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Číslo 5/VI květen 2004 Proti dobrovolnému daru

AVE MARIA

Vždy, když navštěvujeme poutní místa, nádherné 
katedrály a baziliky významných měst světa, můžeme obdivovat 
nádherné písně, obrazy a sochy Matky Boží. Většina jejich 
tvůrců, umělců než vybrala kus dřeva, plátna, nebo kamene, než 
uchopila dláto, štětec nebo majzlík, aby vytvořili podobu 
Madony, častokrát se modlili a postili mnoho dní, stejně jako 
tvůrci starodávných ikon. Prosili Boha, aby jim pomohl vložit 
jejich nejlepší a nejčistší síly do dřeva, skla, kamene, nebo na 
plátno. Prosili také, aby jejich dílo hluboce pohnulo lidmi, aby se 
před ním modlili. 

Když se díváme na sochu nebo jiné oblíbené vyobrazení 
Panny Marie již delší dobu, nemůžeme říct, že bychom se té 
krásy úplně nasytili. I když se stále vracíme do stejného chrámu, 
ke stejnému vyobrazení Matky Boží, pořád vidíme Marii ve 
svém životě z jiného úhlu pohledu. Častokrát ji vidíme jako 
mladou dívku, ruce má sepjaté, hlavu lehce skloněnou. Maria 
byla velice mladá, když řekla Bohu své „Ano“. A přece vidíme v 
její tváři rozhodnost: Maria už ví, co chce. Je už osobností. 
Přitom se zcela úplně odevzdává Bohu. 

Když se dívám na sochu, častokrát mě napadají dva 
slova, která už dnes nejsou „moderní“. A to „pokora“ a 

„zbožnost“. Kolikrát se věřícím ateisté posmívají: „Proč jdeš do kostela? Co tam zas budeš dělat? Ty žiješ ve 
středověku…“ Podívejme se na Marii. Ona má odvahu sloužit. A její postoj říká: Chtěla bych jiným sloužit. 
Jsem jen tvorem, který stojí před svým Stvořitelem. Jsem zbožná. Přitom zbožnost nemá nic společného se 
„strachem“. Vyjadřuje pouze rozdíl mezi tvorem a Stvořitelem. 

Když uvažuji o životě Marie, tak mě napadají tři myšlenky. 
Její myšlenky se netočily pouze kolem ní samotné. Můžeme k ní mluvit. Dovede poslouchat, 

naslouchat. Dovede mezi mnoha hlasy zaslechnout hlas Boží. 
Řekla „ano“ vůli Boží a potom šla vytrvale svou cestou důvěry v Boha, dokonce, když sama viděla 

cestu, „jen k další zatáčce“. To své „ano“ uchovávala v dobrých i špatných dnech svého života. 
Třetí myšlenka souvisí s druhou. Anděl řekl Marii: „Pro Boha není nic nemožné“ (Lk 1,37). Na rozdíl 

od Marie, my chceme vždycky vědět, co Bůh učiní a teprve potom se odvažujeme jít jeho cestou. Nezáleží jestli 
jsme mladí nebo staří, dělníci nebo pracující inteligence. Maria to „co“ nechávala vždy na Bohu. V tomto 
rozhodnutí jí pomáhala heroická víra. Naše víra je častokrát malá jako hořčičné zrnko, ale i taková víra hory 
přenáší. Pro člověka, který svou důvěru vložil na Hospodina neexistují věci nemožné (Mt 17,20; Lk 17,6). 
Proto Bůh mohl v lidském těle bydlet a to pod srdcem Mariiným. Proto mohla Maria vydat světu Spasitele, 
Božího syna. 
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Důvěřujme v to, že dokážeme uskutečnit to, co nám Maria ukázala svým životem: žijme uměním 
naslouchat, až uslyšíme co po nás Bůh chce; důvěrou v Boha a vytrvalostí u slíbeného „ano“ v dobrých i 
špatných dnech svého života; vírou „která hory přenáší“ v našem všedním každodenním životě. 

„Maria Regina Mundi, Maria Mater Ecclesiae Tibi assumus tui memores Vigilamus!
Maria Královno světa, Maria Matko církve, jsem u Tebe, pamatuji, bdím!“

To jsou slova, která pronesl svatý otec Jan Pavel II. na světovém setkání mládeže v Čenstochové. Bdíme 
s Marií. Bdíme jako Maria s apoštoly ve večeřadle, kdy se zrodila církev. Bdíme s Marií dnes, abychom 
vytvářeli církev třetího tisíciletí. Bdíme nad svým svědomím, aby volilo jen dobro. Bdíme, aby v našem srdci 
bylo místo pro Ducha svatého.

P. Radek

Bunkr mezi bunkry

…Již malé děti si stavějí své bunkry, kde je jim dobře. Utíkají do nich také před různými problémy. 
Proto i náš klub se jmenuje Bunkr. Chceme, aby to bylo místo, které bude pro mladé lidi útočištěm…. ( Roman, 
předseda sdružení, při slavnostním otevření NZDM )

Bunkrů, nebo míst, které se tímto názvem označují, je v Třinci asi několik. Od října 2003 k nim přibyl 
ještě jeden Bunkr - klub mladých a lze tvrdit, že od všech dalších bunkrů se velice liší.

První impuls vyšel ze společného setkání třineckých organizací pracujících s mládeží. Od myšlenky 
zřídit v Třinci klub pro mladé lidi chyběl jen krůček k realizaci. Nakonec těch krůčků bylo několik desítek -
založení občanského sdružení, hledání finančních prostředků, vhodných prostor, zajištění všech povolení, 
rekonstrukce, složení pracovního týmu, ujasnění si cílů,………- ale výsledkem bylo otevření Bunkru - klubu 
mladých. Provozovatelem je stejnojmenné občanské sdružení, a partnery projektu jsou Město Třinec, Institut 
EuroSchola, Royal Rangers v ČR, TOM 1303 Maracaibo, Apoštolská církev, Slezská Diakonie. Všem 
partnerům i dalším příznivcům klubu vděčíme za pomoc hmotnou, finanční, morální, technickou a určitě ještě 
další.

Bunkr - klub mladých je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, což znamená, že nabízí volnočasové 
aktivity, sociální služby a činnosti zaměřené na prevenci. Cílovou skupinou je dorost a mladí lidé ve věku 14-
26 let. Našim posláním je vytvářet takový prostor, který by byl pro mladé lidi bezpečný, atraktivní a motivující 
k volnočasovým aktivitám a také chceme nabízet podporu mladým lidem nacházejícím se v sociálně nepříznivé 
či obtížné situaci, (pomáhat se v situaci zorientovat a objevit možnosti řešení). 

Mladí lidé mohou využívat v klubu šipky, stolní fotbálek, kvalitní výběr deskových her, časopisy, k 
dispozici je nealko-bar. Kromě toho v klubu probíhá i program složený z koncertů, Bunkrování - společného 
přemýšlení na dané téma, filmových projekcí. Holky mají jednou měsíčně vyhrazen čas pro Ba_binec, kde se 
probírají ryze dívčí témata. 

Provoz klubu zajišťuje tým pracovníků, který se skládá z kontaktních pracovníků a asistentů. 
„Kontakťák“ je zodpovědný za dodržování pravidel klubu a je připravený mladým lidem naslouchat a 
poskytnout základní poradenství, pokud o to mají zájem. Asistenti jsou nadšení a ochotní dobrovolníci, kteří 
pomáhají udržovat chod klubu. A při návštěvnosti kolem 50 lidí během odpoledne, to není nic snadného. 

