
MĚSÍČNÍK TŘINECKÉHO FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ

Číslo 6/I červen 1999 Proti dobrovolnému daru

Naše první blahoslavená - sestra Marie Antonína Kratochvílová, 
mučednice

Historický mezník v dějinách naší diecéze - první blahořečení od jejího vzniku v roce 1996

Sestra Antonína, naše rodačka, bude spolu se 107 mučedníky pro víru 
z doby II. světové války dne 13. června 1999 ve Varšavě blahořečena Svatým 
otcem Janem Pavlem II. Blahořečení sestry Antoníny je nám darem od Boha. 
Obracejme se proto k ní s prosbou, abychom také my, jako ona, vydávali 
svědectví víry v naší době. MOST Vám nyní představuje základní životní 
mezníky naší první blahoslavené v krátké historii naší ostravsko-opavské 
diecéze.

Sestra Marie Antonína Kratochvílová se narodila v roce 1881 v
Ostravě - Vítkovicích v hluboce věřící rodině slévače Vítkovických 
železáren. Mariin otec brzy zemřel a matka v nastalé hmotné nouzi byla 
nucena svěřit malou Marii Chudým školským sestrám naší Paní do sirotčince 
v polském Bielsku-Biale. Tam obdržela základní vzdělání a výchovu, po 
ukončení základní školy pomáhala v mateřské školce, kterou vedly Chudé 
školské sestry naší Paní. 

Když jí bylo 19 let, v roce 1901 vstoupila do kandidatury Chudých 
školských sester naší Paní, studovala učitelský ústav školských sester v Bílé 
Vodě u Javorníka. V roce 1906 složila maturitu, v letech 1906 - 1909 
pracovala jako učitelka v polské základní škole v Karviné. V roce 1909 
začala noviciát v mateřinci Chudých školských sester naší Paní ve Wroclawi. 
Při obláčce obdržela řeholní jméno Marie Antonína. Dne 27.9.1910 složila 

první řeholní sliby. 
Po slibech byla poslána jako učitelka do průmyslové školy v Karviné, kde působila v letech 1910 -

1917. Láskou si získala přízeň žáků, učitelů, rodičů, dětí a také vedení školy. Dále pracovala jako učitelka ve 
školách kongregace ve Lvově (1917 - 1925), pak jako představená, katechetka a magistra učitelského ústavu v 
Tlumači (1925 - 1932), pak jako ředitelka základní školy a magistra kandidátek ve Lvově (1932 - 1939). 
Nakonec byla představenou komunity sester v Mikuličíně (1940 - 1942). Všude se projevovalo její učitelské 
charisma, široký rozhled, veliké srdce, neobyčejné organizační schopnosti a mimořádná schopnost spolupráce s 
jinými. 

Na začátku II. světové války byla sestra Marie Antonína zbavena své učitelské a vychovatelské práce ve 
Lvově. V únoru 1940 byla dočasně vyhnána spolu s celou komunitou sester z domu v Mikuličíně a v červenci 
roku 1942 společně se šesti spolusestrami zatčena gestapem a uvězněna ve Stanislavově. Sestry byly obviněny 
ze spolupráce s ilegálními skupinami. Pravda je, že sestra Marie Antonína organizovala odesílání balíků s 
jídlem a oblečením pro Poláky vyvezené na Sibiř. Během tříměsíčního pobytu ve vězení byla mnohokrát 
vyslýchána. Pokaždé byla týrána a nemilosrdně bita. Tělesné a duševní utrpení snášela tiše, bez nářku, heroicky 



2

a spojovala je s utrpením Ježíše Krista. Odpouštěla těm, kteří jí ubližovali, a povzbuzovala sestry a ostatní 
vězně, aby také odpouštěli. Ve vězení vytrpěla nejhorší šikanování a trápení, protože byla jako představená 
hlavní oporou sester a dalších vězeňkyň. Zvlášť ty, které očekávaly vykonání trestu, nalézaly u sestry Marie 
Antoníny oporu a útěchu. Když byly volány z cely k popravě zastřelením, hrnuly se k ní jako k matce, prosily o 
modlitbu a požehnání. Sestra Marie Antonína ochotně sloužila každému, více se věnovala druhým než sobě. 
Prosila o pomoc pro jiné, dělila se s lidmi kolem sebe o ubohý příděl chleba. Když byla v září 1942 propuštěna 
z vězení, trpěla tyfem a neudržela se na nohou. Přes lékařskou péči se nepodařilo sestru Marii Antonínu 
zachránit. Zemřela v říjnu 1942 v nemocnici v Stanislavově, pět dní po opuštění z vězení, ve věku 61 let. Hrob 
sestry Marie Antoníny dnes nelze nalézt, protože stanislavovský hřbitov, kde byla pohřbena, byl úplně srovnán 
se zemí a zničen. 

Nakonec pár slov o kongregaci Chudých sester školských sester naší Paní. Tato kongregace byla 
založena v roce 1833 v Bavorsku mladou učitelkou Karolinou Gerhardingerovou, pozdější blahoslavené Marie 
Terezie od Ježíše. Tato žena silné víry byla přesvědčena, že změna společnosti závisí na křesťanské rodině, kde 
je první vychovatelkou matka. Proto založila řeholní společenství pro vyučování a výchovu dívčí mládeže, 
zvláště chudé. Proto řeholní sestry této kongregace žijí ve sesterském společenství a zahrnují zvláštní péčí 
chudé. Chudé školské sestry naší Paní jsou mezinárodní kongregace a v současnosti hlásají Krista ve 30 zemích 
světa. Vyučují a vychovávají děti a mládež od mateřské školky až po univerzitu, působí jako katechetky, vedou 
dětské domovy, internáty pro dívky, ústavy pro postižené děti apod. Jsou přesvědčeny, že každá svou službou, 
modlitbou a utrpením má podíl na poslání kongregace. Generalát je v Římě, adresa mateřince v ČR: Chudé 
školské sestry naší Paní, Zahradní 1433, 684 01 Slavkov u Brna, tel./fax: 05/44220378. 

Drazí třinečtí farníci, doufáme, že tato ostravská rodačka bude pro každého z nás vzorem lásky k 
bližnímu a osobní statečnosti. K naší nové blahoslavené je možno se modlit tuto modlitbu:

Trojjediný Bože, děkujeme Ti za dar, který jsi nám dal v osobě sestry Marie Antoníny.
Děkujeme Ti za její prostou dobrotivost, za její radostnou službu dětem a mládeži, za její tiché utrpení, 

plné odpuštění a přijatá muka i smrt. Jejím prostřednictvím Ti předkládáme své poděkování a prosíme o 
milost... Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...

