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Królowo Nieba - Maryjo! 
 
Matko nasza,  
wstąpiłaś do nieba,  

byś nas wspierała w niedoli  

i wyzwoliła z grzechów niewoli. 

 

Za nami wstawiasz się u Syna 
nasza kochana Matko jedyna. 
Gdy nam smutek serce ściska,  
podasz dłoń pomocną zbliska. 
 
Gdy płaczemy, ból nas pali, 
Matko nasza, jak blask słońca, 
rozpraszasz łzy nasze do końca. 
 
Nie gardzisz naszymi prośbami,  
Mateczko kochana, modlisz się za nami, 

za nami grzesznymi, 
w sercach skruszonymi. 
 
Zawsze pomożesz, Matko miłości, 
rękoma swymi podniesionymi. 
 
Radość rozdajesz, wiarę, nadzieję, 
łaski obfite w każdy czas,  
dzięki Ci, Matko, za każdego z nas. 
 
Matko Boga, Matko droga, 
zwycięży Twe Niepokalane Serce 
i pokona wroga! 
 
 

Dr. Halina Plitkowa

 

Nanebevzetí - stručná historie dogmatu 
 
Písmo svaté se o závěru Mariina života přímo nezmiňuje. Místa ukazující, že matka Mesiáše nebude 

nikdy v moci ďablově (především Gen 3,15 a Lk 1,28) však naznačují její vítězství nad smrtí, která je 
důsledkem hříchu (Moud 2,24, 1 Kor 15,22). 

Ani z prvních křesťanských staletí se nám nedochovaly žádné zprávy o Mariině nanebevzetí. Již v této 
době ale můžeme poznat živou víru v její přítomnost ve slávě, jak o tom svědčí nejstarší mariánské modlitby 
(např. “pod ochranu tvou”, kterou můžeme vystopovat hluboko ve 3. století). 

První se pozastavil nad koncem Mariina pozemského života sv. Epifanius, biskup ze Salaminy. Činí to v 
listu křesťanům v Arábii, který je součástí jeho slavného Panarion (r. 377). Je zajímavé, že tento svědek i 
bezvýznamných palestinských tradic přiznává, že o této věci nic neví. Neslyšel o Mariině hrobě v Jeruzalémě 
ani o její smrti. Neví ani, zda Maria zemřela, či nikoliv. Domnívá se pouze, že konec jejího života musel být 
důstojný a nevylučuje zázrak. Protože neměl žádné údaje, rozhodl se následovat mlčení svatých Písem. Podle 
Epifania v nich nenajdeme: “...nic o Mariině smrti ani to, jestli vůbec zemřela a byla pochována, nebo nebyla 
pochována... Písmo svaté zachovalo úplné mlčení z důvodu velikosti znamení, aby nezpůsobilo příliš velké 
rozrušení lidskému rozumu. Co se mě týče, nesmím o tom mluvit. Uchovávám to ve své mysli a mlčím.” 

Jestliže Lk 2,35 navozuje představu Mariiny mučednické smrti, Zj 12, 14 naopak vyvolává dojem, že 
byla vzata živá do nebe.  
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Epifanius píše: “Je možné, že to s Marií bylo takto. Netvrdím to s určitostí, neříkám, že byla nesmrtelná. 
Ale stejně netvrdím, že zemřela. Písmo svaté, které převyšuje lidský rozum, nás nechalo v nejistotě, z úcty k 
Panně, kterou nemůžeme s nikým porovnávat, aby nás nenapadaly v souvislosti s ní žádné špatné a tělesné 
myšlenky. Jestli zemřela? Nevíme.” 

Tato otázka, pokud víme, nevzbudila nejprve velký ohlas. Stala se aktuální ve chvíli, kdy se začalo 
slavit její nanebevzetí: Obvykle se vzdávala svatému pocta v den jeho smrti, v jeho dies natalis (den narození 
pro nebe). Svátek Boží rodičky se měl samozřejmě stát připomínkou dne, ve kterém Maria opustila tento svět. 
Představme si zvědavost věřících a bezradnost duchovních tváří v tvář otázce: jak Maria opustila tento svět? 

Začaly se formovat dvě různé odpovědi: lidová a teologická. 
1) Je jasné, že představivost, rychlejší a méně opatrná, začala pracovat první. Koncem 5. století se 

objevily vize uspokojující lidskou zvědavost. Nejprve popisovaly Mariin pohřeb, poté se zabývaly tím, co bylo 
po její smrti. Vytvářejí se scénáře typů: první, Pseudo-Janův, mluví o přijetí do nebe Mariiny duše ještě 
nespojené s tělem. Ostatky spočívají neporušené pod stromem života až do dne Posledního soudu. Druhý scénář 
je intuitivně vhodnější, s účastí zástupů: církve se zmocňuje velké vzrušení, když se blíží konec Mariina života. 
Nebe jí o tom uvědomí předem. Zázračně shromáždění apoštolové se předhánějí v proslovech. Kristus přichází 
pro duši své Matky (byzantská ikonografie ji zobrazuje jako nemluvně v povijanu). Konečně tělo Bohorodičky, 
slavně zmrtvýchvstalé, se spojuje s duší v nebi. 

Reakce jsou různé. Lehkověrní věří hezké báchorce. Jiní zpochybňují a odmítají, aniž by udali důvody. 
2) Ještě jiní, především na Východě, se vydávají lepší cestou. Odmítají nebo odsouvají do pozadí věci 

nepodstatné a podezřelé. To, co je v apokryfech hodnotné, opírají o teologické argumenty. “Bylo vhodné” říká 
například Theoteknos z Livias, “aby tělo, které nosilo Boha, příbytek Boha, zbožštěné, neporušitelné, 
proniknuté Božím světlem, bylo vyneseno do slávy zároveň s duší milou Bohu.” 

Tímto způsobem se rozvíjí teologická práce od 6. do 8. století, kdy dosahuje svého vrcholu zvláště v 
díle Jana Damašského. Západ, méně intelektuální a věcnější, pomalu postupuje za Východem. To je zřejmé 
hlavně v liturgii. Svátek Nanebevzetí, slavený na Východě od 4. století, je do Říma přenesen kolem r. 650, ale 
teologicky, dá se říci, si tajemství Nanebevzetí (jakož ani Neposkvrněného početí) zatím neosvojil. 

Počátkem 9. stol. odmítá tělesné nanebevzetí Mariino Radbert píšící pod pseudonymem sv. Jeronýma. 
Podle něj je předmětem svátku 15. srpna oslava duše Panny Marie, ale co se stalo s jejím tělem, nevíme. Tento 
názor měl svou hodnotu: byl nutnou etapou v rozvoji dogmatu. Vstoupil i do liturgie (na Západě). Autorita sv. 
Jeronýma zmrazila rozvoj víry v Mariino Nanebevzetí na tři století.  

