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Rozkvetlá pøíroda, dìti pøistupu- Byl pøiveden jako beránek a zabit se o Tradici (církevní otce) a Písmo 
jící k 1. svatému pøijímání, mìsíc jako ovce. Vysvobodil nás z poddan-svaté.
zasvìcený Marii, velikonoèní doba. ství svìta jako z Egypta a zachránil Církev má co nabídnout i dneš-
To je až idylický obraz tìchto dnù, nás z ïábelského otroctví jako nímu èlovìku. Má pokladnici Písma 
konfrontován „ušními“ èi „oèními“ z ruky faraónovy. Peèetí vlastního svatého a nespoèet spisù vynikají-
záznamy zvenku. Ducha oznaèil naše duše a peèetí své cích duchovních autorù. Kéž veliko-

krve údy našeho tìla.Dennì nás totiž zaplavuje noèní poselství jednoho z nich, 
pøehršel slov, výrokù nebo soudù. Kristus jako ten, který zahanbil biskupa Melitona ze Sard nás vede 
Staèí pustit televizi, naladit rádio, smrt a ïábla zanechal v náøku jako k usilovnìjšímu hledání pravdy. 
zapnout poèítaè, sednout k novi- Mojžíš faraóna. On je ten, který Pøedkládám úryvek z jeho homilie:
nám nebo ke knize. Informace, zasadil ránu nepravosti a nespra-„Proroci pøedpovìdìli mnoho 
které zachycujeme sluchem nebo vedlnost odsoudil k neplodnosti tak o velikonoèním tajemství, kterým je 
zrakem bývají rozmanité. Nìkteré jako Mojžíš Egypt.Kristus. Jemu buï sláva na vìèné 
vzdìlávají, jiné pùsobí výchovnì, Kristus je ten, který nás vyrval vìky. Amen. Pøišel z nebe na zem 
leckteré baví, další informují. z otroctví ke svobodì, z temnoty ke kvùli trpícímu èlovìku. Toho si 

Média z jedné strany vykonávají svìtlu, ze smrti k životu, z tyranie oblékl v panenském lùnì a jako 
medvìdí službu, na druhé stranì k vìènému království. Uèinil z nás èlovìk pøišel na svìt. Skrze tìlo 
masírují vemlouvavými výroky. nové knìžstvo a lid vyvolený podrobené utrpení na sebe vzal 
Soudný èlovìk ví, že informace navìky. Kristus je velikonoèní utrpení trpícího èlovìka a tìlesná 
bývají rozmanité – od hodnovìr- Beránek naší spásy.utrpení znièil. A duchem, který 
ných pøes pochybné až po úplné nemohl zemøít, usmrtil vražednou Kristus je ten, který v mnoha 
zamlžování pravdy. V tomto ohledu smrt. mnoho vytrpìl: v Ábelovi byl 
buïme rozvážní, zkoumejme a zavraždìn, v Izákovi mu byly 
provìøujme. svázány nohy, v Jakubovi mu-

Nikterak nechci shazovat sel pobývat v cizinì, v Josefovi 
lidi, jimž jde o objektivitu byl prodán, v Mojžíšovi jako 
a pravdivost slova mluveného dítì odložen, v beránkovi zabit, 
èi psaného. Nelze ale popøít, že v Davidovi pronásledován, 
jsme nìkdy krmeni rádoby v prorocích zneuctìn.
pravdou, polopravdou, dokon- Kristus je ten, který se 
ce nepravdou. v Pannì stal èlovìkem, který 

Napadá nás možná: „Kde byl povìšen na døevo a pohø-
hledat pravdu?“ Spolu s Pilá- ben do zemì, který vstal z mrt-
tem mùžeme ještì pøidat: „Co vých a vystoupil do výšin 
je to pravda?“ Absolutní, nebes.

Kristus je ten nový berá-úplnou pravdu má ten, kdo je 
nek, který neotevøel ústa, ten nositelem pravdy - Bùh sám. 
beránek zabitý, narozený V této souvislosti Ježíš øíká: 

pravda z Marie, krásné oveèky. On je „Já jsem cesta,  a ži-
ten, který byl vybrán ze stáda vot“.  Bùh je PRAVDA, nemùže 
a vleèen na porážku, který byl lhát .  Svou pravdu nám 
veèer obìtován a v noci pohø-zanechal v Bibli, která je dílem 
ben; ten, kterému nebyly na Jeho i èlovìka. Autor lidský je 
døevì zlámány kosti, a pod pùvodcem pøedstav a slovních 
zemí se nerozpadl v prach; ten, for-mulací. Bùh coby autor, je 
který vstal z mrtvých a garantem obsahu, pøináší Bibli 
vzkøísil èlovìka z nejhlubší-to nejcennìjší - Pravdu.

Pravdu nefalšovanou nám ho hrobu.“
                                      P. Janpøináší rovnìž Církev, opíraje 

Velikonoèní poselství
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Dne 1. dubna 2006 se uskuteènilo které jsme se zapsali a poté je absol-
u pøíležitostí 10. výroèí založení vovali. Tady jsme poznávali nové lidi, 
ostravsko-opavské diecéze setkání tvoøili s nimi spoleèenství a dovídali se 
mládeže s Otcem biskupem Václavem rùzné zajímavé vìci. Jedním ze semi-
Lobkowiczem ve Staré Vsi nad náøù, kterého se zúèastnila naše 
Ondøejnicí. skupina (tedy skupina 6-ti tøineckých 

Setkání v tìlocviènì zahájil svou dìvèat) byl semináø o modlitbì, který 
katechezí Otec biskup. Po jeho vedl nyní již bývalý tøinecký kaplan 
katechezi jsme se rozprchli (asi 1000 P. Radek Drobisz – v souèasné dobì 
mladých) do rùzných míst na besedy pan faráø ve Skalici u Frýdku-Místku 
se zajímavými tématy, které vedli a v Bašce. 
knìží, katecheti i manželé. Mimo to Jedním z mnoha dalších hezkých 
jsme si mohli vyrobit také svíèky, zážitkù pak byl „svìtelný prùvod“, 
náramky, rùžencový prstýnek apod. o nìmž se už výše zmínila Pavla. Bylo 

Po skvìlých besedách následovala krásné kráèet v tom davu mladých s 
veèeøe a to výborný gulášek. A blížilo hoøící svící v ruce a zpívat Bohu píseò 
se vyvrcholení setkání. Otec biskup chvály. Dalo se zde skoro hmatatelnì 
pøijel v døevìné bryèce tažené dvìma cítit jednotu srdcí všech tìch mladých 
koòmi k místnímu zámku, od kterého lidí, zkrátka dalo by se øíci, že jsme 
spolu s knìzi, ministranty a mládeží „cítili“ vanutí Ducha svatého, který 
kráèeli „svìtelným prùvodem“ zpìt do nás všechny spojoval. A pak taky – 
tìlocvièny. Tam probìhl vrchol setkání bylo to urèitým zpùsobem velké svì-
a to slavná mše svatá sloužená Otcem dectví víry pro místní nevìøící, kteøí 
biskupem. Na konci mše svaté pøišlo nás zvìdavì okukovali z oken nebo 
na øadu podìkování a pár upomínko- nás pozorovali schovaní za záclonami 
vých dárkù u pøíležitostí 10. výroèí ve svých domech. Pøesnì tyto 
založení ostravsko-opavské diecéze. okamžiky vystihovala Kristova slova, 
Po požehnání jsme netrpìlivì èekali na která zaznamenal evangelista Ma-
pøekvapení, kterým se ukázal být touš: „ … tak a� svítí vaše svìtlo pøed 
ohòostroj. A poté? Kolem 22 hodiny lidmi …“
pøišel èas louèení a návratu zpìt do A nakonec ještì jeden zážitek, 
našich domovù. o nìmž se nelze nezmínit – vrchol na-

Co øíci na závìr? Hlavnì chci šeho diecézního setkání – Mše svatá, 
podìkovat Pánu Bohu za to, že jsme kterou sloužil Otec biskup a spolu 
se mohli setkat s Otcem biskupem s ním koncelebrovalo mnoho dalších 
a za poèasí, které nám opravdu pøálo. knìží. Zde jsme spoleènì naslouchali 
Teï už snad jen srdeèná pozvánka pro Božímu Slovu a prožívali osobní 
všechny mladé a nejen ty na 8. kvìtna setkání s Kristem v Eucharistii. No, 
na Kozubovou, kdy se opìt setkáme posuïte sami: není to krásný závìr 
s Otcem biskupem. setkání?  

