
MĚSÍČNÍK TŘINECKÉHO FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ

Číslo 8/VI srpen 2004 Proti dobrovolnému daru

P. Jan Mazur: Božímu volání se nelze vzpouzet

Po třech letech máme v Třinci nového kaplana: v neděli 18. července 2004 se poprvé mezi námi objevil 
P. Mgr. JAN MAZUR, 35-letý rodák z blízkého Milíkova, čerstvý novokněz. Náš farní měsíčník má (dobrý) 
zvyk ihned představit třineckým farníkům osobu nového kaplana ve farnosti a tak jsem po třech letech pauzy 
opět absolvoval jeden "uvítací" rozhovor s naším novým kaplanem. 

MOST: Mohl byste nám říci, Otče Jane, něco o sobě, mohl byste nám popsat Váš dosavadní životní příběh, 
Vaše kořeny…

P. Mazur: Narodil jsem se 19. 6. 1969 rodičům Josefovi 
a Anně v třinecké nemocnici. Otec byl dlouholetým 
zaměstnancem Třineckých železáren, matka byla v 
domácnosti. Mám dvě sestry (1962, 1971) a čtyři bratry 
(1961, 1964, 1965 a 1974). Pocházím z Milíkova, 
vesnice obklopené krásnými Beskydy. V rodišti sbírám 
zkušenosti se základní školou na prvním stupni, na 
druhý stupeň dojíždím do Jablunkova. Posléze nastupuji 
na střední odborné učiliště v Třinci-Kanadě, čtyřletý 
obor s maturitou (mechanik silnoproudých zařízení). Po 
ukončení studia a složení "zkoušky z dospělosti" v roce 
1987 odcházím za výdělkem do Třineckých železáren v 
Třinci. Pracuji jako silnoproudý elektrikář na provoze 
vysokých pecí. Více než roční praxi v hutním podniku 

obměňuji za téměř dvouletou základní vojenskou službu (1988-1990). Nástup do civilu je pro mne návratem 
"na místo činu", tedy na původní pracoviště. Po sedmi létech, v roce 1997, rozvazuji pracovní poměr, abych 
následně nastoupil do konviktu do Litoměřic. Pak přichází přijímačky a pětileté studium na teologické fakultě v 
Olomouci (1998-2003). Ukončené studium a duchovní formace v bohosloveckém semináři jsou korunovány 
jáhenským svěcením v Opavě v roce 2003. Zde také dostávám dekret do Kopřivnice. Roční jáhenství je 
završeno kněžským svěcením v Ostravě dne 26.06. 2004, po němž se ocitám v Třinci.

MOST: Jak vypadala Vaše jáhenská praxe? 

P. Mazur: Roční služba v městě tatrovek byla pro mne obdobím získávání cenných zkušeností v oblasti příprav 
na svátosti, příprav na kázání. Zde mne také P. Karel Doležel uváděl do tajů kněžského života, přestože 
jáhenský život má jinou povahu než kněžský. V neposlední řadě to byla také škola jednání a poznávání nových 
lidských tváří i osudů.

MOST: Jaké byly Vaše předchozí kontakty s naším městem, s naší farností?
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P. Mazur: Má existence je již od prvních dnů spjata s Třincem. Zde jsem se narodil, studoval na učilišti a 
několik let dokonce pracoval, jak se o tom zmiňuji výše. Nelze také nejmenovat občasné kontakty s třineckou 
mládeží ve společenství.

MOST: Řekněte nám, jak zrálo u Vás kněžské povolání, jaká byla ona vnitřní cesta k rozhodnutí stát se 
knězem...

P. Mazur: Povolání je do určité míry vždy obestřeno tajemstvím. Bůh volá každého z nás osobitým, zvláštním 
způsobem. Mluví k nám jazykem, kterému rozumí jen On a my sami. Potíže přichází, když máme jiné plány 
nebo si představujeme jak bude ten "náš" život vypadat. Bez okolků můžu potvrdit, že je to má situace. Mé 
představy se začaly hroutit, když jsem vnímal impulsy jakoby odjinud. Volání trvalo, přestože jsem je 
nepřijímal, odmítal, až do momentu, kdy už nebylo proč se vzpouzet…

MOST: Jaké máte záliby a koníčky, co rád děláváte?

P. Mazur: Je mi blízká turistika, rád jezdím na kole, plavu. Vše jmenované provozuji spíše rekreačně.

MOST: Jak vzpomínáte na 5 let studia na CMTF UP v Olomouci, na kněžský seminář?

P. Mazur: Přiznám se, že studium bylo pro mne oříškem, mimo jiné snad pro velkou časovou prodlevu mezi 
maturitou a nástupem na fakultu. Některé předměty mne těšily, jiné nebavily, některé se zdály zbytečné. 
Teologie mne přitahovala a zvlášť pozitivně na mne zapůsobila dogmatika. Bohoslovecký seminář to je úplně 
jiná kapitola. Zde jsem měli vynikající duchovní servis. Mohli jsme hodně načerpat, prohloubit vztah k 
modlitbě a Bohu.

MOST: Co máte rád a co nemáte rád?

P. Mazur: Mám rád, když se rodí nebo roste nějaké dobré dílo k prospěchu ostatním lidem. Postupně odkrývám, 
co je mi milé a co nikoli. Nemůžu ale na sebe všechno prozrazovat. Kdo bude chtít, sám se dopídí více…

MOST: Jaké jsou první dojmy z Třince? 

P. Mazur: Zatím se rozhlížím, poznávám, pozoruji, a proto nemůžu jednoznačně odpovědět. Časem bude 
odpověď objektivnější.

MOST: Děkuji za zajímavá slova. Srdečně Vás v Třinci vítáme a přejeme Vám tady vše dobré.

Za MOST rozmlouval Marian Kozok 

ZASE NĚCO NOVÉHO… 

Milí bratři a sestry,
ozývám se zase po nějakém čase, abych se s vámi podělil o to, jak pokračuje mé působení v Římě. První 
"novinkou", na kterou si zvykám i já sám, je kněžský "kolárek", který nosím od února tohoto roku. 

Jsem rád, že mám možnost formou tohoto článku trochu vysvětlit, jak je možné nosit kolárek a přitom 
ještě nebýt vysvěceným knězem. Je jasné, že když se někdo ve farnosti objeví v kněžském oblečení, tak ho 
obvykle lidé považují za kněze. Ne jinak tomu bylo i v mém případě. Když jsem se teď na počátku prázdnin 
objevil v naší farnosti, hned několik lidí se mě zeptalo, jestli budu večerní mši svatou sloužit já. Určitě by bylo 
dobré tedy, abych o tom řekl pár slov, protože se podobná situace může znovu objevit, jestliže tady přijde na 
praxi v budoucnu třeba nějaký bohoslovec. A také je pravdou to, že se tady v Třinci objevuji za poslední čtyři 
roky pouze 3x za rok, a tudíž se celkem ztrácí přehled, kolik mi toho vlastně do svěcení chybí, přivede-li Pán 
celé toto dílo ke zdárnému cíli. 
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Co se tedy týče mé cesty v přípravě ke kněžství, tak mohu říci, že jsem po těch čtyřech letech v semináři
někde snad teď v půli cesty. Celá duchovní a studijní formace v diecézně-misijním semináři "Redemptoris 
Mater" v Římě, ve kterém se nacházím, trvá přibližně 8 let, a až teprve devátý rok formace, pokud vše probíhá 
dobře, se přistoupí nejprve k jáhenským a asi za půl roku ke kněžským svěcením. Možná si mnozí z vás teď 
řekli: Tak to je tedy o hodně déle než v běžném kněžském diecézním semináři tady u nás. Mám za to, že u nás 
kluci procházejí šestiletou formací, a v sedmém roce jsou svěceni na jáhny, a pak po roce na kněze. Seminář, ve 
kterém se nacházím já, má ale charakter jak diecézní, tak i misijní, a formace je prodloužena ještě před 
svěcením o dva až tři roky v misii někde ve světě.

