ajce, Bóg wys³ucha³ ich modlitwy i Proœmy o Bo¿e mi³osierdzie, o Jego moc. Przepiêkne œwiadectwo daje nam w dzieñ pielgrzymki epidemia skoñczy³a zmi³owanie dla naszych bliskich zmar³ych, sam papie¿ Benedykt XVI, wspominaj¹c siê. I to wydarzenie ma piêkn¹ legendê. abyœmy jak najwiêcej pomogli duszom na przekazywane jemu przez rodziców Odt¹d co roku wyrusza³a pielgrzymka cierpi¹cym w czyœæcu. Je¿eli im otwo-b³ogos³awieñstwa znakiem krzy¿a. Rodzi- z Jab³onkowa do Sa³ajki. Sa³ajka stawa³a rzymy drogê do nieba, to oni te¿ bêd¹ na ce, dawajcie swoim dzieciom  b³ogos³a- siê coraz bardziej znana. Liczne procesje nas pamiêtaæ.”wieñstwo! Nic nie zast¹pi ich wa¿noœci, a przybywa³y nawet z daleka. Budowê 

zostaje w pamiêci dziecka na ca³e ¿ycie. koœcio³a rozpoczêto w 1894 roku. Nowa 

,,Sto lat wyci¹gasz swe ramiona
nad nasz¹ wiosk¹, Krzy¿u Œwiêty.
Dla jednych jesteœ pocieszeniem,
dla innych obcy, niepojêty.

Jedni szukaj¹ w Tobie si³y,
drudzy Ciê szydz¹, przeklinaj¹.
Ty od lat niewzruszenie stoisz,
ludzkie wzmagania ogl¹daj¹c ...

Niech skarga przejdzie w zapomnienie
i wola Twoja niech siê stanie,
bo ka¿dy krzy¿ to jeden stopieñ,
bli¿ej do Ciebie, Panie.''

(Krzy¿ w Sa³ajce - Anna Filipkowa)

Irena Szymonik
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Skoro se nechce vìøit, že už v roce A tato encyklopedie není abecedním jehož autorem je ten, který nás stvo-
1946 napadlo tehdy zaèínajícího seznamem slov: Tomáš vytváøí dyna- øil“, a proto - jak øíká - „staèí jen pár 
jezuitského profesora Roberta Busu, mickou syntézu informací.“ krokù, aby se od kompjuteru (PC) 
že analyticky zpracuje celý corpus O. Roberto Busovi z Tovaryšstva vystoupilo k andìlùm“. Neupadá
textù teologického génia sv. Tomáše Ježíšova udìlil loòského roku prezi- pøitom však do nekritického obdivu, a 
Akvinského za pomoci poèítaèe. Ten dent Ciampi nejvyšší italské státní øíká také, že internet je „mohutná 
byl v té dobì velký asi jako dùm a vyznamenání Cavaliere di Gran Croce. horská bystøina, kterou lze pøejít po
ovládal se pomocí dìrných štítkù a Ve svých neuvìøitelných 93 letech vyènívajících kamenech èasto s urou-
samozøejmì, že nebyl bìžnì k dispo- svìží na duchu i na tìle nepøestává sanými kalhotami“ .... „Mùžeme se
zici komukoliv jako jsou dnešní PC. být vìdecky èinný, pøednáší a posky- svìøit internetu, když nám slouží, ale
Otci Busovi, který pobýval v letech tuje rozhovory. nenechat se jím opít“, pøipomíná prù-
1947-1949 ve Spojených státech, se „Konstantou mého bádání je auto- kopník informaèních technologií
však podaøilo pøesvìdèit hlavního ma- matický pøeklad,“ øíká v jednom v lingvistice, italský jezuita prof.
nažera firmy IBM Thomase Watsona, z nich. „Prozøetelnost mi umožnila Roberto Busa.

