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Všichni svatí za nás proste…

Začíná opět předposlední měsíc kalendářního roku, který je tradičně spojen se vzpomínkou všech 
věrných zemřelých. Člověk jaksi automaticky pamatuje na návštěvu hřbitovů, aby vzpomněl na ty, kteří nás 
předešli. Vztah k zemřelým a způsob pohřbívání byl vždy považován za jisté znamení kultury a inteligence 
člověka. Tento den vzpomínání, který je v podvědomí spojován se smrtí, předchází slavnost Všech svatých, 
která je zase dnem díkuvzdání za dar života věčného, který již bez jakéhokoliv omezení, či ohraničení žijí v 
bezprostřední blízkosti Boha ve stavu, kterému říkáme nebe. A kdo ho žije? Každý, kdo se pro život věčný a 
tím i pro jeho dárce - Boha samého, rozhodl už na této zemi. Slýcháme námitky, že úcta ke svatým nemá 
opodstatnění v Písmu. Jenomže ono je třeba číst Písmo svaté velmi pozorně, pak zjistíme, že láska k bližním je 
dokonce přikázáním Božím a jestliže Bůh sám je láskou, pak tato láska sahá až za hranice prostoru a času. 
Výzvu „Buďte svatí, protože já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý - nacházíme již ve Starém zákoně. Jsme-li 
stvořeni k Božímu obrazu a je-li Bůh nejvýš svatý, pak na této svatosti musíme mít nutně určitý podíl.

Ten se jistě nezískává žádnou protekcí, ale konkrétním životem v konkrétních podmínkách.
A že úcta ke svatým nás odvádí od Boha? Ani bych neřekl: opět si můžeme v Písmu najít nádherná 

slova: O Boží slávě vypravuje nebe, obloha hlásá díla jeho rukou… Jestliže o Bohu svědčí krásná příroda, lesy, 
hory, moře, květiny a jejich obdivování nás od Boha neodvádí, ale cosi nám o Bohu říká, pak život těchto bratří 
a sester, kteří již dosáhli cíle, tím spíše.

Letošní slavnost Všech svatých je slavena ještě tak trochu ve světle beatifikace Matky Terezy z Kalkaty. 
Jistě to byl zážitek i pro samého Svatého Otce, vždyť zatímco beatifikoval či kanonizoval řadu lidí, kteří žili již 
dávno, Matka Tereza žila v době jeho pontifikátu a on sám se s ní vícekrát jako papež setkal. Tato beatifikace, 
čili prohlášení Matky Terezy blahoslavenou, je pro nás i poučná: Vidíme, že Jan Pavel II. blahoslavenou Matku 
Terezu nevyrobil, nevyprodukoval, ani jí při slavnosti nenalepil, či nepřivěsil na oděv nějakou medaili. To je 
dobře vědět, protože mnoho lidí se domnívá, že svaté, či blahoslavené vyrábí papež, či církev. Papež určitě ne, 
ale Bůh skrze Církev ano, protože skrze Církev jim dává potřebné milosti, aby rostli, vyrostli a dozráli. Matka 
Tereza sama mnohokrát opakovala, že kdyby nebylo denní mše svaté a svatého přijímání, že by toho 
nedokázala ani pětinu. A kdo si může vyrobit mši svatou sám, či svaté přijímání? To je hodnota, kterou vložil 
náš Pán do rukou církve, stejně jako poklad Božího slova a všech svátostí. Slůvko „blahoslavený“ znamená 
věčně šťastný. Naše lidská štěstí věčnou hodnotu nemají. Společenství s Bohem již ano. Každé beatifikaci či 
kanonizaci (blahořečení a svatořečení) předchází dlouhý proces, který může trvat i staletí. Matka Tereza je 
rekordmankou: od její smrti (+5.9.1997) do její beatifikace uplynulo pouze šest let jeden měsíc a čtrnáct dní. 
Důležitým znamením během procesu je zázrak, který se stal na přímluvu kandidáta. Proč? Jestliže mohl tuto 
mimořádnou věc u Boha vyprosit, pak není pochyb, že je v jeho blažené společnosti. Byli jsme mylně 
informováni masmedii, že prý Matka Tereza uzdravila nemocnou. Matka Tereza nikoho neuzdravila, ale 
vyprosila u Boha uzdravení. Takovou záležitost ale zkoumá vždy mezinárodní lékařská komise, než je předána 
Apoštolskému stolci. Námitky lékařů v případě uzdravené ženy jsou poněkud liché: těchto a podobně 
nemocných mají jistě více a jistě i jim aplikují jmenované léky. Náhlé a nevysvětlitelné uzdravení nenastalo ani 
u jedné z jiných pacientek, jen u této konkrétní ženy po jejím přivedení ke hrobu Matky Terezy, modlitbách o 
přímluvu za uzdravení a přiložením na konkrétní místo medailónku s obrazem Matky Terezy.



2

Tento mechanismus je projevem víry v konkrétním případě a Bůh na základě víry a proseb uzdravil. 
Snad ještě jaký je rozdíl mezi blahořečením a svatořečením, čili mezi blahoslaveným a svatým? 
Blahoslavenému se může prokazovat liturgická pocta v jeho vlasti. Svatořečením se tato pocta rozšiřuje na 
celou Církev .

O velikosti Matky Terezy nikdo nepochybuje. Stala se velikou svojí vírou a láskou, ale činorodou vírou 
a láskou. Víra bez skutků není k ničemu. Procházíme v těchto dnech hřbitovy, vzpomínáme, modlíme se… 
Neutíkejme ale od otázky, co a jak bude se mnou, až i moje tělo bude kdesi uloženo k tomu, aby se proměnilo v 
prach. To není strašidelná představa, i když mnoho lidí straší tak dokonale, že se hřbitovům vyhýbají na 
kilometry. Hřbitovu se vyhnout mohu, ale odchodu z tohoto světa ne. A i kdybych si smrt ve svých představách 
přemaloval jakkoliv sugestivně, podstata zůstává stejná: exitus, čili odchod k Tomu, kterému musím složit účet 
ze svého života. Matka Tereza předložila účet jistě bohatý a tím dává i nám na srozuměnou, že život s Bohem 
bohatě a krásně prožít lze. Pak není třeba se pro jistotu utěšovat směšnými a nesmyslnými teoriemi o jakémsi 
převtělování. Tohle lze právě jen a jen v pohádkách. Život je neopakovatelný originál stejně jako jeho Dárce -
Bůh sám.

