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Rok svatého Pavla
Se zájmem jsem si pøeèetl v pøedminulém Petra a Pavla oznámil Svatý Otec Benedikt mùžeme vzpomenout na zatím poslední

Mostì úvahu nad steskem nìkterých našich XVI., že letos o Slavnosti sv. Petra a Pavla encykliku Svatého Otce Benedikta XVI., ve
médií nad tím, že papež Benedikt XVI. zahájí Rok svatého Pavla. Má to být na které mluví o nadìji. Nejsou to slova fantazie
zpøísnil kriteria v oblasti výbìru kandidátù památku 2000 let od jeho narození. V církvi Kristova námìstka, ale pøipomenutí jedné
blahoøeèení a svatoøeèení. Ten stesk médií se prožívání urèitých tematických rokù dùležité vìci. Že nedostatek nadìje mùže
konèil konstatováním, že se asi hned tak osvìdèilo, pokud ovšem byl znán úèel a cíl, vést v životì k velikým a tøeba i nenahra-
nedoèkáme nìjakých svìtcù od nás. To bych pokud se braly všechny nabídky k urèitému ditelným škodám víme všichni. Zdaleka ne
ani tak netvrdil, vždy� kandidáty blahoøeèení prohloubení života z víry. Vzpomeòme na všichni ale vìdí, že nadìje není nìèím
a svatoøeèení máme i u nás. Spíše se jedná Mariánský rok, Rok Písma svatého, Rok samotným, co se na nás snese jako nìjaký
o nepochopení samé podstaty vìcí. O tom, rodiny, Rok svatého rùžence, Rok Eucha- èarovný závoj odkudsi z výšin oblohy, zahalí
kdo je, èi není svatý, nerozhoduje papež. To ristie, nebo tøeba na Desetiletí duchovní a nás a nám bude dobøe a teplo. Nadìje je to,
je rozhodnutí každé osoby. „Hle, kladu pøed mravní obnovy našeho národa, na jehož co vyrùstá z pevné víry v Boha. Podstatou
tebe život i smrt, oheò i vodu, vyber si…“ - konci jsme se doèkali tolik potøebných spole- nadìje je jistota, že Bùh plní své sliby a
ta slova jistì dobøe známe. Ke svatosti jsou èenských zmìn. neopustí svùj lid. A osobnost svatého Pavla
povoláni všichni bez rozdílu. Je jenom vìcí Co by mohlo být užiteèné pro nás v tomto je v této vìci opravdu záøivým pøíkladem.
šikovnosti a moudrosti èlovìka, aby si Roce svatého Pavla? Jistì k tomuto roku Víme, že svatý Pavel nepatøil ke Kristovým
k tomu vybral tu správnou cestu a výzvu vyjdou instrukce a pokyny, ale už dnes si žákùm, naopak. Byl pùvodnì nepøítelem
„vejdìte úzkou branou, široká cesta celého Kristova díla. Ve své horlivosti
vede do záhuby“- nevyslovil ani se dokonce vydal nièit Kristovo dílo.
Benedikt XVI., ani nikdo z jeho Pøed branami Damašku došlo ale
pøedchùdcù. To je rada Kristova. Je k radikální zmìnì. V prameni svìtla
zajímavé, že èasto slyšíme, že nábo- z nebe slyší otázku: „Šavle, proè mì
ženské vìci spoleènost nezajímají, pronásleduješ?“ Toto je poèátek jeho
lidé u nás se s oblibou pøedstavují obrácení, po nìmž se jeho život mìní
jako ateisté, církev prý stojí na a stává se apoštolem národù. Svou
samém okraji , ne-li úplnì za okrajem vìrnost Kristu a jeho evangeliu
zájmù. Když se ale nìco šustne, potvrdí svou muèednickou smrtí.
ihned máme za sebou a kolem sebe Mìli bychom se po celý rok dívat na
kamery a mikrofony, aby se v no- stav své víry. Øada lidí se totiž
vinách zavèas objevily palcové domnívá, že víra je soubor názorù a
titulky se senzaèním textem. Není pøedstav, které si každý buduje podle
tomu tak dávno, co mìsíce pøed svého a to je zásadní omyl. Víra je
smrtí papeže Jana Pavla II. si nìkteré schopnost, ochota a odvaha a odva-
svìtové agentury už pronajímaly ha pøijmout evangelium, usmìròovat
místa na Svatopetrském námìstí a podle nìj svùj život a taky pøijmout
jeho nejbližším okolí. K pousmání Krista za svého Vykupitele, uèitele,
byly i výroky nìkterých, že nebudou Pána a prùvodce. To je cosi živého,
èekat až na vyhlášení výsledku volby dynamického, co se neobejde bez
nového papeže, že mají dostatek dialogu s Kristem a pøebývání s Ním.
prostøedkù zjistit co a jak ještì pøed Je øada lidí, kteøí své postoje
vystoupením kardinála, který mìstu považují za nehybné a definitivní,
a svìtu oznámí z balkonu svato- protože tak byli vychováni a ne-
petrské baziliky výsledek volby - mohou, èi spíše nechtìjí na tom nic
jméno nového papeže. A nepovedlo mìnit. Kdyby takhle uvažoval sv.
se: museli èekat jako všichni ostatní Pavel, byl by zùstal i nadále Šavlem
na oznámení nové volby. a prohrál svùj život. K živé víøe patøí
Loni o Slavnosti svatých apoštolù i vztah ke všem tìm, kteøí uvìøili
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i k tìm, skrze které Kristus svùj lid vede.
A tady je situace nìkdy ještì horší. „Bùh ? -
Tak tøeba ano, - ale s církví mi dejte pokoj!“
Jenže tak to nejde. O stavu lidského prvku
církve ví Kristus svoje a pøesto ji nezavrhl,
nezrušil, nevzdálil se od ní. Nebyla založena
jako salon krásy, ale jako Matka, která si
taky nejednou se svými dìtmi ušpiní ruce,
ale ví, že to jsou její dìti. Známe termín
„konvertita.“ Je to èlovìk, který se obrátil,
zmìnil svùj život na základì poznání Krista.
K té zmìnì došlo ne vždy proto, že v záøi
svìtla z nebe spadl na zem a tøeba se mu
rozsypaly struktury života èi poøadník
hodnot. Zmìnil se v prvé øadì proto, že
poznal Krista jako jediného Pána, toho, který
má slova vìèného života. Zmìnil se ale
proto, že chtìl. Jsou lidé, kteøí se po
nìjakém tom pádu ještì více zatvrdili proti
Bohu a dnes se tøeba bojí i svého vlastního
stínu.

