
MĚSÍČNÍK TŘINECKÉHO FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ

Číslo 7/III červenec 2001 Proti dobrovolnému daru

20 let kněžské služby 

Ve středu 27. června 2001 si náš pan farář, Otec František Vrubel, ve vší tichosti připomněl 20. výročí 
chvíle, kdy přijal své kněžské svěcení. Při této mimořádné příležitosti jsme mu položili několik otázek, 
abychom poznali jeho hodnocení minulých 20 let.

MOST: Před několika dny jste si připomenul dvacáté výročí kněžského svěcení. Pamatujete si ještě dnes 
na tento den? Co Vám z onoho 27. června 1981 zůstalo v paměti?

O. František: Úplně všechno. Na takové věci se přece nezapomíná. Ve čtvrtek nám na Vranově u Brna 
skončily exercicie a vraceli jsme se domů. Asi ve středu před tím jsem chytnul zřejmě nějakou virózu. Dostal 
jsem zimnici a vysokou horečku. Byl jsem slabý, - v takovém stavu jsem odjel domů. Doma jsem vypil snad litr 
čaje s citronem, vzal dva aspiriny a šel hned do postele. V pátek bylo trochu lépe. Hned ráno jsem odjížděl do 
Olomouce, protože pan biskup si přál, aby celá bohoslužba svěcení byla dokonale připravena. A tak jsme ve 13 
hodin pod vedením biskupského ceremoniáře připravovali bohoslužbu svěcení. Nebylo mi zle, ale nebylo mi 
ani dobře. Vím, že když jsme se večer v biskupské kapli modlili nešpory a růženec, seděl jsem v koutě zabalený 
do svetru a mlela se mnou zima. Večer jsem si ještě umyl vlasy a šel spát. Ráno mně probudily věžní hodiny, 
které kdesi odbíjely pátou. Horečka a zimnice byly pryč, ale byl jsem moc slabý. Celá mše svatá se svěcením 
dopadla dobře a krásně. Před katedrálou, když jsme vyšli společně s panem biskupem, mezi prvními mi 
blahopřál s kyticí bílých krásných růží můj hlavní doktor z vojny, který přijel na svěcení až z Prahy. Po obědě 
jsme na arcibiskupství udělili novokněžské požehnání sestřičkám a já sedal v docela dobrém stavu na rychlík 
směr Brno, abych 28. června 1981 poprvé vložil ruce na svoje spolubratry Brňáky, kteří byli svěceni vždy v 
neděli po olomouckém svěcení. Za týden po svěcení jsem slavil svoji primiční mši svatou.

Most: Co předcházelo Vašemu kněžskému svěcení? Říká se, že jste jako malý kluk chtěl být kuchařem… 

O. František: Mému svěcení předcházel normální klukovský, školácký a studentský život. Jsem z malé 
vesničky, kde jsme se znali všichni navzájem. Jak bylo dobře bez všelijakých diskoték s kraválem do rána… 
Moc rád na svoje dětství vzpomínám: na vesnici, kam už dnes jezdím jen na návštěvu, na lidi kolem, na různé 
práce na poli- spíše pomoc než nějaká opravdová práce (rád jsem pásl naši krávu,- to už dnes děti asi neznají), 
na školu, prostě na všechno. Domov a rodinu jsem neuvedl ne proto, že bych na ně nevzpomínal, ale proto, že 
domov a rodina ještě existuje. Co se týká té kuchařiny: mně se líbila od počátku medicína, jenomže říkejte 
klukovi v sedmé, osmé třídě, že bude ještě deset roků studovat. .. Tak padla volba na kuchařinu, protože tohle 
by mně bavilo. Člověk mínil a Pán Bůh změnil… Ale já za celou tu dobu nikdy nezapochyboval, že tohle je 
Boží záležitost, kterou jsem dostal jako dar. 

MOST: Co následovalo po kněžském svěcení? Od kdy jste v diecézní pastoraci? Jak složité bylo pro Vás 
coby duchovního období drsné základní vojenské služby v armádě, v níž nebylo oficiálně místo pro Boha a 
křesťanské myšlenky?
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O. František: Začal bych spíše od té armády, - to bylo spíše. To víte, že za dob totality se na člověka 
dívali jako na svatý obrázek. Spolu se mnou ale v Tachově sloužil farář církve Československé husitské. Byl na 
vojně o rok déle než já, takže by se dalo říci ve vojenské terminologii "můj mazák". Ale nedělal mazáka, jak 
tomu na vojně bývá. Já přišel do Tachova po měsíčním přijímači v Boru u Tachova – Vysočanech. V Tachově 
jsem měl původně dělat výstrojního skladníka, ale "vrchnost" dostala strach, cožeby "farář" v tom skladu mohl 
všechno provádět. Toho obratně využil hlavní doktor a vyžádal si mně jako zdravotníka na ošetřovnu. Takže 
jsem se dostal k něčemu, co mne bavilo. No a na ošetřovně byl zařazen jako zubní instrumentář i onen kolega z 
husitské církve. Člověk věděl jedno: že ani zde nesmí ztratit svoji identitu a tvář. Ve vojenském prostoru jistě 
nebylo oficiální místo pro Boha a křesťanské myšlenky, ale i tam bylo místo pro fér chlapy. Vzpomínám na 
řadu důstojníků, kteří se chodili před mým civilem se mnou loučit. Někteří známí z vojenských časů se hlásí i 
po jedenadvaceti letech. Jinak po kněžském svěcení byla primiční mše svatá a 8. července 1981 jsem nastoupil 
na svoje první kaplanské místo ve farnosti Bílovice u Uherského Hradiště na Moravském Slovácku, kde jsem 
pobyl 3 roky a 2 měsíce. A zrovna v den dvacátého výročí mého příchodu do první farnosti budu právě tam, dá-
li Bůh, na primiční mši svaté novokněze, kterého jsem jako žáčka učil náboženství… No, není Bůh roztomile 
pozorný?

Říká se, že první místo je od samého Pána Boha. Tady to sedělo dokonale, na toto první místo nikdy 
nezapomenu, tam bylo krásně, spousta bezva lidí a moře pěkné práce a dobrý šéf. A za kostelem je potom 
pěkný hřbitov…

MOST: Jaký byl rozdíl být knězem před listopadem 1989 a po něm? Co přinesl pád komunismu do 
praktického života kněze?

O. František: V podstatě tady rozdíl ani není, možná jen v duchovní správě. Po listopadu 1989 padla 
funkce tzv. církevních tajemníků, kteří měli podle tehdejšího vyjadřování tzv. ochranný dohled nad církví. Ve 
skutečnosti měli za úkol pomalou a nenápadnou likvidaci církve. Těžko si dnes představit, že člověk vystuduje 
dejme tomu ekonomii, stane se inženýrem, ale potřebuje tzv. státní souhlas k výkonu svého povolání. Přitom 
tajemník musel být zkušeným straníkem nepřátelsky orientovaným proti církvi. Když někomu odebrali státní 
souhlas, nemuseli zdůvodnit proč. Lidi měli strach přihlásit děti do náboženství, - pamatuji si, že v celém Třinci 
jich chodilo asi třicet na všech školách, v Ostravě ve farnosti nynější katedrály jsem jich učil asi pět. V řadě lidí 
ale zůstal nepříjemný pocit z jiné věci: tehdy se bylo na co vymluvit, dnes už ne. Je skoro komické, že ještě 
dnes musí člověk slyšet, že za totality to nešlo a proto neznám základy křesťanství dodnes. Jenže totalita 
skončila před dvanácti lety a od té doby zde byl a je prostor pro aktivní křesťanský život. Může se student na 
vysoké škole omlouvat, že nezná malou násobilku, protože když to ve škole probírali, on zrovna ležel s angínou 
doma? Bude se moci na to vymlouvat do konce života? 

