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Wniebowst¹pienie Pañskie

Dana Mi jest wszelka w³adza w niebie i na ziemi. IdŸcie wiêc i nauczajcie wszystkie narody, udzielaj¹c im chrztu 
w imiê Ojca i Syna, i Ducha Œwiêtego. Uczcie je zachowywaæ wszystko, co wam przykaza³em. A oto Ja jestem 
z wami przez wszystkie dni, a¿ do skoñczenia œwiata.

Mt. 28, 18-20 (Ewangelia, Urczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskiego)



MOST: Otèe Romane, je tomu skoro rok, svatou, více od církve nepotøebují, kromì 
kdy jste opustil Tøinec a stal se faráøem pár výjimek. Co mi dìlá radost, tak to jsou 
(administrátorem) ve farnostech Lichnov, návštìvy rodin. Rád poznávám zdejší lidi. Je 
excurrendo Vlèovice. Mohl byste ètenáøùm zde spousta krásných lidí, kteøí nechodí do 
MOSTu pøedstavit svoje souèasné pùsobiš- kostela, ale k Bohu mají blízko. To mì uèí 
tì? spolupracovat i s lidmi, kteøí nejsou vìøící, 

P. Macura: V souèasné dobì pùsobím nìkdy se na nì mohu spolehnout více než 
v malých vesnicích v podhùøí Beskyd. Jsou na ty z kostela. Nevím proè, ale je to tak!
to ètyøi vesnice: Lichnov, Vlèovice, MOST: Jak èasto a zda vùbec si ještì 
Bordovice a Mniší. Krajina je zde malebná. vzpomenete na svoje první pùsobištì, na 
V Lichnovì se nachází kostel z konce 18. mìsto pod Javorovým blízko „werku“? 
století, ve Vlèovicích z konce 16. století. P. Macura: Na Tøinec nemohu zapome-
Bordovice mají kapli z konce 19. století a nout, jelikož jsem zde našel spoustu 
Mniší taktéž. Stavba kaple v Mniší byla dobrých pøátel. S mnohými jsem stále 
iniciována arcibiskupem Stojanem, pøi každé v kontaktu. Nìkteøí mì i navštívili v Lich-
mši svaté se na mì dívá z podobizny, která novì. Moc mì to potìšilo. Pøed nìjakým 
je umístìna u vchodu do kaple. Když øíkám èasem jsem byl pozván do Tøince, abych 
malé vesnice, tak míním opravdu malé, odsloužil mši svatou pro matky. Moc se mi 
èítají od 500 do 1500 obyvatel. Kromì toho do toho nechtìlo, nebo� jsem mìl nabitý 
mám dvì fary, v jedné z nich v Lichnovì víkend, ale nakonec jsem byl rád, že jsem 

co on zapoèal. Nìco se mi daøí, nìco ne, tak bydlím. Farníkù chodí na bohoslužby se mohl potkat s lidmi, které rád vidím a 
to již chodí. Každý jsme originál. Jinak je v nedìli do farního kostela v Lichnovì asi s kterými jsem prožil pìkné tøi roky. „Werk“ 
zde vše podobné jako v Tøinci: uèím tak 80 a ve Vlèovicích 70 farníkù. Pøes týden mi zde nechybí, jsem vdìèný za podhorský 
náboženství, pøipravuji na køty a svatby, je to však mnohem ménì. Nìkdy jsem tam vzduch, i když na hory mám ménì èasu než 
pohøbívám. Ve farnosti poøádáme rùzné sám s kostelníkem a pár vìrnými. Nejmenší v Tøinci. Doufám, že se to èasem zlepší. 
spoleèné akce: Mikuláš, pouštìní drakù, úèast jsou 4 farníci, což není úplnì MOST: V Tøinci jste vždy vystupoval 
sáòkování, poutì,… Akorát vše v menším neobvyklé. Pøitom to není pohranièí! ráznì, sebevìdomì, energicky. Jste stále 
poètu. Za pár dní pøipravujeme utkání ve MOST: V èem je Vaše práce jiná? Bylo stejný i ve své nové roli? 
fotbale s vedlejší farností, tak jsem na to tìžké si zvyknout na novou roli a nové P. Macura: Energický jsem asi stále, i 
zvìdav. Také jsem zaøazen do družstva, tak místo? Co bylo nejtìžší? když mi již dochází dech. Doufám, že 
doufám, že to pøežiji.P. Macura: Služba je jiná pøedevším nedojde! Že bych byl sebevìdomý, si 

MOST: Co Vám dìlá radost, co se Vám za v tom, že je to vesnice a lidé tady mají jiný nejsem jistý, nebo� jsem se takto nikdy 
tìch cca 11 mìsícù podaøilo? A naopak, kde rytmus života, na který si zvykám. Samo- nevnímal. Možná, že tak jen vypadám. 
spatøujete své hlavní možné problémy, co zøejmì si i oni zvykají na mì. Jsem èlovìk, Rázný jsem, avšak snažím se být mírnìjší. 
Vám, Otèe Romane, ztìžuje život na novém který vyrostl ve mìstì a mám mìstské MOST: Je rozdíl a jaký mezi katolíky 
pùsobišti, s èím máte v úmyslu „se poprat“? zvyky, tak si v mnohém nerozumíme. Pøede- z Tøince a katolíky z Lichnova? V èem se 

P. Macura: Celý kraj se vyznaèuje dost vším farníci nechápou, že vìci mohou být i tyto dvì farnosti liší? Bez obalu prosím!
velkou chudobou, která je zde již dlouhodo-jinak, než byli zvyklí. Èasto slyším: „Tak to P. Macura: Jeden rozdíl je zásadní, že se 
bá. V pøedminulém století odsud odešlo u nás bylo vždycky!“ Což znamená nìjakou zde používá jen jeden jazyk. To je pro mne 
mnoho lidí za prací do Ameriky, kde vidìli dobu, co si pamatují. Vùbec je nezajímá, velký pøínos, jelikož polština mi dìlala 
jakousi nadìji na lepší zítøky. To se i celkovì jestli je to dobøe nebo špatnì. Tuto otázku si problémy, což jste sami vidìli a slyšeli. Na 
odráží ve zpùsobu života zdejších lidí. vùbec nekladou. Co se týká místa, tak jsem druhou stranu jsem rád, že jsem se nìco 
Problémem je nedostatek penìz na opravy zde rád, nebo� vìøím, že si ho pro mì málo mohl pøiuèit z tohoto slovanského 
kostelù, které jsou kulturními památkami a pøipravil Bùh. Mohu jinde být spokojenìjší? jazyka. Jinak rozdíly moc nejsou, ponìvadž 
jsou ve špatném stavu. To mì nutí shánìt Co mì zatìžuje, je množství oprav. Je zde jsou zde lidé, a ti jsou si velmi podobní, i 
peníze, kde se dá. Zabírá mi to spoustu mnoho objektù, které jsou dosti zanedbané. když to nìkdy na první pohled nevypadá.
èasu, který bych mohl vìnovat i jiným Tak se to snažím øešit. Uvìdomuji si, že 
vìcem. Lidé na vesnici mají kromì své MOST: Otèe Romane, nemáte to snadné nìkdy toho chci vyøešit moc najednou, ale to 
práce i své povinnosti okolo domu a hospo- na svém prvním faráøském místì. A proto je již ta má blbá povaha! Co je zásadnì jiné, 
dáøství, takže s jejich pomocí moc nemohu Vám pøejeme Boží pomoc a pøímluvu Panny že jsem na faøe sám, bez kuchaøky, spolu-
poèítat. Pøesto je zde pár lidí, na které se Marie, a� vše dobøe zvládnete, a� se pracovníkù. Nìkdy mi chybí vìtší angažova-
mohu spolehnout, a to mi dává novou sílu, pastorace daøí a jste spokojen se sebou i nost zdejších lidí. Moc se jim nechce nìco 
že na to nejsem sám. Uèí mì to také s tìmi, které Vám Bùh skrze Otce biskupa udìlat pro farnost. To mì vede k tomu, 
spoléhat na Boží pomoc, nebo� jsou chvíle, svìøil „do péèe“. Pozdravujeme lichnovský abych se za nì více modlil. Snažím se 
kdy èlovìk poci�uje bezmoc. Co se týká kraj a vìzte, že v Tøinci na Vás vzpomíná-neztratit nadìji. Jinak se snažím navázat na 
pastorace, tak lidé se spokojí s nedìlní mší me. práci svého pøedchùdce a dìlat vše dobré, 
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Jak se mají, co dě lají: 
P. Roman MACURA: „ Není to lehké, ale spoléhám na Bož í pomoc“



