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Aby na świecie zapanował prawdziwy pokój

Wielu z nas słyszało zapewne lub czytało o Helenie Keller, która mając półtora roku straciła wzrok i 
słuch, była więc głuchoniema i niewidoma. Jedynym sposobem porozumiewania się z bliskimi i otoczeniem był 
dla niej zmysł dotyku. Po niezwykle trudnych i bolesnych doświadczeniach, Helena nauczyła się alfabetu dla 
niewidomych. Dzięki temu mogła czytać i formułować swoje myśli.

Pewnego razu, ktoś postawił jej następujące pytanie: “Pani Heleno, kdyby ktoś zapronował Pani, że 
spełni jedno życzenie – ale tylko jedno – o co by Pani prosiła?” Ludzie, którzy to słyszeli, byli pewni że Helena 
odpowie: “Abym mogła widzieć, mówić i słyszeć”. Jednak Helena powiedziała inaczej. “Chciałabym, aby na 
świecie zapanował prawdziwy pokój!”

Tak jak ta dzielna kobieta, my również pragniemy, aby na świecie zapanował prawdziwy pokój. 
Pragnienie to jest szczególnie silne na przełomie Starego i Nowego Roku. Zdajemy sobie bowiem sprawę z 
tego, że spełnienie wszystkich naszych marzeń, planów i życzeń, które sobie z okazji Nowego Roku składamy, 
zależy od istnienia na świecie pokoju.

Życie w pokoju jest nieustannym marzeniem ludzi. Nie powinien nas zatem dziwić fakt, że papież 
Paweł VI w specialnym orędziu ogłosił dzień 1 stycznia Światowym Dniem Pokoju. Dzień ten obchodzony jest 
już od 1 stycznia 1968 roku. Kiedy modlimy się z wiarą na początku NOWEGO 2001 ROKU o zaistnienie na 
świecie pokoju, trzeba abyśmy uświadomili sobie kilka ważnych prawd.

Przede wszystkim Objawienie Boże poucza nas, że nie kto inny tylko sam Bóg jest źródłem 
prawdziwego pokoju. “Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom jego upodobania” (Łk 2,14), 
śpiewali nad miejscem narodzenia Jezusa aniołowie. “Pokój zostawiam Wam, pokój mój Wam daję. Nie tak jak 
daje świat, Ja wam daję.” (J 14,27), powiedział do apostołów Chrystus. Takich fragmentów można byłoby 
wymieniać więcej.

Te same karty Pisma Świętego mówią, że źródłem wszystkich wojen i niepokojów jest zło i grzech. 
Prorok Izajasz pisze o tym w ten sposób: “Bezbożni są jak morze wzburzone, którego fale wyrzucają muł i 
błoto. Nie ma pokoju – mówi Bóg mój – dla bezbożnych. (Iz 57,20-21) Zaś święty Jakub pisze: “Skąd się biorą 
wojny i kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych.” (Jk 
4,1)

Jak więc widzimy, prawdziwy pokój na świecie zależy od każdego z nas. Zależy bowiem od tego, co 
kryje się w naszym sercu. Jeżeli będziemy się starali, aby w naszym sercu był Bóg, wtedy zawsze będziemy 
ludźmi prawdziwego pokoju. Jeżeli zaś w naszym sercu będzie zło i grzech, to zawsze będziemy ludźmi wojny 
i niepokoju. Naukę Pisma Świętego o pokoju potwierdza codzienne życie. Nie ma bowiem prawdziwego 
pokoju w rodzinie, w pracy, w sąsiedztwie, w państwie … gdzie nie szanuje się Boga i jego prawa. Gdy Bóg i 
jego prawo będzie w sercu żony, to nie będzie zdradzała swego męża. Gdy Bóg i jego prawo będzie w sercu 
męża, to nie będzie się upijał i krzywdził żony i dzieci. Gdy Bój i jego prawo będzie w sercu sąsiada, niczego 
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złego nie musisz się od niego obawiać. Chrystus nie przyniósł nam dziś pokoju w postaci gwiazdkowego 
prezentu. Prawdziwy pokój, w tym środowisku, w którym żyjemy, sami musimy wprowadzać.

O zaistnienie prawdziwego pokoju musimy nieustannie się modlić. Prawdziwy pokój sami w swoich 
sercach musimy nosić.

U progu trzeciego tysiąclecia Chrześcijaństwa Wam wszyskich składam najlepsze życzenia, by Bóg 
obdarzył Was swoimy łaskami i błogosławieństwem, by nieustanna radość, Boża radość, panowala w Waszych 
sercach a pokój Chrystusowy już na zawsze gościł między Wami.

O. Piotr

Jak se mají, co dělají: Otec Miloslav Šmahlík, farář vítkovský.

Čas letí jako voda. Uteklo půl roku od chvíle, kdy jsme se rozloučili s Otcem Miloslavem Šmahlíkem, 
který u nás kaplanoval v letech 1998-2000. MOST pokračuje v seriálu setkání s lidmi, kteří buď od nás vyšli 
nebo zde působili. A tentokrát “došlo” právě na Otce Miloše. Mimochodem, kdo z Vás byl u generální vánoční 
svaté zpovědi v sobotu 16.12.2000, mohl se s ním osobně setkat, neboť Otec Miloš, jak jsme mu všichni říkali, 
přijel pomoci do své první farnosti. U té příležitosti jsem mu položil několik otázeček. Věřím, že Vám tímto 
přiblížím současný život a působiště Otce Miloše.

MOST: Řekněte nám Otče, kde se nyní nacházíte, které farnosti spravujete, kolik kostelů “máte na 
hlavě”, jak jste pracovně vytížen, kolik farníků máte a jak vůbec: jak vypadá Váš pracovní týden?

Otec Miloš: Mým novým působištěm je farnost Vítkov, jak už je Vám všem známo. Toto malé 
městečko leží nedaleko od Fulneku. Je to opravdu malé městečko, během slabé půl hodiny lze jím projít od 
jednoho konce k druhému. Prorok Jonáš to měl trochu náročnější… Počet obyvatel města Vítkova je cca 5 tisíc
lidí. Ovšem zhruba polovinu města tvoří lidé romské národnosti. Co se farností okolo týče, byl jsem mírně 
překvapen. V dekretu, který jsem dostal od Otce biskupa byl psán Vítkov, Klokočov a Nové Těchanovice. 
Ovšem teorie je jedna věc a praxe zase jiná. Po příjezdu do Vítkova, když mě můj předchůdce provázel po 
okolních farnostech, tak jsem s překvapením zjistil, že: farnost Těchanovice se skládá z Nových Těchanovic a 
ze Starých Těchanovic. Mezi Těchanovicema a Vítkovem leží ještě jedna vesnička Čermná ve Slezsku, která 
byla sice jako farnost zrušena, přesto však oficiální zrušení ještě neznamená, že obyvatelé najednou vymřou. 
Takže z celkem tří farností de facto se vyklubalo pět farností. Mší svatých je trochu více. Počínaje čtvrtkem, 
sloužím do soboty dvě mše svaté a v neděli dokonce tři mše svaté. Pracovní týden každého kněze, který působí 
ve farnosti je myslím stejný.

MOST: Jaký je rozdíl mezi farnostmi na Těšínském Slezsku a těmi, kde jste nyní, na hranicích 
pohraničí?

Otec Miloš: Tady jsi mne, Mariane, trochu uvedl do rozpaků. Já nerad porovnávám. A už vůbec je těžké 
srovnávat lidi po tak krátké době, jako je pět měsíců působení. Už v Třinci jsem do MOSTu uvedl, že ”všude 
chleba o dvou kůrkách”. Jaký farář, takoví farníci, jací farníci, takový farář, na tomto hodně záleží. Na obě 
strany silně působí atmosféra, ve které žijí. Na druhé straně však tuto atmosféru vytvářejí zase jenom obě 
složky. Ne, nerad dělám rozdíly. Neříkám, že nejsou, ale to není můj úkol.

