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PO�EHNANÝ, KTERÝ PØICHÁZÍ VE JMÉNU PÁNÌ!
Tento zpìv moc dobøe známe z

ka�dé m�e svaté. Je jakousi bez-
prostøední pøípravou na chvíli
promìòování, kdy Je�í� Kristus
vlastní mocí promìní v rukou knìze
chléb a víno ve své Tìlo a svou Krev.
Latinský výraz èeského slova �po-
�ehnaný� zní BENEDICTUS. A my
jsme Pánu Bohu vdìèni za to, �e od
úterka 19. dubna budeme toto slovo
sly�et v ka�dé m�i svaté dokonce
dvakrát. Poprvé, kdy� budeme zpí-
vat �Svatý, svatý, svatý Pán...� a
podruhé, kdy� bude knìz v me�ním
kánonu prosit za na�eho pape�e
BENEDIKTA.

Ano, je to pravda, i kdy� si na ni
musíme zvyknout, proto�e �ná� pa-
pe� Jan Pavel� se nám za tìch �esta-
dvacet let zaryl hluboko do vìdomí i
srdce, ale nyní se, jak vìøíme, raduje
pøed trùnem na�eho Pána. A Pán,
Vìèný Veleknìz ukázal skrze volbu
konkláve svého nového námìstka,
øímského biskupa a na�eho Pastýøe.

Ve druhém dni konkláve ukázal
bílý kouø nad Sixtinskou kaplí a za
nìkolik okam�ikù i
zvony svatopetrské ba-
ziliky, �e nový pape� je
ji� skuteèností. Jak
víme, stal se jím J.
Em. Joseph kardinál
Ratzinger, který pøijal
jméno BENEDIKT
XVI. Svatý Otec se
narodil 16. 4. 1927 v
Marktl am Inn, na
knìze byl vysvìcen
29.6.1951 v Mnichovì.
Dlouhá léta pùsobil
jako profesor vìro-
uèné a morální
teologie na katolických
univerzitách v Nìmec-
ku. Pape� Pavel VI. jej
24. 3. 1977 jmenoval
mnichovským arcibis-
kupem a 28.5.1977

pøijal v Mnichovì biskupské svìcení.
Dne 27.6.1977 byl pape�em Pavlem
VI. jmenován kardinálem. Dne
25.11. 1981 jej povolal pape� Jan
Pavel II. do slu�by prefekta
Kongregace pro nauku víry, kde
slou�il a� do smrti pape�e Jana
Pavla II., který jej nìkolik let pøed
smrtí jmenoval dìkanem
kardinálského sboru. Jako dìkan
kolegia kardinálù pohøbíval Svatého
Otce Jana Pavla II. a organizoval
pøípravy konkláve, ze kterého vy�el
jako pape� Benedikt XVI. Jeho volba
je doprovázena rùznými pohledy a
názory. To byla koneckoncù ka�dá
volba nového pape�e. Já jsem vidìl
veèer v den volby rozhovor
s kardinálem Jozefem Tomkem na
Svato petrském námìstí.

Reportér mu polo�il tøi otázky: 1.
Není 78-letý pape� pape�em pøe-
chodným, pape�em na pøechodnou
dobu? 2. Jak byste charakterizoval
nového pape�e, øíká se, �e je konzer-
vativní... 3. Jaké úkoly nového
pape�e èekají? Pan kardinál odpo-

vìdìl: 1. Prosím vás, co je to
pøechodná doba? Ka�dá doba je
konkrétní a patøí do plánu Bo�ího a
dìjin spásy. Já u� jsem za�il za svùj
dlouhý �ivot mnoho pape�ù a
vezmìme tøeba pape�e Jana XXIII.
Taky se øíkalo, �e je pøechodný,- a on
svolal II. Vatikánský koncil, v
první èásti mu osobnì pøedsedal a
tak odstartoval velikou obnovu
církve... 2. Jak mohu charakte-
rizovat èlovìka, který se zhruba
pøed dvìma hodinami stal
pape�em? To budeme moci jednou
a� jeho pontifikát skonèí. Kdo mù�e
hodnotit dílo, které se teprve tvoøí, èi
dokonce teprve zaèalo? 3. Úkoly,
jaké bude mít pape� nemohu
posoudit já, já nejsem pape�. Pán
Bùh mu dá sám poznat, co je tøeba a
kdy to je tøeba. V té smìsici v�ech
mo�ných nápadù a slov vyøèených èi
psaných jsou tyto tøi odpovìdi Otce
kardinála Tomka vzácným vodít-
kem. V novinách (MF Dnes, 20.4.)
jsem taky èetl jedno velmi krásné
hodnocení situace, jak je vyslovil

profesor teologie z
poznaòské univerzity �
prof. ThDr. Josef
Dolista: �Chaos víry a
chaos hodnot dostaly
nový, vzácný lék:
nového pape�e Be-
nedikta.�

Nedejme se zmást
rùznými sdìlovacími
prostøedky, èi lidmi,
kteøí ani nevìdí, co je to
Církev, kdo je to Bùh,
ale o to více mluví.
Modleme se za na�eho
pape�e Benedikta, aby
jeho pontifikát byl pro
nás po�ehnáním, jak v
podstatì naznaèuje i
jeho jméno.

P. Franti�ek
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Jak jsem na�el Boha
Od podzimu 2005 bude mít na�e farnost prvního zamìstnance ve funkci technického pracovníka. Bude jím 23-letý Petr Korous z Tøince.

Kromì toho, �e se jedná spí�e o ekonomickou a organizaèní zále�itost farnosti, pova�ujeme za vhodné dodat a podtrhnout, �e Petr je dal�ím
z øady na�ich spoluobèanù, kteøí nalezli cestu do na�í církve �zvenku�. Petr byl doposud nevìøícím, nebyl nikdy pokøtìn a nyní se pøipravuje
na svùj køest. Lidovì se dá øíct, �e máme �nového èlena�. Sympatické na tom je to, �e právì on nenechává svùj pøíchod mezi katolíky jen
v rovinì duchovní, ale aktivnì se zapojil i do pracovní a organizaèní struktury farnosti. Ji� øadu týdnù zatím bez smlouvy a zdarma pozici
technického pracovníka fary. Nedalo nám to nezeptat se Petra na fakt, jak vùbec na�el cestu mezi nás, cestu do katolické církve. Zde jeho
my�lenky, pocity� Myslím si, �e nad nimi mù�e pøemý�let leckdo z nás, �starých katolíkù��

Lidé se mì èasto ptají: Ty chodí� do
kostela? Co se ti stalo? Nebo mi øíkají:
�kdy� ty jsi ten svatý� Vyvrátit jim
tvrzení, �e do svatosti mi chybí poøádná
��treka� je témìø nemo�né. Pro mnohé
nevìøící je èlovìk chodící do kostela
divný, øíkají mu �pánbíèkáø.� V�dy kdy�
mì nìkdo oznaèí za �toho svatého,�
usmìji se, podìkuji za chválu mi ne-
nále�ící a pokusím se naznaèit, �e svatý
není nikdo na tomto pozemském svìtì.
To je ale jedno, proto�e lidé nechtìjí
poslouchat. Mají svùj názor, který sly�eli
od jiného �inteligenta� a nenechají si ho
vymluvit. I mnozí vìøící lidé se diví a
povídají mi toté� co pøedtím ateista: Ty
chodí� do kostela? Tì�ko se chápe
køes�anovi, �e se zde objevil nìkdo, kdo
se tady neobjevoval nikdy. A to nikdy
myslím doslova. Já v tom v�ak nevidím
nic divného. V�dy� cesty Bo�í jsou
nevyzpytatelné. A kdy� se vrah mù�e
obrátit a stát z nìj køes�an, proè by
nekøtìný kluk nemohl zaèít chodit do
kostela??! Lidé mnohdy nìco plácnou a
co hor�í, ostatní jejich názory èasto berou
za své. A pak to vypadá tak, �e si nevìøící
èlovìk øíká, �e katolíci jsou divní, �e ne-
mluví normálnì, jen se modlí, 15 hodin
dennì prokleèí pøi modlitbách a zbytek
èasu prospí. �e s takovým èlovìkem není
øeè, �e bìhem roku témìø nejí, proto�e se
postí. Rùzné vìci se mezi lidmi povídají.
A jak známo, èeský èlovíèek je tvoøivý,
s bujarou fantazií a na bludy je
�pièkovým specialistou ve svìtì. Vidíte?
Dal�í negativní prvenství na�í republiky.

I já mìl je�tì pøed nedávnem mylné
pøedstavy o katolické církvi. Nelze se
tomu divit. Jsme ve spoleènosti, kde se na
nás chrlí rùzné nesmysly a kdy� je jimi
èlovìk masírován léta, je nemo�né jim
uhnout. Ano, jsem nekøtìný. Nikdy jsem
nechodil do kostela. Kdy� si vzpomenu
na minulost, byl jsem tam tak tøikrát.
Jednou na svatbì, podruhé se schovat
pøed de�tìm a potøetí ze zvìdavosti, co se
tam dìje, kdy� je tam tolik lidí. Tak�e to
mám spoèítané. Mnozí z vás mì teï asi
odsoudili. Jé, on byl v kostele jen tøikrát a
dokonce se schovat pøed de�tìm. Hrùza.
A tenhle materiál tady máme� Ale nelze
nikoho obviòovat za to, jakého èi �ádné-
ho nábo�enského vyznání je. Nemusí to
ani být vina rodièù. Ono se to mù�e
táhnout generace zpátky. A totalitní
re�im udìlal své. Ka�dopádnì jsem cestu
k Bohu na�el. Ale jak mù�e èlovìk, který
nikdy nebyl veden k Bo�ímu poznání
dospìt k vnitøní potøebì být pokøtìn?

Bylo mi asi deset let. Spoleènì
s rodinou a známými jsme byli na
pøedvánoèní procházce. Byl sníh, tak
jsme chtìli nasát tu správnou atmosféru.

�li jsme na høbitov, abychom zapálili
svíèky babièkám a dìdeèkùm. Pak jsme
�li kolem kostela. Chtìli jsme jít dovnitø,
ale bylo zamèeno.

