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Čtení prázdninové
Před asi dvěma měsíci jsem pot-

kal jedny dobré známé, žijící blízko
Ostravy. Povídalo se o lecčems a
přišla na řadu i doba prázdnin a
dovolených. Tak jsem se zeptal, kam
mají letos namířeno. „Stejně jako
loni…“ zněla odpověï. To víte, že
člověk má vždy i trochu zvědavosti
v sobě a když slyší, že někdo jede na
dovolenou stejně jako loni, pak si
říká: „kde to asi je, tam jim muselo
být dobře, když se tam vracejí…“ Ke
svému údivu jsem zjistil, že to není
ani Chorvatsko, ani Kanárské ost-
rovy, ani Egypt, ale malá chaloupka
v Krkonoších, kterou si rodinka
pronajala na dva týdny a kde se
zašila a bylo jí moc dobře. Poslou-
chal jsem vyprávění jako z jiného
světa: neměli tam televizi, ani jiné
výdobytky vědy a techniky, jediné, co
je se světem spojovalo, bylo malé
tranzistorové rádio. Dvě děti 10 a 12
let, byly první dva dny na mrtvici:
žádný počítač, žádná televize, žádné
hry, prostě nic. Kdyby byly schopny,
byly by asi prchly a vrátily se do
paneláku. Jenomže po čase se jim to
začalo líbit. Ráno se vstalo, až se
vstalo, pak následovaly túry, pro-
cházky, sbírání a sušení hřibů,
prostě docela pěkný program. Pak
taky nějaké koupání, pochopitelně
v míře dostupné, ale postačující a
večer společná příprava večeře a pak
sedění a povídání si, nebo i nějaká
četba. Když se po dvou týdnech
vrátili domů, starší, dvanáctiletý syn
první večer po návratu prohlásil:
„Tam bylo jako v nebi a tady jen
kravál a kravál.“ Po návratu do práce
čekalo oba dospělé rekreanty hod-
nocení dovolené. A tady se to hem-
žilo právě těmi dnes známými
termíny: Chorvatsko, Egypt, Kréta,
spousta zážitků, ale taky spousta
starostí. „A kde jste byli vy?“- zeptal
se kdosi. „My jsme byli dva týdny
v Krko-noších…“. Všichni málem
ztuhli: „Jen v Krkonoších?“ A tady,

říkají oba známí, jsme pochopili jed-
nu věc. A sice to, že dovolená se pro
mnohé stává věcí jakési prestiže, co
si můžeme dovolit. Dost často se ani
nejedná o odpočinek, ale o lov foto-
grafií, záběrů videokamer, abychom
pak mohli předvést, co jsme si mohli
dovolit. My jsme se vrátili opravdu
odpočati a díky jakémusi úniku od
civilizace takoví jakoby omládnutí.
Tolik vyprávění dobrých známých.
K nim se náš farní MOST nedostane,
i tak jim přeji, aby se jim na
chaloupce v Krkonoších zase moc
líbilo.

Samozřejmě není možné nikomu
dávat rady, ani tipy na dovolenou, či
prázdniny. Je třeba jen připome-
nout a přát, aby to byla dovolená,
odpočinek, relaxace a ne doba sta-
rostí, co ukážu svým spolupra-
covníkům a známým, až se z dovo-
lené vrátím. V čase dovolených jsme
i tak nějak více vystaveni přírodě,
která je dobrou učebnicí o Bohu a
jeho díle. To znamená, že i duše by
se měla osvěžit, uvolnit se a zhlu-
boka dýchat. Nezapomínejme, že ani
v čase dovolené, kdy z domova
odjíždíme, neberou si dovolenou
naše stromy, naše lány obilí. Tam
probíhá stálý růst a zrání. Asi
bychom se divili, kdyby tomu tak
nebylo. A dovolená, odpočinek, má

povzbudit náš celkový růst a zrání.
Nezapomeňme tedy, že i při rekreaci
začínáme a končíme den modlitbou.
V zavazadle by nemuselo chybět
Písmo svaté, či nějaká pěkná křes-
�anská kniha. Měli bychom se
zajímat, kde se zúčastníme nedělní
mše svaté.

V této době již prázdninové,
vycházejí z našich katedrál naši
novokněží. Že to není nějak vele-
početná armáda, to víme všichni. Ale
díky Pánu za každé jedno povolání.
Zde je určitá vazba na to, co jsme si
před chvílí řekli. Rekreace se dost
často považuje jen za relax lidského
organismu. Celkový relax ale musí
zahrnout i duši člověka. A od toho
jsou zde ti, které Pán posvěcuje a
posílá, aby lidem zprostředkovali to,
co je pro duši potřebné. Duše ne-
může žít z ničeho. To je třeba si
připomínat zvláště tehdy, kdy spo-
lečnost nejen nedoceňuje duchovní
stránku člověka, ale chce jaksi
šetrně lidem vsugerovat, že církev a
služba kněží je zde v podstatě
zbytečná. Bez duchovního rozměru
není žádné dílo dokonalé, ani pros-
pěšné. Marná sláva: má to sloužit
člověku a oslavovat Boha, takže to
ducha musí mít. My v našich pomě-
rech nemusíme chodit daleko, aby-
chom pochopili, co je to bezduchá
doba, doba bez Božího požehnání.

Odpočiňme si tedy, dejme nejen
tělu, ale i duši co jim patří, ale
neutíkejme před otázkou“ jak to
bude s duchovními hodnotami do
budoucna. Bude dost těch, skrze
které by tyto dary Pán dával? Má-li
mít člověk ze života radost i užitek,
pak musí dbát na to, aby ve zdravém
těle žil zdravý duch. Přitom klademe
důraz zvláš� na zdravého ducha,
Svatého Ducha, kterého Pán jistě
neodmítne těm, kdo o něj vytrvale
prosí.

P. František
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O tom co nás čeká na podzim
MOST: Na podzim letošního roku si naše farnost

připomene 120. výročí posvěcení našeho kostela.
Máte, Otče Františku, už nyní rámcovou představu
o formě slavení tohoto pěkného výročí?

P. František: Představu bych měl. Na neděli 25.
září 2005 je pozván Otec biskup František, který
bude slavit pontifikální mši svatou v 10.00 hodin a
pak odpoledne by měla být obvyklá “zahradní
slav-nost”, posezení na farní zahradě, která se
tímto o týden opozdí. O týden spíš je totiž pou� ke cti
Panny Marie Bolestné, spolupatronky kostela a toto
posezení bývá o pouti. Nyní využijeme situace, aby
se mohl tohoto posezení zúčastnit i Otec biskup.
Jinak obvyklé podzimní rekolekce s Otcem
Czes-ławem Blochem. No a taky bych přivítal
iniciativu farníků, čím by se ještě toto jubileum dalo
oslavit. Vždy� kněz není scénárista a režisér a farníci
jen diváky. Tady mohou jistě projevit svou iniciativu
všichni farníci.

MOST: Připravujete v letošním roce nějaké
investiční akce, resp. opravy v rámci farnosti?

P. František: Jak jinak…. Vylízali jsme se
z na-šich dluhů, díky Boží pomoci a díky štědré ruce
farníků. Na kostele ani na farní střeše už delší dobu
není ani haléř dluhu. Letos musíme udělat novou
střechu na zakristii, případně schody k farní budově
a kostelu. Mám tak trochu výhodnou nabídku,
uvi-díme, co se z ní vyklube. No a taky práce
s elekt-roinstalací: nová rozvodná skříň v zakristii,
výměna několika osvětlovacích těles, modernizace
schodů do kostela včetně bezbariérového přístupu.
Okna jsou 120 let stará a někdy je kumšt je otevřít,
či zavřít, o mytí ani nemluvě. Jistě, jsou mytá
pra-videlně, ale s jakou námahou..! No a do dalšího
budoucna podlahy v místnostech na faře, chodby
mají novou dlažbu, ty jsou v pohodě, ale
v místnostech se to už začíná hýbat. Kdopak máte
doma 120 let starou podlahu? A pak taky čištění a
konzervace fasády farní budovy. Jistě by ani
domeček neprotestoval proti opravám, které i tam
jsou nutné. To je jen momentální výčet, abyste
věděli, na co přispíváte a na co jsou zejména sbírky
na 1. neděle, hlášené jako! Sbírky na velké opravy”.
Víte dobře, kolik co dnes stojí a kostely nemají
žádné slevy.

MOST: Všichni dobře víme – kteří jezdíme do
kostela autem – že parkovací kapacity u kostela
nejsou dostatečné a vytvoření nových parkovacích
míst se jeví jako nutnost. Jak vypadá stav jednání
s radnicí v tomto směru?

P. František: Jednání teprve bude probíhat, byla
z mé strany nabídnuta část pozemku farní zahrady
(za hospodářskou budovou) ke zřízení dalšího
par-koviště.