MOST: Jaké máte aktivity ve Vašich farnostech?

Otec Miloš: Myslím, že za ty dva roky, které jsem strávil v Třinci, mě asi trochu znáš. Nejsem typ 
člověka, kolem kterého by se musel točit svět a který oslňuje tím, jak dokáže hned na začátku všechny k sobě 
připoutat, aby ukázal, že někým je. Aktivity? Zpovídání, mše svatá i v domově důchodců, přípravy na křty 
svaté, pohřby. Měl jsem i dvě svatby a dva křty svaté. Mohu říct, že už se místním farníkům podařilo 
zorganizovat pouť do basiliky minor ve Frýdku-Místku. Na to, abych začal s nějakými většími aktivitami, mám 
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času dost a pokud to nestihnu, tak věřím tomu, že bude bohatě stačit, pokud se mi podaří připravit půdu pro 
nástupce, který bude moci začít.

MOST: Jaký máte zajímavý zážitek z nového působiště?

Otec Miloš: Zajímavý zážitek? Jestli tím máš na mysli nějaké překvapení, tak nevím, co by mě mohlo 
překvapit, protože jsem si už dříve vyzkoušel, jak pravdivé je pořekadlo: ”Odříkaného chleba největší krajíc”. 
Mám tím na mysli opravy budov. Ať už fary nebo kostelů. Jakmile jsem uviděl stav fary, která je jinak 
zachovalá a v pořádku, až na pár ”maličkostí”, které se musí vyřešit, abych se mohl vybalit a opravdu 
nastěhovat, bylo mi jasné, co bude v krátké době následovat. To víš, když na budovu, která je stará jakési to 
století nikdo nesáhne, a jenom se maluje a maluje a … Musel jsem přistoupit k radikálním opatřením. V prvé 
řadě mít někde kancelář, ale tu bylo třeba zateplit. Ale největší práce je s omítkami, které pomaličku obnovuji. 
Už se mi podařilo dát dohromady i s kanceláří celkem čtyři místnosti. Zbývají ještě čtyři a chodba. No a k tomu 
oprava ”nového kostela” ve Vítkově, plus upravit trochu ”starý kostel”, který je momentálně v o hodně lepším 
stavu než ten nový. Ale to všechno patří k životu. To jen tak k těm zajímavostem.

MOST: Jaké máte plány ve směru pastorace? 

Otec Miloš: Plány? Splnit co nejlépe úkol, který mi byl svěřen. A pro kněze je nejdůležitější úkol učit. 
Konkrétní plány nemám. Lépe řečeno se jim velmi pilně vyhýbám. Být na správném místě v správný čas a to 
ostatní už nějak půjde. Možná se mýlím, ale myslím si, že není dobré, aby si člověk dělal nějaké plány. Protože 
když je splní hned, pak si řekne: a co dál? A když vidí, že se mu je nedaří plnit, pak ztrácí elán a chuť pracovat, 
protože mu to nejde. Léta pětiletek díky Bohu skončily. A stejně, Pán Ježíš nás učí žít přítomnost, to znamená, 
tuto chvíli. Neznamená to utíkat před odpovědností za svěřené duše. Ale bochník chleba také nesníš ani 
najednou a ani ho nestrčíš celý do úst.

MOST: Vzpomenete si občas na Třinec?

Otec Miloš: Jistěže vzpomínám. To, co se dostane člověku do srdce, se nedá jen tak vyhodit. Ale přesto 
se Třinec stal minulostí. Je možné, že se někdy stane zase přítomností, ale i tehdy to bude přítomnost nová a to, 
co bylo, se nikdy nevrátí. Vzpomínám, ale tak, jak jsem byl doma v Třinci, tak jsem teď doma ve Vítkově. I 
tady platí, že je nutné žít přítomnost. Je to velmi rozumné a usnadňuje to život. Na přípravách říkám 
snoubencům, že aby mohli přilnout jeden k druhému, musí opustit své rodiče. Opustit je nutné, ale vzpomínky 
stále zůstávají.

MOST: Děkuji Otče a přeji vše dobré. A věřte mi jedno: v Třinci nejste v žádném případě zapomenut, 
udělal jste zde hodně dobré práce a ať Vám Pán Bůh pomáhá v nelehké práci na Vítkovsku!

S Otcem Milošem rozmlouval Ing. Marian Kozok

Chrystus nam się narodził!

Motto:
Bądźcie solą, która dodaje siły do życia!
Bądźcie wiernymi krzyżowi, bo on godłem jest 
waszego zbawienia!
Bądźcie światłem, które oświeci najgłębsze 
ciemności!
Bądźcie gorliwymi wyznawcami wiary i nauki 
Chrystusowej, a osiągniecie życie wieczne!

Stoimy na progu nowego tysiąclecia z nadzieją 
wszelkiego zdroju,
Narodził nam się w Betlejem Zbawiciel, Książę Pokoju.
On nas pokocha sercem dziecka niewinnego,
Ochroni przed piekłem ducha nieczystego!

Niech ta miłość Jego ku nam w sercach nam zostanie,
Nowonarodzonemu w żłóbku złóżmy ślubowanie.
Bądźmy pełni nadziei, jak również ufności,
Że nas kiedyś zabierze do wiecznej radości.
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Choć leży na sianku, już mu jest moc dana
Od Ojca, by zdeptał piekło i szatana.
Każdemu On grzechy napewno daruje,
Kto szczerze ze serca za nich pożałuje.

Ach, Jezu, ubogo w stajni urodzony
Pobłogosław nasze pola, pełne zbóż zagony,
Pociesz nas, ach pociesz do nowego roku,
Daj nam siły i wytrwania w każdym dalszym 
kroku!

Więc nie trwóż się grzeszniku, bądź pełny nadziei,
Niech ci się ni dusza ni serce nie chwieje.
Zaś Ty, Matuchno Syna jednorodzonego
Bądź nadal pełna miłości dla nas, dla każdego!

Chcemy być nadal Twoimi sługami!
Matko Niepokalana - módl się za nami!

Franciszek Babiuch, 30.12.2000

Setkání farnosti 2000

Dne třetího ledna roku dvatisícejedna jsme se sešli v Kulturním domě TRISIA, abychom společně prožili 
7. ročník setkání, která původně byla koncipována jako setkání rodin, nyní jako setkání celé farnosti. Stalo se tak 
v závěru Jubilejního roku 2000, kterým jsme vstoupili do 3. tisíciletí křesťanského letopočtu. Tuto skutečnost 
nám v sále připomínal znak Velkého jubilea, který visel vedle tradičního loga našich farních setkání a navíc jsme 
prostřednictvím mobilního telefonu (SMS) obdrželi přímo do sálu pozdrav z Říma od Otce Františka a Otce 
Mirka Kazimierza, kteří navštívili toto Věčné město, aby byli při tom, kdy Svatý otec uzavře svatou bránu v 
svatopetrské bazilice, a tím symbolicky zakončí Jubilejní rok 2000.

Před samotnou akcí jsme měli trošku obavy z toho, kolik lidí se sejde, protože termín konání byl 
netradiční - už po zahájení školního roku - a také v ten den bylo velmi nedobré počasí - mrznoucí déšť, náledí... K 
našemu překvapení však začali první farníci přicházet už kolem půl třetí a nakonec nás bylo tolik, že jsme museli 
otevřít i balkón, s čímž jsme původně nepočítali. Odhadem se v “kulturáku” sešlo asi 400 lidí. Snad to svědčí o 
tom, že o podobné akce máte stále zájem, snad někteří přišli tak trochu “z povinnosti, když už to zorganizovali, 
tak by nebylo hezky nepřijít...”, ale to je jedno. Sešli jsem se a akce se zdařila.