MOST: Jak rychle Vám uteklo oněch dvacet let? 

O. František: Kdysi jsem v kostele říkal, že čas v podstatě neutíká. Týden měl obrazně sedm dní před 
tisíci léty, před rokem a bude to tak i za deset let. Ten pocit běhu času je vždy, když má člověk hodně práce. 
Ale mohu říci, že těch dvacet let uteklo i mně. Když třeba dnes přijedu na jižní Moravu a vidím, že se už žení a 
vdávají ti, které jsem učil v náboženství, nebo už i ti, které jsem křtil, pak si člověk nemůže říci nic jiného, než 
že to opravdu uteklo. 

MOST: Co Vás jako kněze v minulých dvaceti letech potěšilo a co naopak zarmoutilo… Co Vás zabolelo 
nejvíc, co zase třeba pořádně naštvalo?

O. František: Vezmu to z opačného konce: Co mně naštvalo? Ani si nevzpomínám konkrétně, že by 
mně v životě něco moc naštvalo. Lidé s nadváhou se prý hned tak vytočit nenechají. Tady bych ale rád 
upozornil na jedno: jestliže člověk někdy zvedne hlas, pak to zdaleka nemusí být ještě z důvodu hněvu. 
Zvednout hlas lze i z bolesti, zármutku či zklamání. Velmi se mýlí lidé, kteří každé zvednutí hlasu považují za 
projev hněvu. Kdyby mně ale něco opravdu pořádně naštvalo, pak bych to ale nezveřejnil ve farním časopise z 
jednoho důvodu: máme typy lidí, kteří to pak dělají naschvál a dobře se baví. Tuhle radost jim nedopřeji. Co 
zarmoutilo, co zabolelo, - to ví Bůh sám. On tyto věci nedopouští a nedává proto, abychom je vynášeli na obdiv 
světa. Jistěže v každém životě je zármutek, zklamání, bolest … proč by život kněze měl být výjimkou? A co 
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potěšilo? Každá kněžská práce, zejména mše svatá. Je rozdíl být na mši svaté v lavici, zbožně se jí účastnit a 
mši svatou přímo sloužit. Když se TO odehrává ve vašich rukou, je to úplně něco jiného. A taky mně těší, když 
je kněz brán jako kněz, ne jako herec, kterému kdosi musí předepsat scénář a jiní jsou zase jako porota, která ho 
ocení nebo neocení. I v pozemském, viditelném životě Ježíše Krista byly chvíle, kdy zajásal v Duchu svatém, 
ale byla i chvíle, kdy přiznal, že jeho duše je smutná až k smrti. Kdo si představuje kněze jako jakéhosi div ne 
mimozemšťana, který všechno ví, všechno umí, má věčný úsměv na tváří, …. asi nemá o kněžství správnou 
představu. 

MOST: Jak těžké je být katolickým knězem? Netíží Vás někdy samota, plynoucí z celibátu? Není Vám 
lidsky řečeno někdy třeba smutno? Jste ve svém povolání vnitřně spokojený?

O. František: Knězem není těžké být, jestliže vím, že nehraji první housle. A to nehraji nikdy. Jsme tady 
jako dělníci Ducha svatého. Jistě jistou dávku solidnosti a zodpovědnosti mít musím, za něco před Bohem 
odpovídám a nejen za něco, za někoho především. Protože Bůh mi svěřil nesmrtelné duše a to není málo. Ale 
nelze zapomenout, že Bůh je ten první a taky poslední, že má tedy první a poslední slovo. Pojem samoty 
neznám. Aby bylo správně chápáno: neříkám, že jsem stále mezi lidmi a stále někde. Jistě jsou chvíle, kdy kněz 
mezi lidmi být musí, jsou chvíle, kdy je dobré, když je mezi lidmi a jsou chvíle, kdy je lidsky řečeno sám. To 
slůvko "sám" ale neznamená, že nemá kam jít a s kým mluvit. Je sám, lidsky sám, aby byl naplno se svým 
Bohem. Ještě jednou upozorňuji: kněz není vykonavatelem nějaké kultury či hercem. Bůh v něm ve svém 
kněžství žije a musí se někdy dostat, jak se říká "ke slovu" a to bezprostředně. Tam člověk musí být lidsky sám, 
nijak by to nešlo – a to je podstata celibátu. Kdo tohle nechápe, nechápe nic. Dnes je velikou módou zakrývat 
své neznalosti přemírou mluvení – zejména v náboženské oblasti. Je to škoda, dostáváme se postupně k tomu, 
že víme čím dál tím méně. Řada lidí, kteří neznají ani pořádně katechismus by chtěla usměrňovat třeba i 
Svatého Otce … 

A poslední otázka, zda jsem spokojený? To by bylo po dvaceti letech málo. Jsem ve svém povolání 
šťastný, cítím se v něm doma a nikdy bych neměnil. 

MOST: Litoval jste někdy svého nezvratného rozhodnutí zpřed 20 let? Jinak řečeno, kdyby dnes ráno 
byla sobota 27. června 1981, šel by jste do olomoucké katedrály před biskupa Josefa Vránu a znova přijal 
kněžské svěcení?

O. František: Svého povolání jsem nikdy nelitoval. Litoval by někdo že jej Bůh něčím obdaroval na celý 
život a celou věčnost? A kdyby se teoreticky opakovala sobota 27. června 1981, šel bych do olomoucké 
katedrály znovu a kdybych neměl po horečkách a zimnicích, šel bych ještě rychleji. 

MOST: Otče Františku, děkujeme za rozhovor a za to obrovské množství práce, kterou jste pro třineckou 
farnost doposud vykonal. My, třinečtí farníci, Vám přejeme do dalších let kněžské služby snad jediné: aby jste 
byl vždy šťastný a spokojený ve svém životním povolání, byť to není povolání vůbec jednoduché. Vše nedobré ať 
se Vám vyhýbá a radostné Vás často navštěvuje. 

Připravil Ing. Marian Kozok

Katolická biblická federace 

Před časem jste se, milí čtenáři MOSTu, dozvěděli v rozhovoru s P. Chalupou o Českém katolickém 
biblickém díle. Tentokrát bychom rádi navázali na tuto tematiku a pokusili se představit pojem biblického 
apoštolátu v širší souvislosti.

Všechny národní katolické biblické instituty sdružuje Katolická biblická federace (KBF). V současné 
době ji tvoří 90 řádných a 217 přidružených institucí z celkem 126 zemí celého světa.

Co říci o podstatě tohoto sdružení? Federace je světovým katolickým společenstvím administrativně 
odlišných mezinárodních a místních organizací, které se věnují biblickému apoštolátu.

A zeptáme-li se, co je jejím záměrem? - Cílem federace je pěstovat a podporovat práci katolických 
organizací, zaměřených na biblicko-pastorální službu, které po celém světě spolupracují s biskupy, aby "Boží 
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slovo bylo dostupné všem" (jak říká konstituce Druhého vatikánského sněmu O zjevení "Dei Verbum" v článku 
6).