Bunkr - klub mladých je neutrální půda. Většina pracovníků však jsou křesťané a je dobře, že svými 
hodnotami, názory, a vůbec životním stylem mohou mladým lidem v Třinci ukazovat praktický, běžný život s 
Bohem. Také výběr programu je tím ovlivněn. Jsme rádi, že v úterý 20. dubna proběhlo Bunkrování o víře s 
otcem Františkem Vrublem, farářem katolické farnosti v Třinci. Do diskuse o víře se připojilo 15 mladých lidí. 
Doufáme, že Bunkr- klub mladých může ovlivnit mnoho mladých lidí v Třinci a doprovodit je v nesnadném 
období dospívání a hledání si své životní cesty. 

Renáta Turoňová 
kontaktní pracovník v Bunkru 
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Ekonomické okénko

Po delší době je zde opět naše farní ekonomické okénko a s ním nahlédnutí do hospodářského života 
naší farnosti. Příchod jara většinou znamená obnovení prací všeho druhu. Naše farnost v tomto roce doplatí 
zbytek úvěru Městu Třinec a zhruba s koncem léta bychom měli být bez jakýchkoliv závazků, neboli „čistí“. Je 
to opravdu velký úspěch celé farnosti, že se tak velkou a finančně náročnou akci podařilo finančně pokrýt za 
cca 4 roky. Hlavním bodem letošního roku bude generální oprava střechy na budově fary, která je již ve velmi 
mizerném stavu a často do fary teče, ničí se malba a vlhne zdivo stěn. Práce by měly proběhnout koncem léta 
2004 a dodavatelem bude firma Cieslar s.r.o., která již několikrát prokázala své kvality při stavebních pracích v 
naší farnosti. Je velmi pravděpodobné, že krytinou bude měděný plech. Tvar, uspořádání střechy fary nebude 
nijak dotčen a budova si i po opravě zachová svůj rázovitý a jedinečný tvar včetně krásné věžičky. Ale to až za 
několik měsíců… Co je a bylo nyní nového?

V období kolem Velikonoc 2004 se provedly dvě menší akce: nejprve pan Bronislav Strokosz provedl 
elektroinstalační práce, které spočívaly zejména v montáži několika hezkých lucerniček u vchodů do našeho 
kostela. Tyto lucerničky se rozsvěcují automaticky při sníženém slunečním jasu a pohybu osoby. Kromě toho 
provedl další doprovodné elektropráce, které nejsou na první pohled viditelné a díky kterým elektřina je tam, 
kde má být, aby dělala užitek. Našemu farníkovi, panu Strokoszovi srdečně děkujeme za ochotu. 

Druhý počin byl „vyšší“, ale nikoliv co do významu, ale téměř doslova. Během zimy se na hlavní věži 
kostela částečně uvolnily plechy, neboli měděná krytina věže. Plechy byly „odchlípnuty“ a tento stav nebyl v 
žádném případě přijatelný, jelikož při poryvech větru plechy na věži třískaly a zvedaly se. Řešení opravy v této 
výšce a na příkré věži není zrovna věc jednoduchá a překročuje možnosti většiny jedinců. Proto ke slovu přišla 
specializovaná firma BOHUSLAV MRÓZEK - práce ve výškách z Bystřice. Odborníci zavěšeni na lanech 
během dopoledne odstávající plechy zase pevně přibili a problém byl vyřešen. Bylo zajímavé sledovat klidné 
chování těchto odborníků ve výšce. Asi jsou zvyklí a nemají závrať. A věří těm svým lanům. Tady vidíme, že 
víra je opravdu důležitá. 

Takže ve stručnosti toto jsou hospodářské počiny posledních týdnů v naší farnosti. 

Marian Kozok

Svatý Maxmilián Kolbe 

Když jeden nevěřící položil kdysi Jeanu Guittonovi otázku: „Proč jste katolík?“ filozof odpověděl: 
„Protože katolicismus má protekci!“ a upřesnil, co tím má na mysli: „V každém století se ozývají hlasy, že 
církev je v bezvýchodné situaci. A ona z toho nakonec vždycky vyjde. Podívejte se na 20.století, když ji měl 
pohřbít komunismus! A co se stalo? Církev pohřbila komunismus... Tohle všechno by bylo velice 
nepravděpodobné, kdybychom nepřipustili, že katolicismus je božský vynález, jinými slovy, že má protekci?“ 

A totéž by se dalo říct i o Panně Marii. Uctíváme-li ji jako nejdokonalejší ze stvoření, je to samozřejmě 
proto, že nás tomu církev učí, ale i proto, že věříme, že ti, kdo se k ní utíkají, jsou - abychom tak řekli -
„protekční“.

Pro dokreslení se podívejme na případ svatého Maxmiliána Kolbeho.
Tento mladý františkán se po studiích v Římě vrátil roku 1919 do Polska. Měl tuberkulózu a lékaři mu 

dávali tři měsíce života.
Avšak Kolbe měl styky. Byl protekční! Nedlouho předtím založil s několika přáteli apoštolské sdružení 

„Armáda neposkvrněné Panny“, a Panna Marie nad ním bděla. Tato armáda, jež počtem svých členů přesáhla 
milión, je jistý druh moderního rytířstva, úderných jednotek vytvořených za účelem přemožení zla a k šíření 
světla Kristova všude ve světě. Jeho vlastní spolubratři pokládali mladého idealistu za blázna. Kolbe se tedy 
obrátil na laiky, jeho přednášky přitáhly mladé všech profesí, kteří po stovkách opouštěli všechno, aby se stali 
františkány a dali se rovněž do služeb Neposkvrněné!

Během několika let založil Kolbe na předměstí Varšavy „Město Neposkvrněné“, jež záhy čítalo 800 
bratří, kteří tam s využitím nejmodernější techniky, která byla tehdy k dispozici, tiskli periodika v miliónových 
nákladech.

Kolbe zřídil rozhlasovou stanici, zhotovil plány na vybudování letiště a navázal kontakty s 
profesionálními herci, aby mohl natáčet filmy.
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Avšak v roce 1930, sžírán touhou evangelizovat svět, odešel se čtyřmi bratry do Japonska. Měsíc po 
jeho příchodu vyšel „Deník Neposkvrněné“ v japonštině! Dnes se prodává ve stovkách tisíců exemplářů.

V roce 1936 je Kolbe povolán zpátky do Polska. Přichází válka a Kolbe je deportován do Osvětimi. A 
tam - on, který chtěl láskou dobýt svět - obětuje svůj život, aby zachránil otce rodiny.

Nuže, chceme-li se i my stát „protekčními“, svěřme se pod ochranu té, která přemohla ďábla! Uchrání 
nás od zlého a pomůže vykonat mnoho dobrého.