P. František

Co nového v Římě?

Ozývám se, milí bratři a sestry, abych se s vámi podělil o to, co nového se tady v Římě udalo za 
uplynulý měsíc.

Chtěl bych se v prvé řadě zmínit o Svatém Otci. Jak víte, jeho zdravotní stav se v posledních třech 
měsících dosti zhoršil, jak máte možnost i vy vnímat při sledování modlitby Anděl Páně či bohoslužeb z 
televizních přenosů. Je ale také pravdou, že při jeho každodenně nabitém programu se není vůbec čemu divit: 
co je to každý den audiencí, promluv, řešení nesčetných otázek, mnohdy i závažných problémů, kterými se 
musí zaobírat, ať jako hlava státu Vatikán, tak jako Nejvyšší Pastýř katolické církve. 

Na co chci ale hlavně upřít pozornost v tomto svém dopise, je 25. výročí jeho Pontifikátu a mše svatá, 
kterou při této příležitosti slavil dne 16. října na náměstí sv. Petra v Římě. Věřím, že mnozí z vás jste tento 
televizní přenos sledovali, a tak není potřeba nějak zdlouhavě o něm hovořit. Nicméně bych se rád vrátil ke 
dvěma věcem, které mě ten večer, kdy jsem stál na náměstí sv. Petra, oslovily velmi silně: a to svědectví 
Svatého Otce jak slovem tak činem. Byl jsem skutečně vnitřně dojat, když jsem viděl tohoto člověka, který 
ukázal celému světu, že je potřeba nést svůj kříž až do konce. On byl ten večer pro mě uskutečněním Ježíšova 
slova: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne.“ (Lk 9, 23) Jaký 
příklad věrnosti Kristovu kříži, bratři a sestry, máme ve Svatém Otci!! Jaké svědectví!!

Druhou věcí, která se mě dotkla natolik, že se mi chvílemi draly slzy do očí, byla jeho promluva. Věřím, 
že ti z vás, kteří sledovali přenos, jste ji pozorně poslouchali, protože to bylo jedno z nejkrásnějších svědectví o 
jeho povolání, které jsem za ty tři roky, co jsem tady v Římě, od něho slyšel. Pro ty, kteří neměli možnost tuto 
mši svatou vidět v televizi či slyšet v rádiu, bych rád zmínil některé pasáže z jeho promluvy, protože si myslím, 
že opravdu stojí za to:

„Misericordias Domini in aeternum cantabo. Budu zpívat navěky o Božím milosrdenství, … (konfr. Z 
89, 2)…

… Před 25 léty jsem zakusil výjimečným způsobem Boží milosrdenství. V Konkláve, skrze kolegium 
biskupů, mi Kristus řekl stejně tak jako kdysi Petrovi na břehu Genezaretského jezera: „Pas mé ovečky“ (Jan 
21, 16). I já jsem cítil ve své duši otázku, kterou Pán tehdy položil Petrovi: „Miluješ mne? Miluješ mne víc než 
tito?“.….

… Bylo nutné hledat oporu v Božím milosrdenství, abych na otázku: „Přijímáš?“, mohl odpovědět s 
důvěrou: „V poslušnosti víry, před Kristem mým Pánem, v důvěře v Matku Kristovu a Církev, vědom si 
závažnosti věci, PŘIJÍMÁM.“ …

... Každého dne se odehrává uvnitř mého srdce ten stejný dialog mezi Ježíšem a Petrem. V duchu 
vnímám ten vlídný pohled vzkříšeného Krista. On, ačkoliv ví o mé lidské křehkosti, mě povzbuzuje, abych 
odpověděl s důvěrou tak jako Petr: „Pane, ty víš všechno, ty víš, že tě mám rád.“ (Jan 21, 17) .…

… Od samého začátku mého Pontifikátu byly mé myšlenky, mé modlitby a má konání vedeny jedinou 
touhou: svědčit o tom, že Kristus, Dobrý Pastýř, je přítomen, a že působí ve své Církvi. Neustále hledá každou 
ztracenou ovci, přivádí ji do ovčince a obvazuje její rány. Pečuje o ovce slabé a nemocné, a chrání ty silné. A 
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proto jsem od samého začátku mého Pontifikátu nepřestal nikdy hlásat: „Nemějte strach přijmout Krista a jeho 
svrchovanou moc!“ A toto dnes opakují s důrazem: „Otevřete, či spíše, rozevřete dokořán dveře Kristu! Nechte 
se Jím vést! Důvěřujte Jeho lásce!“….

Svatý Otec uzavřel svoji promluvu touto modlitbou: „Tobě, Pane Ježíši Kriste, jediný Pastýři Církve, 
obětuji ovoce těchto 25 let služby lidu, který jsi mi svěřil. Odpust věci zlé a rozmnož ty dobré: toto všechno je 
tvým dílem a jen tobě patří chvála... Odevzdávám ti, skrze ruce Marie, tvé milované Matky, dar sebe samého, 
dar přítomnosti a budoucnosti: všechno ať se uskuteční podle tvé vůle. Nejvyšší Pastýři, Ježíši Kriste, zůstaň 
mezi námi, abychom mohli spolu s tebou bezpečně kráčet do Otcova domu. Amen!“ Tolik Svatý Otec ve své 
promluvě.

Není to, bratři a sestry, jedno nádherné svědectví života, víry a zkušenosti s Bohem? Lidé dnes potřebují 
vidět příklady takovýchto lidí, jakým je on či jakým byla např. Matka Tereza, která byla nedlouho tomu 
blahořečena. Já jsem před několika dny dočetl knížku, která vyšla minulý rok tady v Římě, u příležitosti příprav 
jejího blahořečení. Knížka se jmenuje „Tajemství Matky Terezy“  a popisuje celou její životní dráhu, včetně 
jejich duchovních těžkostí a krizí (pokud vyjde v češtině, určitě vám ji doporučuji k přečtení). Je to další 
obrovské svědectví opravdové lásky k Ježíši Kristu, které se nezakládá na sentimentech, ale na neochvějné víře. 
V latině existuje jedno přísloví: „Exempla trahunt“ (Příklady táhnou). Myslím si, že každý z nás potřebuje vidět 
tyto příklady neochvějné víry, protože právě ony jsou jasným důkazem, že je možné prožívat opravdově svoji 
víru i v dnešní době a nepoddávat se tomu, k čemu nás mnohdy svádějí doslova zvrácenosti tohoto světa, ale že 
je možné žít podle Boží vůle opřeni o živou víru v Ježíše Krista.