Já jsem letos skončil 4. ročník, po prázdninách bych měl tedy nastoupit do pátého, a v červnu příštího 
roku, po zakončení školního roku, pojedu na takové setkání, kde se rozhodne, do které země světa mě pošlou na 
tuto misijní praxi. Může to být Evropa, ale může to být klidně i některý jiný ze čtyřech zbývajících světadílů. 
Poté, když bohoslovci ukončí tuto misijní zkušenost, se vrátí zpět do semináře a zahajují další specializované 
studium teologie v nějakém konkrétním směru, jedná se o tzv. licenciát, který trvá další 3-4 roky. Obvykle ale 
ve druhém roce tohoto studia, pokud je vše ve shodě s požadavky na formaci, a pokud je kandidát řádně 
duchovně připraven, se přistoupí ke svěcením, a zbytek studia licenciátu se dokončí už v kněžské službě v 
nějaké farnosti.

A nyní pár slov k tomu kněžskému oblečení. Proto, aby mohl být kandidát ke kněžství připuštěn ke 
svěcením, musí nejdříve absolvovat takové tři "stupínky", kterými jsou: kandidatura, lektorát a akolytát. Tzv. 
"kandidatura" (latinsky "ad-missio", do češtiny by se to dalo přeložit jako "připuštění" nebo "přijetí"), je 
potvrzením ze strany církve, že přijímá tohoto bohoslovce jako vážného kandidáta pro kněžskou službu. 
Znakem tohoto přijetí je právě oficiální přijetí kněžského oblečení. 

Jen tak pro zajímavost: Přemýšleli jste někdy nad tím, bratři a sestry, proč jsou kněží oblečeni právě 
tímto způsobem? Vysvětlení je toto: černá barva (oficiálně jsou teda povoleny ještě šedá a modrá) znamená být 
"mrtví pro svět", a to ve smyslu zřeknutí se profánního způsob života, a bílý kolárek znamená "být živi pro 
Ježíše Krista". Toto oblečení je tedy vnějším znakem vnitřního postoje duchovního života kněze, kterým je 
úplné odevzdání se službě Bohu a církvi. (Poznámka: toto "být mrtví profánnímu způsobu života a žít svůj 
život opírajíc se o Ježíše Krista, bratři a sestry, je ale posláním samozřejmě nejen pro kněze, ale pro všechny 
křesťany. Všichni křesťané jsou povoláni k tomu, aby vydávali svým životem ve světě svědectví, že Ježíš 
Kristus skutečně vstal z mrtvých!)

Dostal jsem v těchto dnech ještě další otázku: "A jak se cítíš v té košili s kolárkem?" Abych odpověděl 
upřímně, ne vždy je to úplně jednoduché pohybovat se mezi lidmi v tomto oblečení. Když teď ten měsíc, co 
jsem na prázdninách doma u rodičů, chodím po městě takto oblečen, vnímám, že je to pro lidi dost neobvyklé, 
potkat se s takto oblečeným člověkem třeba v supermarketu, na poště či v Internetové kavárně, když jsem se byl 
podívat, jestli mi nepřišla nějaká důležitá zpráva z Říma. Já se lidem ani v podstatě nedivím, že oni se "diví", 
protože mnoho lidí u nás už opustilo kostel, vrhlo se především na "materiálno" a víru v Boha berou jako dávno 
překonanou záležitost. A navíc, třeba jen v našem zhruba 40 tisícovém městě působí jen dva kněží, takže se 
stává jen velmi zřídka, že se člověk potká s knězem "jen tak" někde na ulici. V Římě je situace samozřejmě 
jiná. Tam můžete potkat "jen tak" na ulici klidně nějakého biskupa a nikdo z toho v podstatě ani není nějak moc 
překvapený.

Na závěr svého povídání bych se chtěl ještě zmínit o svém letošním prázdninovém čase. Původně jsem 
měl totiž strávit měsíc červenec tady u nás v Třinci s jedním bohoslovcem od nás ze semináře, který pochází z 
Kanady. Srpen jsme pak měli strávit společně zase v Kanadě. Čtyři dny před odjezdem k nám, na konci června, 
mu ale volali z Kanady, že jeho maminka je vážně nemocná, a tak mu rektor řekl, ať se vrátí po poslední 
zkoušce na Univerzitě ihned domů k rodičům. A tak jsem přijel domů sám, ale celý srpen strávím v jedné 
farnosti v kanadském Torontu, kde budu pomáhat na faře jednomu knězi. V našem semináři probíhají 
prázdniny vždy tímto způsobem: nějaký čas je určen pro odpočinek po absolvovaných zkouškách z letního 
semestru, ale pak je také čas, určený pro evangelizační činnost či pomoc v nějaké farnosti v jiné zemi. Já jsem 
za tyto aktivity Bohu velmi vděčný, protože je to vždy příležitost udělat novou zkušenost. Je to možnost poznat, 
jak lidé žijí jinde, seznámit se i s jejich problémy a těžkostmi, a pak tam, kde je to potřeba, i přinášet jedno 
slovo naděje, které pro mnohé může znamenat něco radikálního v životě. Boží slovo má moc, bratři a sestry, 
navracet k životu to, co už se zdá být, nebo už je, mrtvé. A to platí nejen pro ty, kteří třeba o Ježíši Kristu nikdy 
neslyšeli či nechtějí slyšet, ale i pro každého jednoho z nás, kteří se snažíme žít alespoň trochu poctivě 
křesťanským životem. 
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"Nejen chlebem žije člověk, ale každým slovem, které vychází z Božích úst." (Mt 4,4) Pokud někdo 
uvěří a přijme Boží slovo, ohlašované skrze církev, může se v něm stát to, co se stalo v Panně Marii: může v 
něm začít žít Ježíš Kristus. A já přeji sobě i vám, abychom mohli dělat tuto zkušenost znovu a znovu v 
konkrétních situacích našeho života, abychom pak, až přijde čas, mohli vydat světu svědectví o tom, jak veliká 
je Boží láska k člověku.

Zdeněk Gibiec

Další školní rok za námi 

(dokončení z minulého čísla)

MOST: Jak hodnotíte minulý rok z pozice katechetky? Jaké jste měly děti? Jak probíhalo vyučování, čemu jste 
věnovaly hlavní pozornost při vyučování? Uspokojuje Vás katechetická činnost? Těšíte se už nyní na září, až se 
znova setkáte s dětmi? 

