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Velebí má duše Hospodina

Maria øekla: „Velebí má duše Hospodina a mùj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, nebo� shlédl na svou 
nepatrnou služebnici. Od této chvíle mì budou blahoslavit všechna pokolení, že mi uèinil veliké vìci ten, který 
je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k tìm, kdo se ho bojí. Mocnì 
zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšnì. Mocné sesadil z trùnu a ponížené povýšil, 
hladové nasytil dobrými vìcmi a bohaté propustil s prázdnou.Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na 
své milosrdenství, jak slíbil našim pøedkùm, Abrahámovi a jeho potomkùm navìky.”

Luk 1, 46-55
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200



Psal se rok 2010, konkrétnì 4. èervenec, kdy družstvo mìlo za úkol zhotovit z jednoho svého v 30-ti stupòovém vedru vidìly na travnatém 
naše posádka tvoøená 45 dìtmi, 10 vedoucími, 2 èlena mumii, jsme si vyzkoušeli naše znalosti svahu sáòky èi vedoucími speciálnì vyrobené 
kuchaøi a 1 duchovním zapoèala svou cestu egyptských ran, výrobu ruèního papíru aj. lyže a jiné  pomùcky pro dovádìní na snìhu. 
kolem svìta... Tak nìjak by asi kdysi nìjaký Pozdìji jsme se pøenesli do souèasnosti a Nevìøily vlastním oèím! Byla to velká legrace a 
cestovatel zaèal své vyprávìní. My se ale dozvídali jsme se, jaká zvíøata v Africe žijí, které opravdu jsme si „zimní olympiádu“ užili jak se 
pøeneseme zpìt do souèasnosti a ve zkratce státy se na tomto kontinentu nacházejí a rùzné patøí. Dokonce i koulování bylo a soutìžilo se 
vám prozradíme, že v nedìli 4. 7. t. r.  jsme jiné zajímavosti. Odpoledne jsme se snažili v pøeskakování z kry na kru! 
zapoèali náš farní tábor. Kolik nás bylo? Hodnì! rozluštit nejednoduchou šifru, k níž bylo klíèem Po celý týden mezi sebou navzájem soutìžila 
Necelých 60.  A kde jsme vlastnì byli? Stejnì 100 balonkù v bazénì. Za všechny hry a splnìné družstva, která se snažila vybojovat pro sebe co 
jako loni, jsme i letos vyrazili na saleziánskou úkoly dìti dostávaly po celý den „africké peníze“, nejvìtší poèet bodù a tak v nedìli 11. 7. ještì 
chatu poblíž Frýdlantu, konkrétnì do malebné které pak veèer vymìnily za sladké odmìny. døíve než jsme se naposledy vyfotili a vydali na 
vesnièky pod Ondøejník, jménem Pstruží. Chata K veèeru nás pak ještì navštívil host, jímž byl zpáteèní cestu vlakem z Èeladné do Tøince, 
postavená pod horami nese pøíznaèné jméno O. Mirek Kazimierz, který dìtem vyprávìl o tom, probìhlo i slavnostní vyhlášení vítìzù. Prozra-
„Orlí hnízdo“, jemuž odpovídá i styl kaple uvnitø co na vlastní oèi vidìl a prožil, když pobýval sám díme Vám jen tolik, že vyhráli Evropané. No 
chaty s pøítomným Kristem v eucharistii. v Etiopii. Jeho zajímavé vyprávìní ještì øeknìte sami, není to tak správnì? Vždy� všude 

Spoleènì s dìtmi jsme strávili nádherný týden, dokreslovaly promítané fotografie a zvídavé dobøe, ale doma nejlépe. 
v nìmž jsme „cestovali“ postupnì na tyto dotazy dìtí nebraly konce. Veèer si ještì dìti Celý ten týden byl pro nás jedním obrovským 
kontinenty: Austrálie, Amerika, Evropa, Afrika, vyzkoušely samy upéct chléb. Byl to velký krásným zážitkem. Nechybìlo ani koupání 
Asie a Antarktida. Úèastníci byli rozdìleni do zážitek a nutno podotknout, že se všechny dìti v „našem“ bazénu. Bìhem èasu stráveného na 
5 družstev, z nichž každé pøedstavovalo hodnì snažily, vlastnoruènì upeèený chléb  jim Orlím hnízdì jsme se spoleènì navzájem všichni 
1 kontinent a byli rozlišeni krásnými barevnými chutnal a nezbyl ani drobek. obohacovali, uèili se spolupracovat a respektovat 
trièky s potiskem, která si vyrobili. V pátek na nás èekalo cestování Asií spoleènì jeden druhého, vznikla krásná pøátelství a navíc 

Spoustu nevšedních zážitkù a zajímavých s Patem a Matem, pøedevším návštìva Èíny. Byli se nám podaøilo vytvoøit pìkné spoleèenství. 
vìdomostí si z našeho „cestování“ odnášely jsme dokonce na Velké èínské zdi! A putovali Spoleènì jsme se scházeli k ranní a veèerní 
nejen dìti, ale i vedoucí. Tak napøíklad obrovský jsme za velkým èínským drakem! Putování to modlitbì a spoleènì jsme mìli možnost se 
úspìch mìl hned 1. den tábora „hon na nebylo vùbec snadné – èekalo nás mnoho úkolù setkávat pøi mši sv. s Ježíšem v eucharistii. 
australskou ježuru“ èi veèeøe, kdy se podávala na rùzných stanovištích, kde jsme museli  A komu za to vše vdìèíme a komu patøí náš 
smaženice z pravých pštrosích vajec (jen rozbít prokázat svou obratnost a zruènost (napø. dík? Pøedevším Pánu Bohu, že nám dopøál tento 
tato „malá vajíèka“ byl úkol nesnadný). Celým zkoušeli jsme jíst hùlkami, nosit náklad tábor uskuteènit, žehnal nám, chránil nás a dával  
dnem v Austrálii nás také provázely veèerníèko- v proutìných košících na hlavì, …). Za vstup na všem potøebné dary a milosti. Chceme ale také 
vé postavy Bob a Bobek. Už jen rozcvièka èínskou zeï jsme pak museli zaplatit penìzi, na tomto místì podìkovat i našim kuchaøùm, 
v jejich podání byla velkým zážitkem a které jsme po celý den støádali a tam na nás i kteøí nás nenechali „zemøít hlady“, všem spon-
obrovskou legrací. èekala sladká odmìna. Pátek byl také ve zorùm za jejich dary  a P. Romanovi za èas, který 

znamení sportu, nebo� za námi pøijel náš 2. den ráno nás probudily dvì krásné indiánky nám vìnoval a jeho knìžskou službu (za 
kamarád Martin, který pro dìti pøipravil rùzné a nám bylo jasné, že jsme se ocitli v Americe. modlitby, kterými nás provázel, za mše sv., za 
lezecké dráhy, slaòování atd. Dìti tak mìly Celý den jsme „cestovali“ touto krajinou a udìlování svátosti smíøení, …).  
možnost si vyzkoušet jak se asi cítí horolezci a poznávali její krásu, luštili šifru a hráli hry Nedá se všechno popsat slovy a není zde ani 
prokázaly, že jsou nebojácné a velmi šikovné. spojené s Amerikou. Dodnes ale dìti asi nejvíce prostor, abychom popsali vše detailnì, ale snad 
Èasto na nì vedoucí shlíželi s velkým obdivem, vzpomínají na návštìvu legraèní tetièky z Ame- jsme Vám alespoò trochu pøiblížili, jak vypadal 
jak moc jsou odhodláni vylézt až nahoru a jak riky, která je veèer navštívila a spoleènì s nimi náš letošní farní tábor. A myslím si, že všichni 
velkému množství dìtí se to opravdu podaøilo.shlédla pøed spaním i Veèerníèek, jehož hlavními úèastníci se už teï tìší na nìjaký ten další.

hrdiny byli Bob a Bobek a dvì slièné indiánky. A sobota? Pøedstavte si, že jsme se zastavili i B. B.
Veèerníèek byl  skutku originální a v televizi ho na Antarktidì! Dìti mìly vykulené oèi, když 
jen tak neshlédnete! Výkon hercù 
byl opravdu skvìlý a potlesk dìtí po 
jeho shlédnutí nebral konce.