MOST: V souvislosti s tím vyvstává otázka
úpra-vy vjezdu a výjezdu od kostela na hlavní
silnici, kde nevhodně postavená zeï “úspěšně”
brání ve výhle-du našim řidičům a každý výjezd je
tak trochu hazard. Zkoušel jste tuto otázku řešit
s představiteli radnice?

P. František: Loni 4. srpna 2004 jsem podal na
radnici žádost o zařazení do plánu města
rekonstrukci vjezdu ke kostelu. Je to zároveň i vjezd
k oběma novým částem městského hřbitova. Letos
jsem tuto žádost připomenul společně s nabídkou
pozemku na parkoviště. Nejednalo by se o žádnou
velikou vědu: Když sjíždíte od kostela, pak po levé
straně by stačilo uříznout betonové zdi a kus
po-zemku, tím by vznikl mnohem lepší výhled i
vjezd a výjezd na silnici a zpevnění tohoto nového
řešení zase asi betonovou zdí. Trval jsem v žádosti
na řešení této nebezpečné situace a pak taky na
setkání na místě, protože od stolu v kanceláři se

toho moc nevidí. Čekám, že farníci tuto moji
iniciativu podpoří, jedná se o jejich bezpečí.

MOST: Od ekonomicko-hospodářských témat
pojïme k tématům duchovnějším: jak se Vám jeví
po prvních zhruba dvou měsících pontifikátu
osobnost nového Svatého Otce Benedikta XVI?

P. František: Už za časů jeho předchůdce Jana
Pavla II. jsem vždycky říkával, že zvedl la�ku tak
vysoko, že jeho nástupce bude mít co dělat. Nyní po
dvou měsících na kolik jsem informován (většinou
ne z našich českých medií – Díky Bohu!), nemohli
jsme dostat papeže lepšího. I zde Duch Svatý
postavil toho, koho sám chtěl. Případným kritikům
pokládám otázku: myslíte, že spása a Boží
Království stojí na bourání Božích zásad a přikázání,
norem, které jsou z Písma svatého jednoznačně
jasné? Znáte Písmo svaté? – Ale ne po svém, vždy�
sv. Petr připomíná, že ani jediné slovo nepodléhá
soukromému výkladu. Víte o tom, že církev není
módní salón a křes�anství účastí na diskotéce? Víte,
že pravda je souhlas se skutečností, jejíž měrnou
jednotkou je Ježíš Kristus a ne domněnky, či názory
některých třeba i teologů – mediálních hvězd? Pán
neřekl svým apoštolům (a už vůbec ne Petrovi)
jděte a polemizujte, jděte a dělejte vše proto, abyste
se líbili za každou cenu lidem. Tohle už má velmi
blízko ke zradě. Kdepak novináři radí stomato-
logovi, jak má léčit zuby? Modleme se za Svatého
Otce, je skvělý, ví, co mluví, ví, co chce a má ve
věcech jasno. Svět nestojí na domněnkách, ale na
skutečnosti, jejíž měrnou jednotkou je Bůh!

MOST: Je doba začátku prázdnin. Přichází čas,
kdy mnoho z našich farníků opustí svoje domovy a
vydá se “do světa” za poznáním i oddychem. Jak
má postupovat správně katolík v případě návštěvy
míst, kde není kostel, resp. turista má problém
zajistit účast na nedělní bohoslužbě? Existuje něco
jako dispens faráře od účasti na nedělní mši svaté?
Nebo spíš: jak postupovat o nedělích, když jsem na
dovolené?

P. František: Připomenul bych příklad Krista
samého: co prospěje člověku, když celý svět získá,
ale duši ztratí? Já bych se při plánování dovolené
díval taky na to, jaká bude možnost účastnit se
nedělní mše svaté. Účast na nedělní mši svaté je
způsobem posvěcení svátečního dne a světit den
sváteční je přikázání Boží. Nevím, byl-li bych
v tomto směru jako farář kompetentní udělit
dispens od nedělní mše svaté. Nezapomeňme:
paragrafy jsou jedna věc, a láska k Bohu je druhá
věc. Paragrafy jsou tu od toho, aby se zachoval
alespoň nějaký pořádek a řád. Nejvyšší je ale láska
k Bohu. Ono není třeba jezdit ani na dovolenou: i
v podmínkách našich: Je slavnost, svátek a řada lidí
nepřijde na mši svatou, protože mají zjištěno, že to
“není pod hříchem”. Neple�me zbožnost s jakousi
duchovní – promiňte mi to slůvko, ale vhodnější
nenacházím: vyčůraností. Dělám-li jen to, co je
“pod hříchem” – jaký jsem to křes�an? Co od Boha
mohu čekat? Není-li možné při nejlepší vůli účastnit
se nedělní mše svaté, pak je zde možnost poslechu
přenosu mše svaté v rádiu či televizi a není-li možné
ani to, pak jsou tu dostupné způsoby: modlitba,
četba Písma svatého… Dispens nedává duši ani
sílu, ani posvěcení. Nikdo neříká: nemám možnost
se najíst, nemám možnost se umýt, pane doktore,
dejte mi dispens … No a po návratu z dovolené, kde
jsem těch možností moc neměl, bych mohl být
zase nějaký ten čas horlivější, abych duši tak trochu
vynahradil to, čeho se jí nedostalo.

MOST: Děkujeme za zajímavé informace a
názory. Přejme si, aby další měsíce probíhaly v naší
farnosti v tvůrčí a zároveň i slavnostní atmosféře.

Erb papeže Benedikta XVI.

Papežský erb napříště nebude mít tiáru, ale
biskupskou mitru a pallium arcibiskupů metropolitů
pod erbem. Benedikt XVI. učinil další krok v
rezignaci na tento symbol papežské vlády.
Posledním papežem korunovaným tiárou byl roku
1963 Pavel VI. Bylo to ale jedinkrát, kdy měl tiáru na
hlavě. Trojdílnou papežskou korunu prodal a peníze
věnoval na podporu chudých.

Protože papežská koruna přestala existovat, Jan
Pavel I. místo korunovace zahájil pontifikát slav-
nostním vložením pallia na ramena. V jeho stopách
šli Jan Pavel II. a Benedikt XVI., který nyní odstranil
tiáru i z papežského erbu. Papežský znak napříště
charakterizuje infule, pallium a Petrovy klíče.

Svatý otec, stejně jako jeho předchůdci,
za-choval po volbě na Petrův stolec svůj dosavadní
biskupský erb. Užíval ho od roku 1977, kdy se stal
arcibiskupem Mnichova a Freisingu. V aktualizo-
vané podobě je štít rozdělen špicí do tří polí.
Heraldicky vpravo (tj. pohledově vlevo) nahoře je
ko- runovaná hlava Maura, která je od 14. století
erbovním znakem diecéze Freising. Když ji
arcibiskup Ratzinger přijímal do svého erbu,
nenavazoval jen na tradici své diecéze. Ve své
autobiografické knize “Můj život” vysvětluje: “Pro
mě je výrazem vše-obecnosti církve, která nezná
žádné rasové a třídní rozdíly, protože všichni jsme
jedním v Kristu, jak píše sv. Pavel v listu
Gala�anům.” V biskupském erbu se obraz hlavy
dvakrát opakoval, protože štít byl rozdělen do čtyř
polí. Další heraldickou figurou papežského znaku je
medvěd. I ten navazuje na historickou tradici
diecéze Freising. Podle legendy první biskup tohoto
města, sv. Korbinián, putoval přes Alpy do Říma.
Jeho mezka cestou roztrhal medvěd. Světec ho
donutil, aby nesl jeho zavazadla až do Věčného
města. V návaznosti na svatého Augustina viděl
Joseph Ratzinger v této figuře sebe sama,
obtíženého biskupskými povinnostmi.

Jak známo, učení sv. Augustina se nový papež
věnoval už ve své doktorské práci. Nepřekvapuje
tedy, že v jeho erbu nacházíme ještě další narážku
na tohoto církevního otce. Biskup z Hippo měl
vidění dítěte přelévajícího mušlí vodu z moře do
jamky v písku. Připomnělo mu to, že lidský rozum
není s to v plnosti pojmout Boží tajemství. Zachytí
vždy jen jejich nevelkou část. Mušle má také další
symbolický význam. Je znamením poutníků, kteří
z celé Evropy směřovali k hrobu sv. Jakuba do
Santiaga de Compostela. Svatojakubská mušle je
v erbu tzv. “Skotského kláštera” v Řeznu, který je
sídlem diecézního semináře. Budoucí papež v době
svého biskupského jmenování přednášel teologii
na tamní universitě.

Erb Benedikta XVI. je červeno-zlatý. Pole s Mau-
rem a medvědem jsou zlatá, obě tyto figury jsou “al
naturale”, tj. hnědé; Maurova koruna a límec, stejně
jako břemeno na hřbetu medvěda jsou červené.
Mušle je zlatá na červeném poli. Klíče ve tvaru
Ondřejského kříže jsou jeden zlatý, druhý stříbrný.
Mitra je stříbrná se zlatými pásky.

