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Kam to zařadit?

Před letošní slavností svatých slovanských věrozvěstů a spolupatronů Evropy sv. Cyrila a Metoděje 
uveřejnily některé sdělovací prostředky první výsledky sčítání obyvatelstva. Nedozvěděli jsme se dohromady 
nic, jen to, že věřících, hlásících se k církvím ubylo. Možná to řadu lidí církvím nepřátelských potěšilo, na 
druhé straně řadu lidí upřímně věřících a budujících církev zase zarmoutilo. Zdá se mi, že důvod ke smutku a 
pesimismu není. 

Snad nebude škodit, když se na situaci podíváme z několika zorných úhlů. Vyjdeme ze skutečnosti, co 
nám zbylo po čtyřicetiletém ateistickém tornádu, které se přehnalo naší společností. Jistě do nekonečna se nelze 
odvolávat na čtyřicetiletí ateistického pronásledování jakéhokoliv náboženského projevu. Řada lidí si ale 
všimla, že ateismus jde dál: ve spolupráci s komunismem pronásleduje i lidi jinak smýšlející, než připouští 
oficiální linie. V té době pomalu vycházela hvězda charizmatické osobnosti pražského arcibiskupa kardinála 
Františka Tomáška, který snad jako jediná z oficiálních osobností a představitelů dokázala říci jasně a nahlas: 
tohle není dovoleno, takhle ne. Jak často mu z nejvyšších míst bylo vzkazováno, že je generálem bez vojska, za 
koho že mluví, co vlastně chce. Lidé se začali ohlížet i za hranice a tady zase nemohli nevidět další 
charismatickou osobnost papeže Jana Pavla II., který od počátku svého pontifikátu dal jasně najevo, že nemíní 
řídit církev z vatikánské kanceláře. Vzpomeňme si na opatření při jeho první návštěvě rodného Polska: kdo 
mohl v době jeho návštěvy navštívit Polsko, když styk s Polskem byl jinak praktikovatelný? Když tedy přišly 
listopadové změny a pan kardinál řekl jasně, že v téhle situaci stojí on i církev na straně národa, lidé bez ohledu 
na vyznání bouřlivě tleskali a volali: “Ať žije Otec kardinál!” Jakýpak div, že kdo měl jen trochu sympatie ke 
katolické církvi, přihlásil se při sčítání obyvatelstva v roce 1991 ke katolické církvi. 

Přihlásit se – to je jistě jedna věc, ale žít s ní a v ní podle Kristových norem se podílet na budování 
církve a světa je zase ještě jiná věc. Dost možná se mnohým zdálo, že církev teď udělá jakési “čáry máry fuk” a 
už tu budeme mít úroveň jak na Západě. No a v tomhle se přepočítali všichni, kdo tuto představu měli. Pán 
Ježíš nedal církvi moc dělat žádné “čáry máry fuk”, ale stále platilo: jděte, učte, křtěte a učte zachovávat, 
vydávejte svědectví. Tohle se už řadě lidí nelíbilo vůbec, protože neviděli žádný viditelný efekt. Takže jak 
vzplanuli, tak zase ochladli.

Kdybychom si mohli udělat nějaký průřez tisku a sdělovacích prostředků za oněch deset let, zjistili 
bychom, kolikrát bylo o církvi a jejím životě informováno skutečně objektivně, - tedy pravdivě a bez 
ironických dodatků. Byla-li nějaká věc, které řada lidí nerozuměla, nikdo se nezeptal představitelů církve jak to 
doopravdy je, ale psali svoje nápady a názory, které předkládali div ne jako normu života a činnosti církve. Jen 
si vzpomeňme třeba na jednu věc: po revoluci se začalo mluvit o restituci majetku. Každý, komu bylo něco 
nelegálně odebráno, má právo na návrat svého majetku. Když se o své (podtrhávám: o své!) přihlásila církev, 
najednou začal obrovský křik: “Na co potřebuje církev majetek?“ Odpověď je velmi prostá: na totéž, na co 
potřebuje materiální zajištění rodina, stát, nemocnice, škola… Kdo informoval o tom, čím vším může církev 
přispět a to velmi výrazně k životu národa? Z oficiálních sdělovacích prostředků jsme slýchali nanejvýš
amatérské: oni se mají modlit a k tomu majetek nepotřebují. Jistě, nikdo nepopírá, že církev se modlí, ale nikdo 
taky popřít nemůže, že činnost církve i v mnoha oblastech denního života může sehrát velmi důležitou a 
nenahraditelnou roli. Vezměme třeba charitu. Kolik lidí třeba dnes vůbec neví, že charita není žádnou 
samostatnou jednotkou, žádnou humanitární organizací či nezávislou podnikatelkou, - ale že charita je pravou 
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rukou církve! Charita je organizována buď v diecézi, či ve farnosti a svoje služby poskytuje lidem bez ohledu 
na jejich víru, národnost, vzdělání, či barvu pleti.

Mnoho lidí se ve své nevědomosti velmi divilo, když slyšeli, že světoznámá Matka Tereza z Kalkaty je 
římskokatolickou řeholnicí. Osobně si jí velmi vážili, ale najednou nemohli pochopit, že i ona je součástí 
církve, nad kterou oni ohrnují nos. Sdělovací prostředky zde sehrály opravdu nedobrou úlohu. Vzpomeňme, 
když už není o čem psát a kde lovit senzace, začne se horečně přemýšlet, kdo bude příštím papežem, jako 
bychom to byli zrovna my, kteří musíme Ježíši Kristu radit, koho si má vybrat za svého náměstka… Podívejme 
se, jak vypadají ve sdělovacích prostředcích zprávy třeba o apoštolských cestách Jana Pavla II. – vždycky tam 
musí být dodatek o tom, že papež je slabý, že se mu třese ruka, - ale to přece všichni vidíme. Je úctyhodné, že 
své poslání stále plní.

Mluvilo se o budoucím zabezpečení církví a padl i nápad takzvané daně, jak se platí třeba v Německu. 
Díky tomu se lidé dávají takzvaně “vypsat z církve”, aby ji platit nemuseli. Vím o jednom člověku, který se 
taky dal vypsat, - proč by měl platit? Když ale viděl, co vše se z těchto získaných peněz hradí, přihlásil se 
znovu a sám si zvýšil strhávanou částku jako dar církvi. Přestože tento způsob u nás není, kolik lidí se už jaksi
dopředu polekalo a zdálo se jim, že bude lépe, když se označí jako nevěřící. Řada lidí má strach ze zneužití 
osobních dat. Dostal jsem kdysi jakousi nabídku zásilkové služby, se kterou jsem nikdy nebyl v kontaktu. Kde 
získali moje jméno s adresou a dokonce s rodným číslem?

V jistě neposlední řadě by šlo připomenout podobenství o marnotratném synu. Co mu doma scházelo? A 
přece se vydává na cestu a myslí, že mu nakonec svět padne k nohám a on ukáže otci, jak se má žít. Otec jej 
nezadržuje, jen se tu a tam podívá, jestli se náhodou nevrací. A on se jednou s trpkou zkušeností vrátí a padne 
otci k nohám. A jak je rád, že se mohl vrátit! Kolik mladých, dospívajících v duchu hrozí rodičům: však jenom 
co budu mít osmnáct…! No a pak jsou rádi, když se mohou vrátit. Taková jakási, - dejme tomu – puberta se 
periodicky opakuje i v životě světa. Obrovský pocit soběstačnosti, jak to umím já, tak to neumí nikdo, já vám 
všem ukážu, jaký jsem borec, táta a máma jsou ze starého světa, postaru se žít nedá, - atd. atd. A pak najednou 
slyší člověk: Bože, kde jsem měl tenkrát rozum???