Až koncem 11. století anonymní autor pod jménem sv. Augustina napsal traktát o tělesném nanebevzetí. 
Tento Pseudo-Augustin v krátké době oslabil vliv Pseudo-Jeronýma, a to nejen díky svým “falešným papírům”, 
ale díky doktrinální věrohodnosti. Odmítl apokryfní výpovědi a postavil pravdu o Nanebevzetí na pevné 
teologické základy. S velkou jasností pohledu, charakteristickou pro jeho epochu, rozebral problémy, které se 
objevily v dějinách vývoje této dogmatické pravdy. 

Největší středověkou syntézou mariologie je dílo Mariale, o kterém se donedávna soudilo, že pochází z 
pera sv. Alberta Velikého. V něm už jsou patrné rysy úpadku mariánské nauky, která dosáhla svého vrcholu v 
18. a 19. století a v níž se snoubí teologická mělkost s touhou objevit další rozměry Mariiny oslavy. 

Další vývoj přináší až pontifikát Pia XII. Po mnoha letech usilovného studia a konzultací s episkopáty 
zformuloval nauku o Nanebevzetí a v r. 1950 (1. listopadu) ji ex cathedra vyhlásil: 

“Po zakončení běhu pozemského života byla Neposkvrněná Matka Boží, Maria, vždy Panna, přijata s 
tělem i duší do nebeské slávy.” (Konstituce Munificentissimus Deus) 

Pius XII. formálně a slavnostně vyhlašuje aktuální přítomnost Marie u Krista Zmrtvýchvstalého ve 
společenství víry. Nic víc. Kde? Kdy? Jak? Definice úmyslně neodpovídá na žádnou z těchto otázek. 
Neupřesňuje ani, jestli Maria zemřela, jak soudí většina, či nikoliv. Otázka položena Epifaniem v r. 337 zůstala 
nezodpovězena. Pius XII. usoudil, že tato skutečnost pravděpodobně nenáleží nutně k obsahu Zjevení. 

Definice očišťuje zobrazení apokryfů a ikonografie, nepodléhá mýtům a legendám. Pomíjí všechny 
obrazy “shora” i “zdola” a také představy o “přenesení”. Bohužel, bývá často interpretována zjednodušeně v 
tom smyslu, že Maria byla “vynesena” do nebe. To navozuje představu prostorové změny, která není v 
dogmatu obsažena. Assumpta znamená “přijata”, což odpovídá výrazu, který užívá Bible, když mluví o 
tajemném konci Henocha (Gn 5,24; Sir 44,16; 49,16) a Eliáše (2Kr 2,3.5.9.10; Sir 48,9): Bůh je vzal, přijal k 
sobě. A v tomto slově odhalili také žalmisté tajemství posmrtné odplaty pro všechny spravedlivé: Bůh je na 
konci života “přijme” (Ž 49,16; 73,24): “přijmeš mě do slávy”, říká žalmista. Přesně téhož výrazu užil Pius 
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XII., ale upřesnil: “s tělem i duší”. Ne pouze duchem, ale plností lidství. Neposkvrněná Matka Boží se 
sjednocuje s Kristem Zmrtvýchvstalým. 

Dogma neříká, zda se jedná o privilegium pouze pro Marii. Nechává prostor názoru, podle něhož by 
bezprostřední oslavení těla po smrti bylo všeobecným údělem, jak dává k úvaze např. K. Rahner. To, že tato a 
další teorie povstaly bezprostředně po vyhlášení dogmatu, svědčí spíše o jeho mírnosti než o přílišné smělosti, 
která je mu nejčastěji vytýkána. 

V jediném bodě se definice vzdává lapidárnosti. Když označuje Marii, říká: “Neposkvrněná Matka 
Boha, Maria, vždy Panna.” Takto nahromaděné tituly nevyjadřují pouze lidovou úctu a zbožnost. Mají hodnotu 
dogmatických odůvodnění. Tělo Neposkvrněné, uchráněné veškerého hříchu, tělo Theotokos, která zrodila Boží 
Slovo, tělo, které Duch svatý zachoval panenským i při početí i při porodu, toto tělo nezůstalo vězněm smrti. 
Neposkvrněná Matka Boží, vždy Panna, spojila se jako celistvý člověk s Kristem ve společenství slávy. 

Vyhlášení Pia XII. se setkalo u pravoslaví s velkými výhradami, přestože jemu vděčíme za tento svátek: 
proti dogmatu samotnému a proti papežské neomylnosti při definování článků víry. Nanebevzetí může být 
pouze předmětem liturgické kontemplace, ale nemůže být nutným článkem vykoupení. Toto rozlišení přijímají 
také anglikánští biskupové. 

 
René Laurentin, vybrala a přeložila Eva Fuchsová, 

převzato z Amen, 7-8/2000, 7-8/1997 

 

Víra bez skutků není k ničemu (Jk, 2,20) 
 
Jak velikou mám radost, když se dívám v neděli po kostele. Čtyři mše svaté a všechny jsou plné 

věřících. Jsou tam děti, mládež, střední a starší generace a senioři. Když pak vidím, jak lidé přistupují ke 
svatému přijímání, tak si říkám: Jsme farnost, která věří v Boha a to je správné.  

Jenže je tu jeden zádrhel. To je pomoc při drobných i větších opravách kostela, fary a okolí. Někdy se 
stává, že se nenajde dostatek ochotných rukou pro konkrétní práci. Je slyšet: ať to udělá firma. Ona to ta firma 
udělá, ale za veliké peníze a těch je ve farnosti málo. My nemáme žádného sponzora. Jsme sponzory sami sobě. 
Nikdo nám nepřispěje ani korunou. Bylo by dobré vybudovat takový systém, který by byl schopen zlepšit 
organizační stránku věci - a je na nás farnících, aby se tak stalo. Vždyť naši muži v Třinci jsou určitě velmi 
šikovní a zruční, jenom vědět komu přesně říct, když je třeba například to a to. Svatý Jakub ve svém listě v 
kapitole 2, verš 18 říká: "Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích." Jednou budeme 
všichni stát před Pánem a on se nás bude ptát: "Co jsme s vírou a láskou udělali." Naše odpověď by mohla být 
velmi smutná: Nic. Jen jsem pravidelně chodil do kostela a přistupoval k svátostem. Ruce zůstaly až moc čisté. 
Víra je krásná, ale přidejme k ní i skutky a bude nám to připočteno k dobru.  