Pøi pohledu na tento titulek ètenáøe napadne, rehabilitováni, jenomže èas utrpení, ponižování svaté ještì kus cesty pìšky, mluvil s námi velmi 
že tu bude øeè o nìjakém slavném obraze èi jim nikdo nenahradil, ani nahradit nemùže. Otec srdeènì, povzbuzoval a já dneska žasnu nad 
soše, jakéhosi dávného svìtce. Ne, nebude to biskup Karel odsedìl deset let, byl propuštìn až Boží ochranou. Pøestože Otec biskup byl 
o soše ani obraze. Bude to o jedné velmi výraz- pøi druhé amnestii. Pøed první amnestií byl sledován témìø všude a stále, nás, asi tak tøi až 
né a krásné osobnosti nedávné historie církve povolán do kanceláøe správy vìzení a tam dostal pìt bohoslovcù, nikdo nikdy na žádný výslech 
v naší vlasti. V úterý 24. kvìtna v ranních hodi- od jednoho ze dvou pøedstavitelù komunistické- nevolal. Jako by nás v tu chvíli Bùh zvláštním 
nách bylo oznámeno Biskupstvím královéhradec- ho režimu otázku: „Tak co, pane Otèenášek, zpùsobem chránil. Bìhem této služby nesmìl 
kým, že v pondìlí 23. kvìtna ve 21.45 hodin tiše chtìl byste do duchovní správy? Jste mladý, pan biskup používat žádné biskupské odznaky, 
odešel ve vìku jedenadevadesáti let ke svému perspektivní...“ To nebyla poklona, ale situace se soudruhùm vadilo i to, že nosil biskupský prsten. 
Mistru a Pánu jeden z velikých a nezapomenutel- mìnila, protože i mimo hranice vlasti pronikly Tam se ale pan biskup dùraznì ohradil: prsten je 
ných nástupcù apoštolù - Otec arcibiskup Mons. zprávy o vìznìní nevinných. Byla by tu asi osobním darem papeže Pavla VI. a já jej 
Karel Otèenášek, emeritní biskup královéhradec- nabídka, aby podepsal nìjakou spolupráci, že by nesundám, ani kdybych mìl jít znovu do vìzení. 
ký. Odchází pouhých devìt dní po slavnosti, kdy jej deset let vìznìní a ponižování i bití a hladu To by si už soudruzi zøejmì neriskli. Pan biskup 
na trùn královéhradeckých biskupù usedl jeho nezlomilo? Pan biskup vzpomínal, jakou silou mu byl stejnì jako všichni pozván na II. Vatikánský 
druhý nástupce Mons. Jan Vokál. A proè byla pøed zatèením slova jeho maminky: Nic jim koncil, kam ale nesmìl, protože byl ve vìzení. 
diamantový? Slyšíme-li o tom, že nìkdo z knìží nepodepisuj, i kdyby tì mìli zabít. Odpovìdìl Tak mu Pavel VI. jakýmisi cestièkami poslal jako 
oslavil diamantové knìžské jubileum, tedy šede- tedy bez vytáèek a stateènì: „Jistì že pùjdu rád svùj osobní dar prsten, který nosil pan biskup na 
sát let knìžské služby, díváme se na nìj s ve- do duchovní správy, na to jsem vysvìcen, ale ruce vìrnì až do své smrti. V jakých dobách 
likou úctou. Otec arcibiskup Karel pøed rokem s jedinou podmínkou: že budu moci veøejnì jsme to žili? Jaké doby s odstupem èasu mnozí 
30. kvìtna 2010 oslavil šedesáté výroèí biskup- z kazatelny øíci, že komunismus je blud a chválí, když pøijetí biskupského svìcení 
ského svìcení, tedy diamantové biskupské nejvìtší neštìstí lidstva.“ Jen jsem to doøekl - znamenalo velezradu? A ti, kteøí nás tlaèili pod 
jubileum, což se v církvi hned tak neslaví. Ale vzpomíná Otec biskup, dostal jsem od toho „ochranná køídla“ Sovìtského svazu a tak nás 
vezmìme to po poøádku. Narodil se 13. dubna bachaøe takovou ránu do hlavy, že jsem nìkolik opozdili v celkovém vývoji o dobré pùlstoletí se 
1920 v Èeském Meziøíèí. Po maturitì na vteøin nevìdìl jak se jmenuji a kde jsem. A bylo dopustili èeho? Ne, opravdu nejde o žádné 
jezuitském gymnáziu v Praze zaèal studovat po amnestii. Ve druhém kole tedy byl propuštìn volání po pomstì, jen o oživení pamìti a o díky, 
teologii. Pro svoje schopnosti a vlohy byl brzy na svobodu, ale v žádném pøípadì do duchovní které za celý právì uzavøený život Otci 
poslán svým biskupem do Øíma, kde studoval na správy. Mìl veliké potíže sehnat práci dìlníka. arcibiskupu Karlovi patøí. On byl velikým ctitelem 
Lateránské univerzitì a 17. bøezna 1945 pøijal O bývalého vìznì a k tomu ještì biskupa, nikdo Panny Marie a Ducha Svatého. Vždy s potì-
knìžské svìcení. nemìl zájem. Až díky jedné pøíbuzné, která šením mluvil o tom, že právì jeho (hradecká) 