Bronislava Trombiková: Náboženství jsem vyučovala na 4. ZŠ. Učila jsem děti od 2. třídy do 9. třídy. Dětí, 
které učím jsem učila už v předchozích letech, takže s většinou se už známe. Vím jaký mají vztah k víře, jakou 
mají povahu a vědomosti. Děti jsou různé, většinou zvídavé. Některé chodí do náboženství jen 2 roky do 
svátosti přijímání, ale největší radost mám z těch, které pokračují ve výuce náboženství i na II. stupni. 
Nejmenším dětem jsem vysvětlovala existenci Boha a význam modlitby. S dětmi připravujícími se na 1. svaté 
přijímání jsme probírali Desatero a význam svátosti smíření a svátosti oltářní.
S většími dětmi jsme prohlubovali znalosti svátosti, jejich význam, co nám tyto svátosti dávají do života. 
Rovněž jsme probrali některé biblické osoby ze Starého Zákona jako Gedeona, Samsona, Samuela. Své 
vědomosti si děti mohly procvičovat formou testů z křesťanského věstníku, které rády vypracovávaly.
Náboženství učím ráda, protože práce s dětmi se mi jeví čistá a otevřená. Děti často přivedou člověka k 
zamýšlení a také často se od dětí můžeme něčemu naučit.
Tak jako každý učitel se těší na prázdniny, tak i já se těším, že budu mát víc volna, ale když uběhne měsíc, už je 
mi smutno po mých dětech, už čekám, kdy začne vyučování, až se setkáme ve škole, abychom si mohli sdělit 
své zážitky.
Přejí dětem pěkné prázdniny, aby nezapomínaly, že Bůh prázdniny nemá a také si vzpomněly ve svých 
radostech i smutcích na Boha, na toho, který je má rád.

Přijďte posílit LAUDAMUS

V letošním roce vstupuje náš chrámový sbor do pátého roku své existence. V porovnání s bratrským 
(sesterským) "Polskim Chórem Kościelnym" to není moc, ale za tu dobu dokázal, že dokáže obohatit liturgické 
dění v naší třinecké farnosti, ale i ve farnostech jiných, dokázal že vedle sebe mohou zpívat zpěváci od … 
náctiletých po …. mnoholeté a stejný repertoár dokáže oslovit všechny, dokázal, že problém národnostní v 
podstatě nemusí existovat. 

V těchto minulých letech se obsazení sboru ustálilo, stále se však potýkáme s nedostatkem zpěváků - v 
ženských, ale zejména v mužských hlasech. Největší problém je s mladými zpěváky, kteří po maturitě odejdou 
do větších měst na vysoké školy a nemají možnost přicházet na středeční zkoušky. Po škole se většinou vdají-
ožení, přijde rodina a znovu "nemají čas" zpívat. Takže v tom lepším případě se do sboru vrátí třeba po deseti 
létech, v tom horším případě už nikdy. Toto není problém jenom našeho sboru, ale v podstatě všech sborů a tyto 
"výpadky" je třeba nahrazovat novými posilami. Jenomže, a tu jsme u toho, tyto posily musí chtít, musí pocítit 
určitou zodpovědnost, musí někdy najít odvahu a musí přijít. 

A tak znovu apelujeme, žádáme, ale hlavně prosíme - udělejte si ve středu večer, mezi 18.15 a 19.45 čas 
a přijďte do salky na faře a už s námi zůstaňte. První poprázdninová zkouška bude 1.9.2004.
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Misijní koláč

Milí farníci a všichni příznivci misií!!
V průběhu května dostala naše farnost poděkování za náš finanční dar Papežskému misijnímu dílu, který byl 
zaslán z výtěžku jarní akce „Misijní koláč“. Jeho znění vám nyní předkládáme:

5.5.2004, Špindlerův Mlýn

Milí přátelé,
jménem chudých lidí upřímně děkuji za Váš dar v hodnotě 10.500,-Kč za akci Misijní 
koláč zaslaný na podporu chudých dětí na misiích. Díky Vám tak může Papežské misijní 
dílo dětí v naší zemi sponzorovat mimo jiné i následující projekty v Ugandě:
Arcidiecéze Gulu
Zajištění přikrývek, uniforem a školních materiálů pro 35.000 dětí bez domova ve 
farnosti Awach. Jedná se o pomoc dětem, které musí utíkat před masakrováním rebelů 
na severu Ugandy.
Diecéze Kasana Luweero
Ochrana života pro 375 zraněných dětí a sirotků nemocných HIV/AIDS. Projekt pro zajištění jídla, lékařské 
péče, knih a uniforem (školních stejnokrojů).
Diecéze Lira
Pomoc pro 5.000 dětí vysídlených v uprchlických táborech a opatření školních pomůcek, zdravotnického 
materiálu a desinfekčních prostředků. Děti přišly o své domovy, jsou pronásledovány rebely. Náročná situace v 
oblasti trvá již 18 let.
Diecéze Tororo
Zajištění základních prostředků pro život 84 dětí v dětském domově St. Kizito´s Babies Home, Gangama - jídlo, 
bydlení, oblečení, lékařská péče atd.
Těším se na další spolupráci s Vámi a vyprošuji Vám Boží pokoj a ochranu.

P. Jiří Šlégr v.r.
národní ředitel PMD

Vzpomínka na skautskou pouť na sv. Hostýn

V sobotu 22. května v půl sedmé ráno se vydává skupinka Třineckých skautů na sv. Hostýn, kde nás 
čeká XV. ročník memoriálu RNDr. Rudolfa Plajnera. Počasí moc nepřálo, pršelo, ale nám to nevadilo. Pro malý 
počet účastníků se automobilem vydáváme na cestu s vedoucím Kivim. Zhruba po dvou hodinkách jízdy 
zastavujeme v malém městečku Bystřici pod Hostýnem. Bylo sice zataženo, ale nepršelo. Odtud jsme se vydali 
pěšky na Hostýn. Naše cesta vedla po lesní pěšině. Občas se nám vyskytnul nádherný výhled na okolní krajinu. 
Za hodinku a čtvrt jsme na poutním místě. Je deset hodin. Skautská mše začínala až o půl dvanácté. Tento čas 
jsme využili k návštěvě místní rozhledny, hřbitova a procházíme si krásně zdobenou křížovou cestu. Počasí 
nám přálo, sluníčko začalo vykukovat z mraků. Před půl dvanáctou jsme se odebrali do baziliky Nanebevzetí 
Panny Marie na mši. Byli jsme ohromeni nádhernou výzdobou chrámu, kde se sešlo hodně skautů. Po mši 
následovala pietní vzpomínka u památníku našeho bratra - skauta Rudolfa Plajnera. Po proslovu jeho bývalých 
žáků a starosty města Holešova jsme zazpívali skautskou hymnu a rozešli se. Ještě jsme si zakoupili věci na 
památku a tradáá zpátky dolů. Z parkoviště jsme se pohledem rozloučili na Hostýn, a pak odjezd do naších 
domovů. Dnes jsme obohaceni o krásný zážitek a zůstaly nám jen vzpomínky.

Miki
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Naše role při nedělní bohoslužbě (4)

CO JE TO - NEDĚLNÍ MŠE? 

Scházíme se v neděli na mši svatou. Co to vlastně je - nedělní mše? 
Chodíme na ni každou neděli - a co je kolem nás stále, to většinou nevidíme, nevnímáme. I naše nedělní 

bohoslužba je v nebezpečí zevšednění. 
Co je tato mše? Je to posvátná hra? Je to pietní vzpomínkové shromáždění na památku Pána Ježíše? Je 

to magická seance, kde se navazuje kontakt se záhrobím? Je to náboženské školení? 
Začnu tímto prohlášením: nedělní mše v nejzapadlejší dědině, kde nemají ani varhaníka - a biskupská 

bohoslužba s asistencí v katedrále, při níž hřmí Missa solemnis, - obě mají stejnou hodnotu! Ta hodnota je v 
setkání s živým Pánem. 

Ne divadlo, ale hra

Ona totiž mše svatá není divadelní představení, kde podstatnou složkou je výprava, kulisy a herecké 
obsazení. Ale přesto máme všude více méně slavnostní a zdobný rám, protože mše, ač není divadlo, přece je hra 
- posvátná hra. Na divadle jsou herci a diváci - my zde všichni hrajeme - každý svou roli. Pouze pasivní diváci 
tu nejsou - nebo aspoň nemají být. 