Rok svatého Pavla mùže být i povzbu-
zením, že zaèít znovu není nikdy pozdì,
ovšem nemusí se vyplatit odkládání zaèátku
na nìkdy jindy. Pavel si jako apoštol
nenechá tyto vìci pro sebe, ale stane se
jejich horlivým hlasatelem a to nejen slovy,
ale i životem. Dokonce sám vysloví, že
všechno považuje za bezcenný brak ve
srovnání s nesmírnì vzácným poznáním
Ježíše Krista. Bude tedy možné a jistì i
velmi žádoucí podívat se, zda se o Božích
vìcech mluví tøeba v rodinì, s dìtmi. Vždy�
ony se uèí budovat si jakýsi øád a poøádek
hodnot. Vzpomínám na jednu debatu na
téma zakázat èi nezakázat tìlesné tresty
dìtí. Tato debata vyústila v pøekvapivé
konstatování, že veliká èást problémù
spoèívá v tom, že právì jejich rodièe nebyli
na rodièovství po duševní, morální a etické
stránce vùbec pøipraveni. Nesmíme ovšem
zapomenout, že koøenem, ze kterého vyrùstá
duchovno, morálka a etika je Bùh. 
Kdysi jsem tak trochu rozesmál lidi, když
jsem jim dal takový pøíklad: V dobì, když
jsem byl malým dítìtem a ptal jsem se,
odkud jsem se tu vzal, slyšel jsem odpovìï
starších: Malé dìti nosí èáp. Jak jsem si to
tehdy pøedstavoval, to už opravdu nevím.
A pøedstavte si, kdybych u této pøedstavy
zùstal a dnes bych tøeba ve funkci ministra
zdravotnictví chtìl nechat zavøít všechna
porodní oddìlení, protože dìti nosí èáp, tak
proè nìjaké porodnice? Takže prakticky
vzato, mùže být Rok svatého Pavla i velikou
pøíležitostí uèit se dìlat nové a nové kroky
k Otci pod vedením Ježíše Krista ve svìtle a
síle Ducha svatého. Pak si nebudeme
stýskat, že nemáme šanci se stát svatými,
protože papež Benedikt XVI. nám to zase
zpøísnil.

P. František

(pokraèování ze str. 1)

V dnešním svìtì, ve kterém se roz- „Bùh je navždy skála mého srdce a
mohlo tolik osamocenosti a beznadìje, mùj podíl.“ (Žl 73,24) 
potøebují naléhavì ženy, muži i dìti
poznat Boží srdce. To srdce, které NOVÉ SRDCE 
odpouští, které se o lidi stará a které U èlovìka vyjadøuje srdce jeho celkový
uzdravuje. Toto srdce není naplnìno charakter. Pravá podstata èlovìka
nedùvìrou, touhou po pomstì, pøed- nespoèívá v jeho zevnìjšku, kráse èi
sudky ani nenávistí. Toto srdce touží síle, ale v nitru, v srdci. Bùh se nedívá
jen po jediném: lásku rozdávat a jako na to, co pokládají za hlavní lidé.
odpovìï pak lásku pøijímat. Toto srdce „Èlovìk se dívá jen na to, co má pøed
trpí, když vidí lidské utrpení, a když oèima. Hospodin však hledí na srdce“
vidí lidskou nedùvìru svìøit se Boží- (1Sam 16,7). Protože srdce je vý-
mu srdci, které chce rozdávat útìchu, chozím bodem veškerého lidského
nadìji a odvahu. (Podle H. Nouwena) jednání, myšlení a cítìní, zaslíbil Bùh:

„Odstraním z vašeho tìla srdce ka-
PÙVOD A SYMBOLIKA SVÁTKU menné a dám vám srdce z masa“ (Ez
Úcta k božskému Srdci Pánì se 36,26).
rozšíøila zvláštì od 17. století.
Podnìtem k tomu byla zjevení svaté TRÉNOVAT NOVÉ SRDCE 
Markétì Marii Alacoque (1674), ve Svatý Petr napsal, že køes�an je ten,
kterých jí bylo dáno poznat lásku kdo miluje “z èistého srdce“. Ale
Ježíšova Srdce. Probodené srdce, ovi- o jakém srdci je øeè? O srdci novém!
nuté trním, s plameny a køížem, Èlovìk už kdysi o nové srdce prosil:
symbolizuje Ježíšovu nepodmínìnou „Stvoø mi èisté srdce Bože“ (Žl 51,12);
lásku k èlovìku. a sám Bùh dar nového srdce slíbil:

„Dám vám nové srdce a do nitra vám
SRDCE vložím nového ducha“ (Ez 36,26).
Ve všech národech je srdce symbolem Nové srdce bylo stvoøeno v každém
støedu lidské bytosti, symbolem lids- pokøtìném èlovìku. Jen ho musíme
kosti, vztahù, symbolem lásky... pøimìt, aby tlouklo, musíme ho
Kdyby svìt zapomnìl na „srdce“, trénovat. (Raniero Cantalamessa) 
zavládla by v nìm jen vùle a rozum.
Tak by se svìt stal chladným a „V tom je láska: ne že my jsme si
krutým. zamilovali Boha, ale že on si zamiloval
Proto pøišel Boží Syn na zem, aby nás...“ (1Jan 4, 10) 
ukázal, že Bùh je láska a že má své
srdce otevøené pro každého èlovìka. MILUJI TÌ ODVÌKOU LÁSKOU,
Je pro nás útìchou a oporou, že nad PØITÁHL JSEM TÌ NA SVÉ SRDCE. 
každým èlovìkem bdí Boží srdce, které (srov. Bible Jer 31,3)
má nekoneènou lásku i moc a øíká:
„Miloval jsem tì odvìkou láskou a
pøitáhl jsem tì slitovnì na své srdce“ IMA – pøevzato z www.vira.cz
(Jer 31,3).

Srdce Ježíšovo, Božské srdce
Miluji tě od věků, 

přitáhl jsem tě na své srdce,
 praví Bůh (srov. Jer 31,3) 

Chtìla bych se podìlit o jeden zážitek z poutì rádia PROGLAS a televize NOE na
sv. Hostýn, které jsem se zúèastnila s dalšími tøineckými farníky.

Odpoledne, na podiu u kostela, probíhal program tìchto køes�anských stanic.
Èást programu jsem shlédla, ale poté se rozhodla s pøítelkyní projít Jurkovièovu
Køížovou cestu. Jednotlivá zastavení jsme rozjímaly nahlas – z Kancionálu.

Hned od zaèátku nás pozoroval mládenec s delšími rozevlátými vlasy. Pøi
3. zastavení pøistoupil blíž s dotazem, zda by se mohl pøidružit. Rád by se totiž
dovìdìl, co jednotlivá zastavení zobrazují a co znamenají. Rády jsme souhlasily
a mládenec s námi prošel celou Køížovou cestu. 

Pøi posledním zastavení jsme se rozlouèili s pøáním š�astného návratu k domovu
a já jsem si s høejivým pocitem uvìdomila, co je to praktická a živá evangelizace.

                                                                                                                   Eva

Evangelizace?
*  *  *
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OKULTISMUS A KŘESŤANSTVÍ 
Pár øádkù o pøednášce Otce Vojtìcha které ona však odmítala. Stalo se výzbroj katolické církve, s jejíž pomocí
Kodeta , OPraem, konané dne dokonce, že jednou v noci slyšela hlas: máme a mùžeme úspìšnì proti zlým
18.5.2008 v Lidovém Domì ve Frýd- „Odevzdala jsi mi svùj život, jsi teï duchùm bojovat: modlitba, svatá
ku-Místku. v mé moci, tak mì musíš poslouchat.“ zpovìï, svaté pøijímání, vzývání celé