Kdy� jsme procházeli kolem fary,
vy�el zrovna knìz. Nìkdo z na�í spo-
leènosti jej oslovil s dotazem, zda bychom
se nemohli podívat na Je�í�ka v Betlémì.
No to byla rána. I kdy� tehdy jsme si
nìjak neuvìdomili, jaký nesmysl jsme
øekli. Knìz se rozpaèitì pousmál a trochu
smutným hlasem povídá: �Ale, Je�í�ek se
je�tì nenarodil, musíte pár dní poèkat.�
Byl to trapas. My jsme samozøejmì
vìdìli, �e je�tì není �tìdrý den, ale mìli
jsme za to, �e by tam betlémek u� mohl
být i s Je�í�kem, aby si ho lidé poøádnì
u�ili. Nebrali jsme to jako nìco nábo-
�enského. Prostì takový drobný kulturní
zá�itek. Je�í�ek, Betlém, to v�e patøí
k Vánocùm. Proè? Inu proto. Je to
tradice� Faráø nás ale neodsoudil, co�
prokázal svým èinem. Hrábl do kapsy a
vyòal hrstku zázraèných medailonek
Panny Marie. Vìnoval nám je se slovy, a�
je nosíme, �e nám pøinese �tìstí èi zázrak.
A pak a� mu o tom zázraku pøijdeme
urèitì øíct. V�ichni jsme mìli k nábo-
�enství v�dy úctu, nikdo z nás netvrdil,
�e Bùh není, nebo �e vìøící jsou trapní a
podobné hlá�ky, kterých je v�ude okolo
mnoho. Neznali jsme to, nikdo nás to
neuèil, ale mìli jsme k tomu úctu. V�dy
mi pøi�lo nanejvý� hloupé urá�et nìco,
èemu vùbec nerozumím. Mìl jsem z me-
dailonky velikou radost. Ne proto, �e
bych najednou dostal pocit, �e jsem pod
ochranou Pánì, ale proto, �e mìla hezký
tvar a vypadala �frèácky.� Zaèala ke mnì
patøit. Nosil jsem ji v�ude, poøád.
Nesundával jsem ji na noc, ani do sprchy.
Byla to prostì souèást mì samotného.
Nosil jsem ji snad deset let. Bìhem té
doby jsem postupnì zaèal vìøit, �e by mi
mohla pomáhat na cestì �ivotem. Ne-
mluvil jsem o Bohu, o víøe. Ale stal jsem se
anonymním køes�anem, jak se správnì
nazývá typ èlovìka, je� vìøí v existenci
Boha, ale nehlásí se k církvi a vìøí si tak
nìjak po svém. Nyní u� vím, �e i takový
zpùsob víry má svùj smysl. Otec Pavel,
Paulán z Vranova mi povìdìl, �e mé
modlitby tzv. �svými slovy� jsou té�
vysly�eny, a �e mají mnohdy vìt�í vliv.
Toto mi potvrdil i v jednom ze svých
kázání Otec Franti�ek, kdy� nabádal, aby
se lidé modlívali nejen ustanovenými
modlitbami, ale povídali si s Bohem
pøímými prosbami a díky. Mnohokrát mi
Bùh pomohl v tì�kých situacích. Mnoh-
dy jsem si myslel, �e nikoliv a v takových
chvílích jsem se od nìj odvracel. Jako
bych se urazil a øekl si: Tak, teï jsi mì
na�tval a do doby ne� Tì budu zase

potøebovat, s Tebou nemluvím.
Ale s postupem èasu jsem v�dy pøi�el na
to, �e Bùh mì vysly�el a pomohl. Udìlal
to, co bylo pro mì nejlep�í. Av�ak já to
v tu dobu nemohl pochopit. Jsem jen
èlovìk a nevìdìl jsem, �e kdyby mì Bùh
v tom a tom vysly�el, pozdìji bych byl
ne��astný. Pøi�el jsem na to, �e Bùh
vysly�í v�dy, ale ne v�dy prosbu splní.
Je�tì �e tak, øíkám si dnes. Byl jsem spo-
kojený. Kdy� jsem mìl problém, zavolal
jsem Boha. To je dost �patné. Teï mi to
pøipadá, jako bych mìl døíve Boha za
sluhu. Kdy� bylo úzko, zavolal jsem na
nìj. Kdy� se daøilo dobøe, nepotøeboval
jsem ho a neobracel se k nìmu. Pak jsem
ale pochopil, �e Bùh není d�in z lampy.
�e je tro�ku nefér, kdy� on mi pomáhá a
já se pak na nìj, lidovì øeèeno, vybodnu.
A tak jsem zaèal èíst Bibli. Hodnì mì to
oslovilo a zbavil jsem se prvního pøed-
sudku. A sice, �e Bible je nesmyslný, pìt
tisíc stránek tlustý svazek hesel a mod-
liteb, kterým èlovìk nemù�e porozumìt.
Byl jsem zrovna v pubertì a musím
pøiznat, �e mi Bible hodnì pomohla a rád
jsem se ponoøoval do jejích stránek.
Objevil jsem tam nádherné pøíbìhy,
které, pro mì kupodivu, dávaly smysl. A
co víc, dávaly i rady do �ivota, jak øe�it
problémy, jak chápat Boha, Je�í�e Krista a
vùbec køes�anství. Nìkolikrát jsem si
øekl: Tak a teï zajdu na faru a zeptám se
na køest. Ale v�dy jsem od toho nìjak
couvl. Nevím proè. Snad ze strachu èi
z dal�ího pøedsudku, �e mì tam nebudou
chápat a vysmìjí se mi, �e se chci nechat
pokøtít a viditelnì nejsem miminko. A
nebo taky proto, �e jsem si myslel, �e
nebudu já chápat je, �e s faráøem nepùjde
mluvit �normálnì.� Pak jsem si na�el
pøítelkyni. Skvìlá holka, katolièka. Nikdy
jsem nehledal holku, která by musela
nebo snad nesmìla být vìøící. Nikdy jsem
vlastnì holku pøímo nehledal. Prostì
jsem vyèkával, a� to pøijde. Pøi�lo. Ona mi
otevøela mé stále je�tì lehce pøivøené oèi a
ukázala mi, co skuteènì je køes�anství a
zbavila mì zbylých pøedsudkù. Díky ní
jsem se odhodlal a uèinil to, o co jsem
usiloval dlouho. Zaèal jsem s ní chodit do
kostela.

Nejvìt�í mùj pøedsudek bylo, �e jsem
si myslel, �e kdy� budu katolík, tak nìco
musím. �e jsem svázán jakýmisi pomysl-
nými pouty, které mì dr�í. Tak synu,
upsal jsi se a teï bude� chodit do kostela
ka�dý týden, bude� se pøi ka�dé pøíle�i-
tosti modlit a bude� poslouchat, jak Pán
Bùh øídí Tvùj osud a Ty sám nic� Ano, to
jsem si myslel. Kdy� jsem ale zaèal chodit
na m�e svaté, které mi zpoèátku
pøipadaly, a� na kázání, docela nudné,
pochopil jsem, �e skuteènì nic nemusím.
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Ano, køes�an musí v nedìli do kostela. Ale
není to pøikázání knìze. On v nedìli
nestojí u vrat kostela a nekontroluje
docházku. Stejnì tak tam nejsou �ádné
�píchaèky� jak nìkde ve fabrice. Lidi tam
chodí, ani� by je nìkdo kontroloval.
Chodí tam z vlastní potøeby, pro vlastní
vnitøní naplnìní. A hlavnì pro to, co jsem
doposud nemohl na sobì poznat
eucharistie. Po jedné m�i, kdy u� jsem na
nì pravidelnì chodil asi dva mìsíce, jsem
se odhodlal zajít do sakristie. Má milá
stála pøi mnì, proto�e jsem mìl tro�ku
trému. Mluvit pøímo s knìzem mi pøi�lo
a� nadpøirozené. Domluvili jsme se
s Otcem Janem, �e mì bude pøipravovat
na køest. Zjistil jsem, �e nejsem a� tak
k smíchu, a �e vlastnì je víc takových
pøípadù, jako jsem já. Kdy� jsem zaèal
chodit na pøípravu, pochopil jsem i dal�í
vìci. �e faráø je úplnì obyèejný èlovìk,
stejný jako my. Èlovìk, který repro-
dukuje slovo Bo�í a zároveò si se mnou
popovídá o èemkoliv. A to je na tom
skvìlé. Pochopil jsem, �e køes�ané se
nemodlí, proto�e musí. Èlovìk musí jen

jediné zemøít. Oni se modlí, proto�e jim
to nìco dává, proto�e chtìjí. A tak
namísto svazování a pøikazování, mi
køes�anství dává svobodnou vùli,
prostor, abych èinil to, co je mému srdci
blízké. Tohle mì ke katolické víøe pøitáhlo
nejvíce. Mù�e� nemusí�. Ani má pøí-
telkynì mi jedinkrát neøekla, �e bych s ní
mìl jít do kostela, nebo �e chce, abych se
nechal pokøtít. Tohle by mì dost
odradilo. Kdybych to musel dìlat kvùli
lásce, rychle bych couval. Vím, �e
kdybych chtìl, mohu kdykoliv øíct: Otèe,
já si to rozmyslel, nechci být køtìný. A on
by mì nechal jít. Právì tato svoboda mì
v�ak nejvíce pøitahuje k Bohu. Kdy�
nemusím chci, kdy� musím nechci.
�koda jen, �e lidé kolem mne stále vìøí
tìm nesmyslùm o �pánbíèkaøení� a
klanìní se nièemu�

No a pak jsem uvidìl v MOSTu èlánek o
tom, �e Øímskokatolická farnost Tøinec
nabízí pracovní pøíle�itost. Hned jsem po
tom skoèil. Domluvil jsem se s Otcem
Franti�kem, který mì hezky pøijal a u� to
bylo. Na faøe se mi moc líbí. Jsou zde skvìlí

lidé, se kterými je v�dy sranda. Je to taková
druhá rodina. A já? Jsem kostelník,
ministrant, údr�báø, kynolog, kuchaø,�
Jsem velmi rád, �e mohu být Bohu tak
blízko. Jsem prakticky dennì v prostøedí,
které jsem døíve neznal, èím� chápu vìci,
které mi døíve pøipadaly nesmyslné. M�e
svatá u� pro mì není jen prázdným
rituálem, ale dává mi smysl a to je
nejdùle�itìj�í. Tì�ím se na ni. Jsem vlastnì
takový katechumen v praxi. Mohu se tam
ptát obou knì�í na vìci, které mi nejsou
jasné. Pochopil jsem, �e Bùh nás neøídí jako
loutky, ale �e nejvìt�ím jeho darem je
svoboda, které si pøíli� nevá�íme. Díky této
svobodì, do které nám nezasahuje, se na
svìtì dìje hodnì �patných vìcí. Za ty v�ak
není zodpovìdný Bùh, ale sám èlovìk. Pán
Bùh mi dal do cesty tuto práci zrovna ve
chvíli, kdy jsem se zaèal pøipravovat na
køest. Náhoda?? Co je to náhoda?