Mše je hra - jak tomu rozumět? To děti Boží si tu hrají, tančí a zpívají před Boží tváří. 
Při dětské hře jedni začnou, druzí přihrávají; jedni zavolají, druzí odpovídají - a nakonec všichni skáčou 

a zpívají. Při naší hře liturgické je to podobné: 
Voláme vstříc Pánu Kyrie - nebešťané odpovídají Gloria. Proroci Starého zákona vyhlašují Boží vůli -

my odpovídáme slovy žalmu. Apoštol k nám mluví o Božím Synu - my odpovídáme radostným zpěvem. Pán 
nám zvěstuje své evangelium - my odpovídáme naším Kredo - věříme. My přicházíme k oltáři s našimi dary -
Kristus přichází k nám ve svatém přijímání. My děkujeme Bohu v závěrečné modlitbě - Pán nám dává své 
požehnání. A nakonec společně - my a Bůh v nás, jdeme žít bohoslužbu všedního dne v práci vezdejší. 

Mýlil by se moc, kdo by ve mši viděl jen soubor rituálních předpisů. Je to vesmírné dění mezi nebem a 
zemí."Moudrost Boží si hraje na povrchu zemském" - říká kniha Přísloví (8,30). 

Mše není povinné cvičení - je to slavnost 

Když mladý muž skončí vojenskou službu, musí ještě léta chodit na povinné vojenské cvičení. Student 
musí na povinné přednášky. Spolky a politické strany mají povinné schůze. 

Nedělní mše není pro křesťana povinným cvičením - je nezbytnou potřebou. Jíst není člověk povinen, 
člověk jíst musí, aby byl zdravý. 

Nedělní mše je nezbytnou stravou naší duše. Ale není to upospíchaná svačina, kterou zhltnem někde v 
koutě na koleně, abychom neztráceli čas. Nedělní mše je hostina - a víc: je to radostná hostina. Je to slavnost. 

Slavnost je opakem všednosti. Slavnost je svoboda od shonu a spěchu. Je to pozdvihnutí duše z prachu 
všednosti, jak zpívá mešní píseň. Slavnost znamená přijít ze samoty do společnosti - nebýt sám. Slavnost je v 
našem životě zábleskem věčnosti. 

Opravdová slavnost není v množství jídla a pití. S plným žaludkem se těžko zpívá; kdo moc vypil, těžko 
tančí.Slavnost je úměrná přípravě: čím větší příprava, tím větší je slavnost. 

Slavit nemůžeme nikdo sám. Třeba svůj svátek. Kdo je sám, může vzpomínat, jíst, pít, ale slavit, to 
nemůže. 

Ke slavení patří zpěv, hudba, tanec, společenství, přípitek, proslov. V neděli tu tak společně slavíme. Je 
tu hudba, je tu zpěv. Je tu i tanec: co jiného je slavnostní krok při obětním průvodu, procesí ke sv. přijímání, 
všechny ty postoje a gesta kněží i lidu. 

Přípitek na hostinách - ten vznikl z obětního gesta při mši. Je to pozvednutí kalicha ke cti Boží zde, ke 
cti hosta doma. 

I při tiché mši nejsme bez zpěvu srdce. Písněmi jsou strofy žalmu, písní je Gloria, preface, Svatý, 
Beránku Boží. 

Máme tu pokrm a nápoj nade vše vzácný - manu Těla Páně a nektar Krve Páně. 
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Máme tu i slavnostní šat, jak se při slavnosti patří. Má jej kněz, ministranti - i my všichni máme 
slavnostní "kostelové"oblečení. 

Naše nedělní mše není divadlo, ale je to posvátná hra. Není to povinná schůze, je to radostná slavnost. A 
na konec to nejdůležitější: 

Naše nedělní mše je památka, oběť a hostina 

Je to památka oběti Kristovy a její zpřítomnění. Jako v Egyptě zachránila krev beránka na veřejích 
domu lid Boží od smrti a otevřela cestu z otroctví, tak nás zde dnes krev Beránka Božího, na kříži obětovaného, 
zachraňuje ze smrti věčné a osvobozuje z otroctví hříšných návyků. 

Zvláštní pamětní slavnost je naše mše: Ten, na jehož památku se tu scházíme, přichází mezi nás živý. 
Ten, který za nás zemřel, aby nás vysvobodil, se mezi námi ujímá slova, mluví k nám, je naším hostitelem a 
hostí nás. 

Co je to naše nedělní mše svatá? Řekli jsme si o ní už všechno? Kdepak. Jen sem tam něco naznačili, ale 
už to stačí k radosti. A to ostatní si budeme povídat neděli co neděli, co budeme živi, a vše nedopovíme, dna se 
nedobereme. Tajemství Eucharistie, Kristovy lásky, poznáme v plnosti až zrakem oslaveným, až v jeho 
království. Tam budeme slavit tu bohoslužbu, která je naše nedělní mše jen odleskem. 

Poznámka spíš pro kněze 
Eucharistie je v církvi záležitostí srdce. A o věcech srdce, je nesnadné mluvit - ty se spíš prožívají. 

Navíc jeto mysterium - lidská slova se nekryjí s podstatnou věcí, jsou nedostatečná. 
Není proto divu, že po celá staletí probíhá v církvi diskuse, zda mše je víc oběť nebo hostina. 
Teologie oběti je výborně zpracovaná v encyklice Pia XII. "Mediator Dei" (1947). Mluví se tam o dvou 

rovinách oběti. Sv. František a Terezie jsou praví martyres ve smyslu oblace - duchovního sebeobětování. Celý 
Ježíšův život byl neustálé oblatio, plný obětavé lásky k Otci a k lidem.Vlastní immolatio, to byl jediný úkon 
sebeobětování na kříži. 

Obětní úkon Ježíšův skončil na kříži; jeho obětavá láska ale trvá navěky a v ní se zpřítomňuje jeho 
sebeobětování na kříži. 

Když Pán říká: Toto je mé tělo, má krev - v hebrejském způsobu vyjadřování to znamená: To jsem já 
zde mezi vámi. 

V tomto smyslu je mše zpřítomněním Ježíše mezi námi, je zpřítomněna jako oblatio i immolatio. Na nás 
zbývá, abychom k Ježíšově oběti řekli své ano, abychom ho při obětní hostině přijali a nechali jeho lásku, aby 
mohla ovlivňovat náš život. 

Kdyby mše nebyla oběť, ale jen hostina, byla by jen vzpomínkovým shromážděním - jako jsou mnohé 
jiné. Srdcem mše je však Ježíšova oběť. Na ni odpovídá naše srdce, které se Ježíši při naší hostině otevírá. Mše 
je oběť i hostina. Je obětní hostina. Zní to archaicky - však také počátkem této představy, na kterou Pán Ježíš 
navazoval, byla starozákonní krev obětních beránků, která zachraňovala Izraelity při útěku z otroctví a spěšná 
večeře na počátku cesty za svobodou. 

Na našem oltáři je vše povýšeno do duchovní roviny. Ale nejde to bez symbolů, které můžeme smysly 
postihnout a pochopit. Nic není v Duchu, co předtím nebylo ve smyslech. Hmotné dary se stávají obětním 
beránkem z kříže a vracejí senám jako duchovní pokrm, jako oslavené Tělo Páně. 