To ji natolik vydìsilo, že se rozhodla plejády našich svatých pomocníkù,
Na místo konání jsme dorazili 20 vyhledat pomoc pravì u Otce Vojtì- pøímluvcù a patronù - nejsme na to
minut pøed zaèátkem a sál byl témìø cha, který se po vyslechnutí jejího sami!
plný lidmi nejrùznìjšího vìku od pøíbìhu nad ní nìkolikrát pomodlil a Úplnì na závìr jsme hromadnì
hodnì mladých až po dosti staré. Sám zlomil to pouto. Ale ne každý se takto vyznali svou víru, jako se vyznává pøi
pøedseda tamní KDU-ÈSL byl pøekva- rozhodne, ne každý má tu možnost, svatém køtu a vrcholem a nejúžas-
pen velkou úèastí a ještì se muselo ne každý ví, kam jít. Pak nastupují nìjším momentem celé akce byla
pøinést spousta židlí, dokonce i balkon deprese, sebepoškozování vedoucí až modlitba Otce Vojtìcha svazující
byl plný. k sebevraždám. všechny možné démony a rozvazující
Otec Vojtìch poèkal, až se všichni Druhé téma - Pøíznaky pøítomnosti všechny naše závislosti, nenávisti,
usadí a zaèal svou pøednášku pøedsta- zlého ducha. selhávání, chyby, vìdomé i nevìdomé
vením se a modlitbou. Hned na Je to pøedevším neschopnost pøijmout prohøešky, co jich jen mùže být - èili
zaèátku øekl, že jde o téma velmi roz- víru, chodit tøeba i na mše svaté, ale exorcismus, s tím, že pokud jsme se
sáhlé a velmi nároèné, že je tedy tøeba nevnímat Boží slovo, pocit nìjaké v nìèem poznali, doporuèil nám ještì
zaèít modlitbou s prosbou o Boží pøekážky (tøeba jako plexisklo) v pøi- v nejbližší dobì se na toto téma
ochranu a pomoc Ducha svatého. blížení se Bohu a vnímání jeho lásky, vyzpovídat.
Pøedeslal, že se nám v nìkterých neschopnost modlit se, povrchní zpo- Není tady zdaleka všechno, ale snad
chvílích bude zdát, že pøehání, nebo vìdi, nechu� èíst Písmo svaté, rouhavé jen to nejdùležitìjší, což se dá shrnout
nás chce strašit, ale že bude hovoøit myšlenky bìhem mše svaté, zvláštì po do jediného: RUCE PRYÈ OD MAGIE
pouze ze svých vlastních zkušeností. svatém pøijímání. A tam, kde není A OKULTISMU! Poznávejme a více
Je totiž povìøen službou církve modlit víra, nastupuje povìra a to je také praktikujme svou víru, která nás od
se za osvobození a rozvázání - èili je otevøení se zlému duchu, démonùm a tìchto vìcí chrání.
exorcistou. pod. K tomu poznamenal, že napø. ve DaMa
První téma - Démoni a jejich pùsobení všech táborech pro dìti, které nejsou
ve svìtì. organizovány církví se dìti „baví“
Poznamenal, že bohužel se o tomto vyvoláváním duchù zemøelých -
tématu více mluví ve „svìtì“ než v spiritismem. Návod k tomu najdou na
církvi, což je podle nìj velká chyba. Je internetu nebo v nìkterých dìtských
spousta filmù, knih, poèítaèových her èasopisech! Z toho pak mají nejrùz-
s touto tématikou, které tento prob- nìjší stavy úzkosti, strachu, nespa-
lém svým zpùsoben bagatelizují nebo vosti, depresí a rodièe marnì pátrají
pøehnanì a nesmyslné zvelièují a tím po pøíèinì tìchto stavù.
odkazují do øíše pohádek. Ale démoni To úzce souviselo s dalším tématem
byli a jsou a nemáme ani ponìtí, kolik Okultismus a rodové koøeny - kletby
jich je kolem nás i v nás. Jak se do nás a potraty, ovlivòující celé generace
dostanou? Mnoha zpùsoby. Èasto se rodù. Žádná z tìchto vìcí nezùstává
jim otevíráme zcela nevìdomky, ale i bez následkù a velmi èasto pùvod
vìdomì, aniž bychom si uvìdomili, že nìkterých neštìstí, záhadných úmrtí,
tím dáváme „zelenou“ jejich pùsobení. závislostí, zdravotních problémù a
Takové na pohled nevinné otevøení se, jiných nepøíznivých okolností má
tøeba už pouhé pøeètení si horoskopu koøeny ve skutcích, ale i ve slovech
v novinách, nošení znamení zvìro- tøeba i velmi vzdálených pøedkù. Aby
kruhu na krku, návštìva léèitelù, se zlomilo toto pouto doporuèuje Otec
nošení rùzných talismanù, návštìva Vojtìch nechat odsloužit mše svaté za
kartáøek, sledování nevhodných poøa- „uzdravení rodových koøenù“, které
dù v televizi atd. Mnoho z nás jsou velmi úèinné a osvobozují další
køes�anù se nad tím ani nezamýšlí a generace od tìchto zátìží. Stejnì tak je
považuje to za malièkost, zábavu, tøeba odstranit následky potratù - a�
nìco zcela nepodstatného. Pak jsou už chtìných nebo nechtìných - tím,
pøípady zámìrného otevøení se. Jedná že tìmto „nenarozeným“ se dá jméno
se o vstup do rùzných sekt, okultních a nechá se za nì odsloužit mše svatá.
spolkù, svobodných zednáøù a V další èásti upozornil na vzrùstající
v neposlední øadì pøímo k satanistùm. vliv svobodných zednáøù, východních
Vyprávìl nám pøíbìh dívky, která pro náboženství, rùzných „léèitelských“
nezájem rodièù hledala „spøíznìné metod – rejki, homeopatie, kinezio-
duše“ až nakonec vstoupila k satanis- logie, alternativní medicína, mani-
tùm, kteøí ji vøele pøijali a slíbili ji, že pulace s rùznými „energiemi“ a dù-
bude naprosto svobodná a že si mùže raznì varoval pøed jakýmkoliv ''koke-
dìlat co chce. To se jí zamlouvalo až továním'' s magií - èernou i bílou a
do doby, kdy ji rituálnì, vèetnì okultismem, spiritismem, meditacemi
podpisu vlastní krví zasvìtili Satanovi atd.
a pozdìji po ní požadovali nìjaké zlo, Znovu nám pøipomnìl bohatou

Prosba TV NOE 
Nedávno, v úterý 20. kvìtna se v sídle
našeho biskupství konalo 1. diecézní
setkání seniorù. Mezi úèastníky byla i
paní Karin Liszková. Z jejího vyprávìní
mezi jinými ale vyplynula velká prosba
vedení TV NOE, smìøující ke všem,
kterým není osud této jediné køes�anské
televize v ÈR lhostejný. Neustále se totiž
potýká s nedostatkem finanèních
prostøedkù na svùj velmi nákladný
provoz. Pøedstavovat TV NOE již urèitì
nikomu není tøeba, všechny informace
lze získat buï na webových stránkách
www.tvnoe.cz nebo na informaèním
letáku, který je k dostání napøíklad
v Domeèku. Kdo z vás by chtìl a mohl
pøispìt, pošlete prosím peníze na úèet
èíslo 35-3936570207/0100 s variabil-
ním symbolem rodným èíslem nebo
poštovní poukázkou na stejné èíslo
úètu bez pomlèky. Poštovní poukázky
jsou k dispozici rovnìž u informaèních 
letákù v Domeèku. Vedení TV NOE
všem svým dárcùm dìkuje a všechny
své pøíznivce zve do Klubu pøátel
Telepace a TV NOE. Jeho adresa:
Telepace, Kostelní nám. 2, 702 00
Ostrava. Tel.: 596 125 881, email:
info@tvnoe.cz. Pøedpokládaný dobro-
volný pøíspìvek èlena Klubu je 2,- Kè
dennì.

M.K.