Setkání mládeže
V sobotu 8.5. 2004 se uskuteční již tradiční děkanátní setkání mládeže
s otcem biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem
na hoře KOZUBOVÁ

Hlavní program:
11.00 Mše sv. 
13.00 - 14.00 soutěž pro mladé: Děkanát hledá Superstar!
14.00 - 14.20 přednáška na téma: Setkání se vzkříšeným Kristem
14.20 Svědectví hokejisty HC Oceláři Třinec Pavla Janků
14.30 Adorace zakončená požehnáním

Ruka, která hýbe kolébkou, hýbe světem 

„Maminka pěti dětí, která se celý život starala o domácnost, zemřela a čeká v řadě před vstupem do 
nebeské brány. Svatý Petr otevírá boční dveře a vyzývá všechny, kteří vykonali mnoho dobrých skutků, aby 
vešli přednostně. Maminka velice znervózní, protože ať přemýšlí jak přemýšlí, nemůže si na žádný dobrý 
skutek vzpomenout. Má před očima každodenní mravenčí práci s dětmi, uklízení, praní, žehlení, ale za žádnou 
cenu si nemůže vzpomenout na žádný dobrý skutek. Už začíná být naprosto zoufalá a smiřuje se s tím, že bude 
stát v nekonečné řadě navěky, ale v tom přichází sám Kristus. Maminku prostupuje pocit blaženosti, ale
skromně klopí zrak a neodvažuje se na Krista ani pohlédnout. Když v tom cítí jeho ruku, která ji uchopila a 
slyší slova: „Pojď má milá dcero, když jsem měl hlad, bylo jídlo na stole, vždy jsem měl vypranou a 
vyžehlenou košili a když mi bylo nejhůř, bylo tady tvé pohlazení. Cožpak tohle není ten největší skutek lásky?“ 

Myslím, že tento příběh krásně vystihuje důležitou roli matky v rodině. Není o pompézních skutcích, o 
hrdinských činech, ale o každodenní mravenčí práci, která bývá tak často přehlížena a nedoceněna. Ale právě v 
tom je ta velikost. Ti, co jsou chváleni a vyzdvihováni za své skutky, si svou odměnu vyberou částečně už tady 
na zemi. Záleží ovšem jakým způsobem se ženy své role matky a manželky zhostí. Jestli si uvědomí důležitost 
svého poslání, které spočívá ve výchově další generace. Jestli jsou schopny s láskou a odevzdáním plnit 
zdánlivě obyčejné a stereotypní úkoly každodenního života a předávat mravní a morální hodnoty svým dětem. 
Jestli jsou schopny na vlastním příkladě ukázat svým dětem, že víra je základ, na kterém lze stavět v těžkých 
situacích a modlitba velkou posilou. Jestli jsou schopny předat dál zkušenost s milujícím Bohem, který se o nás 
stará. 

Matka je tou nejdůležitější osobou při výchově dětí a pokud se ji samozřejmě spolu s otcem podaří 
vychovat dobrého člověka, má velkou zásluhu v nebi. Rodiče nezastoupí ani škola, ani kamarádi. Ale 
nejdůležitější je vlastní příklad. Pokud dítě vidí ustaranou, znechucenou matku, která je naštvaná, že musí sedět 
doma, jistě mu to nic dobrého nepřinese. 

Milé maminky! 9. května se slaví den matek. Je to jeden ze dnů v roce, kdy se nám dostává více 
pozornosti ze strany našich dětí a manželů. Za celou redakci bych Vám všem chtěla popřát hodně síly Ducha 
svatého, aby Vám ty každodenní starosti o děti a manžela přinášely pocit uspokojení a radosti. Ať Vás naplňuje 
spokojeností pocit, že role matky je tou nejdůležitější „funkcí“ a žádná kariéra nemůže nahradit pocit, když z 
Vašich dětí vyrostou dobří křesťané (i když jde samozřejmě úspěšně skloubit mateřské povinnosti a 
zaměstnání). K tomu všemu Vám přejeme hodně Božího požehnání a lásky ze strany Vašich bližních.

HW
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"Mistr je tady a volá tě!"
(Jan 11,28) 

Milí mladí přátelé, kteří poprvé přistoupíte ke stolu Páně.

Díky Ježíšovy oběti, jeho utrpení a obětování se, můžete i Vy přijmout Ježíše 
jako eucharistický chléb. Kristus vás všechny nesmírně miluje a touží být s vámi. 
Snažte se, aby vaše srdíčka byla dobře připravena a Pán Ježíš Vás mohl naplnit svou 
láskou, pokojem a radostí. Pokud vy uděláte alespoň jeden krůček, buďte si jisti, že On 
jich udělá mnohem víc a opravdu moc chce být s vámi. Važte si tohoto úžasného daru, 
který se Vám nabízí. Nezklamte Ho!

Naše role při nedělní bohoslužbě (1)

„Je ještě příliš mnoho pasivních diváků, je ještě příliš málo nadšených účastníků bohoslužby.“ 
(A. Wagner na biskupském synodu) 

„Nic horšího by se obnovené liturgii nemohlo přihodit, než že by zůstalo při zavedení nových forem -
bez přivlastnění ducha, bez nového smýšlení. Toto nebezpečí hrozí jak nám kněžím, tak našim věřícím.“ K 
tomuto konstatování dospěli účastníci mezinárodního zasedání profesorů pastorální liturgie v Beuronu už v roce 
1981. 

A svatý Otec Jan Pavel II. prohlásil na světové synodě biskupů v Římě r. 1985: 
„Především myslím na základní důležitost solidního liturgického vzdělávání. Je žádoucí jak u kněží, tak 

i u věřících, mají-li se závěry koncilu věrně a moudře vnést do praxe liturgického dění ve farnosti. Konstituce o 
liturgii (art. 10) nazývá liturgii zdrojem a vrcholem života církve. Ale jak málo se ve farnostech děje pro to, aby 
se tato slova stala skutečností. Liturgie dobře slavená a dobře chápaná přináší život do farního společenství.“ 

Svatý Otec má o liturgickém slavení vysoké mínění. 
Jenže u leckoho se nyní - léta po koncilu - objevuje spíš zklamání nad mocí liturgie. V nadšení nad 

lidovou řečí ve mši se čekalo, že na české bohoslužby se budou hrnout davy lidí. Ale to se nestalo. Kněží si dali 
práci, aby se naučili „po novém“ přesně sloužit, aby zvládli nové rubriky do posledního písmene, aby vše 
odříkali a odmodlili do posledního slova. Ale zevnější výsledek nebyl úměrný. Proč? Protože s novými nástroji 
se tu pracovalo postaru. Skutečná obnova farnosti nastala jen tam, kde se začali učit všichni, od kněze až po 
školáky, liturgii spolusloužit v novém duchu - kde se všichni učí prožívat přítomnost Ježíše, který k nám 
promlouvá, který tu jedná. 

Obnova liturgie přináší ovoce jen tam, kde probíhá společně i obnova života farního společenství. Kde s 
přijetím nové liturgie se odkládají staré zvyklosti. 

Kardinál Mayer řekl na tiskové konferenci ve Vatikánu r.1986: „Pokoncilní obnova liturgie má tři fáze: 
První je vydání liturgických knih v lidové řeči. Druhá je zavedení obnovené liturgie. Třetí fází je inkulturace. 
Liturgie se má přizpůsobit národním zvyklostem, stát se živou liturgií živého společenství. Má se sjednotit s 
cítěním lidí, aby vytvářela communio - bratrské společenství v lásce, kde lidé žijí pospolu a navzájem pro sebe. 
Tato inkulturace liturgie je úkol na léta. Zbývá proto ještě mnoho úkolů v liturgické reformě.“ 

Tomuto odkládání starých zvyklostí a přisvojování nového myšlení musíme napomáhat. Zde si jen 
naznačme, o jak citlivé a složité přístupy se tu jedná: 

- Dříve bylo úkolem kněze, aby zbožně a přesně celebroval - lidmi se nesměl dát rušit. Teď má navíc 
zvládnout i umění, jak navázat a udržet kontakt s účastníky bohoslužby. Nestačí např. slova pozdravu odříkat -
má osobním srdečným slovem uvedení do bohoslužby shrnout obec k Bohu, navodit společenství. 