Èlovìk kráèí cestou �ivota, ale Bùh
mu do ní klade mnoho odboèek. A my
volíme. Jít doleva, doprava,�. Nebo stále
rovnì??? Ka�dý jinam� Petr Korous

Úterý 19. dubna 2005, odpoledne: Chvíle, kdy byl zvolen nový Svatý Otec Benedikt XVI.
Úterý 19. dubna 2005 byl v na�í farnosti

docela hezký jarní sluneèný den. Ná� pan faráø
den pøedtím, v pondìlí, v Polsku koupil
�luto-bílou státní vlajku Vatikánu: jak øíkal, aby
tady u� byla, kdy� bude tøeba ji vyvìsit, a� bude
nový pape� zvolen� Jak je vidìt z dal�ího
prùbìhu událostí, koupil ji tak akorát� Daleko
od nás, v Øímì v�ak probíhalo druhý den
konkláve, které zvolilo Jeho Eminenci Josefa
Kardinála Ratzingera 266. pape�em v historii
na�í církve. Novì zvolený Svatý Otec pøijal
jméno Benedikt XVI. Následující øádky nám
budou pøi-pomínat ony jedineèné chvíle, které
mnoho z nás pro�ilo se vzru�ením u televizní
obrazovky.

Úterý 19. dubna 2005:
Úvod: Kolegium kardinálù, které bylo po staletí
témìø zcela evropské, dnes zastupuje církev pìti
kontinentù. Celkem 115 kardinálù-volièù
pochá-zí z 52 národù � pøipomeòme, �e dal�í
dva kardi-nálové (celkem bylo 117 kardinálù
oprávnìno zúèastnit se tohoto konkláve)
nepøijeli do Øíma ze zdravotních dùvodù,
pøesto�e je�tì nepøekroèili 80 let. Vìt�ina
kardinálù ze 115 jsou Evropané, celkem jich je
58, mezi nimi mají pøevahu Italové, kterých je
20, dále je 6 Nìmcù a 6 �panìlù. Následuje
americký kontinent s celkem 34 kardinály-volièi:
z nich je 11 z USA, dal�í nejpoèetnìj�í skupinou
jsou 4 Brazilci. Z Afriky pochází 11 kardinálù, 10
kardinálù pøijelo z Asie, z toho nejvíce, tøi, z Indie.
Dva kardi-nálové zastupují Oceánii.
Na posledním konkláve, které 16. øíjna roku
1978 zvolilo Jana Pavla II., bylo kardinálù volièù
111, z toho 54 Evropanù, 32 z Ameriky, 12
z Afriky a 13 z Asie a Oceánie.

Ze 115 kardinálù shromá�dìných na konkláve
jich 113 (98%) dostalo kardinálský biret z rukou
Jana Pavla II. pøi devíti konzistoøích. Zbývající

dva byli jmenováni kardinály døíve: kardinálové
William Baum z USA (v roce 1976) a Joseph
Ratzinger (v roce 1977). Oba mezi kardinály
pový�il pape� Pavel VI. První konzistoø Jana
Pavla II se konala v èervnu roku 1979 a poslední
v øíjnu 2003. Celkem 20 kardinálù vy�lo z
øeholních spoleèenství a institutù zasvìceného
�ivota. Nejpoèetnìji jsou zastoupeni franti�káni,
mají 4 kardinály, jezuiti a salesiáni mají po tøech
volièích. Prùmìrný vìk kardinálù volièù je 71 let.
Pøipomeòme, �e kardinál Karol Wojty³a mìl ve
chvíli volby na Petrùv Stolec jen 58 let.

Vatikán, Námìstí sv. Petra, 17:50: z komína
nad Sixtinskou kaplí se zaèíná vzná�et bílý kouø.
Dav na námìstí zaèíná jásat, na televizních
obrazovkách celého svìta se pøeru�uje vysílání
a zaèíná pøímý pøenos z Vatikánu.

Vatikán, Námìstí sv. Petra, Bazilika sv. Petra,
18:05: je vidìt zaèínající rozhoupávání a
vy-zvánìní Svatopetrských zvonù. Ty potvrzují,
�e konkláve zvolilo 265. nástupce apo�tola
Petra. Zvony rozehnaly i ty poslední pochybnosti
shromá�dìného davu na Námìstí svatého Petra
a miliony u televize. Po 15 minutách napìtí a
zaèínajícího jásotu na námìstí a snad na celém
katolickém svìtì propuká radostná euforie:
máme nového pape�e! Vìt�ina z nás tyto
jedineèné a historické chvíle takto v pøímém
pøe-nosu pro�ívají poprvé v �ivotì� Napìtí
roste: Kdo se stal novou hlavou na�í církve?

Tøinec: V na�í farnosti Otec Franti�ek zvoní
v�emi zvony na�eho kostela od 18.25 do 18.40
a souèasnì na budovu fary vyvì�uje zbrusu
novou vlajku Vatikánu! Nikdo z nás je�tì ale neví,
kdo je novým pape�em�

Vatikán, centrální balkón Auly Blaho-
slavenství Baziliky sv. Petra, 18:40: personál
otvírá velké prosklené dveøe a pøipravuje prostor
balkonu k vystoupení kardinála protodiakona

Esteveze z Chile, kterému pøipadla èestná role
oznámit svìtu ono slavné �Habemus Papam��
Napìtí by se dalo krájet�

Vatikán, Námìstí sv. Petra, Bazilika sv. Petra,
18:42: z centrálního balkonu Auly Blaho-
slavenství zaznìl hlas kardinála protodiakona
78-letého Jorge Arturo Mediny Esteveze z Chile,
emeritního prefekta Kongregace pro liturgii a
svátosti: �Annuntio vobis gaudium magnum:
Habemus Papam!� Na námìstí zadunìl
mohutný jásot.
Kardinál Estevez po chvilce odmlky pokraèuje:
�Eminentissimum ac Reverendissimum
Domi-num, dominum � zde se odmlèel a poté
pokraèoval - dominum Josephum Sanctae
Romanae Ecclesiae cardinale Ratzinger. Qui sibi
nomen imposuit Benedicti XVI." Mezitím zcela
zaplnìné námìstí propuká v jásot� dojetí
chvíle dosahuje vrcholu! Kardinál Ratzinger se
stal dal�ím nástupcem sv. Petra.

Vatikán, centrální balkón Auly Blaho-
slavenství Baziliky sv. Petra, 18:46: kardinál
Estevez odchází, personál vyvì�uje pape�skou
vlajku. Èekáme na první pøíchod nového pape�e
pøed shromá�dìný lid�

Vatikán, centrální balkón Auly Blaho-
slavenství Baziliky sv. Petra, 18:48: pøichází
procese s køí�em a spolu se dvìma ceremoniáøi
se nový pape� Benedikt XVI. objevil na støední
lod�ii svatopetrské basiliky. Po dlouhém
potlesku shromá�dìného zástupu pronesl
Benedikt XVI. improvizovanou promluvu: �Po
velkém pape�i Janu Pavlu II. kardinálové vybrali
mne, prostého a pokorného dìlníka na vinici
Pánì. Tì�í mì, �e Pán doká�e pracovat a jednat i
s nedosta-teènými nástroji. Pøedev�ím se ale
svìøuji va�im

(pokraèování na str. 6)
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Milí farníci tøinecké farnosti,
posílám pozdrav z Øíma a chci se

s vámi podìlit o své zá�itky z tìchto dnù,
dovolím si øíct z tìchto �dùle�itých
momentù v historii církve�, které se
dotýkají jistým zpùsobem celého lidstva.
Jsem vdìèný Pánu, �e mi dal mo�nost být
pøítomen tady v Øímì posledním dnùm
�ivota i pontifikátu na�eho milovaného
Svatého Otce, pape�e Jana Pavla II.

Je pravdou, �e v poslední dobì se
zdravotnì cítil u� velmi slabý, a �e jsme
tak nìjak u� byli permanentì pøipraveni
na nové informace o jeho zhor�ujícím se
zdravotním stavu, ale pøiznám se, �e
kdy� v pátek 1.4. ráno ohlásili, �e je
v komatu a �e mu zbývá u� jen nìkolik
hodin �ivota, zaskoèilo mne to. V tìch

dnech jsem se ji� nacházel v Øímì, a tudí�
jsme se rozhodli s nìkterými seminaristy
a se skupinkou mladých z jedné místní
farnosti jet na námìstí sv. Petra, kde jsme
v modlitbì a v oèekávání dal�ích zpráv
spoleènì asi se dvìma desítkami tisíc
mladých spoleènì zakusili atmosféru
spojení a jednoty se Svatým Otcem, který
vstupoval do koneèného boje se smrtí.
Kdy� v�ak v sobotu ve 4 hodiny ráno
v pape�ském paláci, pod kterým jsme
byli shromá�dìni, zhasli okna sekreta-
riátu, který se nachází hned vedle jeho
pokojù, vytu�ili jsme, �e nám
pravdìpodobnì nikdo v tu hodinu asi
�ádnou novou informaci nedá, a tak jsme
se rozhodli jít se trochu prospat. Celý
sobotní den byl v oèekávání dal�ího
vývoje této situace. Veèer pak, jak víte, ve
21.37 ohlásili, �e Svatý Otec zemøel. Na
námìstí sv. Petra zavládlo hrobové ticho,
lidé se v tichu modlili, bylo vidìt slzy
dojetí i upøímné vdìènosti Svatému Otci
za jeho veliké svìdectví víry, které nám
v�em dal. V nedìli ráno se pak konala
první m�e svatá za zemøelého pape�e na
námìstí sv. Petra, které jsem se mohl
úèastnit spoleènì se svými rodièi, kteøí se
v tìch dnech nacházeli v Øímì.