Jednou z dalších zpráv, které se k vám určitě dostaly skrze media, je například ta, že Svatý Otec 
nedávno jmenoval 31 nových kardinálů, mezi nimiž je i nám dobře známý teolog, specialista na východní 
spiritualitu, ThDr. Tomáš Špidlík, jehož knihy jsou u nás k dostání, který však žije již dlouhá léta tady v Římě a 
učí spiritualitu na Gregoriánské Univerzitě.

Dalo by se vyprávět mnoho o O. Tomáši Špidlíkovi, či psát o mnoha dalších událostech za poslední 
měsíc tady v Říme, bratři a sestry, ale to nechám zase až na někdy jindy.
Pokoj Kristův ať vás provází!
S pozdravem a s důvěrou ve vaši duchovní podporu

Zdeněk Gibiec

Było czego posłuchać

Podstawy nowej tradycji – organizowania Festiwali Chórów Kościelnych Śląska Cieszyńskiego –
położyła w niedzielę (28.9.2003 – przyp. red.) Parafia Rzymskokatolicka w Olbrachcicach. Do miejscowej 
świątyni zjechało 7 chórów kościelnych oraz dwa połączone chóry pezetkaowskie.

Pierwsza edycja festiwalu została zorganizowana z okazji przypadającego na październik 25-lecia 
pontyfikatu papieża-Polaka, Jana Pawła II. - Dokładnie dziś przypominamy sobie również  45 lat od chwili, gdy 
Karol Wojtyła był konsekrowany na biskupa – przypomniał gospodarz imprezy, miejscowy proboszcz, ks. 
Mirosław Kazimierz, który otworzył festiwal wspólną modlitwą za papieża. Sylwetkę papieża pokrótce 
nakreślił René Małysz, który podjął się również prowadzenia konferansjerki. Gości festiwalowych przywitał 
zaś sam dyrektor i dusza festiwalu Władysław Stec, nie szczędząc słów podziękowania zarówno pod adresem 
chórzystów upiększających swoim śpiewem nabożeństwa, jak i pod adresem dobroczyńcy festiwalu, 
miejscowego bizmesmena, Mieczysława Hudeczka.

Jakkolwiek nie wynikało to z regulaminu festiwalu, w jego pierwszej edycji wzięły udział chóry 
wyłącznie z miejskich ośrodków parafialnych. W olbrachcickim kościele pw. św. św. Piotra i Pawła zaśpiewały 
dwa polskie chóry z Czeskiego Cieszyna (Chór Mieszany z dyrygentem Florianem Polokiem i “Ad Dei 
Gloriam” z dyr. Beatą Brzóską) oraz dwa chóry mieszane z Jabłonkowa (polski pod kierunkiem s. Judyty –
Marii Jochymek i czeski pod kierunkiem Marii Sikorowej). Jak stało w regulaminie, po trzy pieśni sakralne 
wykonały również kolejne zespoły – “Chorus Annensis” z Hawierzowa, Czesko-Polski Chór Kościelny z 
Karwiny Frysztatu oraz “Laudamus” z Trzyńca. Dyrygowali nimi kolejno Vítězslav Soukup, Jadwiga 
Karolczyk oraz Eugeniusz Worek.

Tak samo jak poszczególni uczestnicy byli nagradzani nieraz nie mającymi końca oklaskami, gromkie 
brawa wysłużył sobie również gość festiwalu, połączone chóry PZKO “Sucha” i “Stonawa”. Hymn Trzeciego 
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Tysiąclecia zaśpiewały oba zespoły przy akompaniamencie organowym Jany Brzóskowej. Partie solowe 
wykonał Tomáš Bařák, dyrygowała Marta Orszulik.

(Olbrachcice, (sch), dla Głosu Ludu).

Od redakcji: Od siebie musimy dodać, że atmosfera tego niedzielnego popołudnia była naprawdę 
wspaniała, a nasz chór Laudamus nie zrobił wstydu swojej rodzinnej parafii. Wykonaliśmy trzy utwory (wg 
regulaminu): Koszewskiego “Zdrowaś”, “Soudce, světa, Bože” ze śpiewnika J. A. Komenskiego oraz “Laudate 
Dominum” Vivaldiego. Solo zaśpiewała Kasia Zawada, na skrzypcach zagrał Dominik Szlaur, a jako 
akompaniator naszego chóru zadebiutowała Danielka Worek. Niektórzy z nas z nostalgią przypomnieli sobie, 
że i w naszej parafii przez kilka lat organizowaliśmy podobną akcję pod nazwą “Cantate Domino”, kiedy to 
mogliśmy w trzynieckim kościele posłuchać chórów z Czeskiego Cieszyna, Jabłonkowa oraz naszych chórów 
trzynieckich.

Animátoři

Mnozí lidé si pod pojmem „animátor“ představují televizního technika, který vytváří animované filmy.
Ale v římsko-katolické Církvi to jsou mladí lidé, kteří absolvují dvouletou animátorskou školu. Tito 

mladí lidé jsou připravováni na práci nejen s mládeží (spolča, scholy, pořádání táborů,…).
Kurzy probíhají v diecézním centru pro mládež ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Je to formou pěti víkendů 

probíhajících během školního roku, kdy přes každý víkend probíráme jiné téma.
V prvním ročníku je kurz zaměřen na formování naší osobnosti, kdy nás školí různí psychologové. 

