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Můj ztracený čas…

Pokusím se, s Boží pomocí,
pro-mluvit nejen k vaším hlavám,
ale i k srdcím. Předesílám, že mi
nejde o citové záležitosti. Posuïte
sami. Toto zamyšlení vzniklo na
popud jednoho hovoru. Postesknul
jsem si nad určitým jevem v naší
farnosti. Impuls „zachytila“ Barbara
Bocko-vá. Řekla mi krátce: „Otče,
napište o tom“.

Středem hovoru byl náš vztah ke
mši sv. Jak víme, v našem kostele,
ráno během a večer před i během
bohoslužby je příležitost ke zpovědi.
Pochvalně musím říci: využíváte této
možnosti. Mnohá vyznání jsou
upřímná. Povzbudí. Bolí mne ale, že
po svátosti smíření mnozí z vás
„zmizí“. Ptám se (bez ironie) proč?!
Chápu, máme všichni povinnosti.
Rodina, děti, práce, nakupování
apod. K tomu mnohdy osobní
sta-rosti, problémy. Už vůbec nechci
umenšovat nemoc, rodinné tragedie
apod.

Táži se přesto podruhé: Proč po
zpovědi mnoho lidí odejde? Stačí
přece udělat pár kroků. Dokonce
ještě méně – vydržet. Důvod? Nabízí
se nám dar všech darů. Je tady
Někdo, kdo po nás touží. Chce se
nám dát. A čeká. Čeká už možná
týdny, měsíce, roky. Nabízí nám
Sebe sama. Vydržím? Zůstanu?
Anebo zvítězí známé: „Já přece
nemám čas“. Musím ještě dokončit
práci, na návštěvu, odpočinout si.
Musím. Musím. Musím …???!!!

Ptám se do třetice: Opravdu je
všechno tak důležité? Nechci ani
v nejmenším zlehčovat vaši péči a
starostlivost o práci, dům, rodinu.
Vrtá mi ale v hlavě jedna věc. Nechce
snad náš duchovní zrak zalétnout na
jiné obzory? Netouží naše srdce
poskočit radostí a pookřát? Nemá
snad duše potřebu zhluboka se
na-dechnout. Nežízníme snad žít
lépe a více?

Pán je tak blízko! V malém
kousku chleba, ON, veliký Bůh čeká.
Nám zuboženým, vyčerpaným,

zna-veným nabízí obrovité
občerstvení. Žádný sebelepší
podnik se této vel-korysé Boží
nabídce nevyrovná. Neobstojí. Skrze
své Tělo nám Ježíš nabízí úžasný
dar: život věčný. Odmítnu jako
pokaždé? Mám strach, abych
„nezpanbičkařil“? Nechci vy-čnívat?

Homo sapiens, rozumná bytost
neboli člověk zraje dáváním sebe
sama. Svého času, pohodlí,
ochotných rukou. Říkáme: Kdo
dává, dostává. U Boha to snad ani
nejde vyčíslit.

Což takhle zkusit experiment?
Dám Kristu hodinu navíc. Dopřeji si
ten „komfort“ jednou za měsíc, dva,
tři. Po zpovědi zkusím věnovat ještě
60 minut. Zůstanu na mši sv.
Pro-káži odvahu, neuteču. A stane se

něco zvláštního. Setkám se i budu
žasnout. Ta hodina se neztratí. Bůh
mi ji dopřeje, vynahradí. Možná
ta-kovým způsobem, jakým jsem
ne-čekal.

Zkusme popřemýšlet a třeba
někdy udělat tu „šílenost“.
Zapo-menout na sebe a okolí a dát
se. Kristus náš „ztracený čas“ daný
Jemu rozhojní a věřím i požehná. Dá
nám rozhodně více, než my jemu.
Náš Bůh není skoupý. Je dost
bohatý, aby nám daroval přehršel
darů.

Ochota nabídnout Pánu čas
vytváří pouto. Prohlubuje vztah.
Pravdivým vztahem k Bohu
pozná-vám, co je a není pro mne
důležité. A ztracený čas se najde…

P. Jan Mazur

V sobotu 28. května udělil v naší farnosti svátost biřmování

Otec biskup Msgre. František Václav Lobkowicz.

Rozhovor s Otcem biskupem uvnitř čísla.
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Z wizytą u Ojca Radka Drobisza
„Kapłan jest tym, który został posłany, żeby być żywą miłością dla dzisiejszego świata. Jest znakiem, żywym płomieniem, nadzieją na szczęście

wieczne. Bóg kocha świat poprzez każdego kapłana, który zastępuje samego Chrystusa.”  bł. Matka Teresa
„Kapłan nie potrzebuje ani komplementów, ani kłopotliwych podarunków. Potrzeba mu tego, żeby powierzeni mu chrześcijanie dowiedli przez

coraz większą miłość swych braci i Pana Boga, że nie na próżno poświęcił im swe życie.”   Michel Quoist

W sobotę 23 kwietnia autobus pełen
parafian z Trzyńca i najbliższej okolicy
wyruszył w parafialną wycieczkę, by
poznać nowe miejsce służby ks. mgr
Radka Drobisza. Tym razem wyje-
chaliśmy do Skalicy u Frýdku-Místku.

Wszyscy jeszcze mamy w pamięci ok-
res czasu od połowy lipca 2001 do końca
lipca 2004, kiedy ks. Radek wykonywał
swą służbę duszpasterską w naszej
parafii. Głównym zadaniem, które sobie
wytyczył było – „Przynieść pokój Jezusa,
radość i świętość każdemu, którego
napotka”. Kiedykolwiek spotkaliśmy ks.
Radka, zawsze miał w zanadrzu dobre
słowo i oczywiście uśmiech na twarzy.
Dzieci i młodzież bardzo lgnęły do niego.
Nie ma się czemu dziwić. Z ministran-

tami jeździł na wycieczki rowerowe, z
dziećmi z scholi na obozy wakacyjne a z
mło-dzieżą grał nawet w piłkę. Dziś
wielu młodych odwiedza prawidłowo
Ojca Radka na nowej placówce w Skalicy,
by pomóc w niektórych pracach. Można
się cieszyć z tego, że właśnie ks. Radek
jest odpowiedzialny za organizowanie i
przebieg różnych akcji dla ministrantów
w całej diecezji ostrawsko-opawskiej.
Wiemy, że wszystkie akcje, które dotych-
czas zorganizował, bardzo się wszystkim
podobały. Dlatego właśnie parafianie z
Trzyńca pojechali poznać miejsce w
którym teraz działa nasz były kapłan.
Pogoda dopisała, słoneczko pięknie
przygrzewało a kiedy uśmiechnięty
Ojciec Radek przywitał wszystkich, to
zagrzało i przy sercu.