Součástí oficiálního papežského znaku není
heslo. Benedikt XVI. si nicméně po vzoru svých
předchůdců ponechává své biskupské motto:
“Cooperatores Veritatis”.
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Jak se mají co dělají:

Otec Vašek Gandera:
Být knězem je thriller, ale Pán nikoho nevyleká k smrti!

Po delší době Vám, drazí čtenáři přinášíme pokračování „starého“ cyklu setkání s lidmi, kteří „nějak“ souvisejí s naší farností. V tomto
měsíci Vám přinášíme původní rozhovor s P. Václavem Ganderou, neboli „Vaškem“, který je od roku 1990 farářem v nedalekém Havířově.

MOST: Když se řekne v Třinci „Vašek
Gandera“ – těm starším se vybaví černovlasý
mladík s kudrnatými vlasy. Tak si Vás Otče,
zapamatovala v Třinci střední a starší
generace z doby do roku 1982, kdy jste přijal
kněžské svěcení a „nadobro“ opustil své rodné
město. Co se odehrálo ve Vašem životě od roku
1982?

P. Václav Gandera: Slova „nadobro
opuštění Třince“ jsou velmi relativní a
nepřesná. Ještě stále mám v milovaném
Třinci trvalý pobyt, denně se za tuto
farnost a její kněze modlím, a jednou, to
znamená stále, počítám s tím, že Pán
dovolí, abych mohl očekávat Vzkříšení
v kněžském hrobě na třineckém hřbitově.
Tak rychle a jednoduše se mne nezbavíte,
třinečáci! Ale nyní, jak to vlastně po
svě-cení a primici v roce 1982 bylo:
především děkuji za svědectví víry celé
farnosti, ještě stále nosím v sobě tu sobotu
3.7.1982 a mou primici v třineckém
farním kostele. Dobrý start a první (i
poslední) kaplanské místo jsem prožil
v Kyjově na jižní Moravě. Vzpomínám na
Štědrý den 1982, kdy jsem se vrátil
z domova na půlnoční ve Vlkoši. Pan
děkan mi popřál požehnané svátky a
potom mi suše oznámil: „Buï půjdu
z Kyjova já nebo Vy. Samozřejmě, že
půjdete Vy“. Prostě jsem to se svou
aktivitou „přehnal“ a komunistické státní
moci se to nelíbilo. V červenci 1983 jsem
od okresního církevního tajemníka
v Hodoníně dostal zákaz působení
v Kyjově, od krajského v Brně v celém
jihomoravském kraji. A šup mne do kraje
východočeského, do Březové nad
Svitavou. Bydlení žádné. Ale velmi mi
pomohli i třinečáci, kteří často za mnou
přijeli a přivezli svoje pomocné a ochotné
ruce (Genio Worek, František Cinciala a
jiní, cestovali i v kufru Škody 120L).
Taktéž mi tehdy hodně pomohli i
Kyjováci, kteří mne rovněž navštěvovali
v tomto neleh-kém místě z hlediska
vybavení fary. Do Vánoc 1983 jsem tam
měl udělané topení, kuchyň, záchod i
koupelnu a na faře už šlo bydlet. Díky!!!
V červnu roku 1987 jsem „proklouzl“ do
Polska na Kongres Eucharystyczny a na
setkání s papežem Janem Pavlem II.
během jeho druhé návštěvy vlasti. No a
na podzim roku 1987 se o mne začala
zajímat policie a příslušné státní orgány,
přišly výslechy a tak dál… Nakonec jsem
ztratil souhlas k působení ve východo-
českém kraji. A tak další stěhování,
tentokrát na severní Moravu, do
„pohraničí“: Lichnov, Sosnová, Zátor.
Stěhování proběhlo přesně 9.12.1987, to
si pamatuji. I tam to mnozí z Třince znají,
přijeli a pomohli „zabydlet se“ do

normálních podmínek. Pak ale přišla
revoluce a v roce 1990 nečekaná „sprcha
od Hospodina“: farářem v Havířově!
Tolikrát jsem tím městem projížděl do
Třince, ale nic mi neříkalo a ani jsem se
tam snad nikdy nezastavil. A nyní tam
farářovat! A už tady žiji a dávám se Pánu i
lidem 15 let. Je to úžasný a obdivuhodný
rébus Ducha svatého. A dál? To záleží na
našem Otci biskupovi Františkovi, který
s pomocí Ducha svatého někdy jistě
pozná, že ten Gandera by měl být už
někde v důchodě…

MOST: Havířov je moderní velké město,
kde jeho běh a ducha určovaly kdysi šachty
a hutní podniky v blízké Ostravě. Jaký je
dnešní Havířov? Jací lidé žijí ve Vaší farnosti?

P. Václav Gandera: Město oslaví
v listopadu teprve své padesátiny. Už to
není město mladých, ale starých. Každý
z těch, kdo tady zažili komunismus, myslí
na staré dobré časy. Havíř byl pan Někdo.
A najednou nic! Je tady hodně lidí bez
práce, peněz a taky bez jakýchkoliv
hodnot. Farnost - to je jen vzorek toho, co
je mezi lidmi. Mnoho mladých odchází
a bojí se o svou existenci. Ale jsem tady
pro všechny a mám je RÁD.

MOST: Přibližte třineckým farníkům
Vaše působení v Havířově, co obnáší pastorace
v tomto typu farnosti (mimochodem svým
městsko-industriálním charakterem podobné
té třinecké)? Jak Vám to v tom Havířově šlape
nebo nešlape?

P. Václav Gandera: Třinecká farnost
je společenstvím, které má své kořeny.
Tady je to všechno přesazované z celé
republiky. Bez kořenů a vztahů ke „gratia
loci“, k místní minulosti. Až po mnoha

letech jsem pochopil, že potřebují mít pro
sebe „otce“ a docela obyčejného člověka,
který se jím bude dávat v jejich
nejistotách. Pokouším se o to. Daří se? A�
posoudí jiní.

MOST: Jak často jste ve styku se svým
rodným Třincem? Na co vzpomínáte, když se
řekne „třinecký kostel“, „P. Heller“?

P. Václav Gandera: Jezdím nyní
domů už jen za maminkou. Přijíždím
a vím, že tady bydlí ten a ten. Žehnám.
Vím, že se Otec František perfektně stará
o kostel a celou farnost. Díky. Jinak bych
mu dal…..! No, jsem tady stále doma
a rád přijíždím.

MOST: Řekněte nám nějakou úsměvnou
(nebo smutnou nebo vážnou) historku z Vaší
kněžské služby….

P. Václav Gandera: Tady asi nikoho
nepobavím ani nepřivedu k pláči. Jedno
vím jistě: Pán má smysl pro humor a
v utrpení je vždycky s námi. Jinak
bychom to mohli pověsit na hřebík. Je
těžké věřit, ale nedovedu si představit
život bez víry.

MOST: Co byste nám Otče Václave řekl
na závěr?

P. Václav Gandera: Být knězem je
thriller. Kluci z Třince a okolí, zkuste
vnímat a nebojte se, že Vás Pán vyleká
k smrti. Je tady spásný čas, je tady čas
spásy. Dejte se Pánu, prosím. Všem dě-
kuji za modlitby.

MOST: Děkujeme za povzbudivá a
zajímavá slova a přejeme hodně Božího
požehnání v dalších letech kněžské služby! A
vězte, že myslíme a pamatujeme na Vás, nebo�
pro mnohé z nás jste prostě naši „Miloš a
Vašek“ Ganderovi, jediná v dějinách farnosti
kněžská bratrská dvojice.
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60 lat w służbie Kościołowi
Rok Pański 2005 jest rokiem zna-

czącym dla naszej parafii, jest to bowiem
rok znamiennych rocznic. Przed 120 laty
biskup wrocławski kardynał Bertram
dokonał aktu konsekracji naszego koś-
cioła parafialnego, w którym już kilka
generacji spotyka się ze swoim Bogiem –
we mszach św., w modlitwach, w ciszy i
skupieniu podczas adoracji Przena-j
świętszego Sakramentu, przynosi swoje
dzieci do chrztu, żegna się ze swoimi
bliskimi Zmarłymi, oczyszcza się w sakra-
mencie pokuty, spotyka się we wspól-
nocie Braci i Sióstr w Chrystusie. 120 lat,
to szmat czasu, a przez połowę tego
okresu towarzyszy nam Polski Chór
Kościelny – i to jest druga ważna rocznica
– 60 lat zasłużonej działalności tego
chóru.

