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Kdo už cestoval letadlem, docela bez nic neøíká. Naopak. Jsou pøipraveni krást, ský systém mohl jen tìžko dovolit k jiným 
problémù si dokáže pøedstavit provoz v le- poškozovat, dokonce vykrádat auta u høbito- menšinám! Stále se politicky napadá 
tištní hale. Všude plno lidí, jedni jsou odba- vù… Kolik toho každoroènì slyšíme. A tak ti spravedlivé vyrovnání s církví co do zabave-
vováni pøed odletem, jiní pøiletìli a èekají na nejbezbrannìjší z bezbranných, jejichž pa- ného majetku, naopak: slyšíme otázku 
zavazadla, letadla pøilétají a odlétají, halou mátku kulturní èlovìk ctí návštìvou hrobù, naprosto neprávní: co s tím budou dìlat, 
zní rùzná oznámení v rùzných jazycích. položením kvìtin a zapálením svìtel, se k èemu jim to bude, vždy� vìtšina státu jsou 

Tak tomu bylo i jednoho dne, kdy se stávají cílem lidského hyenismu. Na branách nevìøící… Spravedlnost a její princip se 
v tom mraveništi pokusil o navázání kontaktu nìkterých høbitovù vidíme dokonce cedule neptá, kolik má kdo èlenù, ale bylo-li nìco 
a získání informací jeden zahranièní cestující. upozoròující na zákaz vstupu psùm, èi jízdy nìkomu ukradeno, je tøeba to dát do 
Nesmìle oslovil jednoho èlovìka, o kterém na kole. To by mìlo být pro kulturního poøádku.
se domníval, že je Èech, aby se plynulou èlovìka samozøejmostí, stejnì jako zákaz Stále, už jako jediná postkomunistická 
francouzštinou zeptal na jednu vìc. Mìl kouøení èi stání u hrobu s èepicí na hlavì, zemì nemáme smlouvu s Vatikánem… 
z jedné strany štìstí, onen èlovìk byl hlasité mluvení, èi dokonce smích takové A zase ne právní osoèování, že ona smlouva 
opravdu Èech a dokonce mluvil i francouz- intenzity, že je slyšet hodnì daleko. „Dušiè- znamená jakési mimoøádné postavení církve 
sky. Otázka znìla: „Nevíte, prosím, kde je ky“ pøejdou, život bìží dál a my se setkává- ve spoleènosti. Zatím nikde si státy, které 
tady blízko letištì katolický kostel?“ No a me s dalšími projevy ateismu v podobì tuto smlouvu mají, nestýskaly, že by církev 
pøišla ta druhá stránka. Našinec se na nìj naprostého nedostatku toho, co k životu chtìla nìjaké mimoøádné postavení. Prostì 
podíval tak trochu z výšky a odpovìdìl bytostnì patøí, ale co nelze koupit v obcho- jde o normální uspoøádání pomìrù, protože 
protiotázkou: „Kostel? To nevím, takové vìci dì, vyrobit v továrnì èi vyhrát v loterii. církev je považována za mezinárodní organi-
mì nezajímají, na co potøebujete kostel?“ Podívejme se, kde se v poøadníku hodnot, zaci. A lidé nevìdí, ale nadávají, osoèují… 
Cestující cizinec se na nìj podíval ponìkud o které by mìl èlovìk usilovat už proto, že je „Je to u vás vidìt i cítit…!“ Mìl onen turista 
pøekvapenì a pokraèuje v otázce, èi spíše by èlovìkem: na kterém místì je pravda, pravdu? Není tøeba dùkazù o Boží existenci, 
rád vysvìtlil: „No pøece je nedìle a tak chci spravedlnost, zodpovìdnost, solidarita jed- je tøeba se dívat na znamení života bez Boha, 
být na mši svaté. To vy nedìláte?“ Našinec noho s druhými, kultura øeèi a vystupování, jeho zásad a soudný èlovìk si udìlá obrázek 
se opìt zapýøil a s patøiènì pozvednutým obìtavost a hlavnì pokoj v nitru celé sám. 
oboèím odpovídá: „Prosím vás v jednadvacá- osobnosti? Pøed „Dušièkami“ jsme zažili opìt Jak to v té naší spoleènosti vypadá? 
tém století vìøit na pohádky a ještì je chodit jednu pøedvolební vøavu. A ptáme se: jde A nemùžeme se vymlouvat. Bylo Kristem 
poslouchat do kostela?“ Hlasitì se pousmál zúèastnìným o dobro národa, o dobro jasnì øeèeno, že máme být solí zemì – a sùl 
a dodal s pýchou a hrdostí pravdìpodobnì bìžného poctivého èlovìka, èi o mezistranic- pøece dává chu�, ne hrnec, ve kterém se 
sobì vlastní: „Víte, kde jste? My jsme ké šarvátky? Staèí se podívat na parlamentní pokrm pøipravuje. Ovšem opìt podle Krista: 
nejateistiètìjší zemì v Evropì a prý jedna jednání a není tøeba nezdravé stravy, aby pozbude-li sùl chuti, pak se hodí akorát 
z nejateistiètìjších zemí svìta!“ Cizinec se nám stoupl adrenalin a cholesterol souèas- k vyhození a pošlapání. (A pokrm zùstane 
na nìj nìkolik okamžikù díval a trefnì odpo- nì. Pøitom právì parlament by mìl být neslaný a nechutný…!) Známe jako køes�ané 
vìdìl: „Ano, promiòte, ale už je to u vás vizitkou, výkladní skøíní národa a jeho své místo a poslání v tomto svìtì?
vidìt i cítit… Dìkuji vám za ochotu“. kultury. Jistì i ten náš tou výkladní skøíní je, Návštìva høbitovù v tìchto dnech (a ne-