Zamysleme se nad sebou, co bych mohl udělat já a naše farnost jen pokvete - tím neříkám, že je 
zanedbaná, naopak, v mnoha oblastech se opravdu nemáme za co stydět. Ale občas to zaskřípe a třeba by ani 
skřípat nemuselo. Vždyť je to náš kostel, naše fara a okolí. 

 
Jarmila Trníková 

Pouť 2000 - zahradní slavnost 
 
Drazí farníci, 
léto běží v plném proudu i když tento způsob léta se zdá býti poněkud nešťastným, jak říká český klasik. 

Věříme, že si užíváte prázdnin a dovolených a ani si nevzpomenete na to, že za chvíli tu bude opět září, začne 
škola a také budeme slavit v naší farnosti poutní slavnost. Naše letošní pouť zapadá do oslav Jubilejního roku 
2000, a proto bychom chtěli, aby to nebylo jako každý jiný rok, ale chceme obzvláštnit tento, pro naši farnost 
tak významný den, něčím novým. A co by mohlo být lepšího než společná zábava a posezení na farní zahradě s 
nějakým občerstvením, prostě udělat si čas pro Pána i pro sebe vzájemně a světit den sváteční tak, jak se má 
(což asi nebývá u některých z nás každou neděli zvykem). Řeknete si - no to je toho, zajeďte si do Gutů, 
Hnojníka, Třanovic, Ropice nebo jiných farností a nedělejte z toho vědu. Jenomže... My jsme městská farnost, 
což se projevuje kromě určitých kladů i některými nedostatky. Především je to určitá anonymita, totiž že se 
mnozí ani pořádně neznáme, jenom tak nějak od vidění, někdy ani to ne (o tom byste určitě mohli hodně 
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povídat vy, z paneláků...). Mnozi raději přispějí na chod farnosti nějakou peněžní částkou, než aby se osobně 
angažovali při opravách farních nemovitostí atd., chybí kostelníci, varhaníci... Výstavbou velkých sídlišť - 
Lyžbice, Terasa, Sosna - se náš farní kostel přesunul z centra města tak nějak bokem, mnozí lidé jej nevidí po 
celý týden a zvuk zvonů k nim doléhá velice tiše, a to jenom při příznivém směru větru. A co oči nevidí (a uši 
neslyší), to srdce nebolí. Není to dobré, ale není to nejhorší, jak by se zdálo. Ale abychom se vrátili k naší pouti. 
Pamětníci, by mohli vyprávět, že i v naší obci (tehdy to ještě nebylo město) kdysi dávno bývaly poutě se vším, 
co k nim patří - samozřejmě poutní mše svaté, ale i kolotoče, atrakce, hudba... Postupně se to tak nějak 
vytratilo, a my bychom chtěli obnovit tradici pouti i v městských podmínkách. Víme, že to nebude lehké, že to 
bude muset být jiné než někde na vesnici, ale chceme to zkusit. Poprvé pouze prostě a skromně - postavíme 
lavice a stoly na farní zahradě, přichystáme nějaké občerstvení, snad bude k poslechu (nebo i k tanci?) hrát 
hudba... Sami ještě nemáme úplnou představu, JAKÉ BY TO MĚLO BÝT, ale chceme ABY TO BYLO! Teď 
si někteří řeknou - proč? Máme přece každý prosinec setkání farnosti. Ano, ale to je něco jiného. Tam sedíme u 
podélných stolů, běží program, popovídat si můžeme tak nejvýš se sousedy u stolu, protože přemísťování je 
stíženo stísněným prostorem... Smysl adventních či vánočních setkání farnosti je prostě v něčem jiném. Poutní 
zábava by měla být nějakou zahradní slavností jako školní radovánky či jak se říká polsky - festyn (od lat. 
“festivo” - slavit světit, odtud i slovo festival). A teď ještě jedna věc. Kdo byste byli ochotní pomoci v 
organizaci této slavnosti, ozvěte se. Tady bude potřeba mnohem více lidí, než v Dělnickém domě, kde si 
zajišťujeme pouze program. Tady bude třeba postavit stoly a lavice, zajistit občerstvení, po akci uklidit atd. 
Spousta věcí jistě ještě vyplyne v průběhu organizování této akce. Ale těšíme se na ni a věříme, že se nám 
podaří a možná to bude začátek nové pěkné tradice v naší farnosti, tradice do nového třetího tisíciletí. 

 
Redakce 

 

Vesele zpívejme... 
 
Použil jsem začáteční slova této adventní písně k tomu, abych připomněl, že se blíží září a znovu začnou 

zkoušky chrámového sboru. První zkoušku plánujeme na středu 6. září 2000. Snad je to brzy, ale kolem 20.9. 
slavíme v naší farnosti pouť a uznejte, že to bez slavnostního zpěvu nějak není ono.  

Pevně věřím, že se sejdeme alespoň v té sestavě, v jaké jsme se rozloučili v červnu, a ještě pevněji 
věřím, že nás bude více. Myslím, že všichni se shodneme na tom, že první rok působení tohoto sboru byl docela 
úspěšný. Toto tvrzení se pokusím doložit několika údaji a čísly. 

První článek o tom, že chceme založit nový sbor se objevil v MOSTu v srpnovém čísle 1999. Zkoušet 
jsme začali 06.10.1999. Předsevzali jsme si, že při liturgii budeme zpívat alespoň 1x měsíčně, a toto se nám 
podařilo splnit. Kromě vánočních a velikonočních svátků, jsme zpívali obyčejně 1. neděli v měsíci (popř. 
adorační neděli) - bylo to celkem 5 nedělí.  

Slíbili jsme, že budeme smíšeným sborem, tedy nemyslím teď hlasově, ale národnostně. Nebudu teď 
počítat kolik členů je té které národnosti, ale doložím to spíše počtem jednotlivých vystoupení. Z celkem 11 
vystoupení bylo 5 českých, 4 polské a 2 česko-polské. Mimoto jsme zpívali i při prvním svatém přijímání jak 
polských, tak i českých dětí, a také při setkání farnosti v Dělnickém domě v Třinci. Rovněž výběr repertoáru 
potvrzuje tu skutečnost, že dokážeme zpívat v různých jazycích a nikomu ze zpěváku to nevadí.  

A repertoár to byl různý. Od lehounkých skladbiček typu “Zpěvy z Taizé”, Michnovy koledy, přes 
náročnější Mozartovo Ave verum či O, nasz wielki, święty Panie, Hymn Jubilejního roku 2000 (v české i 
polské verzi), samozřejmě zpěvy Svatého týdne atd. Nejvíce nám dalo zabrat “Miserere” od A. Lottiho. Celkem 
jsme secvičili cca 21 skladeb a 3 skladby jsou rozpracovány. 