Po návratu do vlasti byl ustanoven jako pracovala v mlékárnì v Opoènì, na její prosby katedrála, má nejvznešenìjšího patrona, samé-
kaplan, ale biskup jej brzy povolal jako se našlo místo i pomocného dìlníka. A tak ho Ducha Utìšitele a posvìtitele. Modlil se 
vicerektora knìžského semináøe. Blížila se nástupce apoštolù, biskup Karel balil dìtem prakticky stále, pøi svých cestách i ve vyhnanství, 
padesátá léta a nástup komunistické moci sunar - a jak vzpomíná: „každý jsem požehnal.“ i pak už v diecézi neustále zvedal pravou ruku a 
nevìštil pro církev nic dobrého. To se všeobecnì Takže øada dìtí pila biskupem požehnaný sunar. žehnal a žehnal. Byl hlasem zdánlivì umlèené 
vìdìlo a tak papež Pius XII. jmenoval mladého, Situace se zmìnila za papeže Pavla VI., kdy bylo církve v Èeskoslovensku a kdyby nebylo tohoto 
tøicetiletého Karla Otèenáška biskupem s nástup- umožnìno panu biskupovi nastoupit do duchovní hlasu a hlasu dalších, možná bychom si zvykli, 
nickým právem. To znamenalo, že v pøípadì správy. Ale pozor! Ne jako biskup, ale jako že bezbožný komunismus a ateizmus jsou 
smrti biskupa Moøice Píchy mocí práva se má správce farnosti v severních Èechách, tedy naprosto normální vìcí a lidem v zahranièí by se 
ujmout biskupské služby v královéhradecké daleko od své diecéze. Byl pøísnì sledován, zdálo, že je u nás vše v poøádku.
diecézi. Biskupské svìcení pøijal 30. dubna 1950 neustále volán k výslechùm na StB, ponižován a Poslední snad rok a pùl strávil Otec arcibiskup 
v biskupské kapli sv. Karla Boromejského èastován vyhrùžkami. Pøišlo Pražské jaro a zdálo na vozíèku, ale obklopen láskou a pozorností 
v Hradci Králové. Události bìžely rychle a dalo se, že ledy se pohnou a biskup se vrátí do své svých nejbližších spolupracovníkù a pak tiše, 
se pøedpokládat, že ze strany státu by nebyl dán diecéze. Mohl se vrátit, ale zase jako duchovní zaopatøen svatými svátostmi odešel. On se za 
souhlas k jeho jmenování. Proto bylo biskupské správce do jedné z farností v diecézi Hradec svou víru nestydìl, klidnì mohl sundat z ruky 
svìcení udìleno tajnì. To by nemuselo nikomu Králové. Tam pobyl ale jen do zaèátku normaliza- biskupský prsten, aby takzvanì nedráždil. Ale 
vadit. Vìøící by byli nadšeni, že je tu mladý ce. A zase putoval do staré známé severoèeské prsten mu byl znamením vìrnosti diecézi, jejímž 
biskup a komunistická vláda, která tvrdila, že farnosti a zase hlídání, špehování, vyhrožování, byl Otcem i pøi svém fyzickém odlouèení, ale 
žádný Bùh neexistuje, mohla být klidná: jaképak výslechy a ponižování až do listopadu 1989, kdy taky bezpodmíneèné vìrnosti Kristovu námìst-
svìcení, když není Bùh? Opak byl ale pravdou. se komunistická vláda i se svým terorem kovi a nástupci apoštola Petra. Jak je to s naší 
Celá vìc ale vyšla najevo a pan biskup byl zhroutila a v prosinci 1989 mohl papež bl. Jan stateèností ve víøe a vìrností Bohu a církvi? 
zatèen. Toto bylo klasifikováno jako velezrada Pavel II. oficiálnì potvrdit biskupa Karla Otèe- Nehrozí nám vìzení, ani bití a ponižování a 
(!!!) a pan biskup byl za toto svìcení odsouzen náška jako sídelního biskupa Královéhradecké pøesto jako bychom nìkdy chtìli tajit svou víru - 
na dlouhých dvanáct let tìžkého žaláøe. To byly diecéze. Svatý Otec biskupa Karla dobøe znal a prý abychom nikoho nedráždili. S tímto postojem 
èasy! A nebyl sám. Kláštery byly promìnìny ve velmi si ho vážil. Pøi jeho odchodu do výslužby mohli bychom se podívat do oèí Otci arcibiskupo-
vìzení, která byla naplnìna vìøícími, jejich mu z úcty a vdìènosti udìlil titul osobního vi - a jednou i Ježíši Kristu? Pøestože Otec 
knìžími, øeholními osobami a biskupy. Nìkteøí arcibiskupa. Já jsem mìl velikou èest poznat arcibiskup Karel v nebi náš farní Most nedosta-
biskupové byli internováni, tedy bez soudu a Otce arcibiskupa osobnì a jako vzácnou ne, pøesto mu v modlitbì a pøi mši svaté za sebe 
rozsudku byli vìznìni ve svém bytì - napø. památku uchovávám øadu blahopøání k vánocùm i nìkolik svých spolubratøí - tehdy bohoslovcù, 
olomoucký arcibiskup Josef Karel Matocha, nebo a velikonocùm a taky k mému knìžskému dnes knìží, moc a moc dìkuji a bez mluvnického 
pražský arcibiskup, pozdìjší kardinál Dr. Josef svìcení, které Otec biskup vždy osobnì posílal. minulého èasu øíkám: Otèe arcibiskupe Karle, 
Beran, èi litomìøický biskup, pozdìjší kardinál Dr. Vzpomínám na nìkterá nedìlní odpoledne, kdy máme vás moc rádi.
Štìpán Trochta, který byl po nìkolika letech nás nìkolik bohoslovcù jezdívalo do obce Vyproste dary Ducha Svatého našemu ná-
internace taky obžalován z velezrady a uvìznìn. Dubice, farnost Ústí nad Labem - Trmice, kde rodu: zejména dar rozumu, moudrosti a dobré 
Léta vìznìní nebyla lehká, zejména pro sloužíval Otec biskup nedìlní mši svatou ve pamìti, abychom své chyby, které pøivedly 
„nepøátele lidovì demokratického zøízení“, jak 14 hodin pro zhruba pìt až sedm lidí. Když nás nejednou celý národ do neštìstí, už nikdy 
byli tito naprosto nevinní lidé oznaèováni. Kdyby nìkolik pøijelo, bylo nás tak do desíti a Otec neopakovali. R.I.P.
byli vinni, nebyli by pozdìji v plném rozsahu biskup byl š�astný a my taky. Šel s námi po mši P. František
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Diamantový arcibiskup



„Bêdê ¿y³, gdy zawo³am „Wybaw mnie”! Bêdê siê wzajemnej pomocy i obdarowywania bliŸnie- chowej, p. Chlupowej, p. El¿biecie Zawadowej, 
¿y³, gdy mój g³os do niebieskich dotrze bram. go radoœci¹. Z pocz¹tku w³¹cza³y siê dzieci p. Marii Dudysowej, no i wszystkim bezimien-
Wstanie Pan i od œmierci zbawi mnie! z Kó³ka Ró¿añcowego, potem dzieci z Církevní nym, którzy pozostawiaj¹ swoje banda¿e 
Bêdê ¿y³, bo mój Bóg pokona³ œmieræ! Bêdê ¿y³, školy w Trzyñcu, schola z naszego koœcio³a a w zakrystii lub domeczku.
bo œwiêt¹ krwi¹ Jezus zmaza³ winê m¹. Ju¿ nie w ostatnich trzech latach zespó³ dzieciêcy Piêknie o naszych mo¿liwoœciach, je¿eli 
bêdê lêka³ siê, bêdê ¿y³! „Ziarenka” z Gutów. Wszyscy podczas tych akcji bêdziemy pe³ni wiary w Jezusa Chrystusa, mówi³ 
Bêdê ¿y³, gdy podniosê rêce wzwy¿! Wierzê czuliœmy siê bardzo wzruszeni, obdarowani na rekolekcjach w naszym koœciele ks. Adam 
w to, ¿e mój Pan œwiêt¹ szatê dla mnie ma, radoœci¹ oraz potrzebni, by przekazywaæ innym Rucki: „…Všechno je možné pro toho, kdo vìøí. 
w³o¿ê j¹ i dla Niego bêdê ¿y³!” chwa³ê Bo¿¹ i Jego S³owo. Na našem jazyku je smrt anebo život. Jestli 

Wspó³pracujemy tak¿e z Wspólnot¹ Seniorów budeš øíkat, že to nedokážeš, tak to opravdu 
Ojciec Ryszard Sierañski La vie Montante z Frydku-Mistku, z któr¹ nedokážeš. Není dùležité pøijímat to, co o tobì 

(Wspólnota Dobrego Pasterza) organizujemy wspólne spotkania, gdzie g³ównym øíká svìt, ale to, co o tobì øíká Bùh. Na tvých 
rtech a ve tvém srdci a� je slovo víry, které celem jest poznanie Domów Bo¿ych, s³uchanie 