Kościół w Skalicy p.w. św. Marcina i
plebania są umieszczone na wzgórzu i
zarazem na końcu drogi, która prowadzi
przez całą wioskę. Piękny widok na
szczyty Beskid i dolinę. Po powodzi
w roku 1997 została uszkodzona statyka

kościoła. Ujeżdża powoli wzgórze, na
którym kościół stoi i zaczynają pękać
ściany. Dlatego są już w 4 miejscach
spięte specjalnymi klamrami. Pomimo
tego, iż poprzednik ks. Radka ks. Roman
Czudek dużo sił włożył do naprawy
kościoła i plebanii oraz do zyskania
potrzebnych funduszów, jeszcze po zos-
tało bardzo dużo do zrobienia. Jeżeli się
uda zyskać różne dotacje na malowanie,
odnowienie wieży, naprawę dachu i po-
dobnie, wtedy kościół w Skalicy będzie
perłą architektoniczną. W 15 wieku była
tu tylko drewniana kaplica myśliwska a
dookoła las. W latach 1612 – 1618 była wy-
budowana pierwsza połowa kościoła,
druga część została dobudowana w 1848
roku ponieważ do kościoła przybywało
około 3 tysięcy wiernych i trzeba było
kościół powiększyć. Dlatego możemy za-
uważyć w wnętrzu trzy style architek-
toniczne: gotyk, renesans i barok.
Największym zabytkiem są historyczne
freski z 1656 roku oraz malowidła na
ścianach: Dobry pasterz, Czeskie niebo.
W kościele znajdują się organy, które
przypominają księdzu strony rodzinne.
Pochodzą z Cierlicka, kiedy cała dolina
wraz z kościołem została zalana wodą z
powodu budowania zapory wodnej.
Skalica jest jedną z dzielnic miasta
Frýdek-Místek. Mieszka tutaj 1600 miesz-
kańców. W niedzielnych mszach świę-
tych bierze udział 150 wiernych.

W roku 1932 został wybudowany
filialny kościół w Baszce p.w. św. Wac-
ława. Piękny kościół z kolorowymi wit-
rażami przedstawiającymi postacie
patronów ziemi czeskiej. Baszka ma
około 3000 mieszkańców, do kościoła
przychodzi 150 wiernych. W obydwu
parafiach działa wiele wspólnot – wspól-
nota rodzin, wspólnota młodzieży,
schola, żywy różaniec i inne. Taka jedna
ciekawostka. W Baszce 20 pań już 10 lat
modli się za tego, który pierwszy
odejdzie z ich wspólnoty, ale dotychczas
nikt nie umarł. Ks. Radek na pewno jest

zadowolony z ilości ministrantów, któ-
rych jest od 20 do 30 oraz z żywej parafii
interesującej się życiem kościoła i
współpracującej z kapłanem. Po zwie-
dzeniu kościoła w Skalicy przyje-
chaliśmy do Baszki, gdzie najpierw przy
herbatce i kawie w miejscowym domu
kultury mogliśmy jeszcze spokojnie
poopowiadać a także zaśpiewać księdzu
kilka pieśni z naszych terenów. Chyba się
podobały, bo nawet szef restauracji
dziękował za „krásný pěvecký koncert”.
Potem v kościele św. Wacława w asyście
ministranta p. Franciszka Zawady
odsłużył ks. Radek mszę świętą. Po-
dziwialiśmy ołtarze pięknie przystrojone
kwiatami. Niestety czas szybko mija i
trzeba szykować się do odjazdu. Jeszcze
raz chcemy podzię-kować ks. Radkowi
za gościnność i za to, że wygospodarował
wolny czas na sobotnie popołudnie,
które w pełni poświęcił parafianom z
Trzyńca. Będziemy w modlitwach
pamiętać o ks. Radku, wypraszać wiele
niestrudzonej energii potrzebnej do
renowacji kościoła oraz łask Bożych i
darów Ducha Świętego w powiększaniu
szeregów wierzących parafian oraz
wyników w pracy z młodzieżą. Wszyscy
wracali bardzo zadowoleni, napełnieni
radością i wdzięcznością Panu Bogu za
ten piękny dzień i za to, że także
parafia-nie mogli podarować radość
swemu byłemu duszpasterzowi.

„Oto jest dzień, który dał nam Pan,
weselmy się i radujmy się nim.” Wspólną
modlitwą różańca świętego oraz tą pieśnią
dziękczynną zakończyliśmy ten piękny dzień.

„Jakże błogosławione jest zadanie kap-
łana: troszczyć się o to, aby zawsze i wszędzie
zakorzeniało się, wyrastało i dawało owoce
Słowo Boże.”

„Kapłan winien być zaczynem i odpo-
wiedzią na Łaskę Bożą, działać wszędzie jak
drożdże, które dodają ciastu jakości smaku i
objętości, by następnie Chleb Chrystusa mógł
nakarmić inne dusze.” Jose Maria Escriva
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Pět otázek pro Otce biskupa
Poslední květnovou sobotu proběhlo v naší farnosti biřmování, které udílel náš Otec biskup Msgre. František Václav Lobkowicz. U příležitosti

jeho návštěvy v naší farnosti jsem Otci biskupovi položil několik otázek. Takže nyní vzácný rozhovor: interview s Otcem biskupem.

MOST: Otče biskupe, „jakému zdra-
ví“ se těší naše diecéze, v jejíž čele stojíte
již bezmála deset let?

Msgre František V. Lobkowicz:
Sa-mozřejmě, že se nějaké choroby
vyskytují. Někdy poci�uji nedostatek
určité solidarity mezi farnostmi. Ta
vzájemná pomoc je dost důležitá, jejím
prostřednictvím se upevňuje
společenství církve v diecézi. Pomoc lze
realizovat například formou desátku,
kterým se přispívá do fondu, z něhož se
hradí opravy a příspěvky na opravy
v jednotlivých farnostech. Finance se dají
použít také při spoluúčasti na projektech,
kde se požaduje konkrétní procentní
spoluúčast vlastníka. Je dobře, že to tak
funguje, ale mohlo by to být lepší. Mezi
další nemoci bych pak zařadil
nedostatečnou znalost obsahu vlastní
víry a katechismu. Z toho pak vznikají
nedorozumění při ekumenických
rozhovorech a diskusích.

MOST: A jaké jsou Vaše radosti a
starosti?

Msgre František V. Lobkowicz: Mezi
radosti patří především to, že se za těch
devět let podařilo vybudovat zázemí
diecéze, vytvořit tým spolupracovníků a
postavit nové biskupství. Těší mě, že se
podařilo opravit celou řadu kostelů a
postavit i kostely nové. Mám radost
z práce Charity, církevních škol,
z činnosti centra pro mládež a centra pro
rodinu, kteří svou práci dělají opravdu
dobře. Když jsem na některé
z celostátních akcí přítomen jako biskup
ostravsko-opavské diecéze, tak se za ty
své spo- lupracovníky, kteří pracují v těch
pastoračních oblastech, nemusím stydět.

Také je potěšující, že různá jiná
občanská seskupení vnímají přítomnost
církve pozitivně a dokáží s ní
spolupracovat. Mám na mysli například
dobrovolné hasiče a celou řadu dalších
občanských sdružení.

Co mě trápí? Nejvíce asi úbytek lidí
v diecézi a snižování religiozity v kraji.
Otázka křtu dětí bývá kolikrát spíše
záležitostí rodinně společenskou než
opravdovost víry. Je někdy těžké
pře-konat v lidech ten tradicionalismus.