                               Pavla Havrlantová                                                                 BB

Není snadné napsat slovy na papír Ještì nevyhaslo nadšení z Kolína 
nejkrásnìjší zážitek z tohoto setkání. nad Rýnem a mladí lidé se opìt setka-
Vždy� každý z nás si jich urèitì odvezl li. Tentokrát v menším, na úrovni 
hned nìkolik. Už samotný prùbìh diecéze. Jakýmsi zrcadlem našeho 
setkání byl pro nás velkým zážitkem diecézního bylo celosvìtové setkání 
– hned po pøíjezdu do Staré Vsi jsme mladých. Akce probìhla tak trochu 
se totiž zapisovali na pøednášky v duchu oslav 10. „narozenin“ naší 
(pravda, zní to sice jako na vysoké diecéze. Úkolu se zhostilo centrum 
škole, ale zde si èlovìk nevybíral pro mládež ve spolupráci s øadou 
z žádných povinných pøednášek, knìží a animátorù. 
semináøù èi cvièení, ale naopak vše Pro mne osobnì byla povzbuzující 
záviselo na dobrovolnosti a zájmech slavná mše svatá. Zaujala taky 
úèastníkù). Výbìr témat byl široký a homilie Otce Víta Zatloukala. Dalším 
pestrý. Pro pøíklad: manželství, dùvodem radosti byly nìkteré velmi 
partnerské vztahy, zasvìcený život, upøímné zpovìdi. Potìšující byla 
modlitba, židovské tance, svátost smí- rovnìž setkání se „starými známý-
øení, volontáriat, … a mnoho dalších. mi“, s nimiž témìø nebylo možné sejít 
Jeden z plakátù dokonce hlásal, že se se jinde.
na nìj mají zapsat ti, kdo chtìjí vìdìt, Tým lidí ze Staré Vsi odvedl spolu 
jak se stát biskupem. Pro ty, kteøí si s dalšími spoustu doslova mravenèí 
ani z tak pestré nabídky semináøù a práce. Nadšení, ochota, organizova-
besed nedokázali vybrat, zde pak byla nost èišely z tváøí organizátorù. Nelze 
pøipravena i nabídka „dílen“, kde si koneckoncù opomenout modlitební 
mohli vyrobit nìco pro radost (svíèky, zázemí. Pøípravný tým si uvìdomo-
náramky, ..). Bylo tedy opravdu val, že „bez Božího požehnání, marné 
z èeho vybírat. lidské namáhání“. Spousta lidi se 

Dalším pìkným zážitkem pak byly modlila a bylo to znát…  
                                                            P. Janbezpochyby samotné semináøe, na 

A zase tady

máme volby!
Teï si nìkteøí z Vás øeknou: „já volit 

nepùjdu, stejnì to je jedna pakáž a je 
úplnì jedno kdo to vyhraje.“ Dovolím 
si s Vámi nesouhlasit, protože ono to 
tak úplnì jedno není. Samozøejmì, že 
i politici jsou jenom lidé a každý má 
své chyby a nedostatky, každý má 
své problémy a to se odráží na jeho 
práci. Jenomže nìkteøí mají alespoò 
urèité morální zásady, urèité hod-
noty, které ovlivòují jeho rozhodo-
vání pøi schvalování zákonù. Podívej-
me se na zákon o registrovaném 
partnerství. Vy všichni, kteøí jste 
nebyli u voleb, jste se pøièinili k tomu, 
že byl tento zákon schválen, že do-
chází k naprosto nepøijatelnému 
znevažování instituce manželství. 
Poslanci KDU-ÈSL jako jediní 
hlasovali všichni proti tomuto 
zákonu, ale bohužel chybìl jediný 
hlas, aby byl zákon zamítnut. Jediný 
hlas, o který jste se mohli pøièinit i vy 
svým odpovìdným pøístupem. I vy 
jste mohli zvolit èlovìka, pro kterého 
není církev nìjakým spolkem za-
ostalých lidí, pro kterého je naprosto 
normální ctít køes�anské hodnoty a 
zásady. Je naší povinností úèastnit se 
i politického života spoleènosti, jinak 
nemáme právo si stìžovat na to èi 
ono. Co jsem udìlal proto, aby se to 
zmìnilo? Je naší povinností snažit se 
zabránit, aby komunisté znovu 
získali vliv a mohli zase rozhodovat 
tøeba o církevním majetku a vlivu 
státu na církve. Ètyøicet let byli vìøící 
pronásledováni, byli zavírání a za-
bíjeni knìží a øádové sestry a teï se 
tváøíme, že se nic nestalo. KSÈ má 
ukáznìné volièe a pøijdou všichni, 
aby dali svùj hlas. Jen my vìøící si 
poøád myslíme, že ono se to bez nás 
nìjak obejde. Neobejde. Dejme najevo 
svùj názor, zvolme si lidi, pro které 
morálka není pouhou frází a kteøí se 
zastanou zájmu vìøících pøi schva-
lování zákonù. Každý z nás má odpo-
vìdnost za to, jakým smìrem se bude 
naše zemì ubírat, zda schválíme 
homosexuálùm i adopce dìtí nebo 
rodina zùstane výjimeènou institucí, 
která potøebuje ochranu státu. 

Bratøi a sestry, každý z nás je 
odpovìdný nejen za sebe, za své 
rodiny, ale i za spoleènost, ve které 
žije a ve které vyrùstají jeho dìti a 
vnouèata. Jestli chceme, aby v politi-
ce zùstala alespoò èást poslancù, 
kteøí vyznávají základní køes�anské 
hodnoty, pøijïme je podpoøit. 

                                              H.W.

„Svítilnou mým nohám je Tvé slovo,
svìtlem mé stezce" (Žalm 119, 105)
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Èeská sekce RV jakou jsme pocítili pøi opìtném setkání ství? Hned v dìtství. Byl to on, bratr, 
na konci války, když jsme se hned po kdo se pro to rozhodl jako první a jako „Na našem vztahu se po 19. dubnu nic 
propuštìní z vìzení oba vrátili domù. první se mi s tím svìøil: „Milovaný nezmìnilo,” øíká dvaaosmdesátiletý 
A pak na zaèátek nového života: zaèali bratøe, své místo v životì vidím v Pá-Georg Ratzinger, bratr souèasného pa-
jsme spoleènì studovat teologii, byli novì Domì”. Studovali jsme v seminá-peže Benedikta XVI. “Joseph a já jsme 
jsme vysvìceni na knìze v pøibližnì øi. Hodnì jsme se vìnovali studiu, zùstali i nadále nerozluèní. Samozøej-
stejné dobì a spoleènì jsme nastoupili modlitbì, ale zbýval i èas na hudbu, jež mì, on a já máme zcela rùzné úkoly. 
na duchovní službu. byla nezbytnou pro náboženské cítìní, Úkoly dané Pánem. Stále vzpomínám, 

a také na sport. Na chór v semináøi když pøijel poprvé do Nìmecka jako Já jsem byl za války vìznìn v Itálii, 
nikdy nezapomeneme. Hudba, vìno-papež na Svìtové setkání mládeže bratr v Nìmecku. Byli jsme rozdìleni 
vat se spoleènì hudbì, pro nás bylo již v Kolínì nad Rýnem. V jistém smyslu po celou dobu vìzení. Vstoupil jsem 
od mládí dimenzí Božího poselství.to tak bylo pro nás od samého zaèátku, do armády v roce 1942, 15. dubna 

když jsme se už jako velmi mladí 1945 jsem byl zadržen Amerièany „Tak se bìhem let vyvíjel i náš vztah,” 
nechali vést vnitøním hlasem a rozhodli a domù jsem se vrátil v èervenci 1945, pokraèuje P. Georg Ratzinger. „Ze 
se pro knìžství.” na konci války. Pøed tím, než jsme byli zaèátku jsme studovali spoleènì 

zajati, jsme se vidìli jen když jsem se filosofii ve Freisingu. Pak bratr pokra-Samozøejmì s jeho zvolením nastal 
dostal na krátkou návštìvu domù. èoval ve studiích teologie v Mnichovì. velký zlom. Svùj podzim života nyní 
Joseph byl zadržen Amerièany zaèát- Pokraèování studií nás poprvé roz-jeden z bratrù prožívá v Øímì, už ne 
kem kvìtna poblíž Ulmu a vrátil se dìlilo: já jsem zùstal ve Freisingu. Ale i v Øeznì èi v Mnichovì. Ale dialog a 
domù jako první, na konci èervna.” tak jsme byli jako bratøi nerozluèní. vøelý vztah zùstaly stejné, zùstali 