Gdy 19.5.2001 roku spotkaliœmy siê na zvìstuje svými ústy Ježíš náš Pán. Uvìø, že je ve S³owa Bo¿ego i modlitwa. Drug¹ organizacj¹, 
pierwszym spotkaniu seniorów naszej parafii, Tvém srdci a budeš spasen. Nestaèí milovat, ale z któr¹ regularnie spotykamy siê jest MAITRI – 
gdzie g³ównym tematem by³a œw. siostra nìkdy tøeba také øíct: mám tì rád! Na to èekají czyli adopcja na odleg³oœæ. Bierzemy udzia³ 
Faustyna i jej „Dzienniczek”, nie przypuszcza- starší rodièe, dìti, manželé a všichni kolem nás. w Ca³opañstwowych Zjazdach w Czeskim 
liœmy, ¿e Pan Bóg obdarzy nas tyloma darami. Kolik ïáblù pøichází a odchází díky Tvým Cieszynie, gdzie nie tylko mo¿emy dowiedzieæ 
W czasie tych 10 lat nie tylko spotykaliœmy siê na slovùm. Kdybychom si zaèali brát odvahu jeden siê mnóstwo ciekawych rzeczy o oœrodkach 
wspólnej modlitwie w ró¿nych intencjach, ale druhému, potom by se mezi námi šíøila sklíèe-misyjnych w Afryce i innych krajach, ale tak¿e 
zapraszaliœmy miêdzy siebie ludzi, którzy mogli nost a malomyslnost. Je tøeba proti tomu bojovat. wys³uchaæ rekolekcji ks. Cierlickiego, który jest 
nas wzbogaciæ na naszej drodze do Boga. Tak Chceme-li  se dobøe modlit, nauème se zaslíbení kap³anem tej wspólnoty. Mamy w szeregach 
piêknie o wspólnocie powiedzia³ kiedyœ do nas z Bible a opakujme je v tìžkých situacích. naszych seniorów dwie matki adopcyjne dla 
na spotkaniu Ojciec Filip z Klasztoru Francisz- Støelné modlitby jsou vždy potøebné. „Pane Rachel z Rwandy i Vincenta z Konga. Wszyscy 
kanów w Jab³onkowie: „...Wspólnota ma wielk¹ Ježíši, smiluj se nade mnou høíšným!“ a opravdu cz³onkowie naszej wspólnoty nie tylko sk³adaj¹ 
moc. Trzeba siê jednak staraæ, aby nasza to pomùže. Ïábel chce, aby naše ústa mlèela, siê na adopcjê, ale tak¿e na wy¿ywienie sierot 
jednoœæ nie wychodzi³a poza pewne granice. když pøijdou krize, deprese, skleslost a pokušení. afrykañskich. Mamy równie¿ kontakt z organizac-
Zjednoczeni dla chwa³y Bo¿ej bêdziemy zdolni Nesmíme mlèet, je tøeba volat k Bohu a uvidíte, j¹ w Polsce „Droga”, która troszczy siê o dzieci 
wykonywaæ wielkie dzie³a. I wy gromadzicie siê co se bude dít… Kdykoliv pøijde skepse nebo opuszczone i o rodziny z marginesu spo³eczne-
tutaj, aby wspóln¹ modlitw¹ coœ osi¹gn¹æ Wa¿ne deprese, každý z nás a� si vzpomene, co Bùh go. Pamiêtamy o potrzebuj¹cych i biednych na 
jest, abyœmy chcieli okreœliæ cel i wyznaczyæ tehdy pro nás uèinil. Chceme se dívat do bu-Ukrainie. Wspomagamy klasztory w Nowym 
sobie kierunek naszego dzia³ania. ¯ebyœmy nie doucna s nadìjí, musíme vidìt pamìtníky Božích Dworze i na S³owacji. Zbieramy i robimy 
tylko jednog³oœnie pomodlili siê ró¿aniec w ja- skutkù a Boží vìrnost. Každý z nás má svoje banda¿e dla trêdowatych, które od tego roku 
kiejœ intencji, ale ¿ebyœmy mieli œwiadomoœæ, ¿e Jericho. Neberte odvahu jeden druhému, praco-przesy³amy now¹ tras¹ przez Charitê Trzynieck¹ 
je¿eli jednoczymy siê we wspólnej modlitwie, a vali bychom proti Duchu Svatému. Proto vždycky do arcybiskupstwa o³omunieckiego, by stamt¹d 
celem naszym jest chwa³a Bo¿a, to Pan Bóg tê øíkejme: Já mohu, já mohu ve jménu Ježíše dotar³y do miejsca swego celu i potrzeby. Tutaj 
nasz¹ modlitwê tym bardziej wys³ucha, im Krista. Je to pozitivní vize, kterou potøebuje také wielkie s³owa podziêki dla wszystkich, którzy siê 
bardziej jednoczymy siê dla Jego chwa³y.” církev. Když budeme doufat, tak Bùh nám bude do tego przyczyniaj¹, czy to pieniê¿nym 

A my mieliœmy swój cel i kierunek dzia³ania, dávat. Když pøestaneme doufat, svážeme Bohu wk³adem czy prac¹. Zw³aszcza p. Alojzji Wa³a-
który wytyczy³ Pan Jezus siostrze Faustynie: 
„...Mi³osierdzie masz okazywaæ zawsze i wszê-
dzie bliŸnim. Nie mo¿esz siê od tego usun¹æ ani 
wymówiæ, ani uniewinniæ. Podajê ci trzy sposoby 
czynienia mi³osierdzia bliŸnim: pierwszy – czyn, 
drugi – s³owo, trzeci – modlitwa. W tych trzech 
stopniach zawiera siê pe³nia mi³osierdzia i jest 
niezbitym dowodem mi³oœci ku mnie. W ten 
sposób dusza wys³awia i oddaje czeœæ mi³o-
sierdziu mojemu”. (Dzienniczek, 742). Kierowa-
liœmy siê tak¿e tym, co przekazywa³ brat Tadeusz 
Ruciñski: „Nie jest wa¿ne, ile siê tutaj szczêœcia 
prze¿yje, ale to, ile siê ludzi naprawdê uszczêœ-
liwi. I nie to  wa¿ne, ile siê w ¿yciu zdobêdzie, ale 
jak i kogo siê obdaruje...”