Počty a statistiky se mění, něčeho přibývá, jiného ubývá… Ale Bůh zůstává stejný bez ohledu, kdo v něj 
věří, či nevěří. I církev, kterou sv. Pavel chápe jako Kristovo tajemné tělo, tedy něco, co ke Kristu bytostně 
patří a je od něj neoddělitelné, zůstane stejná bez ohledu na počet těch, kdo se k ní hlásí, či těch, kteří se k ní 
točí zády. Kdyby byla zbytečná, jistě by ji Pán Ježíš neustanovil. Takže výsledy statistik můžeme zařadit mezi 
informace, které mohou být zajímavé, ale nemohou ovlivnit Boží skutečnosti a to je strašně dobře.

P. František

Den naší diecéze – pátek 17. srpna 2001

V letošním roce jsme si připomenuli pět let od radostného okamžiku, kdy Svatý Otec Jan Pavel II. zřídil 
Ostravsko-opavskou diecézi a do jejího čela postavil Otce biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze. V 
tomto roce projevil Otec biskup přání navštívit osobně každý děkanát a setkat se s věřícími i nevěřícími, prostě 
s lidmi tam žijícími. V každém děkanátu byla určena jedna farnost, kterou Otec biskup navštíví. V děkanátu 
frýdeckém vybral spolu se svým vikářem pro pastoraci a frýdeckým děkanem P. Rudolfem Sikorou naši 
třineckou farnost. Den diecéze proběhne v pátek 17. srpna. 

My tutou vzácnou příležitost využijeme k tomu, abychom společně s Otcem biskupem poděkovali Pánu 
Bohu za velikou a náročnou generální opravu našeho farního kostela. Práce asi s největší pravděpodobností 
hotovy nebudou, protože díky vydatným červencovým dešťům musely být nejednou přerušeny, ale pracovníci 
dělají co mohou. Těším se, že můžeme při návštěvě ukázat Otci biskupovi již čistý farní kostel, který je 
vizitkou farníků a jejich darem k jubilejnímu roku, který jsme loni slavili. 

V pátek 17. srpna 2001 bude v dopoledních hodinách přijat Otec biskup v budově Městského úřadu v 
Třinci představiteli města. Poté navštíví známé kardiologické centrum v nemocnici v Třinci-Podlesí, kde si za 
doprovodu vedení nemocnice prohlédne toto moderní pracoviště, zabývající se léčbou kardiovaskulárních 
nemoci. V 16. hodin odpoledne bude spolu s kněžími frýdeckého děkanátu sloužit koncelebrovanou 
pontifikální mši svatou v našem farním kostele. Připomínám a prosím – nezapomeňte: tato mše svata bude již v 
16.00 hodin. Z ohledu na kněze z jednojazyčné části děkanátu bude tato odpolední mše svatá obětována v 
jazyce českém. Ranní mše svatá v tento pátek bude tedy obětována v jazyce polském.
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Všichni jsou srdečně zváni, vždyť setkat se s hlavou diecéze není každodenní záležitost a už vůbec není 
každodenní záležitost děkovat Bohu za veliké opravy, které v historii tohoto chrámu nemají obdoby a které 
mohly být konány a vykonány díky péči a lásce, štědrosti a oběti vás – farníků.

P. František

Střípky z dovolené za humny

Na letošní prázdninovou dovolenou vyrazila naše rodina ve společnosti čtyř dalších rodin na chalupu na 
blízkou horu (nebo spíš kopec) Kyčeru. Krásná dřevěná chalupa s velkou pavlačí a prostorným podkrovím nás 
přijala pod svou střechu na celý týden. Řada dnů sladkého nicnedělání, lenošení, odpočinku. Výlety na okolní 
kopce, sběr borůvek a hub. Koupání v bazénku u chalupy, kopaná na hřišti a večery s kytarou u táboráku. 
Společná modlitba, krásná rána na pavlači a pro některé noc pod "širákem". Nechyběla nám televize, exotické 
krajiny ani přeplněné pláže. Nescházel nám mobil, počítač, internet ani další vymoženosti civilizace.

Co jsme si přivezli domů z cest? Někteří borůvky, jiní plnou náruč ticha (nedostatkové zboží v hlučném 
světě), plné oči obyčejné krásy z přírody, plné srdce pokoje a také duše, které hledaly a některé snad i našly 
spočinutí v Tobě, Bože.

Byla to opravdu BÁJEČNÁ DOVOLENÁ.

Pavla Golasowská

Jezus żyje!

Motto:
Jak smutno, mój Boże, jest człowiekowi, czy w dzień, czy w nocy, czy rano o świcie, kiedy chmury 

niepewności spowiły kraj cały! I gwiazdy blade świecą na niebios błękicie, szare mgły tęsknoty ducha nam 
owiały.

Jezus żyje, Jemu dan
Wszystek rząd całego świata,
On naszym Zbawcą, On nasz Pan,
Serce me do Niego wzlata!

Co widzimy wokół – wszędzie,
Wszystko Jego ręka zbudowała,
On niebem i ziemią kieruje,
Niech będzie Jego imieniu wieczna cześć i chwała.

Dział mieć będę w chwale Jego,
To nam przyrzekł i obiecał,
Więc gorąco wierzymy w Niego,
Za hojną dobroć Jego będę mu dziękował.

Radujmy się wszyscy z każdej życia chwili,
Żyjmy w pewności i miejmy nadzieję,
On za nas umarł, abyśmy żyli,
Jego Serce dla nas miłością goreje.

Ach, Jezu, nasz Zbawco, do stóp Ci padamy,
Wysłuchaj cierpliwie nasze błaganie,
Nie gardź, ach, nie gardź nami grzesznymi,
Oddal od nas gniew i słuszne karanie!

Trafiasz na drodze osty o ciernie,
Wszędzie czyha na dusze niewidzialny wróg.
Ty swemu Panu zaufaj wiernie,
Bo On twój Zbawca, bo On twój Bóg.

Do Twego Serca się uciekamy,
Twe przykazania będziem pełnili.
Bądź nam miłościw – Ciebie prosimy,
Zaś kiedyś, co daj Boże – nieba dostąpili.

Franciszek Babiuch
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Letošní pouť do Medžugorje očima našich farníků 

I v letošním roce proběhla pod organizační taktovkou pana Franka z Ropice pouť věřících z našeho 
regiónu do Bosny-Herzegoviny, do světoznámého poutního místa Medžugorje. V této souvislosti je vhodné 
připomenout, že v této vesnici začaly právě před 20 lety, v roce 1981, zjevení Panny Marie. Již 20 let proudí na 
Balkán tisíce lidí hledat uzdravení těla a duše, proudí přiblížit se skrze Pannu Marii k Vykupiteli. Mezi zástupy 
letošních poutníků se v období od 16.07.2001 do 24.07.2001 nacházelo asi 130 věřících z našich lokálních 
farností. Krátké reflexe dvou z nich Vám nyní přinášíme na stránkách našeho farního časopisu. 

