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Číslo 3/VI březen 2004 Proti dobrovolnému daru

Poselství papeže Jana Pavla II. k postní době 2004

Drazí bratři a sestry!
1. Působivým obřadem sypání popela začíná posvátná postní doba, kdy liturgie obnovuje svůj 

požadavek na věřící, aby se radikálně obrátili a důvěřovali Božímu milosrdenství.
Téma tohoto roku - „Kdo přijme jedno takové dítě kvůli mně, mne přijímá“ (Mt 18,5) - je příležitostí 

zamyslet se nad situací dětí, které Ježíš k sobě stále volá a které dává za příklad těm, kdo se chtějí stát jeho 
učedníky. Ježíšova slova jsou vybídnutím k tomu, abychom zjistili, jak se zachází s dětmi v našich rodinách, v 
občanské společnosti i v církvi. Jsou též podnětem ke znovuobjevení prostoty a důvěry, o které má věřící 
usilovat, a k napodobování Božího Syna, který sdílel úděl malých a chudých. Svatá Klára z Assisi velmi ráda 
opakovala, že Ježíš „byl položen do jeslí, žil na zemi jako chudý a nahý zůstal viset na kříži.“ (Závěť, 
Františkánské prameny č. 2841)

Ježíš miloval děti a velmi si cenil jejich „prostoty a radosti ze života, jejich spontaneity a jejich víry, 
která nikdy neustávala v úžasu.“ (Anděl Páně 18.12.1994) Chce proto, aby jim společenství otevřelo svou náruč 
i srdce jako jemu samému: „Kdo přijme jedno takové dítě kvůli mně, mne přijímá.“ (Mt 18,5) K dětem Ježíš 
připojuje „ty nejmenší bratry“, totiž ubohé, potřebné, hladové a žíznivé, cizince, nahé, nemocné, uvězněné. 
Přijmout je a milovat, nebo naopak s nimi jednat lhostejně a odmítavě znamená chovat se tak i k Ježíši, protože 
on je v nich zvláště přítomen. 

2. Evangelium vypráví o Ježíšově dětství v chudém nazaretském domě, kde byl podřízen rodičům, 
„prospíval moudrostí, věkem a oblibou u Boha i u lidí.“ (Lk 2,52) „Sám sebe se zřekl,“ napsal sv. Pavel, „vzal 
na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k 
smrti, a to k smrti na kříži.“ (Flp 1,7-8) Když jako dvanáctiletý zůstal v jeruzalémském chrámu, řekl rodičům, 
kteří ho 

s úzkostí hledali: „Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je mého Otce?“ (Lk 
2,49) Celá jeho existence se vyznačovala důvěřivým a synovským podřízením se nebeskému Otci. Říkal: 
„Mým pokrmem je plnit vůli toho, který mě poslal, a dokonat jeho dílo.“ (Jan 4,34)

V letech svého veřejného působení opakoval vícekrát, že pouze ti, kdo se stanou jako děti, vstoupí do 
nebeského království (srov. Mt 18,3.Mk 10,15, Lk 18,17, Jan 3,3). V jeho slovech se dítě stává výmluvným 
obrazem učedníka povolaného následovat s dětskou učenlivostí božského Učitele: „Kdo se tedy poníží jako toto 
dítě, ten je v nebeském království největší.“ (Mt 18,4)

„Stát se“ malými a „přijímat“ malé, to jsou dva aspekty, jednoho učení, které Pán znovu předkládá svým 
učedníkům v tomto našem čase. Jen ten, kdo se stane „malým“, je schopen s láskou přijmout ty „nejmenší“ 
bratry.

3. Je mnoho věřících, kteří se snaží následovat věrně toto Pánovo učení. Chtěl bych zmínit rodiče, kteří 
neváhají vzít na sebe břemeno početné rodiny, matky a otce, kteří nepovažují za prioritní hledání profesního 
úspěchu a kariéry, ale jejichž hlavní starostí je předat dětem ty lidské a náboženské hodnoty, které dávají smysl 
existenci. 
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Vděčně a s obdivem myslím na ty, kteří na sebe berou zodpovědnost za formaci dětí, jež se nacházejí v 
těžkých situacích, a kteří ulehčují utrpení dětí a jejich rodin, způsobené střety a násilím, nedostatkem chleba a 
vody, nucenou emigrací a mnoha formami nespravedlnosti, které ve světě existují. 

Je třeba si ale také vedle této štědrosti všimnout egoismu těch, kdo děti „nepřijímají“. Existují děti 
hluboce zraněné násilím dospělých, jako jsou sexuální zneužívání, nucení k prostituci, zapojení do dealerství a 
užívání drog; děti nucené pracovat nebo naverbované do armády, nevinné děti navždy poznamenané rozpadem 
rodiny, děti padlé za oběť obchodu s orgány a s lidmi. Co mám pak říct o tragédii AIDS, která má zničující 
následky pro celou Afriku? Hovoří se dnes již o milionech osob postižených touto chorobou, z nichž mnoho 
jich je nakaženo už od narození. Lidstvo nemůže zavírat oči před tak znepokojivým dramatem!

4. Jakého zla se dopustily tyto děti, že si zasloužily takové utrpení? Z lidského hlediska není snadné na 
tuto otázku odpovědět, naopak, je to snad i nemožné. Jen víra nám pomáhá proniknout do tak hluboké propasti 
bolesti. Ježíš, když byl „poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži“ (Flp 2,8), vzal na sebe i lidské utrpení a ozářil 
je světlem svého vzkříšení. Svou smrtí navždy přemohl smrt. 

V postní době se připravujeme znovu prožívat velikonoční tajemství, které osvětluje naději celé naší 
existence až do jejich nejsložitějších a nejbolestnějších stránek. Svatý týden nám předloží toto tajemství spásy 
skrze působivé obřady velikonočního tridua.

Drazí bratři a sestry, začněme své postní putování s důvěrou, posilováni intenzivnější modlitbou, 
pokáním a pozorností k potřebným. Kéž je postní doba zvlášť užitečnou příležitostí věnovat větší péči dětem ve 
vlastním rodinném a společenském prostředí. Děti jsou budoucností lidstva.

5. Obracíme se s prostotou, typickou pro děti, k Bohu a oslovujeme ho v modlitbě Otčenáš tak, jak nás 
naučil Ježíš: „Abba“, Otče.

Otče náš! Opakujeme v postní době tuto modlitbu často, opakujme ji s vnitřním zápalem. Když budeme 
Boha nazývat svým Otcem, zjistíme, že jsme jeho dětmi a že se cítíme všichni navzájem jako bratři a sestry. 
Bude nám potom snazší otevřít srdce maličkým, jak nás nabádá Ježíš: „Kdo přijme jedno takové dítě kvůli mně, 
mne přijímá.“ (Mt 18,5) S tímto přáním vyprošuji každému na přímluvu Marie, Matky Božího Slova, které se 
stalo člověkem, a Matky celého lidstva, Boží požehnání.

Ve Vatikánu 8. prosince 2003
Jan Pavel II.

Jak se mají, co dělají:
Prozatím poslední třinecký novokněz P. František Cinciala po 10 letech kněžské služby

Nevíme, zdali si pamatujete rok, kdy se v naší farnosti konala poslední primice, ale my v MOSTu ano. 
Bylo to v roce 1994 a prozatím posledním třineckým novoknězem je P. ICLic. ThLic. František Cinciala, děkan 
zlínský. Otci Františkovi je nyní 43 let a působí v Malenovicích na Zlínsku. U příležitosti 10. jubilea kněžského 
svěcení jsme požádali o rozhovor.

MOST: V tomto roce si třinecká farnost připomene 10. výročí poslední primice a touto primicí byla 
Vaše primice. Vzpomínáte si ještě na tento den v našem - Vašem farním chrámu?