Dlatego naszym celem by³o nie tylko wza-
jemnie siê podtrzymywaæ na duchu, poniewa¿ 
wszyscy nasi cz³onkowie z ma³ymi wyj¹tkami s¹ 
ju¿ seniorami, ale tak¿e pomagaæ innym. 
Prawid³owo w ka¿dym roku naszej dzia³alnoœci 
odwiedzaliœmy z programem i upominkami 
seniorów w Domu Pomocy Spo³ecznej w Trzyñ-
cu, w Domu Emerytów w Nydku, w Klasztorze 
El¿bietanek w Jab³onkowie oraz ostatnio w szpi-
talu na Soœnie. Zawsze wci¹galiœmy w nasz¹ 
dzia³alnoœæ m³odzie¿ i dzieci, ¿eby i one uczy³y 
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Na pou� jsem se vydala s farníky brány námìstí, protože jinak to bude mìli sraz u metra a vydali se zpátky do 
z Jablunkova. Pou� zaèala v pátek kritické. Stalo se tak v 6.30 hod., ale hotelu. Znova nás pøepadala únava, 
29.4.2011 ve farním kostele mší otevøeli druhou stranu. My jsme ale vzpomínka na odhalený obraz a 
svatou a poté jsme vyrazili smìr Øím. s nadìjí èekali, že otevøou i tu naši, ale zážitky nám pomohly nabrat silu. 
Všichni jsme od poèátku vìdìli, že to nestalo se. A tak jsme se rozhodli, že Další den jsme se znovu vydali na 
bude nároèné, ale cesta ubíhala. První budeme muset sami jít dopøedu, jestli námìstí, kde jsme byli na dìkovné mši 
den jsme strávili na skalním mìstì nechceme být ušlapaní. Cesta vpøed svaté. To jsme se dostali ještì blíže. 
Orvieto, kde jsme vyjeli lanovkou. byla nároèná jelikož všude bylo moøe Stáli jsme na místì, na kterém byl 
Navštívili jsem krásnou baziliku, kde lidí, ale nám se nakonec podaøilo spáchán atentát na Jana Pavla II. Pro 
jsme se pomodlili a poté mìli volno na dostat až na námìstí, kde jsme mìli mì osobnì mše byla velkým duchov-
prohlídku mìsta. Odpoledne jsme dobrý výhled jak na obrazovku, tak na ním zážitkem, jelikož kolem všude 
vyrazili smìr Vatikán, kde nás opustila oltáø a mohli se zaèít soustøedit na vládla radost a jeden vedle druhého 
skupinka 7 lidí, kteøí se rozhodli samotné blahoøeèení. Blahoøeèení byl ochoten podat vodu, pustit sed-
strávit noc na námìstí a v bazilice. My zaèalo v 10 hod. a  byla jsem zaražena nout a kam se èlovìk podíval, všude 
ostatní  jsme se vydali do hotelu, který tím tichem a ukáznìností, která tam úsmìv, otevøená náruè, no prostì 
byl 80 km od Vatikánu. Na nìkterých zavládla. Velký okamžik nastal, když jedna velká rodina. Po mši jsme se 
z nás už byla vidìt únava a tak jsme byl odhalen obraz Jana Pavla II. To rozhodli, že navštívíme baziliku, ale 
byli rádi, když jsme uvidìli hotel. byly nahoøe všechny vlajky, transpa- po chvilce nás to nìkteré pøešlo. 
Trochu jsme se dali dohromady a Otec renty, obrovský potlesk a slzy štìstí, Ukáznìnost, kamarádství skonèilo a 
Kiwak odsloužil mši svatou, která nám které se asi každému vykutálely z oèí. bylo to bojištì. Tak jsme to na chvíli 
dodala sílu a šli jsme spát. Najednou spadla únava a byli jsme pozorovali a nìkteøí jsme to vzdali a 

Druhý den nás èekalo ranní vstávání naplnìni radostí. Dalším takovým šli jsme navštívit památky Øíma, ale 
ve 2 hodiny, jelikož nás èekala cesta zážitkem bylo, že jsme se v ten velký každý po vlastní ose s mapou v ruce. 
do Vatikánu. Jeli jsme metrem a den, v tom obrovském davu, dostali i Sraz jsme mìli v 19 hod. u metra a 
vìdìli, že dostat se na námìstí bude k pøijímání. Opravdu obdivuji všechny opravdu jsme se všichni sešli a po-
dost složité. Díky našemu suprovému knìze, kteøí se snažili dostat ke všem. dìlili se o zážitky, co kdo vidìl.  Ve 
prùvodci jsme byli mezi prvními, kteøí Celé blahoøeèení bylo velkým zážit- 20 hod. jsme nasedali do autobusu a 
se do metra dostali bez problémù. Po kem. Po mši nás èekala další zkouška èekala nás 20 hodinová dlouhá cesta 
pøíjezdu do cílové stanice jsme se odvahy, protože lidi šli jedni tam a domù, která byla bohatá na zpìv, 
vydali smìr námìstí. Zpoèátku se nám druzí zpìt. Jediný úkryt bylo zábradlí, modlitbu a krásný film o Fatimì.
zdálo, že všude vládne pohoda a klid, kde se nám podaøilo dostat a víc jak Co øíci na závìr? Velký dík Otci 
ale jakmile jsme došli do ulice pøed hodinu jsme èekali, než se lidé trochu Kiwakovi za duchovní doprovod, panu 
námìstí, tam nám  pohoda skonèila. rozejdou. Poté jsme mìli možnost Vondráèkovi našemu prùvodci a všem 
Bylo pøed pátou hodinou ráno a my navštívit baziliku, ale bylo tøeba èekat  kdo se na tomhle podíleli. Dìkujeme, 
jsme stáli v davu jak sardinky na jedné cca 4 hodiny, tak jsme to vzdali a šli si že jsme mohli být na tom správném 
noze a v duchu se modlili, aby otevøeli prohlídnout Vatikán. V 18 hod. jsme místì ve správný èas.
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ruce a už pro nás neudìlá nic. I když budeme œwiêt¹ Jezus przemienia nasze serce. Innej drogi w Czeskim Cieszynie, wyg³osi³ dla nas kate-
mít smrt na jazyku – tøeba doufat. Na vìènosti Bóg nie ma. Tylko przez ludzi mo¿e dzia³aæ. Tak  chezê ks. Miroslav Gandera. Miêdzy innymi 
uvidíme, jak se to vyplatilo a kolik lidí z vaší synowie i córki Boga mog¹ nieœæ to zbawienie przedstawi³ osiem b³ogos³awieñstw starego 
rodiny nebo z vašeho okolí bude pro vaši nadìji innym. Obyœmy to zrobili jak najlepiej i otworzyli cz³owieka:

nasze serca Jezusowi, by by³y tak dobre, jak ten zachránìných. Tak prosme Pána o ty krásné 
Bo¿y chleb, który przyjmujemy w czasie Komunii Blahoslavení, kteøí chápou mé krátké nohy i ctnosti: nadìji a lásku.“
Œwiêtej!” tøesoucí se ruce.PóŸniej na spotkaniu z seniorami ks. A. Rucki 

Dlatego nie mog³o zabrakn¹æ naszego Blahoslavení, kteøí chápou, že neslyším powiedzia³ o prze¿ywaniu i wytrwaniu w cier-
podziêkowania Panu Bogu za to wszystko, czym všechno, co se ke mnì mluví.pieniu: „...Co znaczy wiara? Jaki to jest wielki 
nas obdarowa³ w ci¹gu tych 10 lat naszego Blahoslavení, kteøí chápou, že mé oko slábne a skarb, jaki to jest dar dla ka¿dego z nas! Chocia¿ 
istnienia wspólnotowego. W czasie Mszy œwiêtej myšlení se stává pomalejší.boleœci s¹ czasem bardzo wielkie, czêsto mówiê 

schorowanym ludziom: wytrzymujcie, módlcie siê w sobotê 21.5.2011, któr¹ odprawi³ ks. Józef Blahoslavení, kteøí s úsmìvem se mnou 
tylko o si³ê przetrwania. Czyœciec macie tu na Kaszper w kaplicy Najœwiêtszego Serca Niepo- rozmlouvají a vìnují mi trochu èasu.
ziemi. To im daje si³ê w cierpieniu. Tacy ludzie s¹ kalanej Maryji Panny na Osówkach, pamiêta- Blahoslavení, kteøí neøeknou – tuto historku 
pogodniejsi, wiêcej cierpliwi, nie narzekaj¹. A jak liœmy tak¿e o wszystkich naszych braciach i slyším už potøetí.