*  *  *
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W dniach od 16 do 18 maja 2008 w oœrodki misyjne: „Gdañski ruchwia i oko³o 1000 sierot. My w Kabunga
domu rekolekcyjnym przy koœciele MAITRI ma w tej chwili w Adopcji Sercapracujemy tak¿e z dzieæmi, które do nas
NSPJ w Czeskim Cieszynie przebiega³o 2400 dzieci. Ruch ten organizuje 4przychodz¹. S¹ to dzieci ró¿nych
spotkanie wszystkich, którzy w ja- programy: przedszkole, szko³ê podsta-wyznañ. W tym miejscu chcemy zbudo-
kikolwiek sposób s¹ zwi¹zani z ru- wow¹, szko³y œrednie i szko³y ¿ycia,waæ gabinet dentystyczny i hospicjum,
chem MAITRI. Poruszane by³y tematy gdzie podopieczni zyskuj¹ profesje.poniewa¿ jest tu du¿o ludzi, którzy nie
dotycz¹ce pomocy dzieciom w Rwan- Obecnie pracujemy nad nowym progra-maj¹ nikogo, lub s¹ chorzy na AIDS, a
dzie, wymieniano doœwiadczenia, mem dla studentów, który mia³bymiejscowi wyrzucaj¹ ich z domów.
odbywa³y siê spotkania z parafianami

pomóc w dalszym studium oraz da³W Kongo w parafii Tangenga siostryoraz Msze œwiête, w czasie których
mo¿liwoœci zakupienia narzêdzi pracy,pracuj¹ w oœrodku zdrowia i zajmuj¹przebiega³y konferencje ojca Artura
potrzebnych w usamodzielnianiu siêsiê sierotami. Maj¹ tam bardzo ciê¿kieCierlickiego SAC na temat „Uzdravení
w doros³ym ¿yciu. Takim programemwarunki z powodu nieustannych za-našich rodových koøenù“. W tym
objêto 19 studentów, którzy pochodz¹mieszek wojennych. W ubieg³ym rokuroku g³ównymi goœæmi by³y Siostry
z Konga, Ruando i Ruturu. Zorgani-zosta³a wybudowana sala operacyjna iod Anio³ów, które pracuj¹ w Rwan-
zowaliœmy równie¿ wystawê fotogra-ma³y szpital, co jest wielk¹ pomoc¹ dladzie, w oœrodku misyjnym, a do
ficzn¹ „Dzie³o Adopcji Serca Ruchuludzi, poniewa¿ wiedz¹, ¿e tutajPolski przyjecha³y na okres urlopu.
MAITRI”, która kr¹¿y po ca³ej Polsce.Jednak ca³y swój wolny czas poœwiê- otrzymuj¹ pomoc.” 

caj¹ na spotkania z wiernymi, Siostra Maria Pi¹tkowska przyjecha³a Pomaga ona w otwieraniu serc na biedê
przedstawiania swojej pracy i dzia- do Rwandy w roku 1990, maj¹c 24 i potrzeby ludzi krajów afrykañskich.”
³alnoœci oœrodków misyjnych, na lata. Wtedy istnia³a tylko jedna
uwra¿liwienia serc ludzkich na biedê placówka na pó³nocy, przy wulka-
krajów afrykañskich oraz na szu- nach, blisko granicy z Ugand¹ i
kaniu sponsorów. Zairem.
Zgromadzenie Sióstr od Anio³ów Na misyjnych placówkach jest 18 lat.
zosta³o za³o¿one w 1889 roku w Wil- Pracowa³a zawsze jako pielêgniarka
nie przez ks. Wincentego Kluczyñ- w oœrodkach zdrowia, a tak¿e
skiego. Celem zgromadzenia by³a w poradniach dla przysz³ych matek
pomoc kap³anom w pracy nad oraz w oœrodku opieki nad dzieæmi do
szerzeniem i pog³êbianiem wiary i 5 lat. Dziœ jest prze³o¿on¹ i tzw.
¿ycia chrzeœcijañskiego w ludzie delegatk¹ na Rwandê i Kongo. W swo-
Bo¿ym. Za³o¿yciel nazywa³ ksiê¿y jej dzia³alnoœci jest odpowiedzialna za
anio³ami ziemi, którzy dawaj¹ chleb z wszystkie sprawy ekonomiczne,
nieba. Siostry dzia³aj¹ jako anio³owie spotkania w diecezjach, odwiedzanie
niewidzialni – czyli bez habitów – dla ró¿nych wspólnot itp. G³ównie trosz-
potrzeb ludzi. S¹ stale gotowe do czy siê o przygotowanie projektów, bo 
wype³niania zadañ, które im Bóg inaczej dziœ nie otrzymuje siê ¿adnych
zleca. Broni¹ chwa³y Boga i wiary w pieniêdzy. Dotychczas najwiêcej
ludzkich sercach przed ró¿nymi dotuj¹ Niemcy, Polska, W³ochy, Ka-
zagro¿eniami, id¹ do ludzi szuka- nada i Hiszpania.
j¹cych i potrzebuj¹cych opieki, stoj¹ Druga siostra Maria przyjecha³a do
przy cz³owieku, by nieœæ pomoc i Rwandy w 1995 roku. Tutaj zajmuje
pocieszenie. W zgromadzeniu pracuje siê dziewczynami, które s¹ w postu-
160 sióstr, w Polsce, na Litwie, Bia³o- lacie oraz uczy w szkole œredniej,
rusi, Ukrajinie, w Rosji, Czechach, miêdzy innymi tak¿e religii, która jest
Rwandzie, Kongo i Kamerunie. bardzo ciekawa, poniewa¿ w okolicy Pan mgr Piotr Roszak, który ju¿ odW Afryce prowadz¹ takie dzie³a jak istnieje 30 sekt. Pracuje tak¿e w bib- 5 lat jest g³ównym organizatoremoœrodki zdrowia, oœrodki do¿ywiania, liotece, gdzie przychodz¹ wszyscy ci,

ca³opañstwowych spotkañ ruchupracownie krawieckie, hafciarskie którzy chc¹ przeczytaæ ksi¹¿kê, która
MAITRI w Czechach: „Ruch MAITRIoraz zajmuj¹ siê sierotami z adopcji. z powodu wysokiej ceny nie jest
w Republice Czeskiej w formie adopcjiJak mówi s. Maria Pi¹tkowska: po¿yczana do domu. W ka¿dej klasie
serca, jak¹ znamy dzisiaj, rozwija siê„W Rwandzie mamy oko³o tysi¹ca jest oko³o 60 dzieci, a od 4 klasy
od roku 1996 po wojnie w Rwandzie.wszystkie przedmioty nauczane s¹sierot, którymi siê zajmujemy. W Kongo
Przewodniczy mu pan Josef Kuchyòaw jêzyku francuzkim. Obydwiejest ponad 400 sierot, którymi siê
z Komárovic. Osobami, które zajmuj¹siostry podkreœla³y wielk¹ potrzebêopiekujemy dziêki MAITRI Lublin, który

pomocy duchowej i materialnej. siê sprawami administracyjnymi orazz nami wspó³pracuje. My mieszkamy w
t³umaczeniem listów s¹ p. E. PavlíkováKabunga niedaleko Kigali. Drug¹ Pan Tadeusz Makulski - prowadz¹cy
oraz M. Koòaøíková. Pan Kuchyòawspólnotê mamy w miejscowoœci ca³y ruch MAITRI w Gdañsku, który
wydaje tak¿e „Zpravodaj HnutíNijakinania. Tam mamy oœrodek zdro- w ubieg³ym roku odwiedzi³ wszystkie

Całopaństwowe spotkanie RUCHU MAITRI
„Ka¿dy z nas ma swoje powo³anie... kap³ani, osoby konsekrowane, œwieccy. Jest jednak jeszcze jeden jego szczególny rodzaj. S¹ tacy,
którzy zostawiaj¹c za sob¹ wszystko staj¹ siê darem wiary – wyruszaj¹ na misje...” (Ks. Jan Wnêka)

„Wiêcej szczêœcia jest w dawaniu ani¿eli w braniu” (Dz. 20,35)

