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V noci nasnìžilo. Pøíroda se odì- Zámìrem èlánku není moralizo- nìjší pohled na zmìnu našeho 
la do bìlostného šatu. Èerstvé vloè- vání. Spíše chci poukázat na øešení, smýšlení pøinesl (alespoò pro mne) 
ky pøikryly nevábné kontury, které jež nám pøináší Kristus. Ježíš nám tehdy ještì kardinál Ratzinger. 
tvoøily panoráma tìchto dnù. Nová nabízí bìlostný šat odpuštìní. Touží Obrátit se, øíká, znamená promys-
„nadílka“ zimy vyvolala v lidech nás zbavit pout høíchu. Tento let, zhodnotit svùj dosavadní život a 
nejrùznìjší reakce. Nadšení a jásot nádherný, záøivý šat èistoty Božích hledat nový styl života. Obrátit se 
zøejmì prožívaly dìti, milovníci dìtí od Nìj dostáváme pøi køtu a pøi znamená neøídit se vìtšinovým ná-
tohoto roèního období èi zimních každé upøímné svátosti smíøení. zorem. Obrátit se znamená osvobo-
sportù. Teplomilní, staøí a nemocní Nechme se Bohem obdarovat. Slož- dit se od sobìstaènosti! Neobrácení 
oèividnì nadšení nesdíleli. Ti, které me u Jeho nohou høích, vždy� naše je: staèím si sám, nepotøebuji druhé. 
poèasí pøíliš nevzrušovalo, byli snad duše høích nesnáší. Je to nìco cizo- Obrácení je odevzdáním se lásce 
vyznavaèi tzv. „gauèových“ sportù, rodého v nás. Bùh má øešení pro JINÉHO.
jedinci žijící v „ulitì“ vlastního svìta každého. Oèistná krev Beránka – Obrácení je touhou po klidném 
i jiní. Spasitelova – pøináší øešení, je doko- svìdomí, èistém srdci. A Ježíš nám 

Proè vyboèuji z tématu? Únik je nalým lékem. v šestém blahoslavenství øíká: „Bla-
pouze zdánlivý. Pøi pohledu na Smyslem postní doby je postavit hoslavení èistého srdce, nebo� oni 
krajinu zastøenou bílým hávem a se do Boží pøítomnosti, promìna budou vidìt Boha“.
v souvislosti s otázkou postu se mi našeho srdce, obrácení. Svìží, jas-                                        Otec Jan

vybavila myšlenka jednoho spo-
lubratra. Podívejte na èerstvì napa-
dený sníh. Je záøivì bílý, øíká tento 
knìz. Staèí udìlat pár pohybù 
lopatou a co nalézáme? Krátce øeèe-
no: šeï a špínu. Nìco podobného se 
odehrává v nejrozumnìjších tvorech 
této planety, v jejich srdci. Na po-
hled jsme nìkdy zdvoøilí, uhlazení, 
zbožní køes�ané. A uvnitø? Nebývá 
to mnohdy líbivý pohled.

„Nahota“ našeho srdce je zajisté 
nìèím velmi osobním. Není k uka-
zování jiným. Ochuzení, zranìní a 
špínu svého srdce mùžeme a dokon-
ce máme odkrývat pøed Bohem. Ani 
ïábel neumí v nás èíst, jedinì Pán 
vidí do srdce. 

Ke své høíšnosti zaujímáme 
postoj, podobnì jak reagujeme na 
olympiádu, nìjaký prožitek nebo 
rozmary poèasí. Vypùjèím si pøi-
rovnání napsaná o pár øádkù výš, 
ale zámìrnì je otoèím. Duše obtìž-
kána høíchem vzbuzuje u jednìch 
lítost, jiní prožívají slast èi jakési 
nadšení. Nejhorším stavem je 
flegmatický postoj, rezignace: mì je 
to jedno!?

Postní meditace
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Drazí bratøi a sestry, spolupráci pro obecné blaho, vùli k míru,“ ale nomickou a finanèní moc, aby prosazovali 
také „uznání nejvyšších hodnot a Boha, jenž rozvoj založený na úctì k dùstojnosti každého 

postní doba je èas vyhrazený pro vnitøní pou� 
je jejich zdroj a cíl.“ V této linii se papež èlovìka. Dùležitým ovìøením této snahy 

k tomu, jenž je pramenem milosrdenství. Je 
nezdráhal navrhnout jako øešení pøedevším bude skuteèná náboženská svoboda, 

to pou�, v níž nás on sám doprovází pøes 
víru, dar Boží, který pøijali lidé dobré vùle, a nechápaná jen jako možnost hlásat a osla-

pouš� naší chudoby a podporuje nás na naší 
jednotu v Kristovì lásce. Kristùv „pohled“ na vovat Krista, ale i jako pøíspìvek k budovaní 

cestì k velikonoèní radosti. I v žalmistovì 
zástupy nás tedy nabádá, abychom potvrdili svìta oživovaného láskou. Do této snahy 

„rokli šeré smrti“ (Ž 23,4) nás Bùh ochraòuje 
skuteèný obsah onoho „dokonalého huma- patøí také efektivní zhodnocení ústøední role 

a podporuje, i když nám pokušitel podsouvá 
nismu“, který podle Pavla VI. spoèívá v roz- autentických náboženských hodnot v životì 

zoufalství nebo nás pobízí, abychom vložili 
voji „celého èlovìka a celého lidstva“. Proto èlovìka jakožto odpovìï na jeho nejniternìj-

planou nadìji do díla svých rukou. Ano, také 
prvotní pøíspìvek, který církev nabízí k roz- ší otázky a jako etická pobídka vzhledem 

dnes Pán naslouchá volání zástupù prahnou-
voji èlovìka a národù, nespoèívá v hmotných k jeho osobní a spoleèenské odpovìdnosti. 

cích po radosti, míru a lásce. Zástupy se, tak 
prostøedcích nebo v technických øešeních, To jsou mìøítka, na jejichž základì se køes-

jako v každé dobì, cítí opuštìné. Bùh však 
ale v hlásání Kristovy pravdy, která vycho- �ané budou muset nauèit moudøe hodnotit 

nedopustí, aby temnota hrùzy pøevládala, a 
vává svìdomí a uèí opravdové dùstojnosti programy tìch, kteøí jim vládnou.

to ani v zoufalství bídy, samoty, násilí a hla-
osoby a práce tím, že podporuje utváøení 

du, jež postihují bez rozdílu starce, dospìlé i Nemùžeme ignorovat chyby napáchané 
kultury, jež by skuteènì odpovídala na 

dìti. Jak totiž napsal mùj milovaný pøed- v prùbìhu dìjin mnohými, kteøí se prohlašo-
všechny otázky èlovìka.

chùdce Jan Pavel II., existuje „mez uložená vali za Kristovy uèedníky. Ti si nezøídka, tváøí 
zlu božským Dobrem“ a touto mezí je milosr- Tváøí v tváø hrozným výzvám chudoby u vel- v tváø závažným problémùm, mysleli, že 
denství. Právì v této souvislosti je postaven ké èásti lidstva jsou lhostejnost a uzavírání nejprve je zapotøebí zdokonalit zemi a poté 
na zaèátek tohoto poselství výrok z evan- se do vlastního egoismu v neúnosném teprve myslet na nebe. Pokušení spoèívalo 
gelia, podle nìhož Ježíš, „když vidìl zástupy, protikladu ke Kristovu „pohledu“. Pùst a v názoru, že pøed naléhavými potøebami je 
bylo mu jich líto“ (Mt 9,36). Ve svìtle tohoto almužna, které spolu s modlitbou církev nejprve nutné zmìnit vnìjší struktury. To 
výroku bych se chtìl pozastavit a zamyslet pøedkládá zvláštním zpùsobem v postní mìlo pro nìkteré za následek, že promìnili 
nad velmi diskutovanou otázkou naší sou- dobì, jsou vhodnou pøíležitostí k tomu, køes�anství v moralismus a nahradili víru 
èasnosti, kterou je rozvoj. I dnes Ježíšùv abychom se tomuto „pohledu“ pøizpùsobili. skutky. Právem proto mùj pøedchùdce blahé 
soucitný „pohled“ nepøestává být zamìøen Pøíklady svatých a mnohé misionáøské pamìti Jan Pavel II. konstatoval: „Pokušení 
na lidi a národy. Pohlíží na nì s vìdomím, že zkušenosti, které charakterizují dìjiny církve, dneška spoèívá v tom, zredukovat køes�an-
v Božím „plánu“ jsou povoláni ke spáse. jsou drahocennými znameními zpùsobu, jak ství na lidskou moudrost a udìlat z nìho 
Ježíš zná nástrahy, jež se stavìjí do cesty nejlépe podporovat rozvoj. Také dnes, v dobì souèasnì nauku pøíjemného života. Ve 
Božímu plánu, a je mu líto zástupù; rozhoduje vzájemné celosvìtové provázanosti, lze øíci, znaènì sekularizovaném svìtì nastoupila 
se chránit je proti vlkùm i za cenu svého že žádný ekonomický, spoleèenský èi politic- 'postupná sekularizace spásy', za kterou se 
života. S tímto pohledem Ježíš objímá ký projekt nenahrazuje ono darování sebe bojuje jistì ve prospìch èlovìka, ale èlovìka, 
jednotlivce i zástupy a všechny je odevzdává sama druhému èlovìku, které je vyjádøením který je sám rozpolcen a omezen na horizon-
Otci tím, že sám sebe nabízí jako obì� lásky. Kdo jedná podle této evangelijní logiky, tální dimenzi. My naproti tomu víme, že Ježíš 
smíøení. žije víru jako pøátelství s vtìleným Bohem a pøišel, aby pøinesl úplnou spásu.“