Milan Glaseraby poskytl tomuto na první pohled pracovat 60 let na dalším obrovském
pøevzato z internetuztøeštìnému nápadu podporu. filu (souboru) o 11 milionech slov,

Tak se zaèal projekt známý pod abych podrobil zkoušce tuto metodu
na textech ve 22 jazycích a 9 rùzných názvem Index Thomisticus, skládající 
abecedách: napø. Korán v arabštinì, v se ze 179 spisù, 70ti tisíc stran textu,
hebrejštinì, aramejštinì a nabatejštinì devíti milionù slov sv. Tomáše a dal-
svitky z Qumranu a jiná díla od ar-ších dvou milionù slov ostatních 
ménštiny a gruzínštiny, pøes albánš-latinských scholastických autorù (pro
tinu a gaelštinu až po finštinu. Kesrovnání: nejznámìjší Tomášùv spis 
každému z tìchto slov jedno po Summa theologiae se skládá z jednoho 
druhém je pøiøazeno 130 bytù inter-a pùl milionu slov).
ního hypertextu, který definuje Celé toto gigantického dílo, které 
morfologii slova a typologii textù, ve vznikalo 25 let bylo samozøejmì
kterém se slovo vyskytuje. Je to me-dílem kolektivu spolupracovníkù,
toda „ukázòování“ jazykù, kteroumezi nimiž najdeme dva pozdìjší 
ponechávám tìm, kdo v ní budoupapeže kard. Giovanni Battistu Mon-
chtít pokraèovat.“tiniho (Pavel VI.) a Busova kolegu ze 

„Nejde o to,“ vysvìtluje dále svousemináøe Albina Lucianiho (Jan Pavel
metodu prof. Busa, „mechanickyI.). Dílo vyšlo tiskem v letech 1974-
pøekládat text od textu, z jednoho 1980 a roku 1989 jako jeden z prv-
jazyka do druhého, ale o pokusit se ních tzv. CD-ROMù a urèitì první,
zachytit „ekvivalenty jednotlivých pokud jde o jeho teologický obsah.
výrazù. Tak napøíklad: s projektemUž v roce 1974 pøedpovídá O.Busa
tzv. Bikulturálního tomistickéhorevoluci, kterou vnese do komunikace
lexikonu se pokouším pochopit, jakýužití poèítaèové techniky. Za dvacet 
význam mají dnes, ve svìtle naší let se stal každému vlastníkovi
kultury, slova použitá pøed 800 lety poèítaèe bìžnì dostupným internet,
sv.Tomášem Akvinským. A pøekvapilo na kterém www.corpusthomisticum.
mne, že výraz ratio seminalis (který se org/iopera.html lze dnes studovat i 
objevuje 400krát a váže se ke stoic-toto pionýrské dílo kolektivu vedené-
kému a augustiniánskému pojmu ho italským jezuitou.
anima mundi) není nic jiného než Tomu kdo by se divil, proè se právì 

texty Tomáše Akvinského staly pøed- ekvivalent našeho „genetického kódu“.
mìtem tak obrovského nasazení Tomáš, samozøejmì, neznal DNA, ale 
o.Busa øíká: „Není to proto, že by To- tušil, že musí existovat nìco, co má
máš Akvinský mìl být považován za funkci klíèe k životu, za který dnes 
jediného katolického uèitele, privile- považujeme DNA. Kosmos a život 
govaného mezi ostatními, nýbrž mají kód, program. Ale tento pojem je 
proto, že dokázal obsáhnout ty zkomolen tìmi, kdo pokládají evoluci
ostatní ve formì logicky, lingvisticky za èistì náhodný proces.“
a didakticky optimální. A není to jen V oblasti poèítaèové techniky pro-
teolog. Jeho dílo je také a pøedevším slul o.Busa také svými metaforami,
autentickou encyklopedií, která shr- když nazval PC „synovcem Božím“, 
nuje 40 století støedozemní kultury. protože je výtvorem lidského génia,
Poèínaje mezopotámskou (z níž jenž je tvorem Božím. Celý kosmos je 
vychází jazyk Bible) a øeckou, pak podle jiného jeho pøirovnání „kompju-
latinskou, køes�anskou i arabskou. ter, ve kterém bìží ohromný program,

Roberto Busa SJ 
- prùkopník informatiky a poèítaèové analýzy textu

Tøíkrálová sbírka
Je, pravda, teprve poèátek listopadu, ale 

èas bìží a tak musíme pamatovat i na 
tøikrálovou sbírku v lednu 2008. Prosím
všechny dìti a mladé, kteøí chtìjí ve jménu 
lásky k Bohu v našich potøebných bližních 
udìlat pro nì nìco dobrého, aby se jako
koledníci již nyní pøihlašovali.

Je tøeba stanovit skupiny koledníkù
s jejich vedoucími, aby mohli poèátkem ledna 
vystartovat.