Kromě oficiálních zkoušek a vystoupení jsme se sešli ke společnému pobavení a “poklábosení”. 
Bylo to o vánocích - vigilijka, dále o velikonocích - opékání párků a o svátodušních svátcích - vaječina.  
Touto kratinkou statistikou jsem chtěl ukázat i to, že se dá hodně zvládnout i v poměrně krátké době. 

Takže - vy, co jste chodili, přijďte zas, a vy, co jste nechodili, prostě přijďte. Plánů máme dost, v letošní sezóně 
bychom si chtěli zazpívat i v nějakých jiných farnostech, dále uspořádat nějaký zájezd nebo výlet, což vlastně 
souvisí s předchozím, pokusit se o rozšíření varhanního doprovodu a houslového sóla i o nějaké další hudební 
nástroje atd. atd.  

Na závěr ještě jedna věc. Náš sbor stále ještě nemá tolik potřebný název. No uznejte - říkat stále 
“třinecký chrámový sbor” nebo “náš nový sbor” (za pár let už nový nebude), někteří si nás stále pletou se 
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scholou. Takže to opravdu název chce. Ale ať přemýšlíme jak přemýšlíme, nic kloudného nás nenapadá, a když 
nás něco napadne, tak zjistíme, že tento název už používá někdo jiný. 

Tímto se tedy obrácíme na vás všechny, zkuste vymyslet nějaký název pro nový třinecký sbor. 
Podmínkou je, aby to byl název krátký a vystížný, aby zněl stejně česky i polsky (takže nám asi zbývá 

latina). Návrhy očekáváme do konce září 2000. 
 

Stanisław Janczyk 
 

Návštěva 
 

Navštívit jsme šli milou rodinku, 
strávit s ní příjemnou hodinku, 
jaké však bylo naše překvapení, 

když ke sledování Kassandry jsme byli donuceni, 
my jsme si přišli popovídat, 

oni se museli na televizi dívat, 
tak jsme domů pospíchali, 
abychom infekci nedostali, 

neboť svět zasáhla nemoc nová, 
mánie seriálová. 

 
Marcela Bazgierová 

 

Nový třinecký kaplan: Otec Mgr. PIOTR RAK 
 
V polovině července jsme v naší farnosti přivítali nového kaplana - na místo O. Miloslava Šmahlíka, 

který byl k 01.07.2000 jmenován farářem ve Vítkově, nastoupil P. Mgr. Piotr RAK. Krátce nato jsem měl 
možnost se setkat s naším novým kaplanem a položit několik otázek, které nám ho pomohou více poznat. 

 
MOST: Jste třetím kaplanem v historii farnosti, který je původem z Polska. Odkud pocházíte, přibližte 

nám svůj dosavadní život... 
 
P. Piotr: Světlo světa jsem spatřil první srpnový den roku 1974 v 

Tychách, v Polsku. Od malička jsem žil a vyrůstal v Imielinie, což kdysi 
byla obec a od roku 1990 to je malé městečko, vzdálené 20 km od 
Katowic, na trase Katowice-Oświęcim. Imielin je takové zvláštní 
městečko, nemá např. žádný panelák ani žádný klasický městský dům, 
všech asi 6 tisíc obyvatel bydlí v rodinných domcích. V jednom takovém 
jsem bydlel i já spolu s rodiči a bratrem, u domku byla zahrádka. Otec 
Henryk je již v důchodu, ale dlouhé roky byl vedoucím dolu Ziemowit 
Lędziny. Matka Alicja pracovala v jedné firmě jako ekonomka. Mám 
jednoho sourozence, o 10 let staršího bratra, který je ženatý, má 3 děti a 
co je zajímavé, vystřídal v zaměstnání svého otce a je nyní vedoucím 
stejného dolu. V Imielinie máme farní kostel Matki Bożej Szkaplerznej, 
asi 99% obyvatel městečka jsou katolíci a do kostela chodí každou neděli 
tak kolem 5 tisíc lidí, neboli drtivá většina městečka. V neděli je 5 mší 
svatých, kromě faráře máme 2 kaplany a jednoho kněze-důchodce. 

 
MOST: Jak je vidět, pocházíte z tradičního katolického prostředí. Jaká byla Vaše cesta k oltáři? 
 
P. Piotr: Řekl bych, že byla přímá. Do kostela jsem chodil od malička, od 1. třídy jsem byl 

ministrantem. Po ukončení ZŠ jsem v letech 1989-1993 absolvoval střední školu, tzv. liceum w Mysłowicach, 
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česky gymnázium. Maturoval jsem v roce 1993. V roce 1993 jsem nastoupil do semináře a ke studiu teologie na 
Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicích. V semináři jsme měli setkání s kněžími, kteří 
působili v České republice. Ti nám vyprávěli o nedostatku kněží ve Vaší zemi a vyzvali nás, abychom také 
pomohli. Proto jsme tři kamarádi v roce 1998 přijeli za otcem biskupem Františkem Lobkowiczem. Spolu se 
mnou to ještě byli P. Adam Kasperek - nyní kaplan ve Fulneku - a P. Adam Małek - nyní kaplan v Ostravě-
Pustkovci. Otec biskup Lobkowicz nás přijal jako opravdový otec a naše rozhodnutí jen utvrdil. To mi k 
ukončení semináře chyběl už jen rok a ten jsem absolvoval v letech 1998-1999 na CMTF v Olomouci. 

 
MOST: Jaké bylo studium v Olomouci? 
 
P. Piotr: V semináři v Katowicích nám chyběl k absolvování poslední rok. Po příjezdu tady jsme 

absolvovali pouze jeden měsíc kurzu českého jazyka, do semináře jsme nastoupili v říjnu 1998. Hned pak 
následovaly přednášky v českém jazyce, ve kterém jsme zpracovali diplomovou práci, obhajovali ji a vykonali 
státní zkoušky. Rád vzpomínám na naši trpělivou učitelku češtiny - starší paní již v důchodovém věku. 
Nezapomenu na pěkné přijetí mezi Čechy v semináři, zejména na rektora i vicerektora, na velmi dobrou 
atmosféru a ovzduší, které v semináři vládlo. 

 
MOST: Po tom, co jste řekl, o to více obdivujeme Vaši češtinu... 
 