jako on na sebe bere hmotné a duchovní 
Církev, osvícená touto velikonoèní pravdou, Právì k této úplné spáse nás chce pøivést 

potøeby bližního. Dívá se na nìj jako na 
ví, že pro podpoøení plného rozvoje je nutné, postní doba, se zøetelem na Kristovo vítìzství 

nezmìrné tajemství, hodné nekoneèné péèe 
aby náš „pohled“ na èlovìka byl mìøen podle nad každým zlem, které èlovìka utiskuje. Ve 

a pozornosti. Ví, že ten, kdo nedává Boha, 
Kristova pohledu. Není opravdu nikterak smìøování k božskému Mistru, v obrácení se 

dává pøíliš málo. Blahoslavená Tereza z Kal-
možné od sebe oddìlit odpovìï na hmotné a k nìmu, v zakoušení jeho milosrdenství 

katy øíkávala: „První chudoba národù spoèívá 
spoleèenské potøeby lidí od uspokojení prostøednictvím svátosti smíøení odhalíme 

v tom, že neznají Krista.“ Proto je potøeba, 
hlubokých potøeb jejich srdcí. To je tím více „pohled”„ který nás hluboce zkoumá a mùže 

aby byl Bùh objevován v Kristovì milosrdné 
tøeba zdùraznit v nynìjší dobì velkých zmìn, znovu pøivést k životu zástupy i každého 

tváøi; bez této nadìje nebude spoleènost 
kdy stále živìji a naléhavìji vnímáme svou z nás. Tento „pohled“ navrací dùvìru tìm, 

vybudována na solidních základech.
odpovìdnost za chudé ve svìtì. Již mùj kdo se neuzavírají do skepticismu, a otevírá 
ctihodný pøedchùdce papež Pavel VI. pøesnì Díky mužùm a ženám, jež oddanì naslouchají pøed nimi nadìji na vìènou blaženost. Také 
rozpoznal spouš� zpùsobenou nedostateè- Duchu Svatému, vzniklo v církvi mnoho v dìjinách, i když se zdálo, že nenávist 
ným rozvojem jako násilí páchané na lidstvu. charitativních dìl lásky s cílem podporovat vítìzila, Pán nedopustil, aby se nedostávalo 
V tomto smyslu v encyklice Populorum rozvoj: nemocnice, univerzity, školy odbor- záøných svìdectví jeho lásky. Svìøuji naše 
progressio odsoudil životní podmínky tìch, ného vzdìlávání a malé firmy. Jsou to postní putování Pannì Marii, která je „nadìje 
„kdo jsou sužováni tak velkým hmotným iniciativy, které už dávno pøed jinými projevy zdroj živý,“ aby nás pøivedla ke svému Synu. 
nedostatkem, že jim chybí existenèní obèanské spoleènosti podaly dùkaz o upøím- Jí svìøuji zvláštì ty zástupy zkoušené 
minimum, anebo se octli v mravní bídì, né péèi o èlovìka ze strany osob, které chudobou, které i dnes volají o pomoc, pod-
kterou si zpùsobili svým sobectvím,“ a dále jednaly z popudu evangelijního poselství. poru a pochopení.
„spoleèenská zøízení, která pocházejí ze Tato charitativní díla ukazují cestu, jak i dnes 

V tomto smýšlení všem ze srdce udìluji 
špatného užívání majetku nebo ze zneužívání vést svìt ke globalizaci, jež by ve svém 

zvláštní apoštolské požehnání.
moci, z vykoøis�ování dìlníkù nebo z ne- støedu mìla skuteèné blaho èlovìka a vedla 
správných obchodních jednání.“ Jako opat- tak k opravdovému míru. S tímž soucitem, 
øení proti takovému zlu doporuèoval Pavel VI. jaký mìl Ježíš se zástupy, vnímá církev i Vatikán, 29. záøí 2005
nejen „mít vìtší úctu k lidské dùstojnosti dnes jako svùj úkol vyžadovat od tìch, kteøí 

BENEDIKT XVI.druhého, zamìøení se na ducha chudoby, mají v rukou politickou odpovìdnost a eko-

Poselství Svatého otce Benedikta XVI. k postní době 2006
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MOST: Z tøinecké farnosti jste odešel pùsobení v Napajedlích, intenzívnì vì-
po násilném zásahu tehdejšího komu- noval oblasti tzv. duchovní obnovy, 
nistického režimu v létì roku 1984, charismatickému hnutí. Mohl byste 
neboli pøed více než pøed 21 lety. Jak našim ètenáøùm pøiblížit hlavní 
se odvíjela Vaše životní cesta od tohoto myšlenky charismatického hnutí a 
momentu? shrnout onu dobu? Jste v tomto 

smìru aktivní i dnes?
P. Adam Rucki: Tøinecká farnost 
patøila k mé „první lásce“. Prožil jsem P. Adam Rucki: V osmdesátých létech 
v ní krásných sedm let. V Bibli èíslo vznikalo mnoho modlitebních skupin, 
sedm znamená plnost. Kromì „kapla- které nemìly vždycky duchovní 
nování“ v Tøinci byl jsem zároveò vedení. Dnes už ani já poøádnì nevím, 
administrátorem farnosti Støítež, ke jak se to stalo, že co dva mìsíce celou 
které patøily Guty s døevìným sobotu naplnily kostel v Napajedlech 
kostelem – naší duchovní oázou, ve modlitební skupiny od Ostravy až po 
které nebe sestupovalo mezi nás. Brno a Hodonín. Zval jsem na ta 
Adorace byla naší horou Promìnìní, setkání rùzné duchovní autority a tak 
kde jsme spolu s mladými dostávali Obnova v Duchu Svatém na Moravì 
vnitøní sílu od našeho Pána, a tak jsme dostávala jednotnìjší smìr v jednotì 
mohli být vìrní v temnotách tomu, co s Církví. Dostal jsem se do této služby 
jsme vidìli ve svìtle. jako „Pilát do Kréda“. Církev nikdy 