MOST: Naše diecéze čítá celkem 257
farností a je nám jasné, že Třinec není
„pupkem diecéze“, přesto se zeptám: co
se Vám Otče vybaví při názvu Třinec?
S čím se Vám spojuje naše farnost, město?

Msgre František V. Lobkowicz: Když
se řekne Třinec, tak vidím velkou továrnu
a samozřejmě k tomuto městu patří
hokej. Hokej a werk je nepřehlédnutelný
stejně jako místní pan farář otec František
Vrubel. K Třinci patří také vždy početná
skupina biřmovanců, kterým pravidelně
tuto svátost udílím.

MOST: Jaký máte vztah k Třinci?
Msgre František V. Lobkowicz:

Těž-ko mohu jako biskup někoho ve
vztahu zvýhodňovat. Každý musí mít
svůj plácek v mém srdci. A třinecká
farnost jej tam samozřejmě má.

MOST: Co byste rád vzkázal
třineckým farníkům a dalším čtenářům
farního časopisu MOST nejen coby hlava
naší diecéze a katolický kněz, ale rovněž i
jako občan tohoto kraje?

Msgre František V. Lobkowicz: Mys-
lím si, že je jedno jestli jsem biskup, kněz

nebo občan kraje. Důležité je si uvědomit,
že budeme žít vždycky v takovém prost-
ředí, jaké si uděláme. Nejedná se jen
o ekologii vnější, ale i o ekologii mezi-
lidských vztahů. Kdo se naučí milovat
Boha nadevšechno, zcela jistě se naučí
milovat i bližního jako sebe samého.

MOST: Děkuji za rozhovor a přeji
hodně Boží pomoci a přímluvu Panny
Marie v nelehké službě našeho diecéz-
ního biskupa.

Připravil Marian Kozok

Eucharistie – živý Kristus mezi námi

Již více než půl roku máme možnost v rámci
Roku eucharistie zaměřit svoji pozornost snad
o něco víc než jindy na Krista svátostného. Zdá
se mi to vhodnou příležitostí k osobnímu za-
myšlení nad tím, co pro nás znamená Ježíšova
přítomnost mezi námi. Ráda se s vámi podělím
o to, co znamená Eucharistie pro mě, jak se
vyvíjel můj vztah k ní.

To láska k nám, lidem, Pána Ježíše kdysi
stáhla na tuto zem. Přišel, aby nám zjevil pravý
obraz Boha, dal nám svým životem příklad a
vydal se pro naši spásu. Stejná láska a starost o
naši budoucnost ho přivedla k tomu, že usta-
novil svátost kněžství. Skrze kněze je pak
neustále ve mši sv. zpřítomňována obě� našeho
vykoupení a sám Kristus přichází, aby se stal
pokrmem naší duše. Ukrytý v kousku chleba
zůstává mezi námi.

Jako řeholní sestra přijímám Eucharistii
denně. Mše sv. je pro mě setkáním s živým
Kristem, kterému jsem řekla své „ano“ a kterého
se snažím následovat, jak jen je mi to možné. On
ke mně promlouvá v bohoslužbě slova, aby mi
ukázal cestu, jak se mu přiblížit, a pak přichází
v Eucharistii, aby mě posilnil a provázel po celý
den– v práci i v modlitbě a v setkáních s lidmi.

Každý den se Pánu klaním před
svatostánkem. V dětství jsem si s adorací moc
nevěděla rady. Když kněz vystavil Nejsvětější
svátost a po společných modlitbách nastalo
ticho, hledala jsem, co dělat. Nechtěla jsem ten
čas jen „proklečet“, přišlo mi to málo. A tak jsem
v duchu recitovala mně známé modlitby nebo
zpívala písně, které jsem se naučila ve schole.
Vnímala jsem, že chci Pánu Ježíši něco dát.
Později jsme s mladými ze společenství měli
páteční adorace v kostele. V presbytáři, v blíz-
kosti svatostánku jsme Pánu děkovali za přijatá
dobrodiní, předkládali naše prosby a přímluvy a
společně ho chválili písněmi. Postupně jsem
přišla na to, že čas k adoraci mohu využít
k upřímné rozmluvě s Pánem. Říkala jsem mu,
co prožívám, jak se mi daří ve škole, doma, ve
vztazích s přáteli. Také pro ticho a naslouchání
jsem našla místo. Když jsem později prožila

Oázu (Světlo a Život), povídala jsem si takto
někdy s Pánem Ježíšem i doma. Nevadilo mi, že
nejsem zrovna v kostele před svatostánkem.

V roce 1999 jsem byla ve svých 19 letech
přijata do Společnosti sester Ježíšových (tato
řeholní společnost vznikla v roce 1981 v Ra-
kousku). Začala jsem chodit na mši svatou i
adorovat před svatostánek denně. Byla to pro
mě nová zkušenost. Zdá se mi, že v chápá-
ní obojího stále rostu a získávám tak nové
impulsy pro svůj život.

Ve mši sv. Pánu vkládám na paténu, co
prožívám, nově mu odevzdávám celý svůj život.
Ve svém srdci přináším také ty, kteří jsou mi
blízcí, a ty, které provázím svojí modlitbou. Při
adoraci se učím odhlížet od sebe a směrovat se
na Krista. Stále nově si stavím před oči, že
klečím před samotným Bohem, který stvořil
svět, utvořil člověka. To On dal život mně a také
všem kolem mě. On mě vyzval, abych se mu
zcela odevzdala a celým svým životem mu
sloužila, abych svojí modlitbou a také prací
vyprošovala spásu duším a vydávala o něm
svědectví těm, kteří ho ještě neznají. Za tento dar
duchovního povolání Kristu velmi děkuji, taky za
to, že On je tady v Eucharistii pro mě. Je tady pro
každého z nás. Trpělivě čeká ve svatostánku a
pro každého má připraveny milosti, kterými ho
chce obdarovat. A tak přijïme k němu a svěřme
mu to, co prožíváme. Jistě máme všichni za co
děkovat...

Možná se ptáte, proč vám dávám nahlížet do
svého života. Snad tyto řádky někomu pomůžou
přiblížit se Kristu nebo povedou k zamyšlení, co
pro něj osobně znamená Eucharistie – živý Kris-
tus mezi námi. K třinecké farnosti mám osobní
vztah, protože jsem se v Třinci narodila a byla
jsem zde také jako dítě pokřtěná, i když jsme se
záhy přestěhovali do blízké Vendryně.

Toto své zamyšlení končím slovy sv.
Františka Xaverského SJ: „Vím, Pane, žes mne
dnes ve svátosti velice očekával! Vím to! Vím to
velice!“

Sr. Petra Burová SSJ
(ssjol@mybox.cz)
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Spotkanie wspólnoty „La vie Montante” z „Sympatykami Radia Maryja”

„Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował -
to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Jeśli
miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i
miłość ku Niemu jest w nas doskonała”.