Tøíkrálová sbírka se stala již tradicí a její 
výtìžek je vzácnou pomocí pro rùzná charitní 
díla potøebným. Naše mìsto je docela veliké a 
tak je jasné, že nìkolik skupinek nestaèí. 
Všichni ochotní pøihlaste se, ale závaznì - 
u paní Marty Bezecné na è.tel: 558 323 063. 
Mám jednu speciální prosbu pro rodièe: Stává 
se, že dítì by ochotnì šlo, ale doma slyší- ale 
kam bys chodil, a� jdou jiní. Pán Ježíš øíká: 
Jakou mìrou mìøíte, takou bude namìøeno i 
vám a ještì vám bude pøidáno. Èas bìží, dìti 
rostou rychle a jestli nenauèíte svoje dìti 
obìtavosti , lásce a službì druhým z lásky 
k Bohu, mùže se klidnì stát (a tìch pøípadù 
není málo), že jednou mladý muž èi žena na 
adresu svých stárnoucích èi nemohoucích 
rodièù, kteøí opravdu potøebují pomoc øeknou: 
Ale co, a� jim pomùže nìkdo jiný, však jsou za 
to v nemocnici placení…Lásku a obìtavost si 
nevynutíte, ani nekoupíte, pokud jste jí dìti od 
malièka neuèili. Velmi prosím: uète dìti službì 
a obìtavosti, mnohonásobnì se to vám i jim 
s Božím požehnáním v životì vrátí. Tøikrálové 
koledování není žebrání (!!!) : žebrák žebrá pro 
sebe. Koledování je prosba o pomoc pro jiné,- 
v tom je veliký rozdíl. Setkání všech koledníkù
bude po Novém roce v kostele podle oznámení 
data zahájení sbírky.

 P. František

*  *  *



  1. Na kterou horu Eliáš utekl pøed hnìvem královny Jezábel? 
(1 Král 19,1.8)

  2. Na kterém ostrovì mìl Jan vidìní o posledních vìcech? (Zjev 1,9)
  3. Ze které hory spatøil Mojžíš zaslíbenou zemi? (5 Moj 34,1)
  4. Na které cestì se odehrává pøíbìh o milosrdném Samaøanovi?

(Luk 10,30)
  5. Na kterém pohoøí pøistál Noe s archou? (1 Moj 8,4)
  6. Kde se Ježíš rozlouèil s uèedníky pøed svým návratem k nebeskému

Otci? (Sk 1,9-12)
  7. Jak se nazývalo území, kde mìl Abraham obìtovat syna Izáka? 

(1 Moj 22,2)
  8. Jak se nazývalo území, kde Izraelci pøebývali pøi svém pobytu 

v egyptském otroctví? (1 Moj 45,10)
  9. Které mìsto vybudoval Omri, otec pozdìjšího krále Achaba? 

(1 Král 16,23-24)
10. Kde se muži podívali do truhly smlouvy a byli za to potrestáni smrtí? 

(1 Sam 6,12.19)
11. Kde uzdravil Pavel chromého od narození? (Sk 14,8-10)
12. Kde byl Pavel kamenován, jak se o tom zmiòuje ve druhém listu 

do Korintu? (Sk 14,19, 2 Kor 11,25)
13. Kde se setkal mladý Timoteus s apoštolem Pavlem? (Sk 16,1)
14. Ve kterém mìstì byl Pavel ve vidìní vyzván, aby pøišel do Makedonie?

(Sk 16,8-10)
15. Ze kterého mìsta pocházela Lydie, první pokøtìná køes�anka

v Makedonii? (Sk 16,12-15)
16. Kam se odebral Barnabáš s Markem po jeho rozepøi s apoštolem 

Pavlem? (Sk 15,39)
17. Kde byl uložen Goliášùv meè? (1 Sam 21,2.10)
18. Kde žila vìštkynì, kterou pøed svou smrtí navštívil Saul? (1 Sam 28,7)
19. Kde byl pochován prorok Samuel? (1 Sam 25,1)
20. Jak zmìnili název pevnosti Sijónu po jejím dobytí Davidem?