v dìjinách nevypadala jako pole Po 13 mìsících práce v Drobných 
s hlávkovým zelím, ale jako louka, provozovnách v Jablunkovì a po 
která hýøí rùznými barvami a tvoøí soudu, který skonèil rozsudkem: tøi 
dokonalou harmonii. Miluji církev za mìsíce odnìtí svobody s podmínkou 
široké srdce, za to, že byla schopna na jeden rok, jsem dostal státní Ježíši Kristu. Nemohu zapomenout na 
v dìjinách se otevøít na rùzné øády, souhlas ke knìžské èinnosti v jihomo- jezuitu P. Františka Kuèeru, který nám 
spirituality a hnutí. Proto máme ravské farnosti Valašské Klobouky. v semináøi dával duchovní cvièení. 
jednu „svatou, všeobecnou, apoštol-V této farnosti jsem sloužil další V nacistickém koncentráku byl 4 roky, 
skou církev“, bez rozdìlení. Vždycky, i  4 roky jako kaplan. Putovávali jsme v komunistickém 17 let. Bìhem jedno-
v minulosti, i v dobì krize Bùh povo-s mládeží této farnosti na noèní ho rozhovoru se na mne podíval 
lával své služebníky, aby probouzeli adorace do Jablunkova, kde se mladí a zeptal se: „Kouøíš?“ Odpovìdìl jsem: 
Boží lid k hlubší vìrnosti vùèi Ježíšovi, zapojili do adorace mládeže z Tøince a „Ne“. „To je dobøe“, pokraèoval, „bu-
napøíklad sv. František, sv. Dominik, Jablunkova. Brzy se zapálili stejným deš mít lehèí vìzení“. Když jsem vidìl, 
sv. Bernard, sv. Kateøina Sienská, která ohnìm, který pøitahoval množství jak se chlapi svíjeli bolestí, protože 
mìla snad všechny dary a charismata, mladých na Valašsku a posléze nemìli cigarety, vzpomnìl jsem si na 
o kterých píše apoštol Pavel. Dále tady pøeskoèil do Napajedel a Spytihnìvi. slova jezuity Františka. Každý èlovìk, 
byli sv. Ignác, sv. Terezie Veliká, sv. V tìchto farnostech po 15 letech kap- který trpí ve spojení s Pánem, je 
Jan z Køíže, sv. Terezka od Dítìte Ježíš, lanování (v roce 1992) jsem se poprvé drahokamem, který získává na cenì 
bl. Matka Tereza, Jan XXIII., Jan Pavel stal faráøem. Tam jsme cítili velkou broušením, známe to všichni z vlastní 
II. atd. Obnova v Duchu Svatém nebo pøímluvu Anièky Zelíkové, kandidát- zkušenosti. Církvi vždycky slušel køíž, 
její jiný název „charismatické hnutí“ ky na oltáø. a když se odìla do purpuru, byla 
nemá zvláštní spiritualitu a vlastní velmi ochuzena. Jsem pøesvìdèen, že 
organizaci. Pomáhá otevøít se více køes�anství je teprve v plenkách, èeká MOST: Jak dnes, s odstupem tolika 
Duchu Svatému, který usvìdèuje ho velká budoucnost. Ježíš mluvil let, vnímáte svou zkušenost z roku 
z høíchu, dává hlubší poznání Boha, o malém stádci, o kvasu, o malém 1984-1985, kdy jste byl vzat do vaz-
rozpaluje srdce láskou k Bohu a lidem, zrnku, které má obrovskou vnitøní by, trestnì stíhán pro maøení dozoru 
ke slovu Božímu, Eucharistii, vytváøí sílu, pramenící z Božího Ducha. Naše státu nad církví a následnì v roce 
spoleèenství. Obnova, stejnì jako jiná spoleènost musí ještì více zakusit 1985 i odsouzen k podmínce v proce-
hnutí v církvi, vede ke koøenùm naší prázdnotu konzumního života, potom su, který byl typickým represivním 
nadìje. Nejúrodnìjší pùdu má v misij-zatouží po lásce, kterou ukazovali procesem bývalého režimu, namíøe-
ních zemích, v Africe a Jižní Americe, první køes�ané v Øímì. Pozná, že ne-ným proti katolické církvi? Jaký je Váš 
kde velmi významnì brzdí šíøení koneènou duši nemùže uspokojit pohled na souèasnou situaci v naší 
rùzných sekt, které nahlodávají døí-žádný èlovìk, majetek, sláva. Prostì spoleènosti, nakolik je ještì myšlení 
mající církev. Díky vanutí Ducha duše se nedá nièím ošidit a zaène se jí lidí ovlivnìno tím, co tady bylo do 
Svatého jsem žasl nad velkou láskou stýskat po milujícím Stvoøiteli, roku 1989?
mládeže k Eucharistii, ke slovu Vykupiteli a Posvìtiteli, který nás na-
Božímu a nad èistým životem snou-plòuje láskou, radostí a pokojem a dá P. Adam Rucki: Zkušenosti z let 
bencù, které jsem jako jejich zpovìd-plnost i nadìji lidskému srdci.1984-1985 pøi zpìtném pohledu byly 
ník pokládal za velký eucharistický paradoxnì velkým obdarováním. 
zázrak. Tento zázrak mladým lidem MOST: Je všeobecnì známo, že jste se Køes�ané od samých zaèátkù zakoušeli 
neumožní tìlo a krev, ale síla Ducha v urèitém období, zejména bìhem odpor, když se snažili zùstat vìrní 

foto Pavel Zuchnický

Jak se mají, co dělají: : P. Adam Rucki 
Zapomenout na sebe a být darem pro druhé!

Drazí ètenáøi MOSTu, v tomto èísle pokraèujeme ve volném cyklu setkání s osobnostmi, kteøí jsou nìjak spojeni s tøineckou 
farností. Naším hostem je tentokrát P. ADAM RUCKI, který v Tøinci pùsobil jako kaplan v letech 1977-1984 a svým aktivním 
a úspìšným pùsobením mezi mládeží se zapsal „do dìjin“ celého našeho regionu. Od té doby uplynulo více než 20 let a nás 
zajímalo, kde a jak žije „Ojciec Adaœ“ dnes. 

(pokraèování na str. 4)
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(pokraèování ze str. 3) MOST: Vysvìtlete nám, jakou konk-
Svatého, mohutnì proudící z Eucha- rétní náplò má biskupský vikáø pro 
ristie. Každý pokøtìný èlovìk má dary duchovní povolání. Kde bydlíte, sídlíte 
Ducha Svatého, ale díky víøe, žízni a a pùsobíte? 
prosbì mùže dostat další dary, 
kterými lépe slouží bratøím a sestrám. P. Adam Rucki: Náš biskup František 
Mnozí, kteøí prošli Obnovou, vytvoøili Václav Lobkowicz mì vytáhl ze 
komunity, novodobé „øády“ jako semináøe, abych sloužil jako jeho 
Emanuel, Blahoslavenství, Nová cesta, kaplan bratøím knìžím. Jako jsem byl 
Jeruzalémské spoleèenství aj. Ostatní blízko bohoslovcùm, nyní bych chtìl 
slouží jako jednotlivci v církvi a ve být blízko knìžím. Proto je navštìvuji, 
svìtì. Jako spirituál v semináøi  jsem naslouchám jim, nìkteré zpovídám. 
se nemohl ztotožòovat s jedním hnu- Bydlím na faøe v Ostravì – Mariánské 
tím. Jak si mì Duch Svatý používal Hory a z tohoto místa vyrážím s du-
v semináøi, ví pouze Bùh sám. Zùstala chovní obnovou do rùzných farností. 
mi láska k Eucharistii (a Eucharistie je Co tøi týdny jezdím do semináøe 
Pøítomnost, proto jsem v knìžství ne- zpovídat bohoslovce. Biskup mi svìøil 
trpìl nikdy samotou), láska k bratøím také duchovní vedení zasvìcených 
a sestrám. Pán mi zachoval v srdci panen, které skládají sliby do jeho 
radost a pokoj. Všechno je milost. rukou. Dalším úkolem je vìnovat se 
Svatý Jan z Køíže øíká, kdo mnoho od mladým, kteøí by chtìli zasvìtit svùj 
Boha èeká, mnoho dostává, kdo málo, život v knìžství nebo v øeholním 
málo dostává. Dostáváme na míru životì. Mohu øíci, že vedu takový 
oèekávání. Malá Terezka znala ta apoštolský život od mìsta k mìstu, od 
slova, proto chtìla od Boha, ve své vesnice k vesnici. Nemám zázemí ve 
dìtské smìlosti, všechno pro svoji farnosti ani v seminárním spoleèen-
svatost a dostala to. Øíkala: „Mùj Bùh, ství, ale zato mohu více pøebývat se 
nesmírnì bohatý není “troškaø“ svým Pánem. On mi musí staèit. Boží 
skoupý, ale je všemohoucí, proto mi vùle je nároèná, ale krásná. Plnit Boží 
dá všechno“. Není dnes problémem vùli je hlavním posláním každého 
v církvi právì to, že tak málo od Boha pokøtìného. Stále se uèím zapomínat 
oèekáváme? na sebe, nebo� milost všech milostí je 

zapomenout na sebe a být darem pro 
MOST: V dalším období Vaší knìžské druhé.
služby jste pùsobil jako spirituál knìž-
ského semináøe v Olomouci. Co obná-
šela tato úloha? MOST: Jaké vzpomínky Vám zùstaly 