Blahoslavení, kteøí mi dávají najevo, že jsem ofiaruj¹ swoje cierpienia Jezusowi, to mo¿e siê siostrach, którzy wnieœli do naszej wspólnoty 
milován, ctìn a potøebný.jeszcze ktoœ nawróciæ i zyskaæ wiarê. Bo du¿o dobrego, a ju¿ ich nie ma poœród nas, ale 
Blahoslavení, kteøí trpìlivì snášejí mou cz³owiek cierpi¹cy po³¹czony z Jezusem jest  patrz¹ na nas z drugiego brzegu. Jesteœmy 
tìžkopádnost, bezradnost a zapomnìtlivost.ogromnym darem dla drugich, razem z Jezusem wspólnot¹ otwart¹ dla ka¿dego, kto zechce byæ 
Blahoslavení, kteøí mi usnadòují každé mé zbawia œwiat. Najwa¿niejsze jest ¿ycie w tej mi³osiernym dla swego bliŸniego i chwaliæ Boga 
nesnáze a zùstávají se mnou na cestì k vìèné chwili, kiedy cz³owiek jest ju¿ opuszczony, za wszystko co otrzymuje, tak¿e za cierpienia.
Lásce.podobny do Jezusa, jakoby odtr¹cony, osamot- Na jednym ze spotkañ „Weekend dla Senio-

niony. Wtedy jest bardzo bogaty, bo ma Jezusa, rów”, organizowanym przez diecezjaln¹ koordy-
Irena Szymonikowabo ma wiarê i nie jest sam. ...Przez komuniê natorkê pani¹ mgr Mariê Tvrd¹, które odby³o siê 

Pou� na blahoøeèení Jana Pavla II. do Øíma

Silva K.
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Ne, tato úvaha nebude o žádné pøevratné Druhou knihou, která byla mým prùvod- naplòovalo to známé, „kdo zpívá dvakrát se 
konverzi, o obrácení velikého høíšníka èi cem v postní dobì a zejména ve Svatém modlí“. Milý ètenáøi, není to i výzva a 
nìjakých mystických prožitcích, ale prostì týdnu byl druhý díl bestselleru papeže nabídka pro tebe? Nezkusíš to pøece jenom 
zamýšlení nad letošní postní dobou, Svatým Benedikta XVI. „Ježíš Nazaretský“. Vzhle- najít si ve støedu veèer èas a pøijít do farní 
týdnem a Velikonoèním oktávem tak, jak dem k tomu, že popisuje události z Ježíšova salky oslavit Boží velebnost svým zpìvem?
jsem je prožil já… Vzhledem k tomu, že se života od Kvìtné nedìle do Jeho zmrtvých- Dovolím si pøeskoèit nìkolik týdnù k první-
toto moje zamyšlení do minulého èísla vstání, tak mi to velice dobøe zapadlo právì mu svatému pøijímání našich dìtí. Po 
MOSTu z „èasových“ dùvodù nevešlo a je mi do prožívání Kvìtnové nedìle, Zeleného nìkolika letech se spolu u oltáøe sešly dìti 
trochu líto je prostì hodit do koše, trochu je ètvrtku, Velkého pátku a Božího hodu z èeských i polských škol a mìl jsem z toho 
pozmìním a zaktualizuji. velikonoèního. Teprve nyní jsem si uvìdomil docela radost, že se dokážeme domluvit, že 

Na poèátku bylo to, že nám opìt pøi kolik momentù, událostí tìchto dní mi až pro nás (doufám) ve farnosti neexistuje 
uzávìrce minulého èísla MOSTu chybìlo doposud unikalo, o kterých jsem si myslel, žádná jazyková bariera. A uvažte už jenom 
nìkolik pøíspìvkù, aby toto èíslo mohlo být že nemají valný význam. Kolik proroctví ze to - jak èasto si mohou naši tøineètí knìží 
kompletní (zkrátka, milí ètenáøi, píšete málo Starého zákona se vztahovalo k tomu, co se „dovolit takový luxus“ a koncelebrovat mši 
èi pøesnìji øeèeno nepíšete skoro vùbec). dìlo v tìchto posvátných dnech a smìøovalo svatou u sebe doma? 
Moji redakèní kolegové navrhli, abych pøímo k Mesiáši – Ježíši z Nazareta. Rovnìž Ale zpìt k Svatému týdnu… Boží hrob byl 
popsal letošní Velikonoce v naší farnosti, tak tuto knihu bych všem vøele doporuèil. Její dùstojný a opìt velice skromný. Snad to více 
jak jsem to už udìlal kdysi. Mnì se to moc èetba je sice o poznání nároènìjší než té odpovídá té realitì skalní hrobky u Jeruza-
nezdálo, protože kdo jsem já, abych psal pøedešlé, ale i zde dokázal papež Benedikt léma. Ticho, klid… To ticho mì oslovilo letos 
pouze o vlastním prožití této posvátné svoje mistrovství a umìní zpøístupnit nároè- nìkolikrát. Jak se dokáže kostel plný lidí 
doby? Každý z nás pøece prožívá svoji víru a né teologické otázky obyèejnému èlovìku. ztišil a chvílemi jsem mìl pocit, že upuštìný 
s ní i liturgické doby, které nám Církev Èeský pøeklad rozhovoru s papežem špendlík, by zapùsobil jako výstøel. A to ticho 
nabízí a každý by mohl o svých prožitcích Benediktem XVI. je již k dostání v Domeèku a soustøedìní jsme mohli vidìt i pøi 
vyprávìt a svìdèit. Je škoda, že si to ale u kostela a pøeklad 2. dílu Ježíše Nazaret- beatifikaci papeže Jana Pavla II., která 
vìtšina nechává pro sebe, místo toho, aby ského by mìl být k dostání ke konci probìhla na námìstí svatého Petra v Øímì 
snad svými zkušenostmi s Bohem a vírou letošního roku. první kvìtnový den. Po homilii Svatého Otce 
tøeba povzbudili ty kolem sebe… Avšak èím V postní dobì jsme každou nedìli byli úèastníci beatifikace vyzváni, aby se na 
více jsem se zaèal zamýšlet nad letošním rozjímali utrpení Pánì ve starobylé polské chvíli ztišili  a soustøedili v tiché modlitbì a 
rokem, tím více jsem si uvìdomoval, že tu pobožnosti „Gorzkie  ¯ale“. V tomto roce více než milionové spoleèenství lidí opravdu 
bylo zase nìco nového, opìt nìco krásného mìly však pro mì nový „punc“. Pokud byl ztichlo… Je to prostì úžasné, že v dobì, ve 
a povzbudivého. Otec Adrian ve farnosti a zrovna nesloužil které stále nìco hraje, zpívá, stále nìkdo 