(2 Sam 5,6-9)

Biblický kviz

Sv. Cecílie, panny a muèednice
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zpívejte. Každý se ptá, jak by mìl 22. listopadu si køes�ané pøipomínají Vždy� ti, kdo prozpìvují pøi žních, na
Bohu zpívat. Zpívej mu, ale neprvokøes�anskou øímskou muèednici, vinici nebo pøi jiné práci, kterou
falešnì. Nechce, abychom uráželisv. Cecílii, která je pokládána za dìlají s velkou horlivostí, zaènou
jeho uši. Zpívejte pìknì, bratøi. Když patronku chrámové hudby, pìvcù, projevovat svou radost slovy písní,
ti øeknou pøed nìkým, kdo se vyzná varhanáøù a básníkù. ale pak jako by pøekypovali tak
v hudbì: „Zazpívej, aby se mu to Církev nám tento den pøedkládá velkou radostí, že ji nejsou schopni
líbilo“, nemáš-li hudební vzdìlání,k meditaci následující text, jež potìší vyjádøit slovy, a tak pøestanou
bojíš se zpívat, aby nebyl znalec každé srdce, které tepe živou vírou. artikulovat a zaènou vydávat jásavé
hudby s tebou nespokojen; nebo� to, Ostatnì, posuïte sami. zvuky.
co neodborník na tobì nepozná, Jásavé zvuky jsou znamením, že 
znalec ti vytkne. Kdo by však mohl vychází ze srdce nìco, co nelze øíciPìknì zpívejte Bohu, s jásotem 
pøijít s tím, že pìknì zazpívá Bohu, slovy. A pøed kým spíše bychomCiterou oslavujte Hospodina, hrejte 
když on tak dovede posoudit mìli takto jásat, než pøed ne-mu na desetistrunné harfì.. Zpívejte 
zpìváka, všechno zkoumá a tak výslovným Bohem? Nebo� on jemu píseò novou. Odložte to, co je 
dobøe slyší? Kdy mùžeš podat tak nevýslovný, a ty ho nemùžeš slovystaré, vždy� znáte píseò novou. Nový 
krásný pìvecký výkon, aby byl tak vyjádøit. A jestliže nemùžeš vyjádøit,zákon a nová píseò patøí k èlovìku 
dokonalý posluchaè se vším spo- a pøece nesmíš mlèet, co jiného novému. Nová píseò se nehodí 
kojen? zbývá než jásat? A� se tedy srdce k èlovìku starému. Nauèí se jí jenom 
Ale on sám ti ukazuje jakoby zpùsob, raduje beze slov, a nemírná šíøe télidé noví, milostí obnovení a zbavení 
jak máš zpívat: nehledej slova, jako radosti a� se neomezuje slabikami.všeho starého, patøící již k novému 
bys mohl vyjádøit, co Boha potìší. Pìknì mu zpívejte, s jásotem.zákonu, jímž je nebeské království. 
Dej se do jásotu. Nebo� pìknì zpívat Po nìm vzdychá všechna naše láska 

Z výkladu svatého Augustina, biskupa, Bohu, to se dìje právì jásáním. Co a zpívá novou píseò. A� zpívá novou 
na žalmy ( Ps 32, sermo 1,7-8:CCL to znamená jásat? Vìdìt, že nelze píseò, ne jazykem, ale životem.
38,253-254)vyjádøit slovy, co se zpívá v srdci. Zpívejte mu píseò novou, pìknì mu 

Kde se to stalo?

Sobotní adorace

Každou sobotu po veèerní mši 
svaté, tj. v šest hodin, se scházíme 
v tøineckém kostele k hodinové
adoraci. “My“ to znamená farníci
mladí duchem a nìkteøí dokonce i 
vìkem. Podle možností pøicházíme 
buï sami nebo s celou rodinou a 
snažíme se pøedávat tak poklad živé 
víry dìtem malým i tìm odrost-
lejším. Pøed Nejsvìtìjší Svátostí 
svìøujeme Pánu naše prosby, díky i 
chvály, prostì to, èím jsou naše 
srdce naplnìna, a v takovémto
spoleèenství - alespoò já osobnì - 
cítím Boží pøítomnost nìjak 
„hmatatelnìji“. K hlubšímu proží-
vání adorace pøispívají písnì, které 
spoleènì zpíváme za doprovodu
kytary.

A protože si Ježíše nechceme 
nechat jen pro sebe, chceme se 
s Vámi, drazí farníci, podìlit o tuto 
pøíležitost setkat se s Ním. Seberte 
odvahu a pøijïte, nebo� Pán Ježíš 
nám pøislíbil: „Kde jsou dva nebo tøi 
ve jménu mém, tam jsem já 
uprostøed nich.“ 