Oficiální zahájení propuklo ve čtyři hodiny, kdy za zvuku znělky z hymnu Velkého jubilea na pódium 
vyšli Basia Bocková a Wiesio Wania - naši tradiční a zkušení konferenciéři. Vtipným způsobem zahájili setkání a 
přivítali přítomné hosty. Přestože hostí bylo pozváno mnohem více, přišli pouze O. Czesław Bloch z Polska a P. 
Leoš Ryška, ředitel studia Telepace z Ostravy. Ostatní měli jiné povinnosti, nepřítomnost některých určitě 
zapříčinilo nevlídné počasí a špatná sjízdnost vozovek.

Hostitelem byl O. Piotr, jakožto zástupce třineckých duchovních. Hezkými slovy přivítal všechny 
shromážděné a pak už mohl začít vlastní program.

V úvodu nám zazpívala paní Irena Zawada za klavírního doprovodu autora tohoto článku dvě písně: 
“Christus natus est” a “Ave Maria”. Poté jsme mohli uslyšet slova “Kochani moi...”, a to už jistě tušíte, že k nám 
promluvil O. Czesław.

Po ohlášení vystoupení třineckých skautů jsme čekali na nějakou pohádku (jistě máme ještě v živé paměti 
loňskou adaptaci nesmrtelného “Mrazíka”). Letos to však byl biblický příběh o narození Ježíše. Děti hrály vlastně 
pantomimu, protože slova vypravěče, dialogy i krásný hudební doprovod byl nahrán velice kvalitně již předem a 
vzhledem k dobrému ozvučení sálu a tudiž dobré slyšitelnosti si bohatý zážitek s tohoto vystoupení odnesli nejen 
lidé sedící v přední části sálu, ale i ti vzadu. K tomu všemu nutno připočíst ještě nádhernou výpravu - kostýmy, 
rekvizity. Během skautského představení jsem stál v zákulisí a měl jsem možnost pozorovat bravurnost, s jakou 
dění na jevišti zvládal Tomáš Kyvalský - převlečení dětí do kostýmů, udržení jejich temperamentů “na uzdě”, 
průběh samotného děje - oponu otevřít, zavřít, otevřít atd. A samozřejmě ještě předtím hodiny zkoušek. Moc 
děkujeme za tento hezký zážitek.

Televizní studio Telepace v Ostravě nám přiblížil P. Leoš Ryška. Jedná se o studio, které vyrábí 
křesťansky orientované televizní pořady. S některými z nich jste se jistě už setkali např. v křesťanském 
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magazínu. (Teď trochu odbočím - ještě tentýž večer jsem pročítal čerstvé vydání Katolického týdeníku a potěšilo 
mě, že v anketě “Jak také prožíváme Vánoce - Vybraných osobností jsme se zeptali, jaké byly jejich letošní 
vánoční svátky” jsem se setkal s odpovědí mimo jiné právě P. Ryšky a já si mohl říct: “aha, já už ho znám, vím 
jak vypadá, není to pro mě pouze jméno na papíře”.)

V závěru první části programu jsme si společně zazpívali dvě koledy: “Narodil se Kristus Pán” a “Dzisiaj 
w Betlejem”.

Po rozlosování první poloviny cen v tombole jsme se mohli občerstvit minerálkami, které byly nachystány 
na stolech a posilnit šunkovými mísami. Někteří si dali samozřejmě kávu, čaj nebo pivo.

Druhá část programu patřila z velké části představení společenství mládeže a vědomostní hře “Tipuj” -
obdoby televizního “Riskuj”. Avšak ještě před začátkem scénky “O milosrdném Samaritánovi” jsme se mohli 
potěšit klavírním vystoupením Michala Worka a jeho vlastním aranžma skladby Vaša Patejdla a poslechnout si 
báseň “Vánoce” v přednesu Marietky Frankové (pamatujete předloňský “Telefon do nebe”?). Rovněž Wiesio 
Wania přispěl “svou troškou do mlýna” a přečetl nám “Baladu o ministrantovi”. Poetický příběh “O milosrdném 
Samaritánovi” nám přiblížil evangelijní příběh o lásce - lásce formální, předstírané, hlásané pouze ústy (kněz, 
Leví...) a skutečné lásce k bližnímu (Samaritán a jeho žena). Vypravěči tohoto příběhu byli Basia Bocková a O. 
Piotr. I k tomuto představení lze říci, že bylo velmi zdařilé a nutno ocenit, že oproti představením v minulých 
létech se mládež poučila a odstranila některé nedostatky jako byly např. dialogy mluvené zády k publiku nebo 
odvíjení děje v zadní části jeviště daleko od hlediště. Děkujeme, mládeži!

Tři účastníci vědomostní hry “Tipuj” - Renáta Horniaková, Radim Šiška a Jolana Jadamusová - byli 
vylosování v tombole. Zvolili si nápovědu - Andrzeje Zawadu, Pavla Sikoru a Tomáše Kornutu - a pak už začali 
zápolit s těžkými otázkami, které připravila Irka Poroszová. Odpovídali na otázky v oborech: Z říše zvířat, 
Speciality v kuchyni, Ekonomické okénko, Znáte vynálezce, Svatí na návsích a náměstích, Koření v kuchyni. Při 
mezihře, kterou bylo obalení poradců soutěžících toaletním papírem od hlavy až k patě se soutěžící trochu 
uklidnili a mohli pokračovat ve finálovém kole, ve kterém zvítězila Jolana Jadamusová s poradcem Tomášem 
Kornutou. Výhrou byly sošky “Oskarů” pro nejchytřejšího farníka a pro nechytřejšího poradce a kvalitní dámské 
hodinky. Škoda jenom, že při soutěži již doba trochu pokročila a publikum bylo trochu netrpělivé.

Oficiální část setkání zakončil O. Piotr a poté nám zpíval slavný tenor Andrea Bocelli Hymnus Velkého 
jubilea (škoda, že jenom z magnetofonu) a my jsme se dělili oplatkem s přáním všeho dobrého a krásného v 
novém roce 2001 i v celém příštím tisíciletí.

Dosti podrobně jsem popsal, co se dělo v sále i na jevišti, avšak nesmím zapomenout na předsálí, kde byly 
opět připraveny hry pro menší děti, aby si i ony mohly odnést nějaký zážitek ze setkání farnosti. Letos se 
nepodařilo zajistit loutkové vystoupení pro děti, ale díky Irce Poroszové a jejím pomocnikům se děti nenudily, 
bylo pro ně připraveno dost atrakcí a odnesly si domů i nějaký malý dárek.

Milí čtenáři, jsem pevně přesvědčen, že po celé řadě poutí, poutních zájezdů, po všech milostech, které 
nám umožnil načerpat Jubilejní svatý rok 2000, bylo naše farní setkání 2000 důstojným zakončením tohoto 
Velkého jubilea.

Ing. Mgr. Stanisław Janczyk

Za podporu 7. Jubilejního setkání farnosti děkujeme těmto sponzorům a dárcům:

(v abecedním pořadí)
- Awor s.r.o. – výpočetní technika, Třinec
- Edvard Babilon - domácí potřeby BERM
- RNDr. Josef Brozda - lékárna Oáza
- Ing. Jan Bulawa - prodejna Harcowianka v Hrádku
- Aurelie Bulawowá - hospoda na Harcowie v Hrádku
- Viktor Klimant - kladení dlažby
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- Štefan Kopkáš - sklenářství
- Bohumír Kukuczka - pohřební služba
- Jaroslav Macura - autoopravna Osůvky
- Jaroslava Procházková - knihkupectví a papírnictví Lyžbice
- PR Market s.r.o. – řetězec prodejen v Třinci
- MUDr Bohuslav Stabrawa - soukromý chirurg
- Ing. Kryštof Szlauer - kuchyňka Betina, Český Těšín
- Tónis distribuce s.r.o. – velkoobchod s  audio a video nosiči
- MUDr. Františka Uhlářová - soukromá lékařská praxe

Zvláštní poděkování patří panu Františku Jurgovi, provozovateli restaurace KD Trisia, jenž pro nás 
uzavřel restauraci a částečně sponzoroval občerstvení.