Pán Bůh zaplať...

Je tak trochu škoda, že bezduchým opakováním se některá přání či prosby staly frází, či dokonce 
vtipem. Když se dnes řekne třeba "On to udělal za Pán Bůh zaplať..." vynoří se představa, že za to nic nedostal, 
protože mu za práci neměli co dát. Zdá se mi ale, že tahle větička: Pán Bůh zaplať - pokud je vyslovena s vírou, 
může se stát opravdovou prosbou Pánu Bohu, aby odplatil svou milostí a svými dary to, co nejsme my ve stavu 
nějak zaplatit prostředky svými. Nejsme třeba nikdy schopni splatit rodičům své životní dluhy, které u nich 
máme. Jistě oni to jako dluh nepovažují, vždyť co pro nás udělali, udělali z lásky.

V těchto dnech jsem i já vícekrát opakoval tuto prosbu (ne frázi!), když jsem 
se zastavoval na novém hřbitově u docela čerstvého hrobu, který ve středu 28. dubna 
tohoto roku přijal tělesnou schránku našeho dlouholetého varhaníka pana Tadeáše 
K i e d r o n ě, kterého si Pán Bůh povolal neočekávaně dne 22. dubna 1999 k sobě. 
Byl jsem v té době na pozvání na návštěvě ve Francii a tak jsem mohl jen na dálku 
vzpomínat. To si pamatuji velmi přesně: v hodinu pohřbu jsem se nacházel v 
bazilice sv. Terezie v jejím městě Lisieux, blízko oltáře, ve kterém se nachází její 
tělesná schránka.

Pán varhaník Tadeáš Kiedroń odešel ve svých nedožitých 62 letech po delší 
těžké nemoci. Pro mne tento odchod byl neočekávaný, protože jsem jej ještě 
nedlouho před svým odjezdem viděl na mši svaté. V duchu jsem se těšil, že se jeho 
zdravotní stav přece jenom stabilizoval, a i když úplné vyléčení šlo těžko 

předpokládat, nenapadlo mně, že odchod bude tak docela rychlý.
U varhan v našem farním kostele sloužil šestadvacet let - pokud si dobře pamatuji a počítám - a to je 

pěkná řádka. Nelze přejít mlčením skutečnost, že ochotně přicházel, kdykoli bylo třeba, - kolik to bylo mší 
svatých, práce se sborem, nacvičování na různé slavnosti, kolik to bylo pohřbů, svateb, ..., vždy bez debaty, 
včas... a v podstatě taky za "Pán Bůh zaplať". Nepamatuji si, že by měl dovolenou, nebo že by mi oznámil, že si 
bere dovolenou a třeba týden či dva proto hrát nebude. Vím dobře, že přicházel i tehdy, kdy by člověk nejraději 
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zalezl do postele, dal si něco na vypocení a vstal, až zase bude zdravý. Tuto službu musel opustit pro zhoršení 
svého zdravotního stavu. Vzpomínám, jak mi jednou po večerní mši svaté se slzami v očích říkal: "Księże, już 
nie dam rady, już nie mogę...". Věděl jsem, že to dělal opravdu rád.

Alespoň tímto způsobem chci s úctou a vděčností vzpomenout člověka, který bude vzpomínán, vždyť 
službě kostelu a farnosti věnoval kus svého života a kus svého zdraví. Ve své profesi spolu s dalšími dělníky 
budoval také náš nový hřbitov, - vzpomínám na to často. Chci alespoň tímto způsobem vyslovit tu 
vzpomínanou prosbu: Pán Bůh zaplať radostí života věčného. 

Pamatuji často a pravidelně na ty, kteří našli místo svého dočasného odpočinku tak trochu pod mými 
okny a stali se mými pokojnými sousedy. Je mezi nimi i pan varhaník. V den jeho nedožitých narozenin 24. 
srpna budu za něj sloužit ve farním kostele v 17 hodin večerní mši svatou. 

"Vždyť život těch, kdo v tebe věří nezaniká, ale ve smrti se naplňuje..." - kéž se tak stane!

P. František

Bdění o Vigilii seslání Ducha svatého: ve znamení mladých

Překrásný a teplý sobotní večer o Vigilii Slavnosti seslání Ducha svatého byl letos ve znamení nového 
farního obřadu: díky iniciativě našich kněží a spolupráce společenství mladých jsme letos mohli před 
Nejsvětější Svátostí Oltářní prožít krásné a klidné chvíle večerního bdění, očekávání seslání Ducha svatého. Po 
májové pobožnosti, krátce po šesté začala adorace, nejprve tichá. Od 19 hodin začal pěkný program našeho 
společenství, kterých se sešlo kolem dvacítky, plus dalších cca 50 farníků. Program sestával ze čtení úryvků z 
Písma svatého (příběhy od poslední večeře až do dne letnic), zpěvů mládežnických písní, modliteb a rozjímání. 
Kolem 21 hodiny začala Slavnost světla, která nám ukázala, jak velký je rozdíl mezi životem ve tmě hříchů 
(symbolicky toto prostředí vytvořilo zhasnutí všech světel) a životem v jasu spojených čistých duší, naplněných 
Duchem svatým (symbolizováno velmi pěkně rozsvícením cca 70 svíček všech přítomných ve ztmavlém 
chrámu). Tento obřad proběhl postupným předáváním světla ze svíčky na svíčku např. se slovy: "Majko, přijmi 
světlo Kristovo a nes ho dál". Nakonec bylo uděleno svátostné požehnání všem přítomným. Po odchodu 
"dospělých" ještě naši mladí v kostele pokračovali chvilku v modlitbě a pak se rozešli do teplé noci, do svých 
domovů. Myslím, že tento počin mládeže si zaslouží naše poděkování. Letos to bylo poprvé a příští rok by bylo 
dobré v nové tradici pokračovat. P.S: Říkal mi kolega Standa, že jeho dcera Karolina mu cestou domů řekla 
doslova: "Tato, to my sóm ale "naduchowani"... čímž chtěla vyjádřit duchovní intenzitu celého obřadu.

mk-

Pan Ing. Alojzy Wacławek: już 13 lat pięknych lat minęło

W czerwcowym numerze MOSTu, zgodnie z obietnicą z minionego numeru 
przedstawiamy

dalszego z galerii naszych ofiarnych kościelnych, pana Ing. Alojzego Wacławka, 
który

urodził się dnia 23 czerwca 1936 roku a w czerwcu będzie obchodził swe 63 
urodziny.