P. Piotr: Zvládl jsem to díky působení Ducha svatého. Ale abyste si nemysleli, že vše bylo bez 

problémů, prozradím na sebe, že jsem dlouho například místo vysavač říkal "vysísač". Často jsem překvapen, 
jak jedno písmenko změní smysl slova. Jeden můj spolubratr kdysi četl na pohřbu evangelium a místo "ztracené 
ovce" přečetl "zatracené ovce". Někdy může mít takové nepřesné vyjádření i překvapivé a nechtěné důsledky. 
Jednou se mne telefonicky ptali, kde je otec děkan, a já jsem odpověděl místo "na pohřbu" výrazem "má 
pohřeb" a hned jsem musel pracně vysvětlovat, že otec děkan ještě neumřel. Také mi trvalo, než jsem začal 
rozlišovat výrazy "odmítat" a "vyrazit". S Boží pomocí, vzájemným pochopením a úsměvem však lze vše 
překonat. 

 
MOST. Vraťme se však k životopisu... 
 
P. Piotr: Ano. Takže v roce 1999 jsem úspěšně ukončil studium fakulty, dne 19. června 1999 jsem z 

rukou Otce biskupa Lobkowicze přijal v Opavě jáhenské svěcení. Od léta 1999 do června 2000 jsem vykonával 
jáhenskou praxi v Novém Jičíně. Byl to velmi zajímavý rok, který mi dal spoustu nových zkušeností. Poznal 
jsem hodně nových lidí, věřících i nevěřících. Na české poměry to byla celkem živá farnost. Hodně jsem 
pracoval s mládeží, dělal katechezi, křtil, oddával a pracoval ve farní kanceláři. Na toto období mám velmi 
dobré vzpomínky. Rád také vzpomínám na novojičínského faráře, Otce Peroutku. No a pak je zde nedávná 
historie: v sobotu 24. června 2000 jsem byl vysvěcen na kněze Otcem biskupem Lobkowiczem v ostravské 
katedrále. Týž den, během slavnostního oběda novokněží s Otcem biskupem byly rozdávány dekrety - v tom 
mém stálo: ustanoven jako kaplan ve farnosti Třinec. Přiznám se, že jsem to trošku tušil - no a jsem tady. 

 
MOST: Slyšel jste něco dřív o Třinci? 
 
P. Piotr: Kde je Třinec jsem věděl, neboť jsem skrze Třinec jednou jel vlakem do slovenské Čadce. V 

paměti mi zůstalo hrůzostrašné třinecké vlakové nádraží.... Mimochodem, velmi rád cestuji vlakem, např. domů 
do Imielina to mám vlakem jen 2 hodinky bez větší námahy a s polovičními náklady oproti cestě autem. 
Vašemu otci faráři Františkovi jsem se přijel ukázat v pondělí 3. července, ale to byl zrovna v Římě, takže jsem 
se setkal jen s dnes již bývalým kaplanem Miloslavem Šmahlíkem. Na třineckou faru jsem se nastěhoval v 
sobotu 15. července 2000. Jinak se mi Třinec po těch pár dnech celkem líbí. Pěkné tady je to, že kousek za 
městem je hned pěkná příroda. Otce Františka z minulosti neznám, ale je zde jeden paradox: moje matka je 
rozená Wróblová, společné předky však asi nemáme. 

 
MOST: Co ovlivnilo Vaše rozhodnutí odejít z "polské jistoty" a jít pracovat na Moravu? 
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P. Piotr: Především snaha pracovat misijním způsobem, pomoci lidem, kteří by jinak žili bez kněze, bez 
svátostí, bez možností duchovního rozvoje. Naše působení je zajímavé a lákavé i v tom, že v Polsku kněz spíše 
pracuje na prohloubení víry, na efekty je třeba čekat dlouho. Tady v Čechách je to trochu jiné: žije zde spousta 
lidí, kteří o Bohu nic neví, Boha k životu nepotřebují, odmítají církev. Tady je možné dosáhnout "dobré 
výsledky v krátké době", rychleji je možné vidět efekty, prožít radost z obrácení nevěřícího k Bohu. Největší 
odměnou pro mne byla, je a bude vděčnost lidí, kterým sloužím. Lidí často starých, nemocných, opuštěných. 
Nebo lidí, kteří Boha skrze mou službu poznali, vrátili se k němu. Tyto pocity bohatě vynahradí složitost 
kněžské služby v Čechách a na Moravě. Je tady jiné prostředí, spíše prostředí misijní, byť o Třinci toto zcela 
platit nemusí. Církev je z principu misijní a kněz musí jít za hlasem svého povolání, tam, kde mu Bůh nachystal 
místo. Myslím si, že moje místo je tady na Moravě, mezi Vámi, nyní v Třinci. Když jsem se chtěl např. v Třinci 
přihlásit na faru, musel jsem na cizineckou policii zanést spoustu papírů a potvrzení. Zasmál jsem se trochu nad 
zněním potvrzení z úřadu práce, který mi potvrdil, že nikdo z českých občanů se nenachází v evidenci úřadu 
jako zájemce a vhodný uchazeč na místo katolického kněze.... No, to nevadí. 

 
MOST: Kdy jste pocítil povolání ke kněžství? 
 
P. Piotr: Bylo to na střední škole. Působil na mne zejména příklad našeho bývalého faráře a kněží ve 

farnosti Imielin. Zvláště náš pan farář byl pro mne velmi pěkným příkladem služby lidem. Má příprava ke 
kněžství byla hezká a radostná. Bůh mi vše odplatil dvojnásobně. Když jsem ve svých 19 letech vstoupil do 
semináře, byl jsem šťastný a vše jsem přijímal s jakousi lehkostí a samozřejmostí. Povolání bylo prověřeno a 
ujasněno už před vstupem do semináře. Pobytu v semináři jsem si vážil a vnímal ho jako projev nesmírné a 
nezasloužené Boží přízně. 

 
MOST: Jaké jsou Vaše záliby? 
 
P. Piotr: Za prvé, mám rád hudbu, rád si poslechnu každou dobrou hudbu s nízkými decibely. Obzvlášť 

mám rád vážnou hudbu - Mozarta, Bacha, Beethovena. Od 4. třídy základní školy jsem se učil hrát na 
harmoniku a pak na varhany, které si myslím, docela dobře ovládám. V semináři jsem byl dokonce varhaníkem. 
Rád cestuji. Z evropských zemí jsem nebyl pouze v Irsku, na Islandě a na Kypru. Zajímám se už dlouho o 
vysokohorskou turistiku. Kromě toho v zimě velmi rád lyžuji na běžkách. 

 
MOST: Máte nějaký vzor? 
 
P. Piotr: Ano, Otce Pia. 
 
MOST: Co vidíte jako důležité do budoucna? 
 