Velmi krásné období bylo, když on byl bratry. Stejnì tak se zachovala vøelost „Ptáte se, co to znamenalo, pro vás 
profesorem a já jsem øídil chór osobních setkání. I dnes se cítí spojeni dva, mladé bratry, køes�any, prožít 
Domspatzen v Øeznì. Byly to š�astné stejnou vírou, stejnou láskou k hudbì nacismus a válku.” Georg Ratzinger se 
roky a nikdy na nì nezapomenu, a ke kultuøe, vzpomínkami na spoleèné chvíli odmlèí, a pak pokraèuje: „Byl to 
protože jsme mìli možnost èasto se pøátelé. Pravidelnì a èasto si telefonují, jeden duševní šok za druhým. Jakmile 
vidìt. V roce 1977 se stal biskupem. setkávají se, jakmile je to možné. jsme dosáhli dospívajícího vìku, tak už 
Mùj chór mìl poctu zpívat na jeho jen samotné násilné odvedení do „Jestli se setkáváme stejnì jako døív? poèest. Od té doby se ale naše setkání armády jsme prožívali jako povinnost, 

Spíš ménì,” øíká bratr Georg, „ale byli zaèala omezovat na období prázdnin.”která byla v plném rozporu s naší 
jsme už zvyklí na odlouèení z døívìjška. vírou. Byli jsme v pomocné jednotce, „Byl jsem vždy pøesvìdèen, že každý 
Joseph trávil vìtšinu èasu v Øímì již ale oba jsme prožívali toto období jako køes�an má své poslání. Pro nìkteré, 
pøed svým zvolením na Petrùv stolec, hluboký vnitøní konflikt. Když jsme byli jako jsem já, køes�anské poslání 
já zase v Øeznì. Ale pamatuji si na náš zadrženi Spojenci, oba dva jsme pro- spoèívá v bìžném životì. V pøípadì 
rozhovor pøed rokem. Hned poté, co žívali vìzení jako osvobození. Po na- druhých, jako je Joseph, se poslání 
se nad bazilikou sv. Petra objevil bílý šem shledání na konci války jsme se stává nìèím zvláštním. Velmi brzy jsem 
kouø, jsem vám øekl, že na podzim k tomu oba pøiznali. Zjistili jsme, že zjistil, že má velký talent, který touží 
našeho života nás jeho nové poslání jsme mìli stejné pocity. Zdá se to para- uplatnit ve službì Bohu”.
rozdìlí, donutí nás žít osamìleji. Nyní doxní, ale je to tak: váleèné zajetí pro „Jednou z vlastností, kterých si u nìj to musím trochu poopravit. Nebylo to nás bylo osvobozením, konec nekøes- nejvíc vážím, je skromnost, jeho prostý tak drastické.” �anské služby. Konec jedné situace, duch. Je hlubokou dispozicí jeho duše. 
„Nevšiml jsem si, že by se Joseph po v níž jsme se nacházeli jako zajatci A pak vážnost, s jakou se staví ke 
svém zvolení na Petrùv stolec nìjak nacismu. každému úkolu.
výraznì zmìnil. Jde o neuvìøitelné Velkým obratem v zajetí bylo, že jsme Samozøejmì, že jsem vidìl i pochyb-úsilí, je to pro nìho velká zkouška. mìli opìt duchovní péèi, mìli jsme po nosti v jeho životì. Bylo to pøed Konk-Znám ho velmi dobøe a tento fakt, boku knìze ke sloužení mše a k mod- láve. Ne že by pochyboval, jednoduše nová kapitola jeho života, mì ze litbì. V zajetí jsme se oba dva setkávali si nemyslel, že by mohl být zvolen. Ale zaèátku znepokojoval, a znepokojuje se studenty teologie. Diskutovali jsme tak se stalo a on to pøijal. Vzdát se, to mne dodnes. Jeho nové, vysoké s nimi vroucnì o víøe a o významu by neodpovídalo jeho køes�anskému postavení, ta obrovská zodpovìdnost, køes�anského nasazení v naší zpusto- myšlení”.od nìj vyžadují úsilí, které nedovoluje šené zemi.
šetøení sil. Papež musí ze sebe vydávat Nakonec se Georg Ratinger zamyslí 

Ve vìzení jsem nemìl žádné zprávy o vždy to nejlepší, nemùže si dovolit nad otázkou, která se sama nabízí: 
rodinì. Bylo pro mì radostí, a také pro lehkomyslnost a riskovat, že se dopustí Jaké byly nejdùležitìjší události 
Josepha, vrátit se domù, do Traun-chyb. prvního roku bratrova pontifikátu?
steinu a nalézt rodinu živou. Pak, šest 

Samozøejmì vím, že je v dobrých „Nerad poukazuji na jednotlivé okam-mìsícù po skonèení války, jsme se 
rukou, pod dohledem tìch nejlepších žiky, ale samozøejmì encyklika. Ale museli, tak jak všichni mladí, rozhod-
lékaøù. Ale intenzivní úsilí, které se po jeho pøíprava byla procesem, ne jed-nout pro nìjakou práci nebo pro stu-
nìm požaduje, vyžaduje velké množst- ním okamžikem.”dium. Rozhodli jsme se pro semináø.”
ví fyzické energie. Víc než pøedtím.”

Georg Ratzinger se dostává k tomu, co Podle rozhovoru v La Repubblica 
„Vzpomínek na naší spoleènou minu- bylo rozhodujícím bodem v jeho i zpracovali Marta Kratochvílová a Petr 
lost je spousta, je tìžké dávat pøednost bratrovì životì. Cekota.
jednomu okamžiku pøed druhým. Ale 

„Kdy jsem poznal povolání ke knìž- www.radiovaticana.czpøedevším vzpomínám na radost, 

s

foto Pavel Zuchnický

Rozhovor s P. Georgem Ratzingerem, bratrem Benedikta XVI.
Můj bratr
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Górskie szlaki Jana Pawła II
wrzeœniu 1995 roku ks. Bp Tadeusz trasa nie jest trudna, chocia¿ pozosta-

je do pokonania 14 km i 890 metrów Rakoczy dokona³ poœwiêcenia Kaplicy na 
ró¿nicy wzniesieñ, ¿eby dojœæ na Groñ Groniu. PóŸniej powsta³a Droga Krzy-
Jana Paw³a II. Tê trasê pañstwo ¿owa oraz dzwonnica z poœwiêconym 
Heczkowie pokonuj¹ od paru lat dzwonem, wzywaj¹cym na modlitwê. 
kilkakrotnie w roku i s¹ obecni na W lipcu 2001 roku ks. Bp poœwiêci³ 
wszystkich wa¿niejszych wydarze-pomnik Jana Paw³a II wzniesiony 
niach w Kaplicy i okolicy. Zwiedzili w pobli¿u kaplicy. Dziœ na niedzielnych 
jeszcze wiele innych miejsc z górskie-

mszach  w Kaplicy gromadzi siê oko³o 
go papieskiego szlaku, podziwiali 

1,5 tysi¹ca osób. A w dni powszednie piêkno Krzy¿y wzniesionych na 
czasem jest nawet kilka mszy dziennie. szczytach gór ku chwale Boga. W XX. 
Ksi¹dz J. M. Pêdziwiatr powiedzia³: Jubileuszowym Rajdzie Górskim, 
„Dziœ widaæ, ¿e to szaleñstwo mia³o kiedy to pañstwo Heczkowie repre-
w sobie Bo¿¹ iskrê. Podziwiam pañstwa zentowali Beskid Œl¹ski, otrzymali 
Danutê i Stefana Jakubowskich za to, ¿e pierwsze miejsce i zyskali puchar. 
mieli odwagê i na przekór zdrowemu W tym roku – 11 czerwca odbêdzie siê 
rozs¹dkowi pozwolili siê jej zapaliæ. Ten jubileuszowy XXV. Ogólnopolski Rajd 
¿ar udziela siê wszystkim, którzy przy- Górski Szlakami Jana Paw³a II. Mszê 

Œwiêt¹ odprawi o godz. 12-tej ks. Bp chodz¹ na Groñ.””
Tadeusz Rakoczy.Pan Heczko przypomnia³ o turys-