na roky 1977-1984, na „wspólnotê“, 
P. Adam Rucki: V semináøi jsem slou- na Tøinecko, Guty, Støítìž …? 
žil deset let jako spirituál. Nyní na  mé 
místo nastoupil mùj soused z Bukov- P. Adam Rucki: Do dnešního dne 
ce, P. Jan Szkandera. Posláním spiri- nosím ve svém srdci i ve svých mod-
tuála je vést bohoslovce k Ježíši a uka- litbách bratry a sestry z Tøince, Støí-
zovat na krásu apoštolského a knìž- teže, Gutù, Nebor a ostatní. Byli mojí 
ského života. Zamilovat si Ježíše první láskou a na tu se nezapomíná. 
mùže pouze ten, kdo se otevøe Duchu Prosím Vás také o modlitbu, abych byl 
Svatému. On je láska mezi Otcem a lepším nástrojem v rukou svého Pána, 
Synem a pouze On  mùže vlít do aby Boží království a Boží chvála se 
lidského srdce poznání Boha a žár. šíøily po celé zemi.
Proto také spirituálové vedou kandi-
dáty knìžství k modlitbì, která oteví-
rá srdce na Boží lásku. Spirituál je MOST: Otèe, dìkujeme za krásná 
k dispozici bohoslovcùm „24 hodin slova a vše, co jste vykonal pro šíøení 
dennì“, vede s nimi rozhovory, je je- Evangelia a lásky k Eucharistii. 
jich rádcem a zpovìdníkem. Nejpod- Pøejeme Vám hodnì Božího požehnání 
statnìjší službou je ukázat Ježíše ve pøi službì Pánu. 
svém životì a to není tak jednoduché.

MISIJNÍ KOLÁČE 2006
Letos se již po šesté uskuteèní v naší farnosti peèení misijních koláèù, které je 
spojeno s dobrovolnou sbírkou. Stejnì jako v letech minulých se budou rozdávat 
po všech mších svatých koláèe a jiné dobroty za dobrovolný finanèní pøíspìvek. Za 
takto získané peníze budeme moci opìt zaplatit školné a jiné dùležité potøeby 
našim pìti adoptovaným dìtem v Ugandì a na Ukrajinì. Akce se uskuteèní opìt 
4. nedìli postní, tj. 26. bøezna 2006. Pøedem dìkujeme všem, kteøí nám pomohou 
a� už s peèením, rozdáváním nebo tìm, kdo sami nìco upeèou a donesou na faru 
dne 25. bøezna v dobì od 18.00 do 19.00 hod.
Jakékoliv dotazy k pøipravované akci vám rády zodpoví:  
Pavla Golasowská,            tel: 604 223 971
Michaela Wawreczková,    tel: 723 027 833

Ekonomické okénko:
dnes „Výhled“

Pøedmìtem tohoto ekonomického okén-
ka je pøiblížení Vám, drazí farníci, obsahu 
jednání ekonomické rady naší farnosti, 
které probìhlo nedávno a jeho cílem bylo 
projednat všechny dùležité otázky 
zabývající se hospodáøskou stránkou 
naší farnosti. P. František Vrubel seznámil 
èleny rady (která má poradní statut, bez 
rozhodovacích pravomocí a je bez právní 
zodpovìdnosti) s aktuálním stavem 
finanèních prostøedkù farnosti a s hos-
podaøením roku 2005. V podstatì tyto 
údaje byly èteny v kostele poslední den 
kalendáøního roku 2005. 
Poté ekonomická rada projednala plány 
na nejbližší období a výhled na nejbližší 
2-3 roky. Otec František informoval, že 
pokud toto finanèní prostøedky dovolí, 
v roce 2006 budou provedeny tyto akce: 
èásteèná výmìna oken v budovì fary, 
malování interiéru kostela odbornou 
firmou (srpen 2006), generální oprava 
varhan (podzim 2006), vybudování bez-
bariérového pøístupu do kostela v pros-
torách souèasného boèního vchodu 
(jaro 2006). Mìsto Tøinec pøislíbilo za 
svoje finance vybudovat 15-18 parko-
vacích míst podél cesty vedoucí od 
kostela ke starému høbitovu, kolem farní 
zahrady (ze strany od Olzy) na šikmé 
stání. Zda se najdou finance na pøe-
stavbu vjezdu ke kostelu na z málo 
pøehledného na více pøehledný, je zatím 
nejisté. Dále bylo rozhodnuto, že v roce 
2006 bude vypracována odborná 
analýza vèetnì nìkolika variant rozpoètu 
nákladù na výstavbu jednoduchého 
spoleèensko-pastoraèního centra 
v prostorách farní zahrady, které by 
sloužilo zejména rùzným laickým akti-
vitám a mìlo by nahradit významovì 
stávající „salku na faøe“. Variantou by 
bylo i rozšíøení stávajících prostor salky 
formou pøístavby, ale toto musí posoudit 
odborníci na stavební práce a archi-
tekturu. Každopádnì si rada dala za cíl 
spoèítat letos reálné náklady na vy-
budování takového centra u fary a kos-
tela s tím, že pøípadná výstavba by se 
realizovala v dalších letech. Ale zde není 
možné pøedbíhat, o výsledcích studie 
budete urèitì vèas a dostateènì infor-
mováni. Zapomenout nelze ani na 
nutnost vyèištìní fasády budovy fary, aby 
barevnì fara ladila s kostelem. Kolik se 
podaøí, uvidíme. Všechno v podstatì 
záleží na darech farníkù, ale zde nutno 
ihned dodat, že ti v Tøinci skoupí nejsou a 
vždy obìtavì pøispívali na potøeby 
farnosti. A za to opakovanì dìkujeme. 
                                                             Mk 
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w roku 1994 sk³ada³a œluby wieczyste. Druga czy³y dwie kandydatki z Jab³onkowa. Dom, 
z sióstr – siostra Laurencja w 2001 roku zagai³a w którym zamieszka³y siostry by³ poœwiêcony 
nowe tysi¹clecie w klasztorze obrzêdem w uroczystoœæ œw. Franciszka 4.10. 1851 roku. 
swoich ob³óczyn. Imiê Laurencjusz nosi³ rów- Od tego dnia siostry rozpoczê³y pracê przy 
nie¿ ks. Wawrzyniec, który sprowadzi³ przed chorych. Film pe³en jest tak¿e dramatycznych 
155 laty siostry El¿bietanki do Jab³onkowa. momentów, które prze¿ywa³ klasztor i siostry 
W 2005 roku siostra Laurencja sk³ada³a œluby zakonne w czasie okupacji niemieckiej, 
wieczyste. Aktualnie konwent liczy 24 sióstr przeœladowañ w okresie rz¹dów komunistycz-
El¿bietanek na czele z Matk¹ prze³o¿on¹ nych, sta³ej groŸby deportacji, zakazu pracy, 
s. M. Bonawentur¹. Siostry bardzo barwnie zakazu przyjmowania nowych sióstr itp. 
opisa³y swoje codzienne zajêcia, szczegó³y Klasztor i siostry przetrwa³y dziêki Bo¿ej 
stroju zakonnego oraz ca³¹ drogê od momentu, Opatrznoœci i dziœ mog¹ w pe³ni wykonywaæ to, 
kiedy  dziewczyna zdecyduje siê na ¿ycie co jest najwa¿niejszym pos³annictwem sióstr 
w klasztorze a¿ po w³o¿enie habitu i poœwiêce- El¿bietanek – s³u¿ba chorym oraz starszym 
nia ca³ego swego ¿ycia na s³u¿bê Bogu, ludziom. Film pokazuje tak¿e lata wspó³czesne, 
Koœcio³owi i bliŸniemu. Warto chocia¿ w skró- kiedy w roku 1991 po niezbêdnych remontach i 
cie poznaæ wa¿ne momenty tej drogi. Dziew- naprawach powsta³ nowy dom dla seniorów, 
czyna (w wieku od 18 do 35 lat), która czuje który zosta³ nazwany wed³ug g³ównej patronki 
powo³anie do ¿ycia zakonnego jest przyjêta zakonu Domem œw. El¿biety. Dziœ w tym domu 
przez Matkê prze³o¿on¹ i przechodzi dwu- seniorów ¿yje oko³o 80 mieszkañców – 
tygodniowy okres, podczas którego nie prze- klientów, którzy pod troskliw¹ opiek¹ sióstr 
bywa w towarzystwie reszty sióstr, ale bacznie El¿bietanek mog¹ w pe³ni prze¿ywaæ swoje 
poznaje ¿ycie klasztorne. PóŸniej w przeci¹gu 6 pozosta³e dni i lata w bliskoœci Boga. W³aœnie  
miesiêcy (okres tzw. postulatu) w³¹cza siê do siostra Laurencja jest odpowiedzialn¹ za 
ró¿nych prac, chodzi na modlitwy, w³¹cza siê ergoterapiê tzn. wype³nianie wolnego czasu 
do wspólnoty a je¿eli ma rzeczywiœcie to seniorów. Oprócz udzia³u w mszy œwiêtej, 
powo³anie, to prosi o ob³óczyny. Siostry otrzy- wspólnych modlitwach klienci mog¹ s³uchaæ 
muj¹ bia³y welon i habit, z³ot¹ koronê, która Radio Maryja, ogl¹daæ TV Trwam czy filmy 
oznacza radoœæ niebiañsk¹ oraz imiê i przydo- wideo z tematyk¹ religijn¹ itp. Siostry z podo-
mek. Po roku nowicjatu, który mo¿e przed³u¿yæ piecznymi robi¹ ró¿ne prace rêczne, plastyczne, 
siê i na dwa lata, sk³adaj¹ siostry œluby organizuj¹ spotkania, wycieczki. Kto z podo-
czasowe – œluby czystoœci, ubóstwa i pos³u- piecznych czuje siê na sile, w³¹cza siê 
szeñstwa. Otrzymuj¹ wieniec mirtowy z bia³y- z wielk¹ radoœci¹ do pracy sióstr. Klasztor 
mi kwiatami. Zak³adaj¹ czarny welon. Po trzech El¿bietanek ma w dniu dzisiejszym oko³o 400 
latach s¹ œluby wieczyste, gdy siostry otrzy- zg³oszonych w kolejce do przyjêcia w poczet 
muj¹ z³oty pierœcieñ oraz koronê cierniow¹, aby pensjonariuszy Domu œw. El¿biety. Gdy 
dzieliæ z Chrystusem nie tylko radoœæ, ale i w styczniu tego roku przyszliœmy z kolêd¹ 
cierpienie. odwiedziæ klasztor El¿bietanek, odczuliœmy 