Dziękczynna msza św. w intencji
Chóru odprawiona będzie 10-go lipca
2005, jednak jest to okres wakacyjny,
kiedy to trudno zwołać wszystkich chó-
rzystów, więc przy tej mszy św. Chór nie
zaśpiewa. Ale mogliśmy usłyszeć Jubilata
przy niedzielnej mszy św. 12-go czerwca
2005 o 7.50. A był to śpiew, do którego
chórzyści włożyli siebie całych. Na za-
kończenie mszy św. Ks. Wikary Ojciec
Jan zaintonował Te Deum laudamus w
dowód wdzięczności Panu Bogu, za te
“prześpiewane” lata, a trzeba powie-
dzieć, że w śpiewie tego wspaniałego
hymnu św. Ambrożego było czuć
wszystko – radość, wdzięczność, ale i
smutek oraz nostalgię, że coś powoli się
kończy, było tu również wspomnienie o
tych chórzystach, dyrygentach, organi-
stach, których już nie ma na tej ziemi,
myśli biegły i do tych, którzy nie mogli
być obecni, ale w zaciszu swoich domów,
myślami – w swoich cierpieniach i
chorobach byli z nami. W tych czterech
zwrotkach hymnu Te Deum było
streszczone jedno wielkie, bogate życie –
60 lat życia jednego chóru, który związał
wiele ludzi więzami koleżeństwa i
przyjaźni, który wzbogacił duchowo i
kulturowo życie trzynieckiej parafii.

W środę 15-go czerwca 2005 w Domu
Robotniczym w Trzyńcu odbyło się
uro-czyste spotkanie obecnych i byłych
człon-ków Polskiego Chóru Kościelnego.
Miła, serdeczna i przyjemna atmosfera
umi-lona była muzykowaniem kapeli
zespołu Oldrzychowice. Po wspólnej
modlitwie, przemówił długoletni prezes
Chóru pan Władysław Zientek, żeby
podsumować sześćdziesięcioletnią dzia-
łalność. (przemówienie to drukujemy na
innym miejscu). Po nim, w imieniu
własnym i całej parafii podziękowania
złożył Ks. Proboszcz O. Franciszek –
każdemu z osobna wręczył symboliczną
czerwoną różę, a pan Jan Macura po-
dziękował panu Zientkowi za pięć-
dziesiąt nieprzerwanych lat jego
prezesowania w chórze, a prezesowanie
to można też uważać za pewien dalszy
jubileusz – praca prezesa chóru jest
bowiem bardzo ważna. On jest niejako

“mózgiem”, który nie tylko planuje (wraz
z dyrygentem) co i kiedy będzie się
śpiewać, ale dba i o dalsze sprawy chóru –
wyjazdy, spotkania, wigilijki, jajecznice,
inne akcje towarzyskie… Było też
podziękowanie od młodszego stażem
chóru kościelnego LAUDAMUS. A po-
tem rozmowy, wspomnienia, zabawa, …

Na tym miejsu pozwolę sobie jeszcze
raz podziękować wszystkim chórzystom,
dyrygentom, organistom, członkom
za-rządu chóru, muzykom, którzy

kiedykolwiek Chórowi towarzyszyli - po
prostu wszystkim za aktywny wkład w
życie naszej oraz innych (bliższych i
dalszych) parafii, w Czechach i w Polsce,
gdzie kiedykolwiek trzyniecki Polski
Chór Kościelny występował. A życzenia
te składam oczywiście w imieniu MOS-
TU – jego czytelników i redakcji, a także
w imieniu Stowarzyszenia Chrześcijań-
skiego SANCTUS ALBERTUS.

Dziękujemy i Bóg zapłać!
Stanisław Janczyk

Polski Chór Kościelny 1945-2005:
śpiewaliśmy by służyć Panu Bogu

W roku obecnym Polski Chór
Kościelny obchodzi 60-lecie swego istnie-
nia. Z tej okazji w środę 15 czerwca w sali
Domu Robotniczego w Trzyńcu odbyło
się uroczyste spotkanie jego członków
oraz zaproszonych gości, na którym
między innymi długoletni prezes
Władysław Zientek wygłosił okazyjne
przemówienie, które bardzo trafnym
sposobem podsumowało historię tego
tam zasłużonego dla naszej parafii chóru.
MOST ze zgodą autora publikuje owo
przemówienie w pełnym brzmieniu.

Przemówienie z okazji 60-lecia
istnienia Polskiego Chóru Kościelnego
w Trzyńcu

Spotykamy się dzisiaj by wspólnie
uczcić jubileusz 60-lecia istnienia Pols-
kiego Chóru Kościelnego, przypomnieć
najważniejsze wydarzenia i dokonania
w jego 60-letniej działalnosći, wyrazić
podziękowanie Panu Bogu, że nam było
dane przez te minione dzesięciolecia
uczestniczyć w swej śpiewaczo-muzycz-
nej posłudze.

Z wielką przyjemnością witam
wszystkich obecnych w tym jubileu-
szowym spotkaniu. Witam naszych
miłych gości na czele z ks. proboszczem
Franciszkiem, witam byłych dyrygentów
Tadeusza Siedlaczka, Bronisława Kalinę
oraz obecnego dyrygenta Petra Vondráč-
ka, witam organistę a zarazem akom-

paniatora naszego chóru Stanisława Jan-
czyka, pani Tesarčíkową, pani Kiedro-
ňową oraz kościelnego Franciszka
Zawadę. Niemniej serdecznie witam
byłych chórzystów oraz sympatyków
naszego chóru i wszystkich tu obecnych
aktyw-nych członków chóru.

Pisząc te słowa zastanowiałem się czy
przypominać znane większości dzieje
naszego chóru, jednak postanowiłem
przypomnieć i utrwalić w pamięci to co
było i minęło, bo może taka okazja
nadarza się po raz ostatní.

Chór powstał w drugiej połowie 1945
roku po zakończeniu dzałań drugiej
woj-ny światowej. Chór stał się
spadkobiercą chóru Lira działającego
przy Czytelni Katolickiej w Trzyńcu.
Inicjatorem i organizatorem powstania
chóru był ówczesny 25-letni trzyniecki
organista Edward Chlebik, który
zarazem stał się dyrygentem chóru. Chór
pod jego kierownictwem zrzeszał
przeszło 50 członków. Nie sposób opisać
klimatu jaki panował bezpośrednio po
powstaniu chóru: entuzjazm i satysfakcja
z możliwości śpiewania w języku
polskim po sześcioletniej przerwie
wojennej, choć z początku mieliśmy
więcej chęci niż faktycznych umiejęt-
ności. To drugie przyszło z cza-sem po
systematycznej pracy. Przez chór
przewinęło się w swej 60-letniej

Członkowie Polskiego Chóru Kościelnego oraz zaproszeni goście na spotkaniu w Domu Robotniczym
w środę 15 czerwca 2005 roku podzczas spotkania z okazji 60-lecia działalności.
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działalności około 250 śpiewaków.
Pierwszy występ odbył się na Boże
Narodzenie 1945 roku. Jak w każdym
zespole o tak długim stażu stan osobowy
ulegał stopniowej wymianie. Jedni
odchodzili z powodów rodzinnych,
zawodowych czy zdrowotnych, na ich
miejsce przychodzili nowi miłośnicy
śpiewu a czasem po uregulowaniu
swoich spraw życiowych wracali do
chóru byli członkowie. Jest natomiast
kilku chórzystów, którzy trwają prawie
od jego początków, tworząc jego
podstawę. Chór nie ograniczał się tylko
do występów w trakcie obchodów
głównych świąt kościelnych Bożego
Narodzenia i Wielkanocy, kiedy to
śpewał z towarzyszeniem orkiestry.
Uświetniał on także swoim udziałem
inne uroczystości i święta kościelne,
począwszy na Nowy Rok, Trzech Króli,
w Niedzielę Palmową, w czasie Triduum
Paschalnego, Bożego Ciała, w
uroczys-tości odpustowe, nabożeństwa
majowe, pierwszą Komunię dzieci i inne.
Towa-rzyszył swym śpiewem ślubom i
pogrzebom członków chóru i ich bliskich
krewnych. Nie można nie wspomnieć
urządzanych przez chór jasełek w
pierw-szych latach powojennych w sali
Domu Robotniczego w Trzyńcu, które
cieszyły się wielkim powodzeniem.
Występy chó-ru miały miejsce i w innych
miejsco-wościach. Był zapraszany do
Wendryni, Końskiej, Ropicy, kilka-
krotnie do Łomnej-Sałajki, do Albrechcic
koło Krnova, Suchej i Olbrachcic. Po
zmianach ustrojowych w 1989 roku
również do Lesznej Górnej, Puńcowa i
Goleszowa w Polsce.

Dla umocnienia więzi wśród chórzys-
tów i dla samej rozrywki urządzano też
imprezy towarzyskie jak wigilijki,
jajecz-nice, były też i zbójeckie pieczenie,
obchody św. Mikołaja z wręczeniem po-
darunków, zabawy taneczne w okresie
wielkanocnym tzw. Święcone, czy też
wycieczki w góry. Prawie 40 lat chór
działał w okresie trudnym, kiedy
wszelkie przejawy zorganizowanej dzia-
łalności kościelnej były zakazywane i
szykanowane. Borykał się z wieloma
trudnościami, jednak dzięki Opatrzności
Bożej przetrwał ten trudny okres. W tym
kontekscie jesteśmy przekonani że mając
wtedy chór takie warunki jakie obecnie
istnieją bez jakichkolwiek ograniczeń i
zakazów mógł zdziałać o wiele więcej dla
wspólnoty parafialnej. Nie brakowało
wśród chórzystów dobrych solistów
swoim śpiewem ubogacających występy
chóru i niezliczone występy podczas
ślubów i pogrzebów. Należeli do nich
Maria Pokluda, Adela Janczyk, Elżbieta
Zawada, Wanda Vondráček, Zofia Kraus,
Maria Rusz oraz Karol Stabrawa. Chór
zapraszał na gościnne występy Irenę
Zawada, p. Lukešową oraz Otona Żabkę.