P. Piotr: Je to schopnost spolupráce. Především spolupráce s laiky. Je třeba vychovávat laiky, kteří jsou 

schopni nést zodpovědnost za určitý úsek života farnosti. Kněz má být sacerdos - ten, kdo rozdává to, co je 
svaté. Ostatní přenechává jiným lidem, kteří to mnohdy udělají lépe, než by to vykonal on sám. 

 
MOST: Vítáme Vás mezi námi, přejeme, aby Vám tady bylo s námi dobře splnily se - třeba alespoň 

částečně - Vaše představy a cíle, se kterými vstupujete letos do kněžské služby. To Vám přejeme i u 

příležitosti nedávných 26. narozenin. 
 

Rozmlouval Ing. Marian Kozok 
 

Byli jsme v Licheni 
 
Stále ještě přemýšlím, zda to, co se událo v Licheni za posledních 5 let je dílo lidské nebo zázrak. Byli 

jsme v Licheni před šesti lety. Malé, skromné poutní místo. Proto, když jsem slyšel o stavbě mohutné baziliky, 
podobné bazilice sv. Petra v Římě, jsem byl přesvědčen, že již zdálky bude vévodit tomuto skromnému 
poutnímu místu. Jaké bylo mé překvapení, že po příjezdu do Licheně jsem žádnou baziliku neviděl. Dokonce, 
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po marném hledání jsem se zeptal jedné paní, kde ta bazilika je. Ona mi odpověděla, že to přesně neví, ale její 
malá holčička mi ukáže směr. Tak to bylo už i na mne moc. Druhá odlišnost se týká počtu poutníků. Když jsme 
plánovali cestu, tak někteří radili, že nemá smysl přijet do Licheně před 7 ráno. Tam nikdo nebude, co tam 
budeme dělat? No a my přijeli v půl sedmé a všude plno lidí. Dokonce byl problém se dostat na mši sv. do 
přeplněného kostela. Mši svatou celebrovalo 15 kněží, kostel přeplněný. A to byl všední den. Konečně se 
podařilo objevit záhadu, proč není baziliku skoro odnikud vidět. Odhaduji totiž, že rozloha sanktuaria se 
zvětšila alespoň desetkrát. Zvláště se objevilo mnoho nových budov v blízkosti původních kostelů, ale nově se 
otevřelo velkolepé prostranství (snad pro 100.000 lidí) na jehož konci a mírném svahu se dokončuje nová 
bazilika zasvěcená P. Marii Bolestné. Dílo nevídané a jen těžce je možno jej popsat. Hlavní část baziliky se 
dokončuje vnitřními úpravami. Celá bazilika je již zvenčí hotova. Těsně před naší poutí byl vysvěcen největší 
zvon (15 t) v dokončené zvonici. Slyšeli jsme jej zvonit. Z druhé strany baziliky se zvedá do výše nová věž. Ta 
teprve bude dominantou celé baziliky. Člověk chodí a jen žasne. Je to dílo lidské nebo snad se na stavbě 
podíleli i andělé? Tam kde nebylo před několika roky nic, kam skoro nikdo nechodil, nastala taková proměna. 
Zřejmě se zde setkalo působení Boží s lidským úsilím. Ve všem je cítit přítomnost Božíha Ducha. Moc všem 
doporučuji návštěvu, i když cesta je daleká. 

 
Ing. Oldřich Obdržálek 

 

Jezu, kocham Ciebie! 
Motto: Szukałem Pana, a On wysłuchał mnie i ze wszystkich utrapień wyrwał mię! ... 

 

Kiedy w zdrowiu powstaję z rana, 
Wyciągam dłonie i serce do Pana! 
Kłaniam się, składam gorące dzięki 
Za dary nocne, dane z Jego Boskiej ręki. 
 
Ach Jezu! Mój Jezu! - pełny Tyś dobroci, miłości! 
Wybacz mi, proszę Cię, z Twej szczodrobliwości, 
Dodaj mi siły, zdrowia do dnia dzisiejszego, 
Broń od szatana, od zła piekielnego!!! 
 
Jeśli Cię kiedyś nawiedzi cierpienie, ból czy 
trwoga, 
Pamiętaj, że wszystko dane jest od Boga. 
I On za nas cierpiał ponurzony w krwi, pocie, 
skonał w straszliwych mękach - na krzyżu: 
“Golgocie”! 
 
Niech ten dzień cały z Twej najświętszej woli 
Będzie godnie wypełniony, bez ciała swawoli! 
Zaś kiedy firnament przygaśnie i się zaczerwieni, 

I śliczny cudowny dzionek w ciemną noc się 
zmieni, 
 
I te gwiazdy, co nam świecą, 
Zaś w dzień słonko grzeje, 
Za wszystko Bogu dziękujmy, 
Miejmy w Nim nadzieję!... 
 
Kiedy zaś wędrówkę skończę świata doczesnego 
I skieruję moje kroki do Stwórcy mojego, 
Przyjmij mnie do siebie, Jezu, u bramy wieczności, 
Abym choć kromkę spożył z Twej wiecznej 
radości! 
 
Ach zmiłuj się, Jezu, ach zmiłuj się, Panie, 
Usłysz niegodne moje wołanie. 
Chciałbym należeć nawżdy do Ciebie, 
Żyć z Tobą na wieki - i oglądać Ciebie!!! 
 

Franciszek Babiuch, 08.07.2000

PODĚKOVÁNÍ 
 
Prázdniny se překulily do své druhé poloviny, děti si užívají volna a sladkého nicnedělání, ale já bych se 

ještě ráda vrátila alespoň ve vzpomínkách na konec školního roku. 
Předposlední školní víkend, tj. 16.-18.6.2000 jsem prožila se "svými" dětmi z náboženství v Charitním 

domě Benjamínek ve Vendryni. I když nám počasí zrovna moc nepřálo, bylo dost chladno a poprchávalo, 
vyplnili jsme náš pobyt soutěžemi, hrami, procházkami po okolí, posezením u táboráku a jinými zajímavými 
činnostmi. Příjemným zpestřením pro malé i velké byla beseda s vendryňským farářem P. Janem Wojnarem a 
řádovou Sestrou Edith, která byla ve Vendryni na dovolené. Děti si měly možnost vyslechnout, jak žijí 
"duchovní osoby", jaký je jejich denní režim a také měly možnost klást otázky, na něž Otec Jan i Sestra Edith 
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ochotně odpovídali. Dva dny utekly jak voda, děti se rozjely domů a pokud bylo spokojeno alespoň jedno z 
nich, říkám si: "Stálo to za to!" 