U� od pondìlka odpoledne a� do
pátku, kdy se konal pohøeb, pak bylo
mo�né jít se rozlouèit k vystavenému tìlu
Svatého Otce v bazilice sv. Petra. Já jsem
si také vystál nìkolikahodinovou øadu, a
kdy� jsem se k nìmu dostal, byl to pro
mne hluboký moment, zùstat na chvíli
v modlitbì u jeho tìlesných ostatkù.

V pátek se pak konal pohøeb, který
jste mohli shlédnout u televizních
obrazovek, a na který, jak jste vidìli,
pøijelo obrovské mno�ství lidí, vèetnì
dùle�itých státníkù. My jsme se postavili
u� ve 4 hodiny ranní do øady seminaristù
a knì�í, kteøí èekali na otevøení

zvlá�tního sektoru vpøedu na námìstí sv.
Petra. V 6.30 nám dali mo�nost
prùchodu, a já jsem se dostal pomìrnì
nedaleko od hlavního oltáøe, a tudí� jsem
mohl sledovat zblízka celý prùbìh
pohøební m�e svaté, kterou jsem pro�il
velmi osobnì. Atmosféra byla velmi
hezká, bylo doslova cítit velkou jednotu
v�ech pøítomných. Kdy� pak na konci
m�e svaté 12 mu�ù odná�elo rakev u�
dovnitø baziliky, aby ji ulo�ili do
pøipravené hrobky, zastavili se s rakví
je�tì pøed vstupem do baziliky a obrátili
se smìrem k lidem, shromá�dìným na
svatopetrském námìstí, jako znamení
posledního rozlouèení se Svatého Otce se
v�emi pøítomnými a podìkování za to, �e
pøi�li, ozval se nìkolikaminutový potlesk,
u kterého i já sám, pøiznám se, jsem
neudr�el slzy dojetí.

Co k tomu v�emu øíci: Jsem Bohu
velmi vdìèný za to, �e se mi dostalo té
milosti, �e právì Jan Pavel II. byl po dobu
pìti let, co jsem seminaristou v Øímì,
mým diecézním biskupem, a �e jsem ho
mohl po tuto dobu mnohokrát osobnì
sly�et pøi rùzných setkáních (dokonce se
s ním i dvakrát osobnì setkat), a poznat
tak, jak hlubokou osobností tento èlovìk
byl a jak neochvìjná byla jeho víra. Za
posledních 10 let jsem jezdil na v�echna
Svìtová setkání mladých, na kterých
Svatému Otci tak velmi zále�elo. Prvního
takového setkání jsem se zúèastnil v roce
1995, které se konalo ten rok v italském
Loretu, pak v roce 1997 v Paøí�i, v Jubilej-

ním roce 2000 v Izraeli v Galileji blízko
Hory blahoslavenství (toto setkání s pa-
pe�em mi zùstalo hluboce zapsáno
v srdci), v tém�e roce pak také v Øímì,
a naposledy se konalo takové svìtové
setkání mladých v kanadském Torontu
v roce 2002. Nebylo mi líto dát peníze ani
za jedno z tìchto setkání, proto�e ka�dé z
nich se mi hluboce zapsalo do srdce a bylo
pro mne v�dy novou vzpruhou a po-
silnìním, majíce pøed sebou tohoto
�novodobého Moj�í�e�, který s takovou
láskou vedl �své oveèky� po více ne� 26
let svého Pontifikátu. To, co mne osobnì
nejvíc oslovuje na Svatém Otci Janu
Pavlu II. je to, jak vytrvalým zpùsobem
ukazoval lidem cestu ke Kristu, jak �ivé
bylo jeho svìdectví o Bo�í lásce ke ka�-
dému èlovìku, a také to, jak nesl svùj køí�
a� do konce. Právì svojí fyzickou slabostí,
mnohdy neschopností ani mluvit, ukázal
svìtu, �e �tìstí a naplnìní lidského �ivota

nespoèívá v pøehnaném �kultu tìla�
dne�ního svìta a v touze po blahobytu,
ale v tom, �e se èlovìk daruje druhým
v lásce. Byl to skuteènì �mu� Bo�í�, a to
jak pro vìøící katolíky, tak pro vìøící
jiných nábo�enství, tak i pro mnoho
nevìøících lidí, jak jsme to mohli
pozorovat i v tìchto dnech pøi pøíle�itosti
jeho pohøbu. Myslím, �e za sebe i za vás
mohu øíci pouze jedno jediné: Jane Pavle
II., dìkujeme!

Po pohøbu Svatého Otce následoval
èas �èekání� na zahájení Konkláve kar-
dinálù a modlitby za nového pape�e
podle Je�í�ova srdce. Konkláve bylo otev-
øeno 18.4. slavnostní m�í svatou v bazilice
svatého Petra, pøi které mi bylo umo�-
nìno slou�it jako ministrant. Øeknu vám,
�e je to velkolepý zá�itek nést v tomto
nádherném chrámì køí� vpøedu procesí,
ve kterém jdou jeden za druhým úplnì
v�ichni kardinálové svìta! Takové
zá�itky zùstavají na celý �ivot!

Od pondìlka 18.4. odpoledne zaèala
volba nového pape�e. Výsledky hlaso-
vání byly dávány najevo kouøovým
signálem, který vycházel z komína nad
Sixtínskou kaplí v�dy dvakrát dennì, ve
12 a v 19 hod. Èerný kouøový signál zna-
menal, �e nový pape� je�tì nebyl zvolen;
bílý kouøový signál se pak objevil v úterý
odpoledne, pøesnì v 17.50 hod. (a to ji� po
ètvrtém hlasování kardinálù!), a tak
zvìstoval celému svìtu, �e máme nového
pape�e! Mìli jste vidìt námìstí sv. Petra,
na které se - od chvíle, co se objevil bílý
kouøový signál do nìjakých 20 minut �
doslova �sebìhlo� asi 80 tisíc lidí!!! Byly to
obrovské davy lidí, kteøí se valily ze v�ech
stran, aby se dozvìdìli, který kardinál byl
zvolen novým pape�em a aby ho mohli
pozdravit. Byla to ú�asná chvíle zvlá�t-
ního napìtí, èekat a� se rozhrne záclona
balkónu nad vstupem do baziliky a objeví
se ten, kterého si sám Bùh vyvolil, aby
øídil lodièku Církve dál v dìjinách lidstva.
Kdy� se pak na balkónì objevila tváø jeho
eminence kardinála Josefa Ratzingera,
nebylo potøeba ani vyslovovat jeho
jméno, a námìstí rázem propuklo v jásot.
Jaká chvíle, bratøi a sestry!!! Obrovské
vzru�ení jak pro v�echny pøítomné na
námìstí, tak urèitì pro v�echny u tele-
vizních obrazovek!

Máme tedy nového Svatého Otce, a já
si dovolím øíct Svatého Otce �velkého
formátu�, z èeho� mám obrovskou ra-
dost! Je to opravdu mimoøádná osobnost,
která má za sebou veliké zku�enosti.
Pøedstavte si napøíklad jen to, �e
podstatná èást vìt�iny zále�itostí, které
musel øe�it Jan Pavel II., pro�la pøedtím
nejprve rukama kardinála Ratzingera!

Co øíci na závìr: díky Bohu za Matku
Církev, která zùstává být nadále svátostí
spásy pro svìt, a díky Bohu za to, �e i my
mù�eme být Její souèástí!

Zdenìk Gibiec
(který je neformálním zvlá�tním

zpravodajem MOSTu u Svatého stolce
a za jeho originální pøíspìvek mu redakce

tímto dìkuje!)
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TESTAMENT JANA PAW£A II
Watykan, 07.04.2005

Pe³ny tekst testamentu Jana Paw³a II, podanego do publicznej wiadomo�ci 7 kwietnia 2005 r.

Testament z dnia 6.III.1979.
(i dodatki pó�niejsze)
W Imiê Trójcy Przenaj�wiêtszej. Amen.
«Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz
przybêdzie» (por. Mt 24, 42) - te s³owa
przypominaj¹ mi ostateczne wezwanie, które
nast¹pi wó-wczas, kiedy Pan zechce. Pragnê za
nim pod¹¿yæ i pragnê, aby wszystko, co sk³ada
siê na moje ziemskie ¿ycie, przygotowa³o mnie
do tej chwili. Nie wiem, kiedy ona nast¹pi, ale tak
jak wszystko, równie¿ i tê chwilê oddajê w rêce
Matki mojego Mistrza: totus Tuus. W tych
samych rêkach matczynych zostawiam wszyst-
ko i Wszystkich, z którymi zwi¹za³o mnie moje
¿ycie i moje powo³anie. W tych Rêkach zos-
tawiam nade wszystko Ko�ció³, a tak¿e mój
Naród i ca³¹ ludzko�æ. Wszystkim dziêkujê.
Wszystkich proszê o przebaczenie. Proszê tak¿e
o modlitwê, aby Mi³osierdzie Bo¿e okaza³o siê
wiêksze od mojej s³abo�ci i niegodno�ci.
W czasie rekolekcji przeczyta³em raz jeszcze
testament Ojca �wiêtego Paw³a VI. Lektura ta
sk³oni³a mnie do napisania niniejszego testa-
mentu.
Nie pozostawiam po sobie w³asno�ci, któr¹
nale¿a³oby zadysponowaæ. Rzeczy codzien-
nego u¿ytku, którymi siê pos³ugiwa³em, proszê
rozdaæ wedle uznania. Notatki osobiste spaliæ.
Proszê, a¿eby nad tymi sprawami czuwa³ Ks.
Stanis³aw, któremu dziêkujê za tyloletni¹
wyrozumia³¹ wspó³pracê i pomoc. Wszystkie
za� inne podziêkowania zostawiam w sercu
przed Bogiem Samym, bo trudno je tu wyraziæ.
Co do pogrzebu, powtarzam te same dyspo-
zycje, jakie wyda³ Ojciec �wiêty Pawe³ VI.
(dodatek na marginesie: Grób w ziemi, bez
sarkofagu. 13.III.1992). O miejscu niech
zdecyduje Kolegium Kardynalskie i Rodacy.
«Apud Dominum Misericordia et copiosa apud
Eum redemptio»
Jan Pawe³ pp. II
Rzym, 6.III.1979.
Po �mierci proszê o Msze �wiête i modlitwy.
5.III.1990.