w pe³ni jakim skarbem i wielkim darem Bo¿ym Siostry pokaza³y nam film z histori¹ 
jest obecnoœæ sióstr, które pomagaj¹ swoim klasztoru od roku 1851, kiedy to do Jab³onkowa W sobotê 11 lutego obchodziliœmy 
podopiecznym prze¿ywaæ czas wielkiego przyby³a pierwsza siostra Bonawentura z klasz-Œwiatowy Dzieñ Chorego. W naszej parafii 
cierpienia i choroby w œwietle Bo¿ego toru El¿bietanek w Cieszynie, do której do³¹-trzynieckiej w tym dniu modliliœmy siê o nowe 
Mi³osierdzia. G³êboko prze¿yliœmy tê atmosferê powo³ania kap³añskie i zakonne. W czasie 
pe³n¹ spokoju, radoœci i nadziei. Nie zawsze Adoracji przed Najœwiêtszym Sakramentem 
potrzeba pieniêdzy lub specjalnej aparatury. wspominaliœmy o tych, którzy pomagaj¹ 
Najlepsza bowiem nie zast¹pi czyjeœ wszystkim cierpi¹cym i potrzebuj¹cym. W na-
wspó³czuj¹cej obecnoœci, dzielenia smutku, szej bliskiej okolicy znajduje siê Klasztor 
obdarowania cennym czasem i serdeczn¹ El¿bietanek w Jab³onkowie, który w 2001 roku 
uwag¹. Niewyczerpalna jest hojnoœæ Bo¿ej obchodzi³ 150 lat swojego istnienia. Siostry od 
£aski, która obdarza serce cz³owieka radoœci¹, samego pocz¹tku przybycia do Jab³onkowa 
nadziej¹, pokojem, piêknem bycia z ludŸmi i dla stara³y siê s³u¿yæ Bogu poprzez pos³ugê dla 
ludzi oraz uwalnia sumienie z grzechów nie-t u t e j s z e j  l u d n o œ c i .  N a j w a ¿ n i e j s z y m  
czu³oœci i samolubstwa.pos³annictwem sióstr El¿bietanek by³a i jest 

Powinniœmy dziêkowaæ Panu Bogu za s³u¿ba chorym oraz starszym ludziom. Ich 
istnienie klasztoru El¿bietanek, za poœwiêcenie, g³ównym celem dnia jest w³aœnie to, co tak 
cierpliwoœæ i wytrwa³oœæ sióstr oraz prosiæ podkreœla Papie¿ Benedykt XVI: „...cz³owiek nie 
w modlitwie o dalsze powo³ania zakonne jak mo¿e kochaæ Pana Boga, jeœli nie bêdzie kocha³ 
równie¿ o £askê Bo¿¹ dla wiernych, która bliŸniego i w³aœciwie Pana Boga poznaje do-
otworzy³aby ich serca na potrzeby bliŸnich. piero wtedy, kiedy zaczyna siê otwieraæ na 
Siostry El¿bietanki z radoœci¹ przyjm¹ ka¿dego, drugiego cz³owieka...”.
który po uprzednim skontaktowaniu siê ¯eby zaznajomiæ siê z histori¹ Klasztoru 
z Matk¹ Prze³o¿on¹ zechce pomóc, oddaj¹c El¿bietanek w Jab³onkowie oraz poznaæ pracê 
podopiecznym sióstr choæby trochê z swego sióstr zakonnych zaprosiliœmy na spotkanie 
wolnego czasu na wspóln¹ modlitwê, roz-Sympatyków Radio Maryja w sobotê 18 lutego 
mowê, przechadzkê itp. Na pewno z naszej do naszej parafii Siostry El¿bietanki. Bardzo 
parafii trzynieckiej nie zabraknie wolontariuszy ciekawie przedstawi³a swoje zajêcia Siostra 
czyli ludzi bardzo otwartych na pomoc Faustyna, która ju¿ w 1990 roku podchodzi³a do 
bliŸniemu.                                        o³tarza w bia³ej sukni i welonie podczas 

obrzêdu ob³óczyn jako oblubienica Chrystusa, 

Klasztor Elżbietanek w Jabłonkowie – miejsce pełne miłości bliźniego
„Bez wiary w Boga doświadczenie choroby 
może stać się brzemieniem zbyt ciężkim 
dla człowieka, gdyż ono pozbawia go 
doczesnej radości życia i nie daje nic 
w zamian. Natomiast chory, który próbuje 
zaufać Bogu, stopniowo odkrywa zamiary 
Jego miłosierdzia względem siebie. Wiara 
nie umniejszy cierpienia, ale pozwala 
poprzez nie dostrzec Chrystusa.”
                        Ks. Lucjan Szczepaniak SCJ

„Wychowanie do wiary musi polegać 
przede wszystkim na rozwijaniu właśnie 
tego, co jest w człowieku dobre. Wielką 
zatem szansą wychowawczą jest rozwój 
wolontariatu, który będzie inspirowany 
duchem ewangelicznym.
Kto pomaga, dostrzega, że właśnie w ten 
sposób i jemu jest udzielana pomoc. Nie 
jest jego zasługą ani tytułem do chluby fakt, 
że może pomagać. To zadanie jest łaską. 
Im bardziej ktoś angażuje się na rzecz 
innych, tym bardziej zrozumie i przyjmie 
słowo Chrystusa: „Słudzy nieużyteczni 
jesteśmy” (Łk 17,10). Uznaje bowiem, że 
działa nie z powodu swojej wyższości, albo 
większej skuteczności, ale dlatego, że Pan 
go obdarowuje.
Działanie praktyczne pozostaje niewy-
starczające, jeżeli nie jest w nim uchwytna 
miłość do człowieka, miłość, która karmi 
się spotkaniem z Chrystusem. Głęboki, 
osobisty udział w potrzebie i cierpieniu 
drugiego staje się w ten sposób dawaniem 
samego siebie.”
      Encyklika Ojca Świętego Benedykta XVI

Irena Szymonik
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Popeleèní støeda 

Postní doba

Prvním dnem postní doby, našeho 
putování k Velikonocùm, je Popeleèní 
støeda. V kostele dostáváme na èelo 
znamení popela. Slyšíme pøi tom 
èasto slova z Bible: „Pamatuj, že jsi 
prach a v prach se navrátíš.“ Už ses 
nìkdy díval, jak rychle v ohni nìkteré 
vìci shoøí? Zùstane jen popel a prach. 
Bible èlovìku pøed Velikonocemi 
pøipomíná, že den za dnem ubíhá 
vzácný èas jeho života. Jednoho dne 
zemøeme. A jak žijeme? My - køes�ané 
vìøíme, že se všechno dobré, co obstojí 
pøed Ježíšem, neztratí. Všechno zlé se 
však promìní v popel. Proto se 
snažíme obrátit od svých høíchù 
k dobrému. Ježíš nás k tomu volá.