„W dziele misyjnym konieczna jest wspó³praca wszystkich. Nikt w rzeczywistoœci nie jest a¿ tak biedny, by nie móg³ nic ofiarowaæ.
(Jan Pawe³ II)
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„Drodzy Rodzice, musicie czyniæ wszystko, parafialnym”. Jak¿e piêkne œwiadectwo domu
a¿eby Bóg by³ obecny i czczony w waszych rodzinnego i postawy chrzeœcijañskiej ojca.
rodzinach.” Mogliœmy tak¿e bardziej szczegó³owo poznaæ

lata szkolne, gimnazjalne, seminaryjne,
„Niech Chrystus bêdzie naszym Pokarmem spotkania z m³odzie¿¹, sp³ywy kajakowe,
przez ca³e ¿ycie, by nie zabrak³o nam si³ górskie wêdrówki itp. Dowiedzieliœmy siê
w wêdrówce poprzez tê ziemiê do Domu Ojca.” równie¿ o decyduj¹cych momentach w ¿yciu

Papie¿a – „...wybuch wojny zmieni³ w sposób
„Cierpienie to droga, która przygotowuje zasadniczy sytuacjê w moim ¿yciu. Studia
cz³owieka do lotu ku górze.” zosta³y przerwane na pocz¹tku drugiego roku,

wkrótce te¿ zacz¹³em pracowaæ w kamienio-
Jan Pawe³ II ³omie... Sakrament kap³añstwa otrzyma³em

sam w prywatnej kaplicy biskupów krakow-
Po raz trzeci 2 kwietnia oraz w dniach skich z r¹k niezapomnianego Ksiêcia Kardyna³a
najbli¿szych tej daty ca³y œwiat spotyka³ siê na Adama Stefana Sapiechy 1.11.1946 ro-
modlitwach, koncertach, wystawach i innych ku....Zosta³em biskupem 12 lat po œwiêceniach
imprezach wspomnieniowych przypomi- kap³añskich w katedrze na Wawelu w dniu
naj¹cych odejœcie do Domu Ojca s³ugi Bo¿ego 28.9.1958 roku...Wiadomoœæ o nominacji ks.
Jana Paw³a II. Ka¿dy, kto w jakikolwiek sposób biskupa Karola Wojty³y kardyna³em zaszoko-
móg³ poznaæ bogactwo przekazu lub osobiœcie wa³a ca³y Kraków 30 grudnia 1963 roku...
siê zetkn¹æ z Papie¿em w czasie Jego licznych Urodzi³em siê 18 maja 1920 roku, po po³udniu
pielgrzymek, pozosta³ na zawsze pod wra- miêdzy 5 i 6. Mniej wiêcej w tym samym
¿eniem Jego wielkiej serdecznoœci, ¿yczliwoœci czasie po po³udniu miêdzy 5 i 6, tyle ¿e 58 lat
i mi³oœci wobec bliŸnich. Jak napisa³ ks. Konrad póŸniej zosta³em wybrany na Papie¿a...” Mo¿na 
Krajewski – „Kiedy cierpia³, umiera³, odchodzi³, by jeszcze przytaczaæ du¿o ciekawych mo-
œwiat siê zatrzyma³ i zap³aka³. I nie dziwiê siê mentów z ¿ycia Jana Paw³a II, o których mo¿na
temu, bo Papie¿ reprezentowa³ Boga ca³ym by³o dowiedzieæ siê z wystawy.
sob¹. Dlatego ludzie tak bardzo siê œpieszyli, Trzeci¹ z kolei wystawê o Ojcu Œwiêtym Janie
aby siê z Nim spotkaæ. Bo kto do Niego Pawle II przygotowywali cz³onkowie ko³a
przychodzi³, spotyka³ Chrystusa. Oto tajemnica modlitewnego istniej¹cego przy koœciele
Jego œwiêtoœci – ca³ym sob¹ reprezentowa³ Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Cz.
Boga. Zawsze znajdowa³ czas na prywatn¹ Cieszynie: „Spotykamy siê w ka¿d¹ pierwsz¹
rozmowê z Bogiem. Zanim rozpocz¹³ rozmowê sobotê miesi¹ca modl¹c siê o rych³¹
z ludŸmi, najpierw nape³nia³ siê Bogiem.” beatyfikacjê Papie¿a. Co roku w rocznicê
W dniach od 2 do 6 kwietnia w koœciele œmierci organizujemy wystawê poœwiêcon¹
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Czeskim ¿yciu Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II oraz koncert 
Cieszynie obchodzono trzeci¹ rocznicê œmierci chórów w koœciele. Tegoroczne uroczystoœci
Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II. W salce rozpoczê³y siê 2 kwietnia, kiedy to w salce
parafialnej otwarta zosta³a wystawa „Nie parafialnej otwarto wystawê „Nie zmarnujmy
zmarnujmy tego daru”. Dziêki zrozumieniu i tego daru”. Towarzyszy³ jej spektakl s³owno-
przyzwoleniu naszego ksiêdza proboszcza muzyczny „Rodzi siê dziecko, tworzy siê
Franciszka Vrubla, parafianie z Trzyñca i okolicy rodzina” w wykonaniu chórku m³odzie¿owego z
mogli obejrzeæ tê bardzo piêkn¹, pouczaj¹c¹ Katolickiego Gimnazjum imienia M. Grodziec-
wystawê tak¿e w naszym koœciele œw. Alberta kiego w Cieszynie. Realizatorami wystawy byli
w dniach od 10 do 21 kwietnia. W³adys³aw Kristen oraz Jadwiga i Franciszek
Wystawa dokumentowa³a ¿ycie Karola Wojty³y Frankowie. W œrodê w ramach wernisa¿u na
od urodzenia do rozpoczêcia pontyfikatu, jego Mszy œwiêtej zosta³ poœwiêcony obraz Œwiêtej
pielgrzymowanie, cierpienie i czas odejœcia do Rodziny, przeznaczony do peregrynacji
Domu Ojca. Jan Pawe³ II podkreœla³, ¿e jego w ramach parafii. Uroczystoœci zakoñczy³y siê
pierwszym seminarium by³ dom rodzinny – w niedzielê 6 kwietnia Msz¹ œw. w intencji
„...matkê straci³em jeszcze przed pierwsz¹ beatyfikacji Jana Paw³a II. Homiliê wyg³osi³ ks.
Komuni¹ œw. w wieku 9 lat i dlatego mniej j¹ prof. Józef Budniak. Goœcinnie wyst¹pi³
pamiêtam. Jej wk³ad w moje wychowanie katolicki chór koœcielny Lutnia z parafii pw. œw
religijne by³ bardzo du¿y. Po jej œmierci a Marii Magdaleny w Cieszynie.”
nastêpnie po œmierci mego starszego brata, Wielu naszych parafian wziê³o udzia³ w czes-
zostaliœmy we dwójkê z ojcem. Mog³em na kocieszyñskich obchodach trzeciej rocznicy
codzieñ obserwowaæ jego ¿ycie, które by³o œmierci Papie¿a.
¿yciem surowym. Kiedy owdowia³, sta³o siê Wyra¿amy g³êbokie uznanie organizatorom
ono jeszcze bardziej ¿yciem ci¹g³ej modlitwy. z Czeskiego Cieszyna za przygotowanie tak
Nieraz zdarza³o mi siê budziæ w nocy i wtedy piêknej wystawy i gotowoœæ dzielenia siê na
zastawa³em mojego ojca na kolanach, tak jak Chwa³ê Bo¿¹ tym, co piêkne i dobre. 