P. F. Cinciala: Tak jako každý člověk si připomíná některé dny ve svém životě, na které nikdy 
nezapomene, tak je to také u kněze. Na den jáhenského, kněžského svěcení a primice se nikdy nemůže 
zapomenout, poněvadž je to den velikých Božích milostí. Čím více člověk pochopí dar, který dostal, tím větší 
vděčnost musí projevovat Dárci a děkovat…

MOST: Co se událo ve Vašem životě ode dne, kdy jste byl vysvěcen na kněze? Kde vlastně nyní 
působíte? A jak se vůbec máte?

P. F. Cinciala: Období od mého kněžského svěcení bylo dost bohatě poznamenané Boží blízkostí.
Jako jáhen jsem v r. 1993 nastoupil do Nového Jičína, kde jsem působil další rok jako novokněz. Zde 

jsme s místním duchovním správcem O. Aloisem Peroutkou, děkanem, spravovali kromě Nového Jičína -
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Sedlnici, Libhošť, Šenov u Nového Jičína, Hukovice, Kunín a Žilinu u Nového Jičína a v roce 1995 jsem byl 
poslán na bruntálsko - Rýžoviště, Albrechtice u Rýmařova, Lomnice u Rýmařova a Břidličná.

Po úraze v pohraničí (vše jsem popisoval ve zpravodaji na jaře v roce 1996) jsem byl poslán na jih 
Moravy. V této době působím už osmým rokem na Zlínsku, kde jsem byl ustanoven otcem arcibiskupem Janem 
Graubnerem - farářem farnosti Malenovice, je to část Zlína. 

Tato farnost je plošně rozsáhlá, patří k ní: Tečovice, Lhotka, Chlum a Louky a poutní místo Svatá voda. 
Zpočátku jsem dojížděl také do farnosti Halenkovice, ale po roce mého spravování mi byla tato farnost 
vzhledem k množství úkonům v pastoraci a pokračovaném studiu v Polsku (Vratislav) odňata a teritoriálně 
přifařena k farnosti Napajedla.

V roce 1997 jsem byl otcem arcibiskupem jmenován členem Interdiecézního církevního soudu v 
Olomouci a poslán studovat kanonické právo. Před čtyřmi lety, když jsem ukončil školu v Lublinu, získal jsem 
titul ICLic (licenciát kanonického práva), byla mi přidána sousední farnost Lhota u Malenovic, ke které patří i 
Karlovice. V té době jsem byl jmenován na dobu pěti let děkanem Zlínského děkanátu a pokračoval jsem na 
dokončení závěrečné práce pro fakultu ve Vratislavi, kterou jsem v roce 1995 započal. Loni v lednu jsem 
obhájil tuto závěrečnou práci a získal další titul ThLic (licenciát teologie). Jsem rád, že vše co jsem začal, jsem 
s pomocí Boží zdárně ukončil a nyní mohu své vědomosti používat v pastoraci a naplnit: Salus animarum, 
suprema lex (spása duší je nejvyšší zákon). 

MOST: Můžete nám srovnat rozdíly v pastorační práci na jihu Moravy, v pohraničí a v naší oblasti?

P. F. Cinciala: Co se týče rozdílů v pastoraci, mohu říci, že jsou. V pohraničí jsou lidé tvrdí, když někdo 
žije svou víru, tak ji žije. Mohu říci, že když jsme opékali špekáčky, tak přišla většina farního společenství (v 
Lomnici u Rýmařova, přes týden bývalo 20 věřících a přišlo odpoledne na farní zahradu 18 farníků). V 
pohraničí po mši sv. se farníci před kostelem domlouvají a předávají zprávy a plánují, co a jak se bude dělat… 
Na bruntálsku je možné vést individuální pastorace, hledat ztracené, pokřtěné ovečky, chápat jejich 
nezaměstnanost a umět jim naslouchat. Je tam méně křtů, sňatků a výuky náboženství než na těšínsku, 
novojičínsku nebo na zlínsku. 

Ve strovnání: na bruntálsku za rok jsem pohřbil dohromady ve všech čtyřech farnostech 8 křesťanů a 
zde na na zlínsku ve dvou farnostech 82. Pokřtěných na bruntálsku - to jsou jednotky a zde desítky, sňatky jsem 
neměl, zde v Malenovicí 10 za rok Z toho je vidět, že pohraničí je území misijní, kde je možné vést úplně jiný 
život kněze, spíše po vzoru sv. Pavla - trpělivě zasévat a úrodu nechat nástupci…

Určitě na těšínsku, konkrétně v Třinci je situace úplně jiná, je mnohem více věřících než v Novém 
Jičíně, na bruntálsku nebo u mne v Malenovicích.

MOST: Byly v minulosti nějaké zvláštní výjimečné dny či události, o kterých byste se rád podělil s 
třineckými farníky?

P. F. Cinciala: Musím pravdivě přiznat, že požehnání musí být vždy doprovázeno určitou zkouškou a to 
proto, aby si člověk nemyslel, že je to jenom jeho práce nebo jeho zásluha. Stále to vidím, jako Boží přízeň, 
která se projevuje přerušením pastorace, aby člověk ještě více přilnul ke Kristu, zdroji veškerého požehnání. 
Zde na zlínsku, se snažím být celý pro Boží království, mnozí v dospělém stavu přijímají křest, někdo přestoupí 
z jiné církve do katolické. To všechno vede k tomu, že člověk zapomíná na sebe. Tak se také o předminulých 
velikonocích stalo, že jsem se na Zelený čtvrtek po druhé večerní skolil a po odsloužení mše svaté mne odvezli 
do nemocnice. Mohl jsem prožít celou noc na JIP-ce pod přístroji - Getsemanskou zahradu…

Po týdnu mne propustili s diagnózou „totální vyčerpání maratónského běžce“, chtěli mi dát 
kardiostimulátor, ale Bohu díky, že se to spravilo. Pán mi dal prožít, že je se mnou… 

MOST: Se stejnou důvěrou jste překonával i těžkosti autohavárie….

V tom pohraničí to bylo skutečně k zamyšlení, jak Pán Bůh dokáže být nesmírně vnímavý k člověku, 
když jde o spásu někoho z okolí. Po Božím vedení v Novém Jičíně, kde jsem se učil rozpoznávat Boží hlas a 
jeho působení na nemocných v nemocnici, jsem se ocitl v pohraničí, kde jsem přišel skutečně žít tamnější 
křesťanství a posvěcovat prostředí modlitbou. Po mnohých úspěších Pán dopustil pro mé větší dobro, že jsem 
na ledě dostal smyk a skončil mezi dvěma stromy na střeše. Já jsem necítil nic vážného, až když jsme převraceli 
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auto, něco mne štíplo v zádech….pak se ukázalo za nějakou dobu, že mám prasknuté dvě ploténky…, že to 
bude invalidní důchod…., ale Bůh to vše připravil proto, abych mohl vykonávat kněžskou službu tam, kde by 
nebylo možno dostat zdravého kněze. Mohl jsem zpovídat…nemocný kněz se stal hrozně blízký nemocným a 
to bylo pro ně Boží požehnání, to jsem brzo pochopil, když mi pacienti děkovali za dar čistého nitra po svátosti 
smíření… Nakonec jsem se z toho dostal s Boží pomocí při mši sv. na Zelený čtvrtek 1996, kdy jsem začal 
chodit a po Velikonocích jsem pak nastoupil zpět.

MOST: Dokonce jste jel s hořícím autem, jak to vlastně bylo…?

P. F. Cinciala: Ano, je to přímo neuvěřitelné, ale Bůh dává svou přítomnost najevo různými způsoby. 
Vše se odehrálo 30. června 1998, kdy jsem jel z Nového Jičína, kde jsem sloužil večerní mši sv. pro rodiny a 
děti, které ukončily školní rok. Četlo se evangelium, kde Pán Ježíš pluje se svými apoštoly po Genezaretském 
jezeře na druhý břeh. Strhne se bouře a Ježíš ji utiší a kárá apoštoly. Na druhém břehu je posedlý člověk, který 
je Pánem Ježíšem nakonec osvobozen…. Končil jsem promluvu s tím, že se nemusíme bát, když jsou nebo 
přijdou v našem životě různé bouře…a zdůraznil jsem, abychom byli věrni Bohu i na dovolených a 
prázdninách: „Je-li Bůh s námi, kdo proti nám…“ Popřál jsem před požehnáním rodičům a dětem, aby si 
odpočali po poctivé práci, ale aby neopouštěli Boha, vždyť v něm je naše síla a jistota… a opět jsem zdůraznil 
výše řečený citát.