***
Wyra¿am najg³êbsz¹ ufno�æ, ¿e przy ca³ej mojej
s³abo�ci Pan udzieli mi ka¿dej ³aski potrzebnej,
aby sprostaæ wedle Jego Woli wszelkim za-
daniom, do�wiadczeniom i cierpieniom, jakich
zechce za¿¹daæ od swego s³ugi w ci¹gu ¿ycia.
Ufam te¿, ¿e nie dopu�ci, abym kiedykolwiek
przez jakie� swoje postêpowanie: s³owa,
dzia-³anie lub zaniedbanie dzia³añ, móg³ sprze-
niewierzyæ siê moim obowi¹zkom na tej �wiêtej
Piotrowej Stolicy.

***
24.II. - 1. III.1980.
Równie¿ w ci¹gu tych rekolekcji rozwa¿a³em
prawdê o Chrystusowym kap³añstwie w pers-
pektywie owego Przej�cia, jakim dla ka¿dego
z nas jest chwila jego �mierci. Rozstania siê
z tym �wiatem - aby narodziæ siê dla innego, dla
�wiata przysz³ego, którego znakiem decydu-

j¹cym, wymownym jest dla nas Zmartwych-
wstanie Chrystusa.
Odczyta³em wiêc zesz³oroczny zapis mojego
testamentu, dokonany równie¿ w czasie reko-
lekcji - porówna³em go z testamentem mojego
wielkiego Poprzednika i Ojca Paw³a VI, z tym
wspania³ym �wiadectwem o �mierci chrze�ci-
janina i papie¿a - oraz odnowi³em w sobie
�wiadomo�æ spraw, do których sporz¹dzony
przeze mnie (w sposób raczej prowizoryczny)
ów zapis z 6.III.1979 siê odnosi.
Dzisiaj pragnê do niego dodaæ tylko tyle, ¿e
z mo¿liwo�ci¹ �mierci ka¿dy zawsze musi siê
liczyæ. I zawsze musi byæ przygotowany do tego,
¿e stanie przed Panem i Sêdzi¹ - a zarazem
Odkupicielem i Ojcem. Wiêc i ja liczê siê z tym
nieustannie, powierzaj¹c ów decyduj¹cy
moment Matce Chrystusa i Ko�cio³a - Matce
mojej nadziei.
Czasy, w których ¿yjemy, s¹ niewymownie
trudne i niespokojne. Trudna tak¿e i nabrzmia³a
w³a�ciw¹ dla tych czasów prób¹ - sta³a siê
droga Ko�cio³a, zarówno Wiernych jak i
Pasterzy. W niektórych krajach, (jak np. w tym, o
którym czyta³em w czasie rekolekcji), Ko�ció³
znajduje siê w okresie takiego prze�ladowania,
które w niczym nie ustêpuje pierwszym
stuleciom, raczej je przewy¿sza co do stopnia
bezwzglêdno�ci i nienawi�ci. Sanguis Martyrum
- semen Christianorum. A prócz tego - tylu ludzi
ginie niewinnie, choæby i w tym kraju, w którym
¿yjemy...
Pragnê raz jeszcze ca³kowicie zdaæ siê na Wolê
Pana. On Sam zdecyduje, kiedy i jak mam
za-koñczyæ moje ziemskie ¿ycie i pasterzo-
wanie. W ¿yciu i �mierci Totus Tuus przez
Niepokalan¹. Przyjmuj¹c ju¿ teraz tê �mieræ,
ufam, ¿e Chrystus da mi ³askê owego ostatniego
Przej�cia czyli Paschy. Ufam te¿, ¿e uczyni j¹
po¿yteczn¹ dla tej najwiêkszej sprawy, której
staram siê s³u¿yæ: dla zbawienia ludzi, dla
ocalenia rodziny ludzkiej, a w niej wszystkich
narodów i ludów (w�ród nich serce w szcze-
gólny sposób siê zwraca do mojej ziemskiej
Ojczyzny), dla osób, które szczególnie mi
powierzy³ - dla sprawy Ko�cio³a, dla chwa³y
Boga Samego.
Niczego wiêcej nie pragnê dopisaæ do tego, co
napisa³em przed rokiem - tylko wyraziæ ow¹
gotowo�æ i ufno�æ zarazem, do jakiej niniejsze
rekolekcje ponownie mnie usposobi³y.
Jan Pawe³ pp. II

***
5.III.1982.
W ci¹gu tegorocznych rekolekcji przeczyta³em
(kilkakrotnie) tekst testamentu z 6.III.1979.
Chocia¿ nadal uwa¿am go za prowizoryczny (nie
ostateczny), pozostawiam go w tej formie,
w jakiej istnieje. Niczego (na razie) nie
zmieniam, ani te¿ niczego nie dodajê, gdy chodzi
o dyspozycje w nim zawarte.

Zamach na moje ¿ycie z 13.V.1981 w pewien
sposób potwierdzi³ s³uszno�æ s³ów zapisanych
w czasie rekolekcji z 1980 r. (24.II - 1.III).
Tym g³êbiej czujê, ¿e znajdujê siê ca³kowicie
w Bo¿ych Rêkach - i pozostajê nadal do
dyspozycji mojego Pana, powierzaj¹c siê Mu
w Jego Niepokalanej Matce (Totus Tuus).
Jan Pawe³ pp. II

***
5.III.1982.
Ps. W zwi¹zku z ostatnim zdaniem testamentu
z 6.III.1979 (: O miejscu m. inn. pogrzebu)
«niech zdecyduje Kolegium Kardynalskie i
Rodacy» - wyja�niam, ¿e mam na my�li
Metropolitê Krakowskiego lub Radê G³ówn¹
Episkopatu Polski - Kolegium Kardynalskie za�
proszê, aby ewentualnym pro�bom w miarê
mo¿no�ci uczynili zado�æ.

***
1.III.1985 (w czasie rekolekcji):
Jeszcze - co do zwrotu «Kolegium Kardynalskie i
Rodacy»: «Kolegium Kardynalskie» nie ma
¿adnego obowi¹zku pytaæ w tej sprawie «Roda-
ków», mo¿e jednak to uczyniæ, je�li z jakich�
powodów uzna za stosowne.
JPII
Rekolekcje jubileuszowego roku 2000
(12.-18.III.)
(do testamentu)

1. Kiedy w dniu 16. pa�dziernika 1978 konklawe
kardyna³ów wybra³o Jana Paw³a II, Prymas
Polski kard. Stefan Wyszyñski powiedzia³ do
mnie: «zadaniem nowego papie¿a bêdzie
wprowadziæ Ko�ció³ w Trzecie Tysi¹clecie». Nie
wiem, czy przytaczam to zdanie dos³ownie, ale
taki z pewno�ci¹ by³ sens tego, co wówczas
us³ysza³em. Wypowiedzia³ je za� Cz³owiek, który
przeszed³ do historii jako Prymas Tysi¹clecia.
Wielki Prymas. By³em �wiadkiem Jego pos³an-
nictwa, Jego heroicznego zawierzenia. Jego
zmagañ i Jego zwyciêstwa. «Zwyciêstwo, kiedy
przyjdzie, bêdzie to zwyciêstwo przez Maryjê» -
zwyk³ by³ powtarzaæ Prymas Tysi¹clecia s³owa
swego Poprzednika kard. Augusta Hlonda.
W ten sposób zosta³em poniek¹d przygotowany
do zadania, które w dniu 16. pa�dziernika 1978 r.
stanê³o przede mn¹. W chwili, kiedy piszê te
s³owa jubileuszowy Rok 2000 sta³ siê ju¿
rzeczywisto�ci¹, która trwa. W nocy 24 grudnia
1999 r. zosta³a otwarta symboliczna Brama
Wielkiego Jubileuszu w Bazylice �w. Piotra, z
kolei u �w. Jana na Lateranie, u Matki Bo¿ej
Wiêkszej (S. Maria Maggiore) - w Nowy Rok, a w
dniu 19 stycznia Brama Bazyliki �w. Paw³a «za
murami». To ostatnie wydarzenie ze wzglêdu na
swój ekumeniczny charakter szczególnie
zapisa³o siê w pamiêci.
W miarê jak Rok Jubileuszowy 2000 posuwa siê
naprzód, z dnia na dzieñ i z miesi¹ca na miesi¹c,
zamyka siê za nami dwudziesty wiek, a otwiera
wiek dwudziesty pierwszy. Z wyroków
Opatrzno�ci dane mi by³o ¿yæ w tym trudnym
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stuleciu, które odchodzi do przesz³o�ci, a w
roku, w którym wiek mego ¿ycia dosiêga lat
osiemdziesiêciu («octogesima adveniens»),
nale¿y pytaæ, czy nie czas powtórzyæ za
biblijnym Symeonem «Nunc dimittis»?
W dniu 13. maja 1981 r., w dniu zamachu na
Papie¿a podczas audiencji na placu �w. Piotra,
Opatrzno�æ Bo¿a w sposób cudowny ocali³a
mnie od �mierci. Ten, który jest jedynym Panem
¯ycia i �mierci, sam mi to ¿ycie przed³u¿y³,
niejako podarowa³ na nowo. Odt¹d ono jeszcze
bardziej do Niego nale¿y. Ufam, ¿e On Sam
pozwoli mi rozpoznaæ, dok¹d mam pe³niæ tê
pos³ugê, do której mnie wezwa³ w dniu 16.
pa�dziernika 1978. Proszê Go, a¿eby raczy³
mnie odwo³aæ wówczas, kiedy Sam zechce.
«W ¿yciu i �mierci do Pana nale¿ymy ... Pañscy
jeste�my» (por. Rz 14, 8). Ufam te¿, ¿e dok¹d
dane mi bêdzie spe³niaæ Piotrow¹ pos³ugê
w Ko�ciele, Mi³osierdzie Bo¿e zechce u¿yczaæ
mi si³ do tej pos³ugi nieodzownych.
3. Jak co roku podczas rekolekcji odczyta³em mój
testament z dnia 6.III.1979. Dyspozycje w nim
zawarte w dalszym ci¹gu podtrzymujê. To, co
wówczas a tak¿e w czasie kolejnych rekolekcji
zosta³o dopisane, stanowi od- zwierciedlenie
trudnej i napiêtej sytuacji ogólnej, która cechowa³a
lata osiemdziesi¹te. Od jesieni roku 1989 sytuacja
ta uleg³a zmianie. Ostatnie dzie-siêciolecie
ubieg³ego stulecia wolne by³o od dawniejszych
napiêæ, co nie znaczy, ¿e nie przynios³o z sob¹
nowych problemów i trudno�ci. Niech bêd¹ dziêki
Bo¿ej Opatrzno�ci w sposób szczególny za to, ¿e
okres tzw. «zimnej wojny» zakoñczy³ siê bez
zbrojnego konfliktu nuklearnego, którego
niebezpie- czeñstwo w minionym okresie wisia³o
nad �wiatem.
4. Stoj¹c na progu trzeciego tysi¹clecia «in medio
Ecclesiae», pragnê raz jeszcze wyraziæ
wdziêczno�æ Duchowi �wiêtemu za wielki dar
Soboru Watykañskiego II, którego wraz z ca³ym
Ko�cio³em - a w szczególno�ci z ca³ym Epis-
kopatem - czujê siê d³u¿nikiem. Jestem
prze-konany, ¿e d³ugo jeszcze dane bêdzie nowym
pokoleniom czerpaæ z tych bogactw, jakimi ten
Sobór XX wieku nas obdarowa³. Jako Biskup, który
uczestniczy³ w soborowym wydarzeniu od
pierwszego do ostatniego dnia, pragnê powierzyæ
to wielkie dziedzictwo wszystkim, którzy do jego
realizacji s¹ i bêd¹ w przysz³o�ci powo³ani. Sam
za� dziêkujê Wiecznemu Pasterzowi za to, ¿e
pozwoli³ mi tej wielkiej sprawie s³u¿yæ w ci¹gu
wszystkich lat mego pontyfikatu.
«In medio Ecclesiae» ... od najm³odszych lat
biskupiego powo³ania - w³a�nie dziêki Soborowi -
dane mi by³o do�wiadczyæ braterskiej wspólnoty
Episkopatu. Jako kap³an Archidie- cezji
Krakowskiej do�wiadczy³em, czym jest braterska
wspólnota prezbyterium - Sobór za� otworzy³ nowy
wymiar tego do�wiadczenia.
5. Ile¿ osób winien bym tutaj wymieniæ? Chyba ju¿
wiêkszo�æ z nich Pan Bóg powo³a³ do Siebie - Tych,
którzy jeszcze znajduj¹ siê po tej stronie, niech
s³owa tego testamentu przypomn¹, wszystkich i
wszêdzie, gdziekolwiek siê znaj- duj¹.
W ci¹gu dwudziestu z gór¹ lat spe³niania Piotrowej
pos³ugi «in medio Ecclesiae» do- zna³em ¿yczliwej
i jak¿e owocnej wspó³pracy wielu Ksiê¿y
Kardyna³ów, Arcybiskupów i Biskupów, wielu