Pomimo emerytalnego wieku tycznych zami³owaniach papie¿a 
pañstwa Heczków trzeba podziwiaæ Jana Paw³a II, którego góry urzeka³y 
ich zaanga¿owanie, zapa³ do organi-ju¿ od lat dzieciêcych. Najpierw W sobotê 22 kwietnia parafianie 
zowania i aktywy udzia³ w ró¿nych wêdrowa³ po nich z ojcem, póŸniej z Trzyñca mieli mo¿liwoœæ na 
wycieczkach, przypominaj¹cych z nauczycielem wadowickiego gim-spotkaniu grupy Sympatyków Radio 
pontyfikat i ¿ycie Wielkiego Papie¿a nazjum, z przyjació³mi, z swoimi wy-Maryja poznaæ ma³¿eñstwo Jana i 
Jana Paw³a II, który w nastêpuj¹cych chowankami itp. W nich odnajdywa³ Olgê Heczków z Wêdryni, którzy jako 
s³owach uj¹³ swe zami³owanie do gór: swoje korzenie i odczuwa³ najbli¿szy niestrudzeni turyœci przemierzali 
„Ilekroæ mam mo¿noœæ udaæ siê w góry i kontakt z Bogiem. Papie¿ Jan Pawe³ II górskie szlaki Jana Paw³a II. Bardzo 

by³ honorowym cz³onkiem Stowarzy- podziwiaæ górskie krajobrazy, dziêkujê ciekawie opowiadali o swoich prze-
szenia turystów, jego legitymacja Bogu za ten majestat i piêkno stworzo-¿yciach na ró¿nych trasach, nawi¹za-
mia³a numer 1. Ostatni raz Karol nego œwiata.”nych znajomoœciach i o swych 
Wojty³a wchodzi³ na górê Jaworzyna      dalszych planach. Wszystko mo¿na 
k. Leskowca, czyli dzisiejsz¹ Groñ by³o nie tylko us³yszeæ ale i zobaczyæ 
Jana Paw³a II, jako kardyna³ w 1970 na zdjêciach i ró¿nych dokumentach 
roku. Dwukrotnie podczas pielgrzy-w bardzo starannie prowadzonych 
mek do ojczyzny Papie¿ z œmig³owca przez pañstwa Heczków kronikach 
pozdrawia³ zgromadzonych tam z rajdów i wycieczek turystycznych. 
licznych pielgrzymów ku ich wielkiej Specjaln¹ uwagê poœwiêcili powstaniu 
radoœci.Sanktuarium Górskiego na Groniu 

Pañstwo Heczkowie bior¹ tak¿e Jana Paw³a II.
aktywny udzia³ w Rajdach „Szlakami „Pontyfikat Jana Paw³a II wzbudzi³ 
Jana Paw³a II” wspó³organizowanych u ludzi szlachetn¹ energiê, ¿e zaczêli 
przez Danutê i Stefana Jakubowskich, upamiêtniaæ miejsca, gdzie wêdrowa³ 
którzy po dziœ dzieñ opiekuj¹ siê tak¿e 

lub wykonywa³ pos³ugê kap³añsk¹, 
Kaplic¹, nad której powstaniem oboje 

biskupi¹, kardynalsk¹ oraz miejsca 
intensywnie pracowali. Pan Jan Hecz-

upamiêtniaj¹ce pielgrzymki papieskie do ko organizuje ró¿ne wycieczki indy-
kraju. W Andrychowie, blisko Wadowic, widualne i autokarowe. Twierdzi, ¿e 
wytworzy³a siê grupa modlitewna, taka 
rodzina turystyczna. Kiedy Karol Woj-
ty³a zosta³ wybrany papie¿em, zaczêli 
organizowaæ wycieczki. Celem modli-
tewnych spotkañ turystów, gromadz¹-
cych siê z inicjatywy Danuty i Stefana 
Jakubowskich na szczycie góry Jawo-
rzyna ko³o Leskowca by³a modlitwa 
ró¿añcowa w intencji Ojca Œwiêtego. 
Dziêki ich inicjatywie miejsce to zosta³o 
nazwane „Groñ Jana Paw³a  II”. Zosta³ 
wybudowany krzy¿ „Ludziom gór” a 
tak¿e powsta³ pomys³ wzniesienia 
Kaplicy – daru dla Ojca Œwiêtego w 75-
lecie Jego Urodzin. Na ofiarowanej 
dzia³ce rozpoczêto budowê wed³ug 
planu architektów z Andrychowa. Pot-
rzebne materia³y budowlane trzeba by³o 
wnieœæ na plecach na szczyt Gronia. We 

„Groñ – najwiêkszy dom pielgrzyma
oknami niebo, œcianami las i stroma
dumna ziemia.
Zawo³aj g³oœno:
Janie Pawle II !
A echo odpowie twoje imiê.
I to jest cud na Groniu,
sprawdziæ mo¿esz sam ka¿dego dnia
jak wierny Tomasz,
turysta i pielgrzym 
na watykañskim szlaku
w Beskidach.”
                                    Emil Biela

„Gronie, moje grónie,
ju¿ mi odejœæ trzeba,
bedym jo sie dziwo³, hej,
bedym sie dziwo³
na Was prosto z nieba.”
                                    Adam Niedoba

Dziêkujemy Ci, Ojcze Œwiêty,
za to, ¿e By³eœ,

za to, ¿eœ wiecznie trwa³ 
w Pontyfikacie Krzy¿a 

byœmy poznali, 
¿e œwiêtoœci tanio siê nie zdobywa.

Tajemniczy Wêdrowcze 
o, jak wielkie Piêkno jest w Tobie!

Kiedyœ od oklasków 
nabrzmia³y nam rêce...

Teraz trzeba, aby
od klêczenia – kolana.”

Emilia Berndsen:
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Z ¿yczeniami u seniorów
piêknych spotkañ trwa³y ju¿ od d³u¿-„Bóg nie umieœci³ nas na Ziemi, 
szego czasu. Na spotkaniach oraz abyœmy ¿yli na le¿¹co. Kimkolwiek 
w wolnych chwilach rodzice i dzieci jesteœmy, wzywa nas do dzia³ania, 
pilnie malowa³y i wycina³y jajka, ¿ebyœmy sami budowali pañstwo Bo¿e 
kurki itp. Przygotowaæ 300 ¿yczeñ 

jednoczeœnie z pañstwem ludzi. S¹ 
wymaga³o pewnego trudu. Gdyby nie 

jednak ró¿ne rodzaje dzia³ania: pomoc i w³¹czenie siê do akcji wielu 
zwierzê dzia³a, cz³owiek dzia³a, osób, nie by³o by mo¿liwe sprawiæ 
chrzeœcijanin równie¿. Dzia³anie tylko innym tyle radoœci. Dziêkujemy pani 
wtedy mo¿e byæ w pe³ni skuteczne, dyr. Mgr. Momice Guñkowej za 

umo¿liwienie w³¹czenia do programu kiedy staje siê dzia³aniem Jezusa 
dzieci z „Církevní školy”. Pani Mgr. Chrystusa.” 
Beacie Kraina za wyæwiczenie bardzo                              Michel Quoist
piêknych religijnych pieœni oraz 
wszystkim obecnym dzieciom za tyle 

„Idziemy do Boga nie drog¹, lecz 
radoœci i weso³oœci, któr¹ przekaza³y 

mi³oœci¹...” naszym seniorom. Dziêkujemy pani 
                             œw. Augustyn dyr. Urszuli Hudeczek z firmy AD 

Servis  w Cz. Cieszynie za potrzebny 
Cz³onkowie Sympatyków Radia papier, naklejki i druk ¿yczeñ, panu 