Ve støedu ráno jsme se  probudili 
tak øíkajíc doma – v Evropì. Celý 
den jsme se dovídali rùzné zajíma-
vosti a poznávali typické vìci pro 
evropské kraje, hlavnì pro Itálii a 
Francii. Snažili jsme se také získat 
splnìním zadaných úkolù klíèe, 
které nám pak „otevøely“ cestu k po-
kladu. Odpoledne se navíc utkaly 
všechny kontinenty v turnaji ve 
vybíjené. 

Ètvrtek byl „ve znamení“ Afriky. 
Poté, co nás Chòapík – malièký 
nilský krokodýl, probudil a popohnal 
na rozcvièku, po snídani  nás Mach 
a Šebestová seznámili s tím, že 
pomocí kouzelného sluchátka s nimi 
budeme cestovat do Afriky, a to 
dokonce i do minulosti. Ocitli  jsme 
se tak s nimi v dobì faraónù, v dobì 
kdy žil Mojžíš. Kromì toho, že každé 
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Farní tábor „Cesta kolem svìta“



Vypráví se o jednom dnes již zemøelém a nenásilných programù. Tak to jsou media, prosím: Jen houš� a vìtší kapky! Dal-li Pán 
knìzi úsmìvná historka. Bylo to nìkdy v pade- která mají už svoje jméno a místo ve spoleè- talent, pak jej jen rozmnožujme. Znovu opa-
sátých letech, kdy tehdejší režim zabavil církvi nosti. Jsou media ne až tolik známá, ale na kuji: máme-li možnost, pišme, upozornìme na 
její majetek a stanovil, že se bude starat o její jejich hodnotì to nic neubírá. Dnes mám na vìci zajímavé a zachovejme kulturu. I to je 
ekonomické zabezpeèení. Onen knìz dostal mysli mìsíèník naší farnosti, který právì držíte služba farnosti. Jsem pøesvìdèen, že redakce 
dost rozsáhlou farnost a tak jej napadlo, že by v rukou - náš MOST. Právì dnes vyšlo jeho získává stále nové zkušenosti i kvality a tak si 
mohl požádat tehdejší ONV o pomoc. Napsal dvousté èíslo, které øíká i bez veliké reklamy, strašnì moc pøeji, abyste mohli, až se èas 
tedy žádost o pøíspìvek na zakoupení auta, že tento MOST vychází již øadu let a vychází naplní držet v rukou a èíst tøísté, ètyøsté a další 
aby mohl dobøe stíhat duchovní správu. Na nepøetržitì mìsíc co mìsíc. Všichni se na nìj èísla MOSTu. To, co napíšete, vložte do obál-
ONV jakýsi vtipný úøedník žádost pøeèetl a jistì tìšíme, protože vìtšinou se jeho poèetné ky, zalepte, napište slùvko „MOST“ a vhoïte 
napsal odpovìï: Pokud víme z Bible, tak Ježíš vydání rychle rozebere. Já bych na tomto mís- tøeba do poštovní schránky na faøe, nebo dejte 
Kristus nejezdil autem, ale na oslíku. Knìz tì chtìl opravdu moc a moc podìkovat celé nìkomu  z redakce. Pod každým pøíspìvkem 
odpovìï pøeèetl a neménì vtipnì reagoval:  jeho redakci: Ing. Marianu a Ivetì Kozokovým, a� je ale i èitelný podpis a adresa, pøípadnì 
Podìkoval za upozornìní a požádal, aby mu Ing. Mgr. Stanislavu a Pavle Janczykovým a telefonní èíslo pro možný kontakt - to patøí 
tedy nìjakého toho oslíka, èi osla z ONV Mgr. Evženovi a Mgr. Hance Workovým  za k dobrým mravùm. Na anonymy se nebere 
poslali. Jak to dopadlo nevím, ale já jsem jej tuto jejich mnohaletou a houževnatou práci. zøetel. Nechcete-li své jméno zveøejòovat, 
pøed mnoha lety poznal jako øidièe auta. Nikdo z nich není profesionální novináø, ale staèí to tam jen pøipsat.

Historka úsmìvná, ale mající jakousi hod- tuto práci zvládají opravdu moc dobøe. Nevím, Mohli bychom si pøedstavit, s jakou radostí 
notu i dnes. Když pøed dvaatøiceti lety usedl na v kolika farnostech naší diecéze vychází farní by spolupracovali naši bratøi a sestry, kteøí se 
Stolec sv. Petra náš slovanský papež Jan èasopis s takovou pravidelností a tolik let. nedožili konce totality a byli odkázáni na 
Pavel II., zaèala pøicházet z rùzných stran Dìlají to s láskou a dìlají to dobøe. Zvážíme-li, režimem trpìné a pøísnì cenzurované mini-
svìta pozvání k návštìvì. Nejprve jaksi že mají taky svoje zamìstnání, svoje rodiny a mum, které bylo k dispozici. Máme-li urèité 
nesmìle, vždy� papež nikdy necestoval a vidìt ještì dìlají øadu vìcí pro farnost, pak veliké schopnosti, dary èi hodnoty, pak jistì ne proto, 
jej hranièilo se zázrakem. Jan Pavel II. se ale podìkování je zcela na místì. abychom je v sobì a pro sebe zakonzervovali, 
na první cestu do Mexika vypravil. Pak Jenomže i oni jsou vázáni na materiál, který ale abychom se umìli dìlit s druhými.
následovalo rodné Polsko a když svìt vidìl, že dostanou a tak bych chtìl prosit, abychom se P. František
papež chce být lidem blízko, pak se s pozván- nebáli psát. Je øada vìcí, kterými mùžeme 
kami doslova roztrhl pytel. No a nejedna obohatit druhé a o to jde. V Rytíøi Neposkvr-
reakce? Proè cestuje, Kristus necestoval, proè nìné v polské verzi je tøeba pravidelná rubrika, 
létá letadlem, vždy� Kristus ani apoštolové ve které ètenáøi prosí tøeba o modlitbu v zá-
letadlo nemìli… No tak to jsme si všimli i bez važných situacích, nebo se dìlí o to, jak jim 
veliké námahy, že letadla byla vynalezena až v té èi oné situaci bylo Bohem pomoženo. 
dávno po období viditelného života Ježíše Prostì jde o pestrost obsahu, ale musí jít 
Krista na této zemi. V mnoha lidech vzbudilo  nutnì i o kulturu obsahu. Naštvu-li se tøeba na 
údiv, že ve Vatikánu existují poèítaèe, internet, sousedku, pak to není dùvod, abych to 
že Apoštolský Stolec má svoje internetové „rozmáznul“ na stránkách èasopisu. I náš 
stránky, že papež používá letadlo a papamo- MOST je na internetu a vím, že v té podobì jej 
bil… Tak jsem si øíkal, kdyby se nyní mezi nás ète i øada lidí i mimo Tøinec a jsou tomu rádi. 
vrátil tøeba apoštol Pavel, s jakou chutí by Všichni známe taky termín „tiskaøská kachna“ - 
nasedl do letadla a létal po celém svìtì, aby omyl, který se mùže vloudit do textu jistì ne ze 
Kristovo evangelium roznesl do všech stran…! zlé vùle, ale proto, že v redakci nejsou andìlé, 
V mìsíci srpnu slavíme den pøed Slavností ale jen lidé. Pak by bylo tøeba veliké dávky 
Nanebevzetí Panny Marie památku sv. Maxmi- velkodušnosti, pochopení a urèitì i milosrden-
liána Marie Kolbeho. Známe jej jako muèední- ství, protože i v našem životì a práci mùže 
ka koncentraèního tábora v Osvìtimi, ale on je dojít tu a tam k nìjakému nedopatøení a kdyby 
taky veliký tiskový apoštol. Vzpomeòme na nás Bùh chytal za každý omyl, pak bychom tu 
jeho misi v Japonsku, kde buduje tiskárny, aby asi už ani nebyli. Vzpomínám si, jak kdysi 
mohl šíøit køes�anskou zvìst do všech dávno se dostala taková „kachna“ i do 
dostupných èástí svìta. Dodnes vychází Rytíø Katolických novin. Ètenáøi si mohli pøeèíst, že 
Neposkvrnìné, kterému dal sv. Maxmilián na Velký pátek sloužil papež Pavel VI. (+1978) 
Maria Kolbe poèátek. No a protože svìt i slavnou mši svatou - když na Velký pátek se 
èlovìk se rozvíjí, pak to samé musí nutnì platit mše svatá neslouží vùbec nikde. 
i o církvi, vždy� i ona je spoleèenstvím lidí. Budeme jistì hledat nové a nové podnìty, 
Dnes známe celou øadu církevních èasopisù, aby se náš MOST stále dobøe èetl, aby 
existují rozhlasové a televizní stanice, díky z kostela rychle mizel jako vzácný, aby jeho 
kterým tøeba naši nemocní bratøi a sestry èetba byla stále obohacením. Vzpomínám na 
mohou prožívat nedìlní mši svatou, slyšet dnes již zesnulého pana Františka Babiucha, 
øadu krásných katechezí a necítit se daleko který umìl pohladit po duši svými básnìmi. 
ode všeho, protože uprostøed „toho všeho“ K jejich tvoøení vstával po pùlnoci, øíkával, že 
díky svému stáøí a chorobám už být nemohou. v té dobì má nejlepší inspiraci a klid ke psaní. 
Pøed nìkolika lety zaèala u nás vysílat televize Do jeho šlépìjí vstoupil nìkolikrát velmi krásnì 
Noe a dnes je opravdu velmi dobøe pøijímána i Standa R. Ono napsat báseò, aby to nebyla 
nevìøícími diváky. Cení si pouèných, krásných jen rýmovaèka, je veliké umìní a já nesmìle 
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Církev a media