Pøedevším jsem tuto dobu prožil ve mši svatou v Bystøici, tak se této pobožnosti nìco mluví, ze všech stran slyšíme telefo-
znamení dvou nádherných knih. První z nich sám úèastnil a navíc probíhala pøed nické mobilní rozhovory, rádia a televize na 
jsem „zhltnul“ už na zaèátku postní doby – vystaveným Svátostným Ježíšem. Bylo to nás stále chrlí své zvuky, že v této dobì se 
rozhovor Petera Seewalda s papežem hned poznat na úèasti vìøících, jindy nás dokážeme ztišit a mlèet. A v tomto mlèení se 
Benediktem XVI., která vyšla pod názvem bylo v kostele odhadem deset, maximálnì teprve opravdovì setkáváme s naším 
„Svìtlo svìta“. Autor mìl možnost strávit dvacet, teï to bylo mnohem více lidí. Ale Bohem a Pánem.
s papežem šest hodin, v šesti dnech bìhem nedìle, kdy zde Otec Adrian nebyl, tento Naše média o beatifikaci Jana Pavla II. 
pobytu papeže v Castel Gandolfo. Roz- poèet opìt klesl. Vlastnì tomu nerozumím sice informovala, ale celkovì tato velká 
mlouvají o rùzných palèivých problémech, proè se tak dìje, ale je pravda, že pro událost zùstávala ve stínu svatby prince 
v Církvi, ve svìtì, dotýkají se problémù, nìkteré bratry èi sestry knìz dává urèitým Williama s Kate Middletonovou. A bylo to tak 
o kterých bychom nejradìji pomlèeli. Když úkonùm a pobožnostem váhu a když se dobøe -  noviny mìly o èem psát, televize co 
tato kniha v loòském roce vyšla, v našich nìco dìje bez nìj „tak to není ono“. No ukazovat, rádio o èem mluvit – však jenom 
médiích jsem zaznamenal pouze to, že nevím, kdyby nìkdy v budoucnu mìlo dojít namátkou: první manželský polibek byl pøíliš 
„papež pøipouští používání kondomù“. Jak k tomu, že by v Tøinci nebyl ustanoven faráø nesmìlý, šaty mìla nevìsta hezèí než lady 
pøíznaèné, vytrhnout nìco z kontextu a a mìli bychom tøeba konat „pouze“ Diana, velkolepá recepce v Buckingham-
udìlat z toho trhák!!! Ano, i o tom byla øeè, pobožnost slova beze mše svaté. Asi by se ském paláci, který královna u této pøíležitosti 
ale v mnohem širší souvislosti. Jsem ta témìø dvoutisícová nedìlní úèast scvrkla pøenechala „mladým“ a radìji odjela na 
pøesvìdèen, že tuto knihu by mìl mít nebo si v lepším pøípadì na nìkolik desítek venkov, klerik Westminsterského opatství, 
ji alespoò pøeèíst každý z nás. Ano, máme vìrných? Ale doufejme, že to tak brzy který pøímo v chrámu pøedvádìl gymnastic-
k dispozici Písmo svaté, Katechizmus nebude a vlastnì, že to nenastane nikdy, že ké hvìzdy, vkusné šaty, vysoké podpatky a 
katolické církve i jeho Kompendium, ale bychom byli v naší farnosti bez knìze. nepovedené klobouky, høebec z kladrubské-
v knize „Svìtlo svìta“ se papež dotýká Zpìvy Svatého týdne v provedení našeho ho høebèína – dar Èeské republiky zatím 
prakticky toho, co prožíváme dnes, co nás sboru byly krásné. Sám o sobì bych si to zùstal doma z dùvodu karantény, atd. atd. 
bolí právì teï, v 1. polovinì 21. století. nedovolil øíct, ale tento názor vyslovili i Ani nechci domyslet, jaké nesmysly bychom 
Nutno však podotknout, že rozhovor není posluchaèi, totiž že to bylo procítìné a se tøeba v souvislosti s beatifikací Jana 
jenom o vìcech nedobrých, ale èiší z nìj i prožité. Nutno podotknout, že i samotní Pavla II. dozvìdìli, kdyby média nemìla v tu 
urèitý optimizmus a pozitivní atmosféra, zpìváci mìli pocit, že je to zpívání stále dobu k dispozici ono „hvìzdné svatební 
ostatnì jako z papeže Benedikta vùbec… nìjak více naplòuje, jakoby se i zde britské téma“.  

Moje  Veliká  Noc



Nebe v nás

Pohlédla si na mne, holubice krásná,
a hloubku toho pohledu ani popsat 
nesvedu.
Jiskøení tvých per, hukot, jenž 
v nich znìl
postavil mne na nohy a lámal všechny 
okovy... protivenství.

V tomto krásném hluku dopøál jsem ti 
sluchu,
jenž tak dlouho hluchý byl, 
abych tì velebil.
A tak obejmi mne, holubice krásná, 
svými køídly,
kde plápolá tvoje láska v každém peru.
Obejmi a vynes z prachu, 
lidského strachu a nedùvìry.
Le� a miluj mne svojí nìžností, 
která pøiletìla z nebe -
- a rozdává sebe bez ustání 
a není k mání, než v Kristu
kde se jí zalíbilo èekat, odpouštìt 
a milovat!
Dìkuji za toho obejmutí, 
které nutí v lásce setrvat 
a taktéž milovat s nìžností milou,
vždy� Bùh je mou silou ! 
AVE

Vìnováno „biømovancùm“

                              Rudinec Stanislav

a

a

a
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V den beatifikace bìhem mše svaté kolem 
pùl deváté mi hlavou prolétla myšlenka, že 
se poutníci v Øímì už shromažïují k této 
slavnosti. Jistì, oni tam urèitì byli už 
mnohem døíve, ale mì zrovna v ten moment, 
myslím, že pøi prefaci anebo to už bylo svaté 
pøijímání… no na tom tak nezáleží… na-
padlo, jak jsme sjednocení právì ve svém 
Pánu Ježíši Kristu. Oni v Øímì se Svatým 
Otcem, my zde, v Tøinci, s Otcem Františ-
kem oslavujeme a dotýkáme se Ježíšova 
Tìla. A øímští poutníci nemají k blahoslave-
nému Janu Pavlovi o nic blíže, než my tady 
v Tøinci. Naše prosby „Blahoslavený Jane 
Pavle, oroduj za nás!“ k Nìmu doletí stejnì 
z Tøince, Øíma èi z kteréhokoliv koutu svìta. 
V tu chvíli, kdy mì tato myšlenka napadla, to 
byl jenom takový moment, takový pocit 
sounáležitosti s celou Církví, ani mi nebylo 
líto, že nejsem zrovna „TAM, U TOHO“. Po 
pravdì øeèeno, pozdìji u televize, pøi 
pøenosu beatifikace jsem už tuto sounáleži-
tost tak nepocítil a tak si myslím, že svatých 
obcování lze zakusit ne skrze televizní 
kamery, ale pouze skrze živého a svátostné-
ho Krista, kterého mùžeme najít zde, 
v kostele, ve spoleèenství svých bratøí a 
sester. Ihned po prohlášení papeže Jana 
Pavla II. za blahoslaveného zaznìly z vìže 
našeho kostela zvony a v kalvárské kapli se 
objevil obraz nového blahoslaveného. No 
objevil - samozøejmì ho obstaral a vyvìsil 
Otec František. Odpoledne jsme se u toho 
obrazu krátce pomodlili a poprosili Jana 
Pavla o pøímluvu a také zazpívali velikonoè-
ní chvalozpìv Regina Caeli. Na tomto 
vyobrazení je blahoslavený Jan Pavel 
otoèený smìrem ke Kalvárii. První moje 
úvaha byla, proè se radìji nedívá smìrem 
k presbytáøi na svatostánek ke Kristu. Ale 
pak jsem pochopil,  On se pøece dívá ke 
Kristu, ke Kristu na køíží, my pøece máme 
hlásat Krista ukøižovaného a blahoslavený 
Jan Pavel II. nám i nadále, stejnì jak to dìlal 
celý život, ukazuje cestu. A dívá se i na 
Pannu Marii, tu které se celé zasvìtil, na 
Matku Bolestnou, Ženu stojící pod køí-
žem…V nedìli Božího milosrdenství se nám 
oslav sešlo více, ale myslím, že sv. Josef, 
dìlník, se nebude zlobit, že v tento slav-
nostní den naše myšlenky a modlitby 
smìøovaly více k blahoslavenému Janu 
Pavlovi, než k nìmu èi k jeho snoubence 
Pannì Marii, ke které jindy voláme v lore-
tánské litanii. Mìsíc máj má však 31 dní a 
májových pobožností si ještì užijeme dost. 

Ještì bych se chtìl vrátit k velikonoènímu 
poèasí. O velikonoèní nedìli bylo poèasí 
nevlídné. V èerných mracích to celý den 
hømìlo a moje myšlenky zalétly o ètyøicet dní 
dopøedu, k Slavnosti Nanebevstoupení 

Setkání 
dě tí a mládež e 

na Praš ivé
Letos, stejnì jako jiné roky, usku-
teèní se setkání dìtí, mládeže, ale i 
rodièù a všech na konci školního 
roku na pouti s Otcem biskupem 
Františkem na Prašivé. Toto setká-
ní, s modlitbou, mší svatou a 
bohatým programem se uskuteèní 
v pátek dne 1. èervence 2011. 

Program: 

10.00 - zahájení v areálu Kamenité, 

10.30 - mše svatá 
s Otcem biskupem 
a pøítomnými knìžími, 

11.30 - výstup ke kostelíku sv. 
Antonína na Prašivé, 

13.00 - spoleèný program, 

15.30 - závìreèné požehnání.

Budeme se snažit vypravit autobus 
pro dìti, informace budou podány 
v kostele. Pøijïme spoleènì podì-
kovat Pánu Bohu za uplynulý školní 
rok.

