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Být křesťanem znamená angažovat se?!

Křesťanství začíná u  Ježíše Krista, Božího Syna, který vstoupil na tuto zem. Co to všechno pro nás 
znamená! Ježíš nepřišel proto, aby hovořil „nebeským nářečím“ a nechal si od lidí sloužit. Přišel proto, aby se 
nás ujal, aby nám naznačil smysl a cíl života, aby žil náš život. Aby to pochopili jednotlivě apoštolové, ale také 
každý z nás, přistoupil ke každému ze dvanácti apoštolů zvlášť a umyl jim nohy. Proč? Aby si počínali stejně a 
neotáleli, protože život je krátký.

Před několika léty jsme na setkání vedoucích ministrantů ve Vídni  hovořili o oběti Ježíše Krista a o 
angažovanosti a obětavosti mladých i starých křesťanů  v postkomunistických zemích.  V české republice se po 
dlouhá léta  činnost a aktivita křesťanů omezovala na vlastní kultovní a posvátné úkony. Na pracovištích se 
křesťané za svou víru styděli a báli se o ní hovořit. Režim nic nedovoloval a kdo se o něco, co zavánělo 
evangelizací snažil, byl tvrdě pronásledován. Veřejně se nemohlo konat téměř nic, utajených akcí mnoho 
nebylo. Výsledkem působení totalitního zřízení je stále ubývající počet křesťanů v naší zemi. Naštěstí na 
setkání nebyli ministranti pouze z České republiky a tak jsme zjistili, že nemá cenu hovořit o příčinách 
skomírající víry u  nás, ale o tom, co dělat pro to, aby se víra u nás osobně prohlubovala. Například: „Jestliže od 
hořící svíce zapálím jiné svíce, ohně neubude, ale naopak světlo bude jasnější. Jestliže svědčím druhému o své 
víře, moje víra nezeslábne, ale zesílí.“ V diskusi jsme hledali cestu kudy jít, abychom v životě víry 
nezabloudili.    

Misionář P. Zdeněk, který působil čtyřicet let u kmene Zulu v jihoafrické republice, nám pak vyprávěl 
příběh, který na mě osobně velice zapůsobil. Líčil dopodrobna příběh řeckého poustevníka Telemacha z 
počátku třetího století po Kristu, který je příkladem angažování, až obětování se. Žil skromně ve skalní jeskyni, 
vysoko nad vesnickými obydlími. Lidé jej považovali za světce také proto, že jim nezištně pomáhal v 
domovech, ve chlévech i  na polích. Za pomoc nechtěl nic kromě potravin k vlastní obživě. Jednoho dne slyšel 
hlas, aby se odebral do Říma. Udiven vyšel ven z jeskyně, chodil kolem dokola a ptal se, kdo to mluví. A 
protože nikoho neviděl, tak si  pomyslel, že se mu to asi zdálo. Tak dlouho mu ta slova o cestě do Říma vrtala 
hlavou, až se rozhodl: poslechnu a půjdu. Vydal se na cestu, dorazil do Říma a ze zvědavosti se zašel podívat 
do arény na věhlasné a populární gladiátorské zápasy. V Koloseu bylo místa až pro 50 000 diváků, atmosféra 
byla prostě super. Když však na vlastní oči uviděl, jak se lidé vraždí pro potěšení druhých, nevydržel to, sešel 
uličkou v kotli lidí dolů, přelezl hrazení a vstoupil do arény. Gladiátoři nevěděli, co se děje, i lidé na tribunách 
zmlkli a přestali skandovat. Telemachus se začal zápasníků ptát, proč se vraždí, proč jsou k sobě tak krásní, 
silní a zdatní lidé tak neuvěřitelně krutí. Pak se obrátil k tribunám a oslovil diváky s podobnou otázkou – proč 
takovému nelidskému počínání fandí, proč zápasníky k vraždám ještě povzbuzují a mají z lidské smrti takovou 
radost. A pak jim začal mluvit o Ježíšovi, který za ně obětoval život. Jakmile vyslovil jeho jméno, lidé vstali ze 
sedadel a začali  chaoticky pokřikovat na gladiátory – odstraňte ho; kdo to je; co tu chce; vyhoďte jej; 
pokračujte v zápasech… Stalo se. Jeden z gladiátorů drobného Telemacha probodl a ten padl mrtev do louže 
vlastní krve. Teprve potom začali lidé z arény odcházet. Ti, kteří byli po předchozích bojích zabiti, byli 
odtaženi. Mrtvý Telemachus zůstal ležet uprostřed arény sám… To byl v Římě poslední den gladiátorských her. 
Nikdy potom se už nekonaly. Pán možná právě pro oběť nebojácného a spravedlivého Telemacha  zastavil ono 
prolévání krve.
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„Krásná pohádka“ řekli jsme si a ptali jsme se, jestli si ten příběh P. Zdeněk vymyslel. Vysvětlil nám, že 
si přece nic sám vymýšlet nemusel, a i kdyby to jen byla legenda, je to docela výstižný příklad lidské oběti pro 
něco, pro někoho.

Bůh od nás vždycky vyžaduje nějakou oběť, jistě ne takovou o níž se vypráví v příběhu o Telemachovi. 
Tu největší za nás vykonal Pán Ježíš, který se za nás nechal ukřižovat, abychom byli spaseni.

Z tohoto konkrétního příběhu se pak mezi námi rozvinula živá debata o síle oběti, kterou člověk 
podstupuje. Vyprávím o tom všem tak obšírně proto, že ten příběh a rozhovor na toto téma na mě hluboce 
zapůsobil a přinutil k přemýšlení nad sebou samým. Položil jsem si otázku, jestli jsem v životě udělal nějakou 
oběť. Abych nelhal sám sobě, musel jsem si přiznat, že ne, že jsem doposud žádnou oběť nepřinesl. Toto 
setkání mladých lidí a mnohá jiná byla pro mě začátkem jistého obratu. Začal jsem přemýšlet, jak se mohu 
osobně v církvi v České republice angažovat já, co Bůh po mě chce, abych vykonal.