W swej 60-letniej historii chórem
dyrygowało siedmiu dyrygentów. Na
szczególne uznanie i wyróżnienie za-
sługuje wspomniany już długoletni
dyrygent Edward Chlebik. Kolejno w
krót- szym czy dłuższym okresie czasu
chórem dyrygowali Franciszek Przy-
hoda, Emil Żyła, Alojzy Cienciała,

Bronisław Kalina a od 1990 roku przez 14
lat Tadeusz Siedlaczek. Po nim w połowie
2004 roku objął pałkę dyrygencką Petr
Vondráček. Nie-którzy z nich obok
swych obowiązków dyrygenckich zaj-
mowali się kompono-waniem nowych
utworów oraz opraco-waniem pieśni i
utworów już istniejących i w ten sposób
uzupełniali bibliotekę nutową chóru,
która liczy obecnie przeszło 150 pozycji.

Niesposób wspomnieć o organistach
towarzyszących chórowi, do których
na-leżał przedewszystkim ofiarny, pełeń
poświęceń długoletni organista Tadeusz
Kiedroń, jak również Franciszek
Przyhoda. Obecnie chór korzysta
z niezmiernie ofiarnego i zawsze ochot-
nego do naszych potrzeb Stanisława
Janczyka.

Wyjątkowe znaczenie dla naszej pra-
cy i utrzymanie wspólnoty miało zawsze

oparcie jakie znajdowaliśmy w osobach
trzynieckich proboszczów, także ze stro-
ny obecnego proboszcza Ojca Franciszka
mogliśmy liczyć zawsze na życzliwość i
pomoc w potrzebie. Jego postawa
dusz-pasterska, wielka troska o
parafialną świątynię to również było i jest
dla nas przykładem jak należy się
angażować w życie Kościoła.

Powracając jeszcze do działalności
chórowej uważamy okres przypadający
na lata 1950-1970 jako okres szczytowych
w osiągnięciach i aktywności chórowej
kiedy to chór brał udział we wszystkich
uroczystościach wyżej wymienionych.
Chórzyści byli stosunkowo jeszcze mło-
dzi z dobrymi predyspozycjami wokal-
nymi. Po tym okresie następowało
powolne ograniczenie występów aż do
minimum, co jest zauważalne w
ostatnich latach. Powodów do zaistniałej
sytuacji jest wiele przede wszystkim brak
młodej i średnej generacji. Przed laty,
gdy to pokolenie miało szansę włączyć
się w śpiewanie, rozmaite szykany
odstraszały młodych ludzi i stąd dzisiaj
nie ma ich w chórze, dalej starzenie się

chórzystów, a z tym związane obniżanie
poziomu wokalnego, sprawy zdrowotne
jak również zgony czołowych chó-
rzystów. Stan jaki zaistniał nie zapewnia
należytego pozio-mu jaki jest od chóru
oczekiwany i skłania do zawieszenia
działalności śpiewaczej chóru co nie
oznacza końca spotykania się chórzystów
okazyjnie w imprezach towarzyskich - na
przykład wigilijki, jajecznice, wycieczki
itp.

Pragnę przypomnieć mimo jubileu-
szu naszego chóru przypadała w zeszłym
roku 80-ta rocznica powstania Chóru
Lira. Ze swej skromności pragnę
przypomnieć, iż również przypada w
tym roku mój jubileusz nieprzerwanego
prezesowania temu chóru przez 50 lat.

Na zakończenie pragnę wyrazić
podziękowanie Ojcu Franciszkowi za
okazywaną życzliwość, za wszelką

pomoc, za duchowe i materialne wspar-
cie, za stwarzanie nam warunków do
na-szych działań. Bóg zapłać.

Dziękuję byłym dyrygentom, którzy
bezinteresownie pełnili swoje funkcje,
dziękuję również obecnemu dyrygen-
towi Petru Vondráčkovi, który mimo
licznych obowiązków podjął się pracy
dyrygenckiej z naszym chórem zapew-
niając jego dalszą kontynuację. Dziękuję
panu Stanisławu Janczykowi za okazy-
waną ochotę współpracy z naszym chó-
rem. Dzięki składam pani Tesarčíkowej
za życzliwe ustosunkowanie się do na-
szych potrzeb.

Dziękuję zarządowi za pracę wyko-
nywaną dla chóru, byłym chórzystom -
obecnie wiernym sympatykom. Dziękuję
wszytkim aktywnym członkom, którzy
mimo różnych dolegliwości przeciwności
losu dotrzymali do dzisiaj.

Dziękuję Opatrzności Bożej, że nam
było dane dotrwać przez te dziesiątki lat
do dzisiejszego jubileuszu. Zawsze
sta-raliśmy się traktować nasze śpiewanie
jako formę służenia Panu Bogu.

Bóg zapłać.

Wigilijka chóru w styczniu 1993 roku, podczas którego podziękowano Tadeuszowi Kiedrońowi za
długoletni akompaniament.
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Spotkanie z Madzią Buczek
„Różaniec jest szczególnie skutecznym na-

rzędziem pozwalającym zażegnać niebezpie-
czeństwo wojny i wyprosić od Boga dar pokoju.
Sama Maryja Panna objawiając się trojgu
pastuszkom w Fatimie, prosiła, by odmawiać
Różaniec w intencji nawrócenia grzeszników i
pokoju na świecie.“

Jan Paweł II

„Powrót do Różanca w rodzinach
chrześcijańskich ma być skuteczną obroną przed
zgubnymi następstwami kryzysu znamiennego dla
naszej epoki.“

Ks. Zygmunt Kosowski

„Wy chorzy i cierpiący nie wypuszczajcie z rąk
różańca. Modlitwa wsparta cierpieniem jest wielką
siłą.“

Jan Paweł II

Wczesnym rankiem w niedzielę 12 czerwca
można było zobaczyć na drodze wiodącej do
Częstochowy dużo autokarów jadących w kierunku
Jasnej Góry, gdzie odbywała się VII Pielgrzymka
Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci i
spotkanie z Madzią Buczek. Chociaż u nas padał
deszcz i z racji tego wielu wołalo pozostać w domu,
to jednak dla tych, którzy zdecydowali się na
wyjazd, dzień ten był pełen miłych wrażeń i
niespodzianek.

Pierwszą miłą niespodzianką dla nas było
pojawienie się Ks. Artura Kimaka w Trzyńcu i jego
udział w pielgrzymce. Ksiądz Proboszcz
współ-pracuje z PKRDz w swojej parafii
wędryńskiej, które prowadzi p.Marcela Hupka. Nie
tylko uczestniczy w spotkaniach, które odbywają
się w każdym tygodniu na plebanii, ale sam
organizuje dla dzieci i ministrantów różne akcje.
Jest wielkim przyjacielem dzieci. Rozśpiewał cały
autobus pamiętając także na pokarm duchowy –
modlitwę i katechezę.

Pielgrzymka w Częstochowie jest zawsze dla
każdego wielkim przeżyciem. Już widok tylu dzieci,
które nie patrząc na trudy podróży, wczesnego
wstawania, przyjechały z różnych stron Polski, by
się spotkać z Madzią Buczek, założycielką PKRDz,
uczestniczyć wspólnie w Eucharystii, podzielić się
swymi świadectwami, wzajemnie się poznawać i
cieszyć się tym dniem. W tym roku specjalnie
można było odczuć taką wzajemną bliskość, jakby
wszyscy należeli do wspólnej rodziny. Może
przyczynił się do tego ks. Biskup Antoni Długosz,
który celebrował Mszę św., może dziecięce
zespoły śpiewacze, których pieśni porywały
wszystkich do okazywania radości i miłości. Kto
słuchał Radio Maryja lub ogłądał Telewizję
TRWAM, mógł zauważyć wiele elementów w
czasie Mszy św., które pomogły dzieciom w
radosnym przeżywaniu Eucharystii. Nawet
słoneczko wyjrzało zpoza chmur ku wielkiej
radości wszystkich pielgrzymów.