- Dřív bylo sedadlo kněze místem pasivního čekání. Dnes je to předsednické sedadlo hlavy 
shromáždění. 

- Dřív stál kněz u oltáře zády k lidem. Ti vzadu celebranta kašláním a hlukem leda rušili. Dnes je 
obrácen k lidem. Ani misál nemá po straně, aby neměl hlavu obrácenou na bok. Má jej před sebou, bez pultíku. 



6

Může tak lépe listovat, postoj k lidem je přirozený. Prázdno kolem kalicha a pateny zvýrazňuje symbolickou 
řeč mešních darů. 

- Dřív bylo ticho více méně pasivním čekáním. Teď je součástí liturgického dění jako aktivní meditace, 
vyznění slova, gesta. 

- Dřív bylo úkolem věřících nedělní mši zbožně slyšet. Teď mají věřící bohoslužbu spoluslavit, konat 
svou roli, aktivně se podílet. 

Když si máme všichni osvojit tolik nových postojů a názorů, není divu, že předseda kongregace pro 
bohoslužbu, kardinál Mayer volá, že se o mši svaté příliš málo mluví. 

Mají-li kněží celebrovat niterně, oduševněle, - má-li být bohoslužba pro všechny otevřením srdce v 
radostné modlitbě, pak o ní musíme stále meditovat. 

Liturgie má být směrnicí víry a života. Proto je nutno liturgické symboly stále vysvětlovat. Ono to pro 
dnešní lidí není nic snadného, když mají liturgii chápat a prožívat. A kdo ji nechápe a neprožívá, ten se nudí, 
ten ji opouští. 

1. KDO SE V KOSTELE NUDÍ? 

Povídal tuhle sedmnáctiletý mladý muž tatínkovi, když se ráno chystali do kostela: „Mně se do kostela 
nechce. Ještě tak přes kázání to jde, ale pak už je to stále stejné - hotová nuda.“ 

Tatínek nato: „Na fotbale to trvá dvakrát tak dlouho - a tam se nenudíš?“ - „Kdepak, tam se nikdo 
nenudí. Tam tleskají, volají, zpívají, tam to prožívají.“ - „A proč to prožívají - zkus na to přijít“ postrkuje 
tatínek. „Už to vím“ - svitne synovi - „tam lidé znají pravidla hry, a proto ji mohou spoluprožívat a sledovat.“ 

Správně to pochopil ten mládenec. Mše je vzácný poklad,velké drama před Bohem i lidmi. Ale kdo o ní 
nic neví, ten se pochopitelně nudí a čeká jen na konec. 

Proto bychom všechno dění v kostele měli sledovat s otázkou: Proč to tak je, co se mně tím říká, jak se 
mohu zúčastnit? 

O mši svaté je třeba přemýšlet. 
Když se řeklo před koncilem, že jdeme na mši svatou, mínilo se tím: půjdeme do kostela, usedneme do 

lavice a budeme celé mši pobožně přítomni. Loď byla hledištěm, presbytář jevištěm. Mši sloužil kněz, ostatní 
přihlíželi. 

Dnes je to jinak. Už na hlasitosti našich odpovědí, naživém zpěvu se dá poznat, že také my sami se 
můžeme a chceme na bohoslužbě činně podílet. 

Kněz je tu nadále nepostradatelný - předsedá bohoslužbě a vede ji ve jménu Kristově, ale my už nejsme 
pouzí diváci. 

Otcové koncilu roli lidu při mši zvlášť zdůraznili: “Církev chce, aby křesťané nebyli při tomto tajemství 
víry jako vnější a němí diváci, ale aby mu dobře rozuměli a na posvátných úkonech se uvědoměle a činně 
podíleli. - Aby obětovali nejen rukama kněze, ale i sami, v jednotě s ním.“(Lk. čl. 48) 

Bylo už také na čase, aby se lid Boží zase sám ujal toho, co za něho dřív dělal vpředu kostelník a vzadu 
varhaník. 

Takovou velkou chartou práv lidu Božího při bohoslužbě se stalo prohlášení koncilní Konstituce o 
liturgii (čl. 14): 

„Matka Církev si velmi přeje, aby všichni věřící byli vedeni k plné, uvědomělé a činné účasti na 
úkonech liturgie, jak na to křesťanský lid mocí křtu má právo.“ 

Ale nejde tu jen o správné odpovídání a zpívání lidu, o správné postoje, jde tu o víc: o „vnitřní“ 
podílení. O chápání a prožívání toho, co při nedělní mši společně konáme. 

Bez tohoto prožívání bohoslužby srdcem - i když vše při mši sebelépe klape, i když lidé přesně 
odpovídají, zpívají,vstávají - bez vnitřního prožívání to dobrá bohoslužba není, je to jen prázdné řinčení a 
hlučení před Bohem, execírka. 

Zdařilá je naše bohoslužba tehdy, když při ní každý cítí, že s jeho podílením se počítá; když prožije 
pocit opravdového společenství s lidmi kolem sebe; když jde domů naplněn radostnou chutí do příštího týdne. 
Zdařilá bohoslužba je slavnost lásky, je to setkání se živým Kristem. 

Hezky se to říká, hezky se to poslouchá, ale jak toho dosáhnout? 
„Chtělo by to co nejvíc změny“ - říkají jedni. „Tyhle stále stejné modlitby a úkony jsou únavné. Copak 

nepřišel Pán Ježíš proto, aby odstranil zmrtvělé farizejské předpisy? Pryč s mešními rubrikami! Nahraďme 
starou poslušnost zákona tvůrčí aktivitou. Co nejvíc změny a bude po nudě!“ 
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Co si máme o takových názorech pomyslet? Mají pravdu? Mají, ale jen částečně. 
Bohoslužba je lidská, proto má být i proměnlivá, ale není to kabaret, který vzrušuje stále novým 

programem. Liturgie je kus věčnosti. Dnešní člověk má až po krk změn mimo kostel. V kostele nehledá změny, 
ale cosi stálého, trvalého, pevný a bezpečný řád. Touha po stálosti, to je touha po věčnosti. 

Zde vidíme, jak moudrá je naše liturgie. Jsou tam části proměnlivé, a je jich dost. A jsou tam i části stále 
- pevný řád a postup bohoslužby. Má to tedy být vyvážená souhra stálého a proměnlivého. Máme dbát o stálé 
oživování bohoslužby něčím novým, ale v přiměřené míře, aby zůstal i klidový prostor k pohřížení do 
meditace. 

Je tu ještě jedno nebezpečí zevšednění. I sebekrásnější slova a myšlenky stálým opakováním ztrácejí 
smysl a zůstává jen bezmyšlenkovité recitování slov a zvuků. Aby se naše bohoslužba nestala naprázdno 
meloucím kolovrátkem slov a gest, musíme stále uvažovat o tom, co říkáme a děláme. 

- Myšlenky mešních modliteb a písní jsou většinou všeobecné. Musíš proto do nich vložit svůj osobní 
úmysl. 

- Myšlenky mešních modliteb a písní jsou často náročné. Liturgie někdy už zpřítomňuje ideály, které 
jsou pro nás teprve hudbou budoucnosti. Musíš je brát jako povzbuzení ke krásnému cíli, jako zdroj naděje. 

- V mešní liturgii, v písních, v kázání je krásných myšlenek přemnoho. Není v lidské moci je všechny 
hned uskutečnit. Proto je odříkáme a jdeme dál. Přísloví říká, že nejlepší je nepřítelem dobrého. Musíme se učit 
u záhonu květin. Vidíš celý záhon, je krásný jako celek. Ale pak ti padne do oka jedna květina, a tu si vezmeš 
domů. Dělej to v neděli v kostele také tak. 