Jak už to tak bývá, i nám třineckým poutníkům do Medžugorje přišel den odjezdu. Po menších 
problémech, které nastaly zcela nečekaně (porucha elektroinstalace v autobuse) jsme s více jak hodinovým 
zpožděním přece jen nakonec vyjeli na trasu. Cesta byla dlouhá, ale to k poutím patří. Trochu unaveni, ale 
šťastně jsme na místo určení dorazili další den v odpoledních hodinách. Někteří z nás se ubytovali ve stanech, 
které si přivezli sebou, někteří v domech - apartmánech, které se v Medžugorji pronajímají poutníkům. Myslím 
ale, že radost z přítomnosti, z bytí v Medžugorji byla určitě větší než únava z cestování. Vy, kteří jste už v 
Medžugorji byli, mi určitě dáte za pravdu, že toto místo a jeho atmosféra jsou výjimečné. Po dobu pobytu tam 
člověk mívá nějak více radosti, pokoje a štěstí než možná kdekoliv jinde. V Medžugorji se dle pocitů mnohých 
zvláštním způsobem nebe dotýká země a to skrze Pannu Marii, skrze její setkáními s vizionáři a všemi dalšími 
poutníky už 20 let. A to, co si každý z nás odnesl sebou domů, ty poklady, které Bůh vkládal do našich srdcí, 
více poznáme až zpětně v našich domovech v dalších dnech a týdnech.

Náš program byl opravdu dosti nabitý, ale dal se stihnout. Popis dne začnu netradičně, od večerních 
hodin: každý den v 18.00 byla v medžugorském kostele sv. Jakuba, v 19.00 začínala mše svatá. Po ní 
následovala adorace klanění se Eucharistickému Kristu. Návrat do našich dočasných domovů se tudíž odehrával 
v pozdních nočních hodinách. Možná nám sem tam chybělo pár hodin spánku, ale až tolik to nevadilo. Ráno 
pak byla mše svatá v 8.00 hod. v českém nebo polském jazyce. Po ní už následoval program, například setkání 
s vizionáři Vickou a Ivanem. Oni nám opravdu říkali věci, které sice všichni dobře známe, ale asi dost dobře 
podle nich nežijeme. Proto se tak často opakují výzvy k modlitbě svatého růžence, k měsíční svaté zpovědi, 
výzvy k půstu o chlebě a vodě, k úctě a lásce ke Kristu v Eucharistii, k lásce k nepřátelům bez ohledu na 
národnost, k hříšníkům, kteří nepoznali Kristovu lásku, kteří nepoznali toho, kdo pro ně plakal krvavými slzami 
a my bychom neměli dovolit, že tyto slzy krve byly prolévány zbytečně. 

Velice povzbudivá a dojemná byla návštěva místa prvního zjevení Podbrdo a známé hory Križevac, na 
kterou vede křížová cesta. Někteří z nás se vydali i bosky na tuto horu a věřím, že nešlo o nějaký fanatismus 
nebo o exhibici. Nešlo o to, abychom se ukázali, jací jsme borci, že jsme vyšli na Križevac po kamenné cestě 
bosky a k tomu po setmění. Bůh ale viděl do našich srdcí a znal naše úmysly. Mimo jiné jsme se rovněž 
pomodlili u hrobu Otce Slavka Barbariče, jednoho z kněží františkánů, který žil v Medžugorji a pro 
Medžugorji. Otec Barbarič se významně zasloužil o celosvětovou známost medžugorských zjevení a poselství. 
Otec Barbarič pravidelně chodil na Križevac a tam si jej taky náš nebeský Otec povolal k sobě na věčnost. Je 
zde označeno i místo, kde Otec Barbarič mezi 13. a 14. zastavením křížové cesty náhle zemřel. 

Nebylo by plnohodnotného pobytu v Medžugorji, kbychom nenavštívili tzv. komunitu CENACOLO, 
kde žije v současné době asi 80 chlapců. Tito mladí lidé se zde učí žít bez drog, snaží se zbavit své závislosti na 
drogách. Neboť, jak nám bylo řečeno dvěma chlapci z této komunity, kteří byli vybráni, aby se s námi podělili 
o své zkušenosti, drogová závislost není nemoc, ale je negativní životní jev a životní postoj. Této závislosti se 
zde zbavují jinak, specificky. Formou zbavení se závislosti na drogách je usilovná modlitba svatého růžence na 
kolenou a pak prací. Všechno to krásné, co tam vzniklo a ono je to opravdu nádherné, je dílem těchto chlapců. 
Jejich vesnička je krásně sladěná se zdejší přírodou. Jak sami chlapci říkali, ne všichni jsou věřící a umí se 
modlit. Kdo se ale nechce modlit, musí více pracovat, nesmí se zde zahálet. Tímto způsobem i ten nemodlící se 
mladík časem přijde na modlitbu, naučí se modlit, začne hledat Pána. Samozřejmě mají i svůj volný čas, ve 
kterém se starají o své osobní věci, například prádlo si musí prát ručně. To proto, aby si více vážili práce svých 
matek, kterou brali v minulosti leckdy jako samozřejmost, bez slova poděkování. 

Dále mimo jiné v našem programu byly i odjezdy a koupání v moři na Makarské riviéře, ve známých 
letoviscích v Brele, v Gradaci a rovněž na Kravických vodopádech. 
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Ke konci našeho pobytu v Medžugorji vedl modlitby za uzdravení před Eucharistií ve večerních 
hodinách Otec James Button. Společně s mnoha tisíci poutníků jsme byli svědky nesčetných uzdravení, radosti 
našich bratří a sester, kteří děkovali Bohu za uzdravení fyzické nebo duchovní. 

Na závěr tohoto vyprávění se zmíním o určité nové mimořádné události, která se zde objevila velmi 
nedávno: kousek za kostelem je od roku 1998 postavená socha ukřižovaného Ježíše Krista, velká asi 3 metry. Je 
ulitá z bronzu. Letos poprvé na slavnost sv. Petra a Pavla začaly vytékat z mnoha míst sochy pramínky vody, 
protože Kristus měl mnoho ran na těle. Vypadá to, že “socha pláče“. Myslím si, že každý z nás má právo si toto 
vše vysvětlit dle vlastní úvahy. Celkově bych ráda sdělila, že pouť do Medžugorje byla pro mne velkým 
duchovním zážitkem, na který budu určitě dlouho vzpomínat. A jsem přesvědčena, že nejsem sama.

Božena Š.

K příspěvku své sestry bych rád dodal opravdu jen několik vět, týkajících se nevysvětleného jevu 
“pláče“ sochy Pana Ježíše v Medžugorji. I já jsem měl možnost se o této události přesvědčit. Obrovská socha 
ukřižovaného Krista je celá ulitá z bronzu. V horku balkánského slunce, kdy běžně bylo přes den kolem 30 
stupňů Celsia, se v oblasti Kristovy nohy vytvářejí kapky vody, které ztékají dolů. Nejdřív jsem si myslel, že do 
sochy napršelo, socha má praskliny a díky ním voda vytéká. Víme však, že socha není dutá. Jelikož jsem však 
zpočátku žádné ztékající kapky neviděl a pouze o nich slyšel, taky jsem tomu nevěřil. Pak jsem se šel osobně 
podívat a viděl jsem, že kapky ze sochy opravdu ztékaly. Vypadá to, jakoby socha plakala celým tělem. To je 
fakt, ať je důvod jakýkoliv. Jako křesťan jsem ale rád, že jsem si hlouběji uvědomil skutečnost, že Ježíš na kříži 
neumřel zbytečně a že na tomto místě nám to dává znova najevo. Panno Maria, Královno pokoje, oroduj za nás!