Právem může následovat otázka: Jakým způsobem? Odpovědi najdeme hned v prvních článcích Stanov 
KBF. Jde zejména o:

- podporování překladů a distribuci Písma svatého, aby všem "věřícím křesťanům byl dokořán otevřen 
přístup k Písmu svatému" (Dei Verbum 22),

- studium, chápání a používání Bible: "všichni věřící mají častým čtením Písma svatého získat nesmírně 
cenné poznání Ježíše Krista" (Dei Verbum 25),

- podporování názoru, že pastorální péče má být postavena na Písmu, neboť "je třeba, aby se všechno 
církevní kázání i křesťanská zbožnost živila a řídila Písmem svatým (Dei Verbum 21),

- využívání všech prostředků sloužících k tomu, "aby co nejvíce služebníků Božího slova mohlo Božímu 
lidu s užitkem poskytovat pokrm Písma" (Dei Verbum 23).

K činnosti také patří:
- koordinace středisek pro biblicko-pastorální službu,
- mezinárodní sdílení biblických kurzů, studijních materiálů, přednášek apod.,
- ekumenická spolupráce se Spojenými biblickými společnostmi, s jinými organizacemi církví nebo 

církevních společenství, které mají podobný cíl, i s jinými vhodnými organizacemi.
KBF má svou hlavní kancelář v německém Stuttgartu (kdo má přístup k internetu a nevadí mu 

angličtina, může nahlédnout na webové stránky: www.c-b-f.org). Prezidentem federace je biskup italské 
diecéze Brixen-Bozen Wilhelm Egger. Nynější generální sekretářkou je Clara Maria Diaz, původem z 
Kolumbie. Tuto mimořádnou ženu může snad krátce charakterizovat přísloví, které cituje ve svém okružním 
listu představitelům národních biblických institutů: "Poutníku, nehledej cestu, neboť cesta se ti ukáže, až začneš 
putovat." (Někdy příště by bylo velmi užitečné věnovat se alespoň ve stručnosti životopisu Clary Marie Diaz.)

Vždy po šesti letech se zástupci národních institutů setkávají na plenárním shromáždění Katolické 
biblické federace. V příštím roce se bude konat už 6. plenární shromáždění, a sice v libanonském městě 
Bejrútu. Účastníci se budou zabývat tématem: "Boží slovo - požehnáním pro všechny národy." Každé takové 
setkání má motto, vyjádřené citátem z Písma svatého. Tentokrát byla vybrána slova "Ukážeš mi cesty života" ze 
Skutků apoštolů (Sk 2,28; Ž 16,11).

Hlavním biblickým textem jsou tedy Skutky apoštolů - kniha, která ukazuje, jak šířit Slovo v 
pluralistickém světě.

Delegáti jednotlivých národních institutů budou uvažovat o organizaci a poslání federace, předávat si 
zkušenosti, promýšlet a hodnotit svou biblicko-pastorální službu - a samozřejmě také modlit se a slavit Slovo.

Během každého plenárního shromáždění bývá vypracován závěrečný dokument, který vystihuje ducha 
tohoto shromáždění. Skládá se obvykle ze dvou částí: první je poselství, které vyplyne z dynamiky samotného 
plenárního shromáždění, druhou tvoří záměry federace pro příštích 6 let.

Plenární shromáždění KBF není izolovanou záležitostí delegátů, kteří se setkají na určitém místě, aby se 
zamýšleli nad určitým tématem. Plenární shromáždění je událost, která by měla mít širokou odezvu na všech 
úrovních a ve všech společenstvích, kam sahají aktivity členů federace. Proto jsme všichni pozváni, abychom se 
podíleli na přípravě této události.

Jak bychom se mohli konkrétně účastnit přípravy plenárního shromáždění? Například studiem Skutků 
apoštolů ve společenstvích a skupinách - z hlediska pluralismu, se kterým se setkávala společenství prvních 
křesťanů (mohu k tomu doporučit komentář ke Skutkům apoštolů, který nedávno vydalo Karmelitánské 
nakladatelství).

Velmi rád uvítám Vaše poznatky, náměty a připomínky, které by z takových setkání vzešly, na nové 
adrese Českého katolického biblického díla: 783 16 Dolany u Olomouce 443.

(P. Petr Chalupa, ředitel ČKBD. Příspěvek vznikl na podnět paní Michaely Wawreczkové).

Kozubová (napoprvé) nevyšla

Drazí farníci, v minulém čísle MOSTu a rovněž v neděli 3. června jste byli zváni k účasti na farním 
výletu ke kapli svaté Anny na Kozubové. Tento výlet se měl konat v sobotu 9. června, vyvrcholením měla být 
společná mše svatá v 13.30. Bohužel člověk míní, Pán Bůh mění. Již ve čtvrtek odpoledne 7. června se 
odpoledne zatáhlo a celý pátek byl ve znamení dešťových přeháněk různé intenzity. Celou noc déšť bubnoval 
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na okna a rovněž sobotní ráno bylo otřesné: obloha šedá ze všech stran, mírný, ale vytrvalý déšť, všude mokro, 
teplota jen 12 stupňů. Za této situace, která navíc ani neskýtala vyhlídku na zlepšení v několika příštích 
hodinách, bylo možné pouze jedno rozhodnutí: akci zrušit. Jelikož jsme neměli možnosti, jak ono odvolání 
sdělit Vám všem, kteří jste eventuálně uvažovali o výletu, zůstalo konečné rozhodnutí na každém z nás. Není 
možné v takovém počasí vzít děti do přírody, jelikož každý rodič nese přece zodpovědnost za jejich zdraví. O 
zrušení akce byli pochopitelně informováni naši kněží a rovněž místní kostelník, který bydlí pod Kozubovou. 

Všem nám bylo velmi líto, že se počasí až tak moc nevyvedlo, ale nedalo se nic dělat, tak to někdy v 
životě bývá. Koneckonců, i s touto variantou jsme (potichu) počítali, viz poslední MOST. Cestovat někde po 
horách v dešti není dle mého názoru dobrý nápad: máte mokré boty, nemůžete si sednout do trávy, děti si 
nemůžou hrát v přírodě, prostě rozhodnutí zrušit akci se nám zdálo jako jediné východisko ze vzniklé situace. 
Zároveň děkujeme těm osmi odvážlivcům (viz článek Ad Kozubová), kteří se navzdory dešti a chladu na 
Kozubovou vydali, za jejich odhodlání a pevnou vůli. Ceníme si jejich snahy, odvahy, víry, případně i 
prožitých fyzických útrap. Velmi nám je líto rovněž provozovatele horské chaty na Kozubové, který se na náš 
množstevně větší příchod patřičně připravil (včetně posil v kuchyni a výčepu), ale nakonec se nikoho (skoro) 
nedočkal. Nebyla to naše pohodlnost nebo nechuť. Dovolím si tvrdit, že to byla vyšší moc, která rozhodla o 
tom, že počasí bylo jaké bylo a my jsem nebyli tam, kde jsem být chtěli – na Kozubové. 