Maryja oraz Dzieci z Kó³ka Ró¿añ- dyr. Mgr. Tadeuszowi H³awiczce za 
cowego tradycyjnie odwiedzaj¹ za³atwieni dojazdu i odjazdu a Ma-
w okres i e  œwi¹tecznym Dom teczce z klasztoru El¿bietanek z Jab-
Spokojnej Staroœci w Trzyñcu - Soœnie ³onkowa oraz siostrom zakonnym za 
oraz klasztor El¿bietanek w Jab³on- bardzo mi³¹ opiekê. Dalej dziêkujemy 
kowie. Tak by³o i w tym roku. pani Ma³gosi Heczkowej z Górnej 
W Niedzielê Palmow¹ przyjechaliœmy Lesznej za upieczenie i ozdobienie 200 
z Goiczkiem oraz programem dzieci baranków oraz wszystkim darczy-
z „Církevní školy” w Trzyñcu - Soœnie niom za smaczne wypieki i przes³ane 
do Domu Spokojnej Staroœci. We wto- owoce. Dziêkujemy wszystkim obec-
rek po Œwiêtach Wielkanocnych nym na tych spotkaniach, ¿e swój 
zawitaliœmy do Klasztoru El¿bietanek wolny czas ofiarowali tym, którzy 
w Jab³onkowie. Oczywiœcie nigdzie têskni¹ za czu³oœci¹, mi³oœci¹, radoœci¹ 
nie zabrak³o ¿yczeñ, upominków, i towarzystwem, którzy w cierpie-
pieœni religijnych i regionalnych oraz niach, chorobie i staroœci odkrywaj¹ 
wych³ostanie, chocia¿ bardzo delikat- Chrystusa jakim jest naprawdê: 
nie, „karawaczem” jak ka¿e tradycja. ukrzy¿owanego za nas z mi³oœci i 
Wszêdzie byliœmy bardzo serdecznie zwyciêskiego w Zmartwychwstaniu. 
witani i wzajemnie obdarowywaliœmy Wielkie Pan Bóg zap³aæ wszystkim, 
siê uœmiechem i radoœci¹. Seniorom którzy w jakikolwiek sposób przyczy-
nie s¹ obce stare regionalne zwyczaje, nili siê do dzielenia siê wielk¹ radoœci¹ 
poniewa¿ do³¹czali siê jak w Trzyñcu i gor¹cym sercem pe³nym mi³oœci do 
tak i w Jab³onkowie do naszych bliŸniego.  
przyœpiewek wspominaj¹c swoje lata                                             Irena Szymonik
m³odoœci. Przygotowania do tych 

Katolický týdeník zveøejnil velikonoèní pøíbìh, 
který koluje také po internetu. Když jsem si ho 
pøeèetla, zaujala mì hluboká myšlenka a chtìla 
bych se s ní podìlit i s Vámi, ètenáøi Mostu. 
Pastor George Thomas, který v malém mìs-
teèku v Nové Anglii vedl svùj sbor, pøišel 
jednou o velikonoèním nedìlním ránu do 
kostela a nesl rezavou, zkøivenou starou ptaèí 
klec. Položil ji vedle kazatelnice. Více lidí v údi-
vu pozdvihlo oboèí, když pastor zaèal mluvit. 
Øíkal, jak se vèera procházel po mìstì a uvidìl 
naproti chlapce, který nesl tuto klec. Byli v ní 
tøi malí ptáèci, tøesoucí se chladem a stra-
chem. Pastor kluka zastavil a zeptal se: 
„Co to tam máš, synku?“
„Jen pár starých ptákù,“ odpovìdìl.
„Co chceš s nimi dìlat?“, zeptal se pastor.
„Vzít je domù a hrát si s nimi,“odpovìdìl.
„Budu je dráždit a vytrhávat jim peøí, aby se 
porvali. Vsadím se, že se dobøe pobavím.“
„Ale døív nebo pozdìji jich budeš mít dost 
a pøestane tì to bavit. Co udìláš potom?“
„Mám i pár koèek,“ zamyslel  se  malý chlapec.
„Rády si na nich pochutnají, dám ty ptáky jim.“
Pastor na chvíli  ztichl.
„Kolik chceš za ty ptáky, synku?“
„Na co by vám byli, pane? Jsou to jen obyèejní 
ptáci z pole. Ani nezpívají a vùbec nejsou 
pìkní!“
„Kolik?“ Znovu se zeptal pastor.
Chlapec si ho pøemìøil, jako by byl blázen 
a øekl: „10 dolarù!“
Pastor sáhl do kapsy a vytáhl desetidolarovku.
Dal ji chlapci do ruky a ten zmizel rychle jako 
blesk.
Pastor zvedl klec a nesl na konec aleje, kde byl 
strom a malý trávník.
Položil ji na zem, otevøel dvíøka a klapáním na 
møížku klece pøesvìdèil ptáèky, aby vyletìli. 
Pustil je na svobodu.
To vysvìtlilo pøítomnost klece na kazatelnì 
a potom pastor zaèal vyprávìt tento pøíbìh:
Jednoho dne mluvil Ježíš s ïáblem.
Satan se právì vrátil z Rajské zahrady a škodo-
libì se vychloubal:
„Tak, Pane, právì jsem nachytal plný svìt lidí.
Nastavil jsem past, starou návnadu. Vìdìl 
jsem, že neodolají. Mám je všechny!“
„Co s nimi budeš dìlat?“zeptal se Ježíš.
Satan odpovìdìl:
„Chacha, budu si s nimi hrát! Budu je uèit jak 
se ženit a rozvádìt, jak se mají nenávidìt 
a škodit si, nauèím je pít, kouøit a proklínat. 
Nauèím je jak vynalézt pušky a bomby a navzá-
jem se zabíjet. Už se tìším na tu zábavu!“
„A co udìláš potom?“ zeptal se Ježíš. 
„Zabiju je!“ hrdì prohlásil Satan.
„Kolik za nì chceš?“ zeptal se Ježíš.
„Snad bys ty lidi nechtìl? Není v nich ani 
špetka dobra. Když si je vezmeš, budou tì jen 
nenávidìt. Poplivají tì, budou Tì proklínat 
a zabijí tì!” 
„Co za nì chceš?“ zeptal se znovu Ježíš.
Satan se podíval na Ježíše a zakøenil se: 
„Každou tvou slzu a všechnu tvou krev!“
Ježíš øekl: „Máš to mít!“a zaplatil.
Pastor postavil klec na kazatelnu a odešel 
z kostela. 

Velikonoční příběh 
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I NIE WÓDŹ NAS
NA POKUSZENIE  

S³yszeliœcie kiedyœ p³acz ksi¹¿ek? 
Tak. Ksi¹¿ki te¿ p³acz¹, gdy s¹ 
samotne. Stoj¹ œciœniête na pó³ce, 
nie maj¹ czym oddychaæ, opad³ na 
nie kurz. A przecie¿ ksi¹¿ka jest po to 
stworzona by by³a czytana. Ksi¹¿ka 
jest szczêœliwa gdy jest otwarta, gdy 
ktoœ przewraca w niej kartki – wtedy 
¿yje, potrafi siê nawet uœmiechaæ do 
kogoœ, serdecznie przemówiæ. Ma 
w sobie tyle tajemnicy i chcia³aby 
siê przyjacio³om swoim zwierzyæ 
z niejednego. Poza tym ksi¹¿ka chce 
mieæ wielu przyjació³. Nie wystarczy, 
¿e ty j¹ przeczyta³eœ. Przeczyta³eœ: 
podaj dalej, zamieñ siê z koleg¹, 
wypo¿ycz j¹ kole¿ance. Ksi¹¿ki po-
dawane z r¹k do r¹k s¹ najszczêœ-
liwsze. S¹ tak szczêœliwe jak œwiece, 
które p³on¹ w ciemnoœciach.

Zajrzyj do twojej biblioteczki. Zobacz 
czy której ksi¹¿ce nie ciasno, czy 
odcisków sobie nie zrobi³a, czy cza-
sem nie p³acze w samotnoœci?

Najbardziej wra¿liwa z wszystkich 
ksi¹g jest BIBLIA.

co jak reklama
kolorowo kłamie 

i diabła przebiera w aniołka ubranie.
Ono mnie kusi z uśmiechem słodkim

- Złem, jak cukierkiem
z trucizną w środku.

Lecz choć ono mnie tak sprytnie kusi,
to do niczego nie może mnie zmusić,

jeśli Ty mi, Boże,
Zło w masce Dobra rozpoznać pomożesz

i powiedzieć sobie: Ja tego nie muszę
bo mam wolną i jeszcze czystą duszę!