kap³anów, wielu osób zakon- nych - Braci i Sióstr -
wreszcie bardzo wielu osób �wieckich, ze
�rodowiska kurialnego, ze strony wikariatu Diecezji
Rzymskiej oraz spoza tych �rodowisk.
Jak¿e nie ogarn¹æ wdziêczn¹ pamiêci¹ wszystkich
na �wiecie Episkopatów, z którymi spotyka³em siê
w rytmie odwiedzin «ad limina Apostolorum»?
Jak¿e nie pamiêtaæ tylu Braci chrze�cijan - nie
katolików? A rabina Rzymu? i tylu innych
przedstawicieli religii poza- chrze�cijañskich? A ilu
przedstawicieli �wiata kultury, nauki, polityki,
�rodków przekazu?
6. W miarê, jak zbli¿a siê kres mego ziemskiego
¿ycia, wracam pamiêci¹ do jego pocz¹tku, do
moich Rodziców, Brata i Siostry (której nie zna³em,
bo zmar³a przed moim narodzeniem), do
wadowickiej parafii, gdzie zosta³em ochrz- czony,
do tego miasta mojej m³odo�ci, do rówie�ników,
kole¿anek i kolegów ze szko³y podstawowej, z
gimnazjum, z uniwersytetu, do czasów okupacji,
gdy pracowa³em jako robotnik, a potem do parafii
w Niegowici, i krakowskiej �w. Floriana, do
duszpasterstwa akademic-kiego, do �rodowiska ...
do wielu �rodowisk ... w Krakowie, w Rzymie ... do
osób, które Pan mi szczególnie powierzy³ -
wszystkim pragnê powiedzieæ jedno: «Bóg Wam
zap³aæ»!
«In manus Tuas, Domine, commendo spiritum
meum».

A.D.
17.III.2000

AHOJ dìcka,
V�imli jste si v posledních dvou

èíslech mìsíèníku MOST nìèeho nové¨-
ho? Nìèeho, co u� tam dlouho nebylo?
Tìm v�ímavìj�ím z vás urèitì neunikla
�Køí�ová cesta nejen pro dìti� a v mi-
nulém èísle �Ojcze nasz - jakiego jeszcze
nie znasz� spolu s køí�ovkou (snad se
vám podaøila vylu�tit), a tìm ostatním
napovíme: Pokusili jsme se doplnit
zajímavé ètení pro dospìlé nìèím co by
zaujalo i na�e malé ètenáøe. Co by bylo
pro nì srozumitelné, pouèné a zábavné
zároveò. Jestli se nám to podaøilo, jsme
velmi rádi; pokud ne, doufáme, �e se
nám to  nìkdy povede.

Dá-li Bùh, budete moci èíst podobné
pøíspìvky i v budoucnu.

K&D
W zesz³ym numerze MOSTu roz-

poczêli�my razem rozwa¿aæ nad prze-
piêkn¹ modlitw¹ �Ojcze nasz�. I dzisiaj
chcieliby�my wys³uchaæ tej piêknej
melodii nastêpnych s³ów:

� który jeste� w niebie -

ale nie tym z ksiê¿ycem i chmurk¹,
bo gdzie Ty jeste� �

niebem mo¿e byæ ... podwórko
i mój dom,

i w sercu k¹t ma³y
- nie wiem tylko �

jak Ty siê zmie�cisz tam ca³y
i nie zabraknie Ciebie
za ostatni¹ gwiazd¹ ...

Wiêc gdy my�lê o niebie,
to tak jakby to by³o GNIAZDO

w Twojej rêce
pod drugiej rêki dachem,
gdzie schroniæ siê mo¿na

przed z³em,
przed �mierci¹

i przed strachem ...

T. Ruciñski

*  *   *

Zprávy z Domeèku
A máme tady zase kvìten a s ním první svaté

pøijímání v na�í farnosti. Nìkolik desítek dìtí pøijme
do svých srdíèek poprvé Pána Je�í�e. V Domeèku
je mo�no zakoupit svíèky, ozdoby na svíèky a
vìneèky pro dìvèátka. A pokud pøemý�líte jaký
dárek dítìti vìnovat na památku, obrázková bible
nebo jiná pìkná kní�ka by mo�ná byla tím pravým.

V kvìtnu nás ale èeká také biømování. Mo�ná by
mìlo být samozøejmostí, �e ka�dý biømovanec by
mìl mít Bibli, proto�e to je pøece základ, aby se z nìj
mohl stát dospìlý a vyzrálý køes�an, mìl by mít
urèitì Katechizmus katolické církve, aby znal nauku
církve a mohl ji smìle hájit a urèitì by mìl mít
Kancionál, aby mohl spoleènì s celým bo�ím lidem
chválit Boha v písních. Je �koda, �e nìkteøí
biømovanci se místo opravdové úèasti na m�i svaté
krèí vzadu, jakoby se nìèeho báli. V Domeèku si
mù�ete také koupit velmi pìknou kní�eèku �Biømo-
vanci�, která obsahuje výpovìdi a osobní svìdectví
lidí, pro které bylo biømování opravdovým zá�itkem,
proto�e k nìmu pøistoupili opravdovì. Tak�e milí
biømovanci, dr�íme palce, a� i pro Vás je biømování
pøerodem v odvá�ného, ale zároveò laskavého
køes�ana, který posilnìn mocí Ducha svatého bude
schopen svùj �ivot zalo�it na lásce k Bohu a svým
bli�ním.

(pokraèování ze str. 3)
Dav shromá�dìný na svatopetrském námìstí

zaèal skandovat: �A� �ije Pape�, a� �ije Benedikt�.
Mnozí se neubránili slzám. Hned po po�ehnání
zaznìla dechová hudba Karabiniérù, kteøí pøi�li
pozdravit nového pape�e. V 18:59 Benedikt XVI
odchází z balkonu svatopetrské basiliky. Bylo to
69 minut, na které urèitì budeme dlouho
vzpomínat�.

Na závìr: Je�tì v úterý dopoledne nikdo
netu�il, �e církev dnes získá nového pape�e.
Deset minut pøed 12 hodinou ohlásil èerný kouø
nad Sixtinskou kaplí, �e k volbì nástupce Jana
Pavla II. nedo�lo. Srovnatelnì krátké konkláve,
26 hodin, bylo v minulém století jen pøi volbì Pia
XII., který byl v roce 1939 zvolen ve tøetím
skrutiniu. 5 dní se èekalo na volbu Pia XI, jen dva
dny na Pia XII. a na Jana Pavla I. Mezi nimi jsou
v�ichni dal�í: Pius X., Pavel VI. a Jan Pavel II. byli
zvoleni tøetí den; Benedikt XV. a Jan XXIII. ètvrtý
den. V dávnìj�í historii se doèkala církev nového
pape�e i v prvním dnu konkláve. Napøíklad roce
1276 tak byl zvolen Inocenc V. Apo�tolská
kons-tituce Ubi Periculum toti� odsuzovala
kardinály k hladu, pokud nezvolí do 72 hodin
nového Petrova nástupce. Rozhodl o tom pape�
Øehoø X., který byl jmenován po tøech letech, pøi
jednom z nejdel�ích období Sede Vacante v
dì-jinách. Na slavném konkláve ve Viterbu tehdy
mì��ané otevøeli støechu, aby pøimìli kardinály
k dohodì. Ale to je dávná historie�.