Proč má nedělní mše tak důležité místo v životě nás, křesťanů? - Protože tu živě slavíme to, čím se 
máme v kostele i venku stát: živým společenstvím, spojeným láskou Kristovou. 

A takový krásný cíl stojí za trochu přemýšlení, stojí za trochu vytrvalosti při učení. Tedy, chutě do toho! 

Ladislav Simajchl
Pokračování příště

Prosba o pomoc

Maminka z naší farnosti v těžké životní situaci, které zemřel manžel, hledá spolehlivou paní na hlídání 
dětí (4 a 7 let), za finanční odměnu. Bydlíme v Třinci na Terase. Prosím zavolejte na telefon 558 332 917.

Rodina má budoucnost

V minulých dnech oznámil Statistický úřad řadu čísel. Některá potěšila. Dokonce i počet narozených 
dětí byl loni o dva tisíce lepší než rok předtím, i když zemřelých je stále ještě o osmnáct tisíc víc než 
narozených. Počet rozvodů však ještě stoupl a počet sňatků byl v minulém roce nejmenší od první světové 
války. 

Odborníci ukazují na různé příčiny, třeba, že mládež déle studuje, odkládá založení rodiny, až získá 
profesní postavení a slušné bydlení… Pokud by šlo jen o tyto důvody, muselo by se to už po tolika letech od 
společenské změny v zemi vyrovnat. Domnívám se proto, že je třeba konečně přiznat i jiné důvody, například: 
Nemá mládež díky příkladu starší generace a vlivu sdělovacích prostředků tak špatnou představu o hodnotě 
manželství, že po něm ani nemůže toužit? Někdy se říká, že se mladí bojí ztráty svobody a oběti, že nemají 
odvahu k rozhodnutí a přijetí trvalých závazků. Něco pravdy na tom asi bude, ale znám řadu mladých lidí, kteří 
se nebojí námahy a hodně riskují, když objeví vysoké hodnoty a za každou cenu jich chtějí dosáhnout. Jsou 
obdivuhodní. Mají kolem sebe však mnoho věcí, které je lákají, a svobodu jejich rozhodování není možné 
omezovat. Mají-li pak skutečné hodnoty ve volné soutěži o jejich zájem uspět, záleží taky na jejich prezentaci. 

Naše novinářka Petra Procházková, která žila nějaký čas v Afghánistánu, říká, že podle představ 
Afghánců jsou v Evropě a v Americe všechny ženy poběhlice, protože naše filmy jsou jen o rozvedených 
paničkách, které za večer vymění několik partnerů. A dodává: „Podle toho, co Afgháncům o sobě vysíláme, 
jsme zvrácený, nekulturní, přesycený, nečistý svět s hroznými mezilidskými vztahy. Řešíme jen malichernosti a 
ze msty se lidi vraždí, okrádají se a neustále souloží.“ Jestli nás podle našich televizních programů tak kriticky 
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vidí vzdálení muslimové, jaké představy si o naší kultuře asi mohou dělat naše děti a naše mládež? Jaké 
představy mohou mít o manželství a rodině? 

Ve skutečnosti u nás žije taky mnoho krásných rodin, které jsou šťastné, mají děti, které vychovávají. 
Jejich rodiče dokázali rozvinout své otcovství a mateřství, umějí se radovat ze svých dětí, pro které žijí, a cítí se 
ve svém rodičovství jako plně realizovaní. K jejich rodinným pokladům patří vzájemná důvěra, úcta a láska, 
proto dovedou odpustit, když někdo chybuje, a začínat znovu, vždycky dávat šanci. Nejsou uchráněni problémů 
a zklamání, ale nezoufají, protože mají naději, a tak vytrvají i ve zkouškách a nakonec sbírají plody trpělivosti. 
Jejich děti pak mají dost důvodů pro založení manželství a touží vybudovat podobný rodinný krb, jaký zažily 
doma. 

Najdeme už konečně odvahu vidět to hezké kolem nás a otevřeně o tom mluvit, ukazovat na skutečné 
hodnoty, abychom přispěli ke kultuře života? Najdeme odvahu vzepřít se těm, kdo stále nabízejí jen zlé zprávy 
a pokleslé zábavy? Jak to pohladí na duši, když se člověk setká s někým, kdo nosí dobré zprávy a probouzí 
naději! Takových budovatelů lepšího světa by přibylo, kdybych se dnes přidal aspoň já. Pak bude naděje, že na 
řetěz dobra naváže někdo další. Kdyby letošní postní doba přinesla v mém životě takový plod, mohla by se 
utrhnout lavina dobra, která smete vládu beznaděje a rozkladu. Vzpoura dobrých, kteří přestanou spolupracovat 
na šíření špatných zpráv a kategoricky odmítnou bavit se hříchem, přispěje k radosti velikonočního rána pro 
naši společnost. Jen žádný strach z toho, že to může třeba i bolet. Ono je to už tak, nejdřív se musí přinést 
páteční oběť a pak přijde nedělní vzkříšení. 

Rodina má opravdu budoucnost, jen je třeba, abychom nejprve sami znovu objevili její hodnotu a pak ji 
dovedli svým životem ukázat dalším generacím.

Jan Graubner, arcibiskup

Sčítání lidu v naší farnosti: Je to dobré, ale …. 

V neděli 18. dubna 2004 proběhlo z rozhodnutí České biskupské konference sčítání věřících ve všech 
farnostech České republiky. Na centralizované výsledky si ještě asi budeme muset nějakou dobu počkat - ale 
výsledky z naší farnosti už známe. Zde jsou v komentované i tabulkové podobě. 

Takže kolik nás do kostela každou neděli chodí? Kolem šestnácti stovek, přesně to bylo 1578 osob, od 
maličkých dětí až po seniory. Z toho bylo 626 mužů a chlapců (40%) a 952 žen a dívek (60%). Průměrný věk 
třineckého farníka je 42 let - tak akorát, naštěstí žádná farnost „starých babiček“….

Z 1578 farníků je 570 ekonomicky aktivních (zaměstnanci nebo eventuálně i podnikají), což představuje 
36% farnosti, zbývajících 1008 osob není ekonomicky aktivních (děti, ženy v domácnosti a důchodci). Špatná 
zpráva pro ekonomy církve: pokud by po odluce státu od církve měly žít z tzv. daňových konsignací, platili by 
3-4 katolíci z 10. Průměrný věk výdělečně pracujícího katolíka v Třinci je 41 let, nepracujícího je 43 let. Toto 
číslo je ovšem ovlivněno dětmi a mládeží, které máme (naštěstí) dost a ta pochopitelně není ekonomicky činná -
ale v budoucnu bude a toto je naopak dobrá zpráva pro ekonoma: bude vydělávat a bude moci přispět na 
církevní potřeby. 

Jak vypadají naši farní muži: je jich, jak již bylo řečeno 626 a lze říci, že z 10 farníků jsou 4 muži a 6 
žen. Tento poměr je velmi dobrý a naše farnost určitě nevypadá jako farnost tzv. typicky ženská - viz skupina 
žen kolem slavné Cecilky z Troškových filmů „Slunce, seno a ….“ v malebné jihočeské obci Hoštice. Zhruba 
42% mužů je ekonomicky činných, zbytek (58%) ekonomicky neaktivních a jsou to snad jen děti a pánové v 
důchodu. 