Duchovní cvièení 
pro muže od 17 let

• v arcibiskupském knìžském semináøi 
v Olomouci,

• 2. - 6. srpna 2010,
• se spirituálem Teologického konviktu 

P. Janem Linhartem 
Více informací: www.knezskyseminar.cz 

Př íbě h jedné rodiny
Když jsme se poprvé setkali, neèekali jsme, 

že to setkání potrvá tak dlouho… a trvá nadále. 
Ne, že bychom se neznali už døíve, ale tehdy pro 
nás zaèalo krásné dobrodružství. Na zaèátku 
90. let minulého století spousta lidí zaèala 
podnikat, zaèala dìlat nìco, co pøed tím nikdy 
nedìlali. A my jsme zaèali tvoøit náš farní 
èasopis. Pustili jsme se do nìèeho, s èím jsme 
døíve nemìli vùbec žádné zkušenosti. Nebyli a 
nejsme absolventy žurnalistiky, nevystudovali 
jsme obor sociálních vìd, ale chtìli jsme to 
zkusit – otevøít našim farníkùm stránky vlastního 
farního èasopisu. A tak se zrodil náš MOST.

Lidský život pomìøujeme prožitými roky, 
u èasopisu, jehož nové èíslo se rodí každý 
mìsíc, to budou zcela logicky mìsíce. A tak 
jsme se dostali k èíslu 200 – ano, od února 1994 
do srpna 2010 MOST vyšel již dvìstìkrát. Je to 
hodnì èi málo, anebo tak akorát? Ne, milí 
ètenáøi, teï od vás neèekáme odpovìï. V redi-
gování našeho MOSTu budeme pokraèovat. 
Teï, po necelých sedmnácti letech, to pro nás 
už není dobrodružství, ale zodpovìdnost. Nyní 
už víme, co se od nás oèekává, co bychom vám 
mìli ve farním èasopise pøinášet. 

A o jakouže rodinu se jedná v názvu tohoto 
èlánku? My všichni jsme pøece ta rodina – pár 
lidí, kteøí tvoøí redakci èasopisu a stovky lidí, 
kteøí ten èasopis každý mìsíc pøijímají za své, 
prostì my všichni, kdož se tìšíme na to, že už za 
mìsíc spatøí svìtlo svìta MOST è. 201.



Otèe Romane, tøi roky v lidském životì 
nejsou žádnou pøevratnì dlouhou dobou, 
ale nelze je ani tak prostì hodit za hlavu. 
Jak jste prožil Vy ony tøi roky v Tøinci?

Aktivnì. Ony tøi roky uplynuly velmi rychle, 
jelikož jsem se v Tøinci vùbec nenudil! Nebylo 
to jen o aktivitách, ale pøedevším jsem sbíral 
cenné zkušenosti z pastorace. Tøinec skýtá 
možnosti práce se všemi vìkovými skupinami, 
a já jsem se nechtìl vìnovat jen dìtem a 
mládeži, ponìvadž mì biskup poslal pro 
všechny. Nevím, nakolik se mi to podaøilo, ale 
snažil jsem se o to. 

Každý z nás knìží má své priority, a také 
vycházíme z jiných vlastních životních 
zkušeností. Pro mì osobnì je dùležité prožívat 
spoleèenství s Ježíšem a druhými lidmi, a to 
nejen pøi mši svaté, ale také mimo mši svatou. 
Toto mi chybí v našich farnostech, že se èasto 
spokojíme jen se mší svatou a víc už nás 
nezajímá. Eucharistie je samozøejmì vrcholem 

mìsto, fara, …), ale i mezilidské vztahy. pùsobení nìco, na co nezapomenete, co a zdrojem køes�anského života, ale také 
Cítil jste se mezi námi, co by farníky i bylo pro Vás natolik mimoøádné a význam-zaèátkem. Proto každá mše svatá konèí oním 

vyzváním knìze: „Jdìte ve jménu Pánì!“ Tato Vašimi spolupracovníky dobøe? né, že Vám to zùstane nadlouho v srdci 
výzva nás vede k tomu, abychom toto Nerad takto nìco hodnotím, co má spojitost nebo pamìti?
spoleèenství s Ježíšem prohlubovali ve s mou službou knìze. Proè? Vnímám to, že Na co jistì jen tak nezapomenu a myslím si, 
spoleèenství bratøí a sester, abychom se jsem do farnosti poslán, pak to není o mých že ani farníci ne, tak jsou to mé první mše 
spoleènì povzbuzovali, radovali, nesli své pocitech, ale o tom, jestli jsem své poslání svaté v polském jazyce. Polštinu jsem znal již 
bolesti. To je pravé spoleèenství køes�anù, dobøe naplnil, a to mùže hodnotit jen ten, který pøed svým pøíchodem do Tøince, ale jen 
o které máme usilovat a budovat. O to jsem se mì k vám poslal. Já mám sloužit, jak nejlépe z televize, a to ještì z dìtství. 
i snažil, tìmi aktivitami, které jsme spoleènì umím a to jsem se snažil dìlat. Pokud se mi Nemám nic proti polskému jazyku, ten se mi 
organizovali. Všem, kteøí se nebáli obìtovat nìco nelíbilo, tak jsem se to snažil zmìnit, líbí, ale upøímnì jsem rád, že odcházím do 
èas pro farnost a druhé, ze srdce dìkuji. pokud to nešlo, tak to pøijmout. Nejvíce v ži- jednojazyèné farnosti. Nejsem dostateènì 