 

Postní doba trvá 40 dní. Než v ne-
dìli po prvním jarním úplòku pøijdou 
Velikonoce, chceme se dobøe pøipravit. 
Všichni spoleènì hledáme, co je v ži-
votì opravdu dùležité: pøátelství 
s Ježíšem a také s druhými lidmi. Víš 
èím takové pøátelství roste? Abychom 
mìli nesobecké a poctivé srdce a aby 
nás nic nerozptylovalo, žijeme tìch 40 
dní støídmì. Ledacos na èas odklá-
dáme: tøeba zábavu u televize, kino, 
rùzné oslavy, vyvaøování dobrého 
jídla,............. øíká se tomu pùst. Vrací 
lidským srdcím prostotu a radost. 
Také Ježíš se postil. Evangelia popisují, 
jak žil ve velké skromnosti 40 dní na 
poušti. Teprve pak vyšel, aby se 
setkával s lidmi a vyprávìl jim o svém 
Otci.

bo gdy się ich wstydzimy
odwracamy od Ciebie myśli i oczy,
jak słonecznik, co przed słońcem

chce ukryć twarz w nocy
 i ciężko mu bardzo, 

gdy się gapi w ziemię…
Jak ja, gdy wiem już, 

że winy swej nie zmienię.

Tylko Ty ją możesz przekreślić, 
przebaczyć

i uśmiech na mej twarzy,
 jak słońce zobaczyć.

I ODPUŚĆ NAM
NASZE WINY

T. Ruciński

V této chvíli si myslím, že jakýsi 
patronát nad Charitou Tøinec musí pøe-

Obracím se na Vás zkraje roku 2006. vzít zkušená síla.
Pøeji Vám v roce 2006 hojnost Božího Oslovil jsem pana øeditele Charity 
požehnání a posílám Vám i ujištìní: po- Èeský Tìšín, Mgr. Michala Krawiece a 
kud budeme ochotni Boží požehnání požádal jsem jej, aby v roce 2006 pro-
pøijmout, urèitì bude s námi  po celý vedl analýzu prostøedí a pokusil se o 
tento rok. profesionalizaci Charity Tøinec.

Je správné a dùležité, abych Vám Na dobu jednoho roku bychom Chari-
zároveò sdìlil nìkolik informací týkající tu Tøinec jako organizaèní jednotku 
se Charity Tøinec. Diecézní charity ostravsko-opavské 

Zaènu historií. Charita Tøinec byla zmrazili.
zøízená 3.6.1992 arcibiskupem olomouc- Na poèátku roku 2007 bych rád 
kým O. Janem Graubnerem. uskuteènil výbìrové øízení na místo 

Byla zøízena jako samostatná práv- øeditele Charity Tøinec s dobrými výcho-
nická osoba s delegovanou právní zími podmínkami.
subjektivitou. Má tedy za sebou víc jak Pro to, abychom Charitì Tøinec vy-
deset let. První øeditelkou Charity Tøinec tvoøili dobré existenèní podmínky, nutnì 
byla jmenována paní Jiøina Horniaková. potøebujeme Vaši pomoc. Pomoc Vás 

Po odstoupení paní øeditelky Hornia- farníkù z Tøince a okolí. Èinnost Charity 
kové v roce 2003 z dùvodù èasové je založena nejen na potøebách, které 
zaneprázdnìnosti se uskuteènilo výbì- jsou v místì jejího pùsobení, ale zároveò 
rové øízení na funkci øeditele Charity je závislá na lidech, kteøí v tomto místì 
Tøinec. žijí a kteøí práci v Charitì vnímají nejen 

Výbìrovou komisí byl vybrán a dopo- jako zdroj práce a své obživy, ale 
ruèen do funkce Ing. Martin Plitko. zároveò je pro nì posláním.
Následnì byl mnou v èervenci 2003 do Posláním pomáhat druhým ve smyslu 
funkce øeditele potvrzen. Pøes oprav- evangelia „cokoli jste udìlali jednomu 
dovou snahu a prvotní nadšení pro práci z mých nejmenších bratøí, mnì jste 
v Charitì se k práci v Charitì u pana Ing. udìlali“.
Plitka pøipojila nemoc, která mu znemož- Proto, aby se nám zamýšlené dílo 
òovala plné nasazení. Po vzájemné podaøilo, obracím se ještì jednou na Vás 
dohodì pan øeditel Plitko k 28.02.2006 farníky z Tøince s prosbou o aktivní 
rezignuje na funkci øeditele Charity pomoc v pøechodném období Charity 
Tøinec. Tøinec, abychom se v roce 2007 mohli 

Jaký bude další osud Charity sejít k slavnosti znovuobnovení Charity 
Tøinec??? Tøinec.

Mám za to, že Charita Tøinec ve Touto cestou také vyslovuji svùj dík 
spektru území, ve kterém se nachází a panu odstupujícímu øediteli Ing. Martinu 
mezi lidma  a s lidmi, kteøí žijí v Tøinci a Plitkovi za jeho snahu a nadšení, se 
okolí, má dostateènou šanci se prosadit i kterou vykonával práci v Charitì.
v situaci, která se dnes jeví jako Zároveò dìkuji Vám všem, kteøí 
nevýhodná. charitní dílo podporujete.

Chci øíci a øíkám: Ti, kteøí potøebují S úctou a požehnáním v roce 2006
naši pomoc jsou stále kolem nás. Jedná 
se tedy o naši dobrou snahu i vùli nìco                                                                                   
pro nì udìlat.

Tentokrát Vám chceme pøedstavit nìkolik žádala. Otec Serrano se proto vydává do míst, 
velice zajímavých videokazet. kde sestra Tereza pùsobí, aby ji mohl osobnì 

poznat a seznámit se blíž s její èinností a jejími Papež Jan Pavel II. – U pøíležitosti úmrtí pa-
zkušenostmi… Dvoudílný film na VHS, délka peže Jana Pavla II. televize BBS vydala 
200 min., cena 650,- Kè.pamìtní videokazetu (VHS) vìnovanou život-

nímu pøíbìhu muže, který déle než 27 let jako Umuèení Krista – velkolepý výpravny film 
hlava katolické církve významnì ovlivòoval Mela Gibsona, který nám pøibližuje posledních 
dìní na celém svìtì. VHS, délka 59 min., cena dvanáct hodin života Ježíše Krista. VHS, délka 
249,- Kè. 122 min., cena 399,- Kè

Jsem š�astný. Buïte i vy! – videokazeta Poutní místa  – putování po 13 poutních mís-
o Janu Pavlu II. a jeho vztahu k mladým lidem. tech Èech a Moravy. První èást, natoèila Èeská 
Studio Telepace nabízí trojí ohlédnutí za vzác- televize. VHS, cena 400,- Kè.
ným èlovìkem a jeho láskou k Bohu, k èlovìku Dùkaz – 14 pùlhodinových televizních poøadù, 
dnešního svìta, ale zejména k mladým lidem ve kterých se prostøednictvím rozhovorù s lid-
všech kontinentù. VHS, délka 55 min., cena  mi, kteøí prožili velké životní zlomy, ale i s reno-
250,- Kè. movanými vìdci nebo umìlci, moderátor 
Matka Tereza, Pero v Boží ruce – Kalkata Dwight K.Nelson, který pùsobí jako pastor 
roku 1950. P. Serrano byl právì povìøen kalkat- univerzitního sboru Andrewsovy univerzity, 
ským arcibiskupem, aby se blíže seznámil soustøeïuje na otázky: „Odkud jsme pøišli?“, 
s èinností „divné“ sestøièky Terezy. Na jeho „Proè jsme zde?“ a nebo „Kým vlastnì jsme?“.  
posouzení mìlo záležet, zda bude schválena DVD, cena 399,- Kè.
kongregace, o jejíž založení sestra Tereza 

Vážení a milí ètenáøi!