1J4, 11-12
„Bliźni, to wysłannik Ojca, dowód miłości

Chrystusa. Bądź domem dla wszystkich,
zawsze otwartym z wolnym wejściem. Co
znajdzie bliźni wchodząc do Ciebie? Jeżeli
dzięki Tobie znajdzie się twarzą w twarz
z Bogiem, który w tobie mieszka, odejdzie
uspokojony, wzmocniony, radosny, gdyż
w gruncie rzeczy prawdziwy kontakt po-
winien bliźniego stawiać w obecności Bożej”

„Pewnego dnia Chrystus powie ci: Dzię-
kuję za miejsce w zajeździe twego serca, albo
też: Biada ci, bo nawet kamienie, gdzie bym
mógł złożyć głowę, nie znalazłem w tobie.”

Michel Quoist

Chociaż we wtorek 26 kwietnia było
bardzo chłodno i deszczowo, nie odra-
dziło to jednak grupy seniorów z
wspólnoty „La vie Montante” z Frýdku i
Místku na czele z Księdzem Dziekanem
Josefem Laňákiem oraz Marią Tvrdą
główną animatorką od przyjazdu do
Trzyńca. Było to pierwsze spotkanie dwu
wspólnot parafialnych: mistecko-
frydeckiej „La vie Montante“ i trzyniec-
kiej „Sympatycy Radio Maryja”. Serca
wszystkich obecnych pełne były miłości i
przyjaźni do Pana Boga i bliźniego.

Po przywitaniu chlebem i solą oraz
krótkim programie dzieci z Podwór-
kowego Kółka Różańcowego, które
pokazały jeden z zwyczajów ludowych,
który jeszcze i dziś jest praktykowany na
naszym terenie „Chodzenie z Goicz-
kiem“, rozpoczęło się wzajemne poz-
nawanie oraz przedstawianie głównych
celów w zajęciach obecnych wspólnot.

Pani Maria Tvrdá, która pracuje od
pięciu lat w dziale „Centrum, pro rodinu
a sociální péči” w Biskupstwie Ostrawsko
- Opawskim w Ostrawie, jest główną
animatorką i koordynatorką zajęć dla se-
niorów, odpowiedzialną za wspólnotę
„La vie Montante” w diecezji oraz
zachęca w poszczególnych parafiach do
rozpoczęcia działalności wspólnotowej.
Przedstawiła i zaprezentowała treść i
istotę ruchu dla seniorów: „Hnutí
seniorských společenství farnosti „La vie
Montante“ - jinak za radostný křes�anský
pozdvihující život začalo vznikat na
našem území v roce 1996 rozhodnutím
České biskupské konference. Hlavním
pilířem je modlitba, apoštolát a přátelství.
V poslední době přibyl ještě jeden cíl -
paliativní péče - docházka k těm, kteří už
nemohou sami přijít do kostela nebo
navštívit společenství. Hnutí může také
plnit pomocnou úlohu duchovnímu

správci farnosti v udržování kostela, ve-
dení farního úřadu, přípravě nástěnky a
pod. „Le vie Montante“ uskutečňuje
sociokomunikativní vztahy, to znamená,
že společenství je otevřeno všem: sa-
motným ženám, mužům, rodinám, roz-
vedeným, jinověrcům a pod. Ve
farnostech ostravsko-opavské diecéze
pracuje zatím 40 společenství, několik
dalších se připravuje k zahájení činnosti.
Jelikož propagátorka hnutí p. Prof. Marie

Mourkova zemřela v roce 2001, program
vytvářel Mons. Pepřík a poslední dva
roky P. Antonín Krasucký z kněžského
semináře arcibiskupství olomouckého.
(Dominikánský konvent v Olomouci)

Centrum pro rodinu a sociální péči
organizuje 4 krát do roka „Víkendy pro
seniory“, které se konají od pátku až do
neděle na různých poutních místech:
Zlaté Hory, Velehrad, Svatý Hostýn,
Český Těšín, Cvilín a posledně také ve
Frýdlantě. Program tvoří duchovní i
sebevzdělávací přednášky, mše svatá,
adorace před Nejsvětější Svátostí Oltářní,
komunikace s knězem a lidmi navzájem,
trénování paměti a mnoho jiných čin-
nosti. V programu Centra jsou rovněž
ukázky metod vedení setkávání farního
společenství seniorů, pomoc při vzniku
nových a také při zakládaní dobro-
volných charit. Dvakrát do roka jsou
zváni všichni vedoucí animátoři na
biskupství v Ostravě, kde v září získávají
program a různé nové materiály, v
březnu předávají informace o činnosti
společenství ve farnostech a noví zájemci
o práci vedení společenství seniorů,
získávají zkušenosti s touto prací.

Naše společenství „La vie Montante“
ve farnosti místecké pracuje už 9 let a je
rozděleno do dvou skupin. Ve farnosti
frýdecké se vytvořilo před rokem. Všech-
ny skupinky se scházejí jednou za měsíc.
Náplní našich setkání v tomto roce je
uskutečňovaní programu P. Krasuckého
nazvaného „Otče náš…“. Každý měsíc
rozjímáme o jedné části modlitby Páně.
Musíme poděkovat Pánu Bohu, Panně
Marií, Duchu Svatému a všem, kteří se
modlili a přičinili k tomu, že dnes se
uskutečňuje první historické setkání
farnosti Místek, Frýdek a Třinec. Tímto se
také naplňuje přání naších otců biskupů
a zakladatele hnutí, kterým byl švý-
carského kněze P. Jéan Marie Patos, a
také animátorky Medamme Ivonne, kteří
si přáli, aby docházelo k takovým
setkáním jak je to dnešní a šířilo se dál za
hranice.“

Nasza wspólnota „Sympatyków
Radio Maryja” w Trzyńcu zaprasza
zawsze wszystkich chętnych parafian do
udziału w spotkaniach, które odbywają
się w salce parafialnej trzecią sobotę w
mie-siącu. Swoją działalność rozpoczęła
w sobotę 1 maja w 2001 roku. W prog-
ramie pierwszego spotkania został
wyświetlony film „Siostra Faustyna -
Miłosierdzie Boże” oraz czytane były
fragmenty z „Dzienniczka” dziś już św. s.
Faustyny. Najbardziej przemówił do nas
fragment o Miłosierdziu, kiedy to Pan
Jezus powiedział do s. Faustyny: „Żądam
od Ciebie uczynków miłosierdzia, które
mają wypływać z miłości ku Mnie.
Miłosierdzie masz okazywać zawsze i
wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego
usunąć, ani wymówić, ani uniewinnić.
Podaję Ci trzy sposoby czynienia
miłosierdzia bliźnim: – pierwszy czyn,
drugi - słowo, trzeci - modlitwa (742).
Napisz to dla wielu dusz, które nieraz się
martwią, że nie maję rzeczy material-
nych, aby przez nie czynić miłosierdzie.
Jednak o wiele większą zasługę ma
miłosierdzie ducha (1377). Pan Bóg nie
patrzy na to co zewnętrzne, ale spogląda
w nasze serca. Oczekuje od nas, aby były
napełnione miłością do Niego i do
bliźnich. Dlatego wspólnie modlimy się
Koronkę do Mi-łosierdzia w różnych
intencjach oraz prosimy o łaskę wielkiej
ufności w Boże Miłosierdzie dla każdego,
nawet w najtrudniejszych chwilach
naszego życia. My również powinniśmy
być miłosierni dla naszych bliźnich i
służyć im zawsze pomocą. To jest
podstawą naszego programu, jednym z
głównych celów naszych spotkań
wspólnotowych.