                                       T. Ruciński   

Pro katolické dítì není nic tak krás- pochopit právì tento moment. „Jak 
ného a zároveò tìžkého, jako je den nám ten èlovìk mùže dát jíst své tìlo?" 
prvního svatého pøijímání. Jestliže ptali se nìkteøí Kristovi uèedníci. 
jsem já tím chlapcem nebo dívkou, je to Nedlouho potom „odešli a už s ním 
nádherné; teï udìlám krok kupøedu nechodili" (viz J 6, 47 - 66).
a pøijmu Ježíše v promìnìné hostii a Když k tomu došlo, Ježíš pohlédl na 
vínì jako velké dìti a dospìlí. A je to svých dvanáct a zeptal se jich: „Také vy 
tìžké, protože všechny oèi se dívají na chcete odejít?"
mì. Co když zakopnu? A co když Mìli svobodnou vùli. Mohli se roz-
zapomenu, co mám øíkat? hodnout. Totéž platí i pro nás.
Den prvního svatého pøijímání není A v nìkterou jarní nedìli se mùžeme 
snadný ani pro rodinu. Všechen ten dát vést našimi sedmi- a osmiletými. 
zmatek, který provází každou vìtší Mùžeme je následovat - s jejich úzkost-
rodinnou událost! Maminka a tatínek nýma oèima a tetelícími se srdéèky - 
støídavì halasí jako dva chóry mnichù, nebo� v jejich chování se ozývají slova 
které se støídají pøi zpívání žalmu. Petrovy odpovìdi na Kristovu otázku v 
Maminka: „Kde je fotoaparát? Není Janovi 6, 68 - 69: „Ty máš slova 
v nìm film! Cestou do kostela se musí- vìèného života. My jsme poznali a 
me zastavit v drogérii. To znamená, že uvìøili, že ty jsi ten Svatý Boží."
musíme vyjet døív. Pospìšte si!"
Táta: „Ne, ty lepší boty. Dneska si musíš                                      Bill Dodds
vzít ty lepší."              (pøevzato z internetu) 
Maminka: „Pøestaò si tahat za límeèek. 
Tatínek taky nosí kravatu. Na to si 
zvykneš. Tatínku! Že si vezmeš kra-
vatu?"
Tatínek: „Pøestaò! Polož už ten chleba. 
Hodinu pøed pøijímáním žádné jídlo a 
k pití nic než vodu, pamatuješ na to?"
Maminka: „Tady máš oblek, je vyžehle-
ný. Tak se snaž si ho nezmaèkat."
Tatínek: „Naèepovala jsi benzín vèera? 
Ne? Tak to znamená, že musíme vyjet 
døív. Pospìšte si!"
Všechny tyto obavy zmizí o nìco 
pozdìji toho rána, až tyto malé dìti 
pøijmou Ježíše, druhou Osobu Nej-
svìtìjší Trojice, Vykupitele svìta, Krista 
Krále.

Do svých úst pøijmou Boha, svého 
stvoøitele. Malými srdéèky a s dychti-
vou myslí budou milovat Jednoro-
zeného, který pøišel na svìt v chlévì a 
ležel v jeslích, byl nalezen v chrámu; 
Boha, jenž se stal lidskou bytostí - 
malým dítìtem, právì jako jsou ony.
Jak plynou léta, je pro nìkteré z nás 
tìžké vyhnout se ne snad pøesycení, ale 
urèité lhostejnosti, pokud jde o svaté 
pøijímání. Je to prostì to, co èlovìk dìlá 
pøi mši. Vstává pøi evangeliu. Pokleká 
pøi eucharistické modlitbì. Jde k pøijí-
mání.

Proto je první svaté pøijímání dùležité 
nejen pro školáka, ale pro celou rodinu. 
Pro farnost. Pro církev.
Jako rodina - farnost, církev - øíkáme 
tomuto dítìti: Tomu vìøíme. Ježíš vzal 
chléb.. Ježíš vzal kalich... A slovy, jež 
On pronesl té noci, slovy, která knìz 
pronáší dnes, se z tìchto obyèejných 
vìcí stává Kristus. Promìòují se v jeho 
Tìlo a Krev.

Ne symbolicky. Ne jako v pohádce. 
Ale Jeho skuteèné Tìlo a Krev.
Ale jak je to možné? Jak se to mùže 
stát? Nevíme. Není to magie, ale je to 
tajemství. Je to nad naše chápání.

A je to tvrdá pravda. Jsou lidé, kteøí se 
odvrátili od Ježíše, protože nemohli 

a

a

a

a

a

Den prvního svatého přijímání

Druhou nedìli velikonoèní se uskuteènil v našem 
kostele koncert pìveckého sboru Kamerata a 
Štyvarova  dìtského sboru.  Koncert byl opravdu 
pìkný a myslím, že musel potìšit všechny, kteøí si 
našli chvilku a zùstali po mši svaté. Nechci tady 
ale rozebírat umìleckou úroveò sborù, zaujala 
mne jiná vìc. Nìkteøí naši vìøící se totiž chovají 
jako by v životì nebyli na žádném koncertì, 
naprosto ignorují, že se tam nìkdo snaží zpívat.  
Prostì teï jdu já pøes celý kostel, pøedvádím jak 
mi pìknì klapou  podpatky a je mi úplnì jedno 
jestli nìkoho ruším. O èem to svìdèí? O neúctì 
k lidem, kteøí nìco umí a také k tìm, kterým se to 
líbí a chtìjí si vychutnat umìlecký zážitek. Copak 
je to opravdu takový problém poèkat až sbor 
dozpívá skladbu, zvedne se potlesk a pak v klidu 
zasednout do lavice? Chápu, že lidé, kteøí 
pøicházejí na mši svatou v 10 hod., nebudou èekat 
venku, ale snad každý vydrží 2 minuty poèkat až 
se dozpívá skladba a potom si mùže jít sednout. 
A co už vùbec nepochopím - jsou lidé, kteøí se 
v polovinì písnièky zvednou a odcházejí. Na to 
snad nemusím mít vysokou školu, ale staèí 
obyèejné slušné vychování, abych poèkal, než 
skonèí skladba. 

Bratøi a sestry, chovejme se trochu ohleduplnì 
a taky kulturnì. Copak chceme, aby si lidé, kteøí 
pøijdou pouze na koncert øekli: „Ale ti katolíci jsou 
kulturní barbaøi“.   

                                                                       H.W. 