Děkujeme samozřejmě i Vám všem, kdož jste přispěli svými finančními dary při vstupu do sálu a dále i 
cenami do tomboly.

Třinecké naděje farní katecheze

Po představení oldboys, neboli “starých ministrantů”, si Vám nyní dovoluji představit jinou skupinu 
třineckých, kteří dělají něco velmi výrazně navíc: ve svém volném čase dálkově studují na Cyrilometodějské 
teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Aby bylo jasno: na této fakultě nestudují jenom bohoslovci 
z katolického kněžského semináře, kteří se připravují na své kněžské povolání, ale i spousty laiků, kteří budou 
plnit v budoucnu jiné poslání, mají svá občanská povolání. Absolvováním této fakulty získají vysokoškolské 
vzdělání s právem používat titul magistr. Hlavním smyslem tohoto typu studia je umožnit vystudovat příslušný 
obor, v našich případech pedagogického směru. Ale víc se dočtete v následujících řádcích. Od revoluce v roce
1989 toto studium absolvovalo pět našich farníků: Mgr. Hana Worková, Mgr. Evžen Worek, Ing. Mgr. Stanislav 
Janczyk, Mgr. Alena Trombiková, Mgr. Pavla Golasowská. V současné době má naše farnost celkem dalších pět 
želízek v ohni, kteří by v budoucnu mohli posílit řady našich katechetů, neboli učitelů náboženství.

Těmito nadějemi naší farní katecheze jsou Kateřina Cubrová, Monika Pawlasová, Michaela 
Wawreczková, Barbara Bocková a Josef Kwaczek.

MOST: Představte se prosím našim farníkům, řekněte něco o sobě, o studiu a co Vás vedlo k tomu, 
že jste studenty CMTF UP Olomouc.

Kateřina Cubrová: Je mi 23 let, pocházím z Jablunkova. V Třinci jsem od září roku 1998, kdy jsem se 
vdala a odešla za svým manželem. Vystudovala jsem třinecké gymnázium – humanitní obor, pak jsem nastoupila 
na dvouleté nástavbové studium do Ostravy. Střední podnikatelskou školu jsem ukončila v roce 1997. Posléze 
jsem pracovala jako administrativní pracovnice v účetní firmě, nyní dělám totéž v Lékárně Kamenec v Českém 
Těšíně. Zde mám více času nejen na domácnost, ale i na školu. Na CMTF UP v Olomouci studuji už (nebo 
teprve?) druhým rokem, a to obor “křesťanská výchova”. Moje pohnutka k podání žádosti o přijetí na tuto školu 
je dost atypická. Jak jsem už podotkla, jsem z Jablunkova, kde jsem od 2. do 8. třídy navštěvovala hodiny 
náboženství, vedené Otcem Evženem Kalischem. Už tehdy, asi v 8. třídě, mne nadchla myšlenka vyučovat 
náboženství. Ale tou pravou pohnutkou byl životopis Pavly Golasowské v jednom z čísel MOSTu, která právě 
tehdy končila mou současnou školu. Po přečtení tohoto životopisu jsem si řekla. “Zkus to, vždyť vysoká škola je 
tvůj sen a možná právě toto máš studovat”. Pak jsem měla pouhých 14 dní na podání přihlášky, další formality a 
doporučení faráře ke studiu. Jelikož jsem vše zvládla a Otec František mi doporučení dal, stihla jsem to. Pak byly 
přijímačky, doba čekání a nakonec přišel den, kdy jsem otevřela doporučený dopis – “přijata”. Mé nadšení 
neznalo mezí. Prvním, kdo stojí při mně, je můj manžel Dalibor, ale i hodně známých a lidí z rodiny. S jejich 
podporou bych toto 5-leté studium měla dokončit v roce 2004, pokud nepřijde rodinka. Kdybych přerušovala, pak 
bych mohla skončit až v roce 2006.
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Monika Pawlasová: Vystudovala jsem střední ekonomickou školu. V současné době pracuji jako 
katechetka na ZŠ v Bystřici nad Olší. Učím děti od druhé do osmé třídy. Na CMTF UP jsem začala studovat v 
roce 1999 a nyní navštěvuji 2. ročník oboru křesťanská výchova. Na fakultu jsem se přihlásila, když moje děti 
začaly chodit na 6. ZŠ, do křesťanských tříd. Velmi se mi zalíbila atmosféra těchto tříd. Líbilo se mi, jak 
přirozenou cestou jsou vedeny k Bohu. To byl asi ten první impuls, který mne přivedl na myšlenku studovat VŠ. 
Váhala jsem mezi pedagogickou a teologickou fakultou, nakonec vyhrála teologická.

Michaela Wawreczková: Narodila jsem se v Praze v roce 1967. Po absolvování střední průmyslové 
školy jsem nastoupila do zaměstnání. V roce 1988 jsem se vdala, do Třince jsem se přistěhovala v létě roku 1992. 
Spolu s manželem Henrykem a dvěma dětma bydlíme nyní v Něborech. Důvodů pro vstup na CMTF bylo 
několik: hlavní byl můj zájem o věci, které se týkají Boha, církve, víry. Říkala jsem si, že pokud mám “věnovat” 
celý život křesťanskému myšlení, Bohu, žít ve víře, pak je mou nepsanou povinností pokusit se o prohloubení 
znalostí. Studijní předměty toto splňují. Dalším důvodem byla jakási vnitřní výzva: překonat sebe sama, zkusit 
znovu se začít učit. A tím posledním důvodem byla podpora mých nejbližších, hlavně manžela a kamarádky 
Pavly Golasowské. Výběr oboru nebyl těžký: ráda pracuji s lidmi, dětmi a tak obor křesťanská výchova se mi 
zdál nejvhodnější. Jako dálkový student jsem nastoupila v září 1999 a pokud se mi bude dařit skládat zkoušky, 
tak bych měla skončit v roce 2004. Ale toto je ještě daleko, nyní jsem ve 2. ročníku.

Barbara Bocková: Je mi 21 let, v květnu 1998 jsem maturovala na pětileté obchodní akademii v Českém 
Těšíně a hned poté jsem úspěšně složila zkoušky na CMTF UP v Olomouci. Dodnes nevím, co bylo hlavním 
důvodem k tomuto kroku. Na jedné straně nejspíše zvědavost “jaké to je studovat na teologické fakultě”, na druhé 
straně to byla snaha splnit si svůj sen – pracovat s dětmi. V té době mi již bylo jasné, že cesta k dětem nevede 
skrze ekonomickou školu. V současné době studuji 3. ročník dálkového studia křesťanská výchova a můj sen se 
mi splnil nečekaně rychle, neboť práce s dětmi mi byla nabídnuta již v roce 1998 (práce učitelky v MŠ), nyní 
jsem učitelkou křesťanské třídy na 6. ZŠ v Třinci.  