Nazwa „Sympatycy Radia Maryja“
przypomina, że większość z nas codzien-
nie przy swych zajęciach słucha prog-
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ramu w Radiu Maryja, włącza się do
wspólnej modlitwy i wsłuchuje się
w Słowo Boże. Bierzemy udział w pielg-
rzymkach do Częstochowy, by wspólnie
pokłonić się Pani Jasnogórskiej oraz
dziękować Panu Bogu za wszystko czym
nas obdarzył i prosić o dar pokoju i
świętości dla wszystkich rodzin. Dlatego
pamiętamy o modlitwie Różańca Świę-
tego i szerzeniu kultu Maryi w naszym
środowisku. Na spotkania wspólnoty
zapraszamy różnych ciekawych ludzi,
którzy poprzez duszpasterstwo, swoją
pracę lub organizowanie różnych
pielgrzymek są złączeni z Kościołem.
Wspólne z nimi pobywanie i rozmowa
pomagają nam w wzrastaniu naszej
wiary i w szukaniu drogi do Boga.
Wspólnie z dziećmi z Kółka Różań-
cowego odwiedzamy starszych i scho-
rowanych pensjonariuszy w Domu
Opieki Społecznej w Trzyńcu i
w Klasztorze Elżbietanek w Jabłonkowie.
Dzięki wspólnej decyzji podjętej przez
członków naszej wspólnoty, 10-letnia
Rachel z dalekiego Konga ma w Trzyńcu
swoją przybraną Mateczkę a w nas
kochającą rodzinę. Pomagamy także
opuszczonym dzieciom w Białymstoku
w Polsce a także dzieciom na Ukrainie.
Trudno wymienić te wszystkie piękne
chwile, których byliśmy uczestnikami
w ciągu tych czterech lat naszej
działalności. Powinniśmy Panu Bogu
dzięko-wać za tę wielką łaskę wspólnej
modlitwy, dzielenia się dobrym słowem i
przeżywania radości z udziału w spot-
kaniach wspólnoty. Po zwiedzeniu
naszego Kościoła p.w. Św. Alberta,
zapoznaniu się z historią wszystkich
świętych znajdujących się na ołtarzach,
wspólnej modlitwie Koronki do Bożego
Miłosierdzia oraz wysłuchaniu cieka-
wych słów o wierze, które wygłosił Ks.
Proboszcz Fr. Vrubel, przesunęliśmy się
do kaplicy p.w. Najświętszego Serca Ma-
ryi w Trzyńcu-Osówkach, gdzie Ks.
Dziekan Josef Maňák odsłużył Mszę
świętą. Warto przytoczyć przynajmniej
kilka fragmentów z wygłoszonego ka-
zania, które było poświęcone problemom
ludzi w podeszłym wieku: „Sešli jsme se
zde, abychom se povzbudili ve víře,
naději, lásce. Jste zde většinou ti, kteří
prožíváte podzim života. Všechno
jednou začíná a jednou končí. Člověk se
narodí, prožije dětství, dospívání, založí
třeba rodinu nebo jinak prožije svůj život
a pak je podzim života a člověk se ubírá
ke hrobu, ke smrti. Ježíš Kristus říká, že se
ubíráme k věčnému životu. To, co je před
námi, bude teprve vrcholem našeho bytí.
Ale i to, co tady v čase prožíváme, je
velikým Božím darem. Tak, jak to krásně
řekl v kostele Otec František, že musíme
dýchat oběma plícemi, nejen tím
dětstvím, mládím, úspěchem, ale i

druhou částí života, kdy přijdou nějaké
nemoci i těžký kříž - a to je teprve
plnohodnotný život. Takový život nám
ukázal zemřelý Svaty Otec Jan Pavel II.
Lidský život, který se tu odehrává v čase,
je poznamenán křížem, ale i tento život
můžeme rozvíjet službou k bližnímu i k
Pánu Bohu, abychom pak ten život věčný
prožívali v plnosti a v celé jeho kráse a
radosti. Musíme se učit přijímat ten život
v celistvosti. Nejenom tu část, když je
člověk mladý a úspěšný, ale také když
člověka síly opouštějí, když je všechno
obtížné a když si člověk myslí, že vlastně
je tu k ničemu. Ale i tato část života má
svůj veliký význam.

Je to ta cílová rovinka, ten finiš, kdy
nás svatí povzbuzují, abychom závěr
života nepromarnili. Nedávno zemřel ve

věku 92 let salesián Peter Míša, kterého
nazývali Dominus. Zanechal po sobě
lístek s následujícími body, které mů-
žeme občas si přečíst s zamyslet se:
1. Stárnout s radostným srdcem.
2. Odpočívat, když bys chtěl pracovat.
3. Mlčet, když druzí nepotřebují tvou
životní moudrost.
4. Umět si odepřít to, co tě dříve těšilo.
5. Poslušně a tiše nést kříž.
6. Bez závisti hledět na druhé.
7. Věrně kráčet cestou, kterou tě vede
Bůh.
8. Složit ruce v klín a pokorně přijímat
pomoc druhých, kterým jsi dříve
pomáhal sám.
9. Pokorně přijmout slabosti i když bys
rád prospíval druhým.
10. A to nejhezčí: Bůh připravil pro tebe
tu nejkrásnější práci: Můžeš mít stále
sepnuté ruce a svolávat požehnání na
celou zem. Také to, je jedna z cest, aby
dobře prožít ten poslední úsek naší cesty.
Snažme se, abychom naplňovali to,
k čemu nás Pán Ježíš Kristus povolal.“

Później wspólny obiad oraz odwie-
dziny Muzeum w Trzyńcu, by nasi zacni
goście mogli poznać historię i teraźniej-

szość miasta, pracę w zakładzie hutni-
czym oraz możliwości wyżycia kul-
turalnego jego mieszkańców. Dziś
pozostały już tylko piękne wspomnienia i
wdzięczność tym wszystkim, którzy
przyczynili się w jakikolwiek sposób do
tego, byśmy wszyscy poczuli się jedną
wielką, bardzo pięknie żyjącą z sobą
rodziną.

Wielkie Pan Bóg zapłać naszym
duszpasterzom: ks. proboszczowi Fr.
Vrublowi oraz ks. J. Mazurowi, którzy
większą część dnia przebywali razem
z nami oraz za udostępnienie plebanii.
Dziękujemy także gospodyni p. L.
Tesarčíkowej oraz wszystkim, którzy jej
pomagali za wspaniałe ugoszczenie.
Dziękujemy wszystkim, którzy
przynieśli wspaniałe smakołyki oraz za

wszelką pomoc. Szczególnie Halince
Sadowskiej, Małgosi Heczkowej, Hani
Sikorowej, Marii Dudysowej, Marii
Ševčíkovej oraz Helence Szczerbowskiej.
Wyrazem naszej wspólnej radości
niechaj są słowa pieśni Z. Jasnoty:

Radośnie żyć na świecie

- bo można naprzód iść.