Témata prvního roku jsou:
Sebepoznání: jde o to, abychom poznali sami sebe, a tím i druhé.
Sebepřijetí: v tomto víkendu se učíme jak přijmout sami sebe a druhé, takové jací jsme a nemít vůči 

sobě ani ostatním výhrady, ale přitom se snažit žít podle Kristova vzoru.
Zkušenost s Bohem: tento víkend je víceméně o povídání si mezi sebou a „rozdávání“ zkušeností s 

Bohem mezi dalšími animátory.
Modlitba: víkend probíhal v duchu správného pojetí modlitby – nejen „odhrkání“ naučených frází, 

protože si musíme uvědomit, že modlitba je opravdový rozhovor s Bohem!!!
Poslední víkend je zaměřen na náplň společenství a hry. V tomto víkendu se připravujeme na pořádání 

táborů, které každoročně připravují animátoři. Tábory jsou pořádány jak ve středisku, tak i v jiných farnostech 
po celé České republice.

Ve druhém ročníku je kurz zaměřen více na naše okolí, ve kterém žijeme, např.: Kristus uprostřed nás a 
Církev, ve které vyrůstáme. Dalším tématem je porovnání dvou různých pohledů na svět a nás - světa 
křesťanského a ateistického.

Někteří si možná myslíte, že animátor je určitý druh práce, ale je velmi důležité (hlavně v dnešní době), 
aby se našli mladí nadšenci, kteří budou tuto činnost dělat s radostí. Kdybychom animátory nebyli my, určitě by 
se našli jiní, kteří by něco podobného dělali, ale za nemalé finanční prostředky (tak jako na klasických 
táborech)… Možná si taky říkáte, že jsme nějaký zvláštní druh charity, ale vůbec to tak není! Jiní potřebují za 
svou práci dostat peníze, my jsme rádi, když vidíme, že na dětských tvářích září radost a spokojenost, protože 
upřímný, radostný smích se ničemu nevyrovná. Dá se tedy říct: Animátor je o tom, že děláme „něco“ pro druhé, 
a taky o nových známostech a nových vědomostech.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat našim rodičům a duchovním otcům za to, že nás v této věci 
podporují, ale hlavní dík patří Pánu Bohu, že jsme díky jeho lásce mohli poznat něco takového jako je 
ANIMÁTOR…!!!

Animátoři: DAVID K.(18), MILAN T.(18), PAVEL T.(16)

„Nový“ svatý Albert.

V měsíci září byla instalována nová vitráž nad hlavním oltářem, představující hlavního patrona našeho 
kostela: sv. Alberta, patriarchu jeruzalémského. Byla tak nahrazena vitráž dosavadní, která pro svůj „věk a 
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stav“ hrozila zřícením. Venkovní krytí ochranným sklem ji tak trochu maskovalo, zdálo se, že je v nejlepším 
pořádku. Demontáž ale potvrdila nebezpečí.

Novou vitráž navrhl pan Václav Vrba z Ostravy, jehož díla, ať již obětní stoly, obrazy, sochy či okna, 
nebo celá řešení presbytářů kostela, zdobí nejeden kostel nejen na území naší diecéze, ale i arcidiecéze 
olomoucké i jinde. Vitráž představuje sv. Alberta jako biskupa v mešním rouchu s biskupskou mitrou na hlavě 
a berlou v ruce, podávajícího kříž jako řeholi bratru karmelitánovi. Dole je kniha Písma svatého, ze kterého 
jakoby vyrůstá mučednická palma, symbol mučednické smrti sv. Alberta. Možná se může zdát, že by barvy 
postav mohly být výraznější. Okno představuje světce, čili kohosi, kdo žije v bezprostřední blízkosti Boha. Jeho 
lidské vlastnosti a kvality jsou jistě nepopíratelné, ale hlavní zdroj slávy a štěstí je Bůh-SVĚTLO, které vším 
proniká. Právě procházení světla činí vitráž krásnou a světlo jí procházející může vyniknout právě zde. Obraz 
malovaný na plátně světlo projít nemůže.

Rentgenové záření procházející tělem nám taky nezanechá na snímku obraz kůže, ale stav vnitřního 
rentgenovaného orgánu či kosti. Tuto vitráž vyrobila  a instalovala firma Vitrail servis Zábřeh na Moravě a stála 
celkem 74 816,- Kč, i s dovozem a montáží. Tato akce nijak nenarušila náš plán vyplácení generální opravy 
kostela, protože na tuto vitráž darovala jedna z nás jako dar 50 000,- Kč. Tato dárkyně ale nechtěla být 
jmenována, proto alespoň touto cestou jí děkuji za její veliký dar upřímným Pán Bůh zaplať. Protože vitráž 
představuje postavu světce, může a má být posvěcena. Tuto naši novou vitráž posvětil na konci mše svaté s 
udílením sv. biřmování (27.9.2003 ) Otec biskup Mons. František Václav Lobkowicz. Tato nová vitráž bude 
doplněna v budoucnu dvěma bočními okny, aby celé dílo ladilo dohromady a nejen proto, ale i proto, že boční 
okna nejsou zrovna v nejlepším stavu.

P. František

Radost a smích 

Proč Janovo evangelium zmiňuje jako první zázrak proměnění vody ve víno v Káně Galilejské? Ve 
všech kulturách, stejně jako v židovství v Izraeli patří svatba k největší slavnosti radosti. Svatební hostina a 
radost ze slavnosti lásky a dalšího darovaní života, svátek rodiny, to vše je důvodem k radosti. A právě při 
takové události udělal Ježíš první zázrak. To ukazuje, že Ježíšem začíná radostný čas mesiánské spásy. Tedy 
nikoliv utrpení a smutek, ale radost je ideálem nastávající doby spásy.

Křesťané mají důvod, aby byli radostní. Právem se radují. Evangelium není sice kniha s žerty nebo 
směšnými událostmi, ale je to hluboké poselství, které naplňuje naše srdce vnitřní radostí. Kdo se obrátí ke 
křesťanství, tak často prožívá hlubokou radost. Radost z toho, že nalezl to, co dlouho hledal, tedy smysl života 
člověka zde na zemi. Poznání Boží lásky k nám lidem vede k šťastnému životu, životu v plnosti. Takovou 
konverzi  k radosti ze života má křesťan prožívat každý den. Jedině tak je křesťan spokojený.