Ježíš po svém Zmrtvýchvstání několikrát pronesl tato slova: „Pokoj vám“ (Jan 20,19.21 a 26). Ježíš nás 
vyzývá k tomu, abychom znovu našli pokoj, zbavili se strachu a starostí o svůj život. Tento pocit klidu a jistoty 
nám umožňuje jít kupředu. Cokoli děláme bez něj, je poznamenáno jakousi horečnou činností. Máme stále 
strach, že se  nikdy nesnažíme dostatečně. Svatý Pavel angažovanost křesťana vyjádřil famózně: „Nikomu 
nebuďte nic dlužní, než abyste se navzájem milovali“. (Řím 13,8 )

P. Radek

MOST na návštěvě u třineckých evangelíků

Vyznáváme jednoho Boha ve třech božských osobách, máme společnou víru ve vykupitelskou roli Ježíše 
Krista, v jeho slavné zmrtvýchvstání. Věříme v život věčný. Naše víra v Boha vychází z jednoho kořene. Ale již 
téměř 500 let nejsme jedno a patříme do jiných církví a rozděluje nás leccos. Nejen některé věroučné principy, 
tradice nebo struktura církve samotné. Není to jen rozdílný přístup k osobě Panny Marie a k osobě římského 
biskupa. Stejně výrazně nás odděluje i vzájemný vztah. Byly doby, kdy tyto vztahy byly daleké od vztahů, které 
by byly alespoň slušné. Ano, viníci byli na obou stranách. Ale doba nenávisti nebo bojů snad již dávno 
pominula a mezi zdejšími katolíky a evangelíky panuje vzájemná slušná a zdvořilá akceptace. Víme, že se asi 
jen tak brzy nesjednotíme, sjednotíme-li se vůbec nějak někdy… Ale asi všichni chápeme, že odděleně nebo 
společně, už nyní jsme ve výrazné menšině proti nevěřící většině našich spoluobčanů. Na vzájemné naše půtky 
není čas ani doba, nevěřící většinu v naší zemi by stejně nezajímaly. Naším společným cílem může být jen 
jedno: třeba odděleně, každý po svém, ale usilovně a „s apoštolským zaujetím“ hlásat Kristovo Evangelium a 
žít jako dobrý křesťan dle Desatera. Redakce MOSTu usoudila, že by nebylo na závadu, kdybychom se o 
třineckých evangelících něco dozvěděli, trochu je poznali. Žijeme zde vedle sebe, máme často společné 
příbuzné a téměř vždy společné známe. Není snad v Třinci a okolí větší kolektiv – třeba pracovní – ve kterém 
by nebyl nějaký ten katolík a současně i evangelík. Proto: poznejme trochu naše bratry a sestry v Kristu ze dvou 
sborů (rozuměj farností) Slezské církve evangelické augsburského vyznání.

První rozhovor proběhl s pastorem třineckého sboru, panem Mgr. Stanislavem Piętakem, Ph.D., který je kromě 
toho vědeckým pracovníkem katedry společenských věd Ostravské univerzity.

MOST: Mohl byste představit Váš sbor?

Mgr. St. Piętak: Farní sbor Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Třinci je součástí církve 
stejného jména, která má své sídlo v Českém Těšíně a patří do konfesní rodiny evangelických církví.

MOST: Jak probíhá bohoslužba ve Vašem sboru, kdy se setkáváte?

Mgr. St. Piętak: Střed evangelických bohoslužeb tvoří zvěst Božího slova. Program na českých bohoslužbách je 
následovný:
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1. Introit…, Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu svatému…, Kyrie…
2. Společná píseň
3. Gloria in excelsis Deo (Sláva na výsostech Bohu)…, antifona, modlitba (může být zpívaná), pozdrav, 

čtení biblického textu (kromě evangelia)
4. Společná píseň
5. Čtení evangelia, apoštolské vyznání víry
6. Vystoupení pěvecké nebo hudební skupiny
7. Oznámení
8. Společná píseň
9. Kázání a modlitba
10. Společná píseň
11. Zpověď a Večeře Páně (první neděli v měsíci, ostatní neděle bývá zpověď s Večeří Páně po 

bohoslužbách)
12. Závěrečná liturgie: antifona, přímluvné modlitby a Áronovo požehnání
13. Společná píseň

Program polských bohoslužeb začíná pozdravem a obsahuje další prvky společné pro sesterské církve v Polsku 
a v Německu. Je to dáno společným polským kancionálem pro čtyři evangelické církve v  Polsku a České 
republice.
Bohoslužby bývají v neděli a ve svátky dopoledne střídavě české a polské - v 7.45 a 9.30 hod. V neděli se 
rovněž scházíme na biblické hodiny, a to v 16.30 hod. Program v týdnu je zaměřen na cílové skupiny.

MOST: Přibližte našim čtenářům Vaše hlavní aktivity a činnosti?

Mgr. St. Piętak: České a polské bohoslužby každou neděli; 
biblické hodiny ve středu, čtvrtek a neděli. Modlitební skupiny. 
Návštěvy a pastorační pohovory. Nedělní besídky pro děti a 
vyučování náboženství na školách. Konfirmační příprava. 
Shromáždění pro dorost a mládež. Práce s mladými rodinami, 
střední generací a seniory. Činnost hudebních a pěveckých 
skupin. Jednou měsíčně se schází presbyterstvo, evangelizační 
komise a sestry.

 MOST: Co Vám dělá radost a co naopak Vám dělá vrásky na 
čele?

Mgr. St. Piętak: Radost mi dělá každý, kdo se snaží nade vše 
milovat Pána Boha. Vrásky mi dělá skutečnost, že mnoho lidí 
nežije podle toho, co vyznává.

MOST: Jak vidíte současný vývoj v naší společnosti z hlediska 
křesťanských perspektiv?

Mgr. St. Piętak: Dnešní společnost prožívá hlubokou krizi. 
Neúcta k životu, rozvrácení rodiny, násilí a neslušnost ve 

sdělovacích prostředcích, šikana ve školách, bezohlednost na silnicích, tunelování bank a další podvody jsou 
průvodními jevy praktického ateismu. Radostnou skutečností ovšem je, že přibývá mladých lidí, kteří svou 
naději pokládají v Pánu Bohu.

MOST: Jaký je Váš názor na ekumenismus a co od něho očekáváte?

Mgr. St. Piętak: Odpověď: Má smysl, nakolik nás přibližuje k Pánu Ježíši Kristu a Krista zviditelňuje světské 
společnosti tak, jak se zjevil ve svém Slovu.
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MOST: Jakou máte zkušenost s katolíky, s římskokatolickou církví?

Mgr. St. Piętak: Vysoce si vážím postojů poslance Jiřího Karase a přátelských vztahů s místní farností.

MOST: Co byste chtěl vzkázat třineckým katolíkům a čtenářům MOSTu?

Mgr. St. Piętak: Totéž, co přeje apoštol Pavel křesťanům v Římě, to je radostné očekávání příchodu vlády 
Ježíše Krista: „Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje 
mocí Ducha svatého,“ (Ř 15,12-13).

Dále jsme stejné otázky položili pastorovi druhého zdejšího sboru SVEAV, panu Ing. Bohdanu Taskovi, který 
vede farnost v Oldřichovicích.

MOST: Mohl byste představit Váš sbor?

Ing. Bohdan Taska: „Farní sbor  Slezské církve evangelické augsburského vyznání“ je jednou z milionů buněk 
Kristovy církve na zemi. Z hlediska organizačního  patří do rodiny luterských církví. Území sboru zahrnuje 
obce Oldřichovice, Tyru a část Karpentné. Ve sborové kartotéce evidujeme asi 1.500 členů, někteří z nich však 
mají žel pouze formální příslušnost k církvi. Tito „matrikoví“ členové jsou předmětem našeho evangelizačního 
a modlitebního zájmu.
Sbor vede presbyterstvo na čele s pastorem a kurátorem.
Farní sbor v Oldřichovicích vznikl v roce 1950. Jeho duchovní charakter je silně ovlivněn pietismem, což je 
hnutí, které zdůrazňuje osobní vztah člověka ke Kristu a uplatňování tohoto vztahu v praktickém životě. V 
rámci sboru požehnaně působí Křesťanské společenství – Społeczność Chrześcijańska.