Není všem dnům konec: během srpna se možná pokusíme zorganizovat druhý pokus "dobytí 
Kozubové". Uvidíme, však pro takový výlet toho není třeba zase tak moc zařizovat. Léto přece začalo teprve 
před několika dny…

Za organizátory "omluvenku" napsal Marian Kozok

Ad Kozubová 

Milí farníci, kteří jste si plánovali, že se zúčastníte farního setkání na Kozubové, jste jistě byli zklamání 
počasím, jaké v to ráno bylo. I já jsem byla trošku zaskočená, ale od úmyslu se té farní akce zúčastnit mne to 
neodradilo. Ani těch ostatních, kterých se nás tam sešlo celkem osm. Cestou nás počasí překvapilo ještě víc, 
protože během dopoledne přestalo mžít a šlo se nám velice dobře. Dalo by se říct ideální počasí na tůru. Nebylo 
ani teplo ani zima ani nefoukal vítr. Jenom jsme si trochu orosili obuv. Od rána mi bylo jasné, že kaple bude 
zamčená a že se nebude slavit mše svatá. Ačkoliv věkem patřím už k té trošku starší generaci, nějaké špatné 
počasí mě nemůže odradit od úmyslu zúčastnit se poutě nebo nějaké akce, kde se setkávají křesťané. Tak jsem 
byla trošku zklamaná tím, že se nás tam nesešlo víc, zvlášť jsem očekávala, že tam přijde aspoň nějaká ta 
mládež, mohli jsme se aspoň společně pomodlit a zazpívat si. Ta hrstka, která nás tam byla, se střídavě scházela 
a zase rozcházela. Taky bych se chtěla zmínit, že nás na chatě na Kozubové očekávali a dokonce se na nás těšili 
a byli připraveni nás obsloužit. Byli velice ochotní což mě mile překvapilo.

Milí farníci, nedejte se napodruhé odradit špatným počasím. Ráno je tak a třeba v poledne může být zase 
jinak. Já to vždycky nechávám na Pánu Bohu a ještě jsem nikdy nebyla zklamaná, vždyť nakonec když jdeme 
na pouť nebo akci, kde se mají setkat křesťané, máme přinést nějakou tu oběť. Pokud nám to zdravotní stav 
dovolí. Přes to všechno, že ta akce moc nevyšla, chtěla bych říct Pán Bůh zaplať všem, kteří se o to snažili, 
abychom se opět někde všichni sešli. A byli až tak ochotní a důslední, že nám tak podrobně popsali trasy jak na 
Kozubovou dojít. Kdo má na starost nějakou akci tak má přece s tím dost starostí a těší se na vydařený závěr. 
Nejen já, ale určitě ani těch ostatních sedm nelitujeme, že jsme nakonec na tu Kozubovou šli. Já jsem se osobně 
na to setkání celý měsíc těšila, ale až tak úplně zklamaná nejsem. V tichosti jsem se u kaple pomodlila za Vás 
za všechny, kteří jste tam aspoň jít chtěli.

Marie Nytrová

Misie ve Středoafrické republice

V únorovém čísle REPORTU byl uveřejněn článek "Ve stopách Pražského Jezulátka do Středoafrické 
republiky". Popisuje práci bosých karmelitánů ve Středoafrické republice, jedné z nejchudších zemí na světě. 
Lidé zde stále žijí v chatrčích z pálených cihel se slaměnými střechami stejně jako kdysi. Průmysl, 
zdravotnictví a služby buď vůbec neexistují, anebo nefungují. Jednou z mála organizací, které pomáhají lidem v 
těchto podmínkách přežít a dávají jim nějakou naději, jsou katolické a protestantské misie. Liguarští bosí 
karmelitáni zde působí více než čtvrt století a spravují čtyři misijní centra, dvacet misijních škol, osm 
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mateřských školek a čtyři dispensáře. Pokusili jsme se s misionáři navázat kontakt a dostali jsme krásný dopis 
od O. Anastasia Roggero, OCD, převora kláštera Pražského Jezulátka u Panny Marie Vítězné na Malé Straně. Z 
jeho dopisu citujeme: "Pracuji již dlouho ve Středoafrické republice, kde je hodně trpících, kteří potřebují naši 
pomoc. V zemi školy nefungují, misie organizuje školu pro dva tisíce dětí a máme také sto chlapců v semináři. 
… Opravdu mám velikou radost z Vás i všech těch, kteří jsou schopni projevit jakoukoliv solidaritu a lásku k 
naším bratřím a sestrám, ačkoliv jsou tak vzdáleni. Další formou pomoci je adopce na dálku. V Arenzanu, kde 
je ředitelství našich misií, máme mnoho fotografií malých chlapců, studentů našich škol, malých seminaristů, 
nebo prostě dětí, které jsou v blízkosti misií. Náš systém je velmi prostý, člověk, jenž má zájem o adopci na 
dálku, obdrží fotografii chlapce s jeho jménem a posléze jednou ročně celoroční zprávu o jeho prospěchu, 
životě, apod. Dotace na jeho potřeby je dobrovolná, dle možnosti. Těším se na další spolupráci s Vámi a prosím 
o odpověď, kolik fotografií chlapců ze Středoafrické republiky, dá-li Pán, poputuje ke svým novým adoptivním 
"rodičům" do Třince a okolí. Vyprošuji Vám mnoho Božího požehnání pro Vás i všechny Vaše blízké. O. 
Anastasio Roggero, OCD." Pokud byste chtěli přispět na misie ve Středoafrické republice, je možné předat 
peníze v Domečku nebo je možné si zde vyzvednout přímo složenky. V Domečku se mohou přihlásit rovněž 
zájemci o adopci na dálku nebo se přímo obrátit na adresu kláštera: Klášter Pražského Jezulátka, Karmelitská 9, 
118 00 Praha 1.

Ku czci Imienia Bożego! 

Motto: 
Niechaj Duch Święty oświeci nasze umysły i rozum,
a będą pokrzepione serca nasze!

Dla kogo, Panie, stworzyłeś ten świat,
Dla kogo te hojne cuda przyrody?
Gdzie popatrzysz rozwiany, pachnący kwiat,
Kryształowe źródła i szumiące wody.

Dla kogo te gwiazdy, słonko promieniem sieje?
By nic nie zwiędło dla Twego Imienia!
Wszystko co żyje na ziemi, na niebie
Nie zaznało nigdy złowrogiego cienia!

Wszystko jest, o Boże, pod Twoją źrenicą,
Wszystko będzie nadal nieznane, Boże 
nieskończony,
I wszystko zostanie dla nas tajemnicą,

Czy i ja dla Twej chwały, o Boże, jestem 
stworzony?

O ile tak, to biada mi, biada, Boże nieskończony,
Że Cię nie czciłem nigdy należycie.
Serce moje skruszone spokoju nie daje,
Choć dary z rąk Twoich brałem wżdy obficie.

Wnijdź do serca mego, o Jezu, 
posil mnie grzesznego!
Będę Ciebie uwielbiał i czcił
Póki mi serce bić będzie, póki będę żył!