Ojciec Prowincjał przypomniał wszystkim, że to
właśnie Pan Bóg dał nam Madzię Buczek, która nas
ciągle uczy że to, co po ludzku biorąc jest
niemożliwe staje się u Boga wykonalne. To właśnie
ona, zakładając w 1997 roku PKRDz, postanowiła
uczynić świat choć trochę lepszym i bliższym
Boga. I dzieciom, które mogłyby zmarnować swój
wolny czas oddając się złym zabawom
zaproponowała, by wspólnie z nią się modliły.
Nikdy nie wstydźcie się ani nie bójcie, że dzieci was
wyśmieją. Pamiętaj-cie, że z różańcem w ręku
przezwyciężycie wszyst-ko. Przychodzicie na
Jasną Górę w Roku Eucharystii, aby rozważać
wezwanie „Bądź dobry jak chleb“. Potrzebny jest
ludziom chleb powszedni, modlimy się o to w
modlitwie Ojcze nasz, ale również bardzo
potrzebny jest chleb dobroci, miłości, ofiarności,
życzliwości. Wy bądźcie tym chlebem w naszych
domach, szkołach, na podwórkach. Niech Maryja

Jasnogórska, Matka, Królowa Różańca św. was
prowadzi drogą dobroci. Byście zawsze starały się
być coraz lepsze.

Ks. biskup Antoni Długosz w czasie swej homilii
zwrócił się z prośbą do dzieci, by złożyły ręce do
modlitwy i z miłością powiedziały: „Jezu, jak to
dobrze, że Ty jesteś moją własnością. Jak to dob-
rze, że za chwilę znajdę się w niebie. Bo ja nie
muszę czekać na śmierć, by spotkać się z Tobą. Ty
przyj-dziesz do mnie w Komunii Świętej. Jesteś
moim najwspanialszym i najlepszym pokarmem. I
dlatego też z wielką radością podziękujmy
Jezusowi za to, że pod postaciami chleba i wina
spotyka się z nami. Pan Jezus chce, byśmy byli tak
dobrzy jak chleb. Być dobrym chlebem dla
wszystkich, to trzeba usuwać w sobie lenia,
pragnąć łączyć a nie dzielić oraz umieć rozdawać
się innym. Panie Jezu, dziękuję, że jesteś moim
chlebem, że jesteś moim pokarmem ducha.
Postanawiam umacniać się Tobą, by dla każdego
być dobrym chlebem. Przy-rzekam Ci Panie Jezu,
nieś pokój, radość i miłość i być najpiękniejszym
prezentem a Ty pomożesz przez Komunię Świętą.“

Madzia Buczek jak zawsze bardzo pięknie i
serdecznie przywitała wszystkie dzieci: „Te
wszystkie trudy dzisiejszego dnia ofiarujmy Matce
Najświętszej z największą miłością a Ona napewno
wszystko nam wynagrodzi. Najważniejsze jest to,
że przybyliśmy tutaj, że odpowiedzieliśmy na
zaproszenie Matki Najświętszej. Pod jej
macie-rzyńską opieką chcemy oddać jej nas
samych, nasze serca, całe nasze życie, chcemy
powieżyć Jej również nasze rodziny, nasze PKRDz i
całą naszą Ojczyznę, aby Maryja miała nas w
swojej opiece, aby wypraszała nam u swojego
syna potrzebne łaski przez codzienne odmawianie
różańca świętego. Abyśmy mogli wzrastać w
świętości, do której jesteśmy wszyscy powołani.
Abyśmy mogli stawać się coraz lepszymi, tak jak
tego pragnie Pan Jezus i Matka Najświętsza.
Spotykamy się tutaj na Jasnej Górze, aby prosić
Matkę Najświętszą, by nauczyła nas całym sercem
miłować Eucharystię, uczestniczyć w niej godnie i
w wielkim skupieniu. Abyśmy zawsze mieli serca
pełne miłości do Pana Jezusa szeroko otwarte,
abyśmy mogli przyjąć Go i nieść każdemu
człowiekowi, którego spotykamy na drogach
swojego życia. Aby Pan Jezus uświęcał nas,
umacnił, abyśmy mogli stawać się dobrymi, tak jak
brzmi hasło naszej dzisiejszej pielgrzymki „Bądż
dobry jak chleb“.

Mogliśmy wysluchać tyle pięknych słów, które
pomogą nam w naszej drodze do Boga, pomogą
odkryć miłość w naszych sercach, nauczą dzielić się
wszystkim, cośmy otrzymali darmowo od Pana Boga
z swymi bliżnimi. Szkoda tylko, że z naszego terenu
przyjechało tak mało pielgrzymów. Pomimo tego, że
były obecne dzieci i ich rodzice lub dziadkowie
z Jabłonkowa, Wędryni i Trzyńca pozostały jeszcze
wolne miejsca w autokarze. W innych krajach
przybywa i jest coraz więcej nowych członków PKRDz
a u nas wręcz odwrotnie. Te dzieci, które kiedyś
przychodziły tłumnie na spotkania teraz wyrosły i
jakby się wstydziły wspólnie na spotkaniu pomodlić
się że wraz z innymi dziesiątkę różańca, a te małe,
które jeszcze nie są członkami PKRDz potrzebują
swoich bliskich, którzy ich przyprowadzą i wspólnie
z nimi odmówią modlitwy. Ileż zagrożeń czyha na
wspołczesną rodzinę. Zachwiana jest jedność tej
podstawowej i niezbywalnej instytucji, a wraz z nią
całego społeczeństwa. Ks. Ptasznik tak mówił o
Różańcu w rodzinie: „Różaniec jednoczył nas jako
rodzina. Wprowadzał pokój – wszystkie
nieporozumienia musiały ustąpić, gdy przychodził
moment wspólnego uciekania się do miłości Boga i
łaskawej opieki jego Matki.“

Musimy się modlić codziennie, by i na nasze
rodziny spłynęła łaska potrzeby wspólnego mod-
lenia się Różańca świętego.

O stavu mladé generace

Již delší dobu se chystám napsat úvahu o stavu
naší společnosti (laické – v širším slova smyslu) i
společenství (farního v užším slova smyslu), ale
nějak se mi do toho moc nechce, protože je mi
docela smutno, že vůbec musíme o takových
prob-lémech přemýšlet a psát. Před časem nám
však napsala čtenářka a podělila se o ne příliš
radostné zážitky a tím mi dala nevědomky podnět,
abych se i já vyjádřil. V úvodu tedy otiskujeme
dopis čtenářky MOSTu (jméno a adresa jsou
redakci známy):

Jeden z deseti?
Jsem již osmý rok na důchodě. Tento článek

bych nepsala, kdyby se mi podobný zážitek stal
v autobuse a ne  dvakrát v našem kostele.

Na Květnou neděli jsem přišla na mši svatou
chvíli před 10. hodinou. Místa k sezení byla
obsa-zena. Ve dvou lavicích kde sedávám, sedělo
10 mladých lidí ve věku 6,8,12 – 16 let. Ani
jednoho nenapadlo nabídnout mi místo. Paní, která
přišla chvíli za mnou o francouzské holi, nabídl
místo mladý chlapec o tři řady dále. Asi za 40 minut
se prodrala slečna z poslední řady a nabídla mi
místo k sezení.

Ale neuvěřitelná věc se mi stala na Zelený
čtvrtek. Lavice byly plně obsazeny. Na židli poblíž
mne seděl mladý chlapec ve věku 15 – 16 let.
K mému úžasu po evangeliu se ke mně naklonil a
řekl:”Paní stoupněte si dále, vadí mi, když stojíte
blízko mé židle.” Stála jsem asi půl metru od “jeho”
židle a kdyby to byl můj syn … Asi po 10 minutách
tento mladý muž vstal a odešel z kostela!? V této
chvíli měl Otec František velmi příhodné kázání a
jak pravdivé pro budoucnost další generace!

Zvláštní druhá příhoda mi nešla z mysli.
Vzpomněla jsem si na slova svých rodičů, učitelů,
když jsme byli malí: “pozdravte, uvolněte místo
starším a postiženým… ” Bylo nemyslitelné toto
nerespektovat. Říkají to ještě dnes rodiče a učitelé
dětem? A nebo se budeme bát, aby se ten mladý
člověk nevrátil s puškou? Nejde vůbec o mně, ale o
princip, a co další generace?

Čtenářka MOSTu
(pokračování na str. 7)
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Ladislav Simajchl: Naše role při nedělní bohoslužbě (13)

ZAČÁTEK BOHOSLUŽBY
Třináctiletá Eva se doma vzbouřila.

Rodiče řekli, že na velikonoce pojedou
všichni k babičce. A Eva rozhodně
protestovala: “Co, - zrovna velikonoce v
našem kostele zmeškat! To přece nejde!”

Kde je živé farní společenství, tam se
lidé cítí v kostele doma. Tam se na
bohoslužbu těší.

Je tomu tak i v našem kostele?
K nedělní bohoslužbě má farní rodina

pečlivě připravit nejen kostel. Každý máme
připravit i sebe. Tak jsme si to říkali v minulé
úvaze o naší roli při nedělní bohoslužbě.
Máme se cestou do kostela zklidnit, probu-
dit v sobě touhu po slově Božím: co mi dnes
Pán chce říct? Kdybych byl roztržitý,
přeslechl bych to.