V encyklice Redemptor hominis říká papež Jan Pavel II.: "Církev žije z eucharistie. Její podivuhodný 
obsah a smysl vysvětluje učitelský úřad církve od nejstarších dob znovu a znovu. Přesto můžeme říci, že toto 
vysvětlení zůstává vždy jen na prahu, protože plnost Eucharistie nelze slovy vyjádřit." 

Kterýsi kněz, když se chystal psát kázání na téma: "Co je mše svatá", nadepsal si nahoře povzdech: 
"Začíná křižování Boží velikosti v malých botičkách lidských slov." 

Ladislav Simajchl
Pokračování příště

Máme nové katechety!

Před několika dny skončil některým členům naší farnosti další školní rok, během něhož studovali ve 
druhém ročníku katecheticko-pastoračního kurzu ostravsko-opavské diecéze. Jak ho hodnotí ze své pozice? 
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Jaké absolvovali předměty a zkoušky: Co je nejvíce v minulém školním roce zaujalo? Co je čeká po 
prázdninách, jaké mají plány v budoucnu v oblasti výuky náboženství? 

Božena Špitová: Druhý ročník jsme stejně jako ten první ukončili zkouškami a na závěr jsme dostali 
Osvědčení o absolvování tohoto katecheticko-pastoračního kurzu - obor pastorační asistent pro službu 
katechety a učitele náboženské výchovy. Během dvou ročníků jsme složili zkoušky z těchto předmětů: základy 
fundamentální teologie, katolické dogmatiky, liturgiky a pastorální teologie, morální teologie, spirituální 
teologie, katechetiky, vybrané kapitoly z církevního práva a z církevních dějin, úvod do vývojové a 
pedagogické psychologie, úvod do obecné a náboženské pedagogiky, základy obecné didaktiky a základy 
didaktiky náboženské výchovy a katecheze. 

Plány do budoucna zatím nemám žádné. Minulý školní rok uběhl velice rychle díky zkouškám, které 
následovaly jedna za druhou. Co mne zaujalo? Na tuto otázku bych ráda napsala pár vět k některému předmětu 
z právě ukončeného druhého ročníku. A tím je KATECHETIKA - je to teorie katecheze. Katecheze je pak 
doprovodem člověka na cestě víry. Takže katecheta, ať má jakékoliv poslání v církvi, by měl usilovat o to, aby 
svým učením a vystupováním šířil Kristovo učení a život. Jak jsme se dozvěděli z úst přednášejícího, pravzor 
katecheze je v Lukášově evangeliu, v 24. kapitole, kdy se Ježíš připojuje k učedníkům, kteří jsou na cestě do 
Emauz. Velmi nepozorovaně je doprovází a ohleduplně se ptá, co je trápí, získává si jejich důvěru. Dotýká se 
jejich srdcí hojivým způsobem, neboť jsou smutní. Nevyvrací jim jejich názory, nepřesvědčuje, ale snaží se je 
změnit doprovázením - a tato cesta může mít těžkopádné tempo. Takže pomáhat, léčit zraněná, unavená a ke 
hříchu nakloněná lidská srdce, která vyléčit může jedině Bůh. Tento pravzor katecheze mne velmi oslovil, 
celkově jsem velmi ráda, že jsem tento kurz absolvovala, dal mi spoustu nových vědomostí, prožitků a 
myšlenek. 

Ing. Tomáš Demel: Dne 12. června 2004 jsem ukončil druhý a zároveň poslední ročník katecheticko-
pastoračního kurzu, který probíhal v prostorách ostravsko-opavského biskupství v Moravské Ostravě. Podívám-
li se zpět na uplynulé dva roky, musím říci, že byly pro mne velice přínosné. Po zkouškách z biblické, 
fundamentální, dogmatické a morální teologie a církevních dějin v prvním ročníku, následovaly přednášky a 
zkoušky (nebo zápočty) z pastorální a spirituální teologie, vývojové a pedagogické psychologie, liturgiky, 
katechetiky, církevního a svátostného práva a didaktiky náboženské výchovy v ročníku druhém. Pokud vás 
zajímá, co mi připadalo v rámci kurzu nejzajímavější, pak to byla dogmatická teologie. Právě systematický 
výklad hlavních dogmat katolické víry mi pomohl uvidět krásu katolické nauky a uvědomit si její hloubku a 
moudrost. Co mi v kurzu naopak chybělo, byla filozofie. Už sv. Tomáš Akvinský poukazoval na nezbytnost 
využití filozofických znalostí v teologickém myšlení. Já sám jsem filozofii studoval naposledy na vysoké škole 
- a to bylo ještě v období totality, kdy se toto studium omezovalo bohužel jen na výklad marxismu-leninismu. 
Ten ovšem pro teologii příliš použitelný není! Nezbývá mi tedy, než se snažit rozšířit si znalosti tomistického 
myšlení cestou samostudia. Po prázdninách mne čeká další školní rok, pracuji totiž jako učitel na ZŠ Slezská v 
Třinci. Chci věřit, že se budu moci nadále podílet na projektu křesťanských tříd, ačkoliv jeho budoucnost je ve 
chvíli, kdy píši tento článek, dosti nejistá. Do výuky náboženství v naší farnosti se zatím nemám v úmyslu 
zapojit, protože jsem časově velmi vytížen. Přesto se budu rád i nadále v rámci svých možností zapojovat do 
dalšího katechetického vzdělávání, které nám, absolventům kurzu, přislíbili pracovníci katechetického centra 
ostravsko-opavské diecéze. Mnohé znalosti katechetiky, psychologie, didaktiky a náboženské výchovy, které 
jsem při svém studiu získal, jistě využiji i ve své každodenní práci s dětmi ve třídě. Rád bych poděkoval Otci 
Františkovi, který mne ke studiu doporučil, i všem svým kolegyním spolustudentkám, s nimiž jsem uplynulé 
dva roky absolvoval. 

Mgr. Irena Szymonik: W sobotę 12 czerwca uroczystą mszą św. w nowoodrestaurowanym kościele św. 
Wacława w Ostrawie, której przewodniczył ks. dziekan Sikora w asyście ks. J. Szkandery - opiekuna grupy 
katechetycznej oraz ks. Cieślara - opiekuna grupy techn. administracyjnej, zakończył się drugi i ostatni rok 
studiów, które zorganizowało Centrum Katechetyczne Biskupstwa Ostrawsko-Opawskiego w Ostrawie. 

Jesteśmy pełni podziwu dla wykładowców, dla ich głębokiej wiedzy, wiary i ciepliwości w 
przekazywaniu tego bogactwa nauki nam laikom. W pełni sobie uświadamiam, że to, co poznaliśmy jest 
dopiero wstępem i wprowadzeniem do poszczególnych działów nauk teologicznych, a do pełniejszego 
poznania i zrozumienia byłoby trzeba jeszcze dalszych parę lat studiów.
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Trudno wyróżnić, który z działów wiedzy teologicznej mnie najbardziej zainteresował. Wszystko było 
bardzo ciekawe i wzbogacające, pozostawiając ślad w moim sercu i umyśle. Przekażę dla mnie najważniejsze 
refleksje i myśli:

Po pierwsze - podziw dla Bożego działania wobec człowieka i Kościoła. W historii miały miejsce różne 
okresy, niektóre wprost wydawały-by się beznadziejne dla wiary i istnienia Kościoła. Dzięki działaniom Bożej 
myśli i darom Ducha Świętego przychodzi nowa fala głębokiej religijności lub wezwani przez Chrystusa 
chrześcijanie, którzy w swoim środowisku zwalczali zło a całe ich życie było służbą Bogu i ludziom. Nie tylko 
przekazywali Słowo Boże, ale także wskazywali właściwy kierunek dotarcia do wiary (np św. Franciszek, św. 
Jan Bosko, św. Faustyna i inni). To budzi nadzieję, że w ostatecznym rozrachunku zwycięży Pan Bóg nad złem 
panującym w świecie.