Eva B.
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Zagrożenia
Astrologia i horoskopy wiedni w oparciu o datê narodzin, bêdzie dla brak wiary w troskliw¹ mi³oœæ Boga, przyczyni³
Astrologia jest praktyk¹ wró¿biarsk¹ znan¹ ju¿ ludzi naiwnych sprawia³ wra¿enie, ¿e jest siê do powstania depresji lêkowej u pani K.
w staro¿ytnoœci, która mocno zakorzeni³a siê wiarygodny. Podczas terapeutycznych, modlitewnych spot-
równie¿ w naszych czasach, w kulturze i kañ, uœwiadomi³a sobie jak wielkie jest
zwyczajach ko³a spo³eczeñstw. Astrologia jest Neguje wolnoœæ cz³owieka mi³osierdzie i szacunek Boga do ka¿dego 
zabobonem, poniewa¿ twierdzi, ¿e ¿ycie i Z Objawienia dowiadujemy siê, ¿e ka¿dy cz³owieka, jak tragicznie naiwna jest wiara
przeznaczenie cz³owieka uzale¿nione jest od cz³owiek zosta³ stworzony na obraz i Bo¿e w astrologiê. Pojednanie siê z Chrystusem
wp³ywu gwiazd. Najwa¿niejsze chwile jego podobieñstwo, co oznacza, ¿e zosta³ obdarzony w sakramencie pokuty, codzienna modlitwa i
¿ycia jak narodziny, œlub czy œmieræ s¹ ponoæ rozumem, wolnoœci¹ oraz zdolnoœci¹ do mi³oœ- Komunia œw. sprawi³y, ¿e u pani K. w ci¹gu 
uwarunkowane od uk³adu gwiazd, ich natury, ci. Twierdzenie astrologów, ¿e to wp³yw kilku tygodni ust¹pi³y wszystkie symptomy
budowy i pozycji. Trzeba pamiêtaæ, ¿e pozycjê gwiazd determinuje cz³owieka w jego decyz- depresji i psychosomatycznych bólów. Oczy-
gwiazd ustalaj¹ astrolodzy na w³asn¹ rêkê, a jach, zachowaniu i wyznacza jego drogê ¿ycia, wiœcie przepowiedziany przez astrologa rozwód
jest ona niezgodna z ich rzeczywistym po³o¿e- sprzeciwia siê prawdzie o wolnoœci cz³owieka, nie tylko, ¿e nie nast¹pi³, ale dziêki Chrystusowi 
niem obserwowanym przez astronomów przy któr¹ objawi³ nam sam Pan Bóg. Determinizm ich ma³¿eñska mi³oœæ jeszcze bardziej siê
pomocy najnowoczeœniejszych teleskopów. przepowiedni astrologicznych neguje w cz³o- pog³êbi³a.

wieku wolnoœæ, która jest fundamentem jego Przyk³ad ten œwiadczy o tym, do jakich tragedii 
¿yciowych mo¿e doprowadziæ wiara w astro-Znaki zodiaku s¹ z³udzeniem wzrokowym wielkoœci i godnoœci. O przysz³oœci cz³owieka 
logiê.Trzeba wyraŸnie rozró¿niæ astrologiê od astro- decyduj¹ w pe³ni jego wolne wybory, a nie 