Jsem velmi rád, že jsem mohl poznat votì rosteme na pøekážkách a problémech, nadán na jazyky. Každá pøíprava knìzi na mši 
spoustu krásných lidí z farnosti, se kterými které musíme zdolat. svatou zabírá dost èasu, pøíprava na mši 
jsem prožíval pìkné vztahy. Bez nich bych si Kromì bìžných knìžských povinností svatou v polském jazyce mi zabrala dvojnáso-
život ve farnosti nedovedl pøedstavit a cítil bývá èasto povinností kaplana i péèe bek èasu.
bych se jaksi ochuzený. Zase nás to vrací o místní mládež. Zkuste zhodnotit uplynulé Jistì jste v Tøinci zažil chvíle radostné i 
k Tomu, který je alfa i omega lidského života: tøi roky z pohledu práce s mládeží. Potìšili ménì radostné. Popište nám historku, 
Kdyby nebyl On, nebyl bych poznal tyto lidi, Vás? Zklamali Vás? Byla to s nimi „døina“? která Vás nejvíce pobavila, které se budete 
kteøí Ho stejnì milují a chtìjí být s Ním, jako Kdybyste mìl naši mládež ohodnotit jako pøi vzpomínce na ni smát ještì dlouho?
já. ve škole, jakou byste jí dal známku? Nic zvláštního mì nenapadá. Takových 

Víme, že Tøinec není zrovna mìstem Vše, co chcete dìlat poøádnì je „døina“. drobných veselých pøíhod bylo mnoho. Èasto 
plným krásných zákoutí a la Praha èi Èeský Práci s mládeží nepovažuji za nìco zvláštního, se pøihodí právì pøi mši svaté: Jedna 
Krumlov, ale pøesto se zeptáme: našel jste pro mì osobnì je to obohacení mého života. maminka, jejíž syn zaèínal ministrovat, proží-
si v Tøinci nebo jeho okolí nìjaké místeèko, Oni vám pomáhají nezestárnout, musíte se vala jeho zaèátky s ním. Na tom není nic 
kde jste rád chodil, kde se Vám prostì vžívat do jejich svìta, porozumìt jejich zvláštního a neobvyklého. Akorát to, že já 
líbilo, kde jste se prostì cítil dobøe? problémùm, které jsou zcela jiné než ty, které jsem pøi mši svaté nevidìl, co on dìlá za mými 

Je pravda, že mám radìji lesy a pøírodu, jsme øešili my v mládí. Jejich otevøenost a zády, avšak jeho maminka to vidìla a snažila 
než mìsto. Avšak jsem kluk z mìsta, tak jsem upøímnost vás uèí pokoøe a pøímosti. Jestli mì se ho z první lavice krotit rùznými gestikulace-
se nauèil nacházet i v nìm nìco krásného. nìkdy zklamali? Mnohokrát! Avšak znovu si mi a pokyny. Já jsem nevidìl syna, ale 
Fascinuje mì tøeba stará èást „Werku“, která musím uvìdomit, že pokud èlovìka chcete maminku, kterou kromì mì a možná nìkteré-
má pro mì své kouzlo. nìkam posunout, tak mu musíte odpustit a ho z ministrantù nikdo nevidìl. Byl to velmi 

nehledìt na jeho pády. Co mì pøi práci s nimi veselý zážitek, musím pøiznat, že jsem se Co se týká romantických míst, tak mì 
mnohokrát povzbudilo, byla jejich sebereflexe: musel hodnì krotit, abych smíchy nevybuchl. oslovily Kojkovice a Karpentná svými výhledy 
„Otèe, obdivujeme vás, jak to s námi mùžete na okolní krajinu. Když jsem se chtìl jít projít, Druhá veselá pøíhoda byla také pøi mši 
vydržet!“ tak jsem nejradìji chodil na Javorový nebo svaté, když støedem kostela procházel velký 

Ostrý, nìkolikrát jsem byl i na Jahodné a Není to úžasné! Hodnotit nikoho nechci, od brouk. Málokdo si jej všiml, kromì jednoho 
Èantoryji. toho je Nejvyšší. farníka. Ten však pro svùj tìlesný hendikep 

poslal odstranit tohoto nepøítele kostela jednu Farnost to není jenom místo (kostel, Prožil jste bìhem svého tøineckého 
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Rok se s rokem seš el...

Z Tř ince do Lichnova u Nového Jič ína
V nedìli 18. èervence 2010 se naše farnost rozlouèila s P. Romanem Macurou, který v naší farnosti pùsobil jako kaplan od léta roku 2007, kdy 

nahradil P. Jana Mazura. K 1. èervenci 2010 ho biskup František Václav Lobkowicz jmenoval administrátorem ve farnosti Lichnov u Nového Jièína. 
Pøi této pøíležitosti jsme Otci Romanovi položili nìkolik „rozluèkových“ otázek. 



paní, která sedìla v jeho blízkosti. Nic zvlášt- se byl pøedstavit farníkùm a trochu poznat 
ního. Avšak toto se dìlo právì, když jsme se okolí. Jsou to pìkné, malé podhorské vesnièky 
modlili modlitbu Pánì. Kostel byl ve zbožném v údolí mezi Hukvaldy a Frenštátem pod 
rozpoložení a najednou kostelem zaznìlo Radhoštem. 
„køup“. Brouk byl rozdrcen za doprovodu Jaký máte pocit pøi pomyšlení, že si za 
modlitby Pánì. To jsem se už neudržel. nìkolik dnù sbalíte své vìci, naložíte do 

…a naopak: bylo Vám nìkdy v Tøinci auta a odvezete do svého nového pùsobiš-
opravdu moc smutno a hodnì tìžko na tì? Opustíte èervenou zdìnou faru na 
srdci? Høbitovní ulici v Tøinci, rozlouèíte se s tøi-

Mnohokrát, ale to je realita. Pøed tím nikdo neckým farním kostelem sv. Alberta, proje-
z nás neuteèe. Nemùžeme být poøád heppy. dete „myší dírou“, zamáváte „werkovým“ 
Nejvìtších zklamání jsem došel, když jsem komínùm, naposledy se pokocháte pohle-
chtìl udìlat nìco pro druhé, pøedevším pro dem na Javorový a  rozjedete se za novými 
farnost a vidìl jsem nezájem farníkù, to mi farníky, do nového kostela, na novou 
bylo opravdu smutno. faru…?

Z relativnì velkého Tøince odcházíte do Dobrý. Jak to øekl O. František pøi mši svaté 
menší farnosti Lichnov u Nového Jièína. na podìkování: „Není tøeba se louèit, dveøe na 
Co oèekáváte od své nové farnosti? faøe jsou stále otevøené.“ Odcházím do jiné 
Zdùrazòujeme slovo „své“, nebo� to bude farnosti, to však neznamená, že bych zpøetrhal 
Vaše první farnost, za kterou jakožto faráø všechny vazby. Vìøím, že, pokud jsou 
budete plnì zodpovìdný? upøímné, tak vydrží i pøes vzdálenost 50 km. 