Być co dzień coraz lepszym

- i nawet kochać Krzyż.

W codziennym szarym życiu

- dostrzegać Bożą myśl.

Radośnie żyć na świecie

- by miłość w serce wlać.

Pomagać zawsze ludziom

- i dawać a nie brać.

Co ma się najlepszego

- każdemu z bliźnich dać.

Radośnie żyć na świecie

- bo dobro można siać.

Irena Szymonik
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Jet z Třince do Kolína?
Pět pádných důvodů

pro!

Pro všechny mladé z naší farnosti,
kdo ještě váhají, zda se přihlásit na
Světové setkání mládeže v Kolíně nad
Rýnem v srpnu 2005, nabízí P. Vít Za-
tloukal pět pádných argumentů, které je
mohou k cestě do Německa přesvědčit.

1. Poklonit se Ježíši
Když odcházeli tři mudrci na cestu podle
proroctví, nevěděli, co je čeká. Ale věděli,
že nově narozený Král je tak významnou
osobou, aby zanechali všeho, podnikli
tuto cestu a sklonili se před Ním. Našli
Dítě, vtělené Boží Slovo, objevili toho,
který přináší spásu. Není to důvod vydat
se na cestu?

2. Pozvání papeže Benedikta XVI.
Když mne pozve někdo, koho si vážím,
jsem ochotný přizpůsobit tomu svůj
program. Papež by mohl už dávno
„odpočívat“ a ne se trmácet na setkání
s mládeží, které je náročné. Není to
důvod, abych i já si „udělal čas“?

3. Setkání mladých křes�anů ze všech
zemí
Ježíš říká: „Kde jsou dva nebo tři
shromážděni ve jménu mém, jsem já
uprostřed nich.“ Sejde-li se nás kolem
milionu odhodlaných mladých lidí,
ochotných následovat Ježíše, žít v Jeho
jménu, můžeme svědčit o živé víře
celému světu a můžeme vyprošovat Boží
milosrdenství. Není to důvod, abych si
uvědomil svou zodpovědnost?

4. Načerpat odvahu a sílu
Ten, kdo prožil podobné setkání, ví, že
odcházíme obohaceni, posíleni ne zcela
rozumově zdůvodnitelným prožitkem.
Je to příležitost k novým rozhodnutím se
pro Krista. Není to důvod, abych ve svém
životě získal odvahu k novým rozhod-
nutím a změně života, právě zde ve
společenství církve?

5. Je to blízko a dlouho to tak nebude
Další setkání bude až za dva tři roky
mimo Evropu (pravděpodobně Austrá-
lie). Další setkání v Evropě bude asi za 7-8
let v zemi, která jistě nebude tak blízko
jako je Německo. Nehledě na to, že mladí
z České republiky a z Německa mají
příležitost překonávat historické před-
pojatosti. Za osm let nebudeš mít možná
ani chu� (věk 26 až 30 let) ani příležitost
(ženatý, vdaná …. atd.) se zúčastnit. Není
to jedinečná příležitost, která se nebude
opakovat a kterou je třeba využít?

P. Vít Zatloukal, Diecézní centrum pro
mládež

Zájemci nech� se přihlásí na naší faře -
možnost finančního příspěvku možná!

Święć się Imię Twoje  –

imię tak święte,
że się czasem boję,

by w moich ustach nie brzmiało
jak przecinek

albo jak zwyczajne
pierwsze lepsze imię.

Ale nie chcę go schować
w milczenie i w ciszę,

bo każdy i wszędzie powinien je
słyszeć -

jak dzwon, który śpiewa
wesołą nowinę.

-jak opowieść o Tobie
wymawiam Twe IMIĘ.

Letní tábor 2005

Pořádání letního stanového tábora
v Nýdku Hluchové, bylo již zmiňováno
dříve v MOSTU, se uskuteční v termínu
20. – 29. srpna 2005. Začínat se bude
o jeden den dříve, než jsme původně
oznamovali. Nástup na tábor by tedy byl
již v sobotu. Celkem 10 dnů tábora.

Do uzávěrky tohoto čísla MOSTU
bylo přihlášeno 10 dětí, pět členů –
skautů k tomu, tj. celkem 15 osob, což je
dosti málo, aby se mohl tábor konat.
Minimální počet je 18 účastníků. Že by
se rodiče obávali nám svěřit své rato-
lesti?

Deset dní, které je budou čekat
v podsadových stanech nejsou sice
komfortem, ale o to jsou působivější –
bližší kontakt s přírodou. Poplatek za
letní tábor zůstává na částce 1000,- Kč.
Cena je stanovena po sestavení
jídelníčku, potřebných výloh k zajištění
topení v kuchyni, dopravy proviantu a
zásobování apod. I cenou je zde vidět,

kolik nám k chodu tábora stačí finan-
čních prostředků (100,- Kč/den), tako-
véto tábory se nabízejí jen málokdy.
Táborový program je připraven velice
pestře a odměn bude rovněž dostatek.

Doufáme, že se do 12. června
přihlásí další děti - starší 7 let a více.

V tento den se bude konat v salce na
faře v 16.00 hodin informační setkání
o letním táboře.

Czeœæ dzieciaki!
Podczas czytania tego numeru

MOSTu będzie już mijał ostatni miesiąc
nauki w szkole. Wszyscy na pewno się
cieszą na ten wspaniały, beztroski czas
kiedy nie trzeba rano wcześnie wstawać,
odrabiać zadania domowe, itd.

Ten czas będzie trwał całe, długie,
słoneczne dwa miesiące pełne zabawy,
relaksu, ciekawych przygód i nowych
kolegów.

Więc przetrwajmy tych parę dni
nauki w maksymalnym skoncentro-
waniu się na jak najlepsze wyniki na
końcu roku szkolnego, nie zapominając
na bardzo bliskiego wam Kolegę, który
jest  wam zawsze przy was - Pana Boga.

1. Król zwierząt
2. Wielka grupa wielbądów w pustyni
3. Miejsce w pustyni gdzie znajduje

się woda i palmy
4. Kura znosi ….
5. Z Tobą dobrze mi jak w niebie bo ja

kocham tylko ….

1

2

4

6 3

7
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Ladislav Simajchl: Naše role při nedělní bohoslužbě (12)

POSTUP NEDĚLNÍ MŠE
V jedné farnosti ustanovil pan farář

vedoucím starších ministrantů Karla. A
Karel se pustil do práce s velkým elánem.
Přišel na ministrantskou schůzku a řekl:
“Vy zelenáči, já vám ukážu, že jste léta
chodili na bohoslužbu s klapkami na očích.”
- Pak dal každému lístek, na kterém bylo vy-
jmenováno osm “dílů” mše. Chlapci je měli
seřadit do správného pořadí: požehnání,
Otčenáš, Beránku Boží, čtení, příprava
darů, vyznání víry, proměňování,
přímluvy.