Poprosiłem pana Alojzego (oraz jego żonę Agnieszkę) o kilka słów o tym i owym.
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MOST: Proszę powiedzieć kilka słów o swym życiu prywatnym....
A. Wacławek: Urodziłem się w 1936 roku w licznej rodzinie w Mostach koło Jabłonkowa, było nas 12 

dzieci. Wnet na początku wojny zmarł nam ojciec, miałem wtedy 3 lata i ojca nie pamiętam. W latach 1942 -
1945 byliśmy cała rodzina przymusowo wysiedleni na roboty do Niemiec. Pod koniec wojny wróciliśmy 
piechotą do domu w Mostach. Kilka lat jako chłopiec ministrantowałem w Mostach koło Jabłonkowa, w 
kościele parafialnym (1946 - 1948). Następnie studiowałem na wyższej uczelni (VŠB w Ostrawie), studia 
dokończyłem w 1966 roku. Ożeniłem się w 1968 roku i zamieszkałem w Trzyńcu. Pracowałem w Hucie 
Trzynieckiej, aż do emerytury. Wraz z żoną Agnieszką mamy dwie córki: Beatę i Marię, obie są już dzisiaj 
zamężne i są "na swoim". Doczekaliśmy się już 4 wnuków i jak na razie żadnej wnuczki. 

MOST: Jakim sposobem pan znalazł się w zakrystii jako kościelny, inaczej powiedziane, jakie były 
Pańskie początki kościelnego?

A. Wacławek: Było to w roku 1986, kiedy kościelnym był już pan Antoni Cinciala, lecz było potrzeba 
ochotnika na wieczorne msze święte. Wtedy Ojciec Franciszek zwrócił się do parafian z prośbą o zgłoszenie się 
kogoś do służby kościelnego. Ponieważ chodziłem często do kościoła, postanowiłem spróbować. Spróbowałem 
i już pozostałem. Z początku służyłem na zmianę z panem Ing. Bartošem, później wraz z panem Burym. Dalsze 
3 lata służyłem sam, potem przybył również pan Ing. Obdržálek i było lżej. Jeszcze lepiej jest, kiedy na plebanii 
służyć zaczęli nasi młodzi chłopcy na służbie cywilnej i tak jest do dzisiaj. Obecnie mam służbę na 
wieczornych mszach świętych, co drugi tydzień. 

MOST - pytanie dla małżonki Agnieszki: Czy nie przeszkadza Pani, iż Pański małżonek co drugi 
tydzień w podwieczór nie jest w domu, lecz “służy” w kościele? 

Pani Agnieszka Wacławek: To, iż małżonek nie jest w podwieczór w domu, jest już dla mnie za owe 
lata normalne, przyzwyczaiłam się. Małżonek chodzi do kościoła każdy dzień, zawsze tam czerpał siły 
duchowe i fizyczne. Nigdy, nawet w śnie by mi do głowy nie przyszło, iż jego praca kościelnego nie jest 
stosowna, naodwrót, podziwiam jego zapał do tej pracy i jego poświęcenie. Przecież jest to praca dla innych, 
dla całej parafii a takie sprawy powinniśmy zawsze wspierać. 

MOST: Co daje Panu służba kościelnego?
A. Wacławek: Daje mi dużo satysfakcji i radości wewnętrznej, chociaż jest służbą czasochłonną. 

Przygotowanie do mszy świetej jest dle mnie pewnym przeżyciem, ponieważ przygotowuję hostię i wino na 
Najświętszą Ofiarę, najważniejszy moment całej mszy świętej. Podobnie jak pan Zawada i pan Cinciala nie 
potrafię sobie wyobrazić dnia bez kościoła i kościoła bez zakrystii, bez służby kościelnego, chociaż niekiedy 
siadam w ławie (kiedy mam wolno). Kto nie wierzy, niech spróbuje. 

MOST: Bardzo dziękujemy za owych 13 lat służby "w zimie w lecie" i prosimy o pomoc i w dalszych 
latach. Dziękujemy pani Agnieszce Wacławek za wsparcie i zrozumienie. Prawdę powiedziawszy, żona 
kościelnego jesta takim "półkościelnym", który stwarza warunki dla tej ważnej, kluczowej służby w kościele 
parafialnym. Niech Was Pan Bóg wspomaga!

wywiad przygotował Ing. Marian Kozok

MOJE CREDO

Powstałem z prochu i znów w proch obrócę.
Matka modlitwę i inne nauki
W serce wkładali biegli w życia sztuki.
Czystą mieć duszę - o tym cicho nucę...

Od pacholęcia aż do kresu życia,
Istność każdego różne karmią dzieje.
Co z nich odbiorę i w sercu zasieję
To wizytówką będzie mego bycia.

I tak się pytam: Czy tylko mieć wiarę
W to, co ambona głosi, nam wystarczy?
Gdzie ta granica, by nie przefrymarczyć

To, co pragniemy wchłonąć w życie szare?

Bo gdzieś ta Prawda, ten promyk nadziei
Być musi! A my - wiemy lub nie wiemy -
Na tąże prawdę naniżać się chcemy?
Tym wyrwać z mątwy złych grzechów mierzei...?

Bo ja (przyznaję) wiem o sobie mało.
A dotrzeć chciałbym do niebios granicy,
Z za której - SŁOWO - ziarenko pszenicy,
Dotarło na glob - i Ciałem się stało!

Jacek Soplica,
Podlesie 16 maja 1999



Naše farní přebrebty

Na "osmé" v neděli seslání Ducha svatého dne 23. 5. jsme se mohli od lektora doslechnout zajímavé 
věci:

- nejprve, že příští neděli bude večerní mše svatá obětována na poděkování Pánu Bohu za 75 let 
manželství (to by byl výkon...!), správně se mělo "děkovat" za 75 let života, neboť i tento věk není dán 
každému...