A poněvadž ze zkušenosti vím, jak je báječné mít kolem sebe spolehlivé lidi, s nimiž lze dát dohromady 
tým, který dokáže společně vytvořit nebo podniknout něco krásného a smysluplného, jsem ráda, že kolem sebe 
takové lidi mám. A proto moc děkuji ředitelce třinecké Charity paní Jiřině Horňákové za sponzorský dar, taktéž 
Otci Františkovi, dále Otci Janovi za trpělivost a pochopení a mé velké díky patří mým kolegyním, paní Hance 
Potiorkové za pomoc s dětmi, paní Marii Krenželokové za roli kuchařky a také Míši Wawreczkové, která mi 
pomohla celou akci naplánovat a připravit. Ještě jednou všem DÍKY a zase někdy příště AHOJ! 

 
Mgr. Pavla Golasowská, katechetka 

 

Velké jubileum 2000: Z Třince do Říma 
 
Léto Svatého roku by mělo být obdobím poutí, cestování. Říká se, že všechny cesty vedou do Říma - a 

jedna taková vedla do Říma i z Třince a okolních obcí a byla poutí zdejších farníků k hrobům svatých apoštolů 
Petra a Pavla. V tomto čísle MOST zveřejňuje vzpomínky našich spolusester Basii a Irky, které "byly při tom". 

Řím 
Naše pouť začala v pondělí 26. června v 11 hodin. Právě tehdy jsme totiž nastupovali v Třinci na Terase 

do autobusu. Byli jsme plni očekávání a nemohli jsme se dočkat okamžiku, kdy překročíme italské hranice. 
Nicméně začněme pěkně po pořádku. Ze všeho nejdříve jsme se ještě zastavovali v Neborech, v Ropici a ve 
Střítěži, kde ještě nastupovali naši další "spolucestující" a spolu s nimi i "šéf naší výpravy" pan Franek, který 
nás hned všechny mile přivítal na "palubě" autobusu. A co se dělo dál? Potom nastalo velké seznamování. 
Každý "prozkoumával" své okolí. Nutno podotknout, že "průzkumy" byly velmi úspěšné, a tak brzy v autobuse 
zavládla přátelská atmosféra a náš autobus se často celý otřásal smíchy. V takové atmosféře cesta rychle 
ubíhala, a po strávené noci v autobuse, jsme se v úterý ráno před 6 h ranní vzbudili už v Itálii, v Padově. Padova 
byla prvním cílem naší pouti. Zde kdysi působil sv. Antonín, ke kterému se mnohdy utíkáme, když hledáme 
nějakou ztracenou věc. V Padově jsme tedy měli možnost navštívit kostel sv. Antonína, ve kterém náš otec 
František (který s námi na tuto pouť jel) slavil mši svatou. Pak ještě následovala malá procházka městem a naše 
cesta pokračovala. Zhruba v poledne jsme se ocitli v krásné Florencii, kde jsme měli možnost asi dvouhodinové 
prohlídky města. Obdivovali jsme architekty, stavitele, sochaře a jiné umělce, kteří před několika stoletími 
dokázali vystavět překrásné chrámy a ozdobit je tak, jak se patří na Dům samotného Boha. Stále jsme ale ještě 
nebyli u hlavního cíle naší pouti - v Římě, a tak jsme se museli znova vydat na cestu. Až v odpoledních 
hodinách jsme dorazili tam, kam údajně vedou všechny cesty - tedy do Říma. Značně unavení a ospalí jsme se 
ale stihli v úterý už jen ubytovat v poutním domě Velehrad, navečeřet ... "a hajdy na kutě". Další den jsme 
začínali poměrně brzy ráno Mší sv. (v 6.45 h) a hned po snídani jsme se vydali na audienci k Svatému Otci. Ani 
téměř 50-ti stupňové horko nás neodradilo od tohoto našeho úmyslu. A ono to opravdu stálo za to! Vždyť všem 
oči doslova zářily, když papež Jan Pavel II projížděl ve svém "papamobilu" mezi sektory a žehnal všem 
shromážděným poutníkům. Odpoledne jsme se pak vydali s naším průvodcem na prohlídku antického Říma. 
Viděli jsme Koloseum, kde kdysi zemřely tisíce prvních pronásledovaných křesťanů v gladiátorských zápasech, 
Konstantinův vítězný oblouk, místo, kde byl vězněn sv. Petr, symbol Říma - sochu vlčice, k níž se váže legenda 
o založení Říma. Byli jsme také na Forum Romanum, které bylo kdysi centrem občanského a politického života 
obyvatel Říma. (Nyní už tam ale naleznete pouze zbytky svatyní, které Římané vystavěli svým bohům.) V naší 
prohlídce nechyběl ani Panteon, jedna z nejvzácnějších staveb antického Říma postavena Agripou v r. 27 před 
n. l., fontána Di Trevi, dílo architekta Salvieho, Španělské schody a spoustu jiných turisticky atraktivních míst, 
které najdete v katalogu každé cestovní kanceláře. Ani následující den jsme nezaháleli. Hned po mši sv. a 
následné snídani jsme si to namířili rovnou k Basilice P. Marie Sněžné (S. MARIA MAGIORE), jedné ze čtyř 
největších v Římě. Chrám je proslaven relikviemi betlémských jesliček. Naše kroky dále směřovaly k chrámu 
sv. Petra v okovech. Jak už samotný název napovídá, v chrámu můžete shlédnout okovy, v nichž byl sv. Petr 
vězněn. Tento kostel je znám také slavnou Michelangelovou sochou Mojžíše. Odpoledne jsme se potom vydali 
autobusem k Lateránu. Lateránská basilika byla do roku 1305 sídlem papežů. Podél hlavní lodi basiliky jsou 
umístěny obrovské sochy apoštolů. V basilice se také nachází nádherný papežský oltář, a to ani zdaleka není 
vše, co nás na Lateráně upoutalo. Nemůžeme také opomenout fakt, že po levé straně Náměstí sv. Jana se 
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nachází proslulé Svaté schody, po kterých kráčel sám Ježíš k Pilátovi. Tyto schody přivezla do Říma sv. 
Helena. Dnes po nich poutníci chodí po kolenou. Vzhledem k tomu, že právě ve čtvrtek byla slavnost svatých 
Petra a Pavla, a my jsme obdrželi místenky na mši sv., kterou sloužil Sv. Otec na Nám. sv. Petra, déle jsme se 
nezdržovali, nasedli do autobusu a chvátali jsme směrem k Svatopetrskému náměstí. Při slavné mši sv. papež 
uděloval pália 24 novým arcibiskupům. Následující den (pátek) jsme navštívili Basiliku sv. Petra. Do ní jsme 
vešli Svatou branou (která se otvírá vždy po 25 letech - letos však byla Svatá brána otevřena mimořádně 
vzhledem k vyhlášení jubilejního roku). V kryptě basiliky se nachází hrob sv. Petra a jeho nástupců. Hlavní 
oltář basiliky, zasvěcený samozřejmě sv. Petrovi, je umístěn pod 136 m vysokou kopulí, jejímž stavitelem je 
Michelangelo. Je mnoho krás, mezi něž bezpochyby patří i proslulá Pieta či mohutná socha znázorňující sv. 
Petra sedícího na trůnu, které můžete v basilice obdivovat celé hodiny. Také pohled z kopuly na Vatikánské 
zahrady či Vatikánská muzea je jedinečný. Rádi bychom vám krásu basiliky více přiblížili, ale bohužel slova 
nedokáží vyjádřit to, co uvidí vaše oči, když sami vstoupíte do tohoto chrámu. Před odjezdem z Říma jsme ještě 
stihli navštívit Katakomby sv. Kalixta, Trapistické opatství u Třech fontán (trapistický kostel se nachází na 
místě, kde byl sťat sv. Pavel) a Basiliku sv. Pavla za hradbami, která byla postavena na místě, kde byl sv. Pavel 
pohřben. Zajímavostí je, že v basilice můžete shlédnout podobizny všech papežů, tedy od sv. Petra až po 
dnešního Kristova náměstka. Až do tohoto okamžiku jsme popisovali chrámy, které jsme navštívili spíše jako 
kulturní památky. Avšak chceme vás upozornit na to, že tomu tak v žádném případě nebylo, neboť v každém 
kostele je jedno nejdůležitější místo, o kterém jsme se dosud nezmínili - SVATOSTÁNEK. V něm přebývá 
Bůh a jen Jemu náleží největší úcta a veškerý obdiv. 