Irena Szymonikowana kolanach widywa³em go zawsze w koœciele

Abychom nepromarnili tento dar
– Nie zmarnujmy tego daru
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solidarity s chudými tøetího svìta
Maitri v Èechách, na Moravì a ve
Slezsku – Život na dlani“ Adopcja na
odleg³oœæ zrzesza oko³o 400 rodzin oraz
parê klas szkolnych, które maj¹
zaadoptowane dzieci. Parafia NSPJ
w Czeskim Cieszynie ma 19 rodziców i
3 klasy gimnazjalne. Parafia œw.
Alberta w Trzyñcu ma 4 rodziców
adopcyjnych. S¹ równie¿ rodzice
adopcyjni w Wêdryni i Nawsiu. Oprócz
Adopcji na odleg³oœæ mo¿na pomagaæ
dzieciom w wy¿ywieniu oraz kszta³-
ceniu zawodowym.”

W Afryce z powodu chorób umiera 12
milionów dzieci rocznie, z czego 82%
z dala od szpitali. Wiêkszoœæ dzieci
traci co najmniej jedno z rodziców
z powodu AIDS lub innych chorób.
W Rwandzie podczas dzia³añ wo-
jennych du¿o dzieci by³o œwiadkiem
œmierci kogoœ ze swoich bliskich.
Bardzo dobrze, ¿e nasza Wspólnota
Sympatyków Radio Maryja mog³a
byæ obecna na spotkaniu w Cz.
Cieszynie. Wszystko to, co us³ysze-
liœmy o potrzebie pomocy i sytuacji
w Rwandzie i Kongu, potwierdzi³o
w³aœciwy wybór naszego uczest-
nictwa w dziele pomocy dzieciom
w Rwandzie. Mamy dwoje adopto-
wanych dzieci z Rwandy i Konga –
Rachel i Valenca. Wszyscy nasi
ofiarodawcy, a jest ich sporo, mog¹
byæ zadowoleni, bo ich sk³adki
pieniê¿ne pomagaj¹ tak¿e potrzeb-
nym na Ukrainie, w Polsce oraz
w ¿ywieniu dzieci w Afryce. W tych
dniach zosta³y przes³ane worki z ban-
da¿ami dla trêdowatych do Pragi
i w najbli¿szych dniach powêdruj¹
w kontejnerze do Indii. Serdeczne Pan
Bóg zap³aæ za te wszystkie dary
wszystkim, którzy otworzyli swoje
serca, portfele i w³o¿yli du¿o pracy i
wysi³ku dla potrzebuj¹cych. Tej biedy
i cierpienia jest jeszcze bardzo du¿o
i to nie tylko w Afryce i Indii. My
powinniœmy do³¹czaæ jeszcze nasze
modlitwy i ofiary w intencji misji
i misjonarzy oraz modliæ siê o nowe
powo³ania misyjne i wolontaryjne.
Dziêkujemy p. mgr Piotrowi Ro-
szakowi za wspaniale przygotowanie
spotkanie i za to wszystko co mogliœ-
my prze¿ywaæ w ci¹gu sobotniajszego 
ca³ego dnia.
„Je¿eli zaufamy Jezusowi, nauczy nas
darzyæ przyjaŸni¹ innych ludzi.
Jednak, by tak siê sta³o, musimy mieæ
Jezusa w naszych sercach.”

   Irena Szymonikowa



Jako je každoroèním zvykem, tak i
letos se uskuteènil výšlap na Kozu-
bovou.
Nabalily se batohy jídlem a pitím až
po okraj a mohlo se vyrazit. Odváž-
nìjší jedinci se rozhodli, že cestu
zdolají na kolech, a tak kolem osmé
hodiny vyrazilo od tøinecké fary
smìr Milíkov asi 15 odvážlivcù vèet-
nì Otce Romana. Druhá skupina se
sešla ve stejný èas na železnièním
nádraží v podobném poètu a cesto-
vali vlakem do Bocanovic. Odtud je
pak èekalo 7 kilometrù za krásného
sluneèného poèasí, než došli ke
kaplièce, kde se všichni sešli na mši
svatou s Otcem biskupem. Mše byla
doprovázená scholou a po ní násle-
dovala diskuse s Otcem biskupem
s nejrùznìjšími otázkami. Ke konci
byla ještì výstava nejsvìtìjší svátos-
ti. Mnozí se v chatì ještì obèerstvili,
aby mìli dost sil na zpáteèní cestu,
pøi které je zastihla pøeháòka a
pozdìji pøešla v silný liják, ale to už
všichni byli snad doma. 
I pøes pozdìji zhoršené poèasí, se
výlet podaøil a užilo se spousta
legrace. Doufáme, že se na pøíští rok
najde více zájemcù, kteøí se budou
chtít pokochat pøírodou, a tak spojí
pøíjemné s užiteèným.

                úèastnice
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„Dostanete sílu Ducha svatého, který
na vás sestoupí a budete mi svìdky“
Sk 1,8
Srdeènì zvu všechny mladé na
setkání èeské a slovenské mládeže,
které se uskuteèní na Velehradì
v dobì od 18.7. do 20.7.2008. Set-
kání je urèeno tìm, kteøí se nemo-
hou osobnì zúèastnit celosvìtového
setkání mládeže v Sydney, z nìhož
budou moci úèastníci setkání na
Velehradì sledovat živé vstupy.
Hlásit se mùžete u O. Romana.

Více informací na www.activ8.cz

 Klára Janczyková

Setkání české 

a slovenské mládeže 

na Velehradě
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  1. Øecký název páté knihy Mojžíšovy.

  2. Mìsto, z kterého se apoštol Pavel zachránil tím, že ho v koši spustili 
z hradeb. (Sk 9,19-25)

  3. Samsonova milenka, která ho pøivedla ke zkáze. (Soud 16. kap.)

  4. Spolupracovník apoštola Pavla, který ho opustil, protože si zamiloval 
svìt. (2 Tim 4,9)

  5. Konfederace helénských mìst; v jednom z nich - v Gerase, uzdravený 
muž vyprávìl o Ježíši. (Mar 5,20)

  6. Jišajùv syn, který se stal druhým izraelským králem. (1 Sam 16. kap.)

  7. Mladý šlechtic z Judova rodu, který se stal v Babylónì vysokým státním 
úøedníkem. (Dan 1. - 6. kap.)

  8. Babylónský král, který nechal Daniela uvrhnout do jámy se lvy.
(Dan 6. kap)

  9. Denní mzda dìlníka pracujícího na vinici. (Mat 20,2)

10. Dcera Jákobova, která na svévolnou vycházku doplatila znásilnìním. 
(1 Moj 30,21; 34. kap.)

11. Pøíjmení apoštola Tomáše. (Jan 11,16)

12. Pátý Jákobùv syn, praotec stejnojmenného izraelského kmene. 
(1 Moj 30,3-6; Joz 19,40-46)

13. Izraelská soudkynì, která byla nazývána „matkou v Izraeli". 
(Soud 4. a 5. kap.)

14. Název zákona, který dal Bùh Izraelcùm na poušti. (2 Moj 20,1-17)

15. Místo, kde pásli Jákobovi synové stáda a kde prodali Josefa do otroctví. 
(1 Moj 37,17)

16. Znamení smlouvy, kterou uzavøel Bùh s Noem. (1 Moj 9,14)

17. Pole v babylónské krajinì, kde nechal Nebúkadnesar postavit zlatý obraz. 
(Dan 3,1)

18. Manželka øímského místodržitele Felixe. (Sk 24,24)

19. Zlatník, který v Efezu vyrábìl napodobeniny Artemidina chrámu. 
(Sk 19,24)

20. Samozvaný vùdce církve, který vyluèoval z církve ty, kdo prokazovali 
pohostinství cestujícím kazatelùm. (3 Jan 9)

Biblický kviz

Najdi je, zaèínají na „D“!