Franciszek Babiuch

Hlas varhaníka 

Když jsem o Slavnosti Nejsvětější Trojice začal hrát píseň č. 932 (tj. píseň, kterou jsme vždy o této 
slavnosti zpívali), zazněl kostel krásným zpěvem. Věřte mi, to se opravdu varhaníkovi hezky hraje, když kostel 
zní hlasy věřících tak, jak se o tom zpívá ve velikonočním Exsultet: "A v mohutném zpěvu lidu ať tento svatý 
dům Boží zní ozvěnou té radosti!". Ostatně, kdo z nás by se nepřidal k ambroziánskému hymnu Te Deum –
Bože, chválíme Tebe?…

Jenže… Po 3. sloce se to začalo nějak rozjíždět a jednotný zpěv začal utichat. Měl jsem dojem, že někdo 
zpívá jednu píseň a někdo jiný něco jiného. A skutečně… Po chvíli jsem zjistil, že intenzita zpěvu pomalu 
slábne a nakonec hrály pouze varhany a zpívalo pár nejistých hlasů včetně mého. Už to nešlo zastavit, protože 
průvod kněze s doprovodem akolytů a ministrantů vstoupil do presbytáře. A reakce O. Františka byla 
očekávána, pochopitelná a logická. Vyvstala zde však otázka PROČ? Proč se ten krásný a jednotný zpěv změnil 
v nejisté "mručení" a krásný začátek mše svaté se změnil ve výčitku kněze? A mnozí z nás si v duchu jistě 
říkali: "Vždyť já jsem zpíval, já jsem chtěl zpívat. Tak proč se to najednou "rozjelo"? Proč soused vedle mě 
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začal zpívat něco jiného? Já jsem v tom přece nevinně?" I pro mě to bylo nejasné a nepochopitelné! Jakoby 
každý z nás zpíval něco jiného! O. František vyčetl věřícím, že nenosí sebou do kostela zpěvník, že se jim 
zpívat nechce. Proč ale těch pár prvních slok jsme zpívali všichni a pak – jako když utne? Sáhl jsem proto po 
původním kancionálu z roku 1973 a pochopil. Píseň č. 932 "Bože, chválíme Tebe" zde má pouze 4 sloky oproti 
pozdějším vydáním s 12 slokami. První tři sloky jsou stejné, ale 4. sloka odpovídá 12. sloce v pozdějších 
vydáních kancionálu. A tak se nemůžeme divit, že zpěv byl nejednotný a v konečném důsledku nezpíval nikdo.

Pokusme si teď trochu zavzpomínat. Když v roce 1973 spatřilo světlo světa 1. vydání "Kancionálu –
Společného zpěvníku českých a moravských diecézi", byli jsme všichni moc šťastní, že po mnoha letech byl 
vydán katolický kancionál. Nevím, jak těžce se toto vydání rodilo, ale dovedu si živě představit, že v té době to 
určitě vydavatel (Česká katolická charita) neměl lehké. Určitě byl limitován vším možným, snad i rozsahem 
zpěvníku, a tak byl nucen vybírat z regionálních kancionálů písně, které považoval za nejvhodnější, protože asi
nebylo možné vydat kancionál zvlášť pro každou diecézi s přihlédnutím na její zvyklosti, některé písně musely 
snad být zkráceny – to byl možná i osud písně č. 932. Postupně, jak to doba umožňovala, byl kancionál opět 
doplňován, nejdříve byl vydán Dodatek ke kancionálu (taková bílá brožurka), později novější vydání, pak ještě 
Kancionál s dodatkem pro olomouckou arcidiecézi (ve kterém se znovu objevily písně, které někteří znají např. 
z "Boží cesty" a na které s nostalgií vzpomínají) a pokud vím, je opět připravováno nové vydání. 

O tom, zda výběr písní je nejšťastnější, zda umělecká úroveň kancionálu je na patřičné výši se stále 
vedou spory, ale buďme rádi, že kancionály máme a že kostel může zaznít jednotnými hlasy věřících. Chce to 
ovšem vyvinout určitou aktivitu i z naší strany. Je pochopitelné, že nikdo nebude kupovat při každé změně 
nový kancionál, ale nebylo by vhodné zaměnit původní, téměř třicet let staré vydání za novější? Slyšel jsem 
názor, že "v jedněch botách také nikdo nechodí třicet roků…" Něco na tom bude. 

Na závěr ještě jeden postřeh. Minulý týden jsem na mši svaté výjimečně seděl dole v lavici, přede mnou 
seděla paní, která velmi pěkně zpívala - z kancionálu staršího vydání. Avšak když k svatému přijímání zazněla 
píseň č. 726, paní přestala zpívat a divila se, že tuto píseň v kancionálu nemá! Proč asi?

Ty z vás, kdo jste si moje slova vzali k srdci a rozhodli jste se ke koupi nového kancionálu chci 
upozornit, že v současné době jsou kancionály vyprodány. Nové zpěvníky jsou však objednány a po jejich 
vydání vás budeme v našem časopise okamžitě informovat.

Stanisław Janczyk

Ojciec PIOTR RAK odchodząc do Hlučína mówi: "Czeka mnie nowe 
wezwanie, nowe obowiązki." 

W połowie czerwca dotarła do nas wiadomość, iż Ojciec PIOTR 
RAK, został wysłany na swą nową placówkę, do parafii Hlučín. Co prawda, 
nie jest to dla nas już nic wyjątkowego: np. od roku 1990 jest to siódma 
zmiana wikarego w naszej parafii i jest to swego rodzaju podatek wielkich 
parafii, w których młodzi kapłani - neoprezbiterzy zyskują swoje pierwsze 
doświadczenia, by po jednym czy dwóch latach szli dalej, pielgrzymując po 
powierzonych im parafiach.. Poprosiłem więc Ojca Piotra o krótki wywiad 
"na pożegnanie"…

M. Kozok: W dzień pojawienia się lipcowego numeru MOSTu będzie 
ksiądz oficjalnie już wikarym w parafii Hlučín, 8 km od Ostrawy. Można więc 
powiedzieć, iż praca księdza dobiegła w naszej parafii kresu. Oczekiwał 
ksiądz ową zmianę, jak wielkim była ona zaskoczeniem?

O. Piotr: Było to dla mnie bardzo wielkim zaskoczeniem, zwłaszcza, że u nas w Polsce wikariusz 
odchodzi z parafii najwcześniej po 3 latach. 

M. Kozok: Proszę w skrócie streścić swoje uczucia ze swej pierwszej placówki kapłańskiej, którą była 
właśnie nasza parafia…
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O. Piotr: Pierwsza parafia jest nazywana trochę żartobliwie pierwszą kapłańską miłością i obojętnie jaką 
by nie była zawsze pozostaje głęboko w sercu kapłana. Spotkałem już wielu księży, którzy obchodzili swój 
złoty jubileusz a wciąż wspominali na początkowe kroki swego kapłaństwa. I chociaż daleko od domu, zawsze 
byłem głęboko wzruszony i podbudowany postawą tutejszych ludzi, których życzliwość, dobroć, otwartość i 
bezpośredność świadczyła o głębokiej wierze, przywiązaniu do Kościoła i swej ojczyzny.

M. Kozok: Jacy byliśmy my – parafianie trzynieccy – w oczach księdza?

O. Piotr: Przychodzi mi na myśl tylko jedno słowo: dziękuję. Tym słowem chcę ogarnąć wszystkich 
ludzi, którzy mi wiele pomagali, wiele nauczyli, prowadzili przez cały czas mojej posługi duszpasterskiej w 
Waszej parafii. Nie chcąc nikogo pominąć, chcę w szczególny sposób podziękować paniom gospodyniom na 
probostwie, kościelnym, organistom, ministrantom, wspaniałej młodzieży, chórom, wszystkim organizacjom 
pozakościelnym, z którymi byłem związany. Chorym, których darzyłem miłością i ciągle darzę i będę zawsze 
niósł w swym sercu i pamięci. Pragnę Bogu podziękować za każdego z Was. Dziękuję za to, żeście mnie 
przyjęli, zawsze uważnie słuchali, za Waszą cierpliwość i zrozumienie. To co tu przeżyłem u Was, czego się 
nauczyłem, to wezmę ze sobą do mojej walizki na drogę kapłańskiego życia jako drogocenną perłę. 