V předsíni nás vítá vývěska. Čísi ruce ji
pečlivě připravily. Bylo by nedobré, minout
ji nevšímavě - vždy� nás chce informovat.

U dveří kostela je kropenka. To bylo asi
první, čemu vás učila maminka, když vás
vzala s sebou do kostela: omočíš prsty v
kropence, uděláš na čele kříž. Pokleknutím
pozdravíš Pána Ježíše ve svatostánku a
sedneš si do lavice.

Teï už i rozumíte, co to vše znamená:
dva prsty, kterými se přísahá, namáčíš a
děláš kříž na čele tam, kde se tě dotkla křest-
ní voda. Omýváš, osvěžuješ toto křestní
znamení. Připomínáš si: jsem křes�an. Mám
právo spoluslavit tuto bohoslužbu.

Pokleknutím vyznáváš svou víru ve
svátostnou přítomnost Pána Ježíše. Pokle-
kem se děláš malým před velkým Bohem.

Pak usedáš v lavici, vítáš se sousedy,
chystáš si kancionál. Díváš se, jaká je
vý-zdoba, jaký symbol ti chce napovědět
o dnešní slavnosti. Pečlivé ruce to s láskou
chystaly, oceň to radostným podíváním.
Dej se tím inspirovat, povzbudit.

Pak cinkne zvonek, zazní varhany a ty
se zvedáš, abys povstáním a zpěvem uvítal
průvod kněze s asistencí, který přichází
k oltáři. Jak výmluvným kázáním je takový
slavnostní vstup o svátcích: napřed jdou
dva ministranti s kouřící kaditelnicí, pak
kříž uprostřed dvou hořících svící, za nimi
přisluhující ministranti. Pak lektor nese
uctivě kmihu Písma svatého - lekcionář.
Nakonec kněz ve svátečním rouchu.

A ty přihlížíš a čteš si to znamení: to plní
Pán svůj slib, že bude mezi těmi, kdo se
shromáždí v jeho jménu. To Kristus, náš
Pán, přichází mezi nás. Kříž je jeho znakem,
kniha obsahuje jeho slovo, kněz mu pro-
půjčuje svůj hlas. Svíce svědčí, že náš Pán je
světlem světa. Kouř kadidla vyzývá: Bohu
na výsostech patří čest a sláva.

Začátek bohoslužby
Kněz před oltářem pokleká a ty v duchu

slyšíš volání svatého Pavla: “Ve jménu Ježí-
šově a� pokleká veškeré koleno ...”(Fi1.2,10)
Políbení oltáře ti připomíná hříšnici, která
líbala Ježíšovi nohy. Když kněz okuřuje
oltář, vzpomínáme na Pavlovo: “Díky
Bohu, On skrze nás na každém místě šíří
vůni poznání sebe.”(podle 2 Kor 2,14) Jako
obláčky kouře se má vznášet k nebi dnes
naše modlitba.

Nakonec kněz usedá, a to je začátek
bohoslužby. Shromáždění má předseda-
jícího. Stojí psáno: “Ježíš se posadil a oči
všech se obrátily na něj.” Tak my upíráme
zrak na toho, v jehož hlase nám dnes zazní

evangelium Páně. A jaké je první slovo
bohoslužby?

Papež slavil mši ve středoamerické
Bogotě. Uprostřed statisíců lidí, z nichž
většina neumí ani číst, ani psát, nemají
hluboké náboženské vzdělání. Ale vědí: ta
bílá postava je nástupce svatého Petra. A
když uslyší z jeho úst známá slova „Ve
jménu Otce...", statisícové shromáždění se
spontánně přidává: “... i Syna i Ducha
svatého.” Toto znamení kříže je sjednotilo.
Od té doby prý takto v Jižní Americe
začínají mši svatou. My se připojujeme
všichni také - svým Amen - a také si
radostně uvědomujeme, že tato křestní
formule je připomínkou i našeho křtu.

Soudce vyhlašuje rozsudek ve jménu
lidu. My tu začínáme ve jménu Božím. Jen
ve jménu Božím se můžeme odvážit konat
ty veliké věci, které tu konat chceme.

Knězovo pozdravení je biblické: Pán
s vámi - podle andělova pozdravení Marie.
Nebo je to některý z krásných pozdravů
z dopisů Pavlových. Když opětujeme kně-
zovo pozdravení a vyslechneme knězovu
úvodní poznámku, začíná se posvátná hra
Božích dětí, liturgie, naše nedělní boho-
služba.

Proč tak důkladný začátek? Není to
zbytečně složité? - Nelze jinak. Pouhým
uspěchaným vhupkáním do kostela by ze
všech hluchých a chromých a dobrých a
zlých samo sebou jednomyslné křes�anské
společenství nevzniklo. A� jsme tedy cele
účastni už při samém začátku bohoslužby.

Poznámka
Účelem vstupních obřadů je podle

Úvodu do misálu dvojí: za prvé aby ze shro-
mážděných věřících vzniklo společenství,
za druhé aby se toto shromáždění
disponovalo k slyšení slova Božího a k
radostnému slavení eucharistie (čl. 24)."

Není to malý úkol. Kněz má předsedat
shromáždění tak, aby v přítomných pro-
budil chu� “hrát spolu” (actuosa
participatio). Má vytvořit ovzduší pohody a
klidu. Má udržovat s lidem kontakt očima,
nevtíravým přátelským pohledem. Má
nasadit přiro-zený tón a správnou sílu
hlasu, aby hlas nebyl řezavý, křiklavý či
zkroušený nebo zpěvavý. Má moudře
využít všech možností k oživení a k
slavnosti bohoslužby, aby byla živá a
zajímavá.

Není malým úkolem ani správné
po-zdravení a uvedení do bohoslužby.
Nemůže to být pozdrav občanský: “Dobré
ráno, moji milí, srdečně vás vítám, doufám,
že jste se dobře vyspali.” - Jak by tohle
pozdravení přijal ten, kdo má trápení,
komu někdo umřel. Také ne stále stejná
stereotypní formule. Ta neosloví,
neprobudí. Kde je správný tón a správné
slovo, které by bylo srdečné, ale ne žoviální?

Zažil jsem v jednom kostele překrásný
začátek bohoslužby. Starý kněz si poliboval,
jak je to pěkné, že jsme se tu takhle mohli
sejít, abychom společně chválili a prosili
Bo-ha. Řekl, že doufá, že jsme se už
pozdravili se svými sousedy v lavicích, že
jsme si podali ruce, že jsme se na sebe
usmáli, a tak se přátelsky přijali za sousedy.
Protože taková je podmínka Pána Ježíše;
má-li on nás přijmout za své učedníky,
musíme my přijmout jeden druhého za

bratra. Pak řekl ten kněz slovo k tématu
bohoslužby - vše v limitu dvou minut, které
jsou správnou mírou pro tuto část.

Musíme se dobře připravit, abychom
měli pokaždé po ruce živé a lidské slovo
přivítání a uvedení do bohoslužby.

Pokračování příště

(pokračování ze str. 6)
Ano, jsou to závažná slova a člověk chtě nechtě

si musí říct, že ačkoli lidé vždy byli různí a měli své
chyby a mládež a děti také měli jak se říká “za
ušima”, přece jenom, mírně řečeno, se děje něco
nedobrého. Tak třeba cestování autobusem
(zej-ména s tzv. školními spoji) – to je někdy
opravdu horor. Nějaká fronta (dvojstup) na
zastávce a ukáz-něné nastupování, to už dávno
neexistuje, když se člověk do autobusu dostane a
chce projít uličkou, tak se musí prodírat přes batohy
a aktovky na zádech jiných cestujících (dříve řidič
cestujícího s batohem či aktovkou do autobusu
nepustil) a když se už prodere a náhodou je někde
místo k sezení, tak má zase strach o svůj obličej,
aby mu jej batohy a aktovky na zádech těch, kteří
ještě “do vozu postupují” nerozedraly a
nepoškrábaly. I já vzpo-mínám třeba na nápisy:
“děti, mládeži, studenti – uvolněte místo starším
spolucestujícím” anebo nápis na zastávce: “nenič
mne, sloužím všem”. A pustit někoho sednout?
Nedávno jsem byl svědkem toho, že jedna žákyně
seděla a povídala si s učitelkou, která nad ní stála…
- asi neměla odvahu upozornit dítě na to, že se to
přinejmenším nehodí, mluvit se starším, když ten
starší stojí, nemluvě už o tom, že by se mělo
staršího pustit sednout!!! Co s tím? Je to jenom vina
těch mla-dých? Určitě ne! Tady bych parafrázoval
Písmo a řekl: “jak mají pouštět sednout starší, jak
mají sun-dávat batohy a tašky, jak se mají chovat
slušně, když jim to nikdo nepověděl?” A vím, o čem
mluvím, ve škole se píšou nejrůznější referáty,
projekty, pokud možno ještě navíc v cizím jazyce,
děti musí stále něco hledat na internetu, ale o
slušném cho-vání se toho ve škole moc nedovědí.
V rodinách – máme na děti dostatek času,
povídáme si s nimi? A co dá mladým ulice, parta,
časopisy typu Dívka, Bravo apod.??? Mávnout nad
vším rukou? NE! Začněme u sebe, u svých dětí,
nebojme se (ano, i strach zde má své místo, aby mi
třeba nějaký “grázlík” neublížil, když ho na něco
upozorním) ozvat, najděme odvahu třeba v duchu
evangelia – úcta k bližnímu, to je přece součást 4.
přikázání. Přece víme, že veliká díla se rodila
z maličkostí, a možná nějakým napomenutím
přispějeme i my ke zlepšení stavu této společnosti.