Honza Š.

P. Mgr. Radek Drobisz, nový třinecký kaplan říká: “Chci přinést Kristův 
pokoj, radost a svátosti každému, koho potkám.“ 

V polovině července 2001 do naší farnosti nastoupil 27-letý novokněz P. Mgr. Radek DROBISZ, 
nástupce Otce Piotra Raka na kaplanském místě. A tudíž jsem neváhal a již (tradičně) jsem se setkal u čaje s 
naším novým kaplanem za účelem představení jeho osoby Vám, čtenářům MOSTu a všem třineckým farníkům. 

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

P. Drobisz: Světlo světa jsem spatřil v neděli 30. června 1974 v českotěšínské nemocnici. K tomu snad 
jen jednu zajímavost: téhož dne ve stejný čas asi 300 m dál ve farním kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v 
Českém Těšíně přijímali svá kněžská svěcení čtyři nám všem známí kněží: P. Miloslav Gandera (Váš rodák a 
současný farář mé mateřské těrlické farnosti), P. Rudolf Sikora (můj současný děkan), P. Petr Černota (můj 
bývalý děkan) a P. Adam Rucki (můj seminární spirituál). Pocházím z Těrlicka, kde jsem vyrůstal a kde dodnes 
žijí mí rodiče a sourozenci. Vazba Těrlicko – Třinec je nyní trochu silnější: já z Těrlicka kaplanuji v Třinci, P. 
Miloslav Gandera z Třince farářuje v Těrlicku, kaplanem třineckého evangelického sboru – což možná nevíte –
je Marek Říčan z Těrlicka…Můj otec František (nyní 52 let) je již v důchodu, neboť celý život pracoval jako 
zámečník-specialista na Dole Darkov. Maminka Hedvika (49 let) pracovala a dodnes pracuje jako zdravotní 
sestra v Nemocnici s poliklinikou v Českém Těšíně. Mám dva sourozence: sestru Danielu, které je 23 let, je 
svobodná a pracuje jako účetní a bratra Czesława, kterému je 19 let a po prázdninách nastupuje do prvního 
ročníku na VŠB v Ostravě. Jsem polské národnosti, doma jsem si zvykl mluvit zdejším nářečím “po naszymu“, 
s polštinou samozřejmě taky problémy nemám a možná právě proto jsem u Vás, v dvojjazyčné farnosti. 

Základní školu jsem vychodil na dvou místech: první stupeň na polské ZŠ v Těrlicku, druhý stupeň na 
polské ZŠ v Českém Těšíně na Havlíčkově ulici. V roce 1988 jsem nastoupil na střední školu, na Střední 
odborné učiliště v Havířově-Šumbarku, v oboru elektrotechnika-slaboproud. Studium na střední škole jsem 
ukončil maturitou v roce 1992. Pak přišlo období práce: od roku 1992 do poloviny roku 1994 jsem pracoval 
jako provozní elektrikář na Dole Darkov. Mezitím jsem rovněž v Ostravě absolvoval večerní studium oboru 
sdělovací technika. V tomto období však uzrálo mé rozhodnutí stát se knězem a proto jsem na podzim roku 
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1994 nastoupil do Teologického konviktu v Litoměřicích, kde jsem pobýval do léta roku 1995. Roky 1995-
2000 jsem strávil studiem na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého (CMTF UP) v 
Olomouci a pobytem v kněžském semináři tamtéž. Dne 22.06.2000 jsem z rukou Otce biskupa Františka 
Václava Lobkowicze přijal jáhenské svěcení v opavské konkatedrále, spolu s dalšími třemi spolubratry. Pak 
následovalo zajímavé období: rok klasické základní vojenské služby, kterou jsem začal dnem 03.07.2000 
nástupem k vojenskému útvaru 1337 Bohuslavice nad Vláří, asi 5 km od Luhačovic. Tam jsem měl na starosti 
proviantní zabezpečení na strážní rotě. Původně jsem měl být po přijímači převelen do Hodslavic u Nového 
Jičína, ale díky 3 litrům slivovice z toho sešlo…

MOST: Tady si Vás dovolím požádat o vysvětlení tohoto nezvyklého jevu…

P. Drobisz: Je to samozřejmě příběh pro zasmání… Ono to bylo tak: ve svém volném čase, na 
vycházkách, jsem chodil jako jáhen do blízké farnosti Slavičín, kde jsem například chystal k biřmování 97 
mladých lidí, dále kázal, křtil, pohřbíval, oddával. Slavičínský farář O. Zapletal i tamější farníci si mě celkem 
oblíbili a bylo jím líto, kdybych měl odejít k jinému útvaru, do uváděných Hodslavic. Časem jsem začal vodit 
do kostela až 30 vojáků najednou, což je dosti nezvyklý jev. Ne že bych měl takové výsledky v pastoraci, ale 
vycházky do kostela se po počátečních obtížích povolovaly bez problémů a kdykoliv, kdežto do hospody 
nikoliv. A vojáci na mé rotě, asi jen z 10% praktikující katolíci, se rádi dostali ven, například si zatelefonovat 
apod. Kromě toho jako kytarista jsem je uměl oslovit i ve volném čase, občas jsme něco zazpívali apod. A tak 
se slavičínští farníci vydali zeptat jednoho pana velitele, jak by se dalo zařídit celoroční mé působení v této 
farnosti… Bylo jim s velkou mírou recese řečeno, že by to vyřešily 3 litry domácí slivovice. Slivovice byla 
promptně dodána a tak jsem farnost Slavičín a VÚ 1337 Bohuslavice nad Vláří opouštěl ve středu 27. června 
2001… Za 3 dny, v sobotu 30. června 2001, v den svých 27. narozenin, jsem z rukou Otce biskupa Lobkowicze 
přijal v ostravské katedrále kněžské svěcení. Po obědě téhož dne mi Otec biskup sdělil, že mým prvním 
působištěm bude Třinec. A jsem tady. A to je zhruba všechno… 

MOST: Jak vypadala “jáhenská praxe“ v České armádě, prostředí spíše výrazně ateistickém?