A jak je to s našimi farními ženami: je jich zhruba tisícovka, průměrný věk je 46 let. Jen 31% z nich je 
ekonomicky aktivních a 70% nikoliv. Trend víceméně běžný, že spíše pracuje muž než žena. 

Věkově máme celkem dobrou, zdravou strukturu: zhruba čtvrtina farníků jsou mladí, další čtvrtina jsou 
„staří“ a polovina farnosti je v tzv. nejlepších aktivních letech. Je to ale vždy na životě farnosti vidět? 
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Takže jsme farností vyváženou, relativně mladou a z hlediska počtu mladých perspektivní. Ekonomicky 
máme dobré vyhlídky a není nás málo. Nebo je nás málo? V Třinci žije v těchto dnech cca 38 100 občanů. Z 
toho plyne, že aktivních katolíků (nikoliv tzv. papírových) jsou v Třinci 4%, tj. 4 lidé ze 100 si v Třinci najdou 
v neděli cestu tam, kam by měl najít každý správný katolík - do svého kostela na mši svatou. Zde vidíte, jak 
zkreslující jsou výsledky sčítání lidu - kdy se ke katolictví přihlásilo v Třinci 28% občanů města (přesně: 10 
862 občanů). Ptám se: kde je těch zbývajících 9 284 „katolíků“?! Mimochodem, kdyby do kostela chodili 
všichni katolíci, pak bychom museli za neděli mít nikoliv 4 mše svaté, ale plus mínus 25 mší svatých - fakticky 
tak další 3 kostely….

Základní povinností každého katolíka je účast na nedělní mši svaté. Pro zdravého katolíka jiná varianta 
neexistuje! Bez komentáře. 

Nakonec je třeba poděkovat Michalu Mrozkovi za sečtení a programové zpracování všech sčítacích 
lístků. 

Struktura farnosti dle věkové struktury 
Věk Počet %
0 - 10 134 9
11 - 20 257 16
21 - 30 176 11
31 - 40 159 10
41 - 50 206 13
51 - 60 223 14
61 - 70 228 15
71 - 80 174 11
81 - 90 19 1
31 - 100 2 0
Celkem 1578 100

MK

Spotkanie z Pismem Świętym

Czytanie i poznawanie treści Pisma Świętego ma podstawowe znaczenie dla każdego wierzącego. 
Słowa Boga zawarte w Biblii nigdy nie stracą swej aktualności i mocy – są wieczne.

Spotkanie z Pismem Świętym odbędzie się w poniedziałek 24.5. o godz. 15:00 w salce parafialnej w 
Trzyńcu. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian.

Miłość jest łaską i darem

„Nie uskarżaj się, kiedy cierpisz. Szlifuje się tylko taki kamień, który uważa się za wartościowy. Boli Cię? 
Pozwól się ciąć z wdzięcznością, ponieważ Bóg wziął Cię w swoje ręce jak diament... Nie odrabia się tak byle 
jakiego kamyka.”
„Ileż nerwic i histerii można by uniknąć, gdyby uczono ludzi żyć prawdziwie po chrześcijańsku: kochać Boga i 
przyjmować przeciwności jako Błogosławieństwo z Jego rąk.”
Jose Maria Escrivá De Balaguer

„Cierpienie jest świątynią, w której Bóg chce być z człowiekiem sam na sam.” Julius Schieder:

Życie jest darem od Boga, który ma swój plan wobec każdego z nas indywidualnie. Jeśli człowiek 
postępuje zgodnie z wolą Bożą, uzyskuje pokój. Choroba i cierpienie są krzyżem, który może zamknąć ludzkie 
serce na Boga i oddalić od Niego. Zazwyczaj modlimy się do Pana, aby zdjąć z nas krzyż i cierpienie. W 
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świetle Krzyża Chrystusa cierpienie uzyskuje swoje ważne miejsce i my powinniśmy się modlić o to, abyśmy 
mogli przyjąć chorobę i inne przeciwności losu z pokorą i miłością. Miłość jest łaską i darem. Ludzka miłość 
szybko się męczy, zaś miłość Boża nigdy nie ustaje. Świadomość, że jesteśmy kochani przez Boga, daje 
początek do życia od nowa. Dzień, w którym żyjemy jest jednym z dni, który przeżywamy na ziemi a który 
zbliża nas do wieczności. I chociaż niekiedy jest pełen smutku, choroby, cierpień, mamy przyjąć nasz dzień 
jako dar, by równocześnie samemu stać się darem dla drugiego człowieka. Świadomość, że wszystko co 
posiadamy przyjęliśmy od Boga, powinna nas zachęcać do czynienia dobrych uczynków miłosierdzia i 
dzielenia się wszystkim co posiadamy z tymi, którzy są w potrzebie. Wtedy będziemy wzrastać w miłości, 
która nawet krzyż i cierpienie przemieni w dobro dla nas i ku chwale Bożej.

Członkowie Wspólnoty Sympatyków Radia Maryja i dzieci z Podwórkowego Kółka Różańcowego w 
okresie Świąt Wielkanocnych tradycyjnie pamiętają o najbardziej potrzebnych starszych i schorowanych 
mieszkańcach Domu Opieki Społecznej w Trzyńcu i Klasztorze Elżbietanek w Jabłonkowie. W Niedzielę 
Palmową wspólnie spędzamy dopołudnie świąteczne z mieszkańcami domu opieki. Czujemy się jak w wielkiej 
rodzinie. Wzajemnie obdarowujemy się radością, miłością i dobrym słowem. Po programie w którym 
przeplatały się wiersze z piosenką o tematyce religijnej nie mogło zabraknąć regionalnej tradycji „Chodzenia z 
goiczkiem” i „Śmirgustu”. Pamiętamy także na tych, którzy pozostali w swoich pokojach. Pan J. Chmiel, który 
w tym miesiącu obchodził zacny jubileusz 90 rocznicę urodzin, zaśpiewał piękną modlitwę oraz włączył się do
wspólnego śpiewania na zakończenie naszego pobytu. Życzymy jubilatowi i wszystkim mieszkańcom domu 
opieki społecznej błogosławieństwa Bożego i pogody ducha do dalszych lat. Tylko dzięki pomocy wielu osób 
mogło się zrealizować to piękne spotkanie. Pragniemy podziękować p. Mgr. T. Hławiczce, dyrektorowi Domu 
Opieki Społecznej w Trzyńcu, za jego codzienny trud i starania, by mieszkańcy czuli się jak u siebie w domu 
rodzinnym. Dziękujemy za umożliwienie naszego przyjazdu i opiekę. Firmie Hudeczek AD Servis Cz. Cieszyn 
za papiery i druk. Sponsorom - RNDr. J. Brozdzie i E. Macurowej za życzenia. Dziękujemy za wielki wkład 
pracy p. Mgr. B. Kraina, p. Pomykaczowej, p. Sadowskiej, p.H. i L. Krajčovičowej, p. Tatarkowej, p. Špilowej, 
p. Ševčíkowej, p. Jasiowej i p. Dudowej. Wszystkim parafianom, którzy napiekli i ofiarowali wspaniałe ciastka 
i owoce. Dziękujemy naszej młodzieży - Jarkowi, Zuzce, Majce, Jance za piękne śpiewy i muzykę oraz za to, 
że z takim sercem włączyli się do obdarowania potrzebujących swoją radością i weselem.