M.K.
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Ladislav Simajchl: Na�e role pøi nedìlní bohoslu�bì (11)
PØIPRAVUJEME SE NA NEDÌLNÍ BOHOSLU�BU

Bertík a Jenda jsou spolu�áci. V pátek øíká
Bertík cestou ze �koly Jendovi: Pøijï k nám
zítra odpoledne, tak o pìti. Já mám svátek,
budeme slavit. Jenda se tì�il. Vykoupal se
doma hned dopoledne, maminka mu na-
chystala sváteèní ko�ili a øekla: �Kdy� jde� na
slavnost, musí� pøinést Bertíkovi dárek. Mù�e�
dát Bertíkovi tøeba jednu svou lupu, v�ak má�
dvì.� - A tak Jenda ve sváteèní náladì zvonil o
pìti u Bertíkových rodièù. - Otevøela
maminka s mokrýma rukama, v teplákách a s
hadrem v ruce: �Co chce�, já zrovna meju
zem.�- Jenda koktal, �e ho pøece Bertík pozval
na slavení svátku.- �Ten je�tì bìhá nìkde
venku - ale to on asi jistì pøijde, kdy� jste
domluvení. Bì� zatím k cukráøi a kup tam
nìjaké peèivo - tatínku, dej mu peníze.� -
Tatínek �el kolem v modrákách, s kle�tìmi
kamsi do sklepa, nìco spravovat. - Jenda stál
na chodbì za dveømi jako v Jiøíkovì vidìní.
Pak se vrátil, znovu zazvonil, Bertíkovì
mamince dal zpìt peníze a �el pryè. Vìdìl: bez
poøádné pøípravy se nedá slavit.
Co myslíte, dìti, mìl ten Jenda pravdu? Mìl - a
platí to i o slavení na�í bohoslu�by: bez
poøádné pøípravy se nedá slavit.
Co patøí k té pøípravì?
- Pøedev�ím - ka�dý se na slavnost musí tì�it.
- Potom - ka�dý si na ni musí schystat v�e
potøebné.
- Dále - ka�dý se musí sváteènì obléci.
- A je�tì nìco - ka�dý má pøinést dárek.
Na nedìlní slavení se pøipravuje knìz. Dìlá
pøípravy i liturgická skupina - to jsou ti, co
knìzi pomáhají - zdobièi, kostelníci, zpìváci,
ministranti, lektoøi, vývìskáøi. Technici, co
peèují o osvìtlení, mikrofon, zvony, topení,
magnetofon.
Ale stejnì tak se má tì�it a pøipravovat ka�dý,
kdo se chce slavení bohoslu�by úèastnit.
- Døív se lidé pøipravovali postem. Od pùlnoci
byli laèní. Teï si zdùrazòujeme laènost po
slovu Bo�ím, touhu po setkání s Pánem. Knìz
si v sakristii pøede m�í vymìòuje odìv, myje si
ruce, soustøedí se. My jsme si oblékli kostelový
oblek a umyli ruce u� doma. Teï dbáme,
abychom pøi�li do kostela natolik vèas,
abychom mohli pomoci pøi posledních
pøípravách, kdyby bylo potøeba. Abychom se
usadili na své místo, na�li si písnì v kancionálu
a soustøedili se:
- Napøahujeme ruce k bratrskému pozdra-
vení sousedù, a pak je spínáme. Ruce jsou
nástrojem práce, èinnosti, teï je svá�eme -
propleteme prsty. A� si ruce odpoèinou.
- Zti�ujeme se. U�i vnímají ticho, které k nám
promlouvá. Ústa se otvírají ve zpìvu, srdce se
otvírá k radosti, oèi pøijímají lidi kolem s
úsmìvem do bratrského spoleèenství, a pak se
zamìøují k oltáøi.
K tomu jednu dùle�itou poznámku. Øekli
jsme: bratrské spoleèenství, podat si ruku,
usmát se na sebe. Jde to jen tam, kde je kostel
plný. Ale tam, kde je kostel velký a lidé
porùznu rozlezlí, kde lidé zaplòují kostel
odzadu, mezi nimi a knìzem je øada
prázdných lavic, ale zato hrozen lidí ucpává
vchod a ztì�uje vstup opozdilcùm - jaképak
tam mù�e být bratrské spoleèenství! Vy, kteøí
jste dobré vùle, ochotni nìco pro bohoslu�bu
udìlat, tady máte pøíle�itost. Netrapte svého

faráøe tím, �e ho nutíte, aby na vás pøes celý
kostel køièel. Dejte pøíklad. Domluvte se - pár
mezi sebou - a posaïte se dopøedu. Ostatní se
pak snadnìji pøi dají. A kdy� je jádro
spoleèenství vpøedu pohromadì, to u� pak ani
nevadí, kdy� nìkdo nerozhodný nebo ostý-
chavý pøesto zùstane vzadu.
Pøed samým zaèátkem bohoslu�by má
v�dycky zbýt vzácná chvilka tichého
soustøedìní a tì�ení. Tøeba v duchu modlitby,
kterou jste dnes na�li na lavicích - (která je na
vývìsce v pøedsíni kostela) - abyste se mohli s
její pomocí dobøe na m�i pøipravit:
�Pane Je�í�i Kriste, ty jsi øekl:
Kde jsou v mém jménu dva nebo tøi spolu,
tam jsem s nimi i já.
Ale jsme opravdu shromá�dìni ve tvém
jménu,
kdy� tu jen tak ospale sedíme?
Je�tì �e ty, Pane, dobøe ví�,
co v�echno námi lidmi hýbá,
ty ví�, co v�echno patøí k na�emu �ivotu na
svìtì
a jak nesnadno umíme být sami se sebou.
Právì proto jsi nás sem pozval,
abychom v�echny své starosti a pøání vzali s
sebou sem
a upøímnì je pøedlo�ili tady pøed tebou.
Jsi tu mezi námi,
jakmile se zaèneme mít navzájem aspoò
trochu rádi.
A právì k tomu nám, Pane, pomáhej!
A� si z tvého domu odneseme trochu tvé �ivé
lásky,
která se tu nabízí v�em a ka�dému.�
Poznámka - hlavnì pro knìze
Knìz, který v sobotu peèlivì zametá a zdobí
kostel, rovná svíèky, vymìòuje oltáøní plachtu,
vyhledává písnì a pí�e vývìsky, to není dobrý
knìz. Buï pomocníky nechce, proto�e on si
v�e udìlá nejlíp sám - a to je hloupé. Nebo
pomocníky nedoká�e vychovat - a to je
smutné. Vyvolit a vychovat si své dvanáctero,
to je pøedpoklad pastorace v ka�dé farnosti.
Na knìzi pøi tom zùstává, aby mìl
promy�leno, co a jak má být a kdo to udìlá. Jak
má být vyzdoben a upraven kostel, aby
nepùsobil dojmem pøeplnìnosti, muzea. Aby
tam pøi výzdobì promlouval vkus a lad
opravdového umìní. A nauèí tomu ty své.
Podobnì knìz, který teprve v sobotu chvatnì
pøebírá homiletické pomùcky a loví my�lenky,
ten nebude kázat pøesvìdèenì a pøesvìdèivì.
Hned po ukonèení nedìlní m�e zaèíná
pøíprava na pøí�tí nedìli. Pastorace od oltáøe
nesmí být nahodilou improvizací, ale souèástí
promy�leného plánu. Pøi v�em mysleme
pøedev�ím na mláde� své farnosti. Nemají to
lehké na�i uèni a studenti- �ijí v inter- nátech a
�kolách uprostøed lidí nevìøících,
nechápajících a èasto zesmì�òujících to, co
nepochopili. Je tøeba jim vysvìtlovat, jak se
mají chránit v nepøátelském prostøedí. Nemají
to ti mladí lehké ani mezi svými, uprostøed
takového spoleèenství, které zlobnì odmítá
v�e,�co nebejvalo�, ka�dý pokus o o�ivení
bohoslu�by. A zvlá�� tam to mají zlé, kde ani
knìz neví nic chytøej�ího, ne� hubovat
mláde�i, místo aby ji povzbuzoval.
Je nezbytné pøedem peèlivì promyslet ka�dé
slovo a gesto, od slova pozdravu a pøátelského

pøivítání a� po poslední slovo na cestu domù:
improvizovat a lapat nápady na poslední
chvíli je nedùstojné a vede k bohoslu�bì
upovídané.
Toto nebezpeèí pøíli�ného mluvení vzniká
ostatnì i u knì�í dobré vùle.
- Uvedení do bohoslu�by a do ètení má být,
ano, ale a� to není malé kázání!
- Vlastní kázání nemá být odborná pøedná�ka.
Má to být radostné svìdectví!
- Ohlá�ky na konci a� se nezvrhnou v na-
pomínání, kárání a náøky.
Chraòme se upovídanosti. Ticho mluví èasto
výmluvnìji.
Buïte bezpodmíneènì pøesní. Knìz, který
zaèíná bohoslu�bu opo�dìnì, ten u� pøe- dem
promarnil �anci na dobrou boho- slu�bu. Vèas
a klidnì v sakristii, soustøedìnì u oltáøe, jinak
je celá bohoslu�ba jen braním jména Bo�ího
nadarmo. -�e lítá� od kostela ke kostelu?
Uspìchaná bohoslu�ba jako výsledek
pachtìní není øe�ením.
Svatý Otec pøi svých pastoraèních cestách také
lítá - od mìsta k mìstu. Program má nabitý. Ale
kdy� zaène slou�it m�i, po spìchu ani stopy.
Pøi pape�ovì náv�tìvì ve Francii �urnalisté
rozebírali, v èem je síla jeho bohoslu�by: v�dy�
pøece slaví stejnou m�i jako v�ichni knì�í,
u�ívá stejná slova, zachovává stejný ritus.
Èím tedy pape� tak pùsobí na ty masy lidí? A
odpovìï na�li takovou:
- Pape� kdy� mluví k lidem, tak mluví k nim.
Hledí na lidi, usmívá se na nì, mává jim. -
Zatímco my èasto odøíkáváme slova po-
zdravení a oslovení neosobnì, su�e. Myslí jsme
jinde a lidé to cítí.
- Pape�, kdy� se modlí, tak se opravdu modlí k
Bohu. Neohlí�í se pøi tom po asistenci,
nelistuje v knize. Je cele pohøí�ený v modlitbì.
A lidi táhne s sebou.
- Kdy� se pøedèítá slovo Bo�í, pape� hledí na
lektora a pozornì naslouchá. - Jak my
do-vedeme vrtìním, ohlí�ením, pokyny
ministrantùm a jak je�tì jinak dávat najevo
farní rodinì, �e ètení neposloucháme a tím je
také od poslouchání dispensujeme: �To u�
známe!�
- Kdy� pape� pøijímá od lidí me�ní dary, hledí
na lidi pøátelsky, usmívá se na nì.
- Kdy� lidé zpívají, zpívá s nimi, modlí se s
nimi, slaví spolu s nimi. Jako jeden z nich si
podává s ostatními ruce.
A reportér konèil: pape� slaví na cestách
eucharistii nìkdy i nìkolikrát za den. A pøece je
v�dy cele pøi tom, co dìlá. Je hlavní osobou, a
pøece nezdùrazòuje sebe, ale odkazuje na
Krista. V osobì Kristovì pøedsedá
bohoslu�ebnému shromá�dìní. Splòuje, co
�ádá Úvod do misálu: �knìz má Bohu a lidu
slou�it dùstojnì a pokornì. A celým svým
chováním má vést vìøící k �ivému za-kou�ení
Kristovy pøítomnosti.� (èl.60).
Ka�dá na�e nedìlní bohoslu�ba a� je v�dy
novým pokusem o krásné slavení, o pøiro-zené
chování. Pokusem o øeè, která není patetická
ani monotónní. Pokusem o skrom-né a pøece
slavnostní vystupování.