Ostrava, 19. ledna 2006
Jiøí Hoøínek, øeditel 

Zprávy z Domeèku
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Znáte možná také takové staré knìze, kteøí toho lidé do kostela naturálie. Z toho vyèlenili chléb Pøedevším to, co øíká o modlitbì všeobecnì 
už moc po svìtì nenabìhají, ale pøesto ještì a víno pro bohoslužbu té nedìle, zbytek sloužil Romano Guardini: 
lidem slouží -jako jakási sbìrna oprav a sta- k výživì knìze a chudých ve farní rodinì. Knìz "Modlitba musí být pøedevším pravdivá; tou 
rostí: "Otèe, pomodlete se! Pamatujte pøi mši!" žil doslova -jak øíká apoštol - z oltáøe. však pøestává být, opouští-li prostý tón øeèi 
- A staøeèek vždy pøislíbí. Pozdìji naturálie zamìnili za peníze. Z toho a stává-li se pøepjatou. Nepravdivá je nasládlá 
Ptal se ho kdosi: "Jak to staèíte, jak to dìláte, vznikla kostelní sbírka a mešní stipendium. modlitba, která pøedpokládá city, jaké duševnì 
abyste na nikoho nezapomnìl?" - A knìz øekl: Vìøící "svou" mši doprovázejí nejen svými zralý èlovìk nemùže mít. Nepravdivé jsou také 
"Každé to trápení udìlá v mém srdci jizvu, ránu. modlitbami, ale i darem na dobrý úèel. Každý modlitby, v nichž se èlovìk neupøímným zpù-
A já pak pøi modlitbì jen otevøu své srdce knìz dobøe ví, k èemu tyto dary použije. Je tu sobem pokoøuje pøed Bohem, èiní se špatným, 
a øíkám: Pane, pohled', co je tu vše bolavého." kostel - stále potøebný oprav, jsou tu i dnes kochá se vlastní høíšností ..." 
Ve mši je místo, kdy každý z nás pøestupuje chudí ve farnosti, kteøí by se stydìli veøejnì - Jednotlivé prosby formuluj pøehlednì. 
pøed Boha jako prosebník i pøímluvce: nejprve žádat o podporu, ale pøijde jim vhod nená- Nedìlej z toho slohové cvièení. Øekni jasnì, oè 
pøi modlitbì vìøících - a potom po svatém padný dar. se tu jedná. I zde platí: "Nebuïte upovídaní jako 
pøijímání. Zde se všichni úèastníme knìžství Kdo tohle správnì chápe, nikdy se nebude ptát, pohané." 
Kristova, jeho prostøednictvím pøed Bohem. Ale když pøijde dát na mši svatou: "Co stojí jedna - Žádné udýchané detailní vysvìtlování Bohu, 
napøed se vra�me ke Krédu. mše?" -jako když se v obchodì ptá, co stojí co má a co nemá dìlat. 
Nepøišlo vám už nìkdy divné, že zatímco kilo masa. Také mu nenapadne, když si dal na - Neprosme o vìci, které si èlovìk mùže a má 
Otèenáš a všechny liturgické modlitby jsou mši svatou, že pak zùstane doma a nejde na udìlat sám. (Peèuj o nemocné, uhas nepøá-
v množném èísle: MY! - mešní Krédo se mod- ni, i když by jít mohl. telství, zaved' sociální spravedlnost.) 
líme v èísle jednotném: (já) vìøím v Boha! Vždy� tu "svou" mši každá rodina spolu slaví, - Pozor na pøemíru slov "nám, náš, naše"! 
Krédo totiž vzniklo mimo mši -jako køestní spolu se modlí, pøináší obìtní dary a spolu se Pøedevším za druhé se máme modlit. 
vyznání víry - a do øímské mše po celé první úèastní svaté hostiny. - Jedna prosba by mìla mít vztah k cíli kázání - 
tisíciletí nepatøilo. Jak se tedy Krédo do mše Pøímluvná modlitba vìøících ve mši - a do ní je to vzácná pøíležitost k upevnìní tématu 
dostalo? Za dob, kdy se vzmáhaly bludné patøí vlastnì i naše "dávání na mši" za naše v pamìti, - podobnì jako na konci mše pøi 
názory, chtìli køes�ané spoleènì vyznat své blízké - to je také kus výkonu našeho laického propuštìní vìøících. 
pravovìøí, a tak se veøejnì modlili køestní knìžství. Èlovìk je ubožák, dokud myslí stále - Jedna prosba pøipomene mešní intenci nebo 
vyznání. jen na sebe, dokud usiluje jen o své vlastní toho; kdo v týdnu zemøel. Nepraktikující èlovìk 
Dodnes tedy odpovídáme na slyšené slovo štìstí. Buïme tedy horlivými pøímluvci u Boha. dal na mši za svou maminku a pøišel na ni. 
Boží každý osobnì. Povstáváš a vyznáváš: Já Poznámka Potom se šel zeptat do sakristie, jestli nejde 
vìøím! A toto své Krédo øíkejme a zpívejme tak, Všude tam, kde je málo pøíležitostí ke katechezi o omyl: pøi celé mši nepadla o mamince ani 
aby každý vedle nás cítil: ten to neodøíkává bez dospìlých, si mùžeme libovat, že køestní zmínka - nikdo se za ni nepomodlil. 
myšlení, ten stojí za tím; co øíká. Je to opravdu formule Kréda našla své místo v mešní liturgii - Pøíprava darù 
jeho osobní vyznání. jinak by byla vìøícím prakticky neznámá. - Obèas knìz vyzve na konci pøímluv: a teï 
Protože víra není jen z èlovìkova rozhodnutí - A mùžeme si libovat i dovolení k støídání pøedložme v tichosti, každý ve svém srdci, 
je to i Boží dar - proto na Krédo navazuje pøí- apoštolského Kréda (øímského) s nicejsko- Bohu své osobní potøeby. 
mluvná modlitba vìøících. caøihradským (jeruzalémským), jinak by je Jak vidno, nemají-li být pøímluvy neúmìrnì 
Pøi ní se každý z nás podobá apoštolu Janovi, dospìlí brzo zapomnìli a malí se nenauèili. dlouhé - a to nesmí být a mají-li odpovídat 
když pøi poslední veèeøi složil hlavu na hrud' Støídejme je tedy! Pøímluvy se také nazývají všem požadavkùm, vyžádá si jejich pøíprava 
Pána Ježíše. Podobáme se ženì, která se "modlitba vìøících"-oratio fidelium. Rozlišují se svìdomitou péèi.

                                             Pokraèování pøíštìprodírala zástupem k Pánu a øíkala si: "Kdybych tak od modliteb, které pøináleží knìzi. Proto 
se mohla aspoò jen dotknout lemu jeho šatu výzva k modlitbì má být adresována lidem, ne 
jistì by mne uzdravil." - Podobáme se ženì Bohu. Vìtšina našich vìøících nedovede bez 
høíšnici, která s kající láskou líbá nohy Pána rozpakù a bez zábran o vìcech víry mluvit, na-
Ježíše. tož volnì formulovat své modlitby. Zpravidla 
Pøipojujeme se proto radostnì a hrdì svým musíš modlitby vìøících pøipravit sám. 
voláním k prosbám této modlitby. Máme také Ale obèas je dobré øíct na zaèátku bohoslužby: 
právo pøedkládat zde Bohu své osobní "Dnes nebudeme používat pøímluvy pøedem 
pøímluvy za ty, jejichž osud nám leží na srdci. pøipravené. Každý v tichosti srdce pøedneseme 
Neprosíme Boha, aby udìlal to, co mùžeme Bohu své vlastní prosby. A kdo má na srdci 
udìlat sami. Nechceme diktovat nebo radit nìco, co se týká všech, nebo v èem potøebuje 
Bohu, co má dìlat. Projevujeme tu víru, že pomoc ostatních - a� to øekne nahlas." -Takto 
tam, kam my nedosáhneme, je prostor Boží nebude ticho trapným èekáním kdo zaène, ale 
prozøetelné a pomáhající lásky. modlitbou ve spoleèenství. Má to však svá 
Lidstvo se právì rozèarovanì probouzí z bez- úskalí, o nichž vìdìl už svatý Cyprián: 
mezné dùvìry ve vìdu a techniku. Poznává, že "Musíme dbát vážnosti a káznì, abychom své 
právì vìda a technika nám hrozí znièit celý modlitby nevykøikovali zmatenými hlasy a ne-
svìt, nebude-li øízena svìdomím, srdcem, pøedkládali Bohu své prosby v hlomozivém 
vírou v Boha. A toto probuzení z pýchy do žvanìní. Bùh neposlouchá náš hlas, nýbrž 
nouze a ohrožení nás znovu uèí pokorné naše srdce, a není tøeba, abychom toho, který 
prosebné modlitbì: Bože, prosíme tì, vyslyš prohledá lidské myšlenky, upozoròovali na 
nás! sebe køikem." 
Pøi této pøíležitosti je tøeba se zmínit i o tra- Povìtšinou zùstane tedy pøíprava pøímluv asi 
dièním zvyku "dávat na mši svatou". Není to ještì dlouho na knìzi samém. Témata první 
špatné spojovat to nejsvìtìjší, co máme, èásti pøímluv jsou v naší praxi pevnì stano-
s penìzi a "dávat na mši"? Copak nemá knìz vena. Ale na konci nám zbývá prostor pro 
svùj plat? volnou tvorbu. 
Jak k tomu došlo? Za starých èasù pøinášeli Co je pøi tom tøeba mít na pamìti? 