Za dvě hodiny jsem jel domů do Malenovic přes Sirákov, kde skopce do Jasenné mi vybuchlo něco v 
motoru a začal hořet motor. Řítil jsem se dolů s vypnutým a hořícím motorem, bez brzd, protože posilovače 
neměly tlak… nakonec jsem díky ruční brzdě přibrzdil a vyskočil s auta. Auto se vznítilo a po příjezdu hasičů 
zůstala jenom zadní část vozu, zůstatková cena 15.000,- Kč, ale hlavně, že jsem to přežil. Bylo to před 22.00 
hod. Tehdy jsem si opět potvrdil to, co jsem bývalým farníkům v Novém Jičíně před dvěma hodinami 
zdůrazňoval -„Je-li Bůh s námi, kdo proti nám…“ 

Představte si, že shoření auta bylo 30.6.1998, před 22. hod. V roce 1988, právě 30.6., před 22. hod., to 
byl právě den, kdy jsem tehdy před deseti lety končil poslední odpolední směnu a odcházel jsem do 
Arcibiskupského kněžského semináře, na studia do Litoměřic. Toto, co jsem tehdy po deseti letech po odchodu 
z Tesly s hořícím autem prožil, byla skutečně nade mnou Boží ochrana a přímluva biřmovacího patrona sv. 
Floriána.

MOST: Když se otočíte zpátky, jakých bylo prvních deset let kněžství?

P. F. Cinciala: Byly to chvíle velkých radostí z kněžské služby, doprovázené bolestí, ale především 
Božího vedení. Bůh nás netrestá, ale je nám nablízku svou mocí, když se nám cokoliv v životě přihodí. Jsme-li 
Bohu věrní, když je nám dobře, projeví se svou mocí a to v naší nemoci nebo těžkosti.

MOST: Kolikrát za týden si vzpomenete na třinecký farní kostel, ve kterém jste vyrostl ke kněžství?

P. F. Cinciala: Na rodiště si vzpomínám často, v poslední vůli je psáno, že chci být pohřben v Třinci do 
kněžské hrobky. Denně se modlím v růženci za jednoho třineckého farníka, který se vzdálil Bohu. Byl bych 
rád, kdybych měl ve svém pokojíku zde na formátu A4 náš třinecký kostel. Často na něho vzpomínám, vždyť 
jsem v něm od šesti let ministroval… Dětství skončilo studiem… Po ukončení základní školy jsem se dostal na 
SOU TŽ VŘSR v Třinci - jako mechanik elektronických zařízení, začal jsem pracovat v Tesle Třinci, pak jsem 
dálkově studoval pět let průmyslovou školu elektrotechnickou ve Frenštátě pod Radhoštěm, a v r. 1988 po 
desetileté praxi jsem nastoupil do semináře v Litoměřicích. Další už znáte.

MOST: Byly pro Vás užitečné zkušenosti z „fabriky“ pro duchovní práci?

P. F. Cinciala: Skutečně jsem rád, že vím, jak se žije z dělnické koruny, jak vypadá život pracujícího 
člověka, abych mu rozuměl, abych mohl poradit, pochopit člověka. 

MOST: Pak přišlo rozhodnutí stát se knězem, jak jste k tomu dozrál?
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P. F. Cinciala: Oslovení přišlo v modlitbě, proto stále lidem připomínám, aby si našli čas na naslouchání 
Bohu. Jsem rád, že jsem byl zamilován do děvčete, které jsem opustil právě pro hlas, který mi nabízel jiný 
vztah…, vztah k absolutní Lásce. I to zamilování je užitečné pro kněze, aby dokázal pochopit mladé lidi, jejich 
situace.

MOST: Vzpomenete si ještě na svůj pobyt v semináři?

P. F. Cinciala: Je to velmi cenný dar pro naučení určitého duchovního rytmu, učení teologických pravd, 
zkoušení duchovního života a naslouchání hlasu Boha….

MOST: Biskup si dává při svém jmenování heslo, které vyjadřuje směr jeho působení. Máte také své 
heslo, které by vyjádřilo Vaše kněžské působení?

P. F. Cinciala: Moje moto“ Stále se radujte“ a „Salus animarum suprema lex“ (Spása duší je nejvyšší 
zákon). 

MOST: Otče, kdybyste byl redaktorem MOSTu, jakou otázku byste si položil vy sám sobě? Kdybyste 
mohl si ještě jednou zvolit svůj životní směr, co byste dělal? 

P. F. Cinciala: Odpovím s radostí pro ty, kdo váhají stát se knězem: Zvolil bych si totéž a se stejným 
životním postupem.

MOST: A jakou otázku, přání či vzkaz byste položil nám farníkům z Třince a okolních farností?

P. F. Cinciala: Chci vám, milí rodáci - farníci, upřímně poděkovat za vaši lásku, která se projevovala, 
když jsem byl mezi vámi, dále když jste mne provázeli modlitbou, když jsem studoval a před osmi roky, když 
jsem se léčil s páteří v Třinci…

Mládeži přeji, aby se neukvapovala k nerozumným krokům…

MOST: Děkujeme Vám, Otče Františku, za zajímavá, krásná a rozumná slova. Jsme moc rádi, že jako 
náš rodák sloužíte Církvi a práce se daří. Věřte, že budeme pamatovat na Vás v modlitbě a přejeme Vám, aby i 
ono druhé desetiletí bylo pro Vás stejně tvůrčí jako to první, abyste byl spokojen se svou prací a vše špatné se 
Vám úspěšně vyhýbalo.

Připravil Marian Kozok

Ukřižovaný Ježíš Kristus: „Je dokonáno“

Nedávno proletěla světem jedna zpráva. Byl natočen nový film o Ježíši Kristu. Režisérem, producentem 
je známý herec Mel Gibson. Ve filmu je mnoho násilí a krve. Někteří s filmem nesouhlasí, nelíbí se jim pojetí 
okolností umučení Ježíše Krista. Další, např. papež Jan Pavel II a další říkají: „tak to bylo“. Život, umučení a 
především zmrtvýchvstání Ježíše nenechává i dnešní moderní lidi v klidu. Člověk je tvor zvídavý. Jak se to 
před 2000 lety skutečně stalo? Byl by schopen takové utrpení vydržet normální smrtelník? Jestliže Ježíš je Boží 
Syn, jaké to má důsledky pro můj dnešní všední den? Nemám náhodou něco podstatného ve svém zaběhnutém 
hříšném životě změnit? Trní na Kristově korunované hlavě píchalo stejně jako tyto palčivé otázky píchají naše 
svědomí dnes.

„Ježíš“ napsal hluboce věřící básník, „nám nedal mrtvá slova, která bychom museli zavřít do malých 
krabiček a která bychom museli konzervovat v zatuchlém oleji. Živá slova se mohou uchovávat jen živá… Je 
jenom na nás, slabých a tělesných, abychom oživovali, živili a udržovali při životě v čase ona slova, jež byla 
pronesena jako živá v čase… Nám přísluší, na nás závisí, aby po celá staletí zaznívala slova Božího Syna“ (Ch. 
Peguy).

Obřady a liturgické texty doby postní jdou beze změn od jednoho roku k dalšímu, ale nikdy to nebudou 
„krabičky konzerv“, protože jsou životodárným prostředím, které udržuje živé Boží slovo. Zamysleme se nad 
slovem, které je neustále živé: „Když Ježíš přijal ocet, řekl: Je dokonáno! Pak sklonil hlavu a skonal“. To 
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napsal Jan, Ježíšův apoštol, který byl v tuto chvíli spolu s Marií a dalšími lidmi očitým svědkem ukřižování -
Jan 19,30.