W tygodniu Miłosierdzia Bożego odwiedziliśmy Klasztor Elżbietanek w Jabłonkowie, by i tam 
podzielić się radością Zmartwychwstałego Chrystusa. I w tym roku mogliśmy podziwiać jak pięknie siostry 
przystroiły korytarze w ozdoby świąteczne. Wszędzie pełno zieleni, kwiatów, jajek malowanych i innych 
stroików. Ale głównie widzieliśmy dużo miłości i radości, którą siostry przekazują na każdym kroku swoim 
podopiecznym. Byliśmy bardzo mile witani. Cieszyło nas, kiedy obecni wspólnie z nami śpiewali, pokazywali 
swoje prace lub opowiadali o sobie. Wiara pozwala przeżywać nieraz bardzo wielkie cierpienia z miłością do 
Boga i ku Jego chwale. Człowiek starszy i w dodatku chory ma dużo czasu wolnego na rozmyślanie. W 
godzinach wolnych od aktywnej pracy i bezsennych nocach przypomina sobie nieraz całe swoje życie. Gdyby 
pozostał sam ze swoim cierpieniem mógłby się załamać. Tymczasem choroba może być znakiem samego Boga. 
Ludzie złączeni przez Chrystusa stają się jednym ciałem, jednym duchem. Przestają się czuć samotnymi, 
zaczynają żyć w grupie, pomagają innym i przyjmują ich pomoc. Wówczas w każdej osobie budzi się wrażliwe 
serce, zdolne przyjąć i zrozumieć innych ludzi. Nasze serca cierpią z powodu samotności, porażki, poczucia 
winy itp. Trzeba zaufać Ojcu, otworzyć swoje serce i prowadzić dialog z Bogiem. Wielką energię i siłę 
znajdującą się w modlitwie mogą przekazywać starsi i chorzy swym bliskim. Miłość Boża uczy kochać, 
rozumieć i przebaczać. W klasztorze wszystkie osoby sprawiały wrażenie pogodzonych z swym losem. Niech 
Pan Bóg da siły Mateczce i Siostrzyczkom do codziennej ofiary i wielkiej cierpliwości w czasie opieki o 
swoich podopiecznych. 

Każdy z nas ma swoją historię Krzyża i byłoby nam lepiej, gdybyśmy zaczęli dzielić się z 
doświadczeniami i przekazywaniem świadectw na jego temat. Wtedy w pełni poznalibyśmy jak Pan Bóg 
potrafi działać w naszym życiu. Decyzje, które podejmujemy każdego dnia mają znaczenie wieczne. Możemy 
się zastanowić, jakie ślady chcemy po sobie pozostać na tej ziemi: ślady miłości czy nienawiści, pokory czy 
przemocy. Wzorem dla nas w pokonywaniu swoich cierpień fizycznych i oddaniu siebie Panu Bogu jest 
założycielka Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci Madzia Buczek. Dzięki jej modlitwie i 
zaangażowaniu do PKRDz należy już 111 tysięcy członków z 27 krajów świata. Cieszy nas bardzo, że i my 
należymy do tej wielkiej rodziny. Chcesz poznać naszą wspólnotę, to przyjedź 29 maja do Bukowca na 
wspólne spotkanie PKRDz z Jabłonkowa, Wendryni, Ropicy, Trzyńca, Cz. Cieszyna i innych miejsc, w których 
spotykają się dzieci na modlitwie różańcowej. Mszę Św. o godz. 10:00 odsłuży O. Cherubin M. Kuczowicz 



11

OFM, opiekun PKRDz na naszym terenie. Zapamiętajcie także datę 6 czerwca, kiedy pojedziemy do 
Częstochowy, by wziąć udział w VI Pielgrzymce dzieci z podwórkowych kółek różańcowych. Zapraszamy 
wszystkie dzieci, rodziców i dziadków chętnych do wspólnej modlitwy różańcowej do Bukowca i później do 
Częstochowy.
„I wszystko cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu 
Ojcu przez Niego.” Kol 3,17

„Spójrz na Krzyż a zobaczysz głowę Jezusa pochyloną, aby Cię pocałować,
Jego ramiona rozwarte, aby Cię objąć,
Jego Serce otwarte, by Cię przyjąć,
by zamknąć Cię w swojej Miłości.” 
Bł. Matka Teresa z Kalkuty

Irena Szymonik

Humor

Apokryf ze zasedání Velerady
Jeruzalém, Velký pátek 30(?) po Kr.
Kaifáš: Josefe, tys půjčil těm galilejským svou vlastní hrobku?!
Josef Arimatejský: No jo, půjčil… Ale jenom na víkend!

Řidič bezvěrec jede kolem řeky, když tu si všimne, že na břehu chytají ryby katolický kněz a rabín, přičemž 
opodál stojí cedule s nápisem "Pozor, blíží se konec vaší cesty!"
Řidič bezvěrec (takový ten běžný tolerantní typ) zpomalí, vytočí okénko a zahuláká: "Starejte se o sebe, 
pámbíčkáři mizerní!"
Načež dupne na plyn a uhání dál. Po chvíli se ozve mohutné žbluňknutí.
Rabín se otočí na kněze a praví: "Já jsem vám říkal, velebný pane, že tam bude lepší napsat 'most v 
rekonstrukci'!"

Přijde starý manželský pár do nebe, svatý Petr je provází po nebi. Všechno je naprosto úžasné, žena je nadšena, 
říká, že se jí o něčem takovém ani nesnilo. Když to všechno vidí muž, zoufale se rozpláče a pak spustí vztekle 
na svoji manželku: "Za to všechno můžeš ty! To je pořád makrobiotika, cvičení, žádný alkohol a cigarety, 
krémy s UV filtrem - vždyť jsme tu mohli být už o patnáct let dřív!!!"

Na faru přišla rázná dáma a hned: "Pane faráři, musíte nás rozvést!"
"Cože?" nechápal kněz.
"No rozvést, my už to spolu nevydržíme!" vysvětlovala rázná dáma.
"Aha," chytal půdu pod nohama kněz, "ale to přece nejde, manželství je nerozlučitelné, však jste si to slíbili, 
dokud vás smrt nerozdělí."
"Jaképak slíbili neslíbili, když jste nás sezdal, musíte nás i rozvést. A vůbec, my si to klidně zaplatíme!" trvala 
na svém dáma.
"Hm..." zamyslel se kněz, " no, přijďte zítra, ono to nejde tak nahonem, na svatbu jste se přece také 
připravovali, pěkně se oblečte, nějak to zkusíme."
Dáma spokojeně odešla domů a druhého dne připlula na faru v róbě a v doprovodu okravatovaného manžela. 
Kněz je přivítal, vzal kropáč, rozmáchl se... a bim dámu po hlavě! A bim pána! A znova dámu, a znova pána...
"Co to děláte?!" vzpamatovala se po chvíli ze šoku dáma.
"No vždyť jsem říkal - dokud vás smrt nerozdělí..."

"Tak jaká byla zkouška?" "Velice nábožná." "Jak to, nábožná?" "No, profesor v černém, já v černém, profesor 
položil otázku, já se pokřižoval, za chvíli jsem odpověděl a on se pokřižoval."
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Zprávy z Domečku

Zanedlouho opět několik desítek dětí z naší farnosti přistoupí k prvnímu svatému přijímání. Co musí 
dítě vědět? Musí věřit, že přijímá Tělo Páně a musí přijímat svatou hostii zbožně a s láskou. Není potřeba, aby 
znalo celou křesťanskou nauku, ale alespoň základní pravdy víry. To, co by měly děti znát je shrnuto v 
publikaci První přijímání pro nejmenší. 

Podobné informace najde dítě také v knížečce Cestička k Bohu a průběh a tajemství mše svaté dětem 
přiblíží Misálek. 