Kdo viděl beatifikační obraz  dnes již blahoslavené matky Terezy z Kalkaty, četné snímky z její obětavé 
služby těm nejchudším z chudých, nebo výraz tváře Svatého otce Jana Pavla II při její beatifikaci  a vůbec z 
doby celého jeho života, ví o čem je řeč. Oproti tomu mentalita světa nevěřících, pochybujících, lidí kteří se 
ženou za cílem, který nemá žádnou cenu, v rychlosti lokají Coca-colu a házejí přes rameno plechovku, pojídají 
hranolky a nechávají po sobě na pláži prázdný obal. Vyčkávají na diskotéce nebo v baru a pak z ničeho nic 
skáčou do auta třeba pod vlivem alkoholu a pak projíždějí šíleným tempem po silnicích, nehledě na to, že 
silnice patří všem, i slušným lidem. Země je unavena lidmi, kteří spěchají, aby za každou cenu dospěli někam, 
kam nevede žádná cesta. Lidé, kteří běží proto, aby si z ničeho nemuseli dělat těžkou hlavu, v posledním 
důsledku směřují k beznaději, sklíčenosti, protože smrtí, těžkou nemocí všechno krásné a dobré pro ně končí. 
Křesťané už od prvních staletí prožívali hlubokou radost i když byli pronásledováni, psychicky vydíráni, 
mučeni pro svou víru a svůj dobrý poctivý život. Byla a je to jejich radost z Hospodina, který je silnější než 
smrt a nemoc. Bůh nám dává život věčný a je spravedlivý. Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Katolík  
Wiliam Shakespeare napsal dílko: „Konec dobrý, všechno dobré“. I on si uvědomoval hlubokou pravdu o 
člověku. Nepsal pouze tragedie a dramata, ale také komedie.

Křesťanské poselství evangelia nás vysvobozuje z tragédie bezvýchodné situace. Vysvobozuje nás ze 
smrtelné vážnosti. Můžeme pracovat a jíst, zpívat a radovat se nakažlivým smíchem. Radostná tvář a veselá 
nálada nemají být rezervovány pouze pro neděle. Právě u křesťanů můžeme pozorovat, že nejsou bez žertu a 
bez humoru a bez radosti. Právě proto, že jsou spojeni s Bohem, že v něho věří a v něho skládají křesťanskou 
naději, proto mají kladný vztah k životu.
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Ježíšova řeč na rozloučenou je výzvou pro apoštoly, aby nebyli zoufalí: „Vaše srdce ať se neděsí, ať se 
nermoutí.“ Pán Ježíš viděl zaražené obličeje svých učedníků večer před Velkým pátkem. On vidí i naše srdce. 
On má moc dát nám svými slovy „kotvu”, která by nám dala v hlubinách jistotu. Říká: „Věříte v Boha, věřte i 
ve mne!” Říká také: „Já jsem cesta.” On nás bere s sebou na cestě k Bohu, svému Otci.

V evangeliu vystupuje Pán Ježíš jako člověk, který všude rozdával pomoc a šířil radost. A protože je 
všemohoucí, může pomáhat k radosti na každém kroku. V tom je nám příkladem. Také my můžeme šířit kolem 
sebe radost. A nedělejme si starosti, že máme málo na rozdávání. Když daruješ málo z mála, co máš, udělal jsi 
veliký skutek. Bůh ti nezapomene, žes daroval radost.

Radostnou zvěstí o narození Vykupitele začíná evangelium, radostnou zvěstí o nanebevstoupení Páně 
končí. Tuto radostnou zvěst máme zvěstovat světu, to je naše poslání. Církev je hlasatelkou radostné, nikoliv 
smutné zvěsti. Nejen církev jako celek, ale také každý z nás má být každý den hlasatelem radosti.

Smích a humor nás zbavují vnitřního napětí a osušují slzy. Osvobozují od tíživé vážnosti nad velkými 
problémy a od dusícího prostředí všedních dní. Smích a humor zbavují všeho, co otravuje duši i srdce. Smích a 
humor vedou k čisté životní radosti.

Trocha humoru - tato obměna smíchu - je jakási forma dobrého úmyslu, která uvolňuje někdy 
bezvýchodné situace a může přinést uvolnění. Je jako čerstvý vzduch do přetopeného prostoru; člověku se lépe 
dýchá. Po tom často poznáme, že lidé jsou obyčejně lepší než se zdají a jsou vděční, když s nimi podle toho 
jednáme.

Šťastný člověk, který se dokáže smát sám sobě. Bude vždycky mít na sobě něco, co ho obveselí. Smát 
se, žertovat, nechodit zamračený nebo neustále vážný. Šťastný člověk, který se dovede smát, až se k tomu 
nehodí jeho hodnosti a tituly. Naše řeč má být vždy laskavá, okořeněná žertem. Latinské slovo „HUMOR“ 
znamená vlastně vlhkost, a je tak protikladem „sucha“, jaké je někdy při poslouchání určitých lidí.

Lidské děti, radujte se, radujte se přece víc! Jenom člověk se umí smát, smích je umění srdce. Smích 
dělá dobře 

P. Radek

Jak se mají, co dělají: „Každý kraj je něčím bohatý“ říká Otec Piotr Rak

V tomto čísle MOSTu pokračujeme v našem volném seriálu setkávání se s kněžími, které jsme měli 
možnost poznat během jejich působení v Třinci. Tentokrát se po dvouleté pauze setkáváme s Otcem Piotrem 
Rakem, který u nás působil jako kaplan jeden rok od července 2000 do července roku 2001 a byl předchůdcem 
současného kaplana P. Radka Drobisze. Jak jistě víte, Otec Rak je původem z Polska a na kněze byl vysvěcen v 
roce 2000. Po více než dvouleté přestávce Vám nyní přibližujeme jeho další osudy.

MOST: V červnu 2001 jste opustil Třinec a vydal se vstříc své další kněžské praxi. Kde Vás poslal Otec 
biskup – neboli jak jste strávil své poslední dva roky?

O. Piotr: Mým druhým působištěm v mém kněžském životě byla farnost Hlučín, ve které jsem strávil 
dva roky po odchodu z Třince. Je to kouzelné městečko uprostřed „Prajské“, která má asi kolem 13 000 
obyvatel. Působil jsem zde společně s P. Františkem Zehnalem. Kromě samotného města Hlučína jsme měli na 
starosti ještě okolní obce: Darkovičky, Borovníky a Málanky. Mojí hlavní pracovní náplní bylo: sloužení mší 
sv., výuka náboženství, návštěvy nemocných, křty, svatby, pohřby a setkávání se v rámci různých společenství.