„Je dokonáno“, toto slovo stačí, aby vrhlo světlo na celé Kalvarské tajemství. Co je dokonáno? 
Především Ježíšův pozemský život, dílo, které mu svěřil Otec vykonat. „A přece miloval svoje, kteří byli ve 
světě, projevil jim lásku až do konce“ (Jan 13,1). 

Naplnilo se Písmo svaté. O trpícím služebníku, o velikonočním beránkovi, o nevinném probodeném, o 
novém chrámu, který viděl Ezechiel a z jehož postranní stěny vytékala řeka živé vody. Naplnil se nejen ten či 
onen úryvek Písma, naplnil se celý Starý zákon jako celek. Nikoli analyticky, ale synteticky, ne v 
podrobnostech, ale souhrnně, ve své podstatě. Umírající Beránek otevírá „knihu zapečetěnou sedmi pečetěmi“ 
(Zj 5,1), odhaluje poslední smysl Božího plánu. „Hle stránka, která když je obrácena, osvěcuje všechno jako 
velký ilustrovaný list misálu na začátku kánonu. Hle zářivá, červeně zbarvená, velká stránka, oddělující dva 
zákony. Všechny brány se zároveň otvírají, všechny protiklady mizí, všechny rozpory jsou vyřešeny“ (P. 
Claudel).

Stránka, která odděluje oba Zákony, a také ta, která je sjednocuje, vysvětluje jeden druhým. Nic se 
neruší, vše je dokonáno.

Ježíš Kristus dovršuje věci tak, že je vede k sebepřekonání, ke kvalitativnímu skoku. Je to jako při mši 
svaté: od tohoto okamžiku už není chléb pouhým chlebem, stal se něčím jiným. Také stará smlouva se od 
okamžiku Kristovy smrti stala „novou a věčnou smlouvou“ litera se stala Duchem (H. de Lubac).

„Staré ustoupilo, nové nastoupilo, místo zákona milost, místo předobrazu skutečnost, místo beránka
Syn, místo člověka Bůh“ (Meliton Sardský).

Lidé chtěli být nezávislí na Bohu a stali se vězni nenávisti a smrti. Jsou v situaci, kdy v nich nemůže 
přebývat Boží láska. Aby se k nim dostala i v této situaci, stává se Boží syn člověkem. Ukrutně trpí a umírá
násilnou smrtí, aby utrpení a smrt lidí byly už navždy prostoupeny Otcovou láskou. Mnoho lidí zemřelo před 
Kristem a mnoho zemře i po něm, ale ničí smrt nebyla tak absolutním přilnutím k Otcově lásce jako smrt 
Ježíšova.

Také ty můžeš zakusit jednoho dne samotu Pána Ježíše. Na kříži hledej oporu u Toho, který umřel a 
Zmrtvýchvstal. Nalezni úkryt v ranách Jeho rukou, Jeho nohou, Jeho boku. A zrodí se v tobě nová vůle, abys 
začal. A začneš novou cestu s větší rozhodností a silou.

Existuje falešná zbožnost, která představuje Krista na kříži zasmušilého a rebelujícího, se zkrouceným 
tělem, který - jak se zdá - hrozí lidem: ponížili jste mne, já hodím na vás mé hřeby, můj kříž, mé utrpení. Ti, 
kteří tak přemýšlejí, neznají dobře Krista. Trpěl co mohl a protože byl Bůh, tak snesl mnoho. Ale více miloval 
než trpěl! Ježíš totiž nejen trpěl na kříži a snášel výsměch a ponížení, ale také slavně Zmrtvýchvstal. Ježíš nejen 
trpěl za lidi, ale také všechny miloval. 

Ježíš existuje a trpělivě čeká až to konečně pochopíš a uvěříš že skutečně žije, a budeš se snažit jako On 
milovat.

P. Radek
?

Misijní koláč 2004

Milí farníci, 
v neděli 21. března 2004 proběhne již IV. ročník naší společné farní akce „Misijní koláč“. V tento den 

se budou opět rozdávat koláče a sladké výrobky za dobrovolný finanční dar. Jistě všichni víte, že z takto 
získaných peněz podporujeme naše „adoptované“ děti - tři z Ugandy a dvě z Ukrajiny. Proto i letošní získaný 
finanční obnos je určen na zaplacení školného a všech potřebných věcí pro tyto děti na celý příští rok. (Do 
Ugandy posíláme na tři děti celkem 21.000,- Kč a na Ukrajinu pro dvě děti 12.000,- Kč).

Ještě prosba pro všechny ty, kteří by chtěli přispět svou „troškou do mlýna“ a chtěli něco upéct, aby své 
sladké výrobky (nemusí to být zrovna koláče) nosili 20.3.2004 večer do salky na faru. Předem všem dárcům 
děkujeme a věříme, že akce bude stejně úspěšná jak v letech minulých. 

Odpovědi na vaše dotazy k akci „Misijní koláč“ vám poskytnou:
Pavla Golasowská - tel. 558348595

Míša Wawreczková - tel. 558346086

Interview s Bohem
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„Pojď dál,“ řekl Bůh. „Tak ty bys se mnou chtěl udělat interview?“
„Jestli máš čas,“ řekl jsem.
Bůh se usmál a odpověděl: „Můj čas je věčnost, a proto je ho dost na všechno. A na co se mě vlastně 

chceš zeptat?“
„Co tě na lidech nejvíc překvapuje?“
Bůh odpověděl: „To, že je nudí být dětmi, a tak pospíchají, aby dospěli, a když jsou dospělí, zase 

ztrácejí zdraví, aby vydělali peníze, a pak utrácejí peníze za to, aby si dali do pořádku své zdraví. Překvapuje 
mě, že se natolik strachují o budoucnost, že zapomínají na přítomnost, a tak vlastně nežijí ani pro přítomnost, 
ani pro budoucnost. Překvapuje mě, že žijí, jakoby nikdy neměli umřít, a že umírají, jakoby nikdy nežili.“

Bůh mě vzal za ruce a chvíli jsme mlčeli. Pak jsem se zeptal: „Co bys chtěl jako rodič naučit své děti?“
Bůh se usmál a odpověděl: „Chci, aby poznali, že nemohou nikoho donutit, aby je miloval. Mohou jen 

dovolit, aby je druzí milovali. Chci, aby poznali, že nejcennější není to, co v životě mají, ale koho mají. Chci, 
aby poznali, že není dobré porovnávat se s druhými. Každý bude souzen sám za sebe, ne proto, že je lepší nebo 
horší než jiní. Chci, aby poznali, že bohatý není ten, kdo má nejvíc, ale ten, kdo potřebuje nejméně. Chci, aby 
poznali, že trvá jen pár vteřin způsobit lidem, které milujeme, hluboká zranění, ale trvá mnoho let, než se 
taková zranění uzdraví. Chci, aby se naučili odpouštět, odpouštět skutkem. Chci, aby věděli, že jsou lidé, kteří 
je velmi milují, ale kteří nevědí, jak své city vyjádřit. Chci, aby věděli, že za peníze si mohou koupit všechno 
kromě štěstí. Chci, aby poznali, že opravdový přítel je ten, kdo o nich všechno ví, a přesto je má rád. Chci, aby 
poznali, že vždycky nestačí, aby jim odpustili druzí, ale že oni sami musejí odpouštět.“

Chvíli jsem seděl a těšil se z Boží přítomnosti. Pak jsem Bohu poděkoval, že si na mne udělal čas. 
Poděkoval jsem mu za všechno, co pro mne a mou rodinu dělá. A Bůh odpověděl: „Kdykoli: Jsem tu 
čtyřiadvacet hodin denně. Jen se zeptej a já ti odpovím.“

Lidé zapomenou, co jste řekli. Lidé zapomenou, co jste udělali, ale nikdy nezapomenou, jak se vedle vás 
cítili.