nomii. Astronomia jest nauk¹ œcis³¹ i dlatego niezale¿ny od jego œwiadomoœci nieunikniony
naukowcy astronomowie traktuj¹ astrologiê bieg wydarzeñ, spowodowany przez wp³yw Pismo œw. o praktykach astrologicznych 
jako œmieszny zabobon, œwiadcz¹cy o wielkiej planet i gwiazd. O przysz³oœci cz³owieka nie Pan Bóg przestrzega³ Naród Wybrany przed
ignorancji jej wyznawców. Jest spraw¹ decyduj¹ gwiazdy, lecz jego w wolne wybory przypisywaniem gwiazdom boskiej w³adzy nad
oczywist¹, ¿e gwiazdy i planety wywieraj¹ dobra lub z³a. ludzkim ¿yciem. "Gdy podniesiesz oczy ku
naturalny wp³yw na ludzi. Jak na przyk³ad Wybieraj¹c ¿ycie zgodne z nauk¹ Chrystusa, niebu i ujrzysz s³oñce, ksiê¿yc i gwiazdy, i 
wybuchy na S³oñcu, pory roku, pe³nia ksiê¿yca. cz³owiek idzie drog¹ prowadz¹c¹ do wiecznego wszystkie zastêpy niebios, obyœ nie pozwoli³ 
Ale absolutnie nie ma ¿adnych podstaw, aby szczêœcia, je¿eli oddaje siê w niewolê z³a, idzie siê zwieœæ, nie oddawa³ im pok³onu i nie s³u¿y³, 
twierdziæ, ¿e ten wp³yw determinuje wolnoœæ drog¹ prowadz¹c¹ do zguby wiecznej. Pan Bóg bo Pan, Bóg twój, przydzieli³ je wszystkim
cz³owieka i decyduje o jego ¿yciu i œmierci. mówi jasno: "A co cz³owiek sieje, to i ¿¹æ narodom pod niebem" (Pwt 4,19). 
Naukowcy astronomowie s¹ zdania, ¿e wiedza bêdzie: kto sieje w ciele swoim, jako plon cia³a Przypisywanie boskiej mocy gwiazdom, Pismo
astrologów zatrzyma³a siê na poziomie œrednio- zbierze zag³adê; kto sieje w duchu, jako plon œw. nazywa g³upot¹: "G³upi ju¿ z natury s¹ 
wiecza. Miêdzy innymi dlatego, ¿e opieraj¹c siê ducha zbierze ¿ycie wieczne" (Ga 6,8). wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga: z dóbr 
na danych z tamtego czasu, mówi¹ oni o piêciu Je¿eli astrologia przypisuje gwiazdom w³adzê widzialnych nie poznali Tego, który jest, patrz¹c 
planetach, które maj¹ wp³yw na ludzi. W œred- stwarzania ludzkich charakterów oraz kreowa- na dziel¹ nie poznali Twórcy, lecz ogieñ, wiatr,
niowieczu znano tylko piêæ planet, nie znano nia wydarzeñ, to w ten sposób ubóstwia powietrze chy¿e, gwiazdy doko³a, wodê 
takich jak Uran, Neptun, Pluton, Chiron i kosmiczne si³y, czyli g³osi panteizm, a tak¿e burzliw¹ lub œwiat³a niebieskie uznali za 
przesz³o 2000 ma³ych planet znajduj¹cych siê neguje Bo¿¹ Opatrznoœæ, czyli nieustann¹, bóstwa, które rz¹dz¹ œwiatem. Jeœli urzeczeni 
miedzy Marsem i Jowiszem. Ludziom œrednio- czu³¹ opiekê kochaj¹cego, osobowego Boga. ich piêknem wziêli je za bóstwa - winni byli 
wiecza, na skutek z³udzenia optycznego, Pewna 30 letnia pani K. od kilku lat prze¿ywa³a poznaæ, o ile wspanialszy jest ich W³adca, 
wydawa³o siê, ¿e planety i gwiazdy s¹ po³o- stan depresji lêkowej. Lêka³a siê utraty mê¿a, stworzy³ je bowiem Twórca piêknoœci; a jeœli 
¿one blisko siebie. Kieruj¹c siê swoj¹ cierpienia, œmierci. Mia³a trudnoœci z zasypia- ich moc i dzia³anie wprawi³y ich w podziw -
wyobraŸni¹ zaczêli rozró¿niaæ skupiska gwiazd, niem, nawiedza³y j¹ migreny i bóle psycho- winni byli z nich poznaæ, o ile jest potê¿niejszy 
które swoj¹ form¹ przypomina³y skorpiona, somatyczne. Uwa¿a³a siê za katoliczkê wierz¹- Ten, kto je uczyni³. Bo z wielkoœci i piêkna 