- a od téhož lektora jsme při prvním čtení ze Skutků apoštolů zase slyšeli, že v den letnic v Jeruzalémě 
bydleli zbožní židé ze všech národů pod nebem a mj. i Kréteňané a Arabové (viz Sk 2,1 - 11). Obyvatelům 
Kréty, neboli Kréťanům, a Vám, drazí farníci, nezbývá než se omluvit...

P.S.: Největší umění je prý umět se zasmát sám sobě. 
způsobil a zachytil -mk-

Jak jsem měl radost z univerzality naší katolické církve ...

S Otcem Františkem o jeho pouti do slavných poutních míst ve Francii

Marian Kozok: V  poslední dekádě dubna jste byl spolu s  Otcem děkanem Rudolfem Sikorou a Otcem 
Mirkem na cestách, jejichž cílem byla největší poutní místa ve Francii. Kde všude jste byli, jak probíhala cesta?

Otec František: Naše cesta byla na pozvání neteře paní Helenky - hospodyně našeho Otce Antonína, 
která je ve Francii vdaná šestadvacet let. Zvala nás již dvakrát, jenže poprvé to časově nevyšlo, tak jsme se 
rozjeli až letos. Cestovali jsme autem pana děkana a v řízení jsme se střídali. Hlavně jeli pan děkan a Otec 
Mirek, já až

při zpáteční cestě z Belgie do Hannoveru. Cesta byla asi 1.300 km dlouhá jedním směrem. Jeli jsme přes 
Německo, Lucembursko do Francie. Cestou jsme navštívili nádhernou katedrálu v Remeši no a pak jsme 
"přistáli" v malebné vesnici Le Plessis Brion asi 70 km severně od Paříže, kde naši hostitelé bydlí a kde byla

naše základna, ze které se vyjíždělo na další cesty. První dva dny jsme strávili v Paříži: nádherné město. 
Rád bych vyjmenoval vše, co jsme viděli a kde byli, jenomže neznám francouzský jazyk a tak bych ta jména asi 
zkomolil. Velikým zážitkem byla návštěva Eiffelovy věže, kde jsme vyjeli výtahem až úplně nahoru - asi 300 
metrů. Paříž je pod vámi jako dětská stavebnice. Pak řada zajímavých míst, plavba po řece, pochopitelně 
katedrála Notre Dame, nádherný chrám Sacré Coeur, známou ulicí Moulin Rouge, Champs Elyseés a také hrob 
skladatele Frederyka Chopina na pařížském hřbitově Per la Chaise. Znalcům francouzštiny se moc omlouvám 
za gramatiku, ale asi vědí, o jaké názvy jde. Paříž má také perfektní síť metra, takže dostat se tam, či onde není

vůbec žádný problém. Vše je hezky označeno, takže kdybych se sám vyznal dobře v mapách, troufl 
bych si nezatoulat se. V sobotu večer se vyjíždělo do Lurd. Je to cesta v podstatě přes celou Francii. Naše paní 
hostitelka nám zařídila rychlík (lehátkový), což bylo opravdu vynikající řešení, protože pro představu: vyjeli 
jsme z Paříže v sobotu kolem 22.30 hod. a v Lurdech jsme byli něco málo po 7 hodině ranní. Navíc vyspáni, 
neunaveni. Na Lurdy jsme měli neděli a pondělí. Bydleli jsme ty dva dny (vlastně jen jedli a přespali) v pěkném 
hotelu a 100 metrů od baziliky a areálu zjevení Panny Marie. Skvělé bylo to, že jsme tam byli mimo sezónu, 
takže lidé tam sice byli, ale žádné tlačenice. Člověk mohl chodit, modlit se, vidět... Cesta zpět byla

zase noční, opět lehátkovým rychlíkem. Úterý jsme strávili opět v Paříži a ve středu jsme vyrazili do 
Lisieux ke sv. Terezii od Dítěte Ježíše. Její hrob se nachází v bazilice jí zasvěcené a lidé na Terezku pamatují: u 
jejího hrobu v boční kapli stále svítí stovky svíček. A z Lisieux se jelo na severozápad ke krásnému ostrůvku, 
který je obklopen pevninou Le Mont St. Michel. Malinkaté městečko, dům na domě, úzké uličky směřující 
vzhůru a na vrcholu benediktinský klášter s krásným chrámem. Z dálky máte pocit, jakoby to před vámi 
zázrakem narostlo. Celý ostrůvek je obehnán zdí, jakoby hradbami, protože v době úplňku přichází příliv a 
zhruba v šesti hodinách stoupne voda do výše patnácti metrů, pak zase opadá. O tom by vám asi pověděl více 
Otec Mirek, protože na toto téma diskutoval s naším hostitelem. Ten příliv bych chtěl vidět na vlastní oči. 
Kdybychom se tam byli zdrželi do dalšího dne, byli bychom jej viděli. Kromě toho jsme také navštívili město 
Compiegne, je to asi něco jako okresní město místa našich hostitelů. No a ve čtvrtek se balilo a jelo se domů -
návštěva katedrály v Amiens, pak směr Belgie, Německo, pak návštěva u sv. Hedviky, patronky naší diecéze v 
polské Třebnici a 45 minut po půlnoci v sobotu jsem odemykal dveře farní budovy .
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Marian Kozok: Jaké dojmy jste si přinesl z  těchto poutních míst, jaké to tam je, přibližte svým 
farníkům ona místa a ony chvíle, které by určitě rád prožil každý z  nás....

Otec František: V prvé řadě kdyby to bylo alespoň trochu možné, zorganizoval bych sám farní pouť do 
Lurd - stojí to opravdu moc za to. Když jsem na to narazil: Kdo máte 
organizační talent, přihlaste se, třeba bychom dali něco společně dohromady. 
Díky kdysi dávno slíbené účasti na pouti v Horní Suché, na což jsem 
pozapomněl a co mi Otec Mirek hned po příjezdu do Lurd připomenul, musel 
jsem hned po ranní hygieně v hotelu volat do Třince, abych zajistil za sebe 
zástup. A tak jsem Vám poslal alespoň touto cestou pozdrav. Hned pak jsme 
šli sloužit mši svatou v soukromé kapli baziliky. Chvíli jsme čekali, až nám 
vše připravili, díky čemuž jsem byl v bazilice v době podávání svatého 
přijímání. To byl můj první a poslední hrůzný zážitek. Tady jsem jaksi na 
vlastní oči viděl, co bych už vidět nechtěl. Že se podává a přijímá na ruku -, to 
je povoleno Apoštolským stolcem, ale měl jsem hrůzný pocit, že se nám 
vytrácí úcta ke svátosti, že se s Pánem Ježíšem v Eucharistii jedná jako s 
předmětem, bonbónem, či sušenkou. U dveří stála žena v baloňáku, misku s 
Eucharistií držela asi tak, jak se drží popelník na cigarety a svaté hostie 
doslova házela přijímajícím do dlaně. Jestli při tom něco říkala - nevím, byla 
otočena ke mně spíš zády. Viděl to i pan děkan i Otec Mirek a stačili jsme nad 