Interview s Bohem

„Pojď dál,“ řekl Bůh. „Tak ty bys se mnou chtěl udělat interview?“
„Jestli máš čas,“ řekl jsem.
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Bůh mě vzal za ruce a chvíli jsme mlčeli. Pak jsem se zeptal: „Co bys chtěl jako rodič naučit své děti?“
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aby je druzí milovali. Chci, aby poznali, že nejcennější není to, co v životě mají, ale koho mají. Chci, aby 
poznali, že není dobré porovnávat se s druhými. Každý bude souzen sám za sebe, ne proto, že je lepší nebo 
horší než jiní. Chci, aby poznali, že bohatý není ten, kdo má nejvíc, ale ten, kdo potřebuje nejméně. Chci, aby 
poznali, že trvá jen pár vteřin způsobit lidem, které milujeme, hluboká zranění, ale trvá mnoho let, než se 
taková zranění uzdraví. Chci, aby se naučili odpouštět, odpouštět skutkem. Chci, aby věděli, že jsou lidé, kteří 
je velmi milují, ale kteří nevědí, jak své city vyjádřit. Chci, aby věděli, že za peníze si mohou koupit všechno 
kromě štěstí. Chci, aby poznali, že opravdový přítel je ten, kdo o nich všechno ví, a přesto je má rád. Chci, aby 
poznali, že vždycky nestačí, aby jim odpustili druzí, ale že oni sami musejí odpouštět.“
Chvíli jsem seděl a těšil se z Boží přítomnosti. Pak jsem Bohu poděkoval, že si na mne udělal čas. Poděkoval 
jsem mu za všechno, co pro mne a mou rodinu dělá. A Bůh odpověděl: „Kdykoli: Jsem tu čtyřiadvacet hodin 
denně. Jen se zeptej a já ti odpovím.“
Lidé zapomenou, co jste řekli. Lidé zapomenou, co jste udělali, ale nikdy nezapomenou, jak se vedle vás cítili.
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POZVÁNKA

V sobotu 20.3.2004 od 13.00 do 18.00 h
se uskuteční postní duchovní obnova mládeže frýdeckého děkanátu.
Motto:
„Chceme vidět Krista“
srov. Jan 12,21

Setkání se uskuteční v kostele u kláštera sester Alžbětinek v Jablunkově. 
* Sebou: svačinu a dva pytle dobré nálady 
* Program: Adorace, křížová cesta v přírodě, práce ve skupinkách, Mše svatá.

Świąteczne popołudnie kółek różańcowych

“W pobożności - tak samo jak w miłości - nie przykrzy się częste powtarzanie tych samych słów, gdyż 
ogień miłości, który nas rozpala, sprawia, że zawsze zawierają coś nowego.” Pius XI

“Różaniec jest moją codzienną i umiłowaną modlitwą. I muszę powiedzieć, że jest modlitwą cudowną w 
swej prostocie i swej głębi.” Jan Paweł II

W sobotę 10 stycznia odbyło się w Trzyńcu spotkanie dzieci z kółek różańcowych z Jabłonkowa, 
Wędryni, Ropicy i Trzyńca. Wszyscy z wielką radością czekali na ten dzień. Miała bowiem przyjechać do nas 
Madzia Buczek, założycielka PKRDz oraz ojciec Piotr Dettlaff - opiekun PKRDz z Radia Maryja. Spotkanie 
rozpoczęło się uroczystą mszą świętą, którą celebrował ojciec Cherubin M. Kurczowicz OFM z klasztoru 
franciszkanów w Jabłonkowie, który jest opiekunem PKRDz na naszym terenie. Zaraz na wstępie przekazał 
pozdrowienia z Bielska-Białej od Madzi Buczek, która niestety nie mogła przyjechać ze względu na swój stan 
zdrowotny. Także ojciec Piotr z powodu obowiązków zaistniałych w Radio Maryja i telewizji Trwam swój 
przyjazd zrealizuje w innym terminie. Ojciec Cherubin w swojej homilii przypomina słowa papieża Jana Pawła 
II o modlitwie różańca w rodzinie - “Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje. Co raz 
trudniej jest dziś rodzicom nadążyć za dziećmi na różnych etapach ich życia, dlatego czymś pięknym i 
owocnym jest powierzenie tej modlitwie drogi wzrastania dzieci. Modlitwa różańcowa z dziećmi, która 
wychowuje, stanowi pomoc duchową, której nie należy lekceważyć.” Ojciec Cherubin dodaje, iż siła modlitwy 
różańcowej jest bardzo wielka. Potrafi człowieka wzbogacić. Przypomniał, by dzieci nie zapomniały pomodlić 
się dziennie dziesiątek różańca która ich bardzo umocni. Prosił dzieci, by nie wstydziły się i nosiły przy sobie 
różaniec i nie zrażały się tym, że mogą być przez niektórych kolegów wyśmiani. Powinni być dla nich 
przykładem i pamiętać o nich w czasie modlitwy. Podał piękny przykład dziewczynki, która w ankiecie 
napisała swoją prośbę dotyczącą zmiany swego taty, nie jako osoby, lecz jego stosunku do wiary. Zawstydzony 
ojciec po pewnym czasie zmienia swój pogląd, powraca do kościoła i przekazuje swoje świadectwo o sile 
modlitwy różańcowej swojej córki. Trzeba, abyśmy zawierzyli bez reszty Maryi poprzez ofiarowanie naszych 
serc. Dzięki temu będziemy poprzez modlitwę różańcową zło, które panuje na świecie, przemienia się w dobro. 
Do modlitwy możemy dołączać różne nasze cierpienia, wyrzeczenia i dobre uczynki. Myślicie, że i Madzi nie 
pojawią się łzy w oczach, kiedy pomyśli, że wy jesteście tutaj a ona nie jest między wami? Ona swoim 
cierpieniem daje świadectwo, ona swoim cierpieniem naucza. Przypomina prośbę Matki Bożej, Byśmy umieli 
złożyć nasze troski i cierpienia za jej pośrednictwem u stóp krzyża Chrystusowego. Krzyż jest jak książka z 
której święci odczytywali całą Prawdę, Mądrość i Miłość Bożą. Oto dla czego Matka Boża wzywa nas do 
rozmyślania nad męką i śmiercią Jezusa, które nadają sens naszemu życiu. Po mszy świętej i wystawieniu 
Najświętszego Sakramentu ojciec Cherubin pomodlił się z dziećmi oraz z wszystkimi obecnymi różaniec -
tajemnice światła. Później wszyscy przeszkli na spotkanie opłatkowe do lokalu “Rybarni” znajdującego się u 
podnóża górki kościelnej. Po przywitaniu i modlitwie dzieci z PKRDz w Trzyńcu odegrały “Jasełka” a 
dziewczęta z Jabłonkowa wraz z panią Gorylową przedstawiły program z okazji trzech króli. Mieliśmy także 
okazję przywitać między nami naszych księży - ks. proboszcza Franciszka Vrubla oraz ks. Radka Drobisza. Po 
wspólnych rozmowach, śpiewach kolęd, składania życzeń nadszedł czas pożegnania. Przyszłe spotkanie 
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zaolziańskiej sekcji PKRDz odbędzie się prawdopodobnie w maju w naszych Beskidach w pięknej wiosce 
Bukowcu. Będziemy w naszych modlitwach różańcowych dołączać intencje za zdrowie Madzi Buczek, jej 
przyjazd i pobyt z nami oraz o rozwój podwórkowych kół różańcowych w naszych szkołach, wioskach i 
miastach. Także za zdrowie ojca Cherubina naszego opiekuna PKRDz. Pragniemy podziękować wszystkim, 
którzy przyczynili się do upiększenia spotkania wspólnotowego dzieci z podwórkowych kółek różańcowych. 
Dzieciom, ich rodzicom i naszym parafianom za liczne przybycie. Scholi naszego kościoła na czele z Mgr. B. 
Bocek za piękne pieśni. Organiście Piotrowi oraz Zuzce za piękny śpiew i muzykę organową. Rodzicom dzieci 
z kółka różańcowego, członkom Sympatyków Radia Maryja, parafianom z Trzyńca i okolicy za przyniesienie 
darów na stoły czyli różnych ciasteczek i owoców. Dziękujemy wszystkim młodym, którzy włączyli się do 
pomocy. Jesteśmy jedną wielką rodziną dzieci Bożych oraz wspólnotą w modlitwie. Pięknie, że potrafimy 
wzajemnie sobie pomagać, kiedy zaistnieje taka potrzeba a także potrafimy znaleźć czas, by wspólnie 
przeżywać chwile radości. Pierwsze Podwórkowe Kółko Różańcowe Dzieci powstało z inicjatywy 
dziewięcioletniej Madzi Buczek na jej podwórku w lipcu 1997 roku. Madzia z trójką dzieci postanowiła modlić 
się codziennie jeden dziesiątek różańca w różnych przez siebie wyznaczonych intencjach. Dziś do PKRDz 
należą nie tylko dzieci ale również młodzież, rodzice, dziadkowie oraz osoby duchowne. Dzięki Radiu Maryja 
do pierwszej czwórki dzieci dołączyło 111 tysięcy członków z 25 krajów świata. PKRDz mają także swoich 
patronów. Pierwszą patronką została św. Terezka od Dzieciątka Jezus, ponieważ dała przykład jak od 
najmłodszych lat kroczyć drogą świętości. Także św. Jan Bosko należy do patronów oraz od 2000 roku bł. 
Franciszek i Hiacynta z Fatymy. Madzia od urodzenia cierpi na wrodzoną łamliwość kości. Jej krótkie życie 
przepełnione jest pasmem urazów i niemal nie kończącego się bólu. Mimo to Madzia nie traci pogody ducha i 
nie zmiennie oświadcza, że każde cierpienie ofiaruje Bogu i Matce Najświętszej. Siłę znajduje w modlitwie, 
która jej dodaje otuchy w przetrwaniu najtrudniejszych chwil życia. Ojciec Piotr Dettlaff - opiekun PKRDz 
pisze “Matka Boża cieszy się z każdego, który poprzez wytrwałą modlitwę różańcową pomaga jej w 
przemianie ludzkich serc, rodzin i całego świata. Świat potrzebuje miłości. Tylu ludzi, często rówieśników 
naszych dzieci ginie z głodu, nienawiści, na wojnach itp. Czy to zło, które dzieje się na świecie jest wyrazem 
miłości, o którą prosił Pan Jezus? Ojciec Święty w Liście do dzieci napisał: “Waszej modlitwie, drodzy mali 
przyjaciele, chcę powierzyć problem waszych rodzin i całego świata”. Taka jest moc dziecięcej modlitwy, 
dlatego nie powinniśmy ani chwili zwlekać i rozpocząć modlitwę sercem. Niech Matka Boża, jak pisze Madzia 
Buczek, pomaga wam, abyście każdego dnia byli jej radosnymi apostołami i zachęcali jak najwięcej osób do 
modlitwy różańcowej i do powiększenia ilości już istniejących PKRDz oraz założenia nowych w waszych 
rodzinach, kolektywach kolegów klasowych lub pomiędzy dziećmi na waszych podwórkach. 

Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie robocze w sobotę 13.3. do salki parafialnej na godzinę 
14.30. Będziemy jak zawsze modlić się różaniec oraz przygotowywać program, malować jajka, zajączki itp. dla 
pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej w Trzyńcu, których odwiedzimy w niedzielę palmową 4. 4. w 
godzinach dopołudniowych z programem i świątecznymi upominkami.

Irena Szymonik

Postní doba - nutné zlo? 

Pochmurný čas 

Moje vzpomínky z dětství na postní dobu jsou pochmurné. Nechápal jsem, proč je mně (a koneckonců 
všem, co chodí do kostela) najednou určováno, že se nemáme příliš dívat na televizi, chodit do kina, příliš 
dobře jíst, že se máme vyvarovat všeho, co jeví jen známku příjemnosti. Z některých kazatelen (v kostelech bez 
květin a se zahalenými obrazy) jsem slyšel, co všechno nesmíme dělat a jak se máme co nevíce zapírat. Bůh se 
mi tak do podvědomí dostával jako ten, který nám chce co nejvíce zkomplikovat život. A čím nám bude hůře, 
tím lépe… Velmi dobře si vybavuji moment, jak jsem se styděl, když jsem na popeleční středu jako malý kluk 
vycházel mezi “normální” lidi z kostela sv. Kříže Na Příkopech s ušpiněným čelem … 

Nechápal jsem proč to všechno musí být. Možná, že mi to tehdy někdo vysvětlil, ale já si to nepamatuji. 
Pamatuji si jen, že jsem vnímal, že je to všechno kvůli té “postní době”, která jako nutné zlo předchází 
Velikonocům, kdy už konečně budeme zbaveni onoho damoklova meče nesmyslné pochmurnosti a odříkání. 
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V postní době nejde o půst 

Když jsem se pak v dospívání osamostatnil ve víře, byla jedna z prvních věcí, kterou jsem zkoumal, 
právě postní doba a půst. (A zkoumám dodneška…) Z mého zkoumání nyní vím, že v “postní době” nejde v 
první řadě o půst. Půst je jen jedním z prostředků k něčemu důležitějšímu: totiž k obrácení. Ano, hlavní náplní 
postní doby není bezduchý půst a odříkání! Ale obrácení se k Někomu, kdo mi chce nabídnout více, než to, čím 
právě žiji. 

Obrátit se ale k Tomu, kdo mi nabízí něco většího, předpokládá, že je třeba se od něčeho jiného odvrátit. 
Abych mohl do svých dlaní přijmout něco většího, musím odložit to, co v nich může překážet. V tom je 
podstata neustálého rozlišování kudy nás Bůh vede, co nám nabízí a co je pro nás dobré. 

Moudrost církve předávaná po staletí doporučuje tři, resp. čtyři kroky na cestě obrácení: “půst”, 
“modlitbu”, “almužnu” a “smíření”. Modlitbou se člověk spojuje s Bohem, naslouchá mu, rozlišuje, jak a kudy 
se má ubírat jeho život. Postem se člověk něčeho dobrovolně zříká (peněz, času, aktivit…) a to, čeho se zřekl 
poskytuje potřebným - což je podstatou “almužny”. Smíření pak člověka naplňuje pokojem ve vztahu k Bohu, k 
druhým i k sobě. 

Požehanou postní dobu !
Ignác Mucha, www.vira.cz

Příběhy pro postní dobu 

Ďábel má prázdniny 

Jeden muž se kdysi vypravil na maškarní ples převlečený za ďábla. Zaparkoval auto a když mířil na 
místo akce, přehnala se velká prudká dešťová přeháňka. Utíkal se tedy schovat do blízkého kostela a způsobil 
tam mezi účastníky večerní mše strašlivou vřavu. V divokém boji o únik zůstávaly na podlaze kabelky, růžence 
a jiné předměty osobní potřeby. Více než prudký odchod jedné paní ale prudce ukončil fakt, že se jí kabát skřípl 
v lavici. Honem tedy vyděšeně vyhrkla: „Podívej se satane, vím, že za posledních dvacet let jsem byla na každé 
ranní mši, ale chci ti vysvětlit, že celou tu dobu jsem byla vlastně na tvé straně.“

Když jednoho dne procházel ďábel africkou pouští, narazil na skupinku malých ďáblíků, kteří pokoušeli 
svatého poustevníka. Týrali ho svody těla, ale nadarmo. Pak začali zasévat do jeho mysli pochybnosti a strach, 
ale svatý muž byl neochvějný. Jako poslední pokus jej obklopili vším myslitelným přepychem a namlouvali 
mu, že jeho askeze je jen mrháním časem. Ale poustevníkem to ani nehnulo. Pak vystoupil ďábel a odstrčil své 
pomocníky stranou. Řekl jim, že jejich metody nezaberou ani za sto let. „Jen mě sledujte“, řekl. Přistoupil k 
poustevníkovi a řekl mu: „Už jsi slyšel tu novinu? Tvůj bratr se stal biskupem!“

Příběh praví, že jakmile to poustevník uslyšel, jeho svatou a vyrovnanou tváří prolétl ošklivý mrak a v 
očích mu zaplála zlá závist. 