MOST: Jak probíhá bohoslužba ve Vašem sboru, kdy se setkáváte?

Ing. Bohdan Taska: Bohoslužby se konají v kostele každou neděli v 9.00 a 10.30 hod., a to střídavě v polském a 
českém jazyce, podle ročního programu bohoslužeb. Mají pevnější liturgickou formu a jejich ústředním bodem 
je kázání Slova Božího, dále čtení biblických textů, modlitby, písně a nejméně 2x měsíčně se v rámci 
bohoslužeb koná Zpověď (společná) a Večeře Páně. Podle rozpisu slouží na bohoslužbách zpěvem i jinými 
způsoby pěvecké a hudební soubory nebo mládež či konfirmandé.
Snažíme se, aby bohoslužby byly společným setkáním sboru a jejich forma i obsah byly přijatelné a přitažlivé 
všem věkovým generacím.
Kromě dopoledních bohoslužeb se pravidelně každou neděli odpoledne konají v kostele biblické hodiny a 
během týdne v Penziónu pro důchodce v Oldřichovicích a v rodinném domku našich sborovníků v Tyře. 
Biblické hodiny mají volnější formu než bohoslužby, jsou vedeny sborovými pracovníky a do jejich programu 
je zapojeno více lidí.

MOST: Přibližte našim čtenářům Vaše hlavní aktivity a činnosti?

Ing. Bohdan Taska: Aktivity sboru jsou zaměřeny na oslovení a povzbuzení člověka evangeliem v každém 
věku. Proto pořádáme setkání pro děti v několika věkových skupinách (nedělní besídky, vyučování náboženství 
na školách), konfirmační nauku (věk asi 13 let), dorost (14-18 let), mládež (18-do založení rodiny), manželské 
skupinky, setkání střední generace, setkání maminek, společná sesterská setkání, setkání seniorů a návštěvy 
nemocných.
Samostatnou kapitolu tvoří hudební a pěvecké aktivity. Máme dětský sbor Paprsek, dvě mládežnické hudební 
skupiny, smíšený pěvecký sbor, ženský sbor a dechový orchestr, který letos slaví 80 let od svého založení 
(nejstarší člen dechovky má 44 let).
Pro duchovní život sboru jsou kromě bohoslužeb a biblických hodin velkým požehnáním modlitební skupinky, 
které se scházejí během týdne na faře nebo i v domácnostech.
Všechny tyto vyjmenované aktivity by nebyly možné bez obětavé pomoci a služby dobrovolných sborových 
pracovníků (vedoucích týmů, dirigentů atd.), kteří pro Pána a Jeho dílo obětují spoustu svého volného času, 
energie a schopností.
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S těmito aktivitami a setkáními souvisí rovněž potřeba nových prostor pro setkávání  a proto sbor již v roce 
2001 přistoupil k přístavbě svého sborového objektu (kostela a dalších prostor). V současně době začíná 
dokončovací fáze (instalace, interiéry, dlažby…)

MOST: Co Vám dělá radost a co naopak Vám dělá vrásky na čele?

Ing. Bohdan Taska: Největší radostí jsou pro sbor děti a mladí lidé, kteří chtějí sloužit Kristu, ale i každý 
člověk, který považuje sbor za svůj duchovní domov. Je pro mě velkou radostí, že mnoho mladých i starších má 
upřímný zájem o modlitbu, studium Bible a službu ve sboru.
Mám radost z toho, že ve sboru je zájem vyjít s evangeliem a láskou i za jeho hranice – k těm, kteří neznají 
Krista a Jeho lásku (tomu se ovšem musíme ještě mnoho učit).
Těším se také z toho, že většina sborovníků s aktivním zájmem sleduje a podporuje přístavbu našeho kostela a 
mládež se už těší, až bude v nových prostorách zřízena knihovna, zkušebna, čajovna, „pingpongárna“ atd.
Naopak vrásky na čele mi působí křesťanský formalismus těch členů, kteří považují za svoji povinnost navštívit 
kostel dvakrát v roce, případně v něm vystrojit svatbu nebo pohřeb. Mám smutek z narušených a rozvrácených 
vztahů mezi našimi věřícími a velice mně bolí, že i v křesťanských rodinách přibývá rozvodů nebo lidé (muž a 
žena) žijí „na hromádce“ – bez manželské smlouvy.

MOST: Jak vidíte současný vývoj v naší společnosti z hlediska křesťanských perspektiv?

Ing. Bohdan Taska: Mám zato, že naše společnost se po období ateizace stala společností pohanskou a tento 
vývoj bude zřejmě pokračovat dál. Každý v něco věří, ale málokdo v Trojjediného Boha, který se nám 
představuje v Bibli. I naše společnost získává všechny rysy postmoderní společnosti (přemíra informací, 
nekritická poddajnost, nestálost, touha po zábavě, ztráta vzorů, krize otcovství, syndrom přizpůsobení se). V 
podobné době žili apoštolové a první křesťané. A měli co dát. Myslím, že i dnes mají křesťané co dát. 
Především evangelium – dobrou zprávu – ve slovech i činech, lásku a naději.

MOST: Jaký je Váš názor na ekumenismus a co od něho očekáváte?

Ing. Bohdan Taska: Největší přínos ekumenismu spatřuji v rozbití zdi nepřátelství mezi katolíky a protestanty. 
Kdysi se jedni na druhé dívali, zda jim mezi vlasy nevyrůstají rohy, dnes cítím přijetí a úctu.
Myslím, že pro svět je velmi důležité když vidí, že se představitelé různých církví dovedou společně pomodlit, 
podat si ruce, usmát se na sebe.
Přínos ekumenismu vidím i v tom, že například pacient v nemocnici se bez výčitek svědomí zúčastní 
bohoslužeb té či jiné církve a má z toho povzbuzení a užitek.
Křesťané by měli vystupovat společně v jednom šiku ve vztahu  ke společnosti v etických otázkách 
(homosexualita, potraty, apod.) a společně prosazovat dobré věci.

MOST: Jakou máte zkušenost s katolíky, s římskokatolickou církví?

Ing. Bohdan Taska: Moje první zkušenosti s katolíky sahají do dob mládí, kdy jsme za hluboké totality měli 
společná modlitební setkání na faře ve Vendryni nebo i v domácnostech. Za těmito kontakty stál tehdejší 
vendryňský farář Oldřich Prachař a jeho mládež. Následovaly „rekolekcje“ v Głuchołazach.
Katolíci, se kterými se občas setkávám při své nynější službě, jsou vděčnými posluchači Slova Božího. 
Samostatnou kapitolou jsou setkání v nemocnicích. Mám velkou radost, když slyším, jak se věřící evangelíci a 
věřící katolíci vzájemně povzbuzují. Při mých návštěvách pak často hlasitě potvrzují to, co říkám „svým“ 
pacientům a s vděčností přijímají přímluvnou modlitbu a požehnání. Také v naší obci máme velmi dobré 
vztahy.
Mám velkou radost z toho, že Římskokatolická církev vede své věřící k četbě a studiu Písma svatého a k 
osobním modlitbám mj. i vlastními slovy. Obdivuji také to, že Římskokatolická církev umí jasně vyjádřit své 
postoje k diskutovaným etickým otázkám, např. potratům nebo významu rodiny. Modlím se za další pozitivní 
vývoj v církvi.