Josef Kwaczek: Je mi 25 let. Po gymnáziu jsem vystudoval nástavbu – oční optik, což je i má současná 
práce. Na CMTF v Olomouci jsem začal studovat v roce 1997 a nyní jsem ve 4. ročníku. Díky studiu na této 
škole se mi velmi rozšířily obzory. Poznal jsem, že v oblasti víry, náboženství nejsou věci jenom černé a bílé. Ve 
škole i během samostudia člověk přijímá velké kvantum informací, ale někdy zůstane pouze u nich. Občas se 
ptám sebe sama, že sice budeme teologicky vzděláni, ale bude to mít přínos pro náš duchovní život? Věřme, že 
ano.

MOST: Co Vás na studiu baví více, co Vás baví méně?… Jak často do Olomouce jezdíte a jak? Jak 
je takové studium náročné na čas, finance? Jsou zkoušky těžké?

Kateřina Cubrová: Baví mne církevní dějiny a starý zákon. Přímo averzi cítím proti filozofii. Hodně ale 
záleží i na vyučujícím. Přes averzi přednášky filozofie Dr. Altrichtra byly pohlazením po duši. I když člověk už 
ledacos ví, fascinují mne stále nové a nové věci. Do školy jezdíme od konce září do konce května co druhou 
sobotu. Spolu s kamarádkou jezdíme autem. Finančně je studium náročnější hlavně na začátku roku, kdy sháníte 
materiály a knihy. Nemít ale dobrou práci a tolerantního manžela, asi bych to nezvládla. Ve zkouškovém období 
to je nejhorší, to už pak jde vše stranou. Loni si ještě manžel dodělával maturitu, tak to u nás někdy vypadalo jako 
po výbuchu, ale zvládli jsme to. Zkoušky jsou spíše těžké, ale jde je zvládnout.

Monika Pawlasová: Mnoho přednášek je velmi zajímavých. V prvním ročníku mne zaujala religionistika, 
kde jsem získala ucelený pohled na náboženství vůbec. I církevní dějiny byly předmětem, kde jsme se nenudili. 
Vynechala bych ale radši předmět metodologie vědecké práce. Do Olomouce jezdíme jednou za 14 dní autem. 
Nejnáročnější je studium asi z časového hlediska. Například na zkoušku z církevních dějin (asi nejnáročnější v 1. 
ročníku) jsem se připravovala cca 2 měsíce. U ostatních to byly tak 3 týdny. S dětmi mi hodně pomáhají jak 
rodiče, tak manžel. Bez jejich podpory by to asi nešlo.

Michaela Wawreczková: Protože naše forma studia je dálková, jezdíme do školy jednou za čtrnáct dní, a 
to v sobotu. Ve zkouškovém období jezdí pak každý student individuálně podle termínu zkoušky. Díky tomu, že 
nás jezdí více (mé spolužačky Katka a Monika, “čtvrťák” Jožin a Jana či Táňa z posledního ročníku) není 
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finanční zatížení tak veliké. Jezdíme autem. Mám také velkou výhodu, že knihy nemusím kupovat, ale si je 
půjčuji. Ceny knih jsou vysoké. Myslím, že každý student vám odpoví, že na čas je taková škola hodně náročná. 
Zkoušky jsou těžké všechny. Příprava je nezbytná a pokud nemáte to štěstí, že vám stačí přečíst si to a pamatujete 
si, pak využíváte každou volnou chvilku, kterou máte. Myslím si, že největším přínosem je to, že můžu srovnávat 
názory, pohledy. Bůh je chápan v mnoha směrech a člověk vidí, že nemá vždy správnou představu a jak strašně 
málo ví. Záleží pouze na člověku, jak toto poznání využije. Co se týká předmětů – nemám žádný neoblíbený či 
naopak. Každý má své.  

Barbara Bocková: Do Olomouce jezdím dvakrát měsíčně, v sobotu, takže mne to nijak neomezuje v mé 
práci. V žádném případě ale nemohu říct, že studovat na CMTF je lehké, neboť opak je pravdou. Zkoušky jsou 
velice náročné a když se blíží zkouškové období, nemůže žádný student počítat s tím, že mu zbude nějaký volný 
čas. Navíc je studium složitější i z toho důvodu, že Olomouc není zrovna za rohem a cesta vlakem trvá i 4 hodiny 
tam a 4 zpět, takže ve vlaku strávím více času než na přednáškách. A které předměty mne baví? To je různé a 
většinou to záleží na přednášejících. Někdy to je biblické studium, fundamentální teologie nebo filozofie, jindy 
dogmatika, latina, církevní právo, církevní dějiny … nebo pedagogika.

Josef Kwaczek: Do Olomouce jezdím jako moji kolegové, takže se nebudu opakovat. Dva semestry 
studia přijdou na 6-7 tisíc Kč. Rok od roku se ale zvyšují požadavky na studenty, přibývá předmětů, dochází k 
rozšiřování studia, zkoušející jsou přísnější. Celkově je to správný trend, i když časově velmi náročný.

MOST: Jak chcete v budoucnu zúročit obsah studia, získané vědomosti?

Kateřina Cubrová: Ráda bych učila náboženství, ale zároveň i obhajovala víru nejen před lidmi kolem, 
ale i sama před sebou. Ne všechno ze školy pak třeba zúročím v praxi. Někdy ale s manželem nebo s někým 
jiným diskutujeme o právě nabytých vědomostech. Zvláštní je, že o některé věci jsem se začala zajímat teprve až 
na této škole.

Monika Pawlasová: Velmi mě oslovilo, že vedle církevních středních škol byla otevřena i křesťanská 
základní škola, a to přímo v našem městě. Protože ráda pracuji s dětmi, chtěla bych v budoucnu působit právě v 
této škole. Kromě toho z vědomostí získaných studiem na CMTF čerpám i v běžném každodenním životě.

Michaela Wawreczková: Spektrum uplatnění je poměrně široké – od učitelství přes “profesionální 
katechezi” (tím myslím výuku náboženství jako zaměstnání) až po službu v různých zařízeních. Chci však 
zdůraznit, že získané vědomosti jsou důležité pro člověka samotného, pro jeho orientaci ve věcech víry. Člověk 
nestuduje proto, aby z toho něco měl, ale aby více chápal souvislosti. A když se podívám do našeho ročníku, 
spektrum studujících je zajímavé. Od svobodných mladých lidí, přes maminky v domácnosti, řádové sestry, ženy 
ve středním věku, muži všech věkových kategorií. Říkám si, že nikdy není pozdě jít za Ježíšem. Zatím učím děti 
náboženství, uvidíme, kterým směrem mne Pán povede. Nejraději bych pracovala v sociální oblasti s lidmi jako 
jsou narkomani, svobodné matky, bezdomovci, závislí. Ti všichni čekají na vlídné slovo, pomoc, porozumění. 
Lásku a já si myslím, že zde je mé místo.

Barbara Bocková: Abych řekla pravdu, myslím si, že z nich čerpám už těď, a to nejen jako katechetka v 
hodinách náboženství (letos na 7. ZŠ na Sosně), ale také ve veškeré jiné práci s dětmi.

Josef Kwaczek: Dá-li Bůh a studium úspěšně dokončím, nechám vše plně v kompetenci “nejvyššího 
Šéfa” kam mě pošle na svou vinici pracovat.

Jak vidíte, drazí farníci, máme “katechetický dorost” a to je velmi dobře. Přejme si, aby i si cestičku do 
Olomouce našli i další z nás, neboť kvalitního křesťanského vzdělání není nikdy dost. A přejme jim, aby vydřeli 
a řídili se stále aktuálním heslem “učit se, učit se, učit se”.

Připravil Ing. Marian Kozok
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Jaké byly minulé ročníky farních setkání?