Pokraèování pøí�tì
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6. nedìle velikonoèní (1.5.)
1. ètení: Sk 8,5-8.14-17; 2. ètení: 1 Petr
3,15-18; Evangelium: Jan 14,15-21
�alm: odp. Jásejte Bohu v�echny zemì.
ref.  Niech ca³a ziemia chwali swego Pana.

7. nedìle velikonoèní (8.5.)
1. ètení: Sk 1,12-14; 2. ètení: 1 Petr 4,13-16;
Evangelium: Jan 17,1-11a
�alm: odp. Vìøím, �e uvidím blaho od Hospodina
v zemi �ivých.
ref. W krainie ¿ycia ujrzê dobroæ Pana.

Slavnost Seslání Ducha Svatého (15.5.)
1. ètení: Sk 2,1-11; 2. ètení: 1 Kor
12,3b-7.12-13; Evangelium: Jan 20,19-23
�alm: odp. Se�li svého Ducha, Hospodine, a
obnoví� tváø zemì.
ref. Niech zst¹pi Duch Twój i odnowi ziemiê.

Slavnost Nejsvìtìj�í Trojice (22.5.)
1. ètení: Ex 34,4b-6.8-9; 2. ètení: 2 Kor
13,11-13; Evangelium: Jan 3,16-18
�alm: odp. Responsorium a latere: Chvályhodný
a svrchovanì velebený na vìky.
ref. Chwalebny jeste� wiekuisty Bo¿e.

9. nedìle v mezidobí (29.6.)
1. ètení: Dt 11,18.26-28; 2. ètení: Øím
3,21-25a.28; Evangelium: Mt 7,21-27
�alm: odp. Buï mi, Hospodine, ochrannou
skálou.
ref. B¹d� dla mnie, Panie, ska³¹ ocalenia.

10. nedìle v mezidobí (5.6.)
1. ètení: Oz 6,3-6; 2. ètení: Øím 4,18-25;
Evangelium: Mt 9,9-13
�alm: odp. Kdo �ije správnì, tomu uká�u Bo�í
spásu.
ref. Bo¿e zbawienie uka¿ê uczciwym.

Intencja ogólna: Za prze�lado-
wanych ze wzglêdu na wiarê i sprawied-
liwo�æ, aby mogli do�wiadczyæ pocie-
szenia i mocy Ducha �wiêtego.

Intencja misyjna: Za Papieskie Dzie³a
Misyjne, które z woli Ojca �wiêtego i
biskupów s³u¿¹ ewangelizacji wszyst-
kich narodów, aby za ich spraw¹ Lud
Bo¿y czu³ siê aktywnym uczestnikiem
misji ad gentes.

Intencje Apostolstwa
Modlitwy � maj 2005

Pøí�tí èíslo MOSTu vyjde
5. èervna 2005. Pøíspìvky mù�ete

zasílat  do 25.5.2005.

1. Nedìle 1.5.2005 � 6. nedìle
veliko-noèní; 6.30 a 10.00 èesky, 7.50 a
17.00 polsky.

2. Úterý 3.5.2005 � svátek sv. Jakuba a
Filipa, apo�tolù.

3. Ètvrtek 5.5.2005 � Slavnost
Nanebe-vstoupení Pánì.

4. Pátek 6.5.2005 � památka sv. Jana
Sarkandra, knìze a muèedníka, první pátek
v mìsíci.

5. Nedìle 8.5.2005 � 7. nedìle
veliko-noèní; 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a
17.00 èesky.

6. Sobota 14.5.2005 � svátek sv.
Matìje, apo�tola.

7. Nedìle 15.5.2005 � Slavnost Seslání
Ducha sv., 6.30 èesky 10.00 èesky-polsky,
7.50 a 17.00 polsky; první svaté pøijímání pøi
m�i sv. v 10.00; konèí doba velikonoèní.

8. Pondìlí 16.5.2005 � svátek sv. Jana
Nepomuckého, knìze a muèedníka,
hlavní-ho patrona Èech.

9. Nedìle 22.5.2005 � Slavnost
Nej-svìtìj�í Trojice, 6.30 a 10.00 polsky,
7.50 a 17.00 èesky.

10. Ètvrtek 26.5.2005 � Slavnost Tìla a
Krve Pánì; od 15.00 výstav Nejsvìtìj�í
Svátosti Oltáøní a v 16.15 prùvod Bo�ího
Tìla ke ètyøem oltáøùm.

11. Sobota 28.5.2005 � v 10.00 udìluje
Otec biskup Franti�ek svátost biømování.

12. Nedìle 29.5.2005 � 9. nedìle
v me-zidobí, 6.30 a 10.00 èesky, 7.50 a
17.00 polsky.

13. Úterý 31.5.2005 � svátek Nav�tívení
Panny Marie.

14. Pátek 3.6.2005 � Slavnost
Nejsvì-tìj�ího Srdce Je�í�ova, první pátek
v mì-síci.

15. Nedìle 5.6.2005 � 10. nedìle
v me-zidobí, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a
17.00 èesky.

16. V mìsíci kvìtnu slavíme májové
pobo�nosti v nedìle pøed veèerní m�í
svatou, v týdnu po veèerní m�i svaté.

17. Ka�dou nedìli pùl hodiny pøed
veèerní m�í svatou je adorace Nejvìtìj�í
Svátosti Oltáøní a svátostné po�ehnání.

Poslední nedìle v mìsíci � Mariánské
veèeøadlo.

18. V prùbìhu týdne m�e 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.

19. Ka�dý ètvrtek od 16.00 a první pátek
po ranní m�i svaté je výstav Nejsvìtìj�í
Svátosti Oltáøní.

20. Ka�dý pátek po ranní i veèerní m�i
svaté je výstav Nejsvìtìj�í Svátosti Oltáøní s
modlitbou Korunky k Bo�ímu
Milosrdenství. První pátek v mìsíci - litanie a
zasvìcení Bo�skému Srdci Je�í�ovu.
Ka�dý poslední pátek v mìsíci v prùbìhu
celého �kolního roku se modlíme za dìti,
mláde�, �áky, studenty, katechety, uèitele a
vychovatele pøi veèerní adorací Nejsvìtìj�í
Svátosti Oltáøní do 18.45 hodin.

21. M�e svatá v Domovì dùchodcù na
Sosnì je ka�dý pátek v 15.30. Pùl hodiny
pøed zaèátkem m�e svaté je mo�no
pøistoupit ke svátosti smíøení. M�e svatá
v Ne-mocnici Sosna je slou�ena ka�dou
sobotu v 15.30. Pøede m�í sv. pøíle�itost ke
svátosti smíøení.

Redakce neruèí za jazykový sled
jednotlivých m�í sv. Sledujte vývìsku v
kostele!

Manželská setkání 2005

YMCA Setkání a CPR Ostrava zvou na
oblíbený letní kurz �Man�elská setkání� ,
který je zamìøený na obnovu a prohloubení
vztahù mezi man�ely a v rodinì.

� Kromìøí�, 2.- 9.7.2005
Pøihlá�ky a bli��í informace: Gita Vyle�alová,
YMCA Setkání, Pivovarská 3, 794 01 Krnov,
telef.: 554 613 234; mobil: 731 625 616;
e-mail: ymca@setkani.org

·� Fren�tát p.Radho�tìm, 30.7.- 6.8.2005
Pøihlá�ky a bli��í informace: Jan Zajíèek, CPR
Ostrava, Kostelní 1, 728 02 Ostrav 1, telef.:
596 116 522/kl.232; mobil: 777 244 245;
e-mail: cpr@doo.cz

Úèastnit se mohou man�elské páry ka�dého
vìku samostatnì nebo i s dìtmi, pro které je
pøipraven poutavý prázdninový program. Kurz
má ji� více ne� 15-letou tradici a je veden
zku�enými lektory a vedoucími. Kurzù
Man�elských setkání se zúèastnilo u nás ji� více
jak 3 000 man�elských párù. Úèast na tomto
kurzu je velkou pøíle�itostí pro man�ele
k obnovení a posílení vzájemné lásky, výmìnì
zku�eností i duchovnímu po-vzbuzení.

Bli��í informace a podrobnou nabídku získáte
na adrese: www.setkani.org

Dal�í kurzy se stejným obsahem se konají:
Litomy�l, 3. - 10.7.2005, poøádá CPR Liberec
/Litomìøice

Pøihlá�ky a bli��í informace: Iva a Franti�ek
Rù�ièkovi, Husitská 128/32, 417 41 Krupka 3
telef.: 417 852 315, mobil: 606 501 897, e-mail:
frantisek.ruzicka@mukrupka.cz

Vysoké Mýto, 10.-17.7.2005, poøádá Genea,
obèanské sdru�ení.
Pøihlá�ky a bli��í informace: Josef a Bohunka
Hor�tí, Mokrohorská 35, 674 00 Brno
telef.: 541 238 241, mobil: 604 789 838; e-mail:
horsky@nettown.cz

Èáslav, 22.-30.7.2005, poøádá YMCA �ivá
rodina
Pøihlá�ky a bli��í informace: Hana Pi�torová,
YMCA-�ivá rodina, Na Poøíèí 12, 115 30 Praha 1,
telef.: 224 872 421, 606 745 048, e-mail:
hana.pistorova@familia.cz