tím jenom zakroutit hlavou. Po mši svaté jsme poobědvali a pak už se rozdělili podle toho, co kdo chtěl vidět, či 
kam chtěl jít. Já jsem šel znovu do baziliky, pak k jeskyni zjevení, kde jsem mohl pobýt díky tomu, že nebyla 
sezóna a návaly poutníků, jak dlouho jsem chtěl. Pak kostel sv. Bernadetty kousíček za řekou a tam kaple 
Nejsvětější Svátosti se stálou adorací, odpoledne pak Eucharistický průvod s pobožností před bazilikou a 
žehnání nemocných. Navštívil jsem i podzemní baziliku sv. Pia X., je to velmi zajímavá a prostorná stavba 
zcela nad zemí a večer po večeři světelný růžencový průvod. V pondělí pak totéž, kromě průvodu, protože jsme 
se už balili k odjezdu. V Lisieux to bylo mnohem kratší a také snadnější. Bazilika sv. Terezie s jejím hrobem, 
vše na místě pod jednou střechou. Za bazilikou kolmo k presbytáři jsou dva hroby: rodičů sv. Terezie, kteří již 
dostali titul "ctihodný Boží služebník", což je první vlaštovka budoucího blahořečení a svatořečení. Zatím 
probíhají patřičné procesy. Církev v této oblasti nemůže spěchat, ba ani nesmí. Vše má svůj čas. Jinak všude 
jinde se vstupovalo do kostelů a opět člověk prožil radost z univerzality (celosvětovostí) církve: jiný kraj, jiná 
mentalita, ale jeden a tentýž oltář a Svatostánek, jeden a tentýž Ježíš Kristus, jedna a tatáž mše svatá! 

Marian Kozok: Říká se, že Francie je nejstarší "dcera Církve", což je dáno tím, že právě na území 
dnešní Francie přišlo křesťanství velmi brzo, již v  roce 498 (kdy král Chlodvík I., zakladatel franské říše přijal 
v Remeši křest). Jak vypadá úroveň křesťanství a katolictví v  dnešní Francii, pokud jde toto posoudit na 
základě zhruba 10 dnů, strávených ve Francii?

Otec František: Tady mohu hovořit jen velmi a velmi opatrně, protože abych poznal úroveň křesťanství 
a katolictví ve Francii, musel bych tam žít alespoň pět let. První dojem, který jsme společně měli po stanutí na 
francouzské půdě a ve francouzských kostelech, byl dojem chladu. Kostely spravuje stát čili o opravy se věřící 
starat nemusí. Nové kostely bychom tam hledali asi dlouho a těžko. Ty, které jsou, jsou opravdu skvosty svého 
slohu, zejména gotiky, ale často v nich může mít člověk pocit, že věřící přijdou, splní si svou povinnost a 
odejdou. Mluvil jsem v Lurdech s jedním knězem a ten mi řekl následující: Francouzská revoluce poznamenala 
církev na hodně, hodně a ještě jednou hodně dlouho. Lidé se ale k církvi nechovají nepřátelsky jako u nás. 
Konkrétně ve vesničce našich hostitelů je kostelík, ve kterém byla mše svatá na Květnou neděli a to díky 
návštěvě nějakého řeholního kněze,- a potom ve Svatém týdnu nic, na velikonoce nic až další mše svatá byla 
podle oznámení na dveřích až v neděli 25. dubna - tedy od poslední mše svaté na Květnou neděli čtyři týdny 
vůbec nic. Vesnici odjinud spravuje kněz podle jména cizinec a jen dojíždí. Tak jsem si vzpomněl na některé 
naše nespokojené křesťany, kterým nestačí dvě mše svaté denně a v neděli dokonce čtyři... a to každý den a 
každou neděli. Při průjezdu vesnicemi či městečky jsme v několika případech viděli vánoční výzdobu v podobě 
hvězdy nad hlavním vchodem s paprsky. Na můj údiv, co to tady ještě o velikonocích dělá, jsem dostal 
vysvětlení od naší hostitelky: není, kdo by to sundal a zase na vánoce namontoval, tak se to jednoduše nechá, 
akorát se to nerozsvěcuje. Dalo by se říci, velmi stručně: není zde nepřátelství vůči církvi, ale je tu systém asi 
splnit si povinnost a hotovo. V městech je jistě mší svatých více, ale zase ne každý bydlí ve městě a pohodlnost 
také udělá svoje,- to vidíme i v našich poměrech. Víc říci nemohu, musel bych tam být mnohem déle, abych 
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poznal věci zblízka. Jinak jsem moc vděčný našim hostitelům jak za opakované pozvání, tak i za opravdu 
vzácnou péči a spoustu času, který nám věnovali. Bude se dlouho a moc hezky vzpomínat.

Marian Kozok: Děkujeme za zajímavé postřehy a nám nezbývá, než popřemýšlet, jak se tam taky 
dostat. Ne všem je to dáno, ale než jet 3 roky po sobě do Chorvatska, možná by stálo za to zajet jednou do 
Lurd. Ale to už je na každém z nás...

Léto začíná a proto pár moudrých rad na ně aneb Desatero pro 
šťastnou dovolenou

1. Rozluč se doma s rodiči, sourozenci, ale ne s Pánem Bohem.
2. Nezapomeň si vzít potřebné věci nejen pro tělo, ale i pro duši.
3. Obuj si takové boty, aby ti vydržely i na cestách do kostela.
4. Choď správně po cestách a křižovatkách, ale nezapomeň i na cesty k Bohu.
5. Smetí házej do odpadkových košů, ale ne do duše.
6. Na cestách nacházej kameny, nedívej se povýšeně, ale rozdávej úsměv.
7. Nos tmavé brýle tak, abys viděl krásu přírody a všude viděl dílo Stvořitele.
8. Nasycuj žaludek, ale nenechej hladovět duši.
9. Choď podle mapy, drž se však Písma svatého a nezabloudíš.
10. 10 Vrať se z dovolené zdravý, odpočinutý, ale především ... lepší.