Možná si někteří z vás, milí čtenáři, řeknete, že průběh některých akcí a farních aktivit popisujeme v 
MOSTě moc podrobně, že je to zbytečné a navíc jste se někteří těchto akcí zúčastnili, a proto víte co bylo, jaký 
byl program, co se tam dělo. Ono to je ale tak - je dost čtenářů, kteří tam nebyli, takže si rádi o té které akci něco 
přečtou. Ale hlavně - lidská paměť je krátká a po nějaké době si už sami přesně nepamatujeme podrobnosti. Proto 
chápeme svoje poslání, jakožto redaktorů farního časopisu, jako určitých kronikářů a MOST jako svým 
způsobem kroniku, která zaznamenává to, co se v naší farnosti děje. Jistě, existuje farní kronika, která 
zaznamenává významné události, možná tuto kroniku určitým způsobem dublujeme, ale to snad nevadí.

Historie našich farních setkání je stejně dlouhá jako život našeho časopisu - 1. edice obou spadá do roku 
1994. A protože MOST nechyběl na žádném setkání, všechno podrobně zaznamenal, můžeme trochu 
zavzpomínat...

Organizátorem prvních pěti ročníků byla Charita Třinec především v osobě ředitelky paní Jiřiny 
Horniakové a okruhu jejich spolupracovníků.

27.12.1994 - 1. setkání, tehdy ještě jako Setkání rodin proběhlo v Domě PZKO na Terase. Bylo 
uspořádáno v rámci Roku rodiny a nepřímo navazovalo na zaříjové arcidiecézní setkání rodin v Ostravě.
Moderátorem byl tehdejší třinecký kaplan O. Mariusz. Snahou všech setkání bylo zvat i externí hosty, kteří by 
nás seznámili s určitými aktivitami, ať už to je péče o starší lidí, výchova mládeže, charitní činnost, misijní 
činnost apod. V roce 1994 to byla přednáška paní Gonzalesové na téma sexuální výchovy v křesťanské rodině 
včetně propagace amerického programu křesťanské výchovy TEEN STAR. Vyslechli jsme si rovněž svědectví 
paní Judity, která se zbavila závislosti na drogách.

27.12.1995 - místo konání 2. setkání se z kapacitních důvodů přesunulo do Dělnického domu v Třinci, 
program uváděli střídavě paní Horniaková a O. Miroslav. Cílem bylo představit jednotlivé farní aktivity - sbor, 
schola, skauti, charita, ... Hostem byla sestra Jolanta Filipek, která vylíčila život v Karmelu a P. Miloslav 
Gandera.

30.12.1996 - vzácným hostem 3. setkání byl Otec biskup ostravsko-opavský Mons. František Václav 
Lobkowicz. Dalším hostem byl pan Pavel Malének, ředitel SOS dětské vesničky z Chvalčova.

29.12.1997 - hostem 4. setkání byl O. Czesław Bloch z Jasienice

12.12.1998 - 5. setkání se neslo v duchu adventní doby, v duchu předvánočního očekávání na narození 
Spasitele. S volnou variací na téma “Když na svět přišla láska” vystoupila dětská skupina Divadélko pod věží z 
farnosti Ostrava-Ludgeřovice.

28.12.1999 - 6. setkání farnosti pro zaneprázdněnost paní Horniakové zorganizovali společně farnost 
Třinec, MOST, skauti, KDU-ČSL, třinecká katolická mládež. Poprvé bylo představeno logo farních setkání -
stylizovaný kříž, kotva a srdce, symboly to víry, naděje a lásky - tří božských ctností. Hlavními hosty byli Otec 
biskup Mons. František Václav Lobkowicz a tradičně již O. Czesław Bloch z Jasienice. Vystoupil polský 
chrámový sbor z českotěšínské farnosti, a také nový třinecký chrámový sbor “Laudamus”. Proběhla soutěžní hra 
“Znáte se?”. Moderátory byli poprvé Basia Bocková a Wiesław Wania.

03.01.2001 - 7. setkání v rámci Velkého jubilea 2000, z důvodu uzavření Dělnického domu se akce 
uskutečnila v Kulturním domě TRISIA na Terase.

Tak toto byl stručný přehled sedmi setkání, která se uskutečnila v třinecké farnosti od roku 1994. V tomto 
výčtu jsem neuváděl “domácí účinkující”, jako např. vystoupení skautů, mládeže apod., kteří pokaždé program 
obohatili nějakou scénkou, příběhem nebo písničkami. Několik ročníků zpestřil hudebním doprovodem pan 
Zuber z Osůvek. Pokaždé bylo postaráno o nejmenší děti - hry, různé atrakce, loutkové divadlo. Nikdy nechyběla 
tombola a občerstvení.
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Bližší podrobnosti najdete v následujících číslech MOSTu: 1/II, 1/III, 2/IV, 1/V, 1/VI, 1/VII, 1/VIII.

Z výše vyčteného vyplývá, že organizátoři všech setkání odvedli pořádný kus práce, která byla ku 
prospěchu celé farnosti.

Věřím, že i další setkávání farnosti nejen v našem novotou zařícím chrámu, ale i mimo něj, ať už v době 
vánoční, o poutích nebo u jiných příležitostí budou stejně krásná, milá a obohacující náš duchovní život.

Ing. Mgr. Stanisław Janczyk

Spotkanie oczyma młodej generacji

Dnia 3.1.2001 odbyło się “Spotkanie Parafii”. Na to spotkanie przyszło dużo ludzi i dużo dzieci. Dla 
dzieci były przygotowane gry i zabawy z nagrodami, a dorośli mogli zobaczyć piękny program i wygrać nagrody 
w tomboli. Ja sama całego programu nie zobaczyłam, brałam w nim udział. Z tego jednak, co widziałam bardzo 
mi się podobała scenka trzynieckiej młodzieży i gra “Tipuj”. Ładne też było wzajemne dzielenie się opłatkiem. 
W sali panował pogodny nastrój. Dzieci grały sobie gry, robiły zakładki do książek i jeszcze mnóstwo innych 
rzeczy. Wszyscy byli zadowoleni i myślę, że każdy odchodził z radością. W tym roku było “Spotkanie Parafii” 
bardzo udane i wesołe.

Karolina Janczyk

Medytacja chrześcijańska szanse i zagrożenia (4)

Józef Augustyn SJ

WARUNKI MEDYTACJI

Milczenie zewnętrzne - wyciszenie wewnętrzne

Wyciszenie wewnętrzne oraz milczenie zewnętrzne jest koniecznym warunkiem modlitwy i życia 
duchowego w ogóle. Dlaczego? Dlatego, iż modlitwa jest rozmową: rozmową, w której najpierw jesteśmy 
zaproszeni do słuchania, co Bóg do nas mówi. Modlitwa nie jestprzede wszystkim mówieniem człowieka. 
Modlitwa jest najpierw słuchaniem Boga. Bóg mówi w ciszy. Pismo św. stwierdza, iż "na ulicy Jego głosu nie 
usłyszysz". I właśnie dlatego, że Bóg mówi w ciszy, konieczne jest wyciszenie wewnętrzne i milczenie 
zewnętrzne. laczego Bóg mówi w ciszy? Dlatego, że Bóg nie gwałci ludzkiej wolności. Krzyk jest wyrazem 
przemocy, im głośniejszy i częstszy krzyk, tym większa przemoc. W naszych relacjach międzyludzkich jest 
nieraz wiele przemocy związanej z wywieraniem na siebie nawzajem presji poprzez krzyk. Jest wiele przemocy 
posługującej się głośnym, hałaśliwym i chaotycznym przemawianiem do bliźnich. Bóg natomiast nie posługuje 
się krzykiem. Zwróćmy uwagę, że współczesna cywilizacja charakteryzuje się bardzo mocnym oddziaływaniem 
na człowieka silnymi bodźcami zewnętrznymi. Bodźce te widoczne są choćby w środkach przekazu. Są one nie 
tylko mocne, ale niekiedy są one wprost brutalne. Chodzi w nich już nie tylko o krzyk, ale także o przemoc 
fizyczną, o zadawanie cierpienia, zadawanie śmierci.Dlaczego środki przekazu odwołują się dziś do tego, co 
gwałtowne, brutalne, wprost perwersyjne? Dlatego, że człowiek stał się niewrażliwy na subtelne bodźce. 
Spokojnym opowiadaniem o ludzkim życiu, o ludzkiej miłości nie można już nikogo zachwycić. Wydaje się to 
już za słabe. Na tym nie można już zrobić pieniędzy. Stąd odwołanie się środków przekazu do tego co "mocne", 
brutalne. Kiedy człowiek przez dłuższy czas podlega takim mocnym, brutalnym środkom przekazu, wówczas 
traci wrażliwość. Człowiek nie jest już w stanie wtedy usłyszeć ani siebie samego, ani też drugiego. Po prostu nie 
jest w stanie słuchać. Chorobą naszych czasów, chorobą relacji międzyludzkich jest niezdolność do słuchania. 
Nie umiemy siebie nawzajem słuchać. Dlaczego? Dlatego, że nosimy w sobie jakiś wielki niepokój, jakąś wielką 
niewrażliwość.