A jak to dopadlo? Špatně. Chlapci se za
to asi trochu styděli, protože kývali na sou-
hlas, když jeden vzdorně prohlásil: “No a
co, musí být vše při mši pořád ve stejném
pořádku? Copak by se nemohlo klidně
začínat třeba Otčenášem?”

Jak vy, děti?
Dovedli byste správně srovnat, jak jdou

části mše za sebou? Jak to mohlo těm
chlapcům dělat potíže, když po léta chodili
na mši svatou? Málo platné, mše svatá, je
velké tajemství, které jen tak nepřehlédneš.
Je to setkání nebe a země. Boha a člověka.

Kolik jsme si už jen dali odpovědí na
prostou otázku,co je to mše:

- Je to vzpomínka, vzpomínková slav-
nost, říkali jsme, ale zvláštní. Ten vzpomí-
naný - Ježíš - je s námi, mluví k nám, jí s
námi.

- Je to schůze - a uzavírá se při ní nová
smlouva mezi Bohem a člověkem.

- Je to posvátná hra Božích dětí.
- Je to obětní hostina.
- Je to poslání - misse.
Tolik odpovědí, a všechny nás ještě víc

utvrdily v pocitu, že se tu setkáváme s
tajemstvím, které není možno lidským
slovem zplna vyjádřit.

Tím víc je zapotřebí znát to, co vedoucí
ministrantů chtěl naučit své chlapce. Je
potřeba, abychom měli jasno aspoň v tom,
v čem je vrchol naší bohoslužby, a jak a proč
postupují jednotlivé části.

Nebo měli pravdu chlapci, že by na tom
stále stejném postupu jednotlivých částí
nemělo tak záležet? Proč stále stejná
písnička? Změna oživuje!

Vra�me se k první otázce, v čem je
vrchol bohoslužby. Odpověï všichni
znáte: vrcholy jsou vlastně dva. Jde tu o set-
kání s Pánem - dvojím způsobem. Napřed
u stolu, na kterém leží jeho zjevené Slovo,
evangelium. To je bohoslužba slova. Potom
u druhého stolu obětní hostiny, na tom leží
chléb života. V první části chceme Krista
slyšet, ve druhé se stáváme hosty u jeho
stolu.

Celý průběh tohoto setkání nám bude
srozumitelnější, když si to srovnáme se
setkáním s nějakým člověkem, který je pro
nás důležitý.

Na takovou návštěvu se předem
připravuješ. Chceš na něj udělat dobrý
dojem, proto se pečlivě oblékneš a upravíš.
Snad si pro něj vymyslíš i nějaký dárek,
drobnou pozornost.

Setkání začne nejdříve rozhovorem. To
je příležitost k vysvětlení vlastní situace a
k vyslechnutí jeho názoru.

Návštěva vrcholí pozváním ke stolu.
Tím ti dá hostitel najevo, že o tebe stojí, chce

se s tebou přátelit. Z takového setkání
odcházíš domů s radostí.

Jít na mši znamená pokusit se o setkání s
Bohem. On tě pozval, což o to, a teï je na
tobě, jestli nepřijdeš špinavý; jestli budeš
naslouchat tomu, co ti bude povídat; jestli
s ním budeš mluvit nebo unuděně mlčet;
jestli pozvání ke stolu neodmítneš s tím, že
na to nemáš náladu. Už uznáváš, že jít na
mši neznamená přijít, sednout a pasivně
sledovat co se tu odehrává? Takto by k
žádnému setkání vlastně nedošlo: byl bys tu
zbytečně.

Přidržme se ještě chvíli toho srovnání.
Udělat dobrý dojem, říkali jsme. Tady to

srovnání skřípe. Pokoušet se udělat dobrý
dojem na Pána Boha, to by bylo zbytečné
přetvařování, on nás má prokouknuté.
Proto je právem při bohoslužbě na začátku
setkání pokorné doznání a prosba: Pane,
smiluj se.

Pak začíná rozhovor. Boží slovo k nám
mluví, my odpovídáme a předkládáme své
prosby.

Pak podáváme své dary - plod naší
země, plody lidské práce, osobně každý sám
sebe.

Pak se chápeme ruky Průvodce,
Prost-ředníka, Syna Božího, abychom se
skrze něho a s ním a v něm přiblížili k
nejhlubšímu tajemství Otcovy lásky. Při
přijímání, tajemné Hostině, se s Bohem
sjednocujeme.

Toto sjednocení s Bohem, toto vždy
hlubší setkání s Kristem ve stále intimnějším
přátelství a lásce, to je vlastní cíl
eucharistické slavnosti a důvod opako-
vaného,vždy nového setkání. Ti, kdo se
mají rádi, ti stojí o to, aby se sešli co nejčastěji
- je jim spolu dobře.

A pak už mohu jít domů, abych ze sebe
vyzařoval radost a pokoj, kterým jsem byl
při setkání naplněn. Proto mše končí missí -
posláním: jděte ve jménu Páně a rozdávejte,
co jste tu získali.

Jestli se nám všem dnes vyjasnilo, že řád
a postup mešní bohoslužby je krásný a
moudrý, to se pozná podle toho, zda se na
nedělní mši budeme víc těšit a jestli z ní
budeme odcházet s větším užitkem.

Poznámka pro kněze:
Přehledů mše bylo už zpracováno

mnoho. Je třeba rozlišovat, zda to má být
pomůcka pro kněze, pro jeho celebraci a pro
jeho inspiraci, nebo podklad pro kázání.
Kněz si pro sebe dělá co nejhutnější obraz
řádu. Má to před sebou na papíře, snadno se
mu medituje. Ale posluchač to jen slyší, a tu
je třeba vycházet od posluchače, od jeho
pohledu, aby stačil sledovat.

Naznačme si tedy zde přehled pro
kněze.

1. Vstup a kající úkon: motivace. (Co
čekám od této bohoslužby?)

2. Bohoslužba slova: řešení problémů
člověka (zodpovídání dotazů).

3. Kánon: meditace (děkování, radost).
4. Hostina: identifikace (sjednocení).
5. Závěr: misse (poslání).
Aby nedělní bohoslužba byla

srozumitelná - a jen tak z ní lidé mohou mít
užitek - je třeba dbát:

- Aby základní struktura byla sledo-
vatelná, přehledná: dva stoly dvojího způsobu
setkání a� jsou zřetelné.

- Každý přítomný má znát svou roli a
vědět: zde není diváků, všichni jsme
účinkující.

- Má být zřetelně poznatelné, jak se tato
liturgie týká současného života každého
z účastníků i celé lidské společnosti.

- Je třeba se bránit zátěži ne-
srozumitelných textů, úkonů a symbolů.
Raději nepoužívat, dokud nejsou vysvět- leny.

- Bohoslužba má mít přiměřenou délku.
Celebrant musí mít při přípravě tento
požadavek stále před očima. Děti vydrží být
pozorné nejvýš 45 minut (vyučovací hodina).
Dospělí sotva víc. V sebenapínavější divadelní
hře nejsou jednotlivá jednání delší třiceti
minut.