 
Pokračování příště 

BB-IP 

Pořad bohoslužeb v srpnu 
 
1. Neděle 6.8.2000 - svátek Proměnění Páně, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky. 
2. Neděle 13.8.2000 - 19. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky. 
3. Úterý 15.8.2000 - Slavnost Nanebevzetí Panny Marie. 
4. Neděle 20.8.2000 - 20. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky. 
5. Čtvrtek 24.8.2000 - svátek sv. Bartoloměje, apoštola. 
6. Neděle 27.8.2000 - 21. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky. 
7. Pátek 1.9.2000 - první pátek v měsíci září. 
8. Neděle 3.9.2000 - 22. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky. 
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. 
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 srpnu 
 
Svátek Proměnění Páně (6.8.) 
1. čtení: Dan 7,9-10.13-14; 2. čtení: 2 Petr 1,16-19; Evangelium: Mk 9,2-10 
Žalm: odp. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. 
ref. Pan wywyższony, króluje nad ziemią. 
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19. neděle v mezidobí (13.8.) 
1. čtení: 1 Král 19,4-8; 2. čtení: Ef 4,30-5,2; Evangelium: Jan 6,41-51 
Žalm: odp. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. 
ref. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. 
 
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie (15.8.) 
Vigilie:  
1. čtení: 1 Kron 15,3-4.15-16;16,1-2; 2. čtení: 1 Kor 15,54-57; Evangelium: Lk 11,27-28 
V den slavnosti: 
1. čtení: Zj 11,19a;12,1.3-6a.10ab; 2. čtení: 1 Kor 15,20-27a; Evangelium: Lk 1,39-56 
Žalm: odp. Po své pravici máš královnu ozdobenou ofirským zlatem. 
ref. Stoi Królowa po Twojej prawicy. 
 
20. neděle v mezidobí (20.8.) 
1. čtení: Př 9,1-6; 2. čtení: Ef 5,15-20; Evangelium: Jan 6,51-58 
Žalm: odp. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. 
ref. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. 
 
21. neděle v mezidobí (27.8.) 
1. čtení: Joz 24,1-2a.15-17.18b; 2. čtení: Ef 5,21-32; Evangelium: Jan 6,60-69 
Žalm: odp. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. 
ref. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. 
 
22. neděle v mezidobí (3.9.) 
1. čtení: Dt 4,1-2.6-8; 2. čtení: Jak 1,17-18.21b-22.27; Evangelium: Mk 7,1-8.14-15.21-23 
Žalm: odp. Hospodine, kdo smí prodlévat ve tvém stánku? 
ref. Prawy zamieszka w domu Twoim Panie. 
 

Úmysly apoštolátu modlitby - srpen 2000 
 
1. úmysl všeobecný - Aby se mladí křesťané celého světa spojili a tak dokázali, že Ježíš Kristus, věčný 

Syn Boží, je mezi námi. 
2. úmysl misijní - Aby církve v Oceánii pracovaly velkodušně v misionářském duchu pro šíření 

království Božího. 
3. úmysl národní - Aby v době dovolených nezůstali staří nebo osamělí lidé bez účasti a pomoci 

bližních. 
 

Krátké zprávy 
 
Upozorňujeme, že je možno ještě zakoupit videokazetu ze sv. přijímání, a to českého i polského. 
Jsou ještě volná místa na zájezdy 13.8. na Cvilín a 15.8. na sv. Hostýn. I nadále se přijímají přihlášky na 

zájezd do Zlatých hor dne 10.9. 
V domečku je stále dostatek pěkných knih. Je možné si objednat knihy z velkého výběru našich 

nakladatelství. 
Rovněž přišla zásilka devocionálií (růžence i dětské, přívěsky, prstýnky a pod.) 
Opět je k dostání pro děti "Cestička k Bohu" a pěkné čtení pro děti. 
Je znepokojující malý zájem o časopisy. Odběr se stále snižuje a je nebezpečí, že budeme nuceni 

dodávky časopisů zrušit. Lze si již i bez předplatného zakupovat jednotlivá čísla Světla. Malý je zvláště zájem o 
diecézní časopis Okno. Přece 6,- Kč není mnoho. 

Ing. Oldřich Obdržálek 
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Kącik Podwórkowego Kółka Różańcowego Dzieci 
 
Kochani! 
 
Serdecznie Was wszystkich zapraszamy na kolejne spotkanie z modlitwą w sercu i różańcem w ręku. 
Spotkanie dnia 5.8.2000 połączymy z wyjazdem do Frydku - autobus - godz. 15.00 - SLOWAN. 
Następne spotkanie dnia 19.8.2000 będzie nietradycyjne, bo w przyrodzie.  
Bliższe informacje pod nr tel. 324 990 lub 304 706. 
 
Nasza Mama prosi: codziennie dziesiątek różańca. Pocieszmy Jej serce i pomóżmy modlitwą różańcową 

zwyciężyć grzech i zło. 
 

H.P. 
 