I w tej sytuacji wejście w wyciszenie wewnętrzne, milczenie zewnętrzne może okazać się czymś bardzo 
trudnym, może okazać się bolesne. Jeżeli człowiek jest przyzwyczajony do ciągłego krzyku i hałasu, wówczas 
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jest to utrwalony styl życia.I chociaż styl ten męczy człowieka, to jednak nie umie się od niego oderwać. Jest to 
wówczas pewna forma narkotyku. W ciszy ujawnia się to, kim jesteśmy. Ujawnia się cały dławiony do tej pory 
niepokój wewnętrzny, zagubienie, wielkie poczucie winy, agresja wobec innych, kompleksy, chora ambicja, 
zazdrość. A więc ujawnia się wszystko to, co człowiekowi udaje się zdusić, zdławić poprzez krzyk, hałas, 
poprzez gwałtowne, silne przeżycia.Nie umiemy wypoczywać, nie umiemy reflektować nad sobą, nie umiemy 
spokojnie spotykać się z innymi, z Bogiem. Uciekamy w oglądanie mocnych programów, filmów. Tak szybko 
męczy nas rozmowa z Bogiem, z ludźmi, męczy nas głębsza refleksja nad swoim życiem. Dla wielu z nas 
zapracowanie jest bardzo dobrym alibi, żeby nie wejść w siebie, żeby nie dowiedzieć się, co właściwie nam jest, 
na co właściwie jesteśmy chorzy. Wejść w ciszę, to zrezygnować z owego alibi. Wejść w ciszę to przestać się 
oszukiwać. I właśnie dlatego cisza może być trudna, może być bolesna. Szansą ciszy jest prawda, prawda o 
ludzkim życiu, prawda o źródłach mojego nieszczęścia, prawda o źródłach mojego zagubienia i jednocześnie 
prawda o tym, gdzie szukać wyjścia i co jest wyjściem w moim życiu? Bóg mówi w ciszy. Bóg mówi na pustyni. 
Pan Bóg mówi, że przyciągnie swoją oblubienicę na pustynię i będzie mówił do jej serca.

Miejsce materialne

Do medytacji jest rzeczą konieczną znalezienie odpowiedniego miejsca materialnego; miejsca pełnego 
ciszy, w którym wielość bodźców zewnętrznych nie byłaby przeszkodą w skupieniu i koncentracji. Z pewnością 
można modlić się w ulicznym gwarze. Czy nawet robić "medytację ulicznego gwaru". Takie doświadczenie może 
być jednak jednostkowym i wyjątkowym. Idź tam, gdzie mógłbyś być sam -- podpowiada nam Klemens Tilmann 
-- gdzie by ci nie przeszkadzano, w miejsce które promieniowałoby pokojem ze wszystkiego, co cię otacza. Być 
może będzie to twoje mieszkanie, kościół. Kiedy znalazłeś miejsce, które promieniuje pokojem, zatrzymaj się w 
nim.Odpowiednie miejsce medytacji odnajdujemy z jednej strony poprzez przeczucie wewnętrzne, z drugiej 
strony zaś dzięki doświadczeniu. Niekiedy trzeba spróbować modlić się w różnych miejscach, aby poprzez 
porównanie i praktykę móc wybrać to, które najłatwiej wprowadza nas w atmosferę wyciszenia wewnętrznego, 
skupienia i pokoju. Swojego materialnego miejsca dla przedłużonej modlitwy trzeba nam nieraz szukać z 
cierpliwością przez dłuższy okres czasu.

Potrzeba mistrza modlitwy

Do uprawiania dłuższej systematycznej modlitwy konieczne jest kierownictwo duchowe. W człowieku 
prowadzącym życie duchowe dają się słyszeć różne głosy: nie tylko głos Boga, natchnienia Ducha Świętego, ale 
także "natchnienia" (w cudzysłowie) własnych ludzkich namiętności, natchnienia złego ducha, który pracuje w 
ludzkich namiętnościach. Ponieważ w człowieku uprawiającym medytacje pracuje z większym wysiłkiem 
duchowym, dlatego też większa będzie intensywność tych głosów.Ta właśnie większa intensywność głosów 
domaga się rozeznania. Jest rzeczą ważną byśmy mieli świadomość, że nasze wypowiadanie się w kierownictwie 
duchowym służy przede wszystkim nam samym. Kierownik duchowy posiada rolę służebną.On winien jedynie 
pomagać w rozwijaniu się relacji pomiędzy odprawiającym Ćwiczenia a Bogiem. Kierownik duchowy nie może 
być zasadniczym punktem odniesienia dla penitenta. Zasadniczym punktem odniesienia jest sam Bóg. Aby 
dokonać rozeznania jakiegoś przeżycia najpierw trzeba je wypowiedzieć. Kiedy zaczynamy wypowiadać, 
opisywać nasze wewnętrzne przeżycie, sami zaczynamy je lepiej rozumieć. Przeżycie wypowiedziane przed 
drugim "przybiera" jakby inny kształt.Już samo wypowiedzenie naszych doświadczeń wewnętrznych sprawia, że 
te doświadczenia krystalizują się, określają. O czym rozmawiać na spotkaniu z kierownikiem duchowym? Po 
prostu o tym, co się przeżywa. O rodzących się uczuciach, myślach, natchnieniach.

Uwolnienie się od zbytnich trosk codzienności

Owocność medytacji zależy nie tylko od milczenia zewnętrznego, od rozmów z kierownikiem, od 
dobrego miejsca materialnego, ale przede wszystkim od postawy serca ludzkiego. Uwolnij się -- doradza 
Klemens Tilmann -- zostaw wszelkie troski, obowiązki, wysiłek, pośpiech oraz aktywność. I jeszcze bardziej 
uwolnij się od niepokoju, dyskusji wewnętrznych, myśli, projektów, wszystkich planów działania. Im bardziej 
uwolnisz się od tego wszystkiego, tym bardziej uwolnisz się od siebie samego i zanurzysz się w medytację. 
Uwolnienie się od trosk potrzebne jest w tym celu, aby człowiek mógł z tym większą dyspozycyjnością i 
hojnością złożyć Bogu w ofierze całą swą wolę i wolność. Mówiąc innym językiem, pokój wewnętrzny oraz 
uwolnienie się od tego, co zajmuje naszą świadomość, konieczne jest, aby móc słuchać Słowa Bożego. 
Rozpoczynając modlitwę od siebie i swoich problemów ryzykujemy, iż znajdzie właśnie "swoje" rozwiązania. 
Nasze problemy, którym pragniemy stawić czoła, w świetle Słowa Bożego zwykle wyglądają już inaczej. 
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Nierzadko też rozwiązanie, w świetle Słowa, staje się oczywiste i proste. Innym razem "problem" znika. Nie 
jesteśmy w stanie odkryć istoty naszych problemów bez oświetlenia ich Słowem Bożym. Dzięki Słowu Bożemu 
odkrywamy także, iż nasze problemy nie są już tylko nasze, ale także problemami Pana Boga. Rozwiązujemy je 
bowiem z Nim i dzięki Niemu. Przystąpienie do rekolekcji z postawą zamknięcia, duchowego skąpstwa, z 
brakiem głębokiego zaangażowania się i ofiarności może uniemożliwić osiągnięcie pożądanego owocu.