M. Kozok: Co ksiądz wie o swej nowej parafii? Czego oczekuje? Nie będzie księdzu brakowało 
bezpośredniego kontaktu z językiem polskim w parafii Hlučín?

O. Piotr: Każda parafia to nowe wezwanie, nowe perspektywy, nowe obowiązki. Człowiek zawsze 
trochę się boi, ale musi ufać Jezusowi. Jeśli On mnie posyła i tam mnie chce mieć, to znaczy że tam mnie chce 
mieć, jest w tym logika zbawcza. I chociaż do końca tego nie rozumiem, należy to pozostawić Bogu. Język 
polski kocham, ale tak jak apostołowie musieli odejść ze swej ojczyzny, aby szerzyć prawdę o Królestwie 
Bożym, tak i ja idę ich śladami. Kiedy pomyślę o moich kolegach, którzy pracują w Afryce czy Azji, 
perspektywa duszpasterstwa tylko w języku czeskim w Hlučíně nie jest w ogóle przerażająca. Przecież właśnie 
dlatego przyszedłem z Polski do Czech, na Morawę, by w waszych-naszych parafiach śląskich i morawskich 
wykonywać posługę kapłańską. Myślę, że odejście do Hlučína nie oznacza zatarcia kontaktów z tak miłą memu 
sercu ziemią cieszyńską. Dziękuję Ci, Marianie, za przeprowadzony wywiad, ślę wam drodzy czytelnicy i 
parafianie z serca płynące pozdrowienia wypraszając każdemu z osobna błogosławieństwo Boże i radość w 
duszy. Szczęść Boże! Ojciec Piotr Rak. 

M. Kozok: Dziękujemy Ojcze za miłe i przychylne dla nas słowa, dziękujemy za wszystko, co ksiądz dla 
nas wykonał. Prosimy o pamięć oraz życzymy wiele sukcesów w dalszej pracy duszpasterskiej w przyszłych 
parafiach, tam, gdzie Opatrzność Ojca pośle. Jeszcze raz, dziękujemy i wszystkiego dobrego!

Jak se mají, co dělají: P. Jan Wojnar – z Vendryně do Francie 

V minulém měsíci jsem dostal zajímavý dopis, jehož pisatelem je P. Jan WOJNAR. Tento kněz působil 
v Třinci jako kaplan od léta roku 1993 do léta roku 1994, poté byl několik let farářem v sousední farnosti 
Vendryně. Poté se po něm v našem kraji "slehla zem", neboť se přestěhoval do daleké Francie, do obce –
vesničky Anse u Lyonu. Stal se členem ekumenické komunity Chemin Neuf. A ve svém dopise, který Vám 
MOST přetiskuje, neboť patří všem třineckým farníkům, píše Otec Jan toto:

Srdečně pozdravuji všechny třinecké farníky. Možná zbytečně připomenu, že jsem v období 1993-1994 
kaplanoval v Třinci po boku Otce Františka Vrubla, kterého tímto srdečně pozdravuji. Od té doby, co jsem byl 
v Třinci, jsem se ještě až do nedávné doby s mnohými z vás potkával, prohodili jsme několik slov. Některá 
přátelství přetrvala dodnes. 

Když jsem letos na jaře o velikonocích navštívil své rodiče ve Slezsku, zavítal jsem rovněž na 
bohoslužby do své mateřské farnosti Český Těšín. V této farnosti jsem vyrůstal a dodnes tam nacházím spoustu 
přátel. Je tomu asi 15 let, kdy jsme se jako mládež scházeli na setkáních. Dnes je to jedna velká farní rodina, v 
níž je hodně rodin, rodičů se svými ratolestmi. A právě o velikonocích, po obřadech Bílé soboty mi jeden z 
bývalých ministrantů, starostlivý otec rodiny, začal zcela bezprostředně vysvětlovat: "Manželčina babička 
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dostala v restituci vrácený velký dům, následně nám jej darovala. My jsme ho poté nabídli dalším 4 rodinám z 
našeho farního společenství. Nyní nás bydlí 5 rodin v tomto domě, společně ho opravujeme, scházíme se ke 
společným modlitbám, neboť uprostřed domu jsme si zřídili malou kapli. Snažíme se společně sdílet všední 
život, radosti i starosti, i když nám to někdy nevychází". Více o tomto zvláštním společenství jsem se mohl 
dokonce dočíst v jednom z nedávných čísel Immaculaty v článku pod názvem "Jsme jedno společenství v 
jednom domě". 

Možná se tady leckdo zeptá, proč nám toto Otec Jan píše z daleké Francie? Proč nám přibližuje touhu a 
následný společný život mladých rodin v jednom domě, pod jednou střechou?

Jsem totiž přesvědčen, že je to jeden z mnoha příkladů dozrávajících duchovních plodů II. Vatikánského 
koncilu, který v konstituci Lumen gentium podává obraz farnosti jako společenství mnoha menších 
společenství. Snad i toto je jeden z mnoha důvodů Božího volání, které změnily způsob mého života. Rozhodl 
jsem se, že opustím klasický styl života "samotného kněze na faře" a stanu se členem společenství, komunity. 
Tímto v žádném případě nechci vyjádřit pohrdání klasickým stylem kněžského života na faře, naopak, vyjadřuji 
uznání všem mým bratrům v kněžské službě, kteří působili a působí v běžné diecézní pastoraci na farách. 

No a kdeže vlastně žiji? Žiji v komunitě Nová cesta (název je odvozen od názvu ulice v Lyonu, kde se 
nachází první dům komunity), francouzsky Chemin Neuf. Tato komunita vznikla v roce 1973. Je komunitou 
katolickou se zvláštním posláním pro ekumenismus, je otevřená pro členy jiných křesťanských vyznání. Dnes v 
domech této komunity žije více než 600 osob v 15 zemích světa. Manželství a rodiny, bohoslovci připravující 
se na svátost kněžství, jáhni žijící v manželství, kněží v celibátu: ti všichni odpověděli na Boží volání, aby 
společně odevzdali své síly ve prospěch Církve, evangelia. Tato komunita je dle církevního práva veřejným 
sdružením věřících, pro kněze je řeholním institutem. Komunita Nová cesta (Chemin Neuf) je apoštolskou 
komunitou, která přijala spiritualitu sv. Ignáce z Loyoly a sv. Terezie z Avily. Čerpá rovněž ze zkušeností hnutí 
Obnova v Duchu svatém. Většina členů komunity pracuje ve svém občanském povolání, jiní odevzdávají celý 
svůj čas do služby Církve. Materiálně žijeme ze své práce a spoléháme na Pána, na Prozřetelnost, na dary. Díky 
nim můžeme sloužit misijním účelům, evangelizačním účelům.