MOST: Přibližte třineckým farníkům svá minulá působiště. Říká se, že kraj, kde jste byl v letech 2001-
2003 je zbožný. Co je na tom pravdy? Jak by vyšel v porovnání s ním Třinec?  

O. Piotr: Všeobecně se říká, že Hlučínsko patří k těm nejzbožnějším regionům v České republice. Musí 
na tom být určitě nějaká pravda, protože jen v samotném Hlučíně se zúčastňuje nedělních bohoslužeb kolem 
3.000 lidí. Určitě velkou radost každému knězi dělá velký počet dětí, jak na mších sv. tak i v hodinách 
náboženství. Hlučínsko je také známo tím, že věřící velice rádi vyjadřují svou zbožnost putováním a to do 
nejrůznějších míst a koutů. Byl jsem často překvapen hojnou účastí farníků, kdy nás putovalo dokonce 5 
autobusů a 20 aut. Tak tomu bylo i na pouti do Kutné Hory, na kterou velmi rád vzpomínám a letos v záři do 
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Slatiny a Budišova. Pokaždé, když někde přijedu, přesvědčím se, že každý kraj je něčím bohatý. Kulturou, 
způsobem života, zájmy, myšlením, dějinami a lidmi. Tak je tomu v Třinci a všude ve světě.

MOST: Jaká je Vaše současná farnost? Co obnáší Váš současný kněžský život?

O. Piotr: V červenci 2003 jsem nastoupil do pěti farností v mikroregionu Bílovecko. Jsou to kouzelné 
vesničky, ve kterých se život točí vlastním tempem. V současné době bydlím ve Slatině u Bílovce, kterou 
obývá 700 obyvatel, většinou starousedlíků. Kromě Slatiny spravuji ještě Olbramice, Lubojaty, Těškovice a 
Tísek. Za sobotu a neděli ujedu až 60 km. Samozřejmě Bílovecko není Hlučínsko ani Těšínsko. Všech věřících 
zúčastňujících se bohoslužeb je něco málo přes 400. Každá farnost má svůj kostelíček. Největší je v Tísku a 
nejmenší v Těškovicích. V neděli sloužím tři mše svaté a v sobotu dvě s nedělní platností.  A můj kněžský 
život? Myslím, že je velmi podobný kněžskému životu mých spolubratrů. Se svými farníky prožívám jak 
radosti tak i starosti, ať už jsou to svatby, výročí, křty nebo pohřby.

MOST: Vzpomenete si někdy na Třinec? Čím jsme se Vám „vryli“ do paměti?

O. Piotr: Při odchodu s Třince jsem říkal, že první farnost je první kněžská láska a tak na Vás třinecké 
farníky nemohu zapomenout. Když jsi vzpomenu na chvíle prožité s Vámi, vybavuje se mi každé dobré slovo, 
vaše vstřícnost, srdečnost, okamžiky společné modlitby a spoustu jiných věcí, které neumím ani popsat a které 
navždy zůstanou hluboko zakořeněny v mém srdci. Všechny Vás srdečně zdravím a myslím na Vás v modlitbě. 
P. Piotr Rak. 

Připravil: Marian Kozok

Jan Paweł II – „Nie pozwólcie, aby czas, który daje wam Pan, minął tak, jakby wszystko było 
przypadkiem.“

Adopcje serca

Pierwsze powakacyjne spotkanie Sympatyków Radio Maryja odbyło się w sobotę 20 września. 
Tematem była „Adopcja serca” a gośćmi Krystyna i Piotr Roszakowie z Czeskiego Cieszyna, którzy są bardzo 
zaangażowani w Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata – MAITRI. Oprócz bardzo ciekawego 
wykładu oglądaliśmy film-video „Adopcje serca”. Wstrząsające wrażenie wywarła na nas pierwsza część filmu 
pokazująca Rwandę w latach 1994 – 1996, konflikt plemion, wojnę domową, która pozbawiła życia ponad 2 
miliony ludności. Najbardziej ucierpiały dzieci. Około 300 tysięcy dzieci, to sieroty wojenne, które po 
dzisiejszy dzień żyją w opłakanych warunkach. Głodne, niedożywione, w podartej odzieży, bez domu, bez 
rodziny. Dzieci, które nie mają pieniędzy na opłacanie swojej nauki w szkole. Film pokazał także jak przebiega 
adopcja na odległość. Jak wygląda kontakt rodziców z adopcyjnym członkiem rodziny. Widzieliśmy 
niekłamaną radość w oczach dzieci, które otrzymały listy rodziny zastępczej. Dzięki państwu Roszakom wiele 
sierot z Rwandy znalazło swoich adopcyjnych rodziców. Nasza wspólnota pragnie to grono poszerzyć i 
uszczęśliwić przynajmniej jedną sierotę. W imieniu czytelników Mostu poprosiłam Krystynę i Piotra o parę 
słów na temat powstania ruchu MAITRI i pierwsze ich spotkanie z „Adopcją serca”.

„Czy wiesz o tym, że 2 miliardy ludzi głoduje, że każdego dnia umiera z głodu ponad 100 000 osób, a 
leżą miliardy nędzarzy, pozbawionych podstawowych środków do życia i ludzkiej godności? Dzięki 
nowoczesnej technice można z satelitów dostrzec każdego z nich. Ale oczy naszych serc pozostają ślepe. Nie 
zauważamy ich i dlatego współczesny świat stał się widownią tragedii, jaka nie znajduje odpowiednika w całej 
historii. Jednym z wielu nieszczęść jesz nędza i głód, które stały się udziałem większej części ludzkości.