Naše "nedělní školka"

Ne, drazí farníci, nebudu zde psát o populární formě trávení neděle protestantskou dětskou mládeží, ale 
o velmi podařené formě trávení nedělního dopoledne na naší faře našimi nejmenšími, dětmi, které jsou ještě 
"příliš malé" pro normální účast na nedělní mši svaté. Vše začalo v neděli 8. března 1998 (možná takový dárek 
k "MDŽ" našim ženám ...) zcela nenápadně díky iniciativě dnes 20-leté Barbary Bockové, studentky 1. ročníku 
teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. MOST novou farní aktivitu stručně zaznamenal v svém 
dubnovém čísle roku 1998 a tehdy jsme se tam dočetli mj. i to, že Otec František projevil přání, aby iniciativa 
neskončila po několika týdnech. Díky perfektnímu přístupu našich mladých farních členek aktivita přežila jeden 
rok a jak se zdá, vzkvétá. Nyní je celkem běžné, že se v neděli sejde kolem 10-15 dětiček ve věku zhruba od 
dvou do pěti let a stále přibývá. V žádném případě se nejedná jen o pouhé hlídání bez aktivity, nebo bezduché 
pouštění videa. Naopak, naše děvčata pravidelně připravují na každou neděli hry a rovněž činnosti, které nějak 
navazují na roční období, církevní rok (vánoce, velikonoce). Dětem jsou poskytovány rovněž takové základy 
výtvarné výchovy. Prostě program jako v klasické školce. A kdo si zaslouží naše poděkování: zejména Barbara 
Bocková, Irena Poroszová, a jejich spolupracovnice: "sedmnáctky" Monika Stašová a Lucka Maršálková. A jak 
mi řekly, chtějí naši nedělní školku provozovat dál a stále kvalitněji. Holky, děkujeme. 

-mk-

Kozubowa 1999

Dnia 8.5.1999 odbyło się z kolei drugie spotkanie ojca biskupa Franciszka Lobkowicza z młodzieżą 
frydeckiego dziekanatu na Kozubowej. W spotkaniu tym wzięła również udział spora grupa młodzieży z 
trzynieckiej i ropickiej parafii, w towarzystwie ojca Miloša. Również i tym razem nam dopisała słoneczna 
pogoda. Program na Kozubowej rozpoczął i następnie prowadził ojciec Jacek Domański, powitawszy między 
nami ojca biskupa. Najpierw jednak wysłuchaliśmy interesującego przemówienia ojca Franciszka Wrubla na 
temat roli i zadania młodzieży chrześcijańskiej w ówczesnym świecie. Po niezbędnym przygotowaniu odbyła 
się uroczysta Msza Św., koncelebrowana przez ojca biskupa. W programie dalej naśladowały wystąpienia 
zespołów z wiązankami chrześcijańskich i ludowych pieśni. 

Program kończył wspólnym nabożeństwem majowym, błogosławieństwem i pożegnaniem ojca biskupa. 
Pełna wrażeń z przeżytego spotkania wracała młodzież do swych domów. 

J.K.
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Rozważania o grzechu i miłosierdziu (11)

Wojciech Jędrzejewski OP

Zabójcza pycha 

Pierwsze rozważania były poświęcone grzechowi, jako czymś co z niewiary w Bożą miłość oddala nas 
od prawdziwego szczęścia. Mówiłem też o Bożym miłosierdziu, które jest wierną, cierpliwą, czekającą 
miłością Pana, zawsze gotową wesprzeć nas w drodze powrotnej do pełnego, sensownego życia. 

Od dziś zacznę troszkę opowiadać o konkretnych naszych grzechach i o tym w jaki sposób Bóg w 
swoim miłosierdziu z nich nas wyprowadza. 

Zacznę od bardzo niesmacznego grzechu jakim jest pycha. 
Otóż pyszałek bardzo szybko doprowadza siebie do tego, że staje w miejscu, przestaje się rozwijać. 

Wyobraża sobie bowiem, że jest już całkiem świetnym gościem. Sam podziwia siebie i tego też oczekuje od 
innych. To znaczy bardzo chętnie mówi, nie zostawiając zbyt wiele miejsca dla innych, jako że cóż mądrego 
mogą oni powiedzieć. Przecież kwintesencja mądrości już została ujęta w jego własnych słowach. Nie chodzi 
tu tylko o opinie, poglądy, ale to jaki człowiek jest. Pyszałek nie rozwija się, nie zmienia, nie staje się 
dojrzalszy, lepszy, bardziej zdolny do miłości, bowiem wpatrzony w swoją rzekomą doskonałość, jest ślepy na 
to co w nim skarlałe, niedorosłe, głupie, egoistyczne. 

Oczywiście bardzo trudno lubić pyszałka. Dzieje się tak dlatego, że jesteśmy w stanie darzyć sympatią 
nawet bardzo niedojrzałych ludzi, pod warunkiem jednak, że oni uznają swoje niedojrzałości. 

Pyszny w ogóle się nie modli, albo postępuje jak faryzeusz z przypowieści Jezusa, który przechwalał się 
przed Bogiem swoją porządnością i świętością. Przy okazji gardził ludźmi, którzy w jego oczach wydawali się 
o wiele gorsi. Pyszny bowiem wpatruje się w siebie, a nie chce podnieść wzroku wyżej na samego Boga i 
porównać siebie z Nim. Nie chce pozwolić, aby Bóg pokazał mu prawdziwe człowieczeństwo, jakie dla niego 
zamierzył. Pyszny nie chce zrezygnować z samozadowolenia i dlatego woli pozostać przy własnym projekcie 
świetnego człowieka. 

Na szczęście Jezus żyje i potrafi działać z miłosierdziem w naszych sercach. Może wyzwolić od pychy. 
Jak to się dzieje i jakie są znaki nawrócenia z pychy. 