Jsou to dvì malé farnosti. Budu spravovat Otèe Romane, na konec tohoto krátkého 
dva kostely a dvì kaplièky, v kterých jsou rozhovoru bychom Vám chtìli z celého 
každý týden pravidelnì bohoslužby. Co vím, srdce podìkovat za Vaši obìtavou a 
že mi bude ze zaèátku dìlat trochu potíže, je dobrou službu v naší farnosti v letech 2007 
pøechod z mìstského zpùsobu života na až 2010. Pøejeme Vám hodnì krásných 
vesnický. Po pár zkušenostech již vím, že si chvil ve Vašem novém pùsobišti. A� Vás 
na to jde zvyknout. provází požehnání našeho Pána i pøímluva 

Jaké budou Vaše první kroky v nové far- Panny Marie a všech Jeho svatých. Pøeje-
nosti? Už jste tam vùbec nìkdy byl? Už jste me také brzké uzdravení, abyste se co 
se bavil se svým pøedchùdcem v lichnov- nejdøíve mohl vrhnout na své nové faráøské 
ské farnosti? povinnosti. A snad promluvíme z duší 

Ve své nové farnosti jsem se byl již všech tøineckých farníkù, když øekneme, že 
nìkolikrát podívat a domluvit se s faráøem na Vás v Tøinci vždy rádi uvidíme, by� už 
pøedání farnosti. Pøi dalších návštìvách jsem jenom jako milého hosta.
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Po tøech letech máme v Tøinci opìt nového život i studium na teologické fakultì. Osobnì 
kaplana! P. Mgr. Adrian Koszembar se s námi si však myslím, že èlovìk je studentem jen 
oficiálnì pøivítal v nedìli 11. èervence 2010. jednou v životì a pokud máme radost a 
Náš farní mìsíèník má dobrý zvyk ihned uspokojení z toho, co dìláme, tak je to 
pøedstavit tøineckým farníkùm osobu nového polovièka úspìchu…
kaplana, a tak jsme po tøech letech pauzy opìt Nechtìl jsem však zùstat v Polsku, a proto 
absolvovali jeden „uvítací“ rozhovor. jsem požádal O. biskupa Františka Lobko-

wicze, aby mì pøijal do ostravsko-opavské 
Mohl byste nám øíci, Otèe Adriane, nìco diecéze. Po pøíchodu do Èeska jsem se rok 

o sobì, mohl byste nám popsat Váš seznamoval se základy èeského jazyka, bydlel 
jsem u rodiny v Èeském Tìšínì. dosavadní životní pøíbìh, Vaše koøeny…

Narodil jsem se 5. bøezna 1978 v Tychach Øeknìte nám, jak u Vás zrálo knìžské 
otci Piotrowi a matce Ilonì. Spolu s mladším povolání, jaká byla ona vnitøní cesta k roz-
bratrem Arturem jsme vyrùstali v Katowicach - hodnutí stát se knìzem?
Janowie. Absolvoval jsem železnièáøskou Víte, na tuto otázku není jednoduché 
školu v Sosnowcu, kde jsem vypracoval odpovìdìt. Povolání ke knìžství vnímám jako 
technickou práci a také odmaturoval. V Kato- dar od Pána. Je to tajemství, které mì 
wicach jsem se také pøihlásil na teologická pøerùstá a které nedokážu pochopit svými 
studia a vstoupil do knìžského semináøe. Víte, smysly. Když se tak ohlížím zpìt, uvìdomuji 
jsem èlovìk a ne andìl. Byl jsem student a si, že v mém životì bylo nìkolik knìží, 
bohoslovec. Míval jsem dny štìstí a úspìchù, øeholních sester i „obyèejných“ lidí, kteøí na mì 
ale pøicházely i chvíle, kdy jsem se znovu mìli velký vliv, nasmìrovali mì správným 
musel nad sebou zamyslet, zhodnotit svùj smìrem a kterým ze srdce dìkuji za pomoc, 

za modlitby, za obìtí i povzbuzení… Hmm… 
každý z nás je strojvedoucím vlaku svého 
života, správnou kolej mu pak ukazuje Bùh a 
On také správnì pøehazuje výhybky.

Jak vypadala Vaše jáhenská a dosavadní 
knìžská praxe? 

Jáhenskou praxi jsem si odbyl ve Frenštátì 
pod Radhoštìm, kde jsem po svém knìžském 
svìcení 30. èervna 2007 pobyl ještì dva roky. 
Loni jsem nastoupil jako kaplan do Havíøova a 
letos k vám, do Tøince. Pochopil jsem, že být 
knìzem je vždy stejné, a� jsem knìzem ve 
Frenštátì, Havíøovì, Tøinci èi kdekoli jinde. Jde 
o to být dobrým knìzem. Jsem rád, že mi Bùh 
posílá do cesty rùzné lidi, ale srovnávat je 
nemohu, protože každý z nich je originál, 
stejnì tak nemohu srovnávat jednotlivé 
farnosti, protože každá farnost je nìèím 
specifická. 

Jaké máte záliby a koníèky, co rád 
dìláváte a naopak je nìco, co takzvanì 
„nemusíte“? 

Mým velikým koníèkem jsou železnice, do 
vlakù jsem opravdu blázen. Také rád plavu. 
O tom co „nemusím“ radìji nebudu mluvit, 
protože bychom na to nemìli èas ani místo ve 
vašem èasopise (smích). 

Setkal jste se již nìkdy døíve s naším 
mìstem, farností, anebo Vaše cesta do 
Tøince byla cestou do neznáma?

Mùj strýc pracoval v Tøineckých železár-
nách, já osobnì jsem v Tøinci nikdy døíve 
nebyl.

Jaké jsou Vaše první dojmy z Tøince? 
Víte, Tøinec na mì zapùsobil zvláštním 

dojmem, který ale ještì nedokážu specifikovat. 
Ještì to asi potrvá nìkolik mìsícù, než to tady 
poznám, všemu se nauèím.

Tøinecká farnost je dvojjazyèná farnost a 
polovina všech mší svatých, pobožností a 
jiných obøadù je v polštinì. Pro Vás jako 
Poláka to je urèitì dobrá zpráva…?

Hmm… nevím, zda je to dobrá zpráva, 
protože tìch nìkolik posledních let jsem mluvil 
témìø výhradnì èesky, polštinu v liturgii jsem 
skoro vùbec nepoužíval. Doma mluvíme „po 
naszymu“ stejnì jako vy tady, takže si snad 
budeme rozumìt. A za tìch pár dnù jsem už 
poznal rozdíl mezi liturgií slouženou v Polsku a 
tady ve Slezsku (smích). 

Dìkujeme za zajímavá slova, pøejeme 
Vám zde s námi vše dobré a srdeènì Vás v 
Tøinci vítáme. Buïte s námi všemi jako 
doma!

P. Adrian Koszembar: 
Jde o to být dobrým kně zem, a� je to kdekoli



Jak málo staèí k tomu, aby èlovìk abych se rozhodla a našla odpovìï na 
objevil nìco, co ho obohatí? Je tìžké svoje otázky. Jen nevím, kde hledat. 
popsat to, co se nachází v lidském srdci. Vlastnì vím… Bùh mi dal krásný dar - 
Nìkdy ani slova na tento popis nestaèí. DAR PSANÍ. Moc ráda pøemýšlím a 
Obèas tento popis se stává procesem píši rùzné pøíbìhy, úvahy apod. V téhle 
celoživotním. Obèas èlovìku chybí i chvíli si plním jeden ze svých snù. 
odvaha, aby druhému odkryl, co je Snažím se napsat knihu. Ne proto, 
uvnitø, v jeho nitru. I pøesto je dùležité abych z toho mìla nìjaký užitek, ale 
nevzdat se, nebo� Ježíšovo srdce je protože chci lidem ukazovat svou víru 
veliké a plné lásky. Skrze nìj mùžeme v Boha. A používám k tomu všechno 
pochopit to, co nás každý den užírá a možné, píši ruènì, obèas i na poèítaèi, i 
nemusíme k tomu hledat vhodná slova. když to moc v lásce nemám, radìji 
Staèí se jen ztišit a poslouchat. Pøed pár ruènì. Ale materiál budu èerpat ze 
lety jsem uslyšela. Hlas, který mì volal a všeho, ze svých deníkù, ze svých 
stále zùstal ve mnì. Je tam dodnes. webových stránek, i z památníku, kde 
„Kláro, pojï za mnou…“ A moje jsou myšlenky lidí, které mám ráda a 
odpovìï znìla ANO. nechci na nì zapomenout. Jeden 