P. Drobisz: Vůči jiným klukům jsem byl výrazně starší – o 7 až 8 let, takže mně kluci brali spíše jako 
staršího bratra. Důstojnický sbor popravdě řečeno se vůči mně choval přece jenom lépe nežli vůči normálním 
vojákům základní služby… Díky za to. Jinak jsem ale prošel úplně normální přijímač se vším všudy. Mým 
největším a asi i nejhumornějším (pokud se to tak dá nazvat) zážitkem na vojně bylo, když mne pokousal opilý 
voják. Na pokoji nás bylo kolem dvaceti a jeden z kolegů se vrátil z vycházky úplně namol. S každým se hádal, 
lehal na zem a prováděl další opilecké kousky. Nakonec se vyvalil opilý na postel vedle mne. Stále však 
rozhazoval rukama v mém směru, já jsem mu je zase dával zpátky, protože takto nešlo spát. Po takovém 
jednom “návratu ruky“ se jaksi “vzteknul“ a divoce mne kousl do lokte. Ráno, když vystřízlivěl, se za toto 
strašně styděl, omlouval se mi a bědoval “Pokousal jsem faráře…“ Byl to náš hlavní kuchař útvaru a jinak fajn 
kluk. Takže i to se stává na vojně. Na útvaru jsem navíc vedl bohoslužby slova v kinosálu roty, kterých se 
účastnilo od 5 do 30 vojáků. Pobyt na vojně mi umožnil rovněž poznat, zmapovat dnešní mládež a obrázek není 
opravdu moc radostný: hlavní zájem se soustřeďuje na zájmy jako kulečník, šipky, chození do fitcentra. Jen 1 z 
10 provozuje aktivní sporty typu kolektivní míčové hry apod., jen 1 z 20 umí hrát na nějaký nástroj. Mládeži 
chybí morální základy. V mém vojenském útvaru bylo asi 60% vojáků z blízkého okolí (relativně tradičně 
křesťanského) a tudíž asi každý pátý byl v civilu nějak praktikujícím křesťanem, takže to asi ještě bylo velmi 
dobré. Každopádně alkohol byl na denním pořádku u těchto mladých mužů, velkým problémem jsou v armádě 
a mezi mládeží vůbec, drogy, zejména marihuana. Zajímavé je ale i zjištění, že většinou se pod slupkou tvrďáka 
nakonec skrývalo něco dobrého a většina z nich mi v rozhovorech dávala za pravdu, že “něco musí být“, byť 
tyto představy neměly konkrétní podobu Boha, jakou máme my katolíci. Sečteno a podtrženo: jáhenský rok v 
kasárnách mi určitě hodně dal a hodnotím ho pozitivně, pomohl mi ještě více poznat lidi a jejich současné 
životy.

MOST: Jaké byly Vaše předchozí kontakty s naším městem, s naší farností?

P. Drobisz: V Třinci bydlí moje sestřenice, kterou jsem ale naposledy navštívil asi před 6 lety. Kromě 
toho mám v Třinci dobrého kamaráda, který kdysi měl chatu (spíše jeho rodiče) v Těrlicku, v létě tam roky 
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jezdíval a já zase občas zajel zde do Třince za ním na návštěvu. Jinak byly mé kontakty na Třinec až do 
letošního července prakticky nulové.

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

P. Drobisz: Oba rodiče byli praktikující katolíci a od dětství jsem pravidelně chodil do těrlického 
farního kostela. Jako kluk jsem však nikdy neministroval. Proč? Protože u nás v Těrlicku byl takový nepsaný 
zvyk – nevím proč – že ministruje vždy jen maximálně 6 ministrantů a nikdo další. Když jsem chtěl, tak bylo 
plno. Když se něco uvolnilo, tak mne zase třeba někdo předběhl a tak jsem byl “jen“ člověk sedící v kostelní 
lavici. Zhruba v 17 letech jsem začal chodit do farní scholy. V té době – byl to rok 1991 – jsem začal rovněž 
chodit na setkání společenství mladých, které na faře probíhaly. Tam jsem se dostal i k duchovní četbě a přečetl 
jsem mnoho pěkných titulů. V té době jsem začal i ministrovat, ve společenství jsem se naučil modlit vlastními 
slovy. Takový větší zlom nastal v roce 1992, pamatuji si, že to bylo o Slavnosti seslání Ducha svatého, kde mne 
oslovila slova evangelia svatého Jana (20, 19-23), kde se mezi jinými říká: “Přijměte Ducha svatého! Komu 
hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“. Nějak jsem si uvědomil, 
jak málo je vlastně kněží v naší církvi, jak málo je služebníků, schopných a oprávněných plnit tento Ježíšův 
příkaz… Takto si mne Bůh více přiblížil k sobě. Příkladem pro mě byl i tehdejší těrlický farář, P. Marcel 
Tesarčík, který mne duchovně vedl. Vážil jsem si i např. toho, jak se staral o tehdy nemocného a starého 
emeritního kněze, P. Dominika Piechaczka a vůbec jak působil a vystupoval. Mé rozhodnutí pomalu uzrávalo 
do roku 1994, kdy jsem podal přihlášku do litoměřického konviktu. Mým cílem v životě je přinést Kristův 
pokoj, radost a svátosti každému, koho potkám. Doufám, že se mi to podaří…

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

P. Drobisz: Ač hudebně nevzdělán, rád zpívám, hraji na kytaru. Jinak jsem sportovně založený člověk, 
rád hraji fotbal, volejbal, tenis nebo stolní tenis. Rád jezdím na kole, turistiku mám taky velmi rád. U nás mám 
zchozené snad všechny hory, vyjma Jizerských hor. Celkem hodně čtu, všechny typy literatury včetně básní. 
Mám rád dobrou hudbu, nemám vyhraněný žánr. Z jídel mám nejraději kuře s bramborem, nekouřím, z 
alkoholu si dám jen občas pivo na trávení. Naštěstí jsem už i mobilní, před několika dny jsem si formou 
finančního leasingu pořídil novou Škodu Fabii, takže snad dojedu všude, kde mne bude třeba. 

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

P. Drobisz: V semináři jsme měli opravdu velmi dobré společenství, byli jsme velmi dobrý a soudržný 
ročník, poznal jsem tam spoustu perfektních lidí. Ze studijních předmětů jsem měl nejraději morální teologii, 
koneckonců moje diplomová práce se týkala problematiky eutanázie. V Olomouci jsem rovněž navštěvoval 
společenství věřících vysokoškoláků, dva roky jsem zpíval ve schole Střípky (vydali už 2 CD), chodívali jsme 
do domova důchodců a pořádali akce pro mentálně retardované lidi. Toto vysokoškolské společenství v 
Olomouci bylo opravdu otevřené na potřeby lidí a byla to velmi hezká epizoda mého života. Přes prázdniny 
jsme často jezdívali na různé tábory pro děti.

MOST: Co máte rád a co nemáte rád?

P. Drobisz: Nemám rád lidskou hloupost, přetvářku a neúpřimnost. Nemám rád lidi, kteří hodně mluví, 
hodně kritizují, ale prakticky nic pro danou věc nejsou schopni udělat. Mám rád upřímnost, lidi s pozitivním 
pohledem na svět a na život.

MOST: Jaké jsou první dojmy z Třince, po týdenním pobytu (rozhovor proběhl v neděli 22.07., pozn. 
redakce) mezi námi?

P. Drobisz: Na rozdíl od měsíční krajiny na Karvinsku, odkud pocházím, to v Třinci s velkou nadsázkou 
někdy vypadá jako v pekle: dýmy, oheň z komínu, hluk … Ne, ale teď vážně: Vaše farnost mi připadá jako živá 
farnost, kde se něco děje a hodně lidí se modlí. Na hodnocení je však opravdu ještě velmi brzo… Koneckonců, 
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hodnotit budete i vy mne, mou práci tady. Jinak jsem velmi rád, že jsem tady i z jednoho prostého důvodu: po 
šesti letech pobytu v ryze českém prostředí si tady s leckým z Vás můžu promluvit i “po naszymu“, cítím se 
tady jako doma, jako mezi svými. Jinak před příchodem do Třince jsem dobře znal i mého nového šéfa, Otce 
Františka Vrubla, kterého jsem v minulosti potkával, když přijel u nějaké příležitosti kázat do naší těrlické či do 
jiné farnosti. Máme zhruba rok či dva před sebou, uvidíme, co nám spolu přinese. Na závěr jedno: jsem rád, že 
jsem zde s Vámi, prosím o Vaše modlitby, pochopení a spolupráci. 