Hledej slova a názvy, které zaèínají písmenem D. 
U nìkteré odpovìdi možná objevíte ještì další možnost.

KOZUBOVÁ 2008

Prašivá 2008
Dne 1. èervence se koná tradièní
setkání dìtí a mládeže s Otcem
biskupem Františkem Lobkowi-
czem na Prašivé. Bližší informace
jsou na vývìsce pro mládež.

Svobodný muž z naší farnosti,
nekuøák, hledá podnájem pokoje
v Tøinci a okolí, v délce asi
4 mìsícù. 
Jiøí Kuba, tel. 608 825 208.

INZERÁT

V sobotu 5. èervence 2008, u pøíležitosti Slavnosti
slovanských vìrozvìstù sv. Cyrila a Metodìje, se
uskuteèní pou� na Velehrad.
Bližší informace mùžete získat ve veèerních hodinách
na telefonním èísle 558 996 282.

Na Vaši úèast se tìší organizátorky.

Pou� na Velehrad

*  *  *



SV. ROMUALD Disciplína, která v klášteøe panovala, Poèátkem roku 1012 v Toskánsku
se mu brzy zdála pøíliš slabá. Snažil se s nìkolika druhy u odlehlé vesnice

[Romualdus] o pøísnìjší dodržování pùvodní øehole biskupství Fiésole zøídil poustevnickou
sv. Benedikta, ale svým postojem osadu. Pak se setkal s panem Maldoli

19. èervna, pøipomínka vzbuzoval nevoli ostatních mnichù. Po z Arezza, který mìl na pohoøí buko-
tøech letech si vyžádal souhlas vých lesù pozemek. Ten pøedtím ve
k odchodu do neobydleného kraje snu vidìl na pozemku vysoký žebøík,Úmrtí: 1027
u benátské laguny, aby tam žil jako po nìmž do nebe vystupovali a sestu-
poustevník. Duchovního vùdce a uèi- povali bíle odìní mniši. Byl vidìnímPostavení: zakladatel øádu ECMC
tele si našel ve starším poustevníku natolik ovlivnìn, že pozemek 50 km
Marinovi, který v tom kraji žil. Oba dva severnì od Arezza nabídl Romualdovi,Atributy: andìl, kniha, mnich s vy-
se pozdìji setkali v Benátkách s vì- který na nìm s druhy vystavìl sva-holenou hlavou a bradkou v bílém
hlasným opatem Guarinem, který tyòku a poustevnické chýšky. Osadahábitu, žebøík
pøišel z kláštera ve východních Pyre- byla nazvána Camáldoli. Byl to po-
nejích, který byl považován za výz- èátek kamaldulského øádu jako bene-ŽIVOTOPIS
namné støedisko øeholní obnovy. Ta diktinské vìtve s velmi pøísnými
mìla pùvod v benediktinském klášteøe pravidly. Zejména se jednalo o cvièeníPocházel ze šlechtického rodu a jako
Cluny ve Francii. v mlèení a postu o chlebì, zeleninì asvìdek souboje poznal køehkost života
Romuald s Marinem se rozhodli jít s vodì. Chodili v bílém hábitu, bosía marnost touhy po majetku i svìt-
Guarinem a pøipojil se k nim i Petr s oholenou hlavou a dlouhou bradkou.ských radovánek. V modlitbì hledal
Urseoli, dosavadní dóže (nejvyšší Romuald od nikoho nevyžadoval, coBoží vùli, r. 972 stal se benediktinem a
volený pøedstavitel v Benátkách), který sám nedìlal. Když pocítil blízkostza tøi roky si zvolil poustevnický život
složil svùj úøad a stal se mnichem. smrti, pøipravoval se na ni v osamìlés pøísnou sebekázní. Své síly zasvìtil
A také ještì dva další obèané mìsta. cele ve Val di Castro. Ten klášterobnovì øeholního života s pùvodní
Kvùli Petrovi skupina odešla v tajnosti. v minulosti také založil. Zemøel vepøísností. Jako poutník a plamenný
Vydali se pøes Lombardsko a jižní vìku 75 let. Po pìti letech, v roce 1032hlasatel pokání obcházel Itálii, obno-
Francii až na španìlské pomezí do byl prohlášen za svatého. voval i zakládal øeholní domy. Založil
kláštera v Euxanì. Romuald si v blíz- Kamaldulský øád potvrdil papež Ale-poustevnický kamaldolský øád. 
kosti kláštera zøídil poustevnu a byl xander II. v roce 1072. Romualdovi
Petrovi duchovním vùdcem. O zbož- ostatky byly pøeneseny do kostela sv.
ném a asketickém poustevníku Ro- Blažeje ve Fabrianu u Ancony v roceŽIVOTOPIS PRO MEDITACI
mualdovi se brzy roznesla povìst a za 1481.
duchovního rádce ho toužilo mítNìkdo  musel zemøít, abych já žil 
mnoho lidí. Kolem nìj se vytvoøilaNarodil se r. 952 u Ravenny pøi
skupina uèedníkù, kterým byl vzorem PØEDSEVZETÍ, MODLITBAvýchodním pobøeží Itálie jako syn
duchovního života a kteøí se podlevévody Sergia. Ovlivnìn svými rodièi
jeho slov øídili. Také já potøebuji obrácení. Usvìdèujíprožil své mládí až do 20. roku
Po tøech letech se Romuald dozvìdìl, mne životy svatých a zejména pøíkladholdujíce svìtským požitkùm. Tropil
že jeho otec ze strachu pøed krevní Ježíšovy lásky, které jsem stálevýtržnosti, mìl rád hluèné pitky, lehké
mstou vstoupil do kláštera sv. Severa vzdálen. Jsem povolán, abych svýmženy, honitbu a další radovánky. Pak se
u Raveny. Øeholní život ho ale ne- životem pomohl druhým k Bohu,stal svìdkem sporu, který konèil
uspokojoval, tak se chystal vrátit do nakolik plním tento úkol a v èem sesoubojem jeho otce s jedním pøíbuz-
svìta. Na tuto zprávu Romuald reago- musím zmìnit si zvolím za pøedmìtným kvùli kousku pozemku. Romuald
val rychlým odjezdem do Raveny. Po svého rozjímání ve svìtle Ježíšovýchbyl pozván za svìdka souboje, v nìmž
shledání otce pøemluvil, aby klášter slov: „Nikdo nemá vìtší lásku než ten,otec pøíbuzného zabil. Hrozná sku-
neopouštìl a žil v nìm kajícnì, naèež kdo položí život za své pøátele.” (Janteènost, na níž cítil Romuald podíl, jím
sám dál žil poustevnickým životem 15,13)otøásla. Poznal køehkost života a
v tamním italském kraji. marnost touhy po majetku i prázdnotu
O velikonocích r. 998 z naøízení Oty III. Bože, Tys povolal svatého Romualda,všech svìtských radostí. Rozhodl se 40
mìli mniši u sv. Apolináøe v Classe si aby v církvi obnovil a novì uspoøádaldní strávit v benediktinském klášteøe
zvolit nového opata a rozhodli se pro poustevnický zpùsob života; veï i nás,sv. Apolináøe v blízké Classe. V samotì
Romualda. Ten se zdráhal hodnost a� sebeovládáním a následovánímse zamýšlel nad smyslem života a
pøijmout a podvolil se až na naléhání Krista š�astnì dojdeme do nebeskéhodospìl k rozhodnutí ten svùj dosa-
císaøe. Pøísný zpùsob Romualdova království. Prosíme o to skrze Tvéhovadní život zmìnit. Vidìl pravdu a cítil i
vedení vedl ke vzdoru mnichù a tak Syna Ježíše Krista, našeho Pána,to, že "nìkdo musel zemøít, abych já
opatskou hodnost v císaøovì pøítom- nebo� on s Tebou v jednotì Duchažil". Teprve smrt pøi souboji ho dovedla
nosti složil, protože nechtìl nést svatého žije a kraluje po všechny vìkyk myšlence na hroznou vìènost, kdyby
zodpovìdnost za jejich neukáznìnost. vìkù. Amen v dosavadním zpùsobu života pokra-
Odešel pak do Øíma a navštívil klášterèoval. Uvìdomil si však také, že ten,
Monte Casino. Cestoval i po dalších (závìreèná modlitba z breviáøe)kdo musel zemøít, aby on mohl mít
klášterech s propagováním pùvodníchvìèný život, byl Ježíš. Proto se rozhodl
pravidel sv. Benedikta a nìkterépro kající život a poprosil o pøijetí do
obnovil. Jan Chlumský, catholica.czkláštera i o dovolení složit sliby.