Je tìžké poznat, kam vlastnì má náš kamarád mi napsal: „Pro mnoho lidí 
život smìøovat. Ale jedno je jisté budeš nenápadný èlovíèek, ale pro 
jakkoliv se rozhodneme, mùžeme jen ty, co Tì poznají, budeš symbolizo-
vìøit, že naše rozhodnutí bylo správné. vat hodnou dívku s velkým srd-
Pøijdou chvíle špatné, kdy mùžeme zaèít cem, na pravém místì.“ On to 
pochybovat, zdali jsme vùbec zvolili vystihl pøesnì, i když mì mnoho lidí 
správnì, ale uvìdomme si, že Bùh nezná, skrze mé psaní mì mùžou 
nedìlá chyby! poznat. Jsem, jaká jsem, hledám, a i 

Já… Chtìla bych vám toho spoustu když pochybuji, ty pochybnosti nepøe-
øíct, ale to by bylo na dlouho. Sdìlím sáhnou moji víru, že najdu.
vám jedno tajemství mladé skoro 21-leté Moudrý èlovìk hledá moudrost 
ženy. Pøišla jsem za jedním knìzem v druhých lidech. Øídím se svou vlastní 
kvùli duchovnímu rozhovoru a øekla myšlenkou, protože nikdy nevíme, èím 
jsem: „Otèe, myslím, vlastnì vím… nás druhý èlovìk mùže obohatit. 
To není jen nìjaká pøedstava. Alespoò nìco jsem vám odkryla ze svého 
Myslím, že mi Bùh poukázal, kam nitra. I tento malý úryvek použiji, jako 
moje cesta má smìøovat. Jde materiál ve své knize. Chci vás ještì 
o tohle: Stojím na cestì a kolem požádat o jedno…
sebe mám košíky s chlebem a O modlitbu, nejen za mì, ale za 
s obleèením. Rozdávám je lidem, každého, kdo stojí pøed velkým rozhod-
kteøí je potøebují. Na sobì mám nutím. 
obyèejné šaty a moje vlasy jsou ŽIVOT JE JEDEN DLOUHÝ 
zakryté. Pøijde ke mnì žena a KROK DO NEZNÁMA. Ale pokud 
øekne: DÌKUJI. Já jí odpovím: ON ho prožijeme s Pánem, cesta k cíli 
TÌ MILUJE.“ Ten knìz mi øekl, a� to nebude tak daleká, jako bez nìj.
nechám být, že se to po èase tøeba vrátí, 
a nebo ne. Ano po dvou letech se to Dìkuji za pozornost a… pokraèování 
vrátilo a ještì mnohem intenzivnìji. Ale pøíštì.

Klára Janczyková stále tomu nerozumím. Modlím se za to, 
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Dobroèinný bazar
Na konci hodiny náboženství faráø oznamuje 
maminkám, které si pøišly pro dìti: 
„Náš každoroèní dobroèinný bazar bude už za 
mìsíc. To je dobrá pøíležitost, jak se mùžete 
zbavit všeho, co už nechcete schovávat, ale co 
ještì mùže nìkomu posloužit. Nezapomeòte 
s sebou vzít své manžely.“

Citace
Matka se dohaduje se svou neposlušnou dcerou. 
„Vzhledem k tomu, že neposloucháš mne, 
doufám, že budeš poslouchat aspoò Boží slovo. 
Ode dneška na tebe budu mluvit výhradnì citáty 
z Bible.“
Druhý den ráno dcera dlouho nevstává. Když to 
matka vidí, otevøe dveøe dívèiny ložnice a køikne 
na ni: „Dìvèe, øíkám ti, vstaò“ (Mk 5,41). Dcera 
se pøevalí na posteli a odpoví: „Co mi chceš, 
ženo? Ještì ne-pøišla má hodina“(Jan 2,4). 

Hypotéza
Jeden teolog se domnívá, že pùvodnì v nebi 
zøejmì nebyla žádná žena, nebo� v knize Zjevení 
apoštola Jana je psáno: „Když Beránek rozlomil 
sedmou peèe�, nastalo v nebi mlèení asi na pùl 
hodiny“ (Zj 8,1). 

Iluze
Mladá žena navštíví faráøe a ptá se ho: „Otèe, 
poslední dobou jsem se èasto dívala do zrcadla, 
a èím víc jsem se prohlížela, tím jsem si 
pøipadala  krásnìjší, je to høích?“
Knìz si ji prohlédne a odpoví: „Sleèno, to není 
høích, to je jen velký omyl!“

Pøedstavování
Jednoho dne Jan XXIII. (papežem v letech 1958 
až 1963) navštívil øímskou nemocnici Svatého 
Ducha. Matka pøedstavená pøišla celá dojatá 
a pøedstavila se: „Svatý Otèe, já jsem 
pøedstavená Ducha svatého.“ „No to je úžasné, 
gratuluji! Já jsem jenom Kristùv námìstek.“

Jedineèný pøípad
Deset žen pøišlo najednou do nebe. Svatý Petr 
jim øekl, aby ty, co nikdy nikoho nepomluvily, 
zùstaly po jeho pravici. Devìt z tìchto deseti žen 
se postavilo po Petrovì levici. Svatý Petr se 
zamyslel a dodal: „A tu hluchou si vezmìte taky 
s sebou!“

HUMOR
Ekonomické okénko: Shrnutí 

Pìší pou� z Èeského Tìšína do Frýdku
Všechny srdeènì zveme – pojïte s námi do Frýdku v sobotu  14. 8. 2010

Program: 
  7.30 - požehnání v kostele NSJ Masarykovy sady È.Tìšín
  8.30 - zastávka, modlitba – kaple Antoníèek - Mosty
  9.30 - zastávka, modlitba a obèerstvení - kostel Koòakov
11.30 - zastávka, modlitba a svaèina - kostel Horní Domaslavice
15.00 - zastávka, setkání s poutníky z Havíøova Bludovic - døevìný kostel Sedlištì
16.30 - zastávka, modlitba - studánka v Hájku spoleèný prùvod do baziliky Panny Marie 

ve Frýdku
18.00  - mše svatá, prùvod kolem kostela

Odjezd zpìt – motoráèkem z nádraží ÈD

Èeká nás 30 km pìší chùze turistickým tempem za každého poèasí. Nutné vybavení - 
svaèina, dobré boty, pláštìnka, dobrá nálada. Doprovodné vozidlo a malé obèerstvení 
zajištìno. Na všech zastávkách i bìhem cesty se mùžete pøipojit.

a

a

a

Do výšky už nevyrostu, ale duchovnì rostu stále…

Mě sto sně hem zaváté

Pou� na sv. Hostýn
Na slavnost Nanebevzetí Panny Marie,

15. srpna 2010 
poøádáme pou� na sv. Hostýn. 

Odjezd v 7.00 hodin od Slovanu 
a 7.05 hodin ze stanovištì - Gvuzd. 

Zapsat se lze v zákristii. 

Cena je 200 Kè. 