Bóg daje ci ukochać prawdę. Pozwala Nie uciekać od ludzi, którzy pomagają ci orientować się w 
jakości twojego życia. Bóg pomaga ci pragnąć rozwoju, dorastania. Dorastania do pełni tego obrazu, który jako 
kopia Bożego Obrazu namalowany jest w moim sercu. Dorastanie do obrazu Boga może stać się czymś 
upragnionym. To jest dobra droga. Dobry cel. Poddaję się więc temu kształtowaniu, które przybliża mnie do 
celu. Pozwalam się ociosywać, nawet kiedy to boli, bo wiem, że to dla mojego dobra. Nawet kiedy nie 
rozumiem Bożego prowadzenia, kiedy wydaje mi się, że coś tracę, ufam, że Pan wprowadza w życie swoje 
plany wobec mnie, że mnie rozwija, upiększa. Boże miłosierdzie z pychy więc wyzwala mnie do pokory. 

To jest właśnie pokora: Uznanie, że zagubiłem swoje piękno; uznanie że sam Pan jest pięknem, jakie 
ma się na nowo we mnie rodzić. Uznanie, że to piękno jest możliwe do odzyskania poprzez poddanie się 
działaniu Pana, którego nie zawsze muszę rozumieć. Gotowość uznania na każdym etapie prawdy o sobie, 
zwłaszcza prawdy o schodzeniu z drogi do Boga, który mnie prowadzi do szczęścia. 

Pokora, to bycie w drodze do pełni życia w Bogu, w miłości. I kiedy widzę, że w trakcie tej drogi 
naprawdę się rozwijam, rodzi się radość, duma. Ta nie ma nic wspólnego z pychą. Zadowolenie z rozwoju. 
Czym innym jest samozadowolenie z jakiegoś raz na zawsze ustalonego stanu rzeczy. Samozadowolenie 
bardzo narcystyczne. 

Wobec ludzi, z którymi się stykam pokora też działa wyzwalająco, bo człek umie przyznać, że stać go 
na rzeczy głupie i już to strzeże go przed pewną ilością rzeczy głupich na szkodę bliźniego. Zaczynam też 
trochę więcej słuchać, bo umiem przyznać, że nie zjadłem wszystkich rozumów świata.

Gniew 

Dzisiaj kilka słów na temat gniewu. Gniew jest wtedy, gdy człowiek ma ochotę zabić drugiego, 
ponieważ z jego strony spotkało go coś złego. Nawet jeśli w większości wypadków nie rzucamy się z siekierą 
na człowieka, który jest naszym wrogiem, lub chociaż wydaje nam się, że nim jest, to jednak potrafimy w 
gniewie powiedzieć rzeczy straszne, zabójcze dla drugiego. Gniew, proszę państwa, zabija miłość. Dzieje się 
tak ponieważ - jeśli buzuje we mnie agresja, przestaję odróżniać człowieka, który mnie jakoś krzywdzi, staje na 
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drodze, przeszkadza, od tego, co on robi. Gniew jest ślepy, uniemożliwia spotkanie z człowiekiem. Wali na 
oślep młotkiem, tam, gdzie potrzebna jest pinceta, albo laserowy skalpel. Gniew zwrócony jest przeciw złu. 
Ten grzeszny jednak gniew nie umie odróżnić zła od człowieka, który je czyni. Całkowicie ich identyfikuje. 
Stąd zniszczenie zła wiąże ze zniszczeniem człowieka. Jezus mówi więc: kto gniewa się na bliźniego, podlega 
sądowi za zabójstwo. Tak jakbyś darł artykuł po każdym popełnionym błędzie. Niszczył obraz, po 
każdorazowym niedobrym pociągnięciu pędzlem. Niszczycielska pasja. 

Pan Bóg nie może posługiwać się takim narzędziem jakim jest napalony furiat. Bowiem miłość to 
naprawdę zegarmistrzowska robota. Zawsze jeden drugiemu trochę w różny sposób depczemy po piętach, ale 
żeby sobie nawzajem przebaczać i pomagać w rozwoju trzeba dużej delikatności. 

Jak Boże miłosierdzie wyprowadza nas z grzechu takiego walenia na oślep w człowieka, który nam staje 
na drodze i w czymś przeszkadza? 

Bóg daje nam nowe oczy w patrzeniu na innych ludzi. Niekiedy dzieje się to w taki sposób, że najpierw 
samych siebie trochę inaczej zaczynamy postrzegać. Na przykład doświadczam, jaki ja sam jestem 
skomplikowany. Jak się we mnie miesza dobro i zło. Fajne pomysły i kiepskie ich realizacje. Wtedy życzyłbym 
sobie, żeby inni nie robili mi dzikich awantur, kiedy podwinie mi się noga. Mogę wówczas zacząć rozumieć, że 
nie trzeba na ludzi krzyczeć, że są beznadziejni i w ten sposób zniechęcać ich do siebie i wpędzać we frustrację, 
ale konkretnie pokazywać, co mnie w kimś drażni. Łagodność, którą Bóg pozwala nam zastąpić niszczący 
gniew daje bardziej precyzyjne i bardziej wyrozumiałe spojrzenie na chwilowego przeciwnika. 

(cdn)

Boże Ciało

Boże na niebiosach, łaskawy - pełny miłosierdzia,
o dobry nasz Ojcze, który w cudownym 
sakramencie
zostawiłeś nam pamiątkę męki Twego syna, 
prosimy Cię, 
użycz nam, abyśmy czcząc tajemnicę świętą Ciała i 
Krwi, 

odczuwali w sobie owoc odkupienia ...
Zaś za przyczyną Niepokalanej Marji Panny 
rodzicielki 
naszego Zbawiciela gardzili grzechem tego świata i 
cieszyli się 
na wieki pociechą niebieską ...

Franciszek Babiuch

Charitní okénko

Charita Třinec prosí farníky, zdali by mohli darovat na charitní zařízení ve Vendryni, kde se konají letní 
tábory, tyto věci v nepoškozeném stavu: polštáře, deky, válendy, malé skřínky, regály, kuchyňské nádobí, 
poličky, koberce, atd. Ti z Vás, kteří by tuto možnost měli, ať zavolají na telefonní číslo 353 391 (paní Jiřina 
Horniaková). Předem děkujeme.

Charita Třinec pořádá ve dnech 26.7. - 1.8.1999 letní tábor pro děti ve věku od 7 do 12 let ve svém 
novém zařízení Charitní dům Oáza - Benjamínek ve Vendryni (areál farního úřadu). Pro děti bude zajištěno 
celodenní stravování, kulturní a sportovní program atd. Bližší informace na telefonním čísle paní Jiřiny 
Horniakové (353 391).