V roce 1998 byla Komunita Nová cesta pozvána kardinálem Miloslavem Vlkem do Prahy, jenž ji dal k 
dispozici bývalý klášter jezuitů na okraji Prahy, v Tuchoměřicích. Dnes již komunita vlastní rovněž dům v 
Bartošovicích v Orlických horách. Působí rovněž na Slovensku. Z našeho Těšínského Slezska mnohé rodiny 
prožily v minulých letech duchovní cvičení Kána, které každoročně pořádají bratři a sestry z Komunity Chemin 
Neuf z Tuchoměřic, z Polska nebo Slovenska. Je to jeden týden času posvěcený na prohloubení vztahů manželů 
vůči Bohu, vztahu manželů k sobě navzájem. Bližší informace Vám v Třinci můžou poskytnout manželé Beata 
a Miroslav Sikorovi, 0659 321 857. 

Na závěr chci vyjádřit úctu před Boží velikostí, Božím individuálním přístupem ke každému člověku v 
mnohosti tolika životních cest. Kéž každá cesta ústí do cíle Nekonečné lásky, do náruče Otcovy. 

V Kristu zdraví všechny Třinečáky Otec Jan Wojnar. 

Co říkáte, drazí čtenáři, zajímavé a svým způsobem i neobvyklé, že? Jak vidíte, cesty leckoho z nás 
mohou být různé. Otec Wojnar se rozhodl pro život v této komunitě, v tomto společenství. Nyní nepůsobí tedy 
v naší diecézi, působí a žije ve Francii, v obci Lés Pothieres, Anse, 15 km severně od francouzského Lyonu. Je 
členem komunity, kde plní své kněžské povolání, není to ale standardní řeholní komunita, řád, jak jsme zvyklí. 
Kromě dopisu mi Otec Wojnar poslal i hodně propagačních a informativních materiálů o činnosti Komunity 
Chemin Neuf, neboli Nová cesta. Z jejich obsahu Vám nyní vybírám jen ty nejzajímavější a nejpodstatnější 
informace. Materiály jsou jinak k dispozici u uvedených manželů Sikorových v Třinci, Sosnová 370/6. 

Takže, členové Komunity Nová cesta vyznávají tyto zásady: osobní angažovanost, dělení se navzájem o 
dobro a výhody, důvěra v pomoc jiných členů komunity, křesťanského ekumenismu (katolíci, protestanti, 
pravoslavní). Zakladatelem a představeným komunity je Francouz Otec Laurent Fabre. Komunita má oficiální 
církevní uznání od roku 1981. V komunitě žijí spolu lidé jak z Francie, tak Poláci, Češi, Maďaři, Belgičané, 
Švýcaři, Němci, Italové, Afričané (Kongo, Zair, Pobřeží Slonoviny) a rovněž Američané z USA. Kolem 
Komunity Chemin Neuf (600 členů) existuje dalších asi 6.000 sympatizantů, kteří se účastní aktivit komunity, 
ale jinak žijí běžným životem. Komunita Nová cesta pořádá zejména víkendové pobyty, rekolekce – vše se 
zaměřením na evangelizaci. Komunita rovněž nabízí dynamickou jazykovou školu (němčina v Berlíně, 
angličtina v Somersetu, francouzština v Tigery u Paříže) v délce trvání 3 měsíců, od října do prosince. Dále 
pořádá již uvedené kursy Kána, určené manželským párům. 
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Nakonec několik informací o kontaktech:
Nejvíce se dozvíte o Komunitě Chemin Neuf asi na jejich internetové stránce: www.chemin-neuf.org 

(stránky jsou i v polštině a v češtině, rychlé a přehledné - doporučuji). Dále telefon na Otce Wojnara: (+33) 04 
74 67 07 73, adresa: Les Pothieres, 69 480 Anse, France. 

Připravil Marian Kozok

Biblická soutěž Jonáš poprvé i v České republice 

V letošním roce proběhlo první kolo mezinárodní ekumenické biblické soutěže "JONÁŠ" v České 
republice. Hlavním organizátorem je katechetická společnost "JONÁŠ" z Polské republiky, kde se uskutečnil 
již 4. ročník této soutěže. Hlavním cílem je vzbudit v dětech touhu po Božím slově. 

Soutěže se účastní děti různého vyznání ve věku 9 – 18 let. Děti jsou rozděleny do třech věkových 
kategorií, každá z nich je hodnocena zvlášť. Děti mají za úkol přečíst určenou biblickou knihu. Letos se jednalo 
o evangelium Matouše. V určený termín píší test, který má prověřit co si děti zapamatovaly z přečtené biblické 
knihy. Děti, které napíší test na určitý počet bodů, postupují do kola dalšího. Po 2 – 3 vyřazovacích kolech se 
děti dostanou až do finále, které probíhá v Polsku. Pro každé dítě, které se probojovalo až do finále, je 
připravena hodnotná věcná cena. Ti nejlepší se mohou těšit na zájezd do zahraničí.

To nejlepší však je to, že čtením Bible získávají děti moudrost pro život a to je ta nejlepší cena. To věděl 
již moudrý král Šalamoun: "Právě tak poznávej moudrost pro svou duši. Když ji najdeš, máš budoucnost, tvá 
naděje nebude zmařena." Přísloví 24,14.

Z České republiky v letošním roce do finále postoupili a obsadili tam následující místa:

Worková Daniela 5. místo (Třinec – římskokatolická církev)
Haltofová Daniela 6. místo (Oldřichovice – SCEAV)
Czyz David 13. místo (Návsi – SCEAV)
Macura David 13. místo ( Nebory – SCEAV)

Všem finalistům gratulujeme a přejeme, ať je  i nadále Bible průvodcem jejich životem, aby mohli prohlubovat 
svůj vztah s Bohem.

Kdo pozná? 

V minulém obrázku naší poznávací hry správně odpověděli ti, kteří napsali Nové Město nad Metují. 
Odpovědí se sešlo opět hodně, ale je vidět, že jména hráčů se nemění. Rovněž se zapomíná na dobu uzávěrky a 
objevují se odpovědi z předminulých snímků. 

Vítězkou se stala Veronika LACKOVÁ, kterou vylosoval redaktor MOSTu St. Janczyk.
Zámek v Novém Městě nad Metují se nachází ve východočeském kraji, 6 km jižně od Náchodu v 

Náchodské vrchovině podorlické pahorkatiny. Původně pozdně gotický zámek byl v 2. polovině 16. století 
přestavěn na renesanční, 1655-61 byl raně barokně upraven a vyzdoben malbami a štukami. V zámecké 
zahradě, která byla postupně rekonstruována se nacházejí pozoruhodné sochy osob malého vzrůstu.

Příští měsíc bude probíhat uzávěrka obrázku 22. července, do tohoto datumu můžete své odpovědi 
zanechat na již známém místě.

Vítězce bude cena předána osobně, poněvadž je členkou naší organizace – Českého junáka. Tímto jí 
také blahopřejeme.

KIVI
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Víkendovka. 

Na víkendovém setkání se ve dnech 22.6.-24.6.2001 sešly děti, které chodí do náboženství v 
Oldřichovicích. Rozloučily se tak se školním rokem a prožily tři dny v objektu vendryňské fary. 

Přestože nám počasí moc nepřálo, děti se nenudily. Hry, soutěže o ceny, scénky, "Carusošou", výroba 
masek, večerní modlitba a pohádka před spaním, nedělní mše svatá ve vendryňském kostele, beseda s Otcem 
Arturem - vendryňským farářem, to vše je už jen vzpomínka. Jak krásná a intenzivní, to by určitě nejlépe 
posoudily děti.