Stale pogłębia się przepaść pomiędzy ludźmi zepchniętymi na dno nędzy a społeczeństwami bogatymi. 
Te podziały wśród ludzi nie wynikają tylko ze złej ekonomii czy organizacji społeczeństw. Ich korzenie sięgają 
ludzkich serc. Mogą wynikać z tego, że nie znamy i nie rozumiemy biednych, ich sytuacji i jej przyczyn. Ale 
najczęściej podziały te wynikają z egoizmu indywidualnego, grupowego czy narodowego, z pychy, chciwości 
czy żądzy władzy. Dodatkowo pogłębiają je różnorodne uprzedzenia, ksenofobia, nacjonalizm czy ideologie 
głoszące nienawiść klasową, rasową, religijną itp. W istocie chodzi więc o indywidualne postawy moralne, 
które prowadzą do zagłuszenia głosu serca i sumienia. W tych indywidualnych postawach są zakorzenione 
niesprawiedliwe struktury społeczne, które utwierdzają tragiczną sytuację najbiedniejszych i uniemożliwiają 
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ich zmianę. Może ona nastąpić wyłącznie poprzez przemianę ludzkich serc i sumień. Tylko to może na skłonić 
do otwarcia się na problemy współczesnego świata i tych, którzy w nim cierpią najbardziej oraz do 
zmniejszenia marnotrawstwa i ograniczenia swych potrzeb, aby móc się dzielić z najbiedniejszymi.

Ruch MAITRI powstał w roku 1976 w Polsce. Po przemianach w roku 1989 ruch ten zaczął się rozwijać 
w Czechach na Słowacji i na Węgrzech. Jego powstanie i działalność jest próbą odpowiedzi na wezwanie, 
rzucane dziś każdemu człowiekowi przez cierpienie najbiedniejszych i niesprawiedliwość dzisiejszego świata. 
Jest to także próba wyrażenia chrześcijańskiej solidarności z najbiedniejszymi mieszkańcami naszej planety. 
Bezpośrednim impulsem dla powstania ruchu było spotkanie jego założyciela z pracą zgromadzenia sióstr 
Misjonarek Miłości, założonego przez Matkę Teresę z Kalkuty. Słowo „maitri” pochodzi z Indii, znaczy 
„przyjaźń”. Wskazuje na dążenie uczestników ruchu, aby stanowili wspólnotę przyjaciół, którzy swą przyjaźnią 
chcą obdarować wszystkich, zwłaszcza najbiedniejszych. To słowo ma również wyrażać nasz szacunek do tych, 
którzy żyją w kulturze tego języka a dziś potrzebują naszej pomocy.

Nasza przygoda z ruchem MAITRI rozpoczęła się zwyczajnie jak rozpoczyna się dzień. W pewien 
sobotni poranek, podszedł do nas sympatyczny starszy pan pytając, czy nie znamy kogoś ze znajomością języka 
francuskiego, bo ma adoptowaną córkę w Rwandzie w Afryce a tam korespondencja przebiega właśnie w języku 
francuskim. Otwieraliśmy szeroko oczy, kiedy zaczął opowiadać nam o swojej małej, murzyńskiej córeczce, 
której fotografię nosił przy sobie, o listach, które wysyła i otrzymuje i o pomocy materialnej. Ze sposobu jakim 
przekazywał nam to wszystko, można było odczuć wielką radość wypływającą z czynienia dobra i gotowość 
kontynuacji zawsze i za wszelką cenę. To było nasze pierwsze spotkanie z ruchem MAITRI, z „Adopcją Serca” 
a osoba o której wspominaliśmy to pan Jan Carbol z Kocobędza. Od niego otrzymaliśmy adres osoby kierującej 
w Czechach tym ruchem pana RNDr. Josefa Kuchyně. Po naradzie rodzinnej skonstatowaliśmy się z nim a po 
roku, naszą adoptowaną córeczką stała się 14 letnia sierota z Rwandy – Aliane Umutoni. Później nastąpiły 
spotkania ze wspaniałymi ludźmi, wspierającymi już od dawna tych najbiedniejszych. Pierwsze spotkanie miało 
miejsce w Kocliřovie koło Svitav, gdzie osobiście poznaliśmy pana Josefa Kuchyňę oraz jego prawą rękę panią 
Emilię Pavlikową. Obaj oczarowali nas skromnością oraz pasją z jaką wykonują to powołanie. Tam również 
poznaliśmy się z panem Wojtkiem Ziębą, który przyjechał na to spotkanie z Gdańska, niezrównanym 
pasjonatem ruchu, który poświęcił tej pięknej sprawie cały swój czas, muzyczny talent (gra na organach i 
flecie) – całe swoje życie.

Pragniemy tu podziękować tym wszystkim, którzy włączają się w jakąkolwiek pomoc ludziom biednym i 
chorym a zwłaszcza tym najskromniejszym – bezimiennym.

„Biedni potrzebują naszych rąk, by im służyły, naszych serc, by ich kochały.” Matka Teresa z Kalkuty

W sobotę 18 października odwiedził Czeski Cieszyn Ks. Roman Rusinek SAC, który od roku 1994 do 
roku 2001 był na placówce misyjnej w północnej Rwandzie – w Gikondo, Kinoni oraz w parafii Masaka. 
Ciekawie przedstawił swoją pracę misyjną, naukę języka kinya-rwanda, którą musiał opanować, by mógł 
porozumiewać się z miejscową ludnością. Mówił o ogromnej przepaści, jaka powstała pomiędzy plemionami 
Titsi i Hutu w wyniku działań wojennych i masakry ludności cywilnej. Obecność misjonarek i misjonarzy ma 
ogromne znaczenie dla miejscowej ludności, która dlatego czuje się pewniej i bezpieczniej. A misjonarzy 
trudna sytuacja zewnętrzna mobilizuje do dania świadectwa chrześcijańskiej miłości i solidarności w trudnych 
momentach. Opowiadał o trudnej sytuacji dzieci – sierot, które bez domów, nie myte, wygłodzone, żyją 
samotnie w zniszczonych domach lub pod gołym niebem na pastwiskach, w rowach, bez nadziei na lepszą 
przyszłość. Walczą o własne przetrwanie, ciężko pracując jako pasterze krów, z motyką na polu lub nosząc 
kilometrami na głowach lub w rękach różne naczynia z wodą. Ksiądz Rusinek włączył się w pełni do pracy 
duchowej, która pomagała w pogłębieniu wiary wierzących, do działalności charytatywnej oraz do Adopcji 
Serca. Z powodu złego stanu zdrowia musiał na pewien okres powrócić do Polski. Napisał bardzo ciekawą 
książkę „Dzieci Rwandy”, którą mogliśmy zakupić na spotkaniu. Opisuje w niej swój pobyt w ośrodku 
misyjnym, spotkania z dziećmi i miejscową ludnością, historię walki plemiennej oraz historię i działalność 
misji.