MOST: Co byste chtěl vzkázat třineckým katolíkům a čtenářům MOSTu?
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Ing. Bohdan Taska: Mnoho vzkazů je formulováno již v předchozích odpovědích.
Tak tedy závěrem stručně: Sláva Kristu a milujme se vzájemně bratrskou láskou, ať svět pozná, že jsme 
Kristovi učedníci. (Evangelium sv. Jana 13,35)

Nuže, oběma pastorům ze srdce děkujeme za zajímavé, pěkné a inspirativní odpovědi. Věříme, drazí farníci a 
čtenáři MOSTu, že toto setkání se zástupci zdejších největších evangelických sborů podpoří každého z nás k 
většímu evangelijnímu úsilí a přispěje k lepšímu vzájemnému pochopení a k ještě lepším vztahům mezi 
třineckými křesťany. Liberální a konzumní svět kolem nás v Česku a nejenom, kde se stále méně mluví o Bohu, 
o Ježíši Kristu, potřebuje všechny dobré křesťany bez rozdílů.

Připravila redakce MOSTu, s pomocí paní Jany Raszkové a pana Ing. Libora Ciencialy, kterým tímto 
děkujeme.

Abychom byli v obraze

V minulých dnech přicestoval do České republiky arcibiskup Mons. Diego Causero, kterého počátkem 
tohoto roku jmenoval Svatý Otec Jan Pavel II. apoštolským nunciem v České republice a který přejímá tuto 
službu po svém předchůdci arcibiskupu Mons. Ervinu Josefu Endrovi, který byl povolán jako apoštolský 
nuncius do Německa. Kdo je to apoštolský nuncius? Z hlediska právního můžeme mluvit o velvyslanci státu 
Vatikán v republice, která s ním navázala diplomatické styky. Tyto diplomatické styky byly u nás přerušeny po 
nástupu komunistické moci v padesátých letech a znovu obnoveny po změně systému u nás po listopadu 1989. 
Prvním polistopadovým nunciem byl arcibiskup Mons. Giovanni Coppa, druhým arcibiskup Mons. Ervin Josef 
Ender a nyní třetím je arcibiskup Mons. Diego Causero. Z hlediska čistě církevního je apoštolský nuncius, 
můžeme říci jednoduše a populárně, prodlouženou rukou Svatého Otce jako nejvyšší viditelné hlavy církve v 
tom kterém státě. Skrze nuncia se vyřizují různé věci s Apoštolským stolcem, nuncius tlumočí vůli a přání či 
pokyny Svatého otce pro církevní život v té které zemi. Apoštolský nuncius se těší úctě a vážnosti a bývá taky 
považován za jakousi neoficiální hlavu diplomatického sboru.

Jak jsme byli informováni z médií, setkal se po svém příjezdu do České republiky s jejími představiteli, 
s představiteli římskokatolické církve a taky s novináři. Mluvilo se o smlouvě mezi Českou republikou a 
Vatikánem, která upravuje vzájemné vztahy a mluví o místě církve ve společnosti. Tuto smlouvu mají již 
všechny země postkomunistické Evropy kromě nás. Na této smlouvě pracovaly dlouho týmy odborníků jak z 
České republiky, tak ze strany Vatikánu a tato smlouva byla loni podepsána ministrem zahraničí Cyrilem 
Svobodou za Českou republiku a tehdejším nunciem arcibiskupem Enderem za Apoštolský stolec. K platnosti 
byl třeba ještě souhlas parlamentu ČR a podpis prezidenta ČR. Tyto poslední dvě podmínky zatím splněny 
nebyly. Když vláda tuto smlouvu loni zamítla, mluvilo se tehdy o mezinárodní ostudě. Prezident republiky 
Václav Klaus odůvodnil odmítnutí podpisu tím, že se mu nelíbí formulace „církev má právo“ a že by tato 
formulace měla být nahrazena formulací „církev má možnost“. Toto zní z úst hlavy státu poněkud divně. 
Kdyby to prohlásil jako šéf politické strany, dalo by se to vzít jako osobní názor představitele strany, která s 
církví nesympatizuje, ale prohlásí-li to hlava státu, pak to zní opravdu divně. Důvod? Prostý a jednoduchý: Proč 
tedy existuje Listina základních lidských práv a ne listina základních lidských možností? Možnost je pouze 
možností, není závazná a není právně vymahatelná. Existují-li pouze možnosti, pak si každý může, nebo taky 
nemusí dělat co chce, kdy a jak chce a nebo taky nedělat. K jakému životu, či pokroku může vést tento stav? 
Maximálně k chaosu, kdy taky jeden má možnost ignorovat, či křivdit druhému, nebo vydírat druhého bez 
ohledu na kohokoliv a cokoliv.  Proč mluvíme o naší vlasti jako o právním státě, ne o státě možností? Měla by 
se Církev stát jakousi myší, se kterou si budou hrát různé kočky kdy a jak budou chtít a myš musí být vděčná za 
to, že ji kočky ještě nezakously?  Další věc, která se panu prezidentovi nelíbí je to, že ve smlouvě se mluví i o 
majetkovém vypořádání. Podle jeho slov je to prý „neuvěřitelně slibující“. Takové tvrzení z úst hlavy státu zní 
neuvěřitelně divně. Princip spravedlnosti přece ukládá dát každému, co mu patří a pokud mu byla způsobena 
křivda, třeba i majetková, odstranit tuto křivdu. Tato otázka se dostala do sféry jakési polemiky, která taky o 
lecčems svědčí. Když byl v padesátých letech zabavován majetek církve, mnozí jásali, ale ne dlouho. Jásali do 
chvíle, kdy komunistická moc začala zabavovat i majetky jejich  S jídlem přece roste chuť a když na půdě plné 
sena zapálím malou svíčku, nemohu očekávat, že tato malá svíčka dohoří, aniž by se od ní nevzňala celá půda a 
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celý dům. Při prvním setkání s novým nunciem řekl pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk k danému 
problému následující: „Prezidentův názor je unáhlený a nerespektuje demokratický postup. Byla chyba, že 
Poslanecká sněmovna nečetla smlouvu, o které měla rozhodovat. Poslanci jednali animováni politickými a 
ideologickými hesly.“(Moravskoslezský deník 25.3.2004). Pan kardinál má pravdu a vyprošujme mu sílu 
Ducha Svatého, aby ji vždy, i když je různě okřikován, či dokonce překřikován, dokázal říkat jasně a 
nekompromisně. Toto není první případ, kdy se něco odsoudilo, aniž se to znalo. Vzpomeňme na petice „2000 
slov“ či „Několik vět“. Ve své době to pohoršeně odsuzoval téměř celý národ, aniž věděl, co je tam napsáno. 
Komunisté řekli, že je to špatné a lidé se poslušně pohoršovali. Sahá-li někdo dnes na práva Církve, kdo zaručí, 
že pozítří nebude sahat na další lidská práva? A co říká velvyslanec České republiky ve Vatikánu, pan Pavel 
Jajtner? „Každý, kdo usiluje být dobrým katolíkem má předpoklady být taky dobrým a prospěšným občanem.
Snaha odsunout katolické křesťanství na okraj je tudíž scestná i z pohledu pouhého politického pragmatismu, 
ale i zejména tím, že ohrožuje duchovní i kulturní základy samotné civilizace. Poněvadž se ukázalo, že není 
rozporu mezi vírou a vědou, není žádný důvod k tomu, aby katolíci měli komplexy méněcennosti vůči jiným 
názorům. Mnohé z nich současný vývoj vědy, techniky a výzkumu demaskoval  jako slabé, nebo naprosto 
scestné. Všichni katolíci a katoličtí politici zvlášť, jsou povinni uskutečňovat jedinou harmonickou životní 
syntézu svého lidského, rodinného, výdělečného, vědeckého, technického i politického úsilí s křesťanskými 
hodnotami, které vše uvádějí v soulad k Boží slávě.“ (Katolický týdeník 28.3.2004)