MOST: Děkuji za zajímavá slova, přejeme zde s námi vše dobré a srdečně Vás v Třinci vítáme. Buďte s 
námi všemi jako doma!

Za MOST rozmlouval Marian Kozok

Skautský tábor 2001

Letošní prázdniny zahájili naši třinečtí skauti táborem opět v lokalitě Nýdek-Hluchová. Na krásném 
místě uprostřed lesů "vyrostla" řada stanů, pod nimiž šestnáct dětí se svými vedoucími prožilo dvanáct dnů 
plných zážitků a dobrodružství. Soutěže o ceny, hry, pobyt v přírodě a ve společenství kamarádů, noční hlídky, 
pokusy o získání "Orlích per", slavnostní skládání slibu vlčat, světlušek, skautů a skautek, mše svatá v přírodě, 
to vše jistě zanechá na všech tábornících hluboký dojem. Ale náplní skautingu nejsou jen krásné pocity a 
dojmy, ale formace osobnosti člověka jako taková. Krásný a kladný vztah člověka k Bohu, bližnímu a přírodě.

Jsem ráda a moc si toho vážím, že v naší farnosti jsou lidé, kteří mají svou práci, rodinu a ještě si najdou 
čas pro druhé. Skautská organizace, to není jen tábor, to jsou pravidelné schůzky dětí po celý školní rok, 
víkendovky, soutěže, různé akce a spousta dalších povinností. Sama skautka nejsem, jsem pouze příznivec 
skautingu a rodič několika dětí, z nichž čtyři jsou členy Skautu, ale protože s dětmi pracuji, vím jak je to 
náročná a těžká práce, ale i radostná a obohacující. Plody této práce nejsou vidět hned, ale až po létech. O to víc 
těší.

Věřím, že i vy, Tomáši, Hanko a Mariko, kteří dáváte našim skautíkům svůj volný čas, ochutnáte jednou 
ovoce své práce. Ptáte se jaké? Třeba až jednou ti vaši malí svěřenci vyrostou, stanou se z nich dospěláci a 
přijdou vám poděkovat za krásná léta dětství a dospívání, která s vámi prožili ať už na schůzkách či na 
víkendovkách. Oni jsou teď ještě malí a nezralí a tak já vám děkuji za ně, ale pevně věřím, že za pár let uslyšíte 
to DÍKY i od nich. Já vím, nejsou to peníze, které dnes tak hýbou světem, ale je to odměna, kterou vám nikdo 
nevezme a která vám zůstane navždy ve vašich srdcích.

A co vy, rodiče, kteří máte děti školou povinné a hledáte pro ně nějakou mimoškolní činnost, nebyl by 
třeba Skaut to pravé pro vaše ratolesti? Já vím, skauting - to není jen hra, nadšení a krásné zážitky, ale taky 
povinnosti a oběti, ale je to zároveň báječná příprava na život, který je krásný, ale i tvrdý. Žijme jej ve shodě s 
Bohem a se svým svědomím a učme tomu i naše děti.

Pavla Golasowská

III Pielgrzymka Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci na Jasną 
Górę

W dniu 10-tego czerwca w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej na Jasnej Górze spotkały się dzieci 
skupione w Podwórkowych Kółkach Różańcowych. Już po raz trzeci młodych czcicieli Matki Bożej oraz ich 
opiekunów: rodziców, katechetów, kapłanów i siostry zakonne u stóp Jasnogórskiej Pani zgromadziło 
wezwanie założycielki Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci Madzi Buczek i Ojców Redemptorystów 
pracujących w Radiu Maryja.

Do tej pory na apel Madzi, przekazywany w każdą sobotę za pośrednictwem Radia Maryja, 
odpowiedziało ponad 74 tys. Dzieci. Podwórkowe Kółka Różańcowe Dzieci istnieją już w 19 krajach świata, 
m.in. w Niemczech, Anglii, Stanach Zjednoczonych, na Białorusi, w Czechach a nawet na Madagaskarze i w 
Tanzanii. Dzieci mogą gromadzić się razem na wspólnym odmawianiu Różańca lub modlić się o stałej porze 
we własnych domach. Modlitwę różańcową odmawiają w następujących intencjach: o zdrowie i potrzebne łaski 
dla Ojca Świętego, aby prowadził Kościół w trzecim tysiącleciu, za naszą Ojczyznę, za Radio Maryja i jego 
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założyciela, za biskupów i kapłanów, za misje, za dzieci nienarodzone, o nawrócenie grzeszników oraz rozwój 
Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci. Wszystkim kółkom patronują błogosławione dzieci z Fatimy: 
Hiacynta i Franciszek.

W tegorocznej modlitwie na placu pod jasnogórskim szczytem uczestniczyło ponad 30 tys. dzieci 
niemal z całej Polski. Wśród małych pielgrzymów były także dzieci z Czech, Niemiec i Białorusi. Wszyscy 
pielgrzymi – pomimo trudów podróży – radośni i uśmiechnięci uczestniczyli w tym niezapomnianym 
modlitewnym spotkaniu, którego centralnym punktem była uroczysta Msza święta koncelebrowany przez J. E.
ks. bpa Edwarda Janiaka z Wrocławia w asyście pięćdziesięciu kapłanów. Po uroczystym powitaniu 
pielgrzymek przez ojców z radia, ciepłe słowa zachęty do modlitwy i podziękowania za dotychczas złożone 
modlitwy wyraziła Madzia Buczek, na której słowa czekały z niecierpliwością wszystkie zgromadzone dzieci. 
Każde z nich chciało obejrzeć dziewczynkę, która pomimo własnego cierpienia potrafi tak pięknie mówić i 
działać na chwałę Boga. Po spotkaniu z Madzią miał miejsce mini koncert zespołu “Promyczki” z Nowego 
Sącza. Później dzieci dzieliły się swymi świadectwami. Każde wypowiedziane słowo tych dzieci z pewnością 
poruszyło malutkie serduszka przybyłych pielgrzymów i stało się zachętą do jeszcze żarliwszej modlitwy 
różańcowej do ukochanej Matki Najświętszej. O godz. jedenastej rozpoczęła się Eucharystia. W homilii J. E. 
ks. bp Edward Janiak wezwał dzieci, by nie tylko odmawiały modlitwę różańcową, ale i nią żyły kształtując 
swoją codzienność w szkole, w domu, na ulicy i w każdej chwili swojego życia. W modlitwie wiernych dzieci 
wypraszały łaski, składały różne dary ofiarne oraz wystosowały telegram do Ojca Świętego Jana Pawła II. Z 
radością odpowiedziały na propozycję spotkania się już za rok na Jasnej Górze podczas IV Pielgrzymki 
Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci.

Miesięcznik Rodzina Radia Maryja

Z naszego terenu wyjechały dwa autobusy z małymi pielgrzymami (Trzyniec, Jabłonków). Spotkanie z 
Madzią Buczek oraz wrażenia i przeżycia całego dnia pozostaną na zawsze w naszej pamięci. 

Zapraszamy wszystkie dzieci i ich rodziców do wspólnej modlitwy różańcowej. Wierzymy, że w 
przyszłym roku szkolnym będzie więcej nowych członków naszego Podwórkowego Kółka Różańcowego 
Dzieci.