Jednou jsem podával svaté přijímání v přeplněném kostele. Právě, když jsem chtěl položit hostii na 
jazyk jedné paní, strčila do ní jiná žena, která se nacpala do úzkého prostoru vedle ní. Paní okamžitě zavřela 
ústa, obrátila se k narušitelce a zasyčela na ni: „Ty huso jedna pitomá“. Pak se obrátila ke mně, otevřela ústa a 
řekla „AMEN“ Tělu Kristovu!

Tak často v eucharistii přijmeme Tělo Kristovo a už v lavici na to zapomeneme. Tak často jazyk, který 
ve svatém přijímání přijímá Pána, hned po mši pospíchá, aby nad šálkem kávy stejné Kristovo Tělo rozcupoval 
na kousky. 
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V jednom farním bulletinu se objevil tento dopis: „Ráda bych věděla, co jste si myslel, když jste přešel z 
mé řady do řady faráře. Že jsem nehodna podat Vám chléb života? Ovšemže jsem nehodna! Ale to je v téhle 
věci i farář. Myslel jste si, že moje ruce nejsou vhodné k tomu, aby se dotýkaly Těla Kristova? Tyto ruce už 
vyměnily více než tucet tisíc plenek, přinesly druhým do jejich domovů i do nemocnic útěchu a uzdravení - a 
tak se taky dotýkaly Těla Kristova. Vím, že nejsou hodny dotýkat se Těla Páně, ale… čí jsou?

Příběh o rabínovi, kantorovi a jednom prostém muži, který uklízel v synagoze. Všichni se připravovali 
na Den smíření. Rabín se bil do prsou a opakoval: „Nejsem nic, nejsem nic“. Kantor se bil do prsou a opakoval: 
„Nejsem nic, nejsem nic.“ I prostý muž se bil do prsou a opakoval: „Nejsem nic, nejsem nic.“ A rabín řekl 
kantorovi: „Podívej se na to, kdo si tu všechno troufá myslet, že není nic.“

Z knížky „Bůh ukrytý v příbězích“

Děkanská schůze trochu jinak

Drazí čtenáři MOSTu, 
Nedávno měl redakční kolega Marian možnost navštívit pravidelnou schůzi kněží frýdeckého děkanátu 

a u této příležitosti vznikl nápad uspořádat mezi „našimi“ duchovními otci takříkajíc „průzkum veřejného 
mínění“ na určitá témata. Smyslem a cílem průzkumu bylo zmapování názorů. Všichni zúčastnění včetně 
děkana P. Rudolfa Sikory s prosbou MOSTu ochotně souhlasili a poskytli nám své odpovědi. Průzkum byl 
anonymní a písemný a níže uvedené hodnoty jsou tudíž aritmetickým průměrem odpovědí všech zúčastněných. 
Položili jsme 10 otázek a na tyto otázky bylo třeba odpovědět nikoliv slovně, ale hodnocením, známkováním, 
přičemž hodnocení bylo jako ve škole: 1-nejlepší, 5- nejhorší. Průzkumu se zúčastnilo celkem 19 kněží našeho 
děkanátu. 

K výsledkům jsme zpracovali krátký komentář. Myslíme si, že níže uvedené otázky si může položit v 
podstatě každý z nás a dát si na ně odpověď. A pak si své známky porovnejte s děkanátním průměrem. 

Takže, pojďme na to. 

1) Jak hodnotíte současnou vládní politiku vůči katolické církvi?
Zde je průměrná známka 4,15 a bez obalu nutno říci, že je to známka nejhorší. Na žádnou jinou otázku 

neodpověděli naši kněží takto negativně. V podstatě dle nich je přístup současné vlády ke katolické církvi téměř 
„pro kočku“. Konkrétní důvody tak záporného hodnocení vztahu „stát - katolická církev“ neznáme, jelikož 
nebyly uváděny. Zeptejte se svých kněží, většina z nich dala vládě „nedostatečnou“. 

2) Jak hodnotíte míru náboženské svobody a vstřícnosti ze strany státních a obecních úřadů 
(vztahy se státními úřady, školami, ..) v současné době? 

Zde je hodnocení výrazně lepší, průměr je 3,21. Když si ale vezmeme, že nejlepší průměr je 2,42 a 
nejhorší 4,15, pak se pohybujeme v intervalu 1,73 bodu. Pokud si i tento rozdělíme na 3 pomyslné dílky (do 
2,99 dobré hodnocení, do 3,56 průměr, zbytek špatné hodnocení), pak spokojenost zde je na silném průměru. 
Glosa redakce: obecně se ale říká, že nikdy naše církev neměla větší míru svobody pro své působení nežli nyní. 
Proč potom hodnocení je jen průměrné? Co chybí ke spokojenosti, co chybí k pocitu náboženské svobody? 

3) Jak hodnotíte prezentování katolické církve v českých médiích (TV, tisk, internet)? 
Zde je průměrná známka jen 3,63 a je to druhá nejhorší, jinak řečeno, naši kněží si myslí, že naše církev 

je v českých médiích prezentována špatně a asi nejsou daleko od pravdy. Je pravdou, že klíčová celostátní 
média o katolické církvi hovoří buď skandalizujícím stylem nebo ironickým stylem. Je velmi málo seriózních a 
vyvážených informací o našich aktivitách. Výjimku tvoří spíše vybrané programy České televize a Českého 
rozhlasu. Jde ale také o to, abychom my, jak se říká, nenahrávali svými skutky a výroky „na smeč“. Ale budiž, 
smiřme se s tím, že hodnocení „tohoto světa“ není pro spásu duší podstatné, v dějinách se většinou o církvi na 
veřejnosti mluvilo s úšklebky či pohrdáním (ne-li s přímým odporem) a přesto její spasitelné dílo tímto nebylo 
narušeno nebo zastaveno. 

4) Jak hodnotíte zbožnost farnosti, ve které působíte?
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Zde je průměrná známka rovna 3,05. Mohla by vypovídat o pocitu kněží z faktu, že sice nejsme zcela 
ateistický region, ale o masové zbožnosti se už nedá mluvit ani náhodou, o tzv. tradiční víře už asi taky nikoliv. 
Pozor! Známka se netýká úrovně zbožnosti farníků, ale města nebo obce, ve které se farnost nachází. Ale ani 
zde bychom neměli ztrácet optimismus a víru: i oné soli v pokrmu stačí málo a pokrm má svou dobrou chuť. 
Jde o to, abychom byli solí této země. 

5) Jak hodnotíte vztahy s nekatolickými církvemi v regionu, ve kterém působíte?
Zde je hodnocení 2,74 a co by mohlo signalizovat určitou míru spokojenosti našich kněží. Když už 

reálně opustíme myšlenku institucionální jednoty (v dohledné době) všech křesťanských církví, tak můžeme 
alespoň konstatovat, že doba náboženské nesnášenlivosti, jízlivosti, záště je pryč. Když si třeba nepomáháme (a 
často je ke společné radosti pravdou opak), tak si neškodíme. Možná, že je to i tím, že nám pod tlakem 
nevěřícího okolí nic jiného nezbývá a jiný postup by nikomu nepomohl, hlásání Kristova učení už vůbec ne.

6) Myslíte si, že úroveň katolické víry a její praktikování mezi Vašimi farníky se po roce 1989:
a) zvyšuje 
b) je zhruba stejná
c) zhoršuje
Na tuto otázku jen 1 kněz si myslí, že se úroveň zvyšuje, 13 kněží si myslí, že se situace moc nezměnila 

a 5 si naopak myslí, že je to horší než za komunistů. Pravdou bude asi to, že „kdo kdysi věřil a modlil se, modlí 
se i nyní, kdo nevěřil, tomu sametová revoluce (kromě několika půlnočních těsně po revoluci) cestu k Bohu 
neotevřela. Však se podívejte kolem sebe: v podstatě v kostele potkáte vesměs staré známé tváře. Je to špatné? 
Určitě ne, možná by to chtělo i nějaké ty nové. Ale to je základní úkol pro každého každičkého z nás. 