Pokračování příště

Poděkování

17.5.2005, Špindlerův Mlýn

Milí přátelé,
upřímně Vám jménem chudých dětí na

misiích děkuji za částku 14.440,-Kč z akce
Misijní koláč. Právě díky Vaší štědrosti
budeme moci podpořit úsilí mnohých
misionářů, řeholníků a dalších dobrých lidí,
kteří se starají o trpící děti. Papežské misijní
dílo dětí každoročně podporuje velké
množství život zachraňujících, výživných,
výchovných, katechetických a vzdělávacích
projektů pro více než 2,6 milionu dětí v bídě
po celém světě. Jedná se o adresnou a
systematickou pomoc, která navíc vycho-
vává místní lidi ke spoluúčasti, chrání práva
chudých a patří mezi nejefektivnější.
Z České republiky chceme letos přispět
např. na děti v Ugandě, Bolívii a také na Srí
Lance, která byla postižena ničivou vlnou
tsunami. Zde se jedná o stavbu mateřské
školy a dále zajištění základních potřeb pro
sirotky v domově Dona Bosca.

Jsem přesvědčen, že pomoc misijnímu
světu přináší oboustranné obohacení.
Vděčnost obdarovaných je totiž tak veliká a
modlitby za dárce tak upřímné, že milost
Boží, kterou nám vyprošují, určitě přinese
pokoj a radost i do našich každodenních
starostí. Zůstaňme tedy i nadále otevření a
citliví vůči potřebným ve světě a buïme si
jistí, že oni si nás s láskou také nesou ve
svých srdcích.

Vyprošuji hodně síly, radosti a pokoje.
Těším se a spoléhám na Vaši milou
spolupráci.

Za Papežská misijní díla

P. Jiří Šlégr
národní ředitel PMD
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10. neděle v mezidobí (5.6.)
1. čtení: Oz 6,3-6; 2. čtení: Řím 4,18-25;
Evangelium: Mt 9,9-13
Žalm: odp. Kdo žije správně, tomu ukážu
Boží spásu.
ref. Boże zbawienie ukażę uczciwym.

11. neděle v mezidobí (16.6.)
1. čtení: Ex 19,2-6a; 2. čtení: Řím 5,6-11;
Evangelium: Mt 9,36-10,8
Žalm: odp. Jsme jeho lid a stádce, které on
pase.
ref. My ludem Pana i Jego owcami.

12. neděle v mezidobí (23.6.)
1. čtení: Jer 20,10-13; 2. čtení: Řím
5,12-15; Evangelium: Mt 10,26-33
Žalm: odp. Vyslyš mě, Hospodine, ve své
veliké lásce.
ref. W dobroci Twojej wysłuchaj mnie
Panie.

13. neděle v mezidobí (30.6.)
1. čtení: 2 Král 4,8-11.14-16a; 2. čtení: Řím
6,3-4.8-11; Evangelium: Mt 10,37-42
Žalm: odp. Na věky chci zpívat o Hos-
podinových milostech.
ref. Na wieki będę sławił łaski Pana.

14. neděle v mezidobí (7.7.)
1. čtení: Zach 9,9-10; 2. čtení: Řím
8,9.11-13; Evangelium: Mt 11,25-30
Žalm: odp. Budu velebit tvé jméno na věky,
můj Bože, králi.
ref. Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.

Czerwiec

1. Intencja ogólna: Za nasze
społeczeństwo, aby przez konkretne
gesty chrześcijańskiej i braterskiej
miłości służyło pomocą milionom
uchodźców, którzy żyją w warun-
kach skrajnej nędzy i w opusz-
czeniu.

2. Intencja misyjna: Aby
sakrament Eucharystii był coraz po-
wszechniej postrzegany jako żywe
serce Kościoła.

Intencje Apostolstwa

Modlitwy – czerwiec 2005

Příští číslo MOSTu vyjde
3. července 2005.

Příspěvky můžete zasílat
do 22.6.2005.

1. Neděle 5.6.2005 – 10. neděle
v mezidobí, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a
17.00 česky.

2. Neděle 12.6.2005 – 11. neděle
v mezi-dobí; 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a
17.00 polsky.

3. Neděle 19.6.2005 – 12. neděle
v mezi-dobí, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a
17.00 česky.

4. Pátek 24.6.2005 – Slavnost Narození
sv. Jana Křtitele.

5. Neděle 26.6.2005 – 13. neděle v
mezi-dobí; 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a
17.00 polsky.

6. Středa 29.6.2005 – Slavnost sv. Petra a
Pavla, apoštolů.

7. Pátek 1.7.2005 – první pátek v měsíci.

8. Neděle 3.7.2005 – 14. neděle
v mezidobí, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a
17.00 česky.

9. V měsíci červnu slavíme pobožnosti
k Božskému Srdci Ježíšovu.

10. Každou neděli půl hodiny před
ve-černí mší svatou je adorace Největější
Svátosti Oltářní a svátostné požehnání.
Poslední neděle v měsíci – Mariánské
večeřadlo.

11. V průběhu týdne mše svaté začínají
v 6.35 a 17.00 hodin. V pondělí, středu,
pátek - ranní česky, večerní polsky.
V úterý, čtvrtek, sobotu - ranní polsky,
večerní česky.

12. Každý čtvrtek od 16.00 a první pátek
po ranní mši svaté je výstav Nejsvětější
Svátosti Oltářní.

13. Každý pátek po ranní i večerní mši
svaté je výstav Nejsvětější Svátosti
Oltářní s modlitbou Korunky k Božímu
Milosrdenství. První pátek v měsíci -
litanie a zasvěcení Božskému Srdci
Ježíšovu. Každý poslední pátek v měsíci
v průběhu celého školního roku se
modlíme za děti, mládež, žáky, studenty,
katechety, učitele a vychovatele při ve-
černí adorací Nejsvětější Svátosti Oltářní
do 18.45 hodin.

14. Mše svatá v Domově důchodců na
Sosně je každý pátek v 15.30. Půl hodiny
před začátkem mše svaté je možno
přistoupit ke svátosti smíření. Mše svatá
v Nemocnici Sosna je sloužena každou
sobotu v 15.30. Přede mší sv. příležitost
ke svátosti smíření.

Program spotkań
• 12 czerwca - niedziela - Pielgrzymka Dzieci Podwórkowych Kołek Różańcowych na Jasną Górę do

Częstochowy. Spotkanie z Madzią Buczek. Odjazd specjalnym autobusem o godz. 6:30 od piekarni GVUZD
w Trzyńcu. Koszta pielgrzymki - 220.-Kč. Proszę się zgłaszać i zapłacić w zakrystii. Dodatkowe informacje
nr. tel. 558 324 990 - p. Danka (w godzinach wieczornych).

• 18 czerwca - sobota - w salce parafialnej Spotkanie Sympatyków Radia Maryja o godz. 15:00

• 20 czerwca - poniedziałek - Spotkanie z Pismem Świętym w salce parafialnej o godz. 15:00

Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian.