P. František

Misijní koláč 2004

Milí farníci a všichni příznivci misií!
Letos se konal již IV. ročník akce „Misijní koláč“. Pracovní tým devíti ochotných žen napekl koláče z 

20 kg mouky, linecká srdíčka z 8 kg mouky a 300 kusů kremrolí. Spoustu dalších sladkostí napekli mnozí z vás 
jednotlivě doma. Zkrátka a dobře, bylo toho dost a bylo z čeho rozdávat. Chtěli bychom poděkovat našim 
sponzorům za finanční příspěvky, za které jsme mohli nakoupit materiál na pečení, dále děkujeme všem, kteří 
napekli a donesli své dobroty a velké díky patří i naší mládeži za pomoc při rozdávání. A jak se říká „to nejlepší 
nakonec“, takže velký Pán Bůh zaplať za vaše finanční dary, které letos činily 42.772,50 Kč, kromě toho ve 
sbírce byla i zahraniční měna – 2 SKK (slovenská koruna) a 1 PLN (polský zlotý). Za vybrané peníze zaplatíme 
školné pro naše tři děti z Ugandy-Brendu, Alexe a Andrewa (21.000,-Kč) a dvě děti z Ukrajiny-Nadju a 
Michaila (12.000,-Kč). Zbytek peněz  bude zaslán na Papežské misijní dílo do Špindlerova Mlýna. Takže ještě 
jednou díky všem!

Organizátoři akce Pavla Golasowská a Michaela Wawreczková

Koncert duchovní hudby

Místní organizace KDU – ČSL v Třinci srdečně zve na koncert duchovní hudby, který se uskuteční v 
neděli 18. dubna 2004 v 15:30 hod. v římskokatolickém kostele sv. Alberta v Třinci. V podání Grażyny 
Biernot, absolventky Ostravské univerzity, Dagmar Kořenkové, studentky 6. ročníku Janáčkovy konzervatoře v 
Ostravě a Petra Vondráčka, studenta 3. ročníku Janáčkovy konzervatoře uslyšíme skladby  J.S. Bacha, G.F. 
Händela, A. Dvořáka, C. Francka, W.A. Mozarta, F.M. Bartholdyho a koncert A. Vivaldiho pro varhany a 
flétnu a-moll.

„Srdečně zveme všechny, kteří mají rádi duchovní hudbu a chtějí si odpočinout od tak neustále 
zničujícího stresu dnešní uspěchané doby…“
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Niedziela Palmowa

Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich 
uczniów i rzekł im: "Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie oślę 
uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj! A gdyby was kto 
pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: Pan go potrzebuje i zaraz odeśle je tu z powrotem". Poszli i znaleźli oślę 
przywiązane do drzwi z zewnątrz, na ulicy. Odwiązali je, a niektórzy ze stojących tam pytali ich: "Co to ma 
znaczyć, że odwiązujecie oślę?" Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił. I pozwolili im. 

Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie. Wielu zaś słało 
swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach. A ci, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali: 
"Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo ojca naszego 
Dawida, które przychodzi. Hosanna na wysokościach!" Tak przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. 
Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem z Dwunastoma do Betanii" (Mk 11,1-11).

Przyglądamy się Jezusowi zdążającemu do Jerozolimy, siedzącemu na oślęciu. Widzimy tłumy osób, 
które słały na drodze swe płaszcze i gałązki ścięte na polach. I słyszymy ich radosne: Hosanna! Błogosławiony 
Ten, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi. 
Hosanna na wysokościach!

Jezus wielokrotnie uchylał się wobec zabiegów ludu, który pragnął Go uczynić królem. Tu jednak 
widzimy Go w zupełnie innej postawie. Zostaje obwołany Tym, który przynosi zbawienie, który przychodzi 
wprowadzić królestwo Dawidowe. To Jezus wybiera odpowiedni czas i szczegóły swego mesjańskiego wjazdu 
do Jerozolimy. Ten tryumfalny wjazd ma miejsce parę dni przed męką Jezusa. Wjazd na oślęciu, pośród 
rozentuzjazmowanego tłumu, wskazuje na godność królewską i mesjańską Jezusa. Potwierdzają to szaty 
złożone na oślęciu i ścielone na drodze oraz zielone gałązki słane przed Nim przez lud.

Widać tu aluzję do proroctwa Zachariasza: Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo 
Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny - jedzie na osiołku, na oślątku, 
źrebięciu oślicy (Za 9,9). Jezusowe królowanie nie jest królowaniem według modelu światowego. Wjazd 
Jezusa na osiołku, a nie na wspaniałym rumaku czy na rydwanie, symbolizuje pokorę tego króla.

Jezus jest w pełni świadomy, iż On jest obiecanym i oczekiwanym Mesjaszem i Królem Izraela. A 
jednocześnie jest głęboko świadomy, że za kilka dni On, który wjeżdża do Jerozolimy jako Król Izraela, 
zostanie wyprowadzony, czy wręcz wyrzucony przez tę samą bramę, poza miasto jako złoczyńca i bluźnierca; i 
tam umrze na krzyżu.

Bywa w Kościele wiele momentów tryumfalnych, wiele chwil wielkości. Czy nie jesteśmy nastawieni 
tylko na tego rodzaju przeżywanie Kościoła? Czy pociąga nas należenie do Kościoła pokornego? Czy 
skromność i pokora jako sposoby na życie są dla nas atrakcyjne?