Po drugie - niedocenianie darów, które człowiek otrzymuje od Boga. Najważniejszy dar to życie, które 
otrzymaliśmy, by zrealizować Boży plan, który Pan Bóg powziął wobec każdego z nas. Dalej Eucharystia jako 
źródło życia chrześcijańskiego. Wielkim darem dla człowieka są także sakramenty. Niestety większością 
człowiek w pełni nie czuje odpowiedzialności w wypełnianiu zobowiązań, które składa przed Panem Bogiem 
czy to w czasie zawarcia małżeństwa czy udzielaniu chrztu świętego. Nie zawsze uświadamiamy sobie głębię 
grzechu i szczerą chęć w dążeniu do poprawy w czasie sakramentu pokuty. Nie zastanawiamy się, czy pełnimy 
obowiązki, które od nas wymaga nasza wiara i przynależność do kościoła katolickiego.

Po trzecie - podstawowe zadanie rodziców i rodzin. Rodzice spełniają życzenie Boże dając początek 
nowemu życiu. Nie szczędzą sił i pracy, by dziecko dobrze wychować. Obowiązkiem rodziców jest 
przysposobienie dzieci od najmłodszych lat do coraz lepszego poznania miłości Boga i troski o potrzeby 
bliźniego. Każda rodzina chrześcijańska powinna żyć miłością Chrystusa i pokazywaniem innym jak Bóg jest 
dobry i miłosierny. Od Ojca i matki dziecko przyjmuje wiarę w Boga. Razem przeżywają święta liturgiczne, 
prowadzą je do kościoła, przygotowują do sakramentów świętych. Zastanawiam się, że chyba dziś zabrakło tej 
każdodziennej pobożności i stawiania Pana Boga w życiu na pierwszym miejscu. Pozostało niewiele rodzin, 
które czują ten wielki obowiązek wobec Pana Boga i potrzebę wzrastania w wierze. Większość jest z 
przyzwyczajenia lub rodzinnej tradycji uczestnikiem niedzielnej mszy świętej, dwa razy w roku od wielkiego 
święta przestępuje do sakramentu pokuty a na codzień nie różni się od innych mieszkańców, którzy nie czują 
potrzeby bycia z Bogiem. Tego wielkiego zadania i obowiązku rodziców nie może w zastępstwie wypełnić 
katecheta, który jest z całą grupą dzieci tylko jedną godzinę tygodniowo

Nie mogę powiedzieć co będzie w przyszłym roku, ponieważ odpowiedź na to pytanie zna tylko Pan 
Bóg. Jeżeli to będzie zgodne z Jego wolą, to wszędzie, gdzie to będzie możliwe będę dzieliła się tym, co 
zyskałam w czasie studiów w Ostrawie.

Mgr. Erna Ciencialová: Koncem tohoto školního roku jsem spolu s ostatními ukončila 2-leté studium 
katecheticko-pastoračního kurzu v oboru "pastorační asistent pro službu katecheta, učitel NV”. Studium 
probíhalo při ostravsko-opavském biskupství v Ostravě, organizačně bylo zajišťováno centrem pro katechezi. 
Účastnici kurzu si mohli vybrat mezi výše uvedeným oborem a oborem "pastorační asistent pro službu 
technicko-organizační”, ve 2. ročníku byly přednášky pro jednotlivé obory rozdílné. Celkem se studia účastnilo 
kolem 120 lidí, z nichž asi polovina studovala obor "pastorační asistent pro službu katechety”. 

Přednášejícími byli většinou kněží, přednášky byly vždy výborně připravené a zajímavé. Samozřejmě, 
že za tak krátkou dobu jsme nemohli zvládnout problematiku takových teoretických předmětů jako např. 
fundamentální, pastorální, spirituální teologie, svátostné právo, ale spíše byly úvodem i návodem k dalšímu 
sebevzdělávání a samostudiu. Ve 2. ročníku byla teorie doplněna o přednášky z vývojové psychologie, 
náboženské pedagogiky, pedagogické psychologie a o konkrétní cvičení z obecné didaktiky a didaktiky 
náboženské výchovy.

Myslím, že pro všechny bylo toto studium přínosem, uvědoměním si toho, kolik zajímavých věcí 
existuje, které bychom měli znát a též pobídkou k jejich dalšímu poznávání. V první řadě však bylo i příležitostí 
k díkuvzdání Pánu Bohu za to, že nás tak podivuhodně stvořil, dal nám ducha, rozum a svobodnou vůli, 
abychom vše mohli využívat ke slávě Boží. A tak bychom je využívat měli. I když se neúčastníme žádného 
konkrétního studia, je dobré denně číst Písmo svaté, Katechismus katolické církve, náboženskou i krásnou 
literaturu a vést k tomu i naše děti. Pán nám všem dal schopnost učit se a poznávat nové věci v každém věku. 

Abychom k tomu našli sílu, modleme se za sebe navzájem o pomoc Ducha svatého, modleme se za 
kněze, katechety, za naše děti a mládež, abychom svým způsobem života obohacovali i sebe navzájem. Neboť 
"zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte”.
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Mgr. Beata Krainová: Navštěvovala jsem katecheticko-pastorační kurz ostravsko-opavské diecéze v 
Centru pro katechezi našeho biskupství. Kurz trval dva roky a 12. června 2004 jsme obdrželi osvědčení o 
absolvování kurzu z rukou P. Mgr. Rudolfa Sikory, biskupského vikáře, po mši svaté v kostele svatého 
Václava, hned vedle biskupství. 

Toto dvouleté studium mi pomohlo rozšířit své vědomosti z oblasti teologie a náboženské pedagogiky a 
přimělo mě k dalšímu sebevzdělávání, protože semináře, které jsme absolvovali, byly jen takovými úvody do 
daných oborů. Z časových důvodů nelze za dva roky zvládnout látku pěti let vysoko-školského studia. Během 
celého studia jsme měli několik zápočtů a deset zkoušek. Ve druhém ročníku k teorii přibyla i praktická cvičení 
didaktiky a náboženské výchovy. V menších skupinkách jsme se seznamovali se způsoby práce s dětmi a 
mládeží: práce s obrazem, dramatizace textu, vedení diskuse, využití výtvarných a hudebních prvků. Zdálo by 
se, že tady pro pedagoga nemůže být nic nového. Jenže v náboženské výchově ve srovnání se všeobecnou lze 
"jít ještě dál a hlouběji". V každém obrazu, v textu, písní oslavujeme Boha a nalézáme radostnou zvěst. 
Katecheta neučí katechismus, ale koriguje takzvanou radostnou zvěst (křesťanský způsob života a křesťanské 
myšlení). Co mě čeká po prázdninách? Mým přáním je učit na 6. ZŠ v některé křesťanské třídě, ale to uvidíme 
až v září. Ve farnosti se také ráda připojím k řadě katechetů a podle potřeby budu vyučovat náboženství.

Poznámka redakce: Poslední z řady z našich nových katechetů je slečna Lucie Krajčovičová, která 
rovněž úspěšně absolvovala katechetický kurz. V době uzávěrky tohoto čísla si však užívala zaslouženou 
dovolenou a nemohla přispět svými postřehy.