Ewangelia wg św. Jana 15,9-12: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w 
miłości Mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja 
zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości... To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie 
miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.” Powinniśmy wspierać modlitwą wszystkich, którzy głoszą dobrą 
nowinę w odległych zakątkach świata. Prowadzą wspólnoty parafialne, szpitale, szkoły, sierocińce, domy 
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opieki itp. często w bardzo trudnych warunkach i w nieprzyjaznym otoczeniu. Zdarza się, że giną śmiercią 
męczeńską. Powinniśmy modlić się także o to, by w sercach ludzi zamieszkujących naszą ziemię zagościła 
miłość do Boga i wzajemnie do wszystkich współmieszkańców, by nareszcie zagościł w wszystkich zakątkach 
ziemi pokój dla wszystkich ludzi!

Irena Szymonik

Poděkování

Děkujeme třinecké organizaci KDU-ČSL za vydařený večer, který připravila dne 4.10.2003 pod názvem 
VINOBRANÍ aneb setkání přátel dobrého vína.
Do krásně vyzdobeného sálu třinecké rybárny se přišlo pobavit více jak 70 lidí. Ceny byly lidové (taky to má 
pořadatel přímo v názvu), tombola lákavá (škoda, že jsme nevyhráli) a s hudbou mohl být spokojený opravdu 
každý. Klasické disco báječně doplňovali dva zahraniční harmonikáři v krojích a dali tak celému večeru ten 
správný punc.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a starali se, aby všechno „klapalo“ a také těm, kteří si koupili 
vstupenky a opustili teplo svého domova, aby vytvořili tu správnou atmosféru.

Osazenstvo stolu č.5 - Hanka a Tadek
Míša a Henry

Pavla a Robert

Pořad bohoslužeb v listopadu

1. Neděle 2.11.2003 - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé; 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky; 
v případě příznivého počasí bude večerní mše svatá sloužena v 15.30 hodin na novém hřbitově.

2. Neděle 9.11.2003 - svátek Posvěcení lateránské baziliky; 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
3. Neděle 16.11.2003 - 33. neděle v mezidobí; 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
4. Neděle 23.11.2003 - Slavnost Ježíše Krista Krále; 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
5. Neděle 30.11.2003 - 1. neděle adventní; 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
6. Pátek 5.12.2003 - první pátek v měsíci.
7. Neděle 7.12.2003 - 2. neděle adventní; 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
8. V době adventní - pondělí, středa a sobota v 6.35 bude rorátní mše svatá.
9. Každou neděli půl hodiny před večerní mší svatou je adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a 

svátostné požehnání. Poslední neděli v měsíci - Mariánské večeřadlo.
10. 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.
11. Každý čtvrtek po večerní mši svaté a první pátek po ranní mši svaté je výstav Nejsvětější Svátosti 

Oltářní.
12. 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.

13. Mše svatá v Domově důchodců na Sosně je každý pátek v 15.30. Mše svatá v Nemocnici Sosna je 
každou sobotu v 15.30 hodin. Půl hodiny před začátkem mše svaté je možno přistoupit ke svátosti 
smíření.

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

Nedělní liturgie v listopadu

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (2.11.)
I.
1. čtení: Mdr 3,1-9; 2. čtení: Řím 8,14-23; Evangelium: Mt 25,31-46
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Žalm: odp. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.
ref. W krainie życia ujrzę dobroć Boga.
II.
1. čtení: Dan 12,1-3; 2. čtení: 1 Kor 15,20-24a.25-28; Evangelium: Lk 12,35-40
Žalm: odp. Má duše žízní po živém Bohu.
ref. Boga żywego pragnie moja dusza.
III.
1. čtení: 2 Mak 12,43-46; 2. čtení: 1 Sol 4,13-14.17b-18; Evangelium: Jan 5,24-29
Žalm: odp. Spravedlivým přichází spása od Hospodina.
ref. Zbawienie prawych pochodzi od Pana.

Svátek Posvěcení lateránské baziliky (9.11)
1. čtení: Ez 47,1-2.8-9.12; 2. čtení: 1 Kor 3,9b-11.16-17; Evangelium: Jan 2,13-22
Žalm: odp. Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu přesvatému stánku Nejvyššího.
ref.

33. neděle v mezidobí (16.11.)
1. čtení: Dan 12,1-3; 2. čtení: Žid 10,11-14.18; Evangelium: Mk 13,24-32
Žalm: odp. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám.
ref. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem.

Slavnost Ježíše Krista Krále (23.11.)
1. čtení: Dan 7,13-14; 2. čtení: Zj 1,5-8; Evangelium: Jan 18,33b-37
Žalm: odp. Hospodin kraluje, oděl se velebností.
ref. Pan Bóg króluje, pełen majestatu.

1. neděle adventní (30.11.)
1. čtení: Jer 33,14-16; 2. čtení: 1 Sol 3,12-4,2; Evangelium: Lk 21,25-28.34-36
Žalm: odp. K tobě pozvedám svou duši, Hospodine.
ref. Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.

2. neděle adventní (7.12.)
1. čtení: Bar 5,1-9; 2. čtení: Flp 1,4-6.8-11; Evangelium: Lk 3,1-6
Žalm: odp. Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost.
ref. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

Úmysly Apoštolátu modlitby – listopad 2003

Denní modlitba Apoštolátu:

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, obětuji ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky 
církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí 
Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí.
A zvláště to vše obětuji na úmysly Apoštolátu modlitby doporučené Svatým otcem na tento měsíc a také na 
úmysl našich biskupů:

1. Úmysl všeobecný: Aby mezi křesťany západních zemí neustále rostla znalost duchovních hodnot a 
liturgických tradic Východu a aby si jich vážili.

2. Úmysl misijní: Aby církev v Americe, slavící II. americký misijní kongres v Guatemale, byla 
podnícena k ještě velkodušnější evangelizační aktivitě i mimo své země.

3. Úmysl národní: Za to, aby dílo plenárního sněmu bylo přijímáno jako praktické prohloubení Božího 
sdílení s lidmi, které vychází z Písma a tradice.