Světci k nám hovoří …
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9. nedìle v mezidobí (1.6.)
1. ètení: Dt 11,18.26-28; 2. ètení: Øím 
3,21-25a.28; Evangelium: Mt 7,21-27
Žalm: odp. Buï mi, Hospodine, 
ochrannou skálou.
Ref. B¹dŸ dla mnie, Panie, ska³¹ 
ocalenia.

10. nedìle v mezidobí (8.6.)
1. ètení: Oz 6m3-6; 2. ètení: Øím 4,18-
25; Evangelium: Mt 9,9-13
Žalm: odp. Kdo žije správnì, tomu ukážu 
Boží spásu.
Ref. Bo¿e zbawienie uka¿ê uczciwym.

11. nedìle v mezidobí (15.6.)
1. ètení: Ex 19,2-6a; 2. ètení: Øím 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. nedìle v mezidobí (22.6.)
1. ètení: Jer 20,10-13; 2. ètení: Øím 
5,12-15; Evangelium: Mt 10,26-33
Žalm: odp. Vyslyš mì, Hospodine, ve 
své veliké lásce.
Ref. W dobroci Twojej wys³uchaj mnie 
Panie.

Slavnost Petra a Pavla (29.6.)
1. ètení: Sk 12,1-11; 2. ètení: 2 Tim 4,6-
8.17-18; Evangelium: Mt 16,13-19
Žalm: odp. Pán mì vysvobodil ze všech 
mých obav.
Ref. Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie 
wyzwoli³.

14. nedìle v mezidobí (6.6.)
1. ètení: Zach 9,9-10; 2. ètení: Øím 
8,9.11-13; Evangelium: Mt 11,25-30
Žalm: odp. Budu velebit tvé jméno na 
vìky, mùj Bože, Králi.
Ref. Bêdê Ciê wielbi³, Bo¿e mój i Królu.

Poøad bohoslužeb v èervnu

most

u uNedìle 1.6.2008 - 9. nedìle v mezi- Poslední nedìle v mìsíci – Marián-
dobí; 6.30 a 10.00 èesky, 8.00 ské veèeøadlo.

ua 17.00 polsky. V prùbìhu týdne mše svaté zaèínají
uPátek 6.6.2008 – první pátek v mì- v 6.35 a 17.00 hodin. V pondìlí,

síci. støedu, pátek - ranní èesky, veèerní
uNedìle 8.6.2008 - 10. nedìle v mezi- polsky. V úterý, ètvrtek, sobotu -

dobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 ranní polsky, veèerní èesky.
ua 17.00 èesky. Každý ètvrtek od 16.00 a první pátek

uNedìle 15.6.2008 - 11. nedìle v me- po ranní mši svaté je výstav Nej-
zidobí; 6.30 a 10.00 èesky, 8.00 svìtìjší Svátosti Oltáøní. 

ua 17.00 polsky. Každý pátek po ranní i veèerní mši
uNedìle 22.6.2008 - 12. nedìle v me- svaté je výstav Nejsvìtìjší Svátosti

zidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 Oltáøní s modlitbou Korunky k Božímu
a 17.00 èesky. Milosrdenství.

u uÚterý 24.6.2008 – Slavnost Narození První pátek v mìsíci - litanie a
sv. Jana Køtitele. zasvìcení Božskému Srdci Ježíšovu. 

u uNedìle 29.6.2008 – Slavnost sv. Každý poslední pátek v mìsíci v prù-
Petra a Pavla, apoštolù; 6.30 a 10.00 bìhu celého školního roku se mod-
èesky, 8.00 a 17.00 polsky. líme za dìti, mládež, žáky, studenty,

uÈtvrtek 3.7.2008 – svátek sv. To- katechety, uèitele a vychovatele pøi
máše, apoštola. veèerní adoraci Nejsvìtìjší Svátosti

uPátek 4.7.2008 – první pátek v mì- Oltáøní od 16.00 hodin (mimo dobu
síci. postní).

u uSobota 5.7.2008 – Slavnost sv. Mše svatá v Domovì dùchodcù na
Cyrila, mnicha a Metodìje, biskupa. Sosnì je každý pátek v 15.30. Pùl

uNedìle 6.7.2008 – 14. nedìle v mezi- hodiny pøed zaèátkem mše svaté je
dobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 možno pøistoupit ke svátosti smíøení.

ua 17.00 èesky. Mše svatá v Nemocnici Sosna je
uV mìsíci èervnu slavíme dennì sloužena každou sobotu v 15.30.

pobožnost k Nejsvìtìjšímu Srdci Pøede mší sv. pøíležitost ke svátosti
Ježíšovu. smíøení.

uKaždou nedìli pùl hodiny pøed
veèerní mší svatou je adorace
Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní a svá-
tostné požehnání. 

Nedìlní a sváteèní
liturgie v èervnu

Redakce neruèí za jazykový sled jednotlivých
mší sv. Sledujte vývìsku v kostele!

Pøíští èíslo MOSTu

vyjde 6. èervence 2008.

Pøíspìvky mùžete zasílat

do 24.6.2008.

Intencje Apostolstwa Modlitwy 

- czerwiec 2008

Intencja ogólna: 
Aby ka¿dy chrzeœcijanin stara³ siê o na-
wi¹zanie z Chrystusem g³êbokiej i
osobistej wiêzi, i dzieli³ siê mi³oœci¹
z wszystkimi ludŸmi.

Intencja misyjna: 
Aby Kongres Eucharystyczny w Québe-
cu (Kanada) pomóg³ nam lepiej zrozu-
mieæ, ¿e Eucharystia jest sercem
Koœcio³a i Ÿród³em ewangelizacji.
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15.6.2008 – niedziela – X Pielgrzymka
PKRDz na Jasn¹ Górê do Czêsto-
chowy. Odjazd z Trzyñca od piekarni
GVUZD o godz. 6:00. Koszty 250,- Kè
za autobus. Dzieci otrzymuj¹ zni¿kê.
Informace pani Danki Jaœ, tel. 774 643
619

21.6.2008 – sobota – Spotkanie Sympaty-
ków Radio Maryja o godz. 14:30
w salce parafialnej.

30.6.2008 – poniedzia³ek – Ostatnie
przedwakacyjne spotkanie z Pismem
Œwiêtym i Katechizmem w salce
parafialnej o godz. 15:00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian
na nasze spotkania.

Program spotkañ
*  *  *