Aklamacja hosanna jest radosnym wysławianiem Boga, zaczerpniętym z Psalmu 118, który jest 
używany w liturgii świątynnej, szczególnie podczas obchodów Paschy. Tym psalmem uczestnicy uroczystości 
wyrażali swoje uwielbienie i wdzięczność Bogu. W Nowym Testamencie hosanna pojawia się tylko w 
kontekście uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy jako okrzyk radości i oddanie hołdu Bogu i Jego 
wysłannikowi. Wołanie tłumu nawiązuje do psalmu: Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie! 
Błogosławimy wam z domu Pańskiego i oznacza pojawienie się kogoś na Boży rozkaz i z misją od Boga. 
Podkreśla się tym sposobem mesjański wymiar wydarzenia. Zaś w Jezusie widzi się osobę, w której wypełniają 
się oczekiwania i nadzieje mesjańskie. Aklamacja Hosanna na wysokościach wyraża jednocześnie przekonanie, 
że ten radosny nastrój, który zapanował na ziemi, przeniknął także do nieba, którego mieszkańcy cieszą się z 
przyjścia na świat oczekiwanego od dawna Mesjasza. Ale iluż spośród tych wołających tutaj hosanna w parę 
dni później będzie krzyczeć: ukrzyżuj Go, krew Jego na nas i na nasze dzieci?

W Sanctus, w czasie każdej Mszy świętej, Kościół w ramach liturgii eucharystycznej podejmuje 
wołanie tłumów z tryumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Zastanówmy się nad momentami, w których 
oddajemy Bogu cześć podczas naszej Eucharystii: Czy nasza postawa jest oddawaniem Bogu czci nie tylko 
ustami, lecz stałym szukaniem i pełnieniem Jego woli? Czy wołając jednego dnia w kościele: hosanna, w parę 
dni później nie jesteśmy zdolni wołać: nie mamy króla poza Cezarem, bo tak chce większość, która nas otacza 
w naszym środowisku pracy, w naszej rodzinie? Czy i tam potrafimy wyznać, że naszym królem jest Jezus, ten 
pokorny na osiołku?
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Kiedy Jezus dociera do Jerozolimy, Jego kroki kierują się do świątyni. Idzie, by oddać hołd swemu 
Ojcu. Nie koncentruje się na swoim sukcesie. Jest świadom, że to, Kim jest, pochodzi wyłącznie od Ojca, od 
Boga Jahwe. Hołd otrzymany od ludu oddaje Ojcu. Również przyjęcie krzyża, które już niedługo nastąpi, 
będzie oddaniem Ojcu czci za tych, którzy Mu tej czci odmówili swoimi grzesznymi postawami.

Zastanówmy się nad momentami, kiedy ludzie nam oddają cześć. Czy wówczas potrafimy ją odnieść do 
Tego, któremu cześć się należy? Czy nie przywłaszczamy sobie tego, co jedynie Bogu się należy? Kiedy 
kierujemy nasze kroki do świątyni? Czy przypadkiem nie tylko wtedy, kiedy trzeba coś u Boga załatwić? Czy 
pociąga nas świątynia wtedy, gdy jesteśmy na szczycie naszych życiowych sukcesów?

Po tryumfalnym wjeździe do Jerozolimy Jezus wraca do swoich przyjaciół do pobliskiej Betanii. U 
przyjaciół spędzi ostatnie dni przed męką. Jezus bardzo lubił zatrzymywać się w Betanii w zaprzyjaźnionej 
rodzinie, u Marty, Marii i u ich brata Łazarza, bo Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza (J 11,5). Chowa 
się przed tłumami, bo pragnie być w bardzo bliskim kontakcie ze swoimi najbliższymi, z rodziną z Betanii i z 
Apostołami.

Jezus nie skorzystał z okazji bycia obwołanym Mesjaszem, by teraz iść "na fali" powodzenia. Wraca do 
Betanii, by tam przygotować się do tego, czego nawet Jego uczniowie nie pojmują: Jezus będzie Mesjaszem 
cierpiącym. Uczniowie nie rozumieją krzyża. Dla nich nie do pojęcia jest to, by Mesjasz miał cierpieć i że w 
Nim mają się spełnić przepowiednie proroka Izajasza o cierpiącym "Słudze Jahwe".

Gdzie jest nasza Betania? Gdzie są osoby nam bliskie, które mogą nam dać umocnienie w chwilach 
trudnych? Jak przygotowujemy się do podejmowania naszego krzyża? Czy będąc na fali sukcesu, nie 
pozwalamy sobie na takie zachłyśnięcie się powodzeniem, że zapominamy o tym, co jest naszą drogą pełnienia 
woli Ojca? Czy nasz dom i my sami możemy być dla kogoś Betanią, czyli miejscem, gdzie może się on czuć
zrozumiany, oczekiwany i gdzie może odnaleźć moc do podejmowania trudnych wyzwań?

Warto, byśmy prosili Boga o łaskę trzeźwego widzenia, tak by nasze tryumfy nie odciągały nas od 
pełnienia woli Bożej i byśmy potrafili Bogu oddawać chwałę nie tylko słownie, ale naszą postawą, szukając 
wypełniania Jego woli w tym, co nas na co dzień spotyka. I oby Jezus tryumfalnie wjeżdżający do Jerozolimy 
nie był jedynym Jezusem, za którym jesteśmy w stanie pójść, lecz by nas pociągał także w tym, co jest pokorne 
i skromne.

 ks. Tadeusz Hajduk SJ, www.katolik.pl

Czas to miłość

 “Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od 
założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście Mi pić, byłem przybyszem, 
a przyjęliście Mnie, byłem, nagi a przyodzialiście Mnie, byłem chory, a odwiedziliście Mnie, byłem w więzieniu, 
a odwiedziliście Mnie… Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich 
najmniejszych, Mnieście uczynili”. Mt 25,34-40

 “Dawaj jałmużnę majętności swojej i niech oko twoje nie będzie skąpe w czynieniu jałmużny! Nie 
odwracaj twarzy od żadnego biedaka, a nie odwróci się od ciebie oblicze Boga”. Th 4,7-8

Wspólnota Sympatyków Radia Maryja 14 lutego powtórnie gościła p. Piotra Roszaka z Czeskiego 
Cieszyna. Tym razem mieliśmy powód do przeżywania wielkiej radości. Gość nasz przywiózł wszystkie 
potrzebne dokumenty i zdjęcie naszej adoptowanej córeczki – Rachelle Ndimubanzi Bahoze z stacji misyjnej 
Rutshuru należącej do diecezji Goma w Kongu. Dziewczynka urodziła się w 1994 roku, jest półsierotą. Ojciec 
zginął. Oprócz matki ma jeszcze siostrę i brata. Mieszkają w małym pomieszczeniu z patyków. A całe ich 
gospodarstwo to: stół, krzesło, kilka garnków a materac. Od stycznia jej rodzina rozrosła się o całą naszą 
wspólnotę: mateczkę adopcyjną Halinkę i 19 cioć i wujków, którzy mają otwarte serca, pełne miłości do 
bliźniego i pamiętają przy codziennej modlitwie na swoją Rachell z dalekiego Konga.