byka, barana itd., i przypisywali im wady i c¹, ale nie praktykuj¹c¹. Traktowa³a Boga jako stworzeñ poznaje siê przez podobieñstwo ich 
zalety danego zwierzêcia. W ten sposób wszechmocnego w³adcê, który jest nieczu³y na Stwórcê" (Mdr 13,1-5). 
powsta³y znaki zodiaku, które s¹ niczym innym ludzkie cierpienia. Nie mog¹c poradziæ sobie ze W œwietle tajemnicy Wcielenia i nauki Chrys-
jak tylko wymys³em astrologów. swoim cierpieniem zg³osi³a siê do wspólnoty tusa widaæ ca³y bezsens astrologicznych
Z naukowego punktu widzenia stosowanie terapeutycznej œw. £ukasza dzia³aj¹cej we zabobonów. Pan Jezus objawi³ nam, ¿e ka¿dy 
znaków zodiaku nie ma ¿adnego uzasadnienia i Wspólnocie B³ogos³awieñstw. Wyzna³a tam, cz³owiek ma nieskoñczon¹ godnoœæ i wartoœæ,
jest po prostu naiwne i œmieszne. Wspó³czeœni ¿e jej rodzina interesuje siê astrologi¹, a ona ¿e jest rzeczywiœcie wolny i absolutnie nie ma
astronomowie ustalili, ¿e pozycja znaków jest przekonana, ¿e przysz³e wydarzenia w jej ¿adnego przeznaczenia zapisanego w gwiaz-
zodiaku, któr¹ pos³uguj¹ siê dzisiejsi astrolo- ¿yciu s¹ z góry zdeterminowane i nieodwo- dach. Œw. Pawe³ pisze: "Baczcie, aby kto was 
gowie, zosta³a ustalona w staro¿ytnoœci i ³alnie musz¹ nast¹piæ. Okaza³o siê, ¿e ca³y nie zagarn¹³ w niewolê przez tê filozofiê 
uleg³a przesuniêciu o 1/12 ko³a czyli o jeden problem zacz¹³ siê, kiedy pewien astrolog bêd¹c¹ czczym oszustwem, opart¹ na ludzkiej
znak zodiaku. I tak, gdy astrolog twierdzi, ¿e przepowiedzia³ jej, ¿e wkrótce rozwiedzie siê tylko tradycji, na ¿ywio³ach œwiata, a nie na 
ktoœ urodzi³ siê pod znakiem Byka, to z mê¿em. Pani K. przyzna³a, ¿e kiedy us³ysza³a Chrystusie. W Nim bowiem mieszka cala 
faktycznie urodzi³ siê on, gdy na niebie by³ przepowiedniê, nie by³o ¿adnych powodów do Pe³nia: Bóstwo, na sposób cia³a" (Kol 2,8-9). 
gwiazdozbiór Barana itd. Jest jeszcze inna rozwodu, poniewa¿ mê¿a bardzo kocha³a i ¿y³a Magisterium Koœcio³a nieustannie, ju¿ od
niedorzecznoœæ w twierdzeniach astrologów, a z nim w zgodzie. Jednak by³a przekonana, ¿e pierwszych wieków chrzeœcijañstwa, ostrzega
mianowicie swoje dane dotycz¹ce wp³ywu przepowiednia musi siê spe³niæ, poniewa¿ ca³a wiernych przed wielkim niebezpieczeñstwem
gwiazd na cechy charakteru i temperament, jej przysz³oœæ zapisana jest w gwiazdach. wró¿biarstwa i astrologii, przed korzystaniem z
obliczaj¹ w ten sposób, ¿e traktuj¹ moment Zaczê³a z lêkiem myœleæ o nieuniknionym rad wró¿biarzy, astrologów. Poniewa¿ w ten
narodzin jako pocz¹tek biologicznego ¿ycia rozwodzie. Dosz³o do tego, ¿e chc¹c go podstêpny sposób dzia³a Szatan. Jeœli osoba
cz³owieka. Tymczasem wspó³czesna genetyka przyspieszyæ, zaczê³a szukaæ kochanka. wierz¹ca radzi siê jasnowidza lub astrologa i 
mówi nam, ¿e to w chwili poczêcia a nie Widaæ tutaj wyraŸnie, jak poprzez przepo- wierzy w ich wró¿by i rady, wtedy pope³nia
narodzin powstaje ca³a konstrukcja gene- wiednie astrologiczne dzia³a szatan, sugeruje grzech œmiertelny.
tyczna, okreœlaj¹ca przysz³y temperament cz³owiekowi jak najszybsze wyjœcie z urojonej 
cz³owieka. Trzeba równie¿ pamiêtaæ, ¿e bardzo sytuacji, zachêcaj¹c do szybszego wype³nienia
ogólnikowy sposób formu³owania przepo- tragicznej przepowiedni. Wiara w astrologiê i 