Chcê byæ …czytana

Chovejme se kulturně!
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Jestli pak víte, kolikrát øíkáme pøi mši svaté litbách kánonu - to je také jeden starobylý nám byli v lásce darováni, a dìkujeme za nì. 
amen? Nevadí, že to nevíte. Dùležitìjší je vìdìt, název eucharistické modlitby - se sice jedná Proè pøi promìòování klekáme? 
které amen je v celé mešní bohoslužbì o Pánu Ježíši, ale mluví se k Otci? Závìreèná Na mnoha místech se v evangeliích øíká, že lidé 
nejdùležitìjší, na které klade církev nejvìtší slova a gesta veleknìžské modlitby tuto cestu pøed Pánem Ježíšem padli na kolena. Ted' je 
dùraz. se Synem k Otci zdùrazòují: knìz pozvedá Tìlo pravá chvíle i pro nás. I kdyby nám v té chvíli 
Na konci eucharistické modlitby pozvedá knìz Pána Ježíše vzhùru k Otci a volá: „Skrze Krista scházela pravá slova k modlení, pak pokleknutí 
ještì jednou svaté zpùsoby a prohlašuje, že a s Ním a v Nìm je Tvoje èest a sláva, Bože, je výmluvná modlitba celým tìlem. 
skrze Krista a s ním a v nìm je všechna Otcova Otèe všemohoucí - v jednotì Ducha svatého Proè knìz po konsekraci Tìlo Pánì pozdvi-
èest a sláva. A všechen lid volá to nejdùležitìjší po všechny vìky vìkù.“ huje? 
A M E N. Knìz skonèil velkou dìkovnou Mešní kánon je veliká dìkovná modlitba. Øíká ji Jistì bez rozpakù odpovíte: abychom se mu 
modlitbu, vyznal Otce i Syna v jednotì Ducha - knìz, ale jménem všeho lidu. Je to díku èinìní mohli poklonit! - A budete mít pravdu. Ale je tu 
a my to vyznání peèetíme svým projevem nás všech, pøíprava k hostinì, ke které jsou ještì druhý, hlubší smysl tohoto gesta. Knìz tu 
souhlasu, svým podpisem. Knìz pøednesl pozváni všichni. Svatý - to je vítìzná píseò, pøedkládá obìtní dary Bohu: Otèe, hle, tvùj Syn 
velké vyznání víry a chvály Bohu - a my tu píseò oslavující Otce a jeho Syna - a tak se ti za nás obìtuje - pøijmi s ním také i nás! 
chartu víry svým AMEN spolupodpisujeme. radostnì a vítìznì má také znít, když ji zpí- Celou eucharistickou modlitbu - od preface po 
Stojíme za tím, co tu knìz øíkal. váme. A� to zní jako nadšený potlesk, kterým Otèenáš - bychom mohli vlastnì nazvat stolní 
A tedy naše AMEN hømí kostelem jak za èasù se dnes vítá vítaný host. modlitbou, modlitbou pøed jídlem, pøed svatým 
svatého Jeronýma. Povídal tuhle kdosi: Prezentace, zpøítomnìní Hosta se dìje pøi pøijímáním. 
„Sleduji výklady o mši se zájmem, protože promìòování. Slova promìòování ovšem Pøijímání zaèíná Otèenášem, ale o tom až zase 
mne stále znovu udivuje, kolik jsem dosud nejsou nìjaké kouzelnické formule s magickou nìkdy pøíštì. Dnes zùstaòme soustøedìni na 
nevìdìl o tom, èeho se od dìtství pravidelnì silou, kterou knìz mùže kdykoliv pøimìt Ježíše, tajemství víry, na sledování toho, co je ve mši 
úèastním. Ale obèas z toho mám v hlavì i aby se „zpøítomnil“. svaté potøebné. 
trochu otazníkù. V náboženství jsme se uèili, že Pøi úkonu promìòování se projevuje naše víra, Poznámka 
mše svatá je obì�. „Obì� mše svaté“ - tak se to že Boží láska promìòuje celý svìt a každého, Recitace kánonu, to je vrcholný úkon knìžské 
i v kostele ohlašovalo. Ale vy jste mluvil o mši kdo v ni uvìøí. I život každého z nás se stykem celebrace. Je to modlitba. Celebrant tedy mluví 
jako o památce našeho osvobození, dìkovné s touto obìtující se láskou promìòuje: i my se pøedevším k Bohu a ne k úèastníkùm. Také na 
slavnosti, jako o hostinì. Co je mše svatá promìòujeme v lidi, kteøí jako Ježíš se obìtují nì pøi kánonu nepohlíží - krom aklamací pøed 
skuteènì? Je tu nìjaký hlavní akcent, podstata, pro jiné, žijí v lásce. prefací. 
ke které se ostatní pøidružuje?“ Jak je Pán pøítomen v Eucharistii? Jistì ne tak, A pøece tu jsou pøítomní lidé nejen jako 
Taková otázka do našeho výkladu mše svaté že by se v tom chlebu skrýval jako malièký posluchaèi, ale jako ti, kteøí mají „jít s sebou“. 
dobøe zapadá, pøestože pøedmìtem našich Ježíšek. Jak tedy? Já to pøesnì nevím a nijak Je to pro nì také nároènìjší, než poslouchat 
úvah není teologická stránka mše, ale formy mi to nevadí. Je pøítomný, øekl to a já mu ètení obyèejného textu, tøeba pastýøského listu. 
naší aktivní úèasti pøi ní, naše role. Ale dobøe vìøím. Cítím tu sílu tvùrèího slova Stvoøitele Mají nejen naslouchat, ale s textem se i 
se úèastnit mohu jenom tam, kde je mi jasné, svìta: Bùh øekl „Staò se“ - a stalo se. To mi ztotožòovat a vstupovat do nìj aklamacemi, 
oè jde. staèí. Že je to tajemné? Tomu se vùbec svým amen. Snadné je to v malém kroužku. 
Oè tedy jde? nedivím, vždy� se tu blížím tajemství Božího Èím více úèastníkù, tím je to niterní sledování 
Mše svatá je jako vybroušený diamant. Podle bytí. Vždy� se tu setkáváme s Kristem, který obtížnìjší. Ještì že pøi konsekraèních slovech 
toho, ze které strany se na ni díváš, zazáøí ti mne chce spojit se svým vykoupením, který se knìz nesklání, to by byla další komunikaèní 
vždy novou pøekvapující jiskrou. Božský a mnì chce dát podíl na svém vítìzství nad potíž. 
lidský život Pána Ježíše Krista záøí v tomto smrtí! Je to svátostné setkání s mým Vyku- Knìz mluví k Bohu, ale ve jménu vìøících, musí 
tajemství víry také rùznì podle toho, z které pitelem. Proto prvním slovem po promìòování je tedy stále brát na vìdomí. Mezi jednotlivými 
strany k nìmu pøistupuješ. Jeden se mu pøiblíží je knìzovo zvolání: „Tajemství víry!“ a slokami dìlat pauzy. Mluvit pøimìøenì hlasitì 
v myšlence na obì�, jiný myslí na naše odpovìï, která je jakýmsi zkráceným Krédem - nekøièet ani nešeptat. Mluvit nevtíravì, ale 
vykoupení, tj. osvobození, jiný slyší hlas Pána vyznáním víry: „Tvou smrt zvìstujeme, tvé zøetelnì a srozumitelnì. Mluvit zbožnì, ale 
zvláš� dobøe v Božím slovu, jiný prožívá vzkøíšení vyznáváme ...“ zdrženlivì. Bez sebemenšího náznaku dekla-
spoleèenství nejvíc pøi hostinì u stolu Pánì. Ale nepíchlo vás už to zvláštní, že: „smrt mace nebo patosu. 
Na cestì k jádru mše jedno hledisko doplòuje a zvìstujeme“? Smr t svých milých pøece Pøednášet nutno soustøedìnì. Jen tak vznikne 
rozvíjí druhé; ale úplnì vyjádøit a vyèerpat nezvìstujeme - zvìstuje se vždy dobrá zpráva! ovzduší soustøedìní i v kostele. Konsekraèní 
tajemství eucharistie nelze. Vidíte, je dobøe takto citlivì naslouchat slova se kdysi nazývala „periculosa oratio“ 
Spolehlivá cesta, jak se vžít hloubìji do tajem- každému slovu a rozjímat je, jen tak se nám a byla pøíèinou všelijakých skrupulí. Jak je 
ství mše sva té, je meditace. A velká otvírají poklady naší liturgie. Zde se opravdu dobøe, že je dnes pøednášíme stejným hlasem 
eucharistická modlitba, která se prostírá od zvìstuje smrt jako dobrá zpráva: smrt z lásky, - a ve stejném rytmu jako celý kánon. 
pøípravy darù po svaté pøijímání, je k tomu smrt, která smrt pøemohla. U starších knìží bývá nìkdy rozpaèité gesto 
výbornou pøíležitostí. Kdykoliv se úèastníme eucharistické slavnosti pozdvihování - elevace. Za stara, zády k lidem, 
Ptáme-li se pøi každé èásti mše svaté, jak se na - mše svaté - vstupujeme do prostoru, kde se se zdál být smysl jasný, ale teï, když jsme 
ní èinnì - aktivnì podílet, pak zde je na místì nám zvìstuje veliká láska. Proto koncil mohl obráceni k lidem? Pøipomeòme si, že Tìlo 
øíct: medituj! prohlásit, že eucharistická slavnost je Kristovo pozvedáme pøedevším k Otci, žije to 
Co to znamená? Nasloucháš toku slov eucha- vrcholem všeho hlásání evangelia. gesto oblaèní. Teprve druhým adresátem je 
ristické modlitby a zachytíš svou mysl u té Na promìòování se celá obec i jednotliví vìøící pøítomný lid, ve smyslu Jan 19,37; Zach 12,10: 
plošky diamantu, která ti dnes zasvítí, která ti podílejí dvojím zpùsobem: - V úctì a radosti si „Budou patøit na toho, kterého probodli.“ 
zazní zvláš� živì a blízce. uvìdomujeme, že Pán obìtovaný a zmrtvých- S tìmito dvìma myšlenkami mùže knìz konat 
Na zaèátku nás knìz probouzí, burcuje k pozor- vstalý je zde, mezi námi. Myslíme na nìj elevaci niternìji. 
nému sledování voláním: „Pán s vámi! Vzhùru a v duchu voláme s Tomášem: „Pán mùj a Bùh Pøi druhé elevaci na závìr doxologie mají být 
srdce!“ - A odpovìï nezní: „Tak dobrá, myje mùj!“ obìtní dary pozdvižené i pøes „Amen“ lidu. 
pozvedneme“ - ale „Už je máme u Pána“. Tak - Druhý zpùsob úèasti na promìòování je ještì Teprve po nìm se klidnì pokládají. Tak se 
vystupujeme s knìzem do samého nitra niternìjší: i my se tu promìòujeme. Stáváme Amen i viditelnì stane souèástí doxologie.
eucharistické slavnosti, do veèeøadla, na se tajemným tìlem Kristovým. Podílíme se na 
Golgotu. Setkáváme se tu s Ježíšem, který nás obìti Kristovì, s Pánem se jdeme v, lásce 

                                             Pokraèování pøíštìpovede k Otci. Všimli jste si toho, že v mod- obìtovat za spásu svìta. Myslíme na lidi, kteøí 

Ladislav Simajchl: Naše role při nedělní bohoslužbě (22)

EUCHARISTICKÁ MODLITBA 
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4. nedìle velikonoèní (7.5.)
1. ètení: Sk 4,8-12; 2. ètení: 1 Jan 3,1-2; 
Evangelium: Jan 10,11-18
Žalm: odp. Kámen, který stavitelé zavrhli, stal 
se kvádrem nárožním.
ref. Kamieñ wzgardzony sta³ siê funda-
mentem.