(ciąg dalszy w następnym numerze)

Pořad bohoslužeb v lednu

1. Neděle 14.1.2001 - 2. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
2. Čtvrtek 18.1.2001 - památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.
3. Neděle 21.1.2001 - 3. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
4. Čtvrtek 25.1.2001 - svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola.
5. Neděle 28.1.2001 - 4. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
6. Pátek 2.2.2001 - svátek Uvedení Páně do chrámu, svěcení svíček a průvod, první pátek v měsíci.
7. Neděle 4.2.2001 - 5. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
8. Od 18. do 25. ledna 2001 probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů.
9. Každou neděli půl hodiny před večerní mší svatou je adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a svátostné 

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

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

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

k Božímu Milosrdenství. První pátek v měsíci - litanie a zasvěcení Božskému Srdci Ježíšovu.
13. Mše svatá v Domově důchodců na Sosně je každý pátek v 15.30. Mše svatá v Nemocnici Sosna je 

každou sobotu v 15.30 hodin. Půl hodiny před začátkem mše svaté je možno přistoupit ke svátosti 
smíření.

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

Nedělní liturgie v lednu

2. neděle v mezidobí (14.1.)
1. čtení: Iz 62,1-5; 2. čtení: 1 Kor 12,4-11; Evangelium: Jan 2,1-12
Žalm: odp. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech.
ref. Pośród narodów głoście chwałę Pana.

3. neděle v mezidobí (21.1.)
1. čtení: Neh 8,2-4a.5-6.8-10; 2. čtení: 1 Kor 12,12,-30; Evangelium: Lk 1,1-4; 4,14-21
Žalm: odp. Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život.
ref. Słowa Twe Panie, są duchem i życiem.

4. neděle v mezidobí (28.1.)
1. čtení: Jer 1,4-5.17-19; 2. čtení: 1 Kor 12,31-13,13; Evangelium: Lk 4,21-30
Žalm: odp. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti.
ref. Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie.
5. neděle v mezidobí (4.2.)
1. čtení: Iz 6,1-2a.3-8; 2. čtení: 1 Kor 15,1-11; Evangelium: Lk 5,1-11
Žalm: odp. Budu ti hrát, Hospodine, před anděly.
ref. Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu
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Úmysly apoštolátu modlitby - leden 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 křesťané podporují evangelizaci nových generací díky vytrvalému hledání 
jednoty podle Kristovy vůle.

2. Úmysl misijní: Ať občanská a náboženská výchova pomáhá vykořenit ze světa každou formu 
intolerance či diskriminace.

3. Úmysl národní: Ať se v našem národě dále uzdravují rány vzniklé v historii rozdělením křesťanstva.

Vánoční reminiscence

V době, kdy čtete tyto řádky, je už téměř polovina ledna 2001 a druhé Vánoce v Jubilejním roce 2000 jsou 
již za námi. Nevím, jak je každý z Vás prožil, ale doufám, že především klidně. Snad jsme si uvědomili, že 
zrozený Pán Ježíš na prahu třetího tisíciletí již dávno dávno není malým Jezulátkem, malým betlémským 
novorozenětem, nýbrž dospěl a spasil svět. Snad jsme si uvědomili, že je třeba křesťansky dospět a žít zde na 
tomto světě jako dospělí a lidsky řečeno, jako kvalitní křesťané. Princip nutnosti křesťanské dospělosti a dějinný 
význam sklonění se Boha k člověku skrze narození Pána Ježíše, jak nám to během Vánoc v homilii připomněl 
Otec František, ať je pro nás vodítkem pro dny, které budou nyní následovat. A na doplnění třetí myšlenka z 
vánočních homilií, tentokrát “z dílny Otce Piotra”: Narození Pána Ježíše přineslo na svět vznik nových 
požadavků na život člověka!

Jaké že byly poslední Vánoce druhého tisíciletí v naší farnosti? Dalo by se říct, že tradičně pěkné a 
bohaté. Začaly opravdu masovými zpověďmi v sobotu 16.12., pokračovaly skrze již zdomácnělou slavnostní mši 
svatou Vigilie Narození Páně o Štědrém dnu, které se zúčastnilo opravdu hodně farníků, jež si v drtivé většině 
případů odnesli domů Betlémské světlo (poděkování skautům Tomáše Kyvalského) a překrásnou atmosféru 
společného přání Novonarozenému před zasednutím k našim rodinným štědrovečerním stolům. Známí, kteří byli 
poprvé, mi řekli, že se jim taková ouvertura štědrého večera velmi líbila. Pokud vím, cestou domů s betlémským 
ohněm nikdo nevzplanul… V den Slavnosti Narození Páně bylo jako obvykle v kostele dosti těsno, ale i to je 
velmi dobře. Mnoho našich spoluobčanů zase po delší době zavítala mezi nás a doufejme, že přijdou třeba i dříve, 
než o Velikonocích nebo Vánocích 2001. Doufejme, že se jim líbil i náš napůl renovovaný chrám, který očištěn 
vypadá dosti jinak. Onen rozdíl budete moci shlédnout na velkých barevných fotografiích, které jsou k dispozici a 
jsou shromažďovány pro farní kroniku. Kostel občasně a průběžně již od září fotí sponzorsky a zdarma slečna 
Marcela Nogová, dcera nedávno zesnulé paní Haliny Nogové. Poděkování si zaslouží všichni, kteří tak krásně 
uklidili a vyzdobili náš farní chrám, zejména pěkně působí nové blankytně modré světla nad naším chrámovým 
Betlémem. Poděkování patří našim hudebním tělesům, farnímu sboru Laudamus pod vedením Mgr. Evžena 
Worka (sólo na flétnu v podání Sylvy Białoňové), polskému chrámovému sboru pod vedením Tadeusz 
Siedlaczka, doprovázejícímu varhaníkovi Mgr. Ing. Stanislavovi Janczykovi a druhému varhaníkovi, Petru 
Vondráčkovi, který nám spolu s bratrem Romanem (sólo na trubku) zkrášlil zejména mši svatou o Vigilii 
Narození Páně. Jako vždy, kouzelné a romantické bylo odpoledne v den Narození Páně, kdy si návštěvníci mohli 
vychutnat v klidu koledy v ztemnělém kostele, který prosvěcovaly jen světýlka ze stromečků. Pak následoval 
svátek prvomučedníka Štěpána, svátek Svaté rodiny a zároveň i konec občanského roku 2000, 20. století a 2. 
tisíciletí. O půlnoci se mj. rozezněly i zvony našeho farního chrámu sv. Alberta a jeho celá osvětlená chrámová 
budova se krásně vyjímala nad městem Třincem – tak jsem ji alespoň viděl já ze Starého Města v oné chvíli, kdy 
přišlo nové tisíciletí. Přejme si na jeho startu jednu jedinou věc: ať nás v běhu dalších dějin stále doprovází Boží 
požehnání.

Marian Kozok