7) Jak hodnotíte ochotu Vašich farníků pomoci nepeněžně (brigády, …)
No zde je průměr 2,95, což není katastrofální, ale zajímavé by bylo vědět, jak to vidí jednotliví kněží 

podle konkrétních farností. Tyto informace bohužel nemáme. Přesto si myslíme, že pomoci není nikdy dost. 

8) Jak hodnotíte ochotu Vašich farníků pomoci finančně ? 
Zde je průměrná známka poměrně vysoká: 2,68. Co to znamená: je dobře, že kněží vidí snahu lidí 

neškudlit na církvi, je dobře, že jsme ochotni pomoci finančně své farnosti. Koneckonců, je to naše. Je dobře, že 
kněz se může spolehnout. Radostný je i fakt, že máme z čeho dávat a náš region nepatří mezi chudé kraje. 
Obětavost mnoha farníků v oblasti finančních darů je opravdu velká a díky za to. Zajímavé je, že radši platíme 
než fyzicky osobně pomáháme. Neuplácíme si tak svědomí stylem „Hodím jim tam 50,- Kč a mám v duši 
klid?“ Je to špatné nebo ne? Ať si každý zhodnotí své možnosti a svůj přístup sám ve svém svědomí a tento 
průzkum ať ho k tomu třeba vybídne. 

9) Oznámkujte oblasti činnosti ve Vaší farnosti:
a) modlitební aktivity 2,58
b) ministranti 2,42
c) varhaník(i) 2,58 
d) pěvecké aktivity 2,42
e) společenství mládeže 2,74
f) farní zázemí (kuchyň, drobná údržba, ..) 2,68
g) kostelnická služba 2,37
Takže zde souhrnně: celkem nám to klape, nedá se napsat, že hodnocení základních aktivit každé 

farnosti je špatné. Věříme, že tyto základní okruhy farní služby jsou pokryty. Byť jsou rozdíly malé, největší 
spokojenost je s kostelníky a nejmenší s fungováním společenství mládeže. 

10) Jak hodnotíte ekonomické možnosti své farnosti?
Zde je hodnocení opět dosti vysoké, má hodnotu 2,74. Můžeme z toho dovodit, že kněží mohou 

relativně volně dýchat, plánovat a tvořit. Někdo řekl, že peníze člověka osvobozují. Toto tvrzení brát jako 
pravdu je na stránkách katolického farního časopisu nepřijatelné, protože my vyznáváme významně jiné 
hodnoty a pravdy, ale přesto ekonomická soběstačnost farnosti je velmi důležitá. Nejsou -li peníze, nejsou ani 
leckteré velmi dobré a prospěšné aktivity a majetek, který poslouží dobré věci. 
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Suma sumárum, dá se říct, že celkově kněží našeho děkanátu hodnotí vybrané okruhy života kolem sebe 
průměrně. Dá se říct, že převládá mírný optimismus, ale současně je zřejmé, že je ještě co zlepšovat, zejména si 
musíme uvědomit, že stále existují zástupy lidí kolem nás, kteří buď odmítají křesťanství nebo je jim lhostejné, 
resp. křesťanství ani nepoznali. Jsme „polomisijní území“ se zbytky tradice a současně ale zde je pevné zdravé 
a dobré „jádro“, kolem kterého se dá stavět, se kterým se dá ledacos podniknout a tlačit věci dopředu. 
Každopádně je jasné, že se jednalo o víceméně zábavný průzkum, o nahodilou akci a uvedené výsledky nelze 
přeceňovat ani z nich vyvozovat závěry. O něčem vypovídají, ale jen jako hrubé hodnocení situace kolem. 
Redakce tento rychlý a krátký průzkum učinila i pro určitou reflexi našich kněží a čtenářů MOSTu. Protože 
život kolem nás není o známkách a hodnoceních, není černobílý, ale má mnoho odstínů. Snad ale odstíny budou 
mít světlejší a světlejší charakter a „černá“ se bude vyskytovat opravdu minimálně!

Připravila redakce MOSTu

Kříž dobrých skutků

Dobrých skutků není nikdy dost, a proto se již třetím rokem objevil v našem kostele dřevěný kříž - “Kříž 
dobrých skutků”. Za každý dobrý skutek, který uděláte, můžete přilepit na kříž květinku (nově i srdíčko). Tím 
se budete podílet na zahlazování hříchů, které tíží kříž Pána Ježíše.
Do symbolického srdce Ježíše Krista, které je uprostřed kříže, můžete pak byť jen za jeden dobrý skutek vložit 
lístek se svým jménem a adresou. Každý, kdo tak splní Boží vůli, bude v jeho srdci. 
Proto… POJĎTE VŠICHNI SPOLEČNĚ MÍT RÁDI BOHA A BLIŽNÍ CELÝM SRDCEM.

Katka Cubrová

Pořad bohoslužeb v březnu

1. Neděle 7.3.2004 - 2. neděle postní; 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
2. Neděle 14.3.2004 - 3. neděle postní; 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
3. Pátek 19.3.2004 - Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie.
4. Neděle 21.3.2004 - 4. neděle postní; 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
5. Čtvrtek 25.3.2004 - Slavnost Zvěstování Páně.
6. Neděle 28.3.2004 - 5. neděle postní; 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
7. Pátek 2.4.2004 - první pátek v měsíci.
8. Neděle 4.4.2004 - Květná neděle; 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
9. Po celou dobu postní se bude každý pátek a neděli konat pobožnost Křížové cesty v tom jazyce, v 

jakém bude sloužena nedělní večerní mše svatá. V tom jazyce bude sloužena i páteční večerní mše 
svatá, ranní pak bude v opačném jazyce. V neděli pak po Křížové cestě bude svátostné požehnání.

10. Každou neděli (mimo dobu postní) půl hodiny před večerní mší svatou je adorace Nejsvětější 
Svátosti Oltářní a svátostné požehnání. Poslední neděli v měsíci - Mariánské večeřadlo.

11. 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. Pátek podle Křížové cesty.

12. Každý čtvrtek před večerní mší svatou od 15.30 hodin a první pátek po ranní mši svaté je výstav 
Nejsvětější Svátosti Oltářní. 

13. 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.

14. 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!
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Nedělní liturgie v březnu

2. neděle postní (7.3.)
1. čtení: Gn 15,5-12.17-18; 2. čtení: Flp 3,17-4,1; Evangelium: Lk 9,28b-36
Žalm: odp. Hospodin je mé světlo a má spása. 
ref. Pan moim światłem i zbawieniem moim.

3. neděle postní (14.3.)
1. čtení: Ex 3,1-8a.13-15; 2. čtení: 1 Kor 10,1-6.10-12; Evangelium: Lk 13,1-9
Žalm: odp. Hospodin je milosrdný a milostivý.
ref. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

4. neděle postní (21.3.)
1. čtení: Joz 5,9a.10-12; 2. čtení: 2 Kor 5,17-21; Evangelium: Lk 15,1-3.11-32
Žalm: odp. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.
ref. Skosztujcie wszyscy, jak dobry jest Pan Bóg.

5. neděle postní (28.3.)
1. čtení: Iz 43,16-21; 2. čtení: Flp 3,8-14; Evangelium: Jan 8,1-11
Žalm: odp. Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost.
ref. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

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?

Úmysly Apoštolátu modlitby - březen 2004

Denní modlitba Apoštolátu:

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

1. Úmysl všeobecný: Aby se respektovala území, kultura, tradice a všechna práva domorodých 
obyvatel, a tak aby se dosáhlo pokojného soužití s ostatními obyvateli.

2. Úmysl misijní: Aby v Africe sílila spolupráce mezi misijními a místními institucemi ve vzájemné 
úctě k jejich duchovním přednostem.

3. Úmysl národní: Aby se vztahy v křesťanských rodinách co nejlépe podobaly vztahu Krista a církve.