Upozornìní pro èleny 
Rodiny Neposkvrnìné

Po úmrtí paní Anny Kröhnové, která 
se mnoho let poctivì a pøíkladnì 
starala o toto spoleèenství, pøebírá 
tuto její službu paní Anna Šišková. Je 
tøeba, aby všichni dosavadní èlenové 
co nejrychleji, nejpozdìji do konce 
mìsíce èervna tohoto roku, oznámili 
v sakristii svoje jméno a pøíjmení a 
trvalé bydlištì, abychom upøesnili 
seznam èlenù. Nìkteøí z Rodiny odešli 
již na vìènost a tak jde o to, aby 
seznam byl aktuální. Noví zájemci 
jsou jistì vítáni a mohou se pøihlásit. 
Každý z èlenù se zavazuje k denní 
modlitbì sv. rùžence za Svatého Otce, 
biskupy a církev a nìkteré dny v roce 
mùže obìtovat své modlitby, práce i 
køíže na tento úmysl. Poèet tìchto dní 
se stává kyticí, která se jednou do roka 
ohlásí a pak posílá Svatému Otci. Jde 
o duchovní pomoc, kterou se mùže 
každý zapojit do praktické služby 
církvi. Prosím, nezapomeòte a noví 
zájemci nebojte se podpoøit svou 
„troškou do mlýna” toto krásné dílo.

P. František

Milí farníci, dìti, mládeži i dospìlí a 
pøedevším biømovanci

Zveme vás v sobotu 11. èervna 2011 
do našeho farního kostela, kde po veèerní 
mši svaté budeme slavit vigilii Seslání 
Ducha svatého. V programu bude 
pøedevším modlitba a zpìv, ale i nìco 
dalšího. Toto veèerní bdìní bychom chtìli 
rovnìž pojmout jakou souèást pøípravy na 
pøijetí svátosti biømování.

Pánì. Maminka mi kdysi øíkávala, že zrovna 
v den Nanebevstoupení by mìlo být krásnì, 
ale mìlo by v jistou chvíli zahømìt. Nevím, 
kde to vzala, snad od svých rodièù.  Možná 
se to pojí s tím, že  v Písmu èteme, že pøi 
hlasu Otce „Toto je mùj milovaný Syn…“ si 
nìkteøí mysleli, že zahømìlo. Neberu to jako 
povìru, protože to nevážu na to, zda by mì 
to mìlo pøed nìèím èi nìkým ochránit, ale 
tak nìjak jsem si to odnesl z dìtství a je mi 
to milé a každý rok, ètyøicátý den po Božím 
hodu velikonoèním èekám, zda se z nebe 
ozve zahømìní…

Tak nìjak vypadají støípky z postní a 
velikonoèní doby, jak  jsem je prožil já.

Stanis³aw Janczyk
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7. nedìle velikonoèní (5.6.)
1. ètení: Sk 1,12-14; 2. ètení: 1 Petr 4,13-
16; Evangelium: Jan 17,1-11a
Žalm: odp. Vìøím, že uvidím blaho od 
Hospodina v zemi živých.
Ref. W krainie ¿ycia ujrzê dobroæ Boga.

Slavnost Seslání Ducha Svatého (12.6.)
1. ètení: Sk 2,1-11; 2. ètení: 1 Kor 12,3b-
7.12-13; Evangelium: Jan 20,19-23
Ža lm:  odp .  Seš l i  svého  Ducha ,  
Hospodine, a obnovíš tváø zemì.
Ref. Niech zst¹pi Duch Twój i odnowi 
ziemiê.

Slavnost Nejsvìtìjší Trojice (19.6.)
1. ètení: Ex 34,4b-6.8-9; 2. ètení: 2 Kor 
13,11-13; Evangelium: Jan 3,16-18
Žalm: odp. Responsorium a latere: 
Chvályhodný a svrchovanì velebený na 
vìky.
Ref. Chwalebny jesteœ, wiekuisty Bo¿e.

13. nedìle v mezidobí (26.6.)
1. ètení: 2 Král 4,8-11.14-16a; 2. ètení: 
Øím 6,3-4.8-11; Evangelium: Mt 10.37-42
Žalm: odp. Na vìky chci zpívat o Hos-
podinových milostech.
Ref. Na wieki bêdê s³awi³ ³aski Pana.

14. nedìle v mezidobí (3.7.)
1. ètení: Zach 9,9-10; 2. ètení: Øím 8,9.11-
13; Evangelium: Mt 11,25-30
Žalm: odp. Budu velebit tvé jméno na 
vìky, mùj Bože, Králi.
Ref. Bêdê Ciê wielbi³, Bo¿e mój i Królu.

Poøad bohoslužeb v èervnu
§Nedìle 5.6.2011 – 7. nedìle Oltáøní s modlitbou Korunky 

velikonoèní; 6.30 a 10.00 èesky, k Božímu Milosrdenství.
8.00 a 17.00 polsky. §První pátek v mìsíci - litanie a 

§Nedìle 12.6.2011 – Slavnost zasvìcení Božskému Srdci Ježí-
Seslání Ducha Svatého; 6.30 a šovu.
10.00 polsky, 8.00 a 17.00 §Mše svatá v Domovì pro seniory 
èesky; konèí doba velikonoèní.

na Sosnì je každý pátek 
§Nedìle 19.6.2011 – Slavnost v 15.30. Pùl hodiny pøed zaèát-

Nejsvìtìjší Trojice; 6.30 a 10.00 kem mše svaté je možno 
èesky, 8.00 a 17.00 polsky. pøistoupit ke svátosti smíøení.

§ §Ètvrtek 23.6.2011 – Slavnost Mše svatá v Nemocnici Sosna je 
Tìla a Krve Pánì. sloužena každou sobotu v 15.30. 

Pøede mší svatou pøíležitost ke §Pátek 24.6.2011 – Slavnost 
svátosti smíøení.

Narození sv. Jana Køtitele.

§Nedìle 26.6.2011 – 13. nedìle 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 
8.00 a 17.00 èesky.

§Støeda 29.6.2011 – Slavnost sv. 
Petra a Pavla, apoštolù.

§Pátek 1.7.2011 – Slavnost 
Nejsvìtìjšího Srdce Ježíšova.

§Nedìle 3.7.2011 – 14. nedìle 
v mezidobí; 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.

§Po celý mìsíc èerven se modlí-
me litanii k Nejsvìtìjšímu Srdci 
Ježíšovu. 

§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 pát-
ku je výstav Nejsvìtìjší Svátosti 

Nedìlní liturgie 
v èervnu

Pøíští èíslo MOSTu 

vyjde 3. èervence 2011. 

Pøíspìvky mùžete zasílat 

do 22.6.2011.

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

Denní modlitba Apoštolátu: 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 mì silou pro svìdectví 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 
pro tento mìsíc: 

1. všeobecný: Aby knìží prožívali své 
sjednocení s Ježíšovým Srdcem a svìdèili 
o starostlivé a milosrdné Boží lásce.

2. misijní: Aby Duch Svatý dával v našich 
spoleèenstvích vyrùstat poèetným misio-
náøským povoláním ochotným plnì se 
zasvìtit šíøení Božího království.

3. národní: Za ty, kdo pøipravují katechu-
meny ke køtu, za knìze, jáhny, rodièe, 
kmotry a katechety, aby se pøíkladem svého 
života stávali platnými nástroji Ducha 
Svatého a prostøedníky Bohem nabízené 
milosti.

Úmysly Apoštolátu 

modlitby na rok 2011

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Pou� na Velehrad

Dne 5. èervence poøádáme poutní zájezd 
na Velehrad. Zápis v sakristii do 20.èervna 
2011!
Informace na telefonním èísle 558 996 282.

Drahomíra Paduchová

*  *  *
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