Ale abych nekončil pesimisticky. Asi před
měsí-cem jsem jel z práce. Autobus byl dost plný.
Na další zastávce bylo hodně starších lidí, tak jsme
se s kolegyní chystali, že je pustíme sednout.
Naproti nás seděly tři mladé dívenky, o kterých
jsme byli přesvědčeni, že se ani nehnou. A ejhle!
Jedna z nich hbitě vyskočila – bylo vidět, že to má
prostě v sobě a že k tomu byla určitě vedená od
dětství – těm dalším dvěma se evidentně moc
nechtělo, ale co jim zbývalo také se postavily a
pustily sednout starší. A to je ono – příklady táhnou.
Ano, bylo to o příkladu, dobrém příkladu, který
dnešním mladým lidem moc a moc chybí… a je to
často nedostatek dobrého příkladu i z naší strany…

Stanislav Janczyk
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14. neděle v mezidobí (3.7.)
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.

15. neděle v mezidobí (10.7.)
1 čtení: Iz 55,10-11; 2. čtení: Řím 8,18-23;
Evangelium: Mt 13,1-23
Žalm: odp. Semeno padlo na dobrou půdu a
přineslo užitek.
ref. Na żyznej ziemi ziarno wyda plony.

16. neděle v mezidobí (17.7.)
1. čtení: Mdr 12,13.16-19; 2. čtení: Řím
8,26-27; Evangelium: Mt 13,24-43
Žalm: odp. Tys, Pane, dobrý a shovívavý.
ref. Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy.

17. neděle v mezidobí (24.7.)
1. čtení: 1 Král 3,5.7-12; 2. čtení: Řím
8,28-30; Evangelium: Mt 13,44-52
Žalm: odp. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine.
ref. Jakże miłuję prawo Twoje, Panie.

18. neděle v mezidobí (31.7.)
1. čtení: Iz 55,1-3; 2. čtení: Řím 8,35.37-39;
Evangelium: Mt 14,13-21
Žalm: odp. Otvíráš svou ruku a sytíš nás,
Hospodine.
ref. Otwierasz rękę, karmisz nas do syta.

19. neděle v mezidobí (7.8.)
1. čtení: 1 Král 19,9a.11-13a; 2. čtení: Řím
9,1-5; Evangelium: Mt 14,22-23
Žalm: odp. Pane, ukaž nám své milosrdenství.
ref. Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

Lipiec
1. Intencja ogólna: Za chrześcijan, aby

zawsze liczyli się z wrażliwością i
pot-rzebami każdego człowieka, nie
prze-milczając jednak nigdy
radykalnych wymogów przesłania
Ewangelii.

2. Intencja misyjna: Za wszystkich
ochrzczonych, aby na miarę swej
sytuacji życiowej dążyli do przemiany
społeczeństwa, wnosząc w mental-
ność i struktury świata światło
Ewangelii.

Intencje Apostolstwa

Modlitwy – lipiec 2005

Příští číslo MOSTu vyjde
7. srpna 2005.

Příspěvky můžete zasílat
do 27.7.2005.

1. Neděle 3.7.2005 – 14. neděle v mezidobí,
6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
2. Úterý 5.7.2005 – Slavnost sv. Cyrila,
mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy,
hlavních patronů Moravy.
3. Neděle 10.7.2005 -– 15. neděle v mezidobí;
6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
4. Pondělí 11.7.2005 – svátek sv. Benedikta,
opata, patrona Evropy.
5. Sobota 16.7.2005 – svátek Výročí
posvěcení ostravské katedrály Božského
Spasitele.
6. Neděle 17.7.2005 – 16. neděle v mezidobí,
6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
7. Sobota 23.7.2005 – sv. Brigity, řeholnice,
patronky Evropy
8. Neděle 24.7.2005 – 17. neděle v mezidobí;
6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
9. Pondělí 25.7.2005 – svátek sv. Jakuba,
apoštola.
10. Neděle 31.7.2005 – 18. neděle v mezidobí,
6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
11. Pátek 5.8.2005 – první pátek v měsíci.
12. Sobota 6.8.2005 – svátek Proměnění
Páně.
13. Neděle 7.8.2005 – 19. neděle v mezidobí;
6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
14. Každou neděli půl hodiny před večerní mší
svatou je adorace Největější Svátosti Oltářní a

svátostné požehnání. Poslední neděle
v mě-síci – Mariánské večeřadlo.
15. 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.
16. Každý čtvrtek od 16.00 a první pátek po
ranní mši svaté je výstav Nejsvětější Svátosti
Oltářní.
17. 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 večerní adorací
Nejsvětější Svátosti Oltářní do 18.45 hodin.
18. 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.

Redakce neručí za jazykový sled jednotlivých
mší sv. Sledujte vývěsku v kostele!

Poslední kniha velkého papeže

V těchto dnech vyšla také u nás
poslední kniha Jana Pavla II. „Pamě� a
identita“. Formou rozhovoru jsme
obeznámeni se základními myšlenkami
jeho pontifikátu, které se týkají dnešního
světa, sjednocující se Evropy, autentického
vlastenectví a pochopitelně etických
problémů dneška. Papež píše své
vzpomínky jako člověk, docela lidsky.
Neskrývá údiv nad tím, jak jej samého i
jeho přátele a spolupracovníky dovedla
Boží prozřetelnost vždy použít k tomu, aby
lidé v církvi jakoby přerostli, převýšili sami
sebe. K dostání v Domečku. Cena 199,- Kč.

Zapraszamy do
uczestnictwa w pielgrzymce

W niedzielę 10. lipca 2005 roku odbędzie
się XIII Pielgrzymka Rodziny Radia
Ma-ryja na Jasną Górę do Częstochowy.
Hasło pielgrzymki: Z Janem Pawłem II
TOTUS TUUS
Bądźmy tam wszyscy, aby razem zawie-
rzyć się Maryi.

Odjazd autobusu:
Wędrynia – czytelnia – godz. 5.15
Jabłonków – dworzec aut. – godz. 5.40
Trzyniec – Piekarnia GVUZD – godz. 6.00

Koszta 220,-Kč
Proszę zgłaszać się w zakrystii.

Skoro jako pohádka
Bylo...nebo nebylo...

před dlouhou, dlouhou dobou
existoval ostrov, na kterém žily všechny
pocity člo-věka: dobrá nálada, smutek,
vědění a kromě ostatních různých pocitů i
láska. Jednoho dne se pocity dozvěděly, že
se ostrov potopí. Každý si tedy připravil
svou loï a odplouval z ostrova. Jen láska
chtěla čekat do poslední chvíle. Ještě než se
ostrov potopil, prosila láska o pomoc.

Na luxusní lodi plulo kolem lásky
bohatství. Zeptala se: “Bohatství, můžeš mě
vzít s sebou?”

“Ne, nemůžu. Mám na své lodi mnoho
zlata a stříbra. Tady pro tebe není místo. ”

Tak se láska zeptala pýchy, která
pro-jížděla kolem na přenádherné lodi:
“Pýcho, můžeš mě vzít sebou?”

“Já tě, lásko, nemůžu vzít,“ odpověděla
pýcha.”Tady je všechno perfektní. Mohla
by jsi poškodit mou loï."

Láska se tedy zeptala smutku, který jel
kolem: “Smutku, prosím, vezmi mě sebou.”

“Ach lásko” řekl smutek, “já jsem tak
smutný, že musím zůstat sám.”

Také dobrá nálada projela kolem lásky,
ale byla tak spokojená, že ani neslyšela, že
na ni láska volá.

Najednou řekl nějaký hlas: “Pojï lásko,
já tě vezmu.” Byl to nějaký stařec, kdo
pro-mluvil.

Láska byla tak vděčná a š�astná, že se
zapomněla zeptat na starcovo jméno. Když
přijeli na pevninu, stařec odešel.

Láska si uvědomila, že mu hodně dluží
a zeptala se vědění: “Vědění, můžeš mi říct,
kdo mi pomohl?”

“To byl čas,” odpovědělo vědění.
“Čas?” zeptala se láska, “proč mi

pomohl čas?”
A vědění odpovědělo: “Protože jen čas

ví, jak důležitá je láska v životě.”