Více informací na tel.: 558 996 282, 

603 991 754. 

a
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„Czkowiek têskni za spotkaniem z Bogiem, a Chcia³a, by Jej wizerunek przeniesiono do blizko 9 hektarów ziemi. Trudno wyliczyæ 
pielgrzymki kieruj¹ jego myœli ku przystani, do koœcioka. PóŸniej obraz zosta³ przeniesiony do wszystkie budowle, pomniki, figury i dzie³a 
której mo¿e zawin¹æ na szlaku swoich parafialnego koœcio³a w Licheniu. W 1967 roku mi³osierdzia, które nadal powstaj¹ - Droga 
religijnych poszukiwañ.” zosta³ ukoronowany papieskimi koronami. Krzy¿owa, Golgota Œwiêtokrzyska, wioska 

Jan Pawe³ II W 2006 roku po 149 latach wizerunek Licheñ- dzieci niepe³nosprawnych, dom ludzi starszych i 
skiej Pani zosta³ umieszczony na o³tarzu inne objekty. W budowie jest m. in. hospicjum 
g³ównym Bazyliki Mniejszej w Licheniu. Ka¿de- dla chorych na raka. Szczególne miejsce „Ka¿da sytuacja ¿yciowa jest dobra, aby móc 

czyniæ dobro. Bo tylko takie ¿ycie ma sens, go roku oko³o dwóch milionów odwiedzaj¹cych w sercu ks. pra³ata Cz. Wali zajmuj¹ 
bowiem wszystko przemija, jedynie dobro pielgrzymów prosi Boga o ³aski, dziêkuj¹ za te, g³uchoniemi. Dla nich nauczy³ siê jêzyka 
zostaje, bowiem ma ono coœ z samego Boga.” które otrzymali, przepraszaj¹ za swe grzechy, migowego. Od kilku lat z jego inicjatywy raz 

doznaj¹ uzdrowieñ cia³a i duszy. w miesi¹cu w sanktuarium odbywa siê msza Biskup Jan Tyrawa
œwiêta dla ludzi nies³ysz¹cych i niemówi¹cych.W drugim dniu naszej pielgrzymki odwie-

dziliœmy Ka³ków - Godów, Sanktuarium Matki Jeszcze wiele mo¿na by³oby napisaæ o obydwu „IdŸ przez ¿ycie tak, aby œlady Twoich stóp 
Bo¿ej Bolesnej, Pani Ziemi Œwiêtokrzyskiej. sanktuariach jak w Licheniu tak w Ka³owie - przetrwa³y Ciê.”
Dzie³a mi³osierdzia powsta³e przy tym Godowie. Jedno maj¹ wspólne - niezachwian¹ Biskup Jan Chrapek
sanktuarium s¹ œwiadectwem ewangelicznej wiarê i ufnoœæ w Bo¿¹ pomoc obydwu 
mi³oœci i troski o dobro bliŸniego. Bo tam, gdzie kustoszów i ich budowniczych: z Lichenia ks. Ponad trzy lata up³ynê³y od czasu, kiedy 
jest mi³oœæ do Boga, nie mo¿e zabrakn¹æ mi³oœci E. Makulskiego a z Ka³kowa - Godowa ks. z powodu ma³ej iloœci zg³oszeñ trzeby by³o 
do cz³owieka. Mo¿na powiedzieæ, ¿e ks. Cz. Walê. Oni niestrudzenie pe³nili wolê Bo¿¹. odwo³aæ parafialn¹ pielgrzymkê do Lichenia. 
Czes³awa Walê do Ka³kowa przywiod³a mi³oœæ Ich motem ¿yciowym, które wszczepiali Mo¿e to nawet dobrze, poniewa¿ teraz, dziêki p. 
do dzieci. Kiedy pracowa³ jako wikariusz wszystkim pielgrzymom by³y s³owa, które Stanis³awowi Przyhodzie, organizatorowi pielg-
w Krynkach, widzia³, ¿e dzieci z najdalszych zabrzmia³y w dniu koronacji w 2007 roku rzymki, zobaczyliœmy zupe³nie dokoñczone 
wiosek dzieli³a od koœcio³a odleg³oœæ oko³o 9 km wizerunku Bolesnej Królowej Polski w Sank-Sanktuarium Maryjne oraz ton¹c¹ w zieleni i 
a wielu nie posiada³o ani ciep³ych ubrañ ani tuarium w Ka³kowie - Godowie: „Bêdziemy trwali kwiatach otoczenie Bazyliki.
butów. Dlatego ksi¹dz postanowi³ przyjœæ do w dalszych pokoleniach, wierni pod krzy¿em, Kult Matki Boskiej Licheñskiej znany jest dziœ 
dzieci, aby przyprowadziæ je do Jezusa. jak Ty kiedyœ sta³aœ. Bêdziemy wzywaæ Twego na ca³ym œwiecie. Przyczyni³a siê do tego praca 
Pierwsza Msza œwiêta w zaadaptowanej na Imienia, by na tej ziemi ros³a Bo¿a chwa³a!”opiekunów sanktuarium Ksiê¿y Marianów a 
kaplicê szopie gospodarczej w Ka³kowie odby³a Dziêkujemy panu Stanis³awowi Przyhodzie szczególnie kustosza seniora ks. Eugeniusza 
siê w 1971 roku. Dziœ ks. kustosz Czes³aw Wala za zorganizowanie tej wspania³ej pielgrzymki do Makulskiego MIC, który z powodu wielu przy-
tak wspomina: „Budowê koœcio³a rozpocz¹³em Lichenia i Ka³kowa - Godowa. By³y to bywaj¹cych pielgrzymów podj¹³ decyzjê 
w 1983 roku bez pozwolenia w³adz pañstwo- niezapomniane prze¿ycia. On sam swoj¹ o budowie nowej, o wiele wiêkszej œwi¹tyni. 
wych. Ca³a œwi¹tynia powsta³a w stanie postaw¹ dawa³ piêkne œwiadectwo, co wszystko Zajmuj¹ca 25 hektarów bazylika wznoszona 
surowym w 153 dni. Podczas budowy mo¿e dokonaæ cz³owiek z pomoc¹ Bo¿¹ by³a wy³¹cznie dziêki datkom wiernych. Budowê 
brakowa³o wody, odpowiedniej ziemi, nie by³o pomimo wysokiego wieku. Dziêkujemy tak¿e ks. rozpocz¹³ w 1994 roku, a w 2004  odby³a siê 
telefonu. Ale by³a jakaœ moc nadprzyrodzona i Adrianowi, który uczestnictwem w tej uroczysta konsekracja. Bazylika Najœwiêtszej 
sympatia ludzka. Kiedy budowa³em tê pielgrzymce rozpocz¹³ sw¹ s³u¿bê kap³añsk¹ Marii Panny Licheñskiej jest co do wielkoœci 
œwi¹tyniê, nie wiedza³em jeszcze, ¿e budujê w naszej parafii. Pan Bóg zap³aæ za wszystkie dwunasta na œwiecie, ósma w Europie a 
sanktuarium. Ka¿dy kolejny krok podpowiada³o modlitwy i Msze œwiête.najwiêksza w Polsce.  Ks. E. Makulski: „Nie ma 

Irena Szymonikowami serce...”. Dziœ teren sanktuarium obejmuje cz³owieka, który nie prosi³by Boga o b³ogo-
s³awieñstwo i pomoc. Niech wiêc ta œwi¹tynia 
bêdzie naszym osobistyn dziêkczynno-b³agal-
nym darem dla Bo¿ego majestatu. Miliony ludzi, 
przez wieki, a mo¿e i do koñca œwiata, bêd¹ siê 
w niej modliæ. Czêœæ tych modlitw bêdzie 
ofiarowana za nasze dusze, za nasze rodziny za 
ofiarodawców. Potomni powiedz¹ o naszym 
pokoleniu: byli to ludzie wielkiego ducha, 
g³êbokiej wiary, ¿arliwej mi³oœci skoro zbudowali 
taki koœció³”.