Ks. M. Piotrowski TChr
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31. nedìle v mezidobí (4.11.)

1. ètení: Mdr 11,22-12,2; 2. ètení: 
2 Sol 1,11-2,2; Evangelium: Lk 19,1-
10
Žalm: odp. Budu velebit tvé jméno, 
mùj Bože, Králi.
Ref. Bêdê Ciê wielbi³, Bo¿e mój i 
Królu.

32. nedìle v mezidobí (11.11.)

1. ètení: 2 Mak 7,1-2.9-14; 2.ètení:  2 
Sol 2,16-3,5; Evangelium: Lk 20,27-
38
Žalm: odp. Až procitnu, Hospodine, 
nasytím se pohledem na tebe.
Ref. Gdy zmartwychwstanê, bêdê 
widzia³ Boga.

33. nedìle v mezidobí (18.11.)

1. ètení: Mal 3,19-20a; 2 Sol 3,7-12; 
2.ètení:  Evangelium: Lk 21,5-19
Žalm: odp. Pøišel Hospodin, aby 
spravoval národy podle práva.
Ref. Pan bêdzie s¹dzi³ ludy spra-
wiedliwie.

Slavnost Ježíše Krista Krále 

(25.11.)

1. ètení: 2 Sam 5,1-3; 2.ètení: Kol
1,12-20; Evangelium: Lk 23,35-43
Žalm: odp. Zaradoval jsem se, když 
mi øekli: „Do domu Hospodinova 
pùjdeme!“
Ref. IdŸmy z radoœci¹ na spotkanie 
Pana.

1. nedìle adventní (2.12.)

1. ètení: Iz 2,1-5; 2.ètení: Øím 13,11-
14; Evangelium: Mt 24,37-44
Žalm: odp. Do domu Hospodinova 
s radostí pùjdeme.
Ref. IdŸmy z radoœci¹ na spotkanie 
Pana.

Poøad bohoslužeb v listopadu

most

Pøíští èíslo MOSTu

vyjde 2. prosince 2007.

Pøíspìvky mùžete zasílat

do 20.11.2007.

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 svì-
dectví 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: Aby mìli zákonodárci
a vìdeètí pracovníci ve zdravotnictví 
hlubokou úctu k lidskému životu od jeho 
poèátku až k pøirozenému ukonèení.
2. Misijní úmysl: Aby na korejském
poloostrovì rostl duch usmíøení a pokoje.
3. Národní úmysl: Aby zemøelí došli Božího 
milosrdenství.

u Nedìle 4.11.2007 - 31. nedìle ti Oltáøní s modlitbou Korunky
v mezidobí; 6.30 a 10.00 èesky, k Božímu Milosrdenství. První
7.50 a 17.00 polsky. pátek v mìsíci - litanie a zasvìcení 

Božskému Srdci Ježíšovu. u Pátek 9.11.2007 - svátek Po-
usvìcení lateránské baziliky. Každý poslední pátek v mìsíci 

v prùbìhu celého školního roku se u Nedìle 11.11.2007 - 32. nedìle 
modlíme za dìti, mládež, žáky,v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky,
studenty, katechety, uèitele a 7.50  a 17.00 èesky.
vychovatele pøi veèerní adoraci u Nedìle 18.11.2007 - 33. nedìle 
Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní od v mezidobí; 6.30 a 10.00 èesky,
16.00 hodin (mimo dobu postní).7.50  a 17.00 polsky.

u Mše svatá v Domovì dùchodcù u Nedìle 25.11.2007 - Slavnost 
na Sosnì je každý pátek v 15.30. Ježíše Krista Krále; 6.30 a 10.00 
Pùl hodiny pøed zaèátkem mše polsky, 7.50  a 17.00 èesky.
svaté je možno pøistoupit ke 

u Pátek 30.11.2007 - svátek, sv. svátosti smíøení.
Ondøeje, apoštola.

u Mše svatá v Nemocnici Sosna je 
u Nedìle 2.12.2007 - 1. nedìle sloužena každou sobotu v 15.30. 

adventní, 6.30 a 10.00 èesky, 7.50 Pøede mší sv. pøíležitost ke 
a 17.00 polsky. svátosti smíøení.

u Každou nedìli pùl hodiny pøed 
veèerní mší svatou  je adorace 
Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní a svá-
tostné požehnání. Poslední nedìle 
v mìsíci - Mariánské veèeøadlo.

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

u Každý ètvrtek od 16.00 a první 
pátek po ranní mši svaté je výstav 
Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní. 

u Každý pátek po ranní i veèerní mši 
svaté je výstav Nejsvìtìjší Svátos-
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Úmysly apoštolátu modlitby
– listopad 2007

Nedìlní a sváteèní
liturgie v listopadu

16.11. - Wspólna modlitwa w kap-
licy na Osówkach (odjazd 
autobusu Osùvky - Kojkovice
z dworca aut. o godz. 15:40).

19.11. - Spotkanie z Pismem
Œwiêtym i  Katechizmem
w salce parafialnej o godzinie 
15.00.

24.11. - Spotkanie Sympatyków 
Radio Maryja w salce para-
fialnej o godzinie 14.30

Program spotkañ

*  *  *

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