Spotkanie Sympatyków Radia Maryja 

odbędzie się w sobotę 28.8.2004 o godz. 15:00 w salce parafialnej.
Spotkanie z Pismem Świętym odbędzie się w poniedziałek 30.8.2004 o godz. 15:00 w salce parafialnej. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian.

U stóp Matki Boskiej Częstochowskiej

„W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: Kto właściwie jest największy w królestwie 
niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie 
odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.” Mt 18,1-3

„Dopuście dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie, do takich bowiem należy królestwo 
niebieskie.” Mt 19,4

„Jest coś takiego w dziecku, co winno się odnaleźć we wszystkich ludziach, jeżeli mają wejść do 
Królestwa Niebieskiego. Niebo jest dla tych, którzy są tak prości jak dzieci, tak pełni zawierzenia jak one, tak 
pełni dobroci i czyści. Tylko tacy mogą odnaleźć w Bogu swojego Ojca i stać się za sprawą Jezusa dziećmi 
Bożymi.” Ojciec Święty Jan Pawł II

W niedzielę 6 czerwca od porannych godzin przyjeżdżały z różnych zakątków Polski oraz z zagranicy 
autokary przywożąc uczestników VI Pielgrzymki Podwórkowych Kółek Różańcowch Dzieci na jasną Górę do 
Częstochowy. Przyjechały radosne, uśmiechnięte wraz z swymi rodzinami i opiekunami, pełne oczekiwania na 
spotkanie z Madzią Buczek, założycielką PKRDz. Program rozpoczął wraz z Madzią O. Piotr Dettlaff, opiekun 
kółek różańcowych, zapraszając wszystkich do wspólnego odmówienia Różańca Świętego w intencji: Ojca św., 
biskupów, księży, zakonników, misje, pokoju na świecie, całych rodzin oraz rozwoju PKRDz. Madzia zwróciła 
się z prośbą do Matki Bożej, by otworzyła nasze serca, byśmy byli otwarci na słowa, które kieruje do nas Pan 
Jezus i z odwagą oraz wielką radością mogli wypełniać Boże przykazania, by nieustannie była z nami i 
prowadziła nas do Jezusa, byśmy mogli Go wiernie naśladować i coraz więcej kochać. Po modlitwie przyszedł 
czas na świadectwa dzieci, przeplatane występami śpiewaczych zespołów dziecięcych Piccollo Roma i Małego 
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Chóru Wielkich Serc. Z naszego terenu przekazywały świadectwa dziewczyny z Jabłonkowa oraz Barča i 
Ondra z Trzyńca. 

O godz. 14.00 rozpoczęła się Msza święta, której przewodniczył ks. bp Antoni Długosz z Częstochowy. 
Wygłosił piękne słowo Bože, pełne radości i miłości do każdego dziecka. Napewno trafiło glęboko do serca 
każdego i na długo pozostało w pamięci. Żeby dzieci zrozumiały treść kazania pokazywał także różne plansze. 
Wytyczył trzy główne zadania: Pierwsze - byśmy umieli rozmawiać z Panem Bogiem - tego mamy się uczyć od 
Matki Bożej i odmawiać różaniec. 

Drugie - mówić wszystkim o Bogu Ojcu - w Niedzielę pamiętać o kościele, zachęcać do grup 
ministranckich.

Trzecie zadanie - postępować jak mówi Pan Jezus - dzielić się z tym, co mamy i starać się, by w 
zgromadzenie panowała miłość i zgoda.

Kazanie zakończył prośbą: „Panie Jezu, daj mi Twoje oczy, abym nimi patrzył na ludzi, daj mi Twoje 
serce, abym mógł pokochać bliźnich, daj mi Twoje ręce, bym mógł czynić dobro.“

Na zakończenie spotkania Madzia jeszcze raz przemówiła do wszystkich obecnych: „Z tego, że tutaj 
jesteście w tak ogromnej liczbie, napewno najbardziej cieszy się Matka Najświętsza, bo to Ona zgromadziła nas 
u swojego tronu, zaprosiła, aby obdarzyć nas na nowo swoją mocą, siłą, wszystkimi potrzebnymi łaskami do 
dalszego apostołowania, do dalszego kroczenia drogą świętości do nieba. Niech Maryja nieustannie nas 
prowadzi. Ofiarujmy Jej nasze serca, nasze życie, rodziny, parafie i cały świat. Chciejmy być Jej ukochanymi 
dziećmi, Jej armią rycerzy, którzy z różańcem w ręku chcą walczyć przeciwko złu, przeciwko szatanowi, aby 
na świecie nastał pokój, aby Niepokalane Serce Maryji zatriumfowało i na świecie zapanowało Królestwo 
Jezusa i Maryji. Wielkim skarbem jest różaniec święty, który jest darem od samej Matki Najświętszej i chcemy 
z sercem odmawiać go każdego dnia. Dzięki Radiu Maryja mogą istnieć i rozwijać się PKRDz. Możemy 
wspólnie modlić się na różańcu, niezależnie od tego ile tysięcy kilometrów nas dzieli.”

W drodze powrotnej w naszym autokarze było bardzo radośnie. Po wspólnym odmówieniu modlitwy 
dziękczynnej za ten wspaniały dzień i spotkanie z Madzią, Zuzka Pavliková przygotowała swój instrument 
muzyczny i rozpocząl się prawdziwy koncert, do którego włączyły się wszystkie dzieci z wielkim zapałem. 
Może jeszcze w uszach im brzmiały piękne śpiewy zespołów dziecięcych w Częstochowie, albo przykład 
Madzi i jej wezwanie, żeby dzieci swoje zmęczenie z podróży ofiarowały Matce Bożej, a Ona przemieni ten 
trud i poświęcenie w plon obfity. Madzia pomimo swoich cierpień fizycznych jest pełna siły i energii. To 
właśnie Maryja poprzez różaniec daje jej siłę, moc do życia i wytrwanie w cierpieniu.

Nasze Regionalne Spotkanie PKRDz Sekcji Zaolziańskiej odbyło się 29 maja w Kościele p. w. M. 
B.Wniebowziętej w Bukowcu. Mieliśmy taką cichą nadzieję, że zawita między nas Madzia wraz z O. Piotrem. 
Niestety Madzia była w tym czasie w Holandii a o. Piotr miał pełno pracy związanej z przygotowaniem VI 
Piegrzymki na Jasną Górę. Modlitwę różańcową i Mszę św. w Bukowcu poprowadził nasz opiekun duchowy 
O. Cherubin M. Kuczowicz OFM z Klasztoru Franciaszkanów w Boguminie. W kazaniu podkreślił znaczenie 
Eucharystii jako źródła życia dla każdego chrześcijanina: „Jest wielu ludzi, którzy przychodzą do kościoła na 
Mszę św., a nie są pełni świadomi wartości Eucharystii, a przecież każdego dnia dokonuje się na ołtarzu ten 
największy cud przemiany chleba i wina w Krew i Ciało Chrystusa. Czy umiemy skupić się na to co dzieje się 
na ołtarzu? Czy uświadamiamy sobie z kim odbędzie się ważne dla nas spotkanie? Eucharystia jest 
największym źródłem łaski. Jest to spotkanie z Panem Bogiem żywym i prawdziwym. Nie możemy tego 
wszystkiego zrozumieć, jeżeli nie będziemy mieć miłości w naszych sercach.“ O oprawę muzyczną starała się 
miejscowa organistka p. Cieślarowa, Zuzka Pavliková z swoją siostrą Janą, dołączyła się mlodież z Trzyńca 
oraz dziewczęta z Jabłonkowa.