Vhodným dárkem je jistě obrázková bible. V domečku si můžete vybrat z velkého počtu krásně 
ilustrovaných knih s biblickými příběhy v různých cenách.

V polském jazyce je také ilustrovaný dětský katechismus. 
Velmi oblíbené jsou mezi dětmi knížky Josefa Janšty, který nenásilnou formou na podkladě příběhů 

vede děti, aby hledaly východiska z různých situací z pozice mladého křesťana a šířily radost křesťanství do 
svého okolí. Můžete si vybrat z knížek Velikonoce I. a II., Tajemství pod sněhem a mnoha dalších. 

V domečku si můžete zakoupit svíčku k přijímání, látkovou ozdobu na svíčku a pro děvčátka věnečky 
na hlavu. 

Pro dítě můžete rovněž zakoupit kancionál, aby se od mala učilo aktivně účastnit mše svaté a nebylo 
jedním z těch, pro které je zpěv v kostele tabu. A pokud nemá svůj růženec, určitě by to byl vhodný dárek. 
Veďme své děti k Panně Marii. Ona jim může vyprosit velké milosti. 

Ještě pár knižních inspirací pro dospělé: 
Martin Bormann "Život proti stínu"
Martinu Bormannovi juniorovi byl kmotrem sám Adolf Hitler, v jeho bezprostřední blízkosti na 

Obersalzbergu žil s rodiči a sourozenci. Jako syn druhého muže Třetí říše prošel tvrdou nacionálně-
socialistickou, antikřesťanskou výchovou, která způsobila, že mu Hitlerova smrt a konec války připadaly jako 
zhroucení světa. V poválečných zmatcích ztratil spojení s rodinou a skrýval se v Rakousku u jednoho sedláka v 
horách Salcburska. Živá křesťanská láska k bližnímu, jak ji poznal u těchto prostých lidí, ho postupně přivedla 
ke katolické víře. Byla to zkušenost, díky které se později stal misionářem.. Jak podivuhodné jsou cesty Páně! 
Cena 249,- Kč 

Mark Deltour "Setkání s Philem Bosmansem"
Belgický kněz Phil Bosmans patří k nejúspěšnějším autorům Karmelitánského nakladatelství. Jeho 

krátké knížky úvah, aforismů a básní se setkaly s velkým ohlasem po celé Evropě. Nyní máme možnost setkat 
se s ním samým. Procházíme obdobím, kdy pracoval v kamenolomu, dobou, kdy se za války skrýval ve Francii, 
sledujeme jeho činnost v lidových misiích a posléze v rozhlase, Bosmans se věnuje lidem na okraji společnosti: 
nezaměstnaným, Romům, vězňům, ale i hladovějícím ve třetím světě. Od své práce se nenechal odradit ani 
vážnou autonehodou a posléze těžkou nemocí. Cena 149,- Kč 

Philippe Madre "Ale zbav nás od zlého"
Velice aktuální kniha z pera lékaře psychiatra se zabývá dávným biblickým problémem vztahu ďábla a 

lidské duše. Autor na řadě příkladů dokazuje, že ďábelský vliv na duše skutečně existuje a že jej lze rozpoznat. 
Při četbě s překvapením zjišťujeme, jak právě osoby hluboce duchovně založené mohou být v tomto směru 
zranitelné. Dále jsou zde podrobeny kritice některé orientální duchovní proudy a metody duchovního 
sebezdokonalování, které se u osob nepřipravených, mohou stát vstupní bránou ďábelské nákazy. Lékem na to 
vše není ani freudismus, ani psychoanalýza, leč upřímná křesťanská modlitba. Cena 119,- Kč

Pořad bohoslužeb v květnu

1. Neděle 2.5.2004 - 4. neděle velikonoční; 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
2. Pondělí 3.5.2004 - svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů.
3. Pátek 7.5.2004 - první pátek v měsíci.
4. Neděle 9.5.2004 - 5. neděle velikonoční, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
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5. Pátek 14.5.2004 - svátek sv. Matěje, apoštola.
6. Neděle 16.5.2004 - 6. neděle velikonoční; 6.30 polsky, 10.00 česko-polsky, 7.50 a 17.00 česky. Při 

mši svaté v 10.00 společné první svaté přijímání pro české i polské děti.
7. Čtvrtek 20.5.2004 - Slavnost Nanebevstoupení Páně.
8. Neděle 23.5.2004 - 7. neděle velikonoční, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
9. Neděle 30.5.2004 - Slavnost Seslání Ducha svatého; 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky; konec 

velikonoční doby.
10. Pondělí 31.5.2004 - Svátek Navštívení Panny Marie.
11. Pátek 4.6.2004 - první pátek v měsíci
12. Neděle 6.6.2004 - Slavnost Nejsvětější Trojice, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
13. Po celý měsíc květen slavíme májovou pobožnost v neděli před a v týdnu po večerní mši svaté.
14. Každou neděli půl hodiny před večerní mší svatou je adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a 

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

večerní polsky. V úterý, čtvrtek, sobotu - ranní polsky, večerní česky.
16. Každý čtvrtek od 16.00 a první pátek po ranní mši svaté je výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní.
17. Každý pátek po ranní i večerní mši svaté je výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní s modlitbou 

Korunky k Božímu Milosrdenství. První pátek v měsíci - litanie a zasvěcení Božskému Srdci 
Ježíšovu.

18. Mše svatá v Domově důchodců na Sosně je každý pátek v 15.30. Mše svatá v Nemocnici Sosna je 
každou sobotu v 15.30 hodin. 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 květnu

4. neděle velikonoční (2.5.)
1. čtení: Sk 13,14.43-52; 2. čtení: Zj 7,9.14b-17; Evangelium: Jan 10,27-30
Žalm: odp. Jsme jeho lid a stádce, které on pase.
ref. My ludem Pana i Jego owcami.

5. neděle velikonoční (9.5.)
1. čtení: Sk 14,21b-27; 2. čtení: Zj 21,1-5a; Evangelium: Jan 13,31-33a.34-35
Žalm: odp. Budu tě oslavovat na věky, můj Bože, Králi.
ref. Będę Cię sławił, Boże mój i Królu.

6. neděle velikonoční (16.5.)
1. čtení: Sk 15,1-2.22-29; 2. čtení: Zj 21,10-14.22-23; Evangelium: Jan 14,23-29
Žalm: odp. Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ!
ref. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.

7. neděle velikonoční (23.5.)
1. čtení: Sk 7,55-60; 2. čtení: Zj 22,12-14.16-17.20; Evangelium: Jan 17,20-26
Žalm: odp. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí.
ref. Pan Bóg króluje ponad całą ziemią.

Slavnost Seslání Ducha svatého (30.5.)
1. čtení: Sk 2,1-11; 2. čtení: Řím 8,8-17; Evangelium: Jan 14,15-16.23-26
Žalm: odp. Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země.
ref. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Slavnost Nejsvětější Trojice (6.6.)
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1. čtení: Př 8,22-31; 2. čtení: Řím 5,1-5; Evangelium: Jan 16,12-15
Žalm: odp. Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi.
ref. Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie.

Úmysly Apoštolátu modlitby - květen 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:

Úmysl všeobecný: Aby rodiny, zakotvené v manželském slibu muže a ženy, byly uznány za základní 
buňku lidské společnosti.

Úmysl misijní: Aby se na přímluvu Panny Marie eucharistie stala pro věřící srdcem a duší misijního 
úsilí církve.

Úmysl národní: Aby se český národ stal přínosem pro společenství evropských zemí, do kterého se plně 
navrací.