PKRD Trzyniec

Redakcja otrzymyła jeszcze jeden artykuł autorstwa pani Janki Gorylowej z Jabłonkowa, który opisuje 
tę samą akcję. Z tego powodu zadecydowaliśmy artykuł ten w naszej gazecie nie zamieszczać. Autorce 
dziękujemy i przepraszamy, a z jej przyczynku zamieszczamy adresy kontaktowe, pod którymi sympatycy oraz 
chętni do zaangażowania się w PKRDz mogą zyskać bliższe informacje.

Maria Jaś, Dolní Lištná, 739 61 Třinec
Magda Czapla, Konská 40, 739 61 Třinec
Teresa Goryl, Bělá 1006, 739 91 Jablunkov
Janka i Lucyna Szotkwska, 739 61 Hrádej ve Slezsku č.p. 261

Dopis otce biskupa Františka Václava Lobkowicze mladým

Milí mladí křesťané, 
ještě mám živě v paměti chvíle setkání s papežem v Římě, kterého jste se mnozí z vás zúčastnili. Vím, 

že vás  - mladých věřících  - v našich farnostech není mnoho. Zdá se mi však důležité oslovit vás a vyjádřit vám
své velké očekávání a svou naději. Papež Jan Pavel II., který má mladé tolik rád, vám při své návštěvě v Hradci 
Králové řekl: "Buďte i vy jako vaši národní světci! Buďte církví, která předává dnešnímu světu radostné 
poselství evangelia. Buďte vášnivými služebníky církve. Církev vás potřebuje! Po čtyřicetileté snaze ji umlčet, 
ona u vás prožívá obdivuhodný vzestup, i když má své těžkosti. Počítá s energií vašeho mládí, s vaší inteligencí  
a nadšením. Důvěřujte církvi tak, jako ona důvěřuje vám!" (promluva v roce 1997) Ano, to vám chci říci i já: 
počítám s vámi  a důvěřuji vám! 

Vím, že se sami musíte potýkat s mnoha těžkostmi ve svém osobním životě i v životě společnosti. Vím, 
že často musíte překonávat své poklesky. Vím také, že i společenství církve ne vždy splňuje vaše touhy a 
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očekávání. Ale stejně jako lidé v minulé době prokazujte hrdinství! Všem vám, kteří se snažíte o opravdový 
křesťanský život a o evangelizaci našeho národa, chci upřímně poděkovat. Vám, kteří pracujete ve svých 
farnostech, kteří se staráte o děti, navštěvujete nemocné a pomáháte jim, kteří zpíváte ve scholách a sborech a 
nebo ministrujete. Vám, kteří se setkáváte v malých společenstvích a rozvíjíte svou víru k dospělosti  anebo 
ještě k tomu působíte jako animátoři a pomáháte druhým k živému postoji víry. Vaše odvaha, vaše upřímnost i 
vaše osobní zápasy jsou prvními vlaštovkami jara v novém tisíciletí. 

Chci povzbudit i vás, kteří jste se pro Krista ještě nerozhodli. Papež v Římě řekl nádherná slova: "Ježíš 
je ten, kterého hledáte, když sníte o štěstí. On je ten, kdo vás čeká, když vás nic z toho, co naleznete neuspokojí 
. Drazí mladí začínajícího století, řeknete-li Kristu ANO, pak říkáte ANO každému vašemu vznešenému 
ideálu." 

Milovaní, na závěr tohoto listu se na vás chci obrátit s výzvou nebo spíše s prosbou. Chci vám předložit 
nabídku k volontariátu - k dobrovolné službě. Věřím, že by povzbudilo celou naši diecézi a zvláště hlásání 
radostné zvěsti, kdyby mnoho z vás nabídlo ve svém mládí jeden rok služby jako dar Kristu a jeho církvi. Chtěl 
bych, aby se součástí života naší mladé diecéze, která letos slaví pětileté výročí vzniku, stalo i toto vaše 
svědectví: Prožít jeden rok s několikačlennou skupinou v nějakých farnostech naší diecéze ve službě 
právě tam, kde je třeba nezištně pomoci v různých oblastech života víry. Samozřejmě se na tuto službu 
budete dobře připravovat. Tento rok by byl vaším cenným darem, který Kristus bohatě a velkoryse odmění. 
Kdo cítíte, že byste byli ochotni nabídnout se a jít za tímto hlasem, obraťte se na mne prostřednictvím 
Diecézního centra pro mládež. To ponese odpovědnost za vaši přípravu i za vaši službu. 

Milí mladí, již dnes chci poděkovat vám, kteří "do toho půjdete". Celé naše společenství věřících v 
diecézi prosím o modlitbu, všechny bolesti a radosti vkládám do rukou Panny Marie a prosím ji o přímluvu. A 
vám všem, dětem, mladým, dospělým i těm, kteří "dorostli věku moudrosti", na mateřskou přímluvu Panny 
Marie žehnám 

+ Otec biskup František Václav

Oznajmienie dla członków Rodziny Radia Maryja i jej sympatyków z 
Trzyńca i okolicy

“Niespokojne serce człowieka, póki nie spocznie w Bogu.” św. Augystyn

Uprzejmie zapraszamy na spotkanie do salki parafialnej przy kościele św. Alberta każdą sobotę w 
miesiącu na godz. 15.00. Program proponuje:

wspólną modlitwę
obejrzenie filmu – video
spotkanie z ciekawymi ludźmi
informacje, wymiana doświadczeń, świadectwa – “Uczymy się żyć Bożą Miłością.”
Jest możliwość wypożyczenia kaset video i książek.

Podwórkowe Kółko Różańcowe Dzieci oznajmia, że ze względu na wolne dni wakacji spotkania się nie 
odbędą. Spotykamy się ponownie w trakcie roku szkolnego 2001/2002 każdą 2 i 4 sobotę w miesiącu o godz. 
15.00 w salce parafialnej. Wakacje – czas wolny od nauki, ale nie od modlitwy!

Życzymy wszystkim dzieciom błogosławieństwa Bożego na czas wakacji.

Zapraszamy młodzież do wzięcia udziału w III pielgrzymce Młodych Słuchaczy na Jasną Górę, która w 
tym roku odbędzie się w sobotę 15 września.

Niezapomniane wrażenia dadzą spotkania z młodzieżą polską, niemiecką, ukraińską i czeską. Wasza 
obecność na Jasnej Górze to kolejna okazja wykazania się swoją wiarą i sercem do Boga.

Bliższe informacje pod nr telefonu 324 990 u pani Dany Jaś.
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Kdo pozná?

Možná to způsobily prázdniny a s tím řada dovolených nebo opět nezájem o poznávací hru našich hradů 
a zámků.

Ve skříňce jsme nalezli jen tři odpovědi a ty nebyly správné. Jednalo se o zámek Orlík nad Vltavou. 
Cena, která byla přichystána pro výherce, tímto se přesouvá na další měsíc, kdy počítáme s větší ochotou 
soutěžení.

Zámek Orlík nad Vltavou leží v jižních Čechách, v okrese Písek. Původně to byl raně gotický hrádek, 
založen králem Václavem III. v 80. létech 13. století, později několikrát přestavován. Začátkem 16. století 
rozšířený, koncem 16. století zvýšen o dvě patra. Po požáru r. 1802 nadstavěno 3. poschodí. V zámeckých 
interiérech jsou soubory empírového nábytku, sbírky zbraní, obrazy a předměty z napoleonských válek. Zámek 
obklopuje anglický park. 