Żebyśmy potrafili chociaż w paru procentach wżyć się do tragicznych dni rodziny Rachell i innych 
mieszkańców tej krainy, pan Piotr wyświetlił film, który bardzo nami wstrząsnął. Miasto Goma znajduję się u 
podnóża wulkanu Nyiragongo w pobliżu granicy z Rwandą. W styczniu 2002 roku wulkan wybuchnął i wylał 
cztery prądy lawy, które zalały i zniszczyły 12 tysięcy budynków w mieście oraz 14 okolicznych wiosek. 
Mieszkańcy uciekali przed lawą w kierunku jeziora Kiwu w pobliżu którego znajduje się stacja misyjna 
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Rurtshuru. W krótkim czasie po wybuchu okolice te nawiedziło jeszcze trzęsienie ziemi. Widzieliśmy 
wstrząsające obrazy martwych pół pokrytych szarą skamieniałą lawą, kikuty domów, masę ludzi szukających 
pożywienia, wody, pracy i jakiegoś kąta do spania. Warunki ludzi, którzy mieszkają w skleconych z patyków, 
kamieni lub gliny pomieszczeniach są wręcz przerażające. Brak jedzenia, wszelkiej higieny i środków do życia. 
W niezmierzonym morzu ludzkiej biedy i nieszczęść, wyjątkowe miejsce tworzą domy i ośrodki misyjne, które 
prowadzą punkty pomocy  medycznej, ośrodki zdrowia, punkty dożywiania. W tym ustawicznym chaosie, jaki 
zamienił ten rajski ogród w miejsce ludzkiej biedy, jedyną ostoją są parafie, które starają się pełnić wszystkie 
funkcje potrzebne do normalnego życia. Siostry pallotynki z parafii Rutshuru prowadzą duży ośrodek w 
Muromi, wybudowany w 2000 roku, W ośrodku pracuje 5 sióstr (dwie Polki, trzy tutejsze). Organizują nie 
tylko pomoc medyczną i dożywianie, ale prowadzą także własne gospodarstwo. Przybywający pracuje w polu, 
uczy się nowych upraw, później otrzymuje nasiona, które sadzi na własnych poletkach. Najgorsza jest pora 
sucha. Wtedy ośrodek wypełnia się potrzebującymi. Siostry opiekują się przeszło 500 dziećmi. Bez ich pomocy 
wielu nie byłoby w stanie przetrwać. Siostra Dominika Laskowska SAC jest odpowiedzialna za cały program 
MAITRI. Wyszukuje w okolicy dzieci do opieki i adopcji, załatwia całą potrzebną dokumentację.

Praca misjonarzy jest bardzo odpowiedzialna, wyczerpująca, trudna i niebezpieczna. W ciągu ostatnich 
dziesięciu lat w Kongu, Rwandzie, Burundi i innych miejscach na wskutek konfliktów, wojen domowych, 
rabunków i mordów zginęło wielu duchownych, zakonników i zakonnic, zburzono wiele parafii, ucierpiało 
tysiące ofiar ludności miejscowej. Choroby i panujący głód zbierają także tragiczne żniwo. Gdyby nie pomoc 
misjonarzy i wielu ludzi dobrej woli na całym świecie, szansa ich przeżycia byłyby minimalne, nie mówiąc o 
możliwości kształcenia się dzieci.

Marzeniem p. Roszaków jest wytworzenie wspólnoty, która spotykałaby się regularnie na modlitwie i 
Mszy św. w intencji misji. Nie tylko jest potrzebna konkretna pomoc materialna ale i duchowa. Wielkim 
znaczeniem dla misjonarzy jest świadomość, że ktoś o nich myśli i wspiera ich siły modlitwą. Przed dwoma 
laty p. Roszakowie byli uczestnikami spotkania w Koclířově, gdzie dowiedzieli się o Ruchu Solidarności z 
Ubogimi Trzeciego Świata – MAITRI i poznali Wojciecha Ziębę z Gdańska, który wraz z RNDr. Josefem 
Kuchyňą rozpoczął w Czechach propagowanie idei pomocy najuboższym krajom. W tym roku p. Roszakowie 
organizują w Cz. Cieszynie od 14.5 do 16.5 całopaństwowe spotkanie osób, które interesują się ruchem 
MAITRI. Będzie obecny p. Kuchyňa, W. Zięba oraz O. Roman Rusinek SAC, misjonarz z Rwandy (zgłoszenia 
oraz program można podjąć u p. Tesarčíkovej na plebanii w Trzyńcu).

Jan Paweł II: “Z pełnym wdzięczności podziwem myślę o tych, którzy podejmują się wychowania 
dzieci przeżywających trudności i starają się ulżyć i pomóc, brak jedzenia i wody, przez wymuszoną emigrację 
i tyle innych form niesprawiedliwości istniejących na świecie”.

Bł. Matka Teresa z Kalkuty mówi o konieczności obdarzania miłością innych, bycia wrażliwym na 
potrzeby otaczających nas ludzi. Nawołuje do wyzwolenia się z egoizmu i gonitwy za pieniądzem. Światu 
pełnemu narzekań, smutku, lęku i nienawiści głosi nie tylko orędzie miłości ale także radości. Tak często jeden 
uśmiech może odmienić życie drugiej osoby, przynieść jej radość, Boga, sprawić, aby cierpienie nabrało 
sensu”.

Dobrze, że w naszej parafii jest dużo wiernych, którzy mają wrażliwe serca na potrzeby innych i jak 
mogą, to służą pomocą materialną, fizyczną i duchową. Nasza parafia adoptowała także 5 dzieci z Ugandy i 
Ukrainy. Kilkoro rodzin, tak jak nasza wspólnota, opiekuje się na odległość adoptowanym dzieckiem. Biedni i 
potrzebujący pomocy są wszędzie. Nie tylko w dalekiej Afryce, ale także u nas w Czechach i w naszym mieście 
Trzyńcu. Dlatego w sobotę 20 marca nasza wspólnota zaprosiła dyrektora Charity w Trzyńcu p. ing. Martina 
Plitka. Zapoznał obecnych z programem oraz trudnościami w jego realizacji. Przypomniał pierwsze bardzo 
udane akcje: Beneficyjny koncert adwentowy, zbiórkę pieniężną “Trzech Króli” w której wzięło udział 25 grup 
kolędników oraz Bal Charity Trzyniec. Część zebranych finansów będzie przeznaczona na pokrycie projektów  
“Przedszkole dla seniorów” i “Poradnia dla kobiet i dziewcząt”. Dyrektor wspomniał także o opiece i 
konkretnej pomocy materialnej, którą przekazał młodym matkom i rodzinom wielodzietnym, które znalazły się 
w kłopotliwej sytuacji. Drugi projekt Charity będzie z pewnością przez mieszkańców Trzyńca z wdzięcznością 
przyjęty. Dotyczy “Przedszkola dla seniorów”. Niestety już dawno minęły te czasy, kiedy w jednym domu lub 
mieszkaniu mieszkały wspólnie rodziny wielopokoleniowe i nie było  do pomyślenia, by młodsi nie otaczali 
opieką swych rodziców, dziadków lub dalekie ciocie i wujków.