Ladislav Simajchl: Naše role při nedělní bohoslužbě (20)

KRÉDO A PŘÍMLUVY 

Obvazy jsou používány jako vrchní 
obvazový materiál pro malomocné. 
Dùležité je zejména nezamìòovat 
materiál a dodržovat rozmìry obvazù.
Materiál: – pøíze „SNÌHURKA“ barvy 
bílé nebo béžové (100% bavlna, která 
nedráždí rány statickou elektøinou a je 
ji možno vyváøet).
Jehlice: – è. 2,5
Vzor: – líc i rub stále hladce (na obvaze 
se vytváøejí vroubky). Je možné plést 
obvazy úzké nebo širší.
Rozmìry: 
ÚZKÉ – první øada 25 ok (vèetnì 
okrajových, druhá a všechny další øady 
stále hladce, délka 275 vroubkù.
ŠIROKÉ – první øada 30 ok (vèetnì 
okrajových), ostatní stejnì jako u obva-
zù úzkých.

Po dokonèení je tøeba obvaz zapošít!

Návod na pletení obvazù 
pro malomocné
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1. nedìle postní (5.3.)
1. ètení: Gn 9,8-15; 2. ètení: 1 Petr 3,18-22; 
Evangelium: Mk 1,12-15
Žalm: odp. Všechno tvé jednání, Hospodine, 
je láska a vìrnost pro ty, kdo plní tvou 
smlouvu.
ref. Drogi Twe, Panie, to ³aska i wiernoœæ.

2. nedìle postní (12.3)
1. ètení: Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18; 2. ète-
ní: Øím 8,31b-34; Evangelium: Mk 9,2-10
Žalm: odp. Budu kráèet pøed Hospodinem 
v zemi živých.
ref. W krainie ¿ycia bêdê widzia³ Boga.

3. nedìle postní (19.3.)
1. ètení: Ex 20,1-17; 2. ètení: 1 Kor 1,22-
25; Evangelium: Jan 2,13-25
Žalm: odp. Pane, ty máš slova vìèného 
života.
ref. S³owa Twe, Panie, daj¹ ¿ycie wieczne.

4. nedìle postní (26.3.)
1. ètení: 2 Kron 36,14-16.19-23; 2. ètení: 
Ef 2,4-10; Evangelium: Jan 3,14-21
Žalm: odp. Vyslyš nás, Pane, a vysvoboï 
nás!
ref. Koœciele œwiêty, nie zapomnê ciebie.

5. nedìle postní (2.4.)
1. ètení: Jer 31,31-34; 2. ètení: Žid 5,7-9; 
Evangelium: Jan 12,20-33
Žalm: odp. Stvoø mi èisté srdce, Bože!
ref. Stwórz, o mój Bo¿e, we mnie serce 
czyste.

Nedìlní a sváteèní
liturgie 

v bøeznu

Poøad bohoslužeb v bøeznu
1. Nedìle 5.3.2006 – 1. nedìle postní; 12. Každý pátek po ranní i veèerní mši 
6.30 a 10.00 èesky, 7.50 a 17.00 polsky. svaté je výstav Nejsvìtìjší Svátosti 
2. Nedìle 12.3.2006 – 2. nedìle postní; Oltáøní s modlitbou Korunky k Božímu 
6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 èesky. Milosrdenství. První pátek v mìsíci - 
3. Nedìle 19.3.2006 – 3. nedìle postní; litanie a zasvìcení Božskému Srdci 
6.30 a 10.00 èesky, 7.50 a 17.00 polsky. Ježíšovu. Každý poslední pátek v mìsíci 
4. Pondìlí 20.3.2006 – Slavnost sv. Jo- v prùbìhu celého školního roku se 
sefa , snoubence Panny Marie. modlíme za dìti, mládež, žáky, stu-
5. Sobota 25.3.2006 – Slavnost Zvìs- denty, katechety, uèitele a vychovatele 
tování Pánì. pøi veèerní adorací Nejsvìtìjší Svátosti 
6. Nedìle 26.3.2006 – 4. nedìle postní; Oltáøní od 16.00 hodin.
6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 èesky. 13. Mše svatá v Domovì dùchodcù na 
7. Nedìle 2.4.2006 – 5. nedìle postní; Sosnì je každý pátek v 15.30. Pùl 
6.30 a 10.00 èesky, 7.50 a 17.00 polsky. hodiny pøed zaèátkem mše svaté je 
8. Po celou dobu postní se bude každý možno pøistoupit ke svátosti smíøení.  
pátek a nedìli konat pobožnost Køížové Mše svatá v Nemocnici Sosna je 
cesty v tom jazyce, v jakém bude sloužena každou sobotu v 15.30. Pøede 
sloužena nedìlní vyèerní mše svatá. Ve mší sv. pøíležitost ke svátosti smíøení.
stejném jazyce bude sloužena i páteèní 
veèerní mše svatá, ranní pak bude Redakce neruèí za jazykový sled 
v opaèném jazyce. V nedìli pak po jednotlivých mší sv. Sledujte vývìsku 
Køížové cestì bude svátostné po- v kostele!
žehnání.
9. Každou nedìli pùl hodiny pøed 
veèerní mší svatou (mimo dobu postní) 
je adorace Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní 
a svátostné požehnání. Poslední nedìle 
v mìsíci – Mariánské veèeøadlo.
10. 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. 
11. Každý ètvrtek od 16.00 a první pátek 
po ranní mši svaté je výstav Nejsvìtìjší 
Svátosti Oltáøní. 

Pøíští èíslo MOSTu

vyjde 2. dubna 2006.

Pøíspìvky mùžete zasílat 

do 21.3.2006.

most

sobota 11.3.2006, godz. 14:00  - 
Spotkanie Sympatyków Radia Maryja 
w salce parafialnej. Przygotowanie 
upominków i programu œwi¹tecznego.

poniedzia³ek 13.3.2006, godz. 
15:00  - Spotkanie z Pismem Œwiêtym 
w salce parafialnej. Serdecznie zapra-
szamy wszystkich parafian.

niedziela 19.3.2006 - „Misterium 
Mêki Pañskiej” - Wyjazd do teatru 
Adama Mickiewicza w Cieszynie. 
Spektakl Zespo³u Teatralnego Parafii 
œw. El¿biety. Odjazd specjalnym 
autobusem o godz. 14:45 od piekarni 
Gvuzd w Trzyñcu. Proszê siê zg³aszaæ 
w zakrystii wraz u zaliczk¹ 100,- Kè do 
10.3.2006! Podjêcie biletów i dop³a-
cenie kosztów 12.2. i 13.3.!

Program spotkañ

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. Úmysl všeobecný: Aby mladí lidé, 
hledající smysl života, byli chápáni, 
respektováni a obklopováni trpìlivostí a 
láskou.
2. Úmysl misijní: Aby mezi misionáøi v celé 
církvi rostla touha po vzájemném sdílení a 
spolupráci.
3. Úmysl národní: Aby se laici ve 
spolupráci s duchovními pastýøi horlivìji 
podíleli na životì svých farností.

Úmysly apoštolátu modlitby
– bøezen 2006

Zaøízení Slezské diakonie - 
poradna Elpis Tøinec 

n a b í z í
sociální, psychologické

a právní poradenství všem, 
kdo øeší problémy domácího násilí, 

mezilidské vztahy
a rodinné krize. 

Vše bezplatnì a anonymnì. 

Kontakty: 
Poradna Elpis
Hranièní 280
739 61 Tøinec - Kanada
Tel: 558 320 300, 
E- mail: elpis.tc@slezskadiakonie.cz
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