Uzávěrka dalšího hradu nebo zámku je 19. srpna.

KIVI

Pořad bohoslužeb v srpnu

1. Neděle 5.8.2001 – 18. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
2. Pondělí 6.8.2001- Svátek Proměnění Páně.
3. Neděle 12.8.2001- 19. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
4. Středa 15.8.2001 – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie.
5. Pátek 17.8.2001 – Den diecéze; 7.35 – polsky, 16.00 – koncelebrovaná pontifikální mše svatá –

česky.
6. Neděle 19.8.2001 – 20. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
7. Úterý 21.8.2001 – památka sv. Pia X., papeže.
8. Pátek 24.8.2001- svátek sv. Bartoloměje, apoštola.
9. Neděle 26.8.2001- 21. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
10. Středa 29.8.2001 – Umučení sv. Jana Křtitele.
11. Neděle 02.9.2001 – 22. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
12. Každou neděli půl hodiny před večerní mší svatou je adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a 

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

večerní polsky. V úterý, čtvrtek, sobotu - ranní polsky, večerní česky. 
14. Každý čtvrtek po večerní mši svaté a první pátek po ranní mši svaté je výstav Nejsvětější Svátosti 

Oltářní.
15. Každý pátek po ranní i večerní mši svaté je výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní s modlitbou 

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

16. Mše svatá v Domově důchodců na Sosně je každý pátek v 15.30. 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 srpnu

18. neděle v mezidobí (5.8.)
1. čtení: Kaz 1,2;2,21-23; 2. čtení: Kol 3,1-5.9-11; Evangelium: Lk 12,13-21
Žalm: odp. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!
ref. Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie.

19. neděle v mezidobí (12.8.)
1. čtení: Mdr 18,6-9; 2. čtení: Žid 11,1-2.8-19; Evangelium: Lk 12,32-48
Žalm: odp. Blaze národu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.
ref. Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

20. neděle v mezidobí (19.8.)
1. čtení: Jer 38,4-6.8-10; 2. čtení: Žid 12,1-4; Evangelium: Lk 12,49-53
Žalm: odp. Hospodine, na pomoc mi pospěš.
ref. Panie mój, Boże, pośpiesz mi z pomocą.

21. neděle v mezidobí (26.8.)
1. čtení: Iz 66,18-21; 2. čtení: Žid 12,5-7.11-13; Evangelium: Lk 13,22-30
Žalm: odp. Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.
ref. Całemu światu głoście Ewangelię.

22. neděle v mezidobí (2.9.)
1. čtení: Sir 3,19-21.30-31; 2. čtení: Žid 12,18-19.22-24a; Evangelium: Lk 14,1.7-14
Žalm: odp. Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka.
ref. Ty dobry Boże biednego ochraniasz.

Úmysly apoštolátu modlitby - srpen 2001

Denní modlitba Apoštolátu:

Božské 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 úmysly našich biskupů:

1. Úmysl všeobecný: Ať vědomí absolutní Boží vlády nad lidským životem vždy určuje rozhodnutí 
zákonodárců a zodpovědných činitelů národů.

2. Úmysl misijní: Ať čínská církev, podle své velké tradice, je oživována hlubokou evangelní 
spiritualitou kontemplativního života.

3. Úmysl národní: Ať ti, kdo se dali zlákat nabídkami sekt, najdou cestu k Ježíšovu evangeliu.
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Zprávy z Domečku 

Umíme se modlit? Víme co modlitba znamená pro náš život a jak ho může obohatit? Odpověď na tyto 
otázky můžete nalézt v některé z následujících publikací: 

Reinhard Abeln, Anton Kner “Jak se máme modlit?” Knížečka nám chce modlitbu přiblížit, ukázat, 
jaké předpoklady, přístupy a příležitosti k  tiché modlitbě nám poskytuje i náš všední hlučný den. Předkládá 
čtenáři, zejména takovému, který nemá s modlitbou velké zkušenosti, množství názorných a srozumitelných 
příkladů a podnětů, jež mu mohou pomoci cestu k modlitbě najít. Cena 39,- Kč. 

Romano Guardini “Modlitba Páně”. Již od prvních staletí se pokoušeli mystikové a křesťanští 
myslitelé vyčerpat tento nejryzejší výraz niternosti Kristovy. Věděli, že v každém slovu Otčenáše je uloženo 
božské bohatství. Také autor se pokouší otevřít a vyložit tento posvátný souhrn. Cena 75,- Kč. 

Romano Guardini “Růženec naší Paní”. Všem ctitelům Panny Marie a modlitby růžence je věnována 
tato knížečka. Přibližuje způsob a smysl této modlitby a obsahuje krátký výklad jednotlivých tajemství. Cena 
65,- Kč 

Antonyj Surožskij “V jámě lvové”. Autor je arcibiskupem patriarchátu ruské pravoslavné církve ve 
Velké Británii a Irsku. V knize se nesnaží modlitbu rozumově obhájit nebo vyložit, spíše hovoří o tom, co by si 
měl člověk uvědomit a co dělat, když se chce modlit. Cena 89,- Kč. 

Pavel Ambros “O modlitbě” . Těm, kteří se modlí Denní modlitbu církve, chce tato knížka pomoci k 
lepšímu porozumění a prohloubení praxe této modlitby. Cena 98,- Kč. 

LITANIE – velmi pěkně vázaná kniha obsahující přes 150 litanií pro různé příležitosti. Jsou zde litanie 
k Pánu Ježíši, Duchu svatému, k Panně Marii i ke všem svatým, litanie k obdobím a svátkům církevního roku. 
Vhodné pro soukromé pobožnosti. Cena 249,- Kč. 

Pro naši mládež doporučujeme 2 knížky: 

Josef Janšta “Mladí apoštolové”. Seznámíme se s Michalem, vůdcem party. Jeho sebejistota dostane 
trhliny po těžkém úrazu. Oči mu otevírají setkání s ošetřující sestrou Lucií v nemocnici. Skamarádí se s ní a 
pomáhá ji v boji se sektou, která se snaží přetáhnout k sobě děvčata ze schóly. Lucie s Michalem zůstávají i v 
dalším ději středem pozornosti čtenářů. Jejich konflikt kvůli víře vyústí v nová přátelství i poznání, že 
opravdoví křesťané – apoštolové – jsou schopni vytvořit společenství, ve kterých si lidé ověřují, co znamená v 
životě láska. Cena 58,- Kč. 

Johann Christoph Arnold “Výzva k čistotě”. Knížka určena pro snoubence a manžele. Lidé dnes 
všude hledají trvalé a smysluplné vztahy. Sexuální svoboda však přinesla mnoha duším místo osvobození jen 
zranění a samotu. Autor nazírá na manželství a sexualitu jako na velký Boží dar. Cena 159,- Kč.

Na závěr kniha pro ty, kteří se ocitli v těžké životní situaci: 

Benedikt Groeschel “Povstaň z temnot”. Autor se nám snaží poradit co dělat, když život ztratil smysl 
a situace se zdá bezvýchodná. Kniha není odpovědí, ale průvodcem pro ty, kdo jsou v temnotě. Je o tom, že 
navzdory temnotě život pokračuje dál. Je o přežití a o využití těchto nevyhnutelně temných údobí života k 
růstu. Cena 139,- Kč. 