Pro naše farníky nabízí pan Kalita týdenní pobyty (a nejenom) na své chatě v Nýdku, v pěkném 
horském prostředí, na polosamotě, za přijatelnou cenu, po dobu celého roku. Chata je vhodná pro rodiny s 
dětmi nebo skupiny osob v počtu 6-8 osob. V chatě jsou dvě ložnice, obývací pokoj, kompletně vybavená 
kuchyň (plyn, sporák, lednička, koupelna se sprchou). Bližší informace na čísle 84 107.
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Nedělní liturgie v červnu

10. neděle v mezidobí (6.6)
1. čtení: Oz 6,3-6; 2. čtení: Řím 4,18-25; Evangelium: Mt 9,9-13
Žalm: odp. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.
ref. Boże zbawienie ukażę uczciwym.

11. neděle v mezidobí (13.6.)
1. čtení: Ex 19,2-6a; 2. čtení: Řím 5,6-11; Evangelium: Mt 9,36-10,8
Žalm: odp. Jsme jeho lid a stádce, které on pase.
ref. My ludem Pana i Jego owcami.

12. neděle v mezidobí (20.6.)
1. čtení: Jer 20,10-13; 2. čtení: Řím 5,12-15; Evangelium: Mt 10,26-33
Žalm: odp. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce.
ref. W dobroci Twojej wysłuchaj mnie Panie.

13. neděle v mezidobí (27.6.)
1. čtení: 2 Král 4,8-11.14-16a; 2. čtení: Řím 6,3-4.8-11; Evangelium: Mt 10,37-42
Žalm: odp. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.
ref. Na wieki będę sławił łaski Pana.

14. neděle v mezidobí (4.7.)
1. čtení: Zach 9,9-10; 2. čtení: Řím 8,9.11-13; Evangelium: Mt 11,25-30
Žalm: odp. Budu velebit tvé jméno na věky, můj Bože, Králi.
ref. Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu

Pořad bohoslužeb v červnu

1. Neděle 6.6.1999 - 10. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
2. Pátek 11.6.1999 - Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
3. Sobota 12.6.1999 - památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.
4. Neděle 13.6.1999 - 11. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
5. Neděle 20.6.1999 - 12. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
6. Čtvrtek 24.6.1999 - Slavnost Narození sv. Jana Křtitele.
7. Neděle 27.6.1999 - 13. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
8. Úterý 29.6.1999 - Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů.
9. Pátek 2.7.1999 - první pátek v měsíci červenci.
10. Sobota 3.7.1999 - svátek sv. Tomáše, apoštola.
11. 5. Neděle 4.7.1999 - 14. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
12. Každou neděli půl hodiny před večerní mší svatou je adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a 

svátostné požehnání. Poslední neděli v měsíci - mariánské večeřadlo.
13. Po celý měsíc červen slavíme pobožnosti k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
14. V průběhu týdne mše svaté začínají v 6.35 a 17.00 hodin. V pondělí, středu, pátek - ranní česky, 

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

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

Korunky k Božímu Milosrdenství.
17. Mše svatá v Domově důchodců na Sosně je každý pátek v 15.30. Mše svatá v Nemocnici Sosna je 

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

Redakce neručí za jazykový sled jednotlivých mší sv. Sledujte vývěsku v kostele!
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Duchovní obnova - rekolekcje

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie
Srdečně zveme na 

DUCHOVNÍ OBNOVU PRO DÍVKY
REKOLEKCJE DLA DZIEWCZĄT

které se budou konat
od 23.8. (večer) do 27.8.1999 (poledne)

v prostorách kláštera sester alžbětinek v Jablunkově
pod vedením P. Adama Ruckého (otce spirituála kněžského semináře v Olomouci).

Přihlášky a bližší informace na tel. 357 402
nebo na adrese: Konvent sester alžbětinek

Bezručova 395
739 91 Jablunkov

Ozvěte se pokud možno do 30.6.1999

Prašivá v roce 1999

KOSTEL "SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO" NA PRAŠIVÉ V ROCE 1999:

"malá pouť" - sobota 12. června

09.00 - pěší pouť od sochy sv. Antonína (Vyšní Lhoty - rozcestí na Prašivou u večerky)
09.00 - mše svatá
11.00 - mše svatá pro poutníky a svátostné požehnání

"velká pouť" - neděle 13. června

11.00 - mše svatá ke cti sv. Antonína
- Te Deum a svátostné požehnání

"krmáš" - neděle 10. října 

11.00 - mše svatá na poděkování za dary Boží

MŠE SVATÉ v poutním období čtrnáctidenně - vždy v neděli v 11.00 hod.: 13.06., 27.06., 11.07., 
25.07., 08.08., 22.08., 05.09., 10.10.

Pojedeme?

V letošním roce hodlá KDU-ČSL opět uspořádat poutní zájezdy. I když zájem je stále menší, přece jen 
by se v naší farnosti alespoň jeden autobus mohl naplnit. Zkusíme to. Vybrali jsme jen ty hlavní poutě.
5.7.Velehrad /státní svátek/ - pondělí, cena cca 200,- Kč
25.7.Hora sv. Anny - Polsko, neděle, cena cca 200,- Kč 
15.8.Hostýn - neděle, cena cca 150,- Kč
23.8.Czenstochova - pondělí, cena cca 200,- Kč 
5.9.Maria-Talhof - Filipovice údolí /kam nás zve p. Kaszper/, cena cca 150,- Kč
Přihlášky na všechny zájezdy se přijímají v Domečku. Přihlaste se pokud možno ihned. 

Za KDU-ČSL Jiří Kuchař
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Úmysly apoštolátu modlitby - červen 1999

1. úmysl všeobecný - Aby v tomto roce, zasvěceném Bohu Otci, rostla v každém z nás touha překonat 
rozdělení a usmířit se s Bohem a bratřími.

2. úmysl misijní - Aby církev v Makau sloužila čínskému lidu účinnějším misionářským úsilím.
3. úmysl národní - Aby se mladí křesťané nechali vést Duchem svatým při rozhodování o své 

budoucnosti a nepřehlédli své osobní životní povolání.

Příští číslo MOSTu vyjde 4. července 1999. Příspěvky můžete zasílat do 22.6.1999.