Po Mszy św. spotkaliśmy się wszyscy, to znaczy dzieci i rodzice z Jabłonkowa, Wendryni, Trzyńca 
wraz z mieszkańcami Bukowca w Domu PZKO. Dziękujemy wszystkim, którzy napiekli i przywieźli różne 
smakołyki oraz wszystkim tym, którzy byli obecni w Bukowcu na naszym regionalnym spotkaniu PKRDz. 
Ojciec Cherubin tak napisał w naszej kronice: „Zawsze pamiętajcie o modlitwie, bądźcie wierni Bogu, 
Chrystusowi, Kościołowi i Ewangelii. Bóg pełen miłości niech wam błogosławi i napełnia pokojem“.
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Następne Spotkanie Sekcji Zaolziańskiej odbędzie się początkiem października. Może do tego dnia 
nasza rodzina kółek różańcowych powiększy się o nowe koła z innych wsi i miast naszeho państwa. 

Najlepiej zakończyć słowami o. Piotra Dettlaff - opiekuna PKRDz przy Radio Maryja: „ Drogi 
Przyjacielu! Matka Boża potrzebuje także Ciebie! Nie zwlekaj! Nie czekaj do jutra, ale już dziś weź różaniec i 
pomóż Maryji przemieniać ludzkie serca, a przez nie i cały świat! Dołącz do wielkiej rodziny różańcowej 
dzeci! Czekamy na Ciebie!“

Irena Szymonik

Pan Alois Waclawek ukončil svou kostelnickou službu: Děkujeme! 

V těchto dnech po 18 letech poctivé a obětavé služby 
ukončil své působení mezi třineckými kostelníky pan ALOIS 
WACLAWEK (68 let). Kostelničit začal na podzim roku 
1986, jako partner pana Bartoše. Po smrti pana Bartoše 
několik let sloužil zejména na večerních mších svatých sám 
(!), poté se k němu přidali pánové Antonín Cinciala a Ing. 
Oldřich Obdržálek. Tato trojice charakterizuje kostelnickou 
činnost po celá 90. léta. Samozřejmě, náš takříkajíc "vedoucí 
kostelník", pan František Zawada byl zde po celou dobu, ale 
jeho doménou byly vždy spíše celé neděle dopoledne a pak 
ranní mše svaté. Případné nepřesnosti nám snad pánové 
kostelníci (bývalí i současní) prominou. Zde je vidět 
obrovskou oddanost, obětavost a věrnost pana Waclawka naší 
farnosti, své nelehké službě, které obětoval tak mnoho let svého života, tolik svého volna. Za všechny tyto 
hodiny strávené v zakristii a v kostele Vám, pane Waclawku, z celého srdce děkujeme. Zároveň si dovolíme 
tvrdit, že ta pravá odměna přijde někdy v budoucnu v nebi, kam přece všichni obětaví kostelníci patří… Ať je 
tento životní příběh pana Aloise Waclawka inspirací a povzbuzením pro jiné, neboť právě za pana Waclawka je 
třeba najít náhradu. Přihlásí se někdo? No, uvidíme… Děkujeme rovněž jeho manželce Anežce Waclawkové, 
neboť bez její podpory a tolerance by nemohl tuto službu vykonávat ani dva týdny, což teprve 18 let! Oběma 
Vám přejeme do dalších let vše dobré, pevné zdraví a Boží požehnání. A ještě jednou: děkujeme! 

Redakce MOSTu

Pořad bohoslužeb v srpnu

1. Neděle 1.8.2004 - 18. neděle v mezidobí; 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
2. Pátek 6.8.2004 - svátek Proměnění Páně; první pátek v měsíci.
3. Neděle 8.8.2004 - 19. neděle v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
4. Pondělí 9.8.2004 - svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy.
5. Úterý 10.8.2004 - svátek sv. Vavřince, mučedníka.
6. Neděle 15.8.2004 - Slavnost Nanebevzetí Panny Marie; 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
7. Neděle 22.8.2004 - 21. neděle v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
8. Úterý 24.8.2004 - svátek sv. Bartoloměje, apoštola.
9. Neděle 29.8.2004 - 22. neděle v mezidobí; 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
10. Pátek 3.9.2004 - první pátek v měsíci.
11. Neděle 5.9.2004 - 23. neděle v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
12. Každou neděli půl hodiny před večerní mší svatou je adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a 

svátostné požehnání. Poslední neděli v měsíci - Mariánské večeřadlo.
13. V průběhu týdne mše svaté začínají v 6.35 a 17.00 hodin. V pondělí, středu, pátek - ranní česky, 

večerní polsky. V úterý, čtvrtek, sobotu - ranní polsky, večerní česky. 
14. Každý čtvrtek od 16.00 a první pátek po ranní mši svaté je výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní. 
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15. Každý pátek po ranní i večerní mši svaté je výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní s modlitbou 
Korunky k Božímu Milosrdenství. První pátek v měsíci - litanie a zasvěcení Božskému Srdci 
Ježíšovu.

16. Mše svatá v Domově důchodců na Sosně je každý pátek v 15.30. Půl hodiny před začátkem mše 
svaté je možno přistoupit ke svátosti smíření.

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

Nedělní liturgie v srpnu

18. neděle v mezidobí (1.8.)
1. čtení: Kaz 1,2;2,21-23; 2. čtení: Kol 3,1-5.9-11; Evangelium: Lk 12,13-21
Žalm: odp. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!
ref. Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie.

19. neděle v mezidobí (8.8.)
1. čtení: Mdr 18,6-9; 2. čtení: Žid 11,1-2.8-19; Evangelium: Lk 12,32-48
Žalm: odp. Blaze národu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.
ref. Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie (15.8.)
1. čtení: Zj 11,19a;12,1.3-6a.10ab; 2. čtení: 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. neděle v mezidobí (22.8.)
1. čtení: Iz 66,18-21; 2. čtení: Žid 12,5-7.11-13; Evangelium: Lk 13,22-30
Žalm: odp. Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.
ref. Całemu światu głoście Ewangelię.

22. neděle v mezidobí (29.8.)
1. čtení: Sir 3,19-21.30-31; 2. čtení: Žid 12,18-19.22-24a; Evangelium: Lk 14,1.7-14
Žalm: odp. Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka.
ref. Ty dobry Boże biednego ochraniasz. 

23. neděle v mezidobí (5.9.)
1. čtení: Ez 33,7-9; 2. čtení: Řím 13,8-10; Evangelium: Mt 18,15-20
Žalm: odp. Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení.
ref. Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.

Úmysly Apoštolátu modlitby - srpen 2004

Denní modlitba Apoštolátu:
Nebeský Otče,

kladu před tebe celý dnešní den. Přináším ti v něm své modlitby, práce, radosti i utrpení ve spojení s Ježíšem 
Kristem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje oběť sebe samého za záchranu světa.
Duch Svatý, který jej vedl, kéž je i mým průvodcem a vyzbrojí mě silou pro svědectví o tvé lásce.
To vše přináším jako svou nepatrnou oběť spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou Církve, zvláště 
na úmysly, které nám předkládá Svatý otec a naši biskupové pro tento měsíc:

1. Úmysl všeobecný: Aby Evropská unie chápala, jak čerpat z dědictví křesťanství, které je podstatnou 
součástí kultury a dějin Evropy.
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2. Úmysl misijní: Aby sílila a rostla jednota a spolupráce mezi institucemi, které aktivně pracují v 
misiích.

3. Úmysl národní: Abychom lidi jiných ras a národností dokázali přijímat jako své bližní.