5. nedìle velikonoèní (14.5.)
1. ètení: Sk 9,26-31; 2. ètení: 1 Jan 3,18-24; 
Evangelium: Jan 15,1-8
Žalm: odp. Budu tì chválit, Hospodine, ve 
velkém shromáždìní.
ref. Bêdê Ciê chwali³ w wielkim zgromadzeniu.

6. nedìle velikonoèní (21.5.)
1. ètení: Sk 10,25-26.34-35.44-48; 2. ètení: 
1 Jan 4,7-10; Evangelium: Jan 15,9-17
Žalm: odp. Hospodin zjevil svou spásu pøed 
zraky pohanù.
ref. Wobec narodów objawi³ zbawienie. 

7. nedìle velikonoèní (28.5.)
1. ètení: Sk 1,15-17.20-26; 2. ètení: 1 Jan 
4,11-16; Evangelium: Jan 17,11b-19 
Žalm: odp. Hospodin si zøídil na nebi trùn.
ref. Pan Bóg utwierdzi³ swój tron na niebiosach.

Slavnost Seslání Ducha Svatého (4.6.)
1. ètení: Sk 2,1-11; 2. ètení: Gal 5,16-25; 
Evangelium: Jan 15,26-27;16,12-15
Žalm: odp. Sešli svého Ducha, Hospodine, 
a obnovíš tváø zemì.
ref. Niech zst¹pi Duch Twój i obnowi ziemiê.

Nedìlní a sváteèní
liturgie  v kvìtnu

Poøad bohoslužeb v kvìtnu
1. Nedìle 7.5.2006 – 4. nedìle velikonoèní; 12. Každý ètvrtek od 16.00 a první pátek po 
6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 èesky. ranní mši svaté je výstav Nejsvìtìjší Svátosti 
2. Nedìle 14.5.2006 – 5. nedìle velikonoèní; Oltáøní. 
6.30 a 10.00 èesky, 7.50 a 17.00 polsky. 13. Každý pátek po ranní i veèerní mši svaté je 
3. Úterý 16.5.2006 – svátek sv. Jana Nepo- výstav Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní s modlitbou 
muckého, knìze a muèedníka, hlavního Korunky k Božímu Milosrdenství. První pátek 
patrona Èech. v mìsíci - litanie a zasvìcení Božskému Srdci 
4. Nedìle 21.5.2006 – 6. nedìle velikonoèní; Ježíšovu. Každý poslední pátek v mìsíci 
6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 èesky. Pøi v prùbìhu celého školního roku se modlíme za 
mši svaté v 10.00 hod. 1. svaté pøijímání dìti dìti, mládež, žáky, studenty, katechety, uèitele 
z polských škol. a vychovatele pøi veèerní adorací Nejsvìtìjší 

Svátosti Oltáøní od 16.00 hodin.5. Ètvrtek 25.5.2006 – Slavnost Nanebe-
vstoupení Pánì; zaèíná devítidenní pøíprava na 14. Mše svatá v Domovì dùchodcù na Sosnì 
slavnost Seslání Ducha Svatého. je každý pátek v 15.30. Pùl hodiny pøed 

zaèátkem mše svaté je možno pøistoupit ke 6. Nedìle 28.5.2006 – 7. nedìle velikonoèní; 
svátosti smíøení.  Mše svatá v Nemocnici Sos-6.30 a 10.00 èesky, 7.50 a 17.00 polsky. Pøi 
na je sloužena každou sobotu v 15.30. Pøede mši svaté v 10.00 hod. 1. svaté pøijímání dìti 
mší sv. pøíležitost ke svátosti smíøení.z èeských škol.

7. Pátek 2.6.2006 – první pátek v mìsíci.
Redakce neruèí za jazykový sled jednotlivých 8. Nedìle 4.6.2006 – Slavnost Seslání Ducha 
mší sv. Sledujte vývìsku v kostele!Svatého; 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 

èesky.
9. Každou nedìli pùl hodiny pøed veèerní mší 
svatou (mimo dobu postní) je adorace Nej-
svìtìjší Svátosti Oltáøní a svátostné požehnání. 
Poslední nedìle v mìsíci – Mariánské veèe-
øadlo.
10. V mìsíci kvìtnu slavíme májové pobož-
nosti v nedìle pøed veèerní mší svatou, v týdnu 
po veèerní mši svaté.
11. 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. 

Pøíští èíslo MOSTu 
vyjde 4. èervna 2006. 

Pøíspìvky mùžete zasílat 
do 24.5.2006.

most

Program spotkañ

20.5. – sobota 20. 5., godz.14:00 – 
Spotkanie Sympatyków Radia 
Maryja w Cz. Cieszynie w salce 
parafialnej obok koœcio³a NSJ. 
W programie spotkanie z misjona-
rzem O. Rusinkiem SAC, msza œw. 
w intencji misjonarzy. Wyjazd 
poci¹giem z Trzyñca o godz. 13:20, 
przyjazd o godz. 18:20.

Poniedzia³ek 22. 5., godz. 15:00 – 
Spotkanie z Pismem Œwiêtym w salce 
parafialnej.

Niedziela 28. 5., godz. 15:30 – 
Spotkanie Sympatyków Radia 
Maryja w salce parafialnej, o godz. 
16:30 msza œw. na podziêkowanie 
Panu Bogu za 5 lat trwania wspól-
noty.

Serdecznie  zapraszamy wszystkich 
parafian na spotkania.

Dnia 4. 6. odbêdzie siê Pielgrzymka 
Podwórkowych Kó³ek Ró¿añcowych 
Dzieci do Czêstochowy. Je¿eli z Trzyñca 
i okolicy bêdzie dostateczna iloœæ 
zg³oszeñ, wyjedzie specjalny autobus. 
Dzieci bêd¹ mia³y zni¿kê.

KAŽDÝ Z NÁS JE BOŽÍ NÁSTROJ

Zmrtvýchvstalého Krista nemáme hledat ani 
v hrobì, ani v neurèité minulosti, ale na cestách 
našeho života. Jenom tam se s ním mùžeme 
setkat. Právì tam na nás èeká.
On se nám zcela daroval a jeden z nejvìtších 
darù, který jsme od nìho dostali je schopnost 
darovat se také.
Každý z nás je Boží nástroj, cennìjší než nej-
cennìjší stradivárky.

KDE BY SE VZALO TO DOBRO?A� nám velikonoèní radost z Kristova vítìzství 
dodá odvahu dovolit mu dennì tento nástroj 

Když jsem zaèal v devadesátém roce uèit nejen ladit, ale umožnit mu, aby za našeho 
náboženství na jedné brnìnské škole, pøihlásilo pøispìní na nìj mohl hrát ty nejkrásnìjší melodie 
se samo od sebe dìvèe, které mi øeklo: “Já života.
v Pána Boha nevìøím, protože kdyby byl Bùh, Života, oslavujícího Boha.
kde by se vzalo to zlo?”Z homilie Vojtìcha Cikrleho

(Bílá sobota 15. 4. 2006)
Pøi každé hodinì náboženství jsem na její otázku 
myslel a ona pozornì naslouchala. Po nìjaké Kdosi se ptal jednoho biskupa, co by udìlal, 
dobì mì cestou z náboženství pøekvapila: “Víte, kdyby ho nìkdo udeøil do tváøe.
já o tom poøád pøemýšlím. Ale kdyby Bùh nebyl, Odpovìdìl: “Co bych mìl udìlat, to vím. Mìl 
kde by se vzalo to dobro?”bych nastavit druhou tváø. Ale co bych udìlal, to 

nevím.”

*  *  *

*  *  *
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