Nie przypuszczaliśmy, że będą z domem dla seniorów i jego rekonstrukcją tak wielkie kłopoty. Np. 
tylko jedna winda dla niepełnosprawnych przekracza konto finansowe Charity. Nie wspominając o kosztach 
rekonstrukcji i każdodziennego utrzymania, pomimo tego, iż część będą pokrywały osoby korzystające z usług. 
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Dyrektor poinformował o planach na przyszłość: bal maskowy dla dzieci, wakacje dla dzieci z rodzin 
potrzebujących pomocy, rozpoczęcie oraz zakończenie roku szkolnego Mszą św. Podziwialiśmy pomysły i 
zapał do pracy. Potrzeba gorącej modlitwy  naszych parafian z prośbą o Boże  błogosławieństwo i pomoc w 
realizacji tych programów. Nasza wspólnota Sympatyków Radia Maryja będzie wspierać modlitwą p. ing. M. 
Plitkę i jego żonę MUDr. Halinę, by wytrzymali i nie załamali się pod wpływem zaistniałych trudności i mogli 
z Bożą pomocą realizować piękne plany.

Może i nam w naszej parafii uda się w przyszłości stworzyć organizację wolontariatu? Wolontariusze, 
to ludzie wrażliwi na czyjąś samotność i chorobę. Świadczą swoją pomocą nieodpłatnie, systematycznie i 
odpowiedzialnie. Idą do potrzebujących w imię Bożej miłości i tę miłość okazują swoim podopiecznym. 
Wcielają w życie postawę miłości bliźniego niczego w zamian nie oczekując. Wolontariusze idą do domów 
opieki społecznej, do domów dziecka, szpitali itp. a także odwiedzają  osoby starsze, samotne w ich 
prywatnych mieszkaniach niosąc chorym i starszym nie tylko pomoc, ale także uśmiech i kojące serce oraz 
słowa nadziei.

Kard. Stefan Wyszyński: “Czas to miłość, nie masz czasu, nie masz miłości. A więc czas, to nie 
pieniądz jak głosi przysłowie zachęcające do biznesu. Czas dany przez Boga jest po to, abyśmy darzyli się 
wzajemną miłością okazywaną poprzez czyny, słowa oraz gesty.”      

 “Jeśliby ktoś posiadał majętność tego świata i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed 
nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boga?”  1 Jan,3,17

 Irena Szymonik

Bohoslužby o Velikonocích

Svatý týden: Pondělí, úterý a středa mše sv. normálně v 6.35 a 17.00 hodin.

Čtvrtek 8. dubna 2004 – Zelený čtvrtek:
Ráno není mše svatá. Slavná mše svatá na památku poslední večeře Páně v 17.00 hodin – polsky. Po mši svaté 
přenesení Nejsvětější Svátosti Oltářní do boční kaple Getsemanské zahrady a soukromá adorace do 21.00 
hodin.

Pátek 9. dubna 2004 – Velký pátek – den smrti Pána Ježíše:
Přísný půst od masa a půst újmy (jednodenní nasycení). Ráno nejsou žádné bohoslužby. Odpoledne bude kostel 
otevřen od 14.00 hodin. V 16.00 hodin je pobožnost Křížové cesty a hned po ní začínají velkopáteční 
bohoslužby v českém jazyce. Po bohoslužbách přenesení Nejsvětější Svátosti Oltářní do Božího hrobu. Kaple 
Božího hrobu bude jako jiné roky otevřena bočním vchodem celou noc k soukromé adoraci. Začíná Novéna k 
Božímu Milosrdenství.

Sobota 10. dubna 2004 – Bílá sobota:
Po celý den je otevřen kostel k adoraci u Božího hrobu. Žehnání pokrmů bude v 10.30 a ve 14.30 hodin. 17.30 
– ukončení adorace u Božího hrobu a Korunka k Milosrdenství Božímu.

Neděle 11. dubna 2004 – Hod Boží velikonoční:
4.30 – Vzkříšení, česky-polsky
Mše sv. v 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky
16.30 – adorace a svátostné požehnání.

Pondělí 12. dubna 2004 – Pondělí velikonoční:
Mše sv. v 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky
16.30 – adorace a svátostné požehnání.
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Pořad bohoslužeb v dubnu

1. Neděle 4.4.2004 – Květná neděle; 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
2. Neděle 18. 4.2004 – 2. neděle velikonoční (Božího Milosrdenství); 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 

česky.
3. Pátek 23.4.2004 – svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze.
4. Neděle 25.4.2004 – 3. neděle velikonoční; 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
5. Čtvrtek 29.4.2004 – svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.
6. Neděle 2.5.2004 – 4. neděle velikonoční; 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
7. Každou neděli  půl hodiny před večerní mší svatou je adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a 

svátostné požehnání. Poslední neděli v měsíci - Mariánské večeřadlo.
8. 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.
9. Každý čtvrtek před večerní mší svatou od 15.30 hodin a první pátek po ranní mši svaté je výstav 

Nejsvětější Svátosti Oltářní.
10. 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.
11. 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.

Nedělní liturgie v dubnu

Květná neděle (4.4.)
1. čtení: Iz 50,4-7; 2. čtení: Flp 2,6-11; Evangelium: Lk 22,14-23,56
Žalm: odp. Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
ref. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

Zelený čtvrtek (8.4.)
1. čtení: Ex 12,1-8.11-14; 2. čtení: 1 Kor 11,23-26; Evangelium: Jan 13,1-15
Psalm: ref. Kielich przymierza, to Krew Zbawiciela.

Velký pátek (9.4.)
1. čtení: Iz 52,13-53,12; 2. čtení: Žid 4,14-16; 5,7-9; Evangelium: Jan 18,1-19,42
Žalm: odp. Otče, do tvých rukou poroučím ducha svého.

Boží hod velikonoční (11.4.)
1. čtení: Sk 10,34a.37-43; 2. čtení: Kol 3,1-4 nebo 1 Kor 5,6b-8; Evangelium: Jan 20,1-9 nebo při 
večerní mši sv. Lk 24,13-35
Žalm: odp. Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se něho.
ref. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.

2. neděle velikonoční (18.4.)
1. čtení: Sk, 5,12-16; 2. čtení: Zj 1,9-11a.12-13.17-19; Evangelium: Jan 20,19-31
Žalm: odp. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.
ref. Dziękuję Panu, bo jest miłosierny.

3. neděle velikonoční (25.4.)
1. čtení: Sk 5,27b-32.40b-41; 2. čtení: Zj 5,11-14; Evangelium: Jan 21,1-19
Žalm: odp. Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.
ref. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.
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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.

Úmysly Apoštolátu modlitby – duben 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: Za pečlivou přípravu kandidátů pro duchovní službu a za jejich další trvalé 
dotváření.

2. Úmysl misijní: Aby se křesťané zamýšleli, co pro ně znamená misijní poslání “k pohanům”, a 
považovali je za stálý závazek svého života.

3. Úmysl národní: Aby se na lidský život pohlíželo jako na Boží dar, se kterým nelze svévolně 
nakládat.