My katechetky, bychom chtěly poděkovat za úspěch celé akce Otci Arturovi za milé přijetí, Otci 
Františkovi za sponzorský dar a všem ostatním, kteří jakkoliv přiložili ruku k dílu.

Přejeme všem dětem požehnané a krásné prázdniny a zase někdy ve Vendryni AHOJ!

Katechetky Pavla a Míša

Modlitby pro nejmenší

Tebe, Kriste Králi
chválí velicí i malí.
Amen

Když se někdy proviníme,
odpusť nám to, Hospodine.
Amen

Pane,chceme ti dnes povědět,
že jsi stvořil krásny svět.
Amen

Pane Ježíši,buď pochválen,
že jsi nám dal tento pěkný den.
Amen

Pane Bože, prosíme tě,
ať jsme rádi na tvém světě. 
Amen

Jsi nám, Kriste, dobře známý,
víme, že všude s námi.
Amen 

Máme rádi
ryby,zvířátka i ptáčky,
koloběžku,míč a hračky,
stromy,řeku,modré nebe,
ale nejvíc, Bože, tebe.
Amen

Ty máš, Bože, všecky rád,
uč nás slabým pomáhat.
Amen

Pořad bohoslužeb v červenci 

1. Neděle 1.7.2001 – 13. Neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
2. Úterý 3.7.2001 – svátek sv. Tomáše, apoštola.
3. Čtvrtek 5.7.2001 – Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, spolupatronů Evropy.
4. Neděle 8.7.2001 – 14. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
5. Středa 11.7.2001 – svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy.
6. Neděle 15.7.2001 – 15. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
7. Pondělí 16.7.2001 – svátek výročí posvěcení katedrály.
8. Neděle 22.7.2001 – 16. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
9. Středa 25.7.2001 – svátek sv. Jakuba, apoštola.
10. Čtvrtek 26.7.2001 – památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie.
11. Neděle 29.7.2001 – 17. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
12. Neděle 5.8.2001 – 18. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
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13. Každou neděli půl hodiny před večerní mší svatou je adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a 
svátostné požehnání. Poslední neděli v měsíci - Mariánské večeřadlo.

14. 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. 

15. Každý čtvrtek po večerní mši svaté a první pátek po ranní mši svaté je výstav Nejsvětější Svátosti 
Oltářní.

16. 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.

17. 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 červenci 

13. neděle v mezidobí (1.7.)
1. čtení: 1 Král 19,16b.19-21; 2. čtení: Gal 5,1.13-18; Evangelium: Lk 9,51-62
Žalm: odp. Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem.
ref. Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.

14. neděle v mezidobí (8.7)
1. čtení: Iz 66,10-14c; 2. čtení: Gal 6,14-18; Evangelium: Lk, 10,1-12.17-20
Žalm: odp. Jásejte Bohu všechny země!
ref. Niech cała ziemia chwali swego Pana.

15. neděle v mezidobí (15.7.)
1. čtení: Dt 30,10-14; 2. čtení: Kol 1,15-20; Evangelium: Lk 10,25-37
Žalm: odp. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci.
ref. Ożyje serce szukających Boga.

16. neděle v mezidobí (22.7.)
1. čtení: Gn 18,1-10a; 2. čtení: Kol 1,24-28; Evangelium: Lk 10,38-42
Žalm: odp. Hospodine, kdo smí prodlévat ve tvém stánku?
ref. Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.

17. neděle v mezidobí (29.7.2001)
1. čtení: Gn 18,20-32; 2. čtení: Kol 2,12-14; Evangelium: Lk 11,1-13
Žalm: odp. Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě.
ref. Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.

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.
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Úmysly apoštolátu modlitby - červenec 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 v křesťanských rodinách rodiče a děti čtou a žijí evangelium a stanou se tak 
svědky naděje v Krista.

2. Úmysl misijní: Ať katechetům a laickým misionářům nechybí prostředky nutné k důkladné 
pastorační formaci.

3. Úmysl národní: Ať ti, kdo se rozhodli pomáhat trpícím, hledají a nacházejí další spolupracovnice a 
spolupracovníky.

Zprávy z Domečku 

Katechismus katolické církve - konečně je opět k dostání kniha, která by jistě neměla chybět v žádné 
domácnosti. Je přece velmi důležité znát učení, které vyznáváme a které je pro nás základní životní hodnotou. 
Cena 490,- Kč 

André Frossard "Nebojte se" – dialog s Janem Pavlem II. Autor položil Svatému Otci na sedmdesát 
otázek z různých oblastí života a na všechny dostal odpověď. Mimo jiné je řeč také o atentátu, který papež 
přežil opravdu jen zázrakem. Cena 190,- Kč 

Pierre Lefévre, Bruno Perrinet "Nevšední příběhy" Roztomilé příběhy pro chvíle odpočinku, ale i 
pro poučení. Cena 99,- Kč

2 knížky Anselma Gruna "Kdybych měl už jen jeden den života" a „Než se setkáme v nebi".
Pěkně ilustrované knížečky, které nám mají pomoci zmírnit bolest z odchodu někoho drahého a rovněž nám 
mají pomoci si uvědomit, že bychom měli žít tak, jako by každý den byl ten poslední. Znovu objevit nesmírnou 
velikost v maličkostech, objevit důležitost v bezvýznamných věcech a lásku v smutku a zapomnění. Cena 89,-
Kč. 

Kateřina Lachmanová "Dvojí tvář lenosti" 
Tématem této knížky není pouze lenost v klasickém a tradičním pojetí, ale lenost v širším slova smyslu. 

Mniši by řekli acedie neboli vnitřní rozklad, který se u jednoho projeví nedbalostí a nečinností, u jiného naopak 
horečnou aktivitou či svévolným tříštěním pozornosti a vnitřní energie srdce. Není tedy určena jen těm, kteří 
dělají málo nebo nic, ale i těm, kteří dělají příliš mnoho, puzeni však vším možným, jenom ne Duchem. Cena 
129,- Kč 

Anselm Grun "V půli cesty" Další kniha tohoto benediktinského mnicha. Tentokrát zaměřena na 
životní předěl středního věku, který pro mnohé znamená problém. Tato kniha chce povzbudit ke znovuobjevení 
náboženské cesty jako cesty uzdravení, jako léčebného prostředku na rány, které nám uštědřil život a které se 
právě při krizi středního věku tak bolestně otevírají. Cena 75,- Kč

Na závěr dvě publikace "A vody plynou" a "Odkaz". Autorkou je Maria Calasanz Ziescheová, která 
se českým čtenářům představila svými úspěšnými romány z mnišského prostředí bouřlivého 8. a 9. století: 
Dokonalá svoboda, Prázdné ruce a Poutník. I její další romány mají podobnou tématiku. Cena 239,- a 199,- Kč. 

Dovolte ještě jeden malý povzdech. Měsíčně odebíráme 10 ks časopisů pro děti "Nezbeda". Je smutné, 
že v tak velké farnosti, není možno těchto 10 kusů prodat. Copak naše děti nečtou? Copak pouze sedí u "bedny" 
a hledí na Pokemony? Zkusme našim dětem nabídnout alternativu a myslím, že 13,50 jednou za měsíc domácí 
rozpočty příliš nezatíží.