Historia powstania Sanktuarium Matki Bo¿ej 
zwi¹zana jest z niewielkim obrazem, który od 
150 lat s³ynie z wielkich cudów i ³ask. Wed³ug 
legendy w 1813 roku ciê¿ko rannemu ¿o³nie-
rzowi ukaza³a siê Matka Bo¿a, zapewniaj¹c go, 
¿e powróci do kraju oraz wyrazi³a ¿yczenie, by 
odszuka³ jej wizerunek. Po 23 latach poszuki-
wañ K³ossowski odnalaz³ wizerunek Maryi i 
zabra³ go w rodzinne strony. W 1844 roku 
zawiesi³ obraz w kapliczce na okaza³ej soœnie. 
W 1850 roku Matka Bo¿a ukaza³a siê 
pasterzowi Miko³ajowi Sikatce, który opiekowa³ 
siê kapliczk¹. Nawo³ywa³a ludzi do modlitwy 
o przeb³aganie win, do zmiany sposobu ¿ycia. 

Pielgrzymka Parafialna do Lichenia i Kał kowa - Godowa

Prázdniny s Bohem 

a Donem Boskem

se uskuteèní v naší farnosti 
v úterý 24. srpna. 

Zaèneme mší svatou v 17.00 
hodin, po ní zaène vlastní 
program, který bychom zakonèili 
táborákem. 

Na program zve Salesiánská 
mládež z Èech, Moravy, Slezska 
a Slovenska pod vedením 
Georga Woclawka, SBD. 

Je to opìt jedineèná pøíležitost, 
jak pìknì zakonèit letošní 
prázdniny.



§ §Nedìle 1.8.2010 - 18. nedìle v mezi- První pátek v mìsíci - litanie a 
dobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 zasvìcení Božskému Srdci Ježíšovu.
èesky. §Mše svatá v Domovì pro seniory na 

§Pátek 6.8.2010 - svátek Promìnìní Sosnì je každý pátek v 15.30. Pùl 
Pánì; 1. pátek v mìsíci hodiny pøed zaèátkem mše svaté je 

možno pøistoupit ke svátosti smíøení.§Nedìle 8.8.2010 - 19. nedìle v mezi-
§dobí; 6.30 a 10.00 èesky, 8.00 a 17.00  Mše svatá v Nemocnici Sosna je 

polsky. sloužena každou sobotu v 15.30. Pøede 
mší svatou pøíležitost ke svátosti §Pondìlí 19.8.2010 - svátek sv. Terezie 
smíøení.Benedikty od Køíže, panny a muèednice, 

patronky Evropy.

§Úterý 10.8.2010 - svátek sv. Vavøince, 
jáhna a muèedníka.

§Nedìle 15.8.2010 - Slavnost Nanebe-
vzetí Panny Marie; 6.30 a 10.00 polsky, 
8.00 a 17.00 èesky.

§Nedìle 22.8.2010 - 21. nedìle v mezi-
dobí; 6.30 a 10.00 èesky, 8.00 a 17.00 
polsky.

§Úterý 24.8.2010 - svátek sv. Bartolo-
mìje, apoštola.

§Nedìle 29.8.2010 - 22. nedìle 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 
17.00 èesky.

§Pátek 3.9.2010 - 1. pátek v mìsíci.

§Nedìle 5.9.2010 - 23. nedìle v mezi-
dobí; 6.30 a 10.00 èesky, 8.00 a 17.00 
polsky.

§Každou nedìli pùl hodiny pøed veèerní 
mší svatou  je adorace Nejsvìtìjší 
Svátosti Oltáøní a svátostné požehnání. 

§Poslední nedìle v mìsíci - Mariánské 
veèeøadlo.

§V prùbìhu týdne mše svaté zaèínají 
v 6.35 a 17.00 hodin. V pondìlí, støedu, 
pátek - ranní èesky, veèerní polsky. 
V úterý, ètvrtek, sobotu - ranní polsky, 
veèerní èesky. 

§Každý ètvrtek po veèerní mši svaté je 
adorace Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní do 
19.00 hodin.

§Každý první pátek je po ranní mši svaté 
výstav Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní.

§Každý pátek vyjma prvního pátku  je 
výstav Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní 
s modlitbou Korunky k Božímu Milosr-
denství.
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18. nedìle v mezidobí (1.8.)
1. ètení: Kaz 1,2;2,21-23; 2. ètení: Kol 3,1-
5.9-11; Evangelium: Lk 12,13-21
Žalm: odp. Kéž byste dnes uposlechli jeho 
hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!
Ref .  S ³ysz¹c g ³os  Pana serc  n ie  
zatwardzajcie.

19. nedìle v mezidobí (8.8.)
1. ètení: Mdr 18,6-9; 2. ètení: Žid 11,1-2.8-
19; Evangelium: Lk 12,32-48 
Žalm: odp. Blaze národu, který si Hospodin 
vyvolil za svùj majetek.
Ref. Szczêœliwy naród wybrany przez Pana.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie (15.8.)
1. ètení: Zj 11,19a;12,1.3-6a.10ab; 2. ètení: 
1 Kor 15,20-27a; Evangelium: Lk 1,39-56
Žalm: odp. Po své pravici máš královnu 
ozdobenou ofirským zlatem.
Ref. Stoi Królowa po Twojej prawicy.

21. nedìle v mezidobí (22.8.)
1. ètení: Iz 66,18-21; 2. ètení: Žid 12,5-7.11-
13; Evangelium: Lk 13,22-30
Žalm: odp. Jdìte do celého svìta a hlásejte 
evangelium.
Ref. Ca³emu œwiatu g³oœcie Ewangeliê.

22. nedìle v mezidobí (29.8.)
1. ètení: Sir 3,19-21.30-31; 2. ètení: Žid 
12,18-19.22-24a; Evangelium: Lk 14,1.7-14
Žalm: odp. Bože, ve své dobrotì ses 
postaral o chudáka.
Ref. Ty dobry Bo¿e biednego ochraniasz.

23. nedìle v mezidobí (5.9.)
1. ètení: Mdr 9,13-18; 2. ètení: Flm 9b-
10.12-17; Evangelium: Lk 14,25-33
Žalm: odp. Pane, tys nám býval útoèištìm 
od pokolení do pokolení.
Ref. Panie, Ty zawsze by³eœ nam ucieczk¹.

Poøad bohoslužeb v srpnuNedìlní a sváteèní
liturgie v srpnu

Pøíští èíslo MOSTu 

vyjde 5. záøí 2010. 

Pøíspìvky mùžete zasílat 

do 25.8.2010.

Nebeský Otèe,

kladu pøed tebe celý dnešní den. Pøináším ti 
v nìm své modlitby, práce, radosti i utrpení 
ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši 
svaté neustále zpøítomòuje obì� sebe 
samého za záchranu svìta.

Duch Svatý, který jej vedl, kéž je i mým 
prùvodcem a vyzbrojí mne silou ke svì-
dectví o tvé lásce.

To vše pøináším jako svou nepatrnou obì� 
spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána 
a Matkou církve, zvláštì na úmysly, které 
nám pøedkládá Svatý otec a naši biskupové 
na tento mìsíc, aby …

1. Všeobecný úmysl: Aby ti, kdo jsou bez 
práce, bez domova nebo v jinak tíživé 
situaci, nacházeli porozumìní, pøijetí i 
konkrétní pomoc v pøekonávání svých 
obtíží.

2. Misijní úmysl: Aby církev byla „domovem“ 
pro všechny lidi a s ochotou otevírala dveøe 
tìm, kdo trpí rasovou èi náboženskou 
diskriminací, hladem nebo emigrací 
v dùsledku váleèných konfliktù.

3. Národní úmysl: Abychom našli odvahu a 
sílu pøekonávat zlo dobrem i tam, kde se 
objevuje v podobì nenávisti, násilí a rasové 
nesnášenlivosti. 

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!

Svatá Terezie od Dítìte Ježíše, oroduj za 
nás!

Úmysly Apoštolátu 

modlitby – srpen 2010

Redakce neruèí za jazykový sled jednotlivých 
mší svatých. Sledujte vývìsku v kostele!

Internetové stránky naší farnosti 

najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz
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