Už je to u vás vidìt i cítit… Díváme-li se ale co ukazuje svìtu? Už pøece dávno jen !!!) je vzácnou pøíležitostí uvìdomit si i 
v tìchto dnech kolem sebe a vidíme nežijeme za železnou oponou,  za kterou není sám, že jednou budu muset stát pøed Bohem 
konkrétnì krásu vyzdobených høbitovù, vidìt. Mluví se o pøedsednictví Èeské a složit svoje úèty. A pro vìøícího èlovìka 
svítící hroby, pak jistì není tøeba nikomu republiky v Evropské unii (pokud jsem se tam padne jistì i otázka, zdali jsem se za 
pøipomínat, že opìt po roce pøišly „Dušièky“, vyjádøil správnì), ale bojím se trochu, co svou víru nestydìl, zda jsem ji nezapíral jen 
kdy nejít na høbitov ke hrobùm svých této Unii ukážeme. Bude tomu devatenáct proto, že „taková byla doba“. Chceme jistì 
pøíbuzných, pøátel a známých by bylo jaksi let, co se zmìnil spoleèenský systém u nás. dobu lepší, Bùh dokonce vyzývá ke svatosti, 
divné. Kultura národa se pozná i podle toho, Tehdy se mluvilo o nutnosti etické výchovy což je absolutní dokonalost, jenomže nic nám 
jak se chová ke svým zesnulým. Je tu ale ve školách. Máme ji? Udìlalo se nìco proto, z nebe samo nespadne.  A� nás návštìva 
ještì jedna stránka: Proè musí být skoro aby byla? A stejnì jako za totality je nejvìtší høbitovù nedìsí, ale v lecèems nám udìlá 
mobilizována policie k èastìjším hlídkám na menšina národa, to je církev, docela klidnì a zase trošièku jasno.
tìchto posvátných místech a v jejich okolí? beztrestnì vystavována zesmìšòování, 
Protože se najde dost tìch, kterým tato úcta urážení, ironizování… Tohle by si spoleèen-                                              P. František

Už je to vidìt i cítit… 



2 MOST 11 /XV

Dva noèní strážci mìsta dìlali v prvním nala. Ale vývoj idejí bývá kyvadlový. Z jed- platná lidská práva, která jsou jakoby 
ránu poslední objížïku mìsta autem po noho extrému se pøešlo do druhého: vláda neutrální, na nich se musí dohodnout ateisté 
ulicích teï prázdných. Vidí èernou postavu, státu se nesmí o náboženství vùbec zajímat, a vìøící rùzných odstínù. Kdo je nechce 
která se namáhavì vleèe kupøedu. Zastaví se svou víru a� si vìøí každý soukromì. Jak najít dodržet, je stíhán policejnì a soudnì. 
a zjistí, že je to duchovní: „Dùstojnosti, správný postoj? Položme si však všeteènou otázku: Už se 
copak vám je, že se tak tìžko pohybujete?“ – V dnešní pluralistické spoleènosti stát našel stát, kde by se opravdu od všech lidí 
„Je to ischias“ – „A kampak jdete?“ – není povolán k tomu, aby urèoval nábožen- všelidská práva zachovávala, kde by nebyla 
„Tamhle do kostela na ranní mši.“ – ské pravdy a praxe. Znamená to, že se o nì kriminalita a zprávy o krádežích a zloèinech v 
„Nemáme to dìlat, ale svezeme vás tam.“ nemá zajímat? Musí se tu prostì zachovat televizi a v novinách? Èemu máme pøièíst 
Zavezli ho a jeli dál. Jeden se pak ptá podobnì jako v jiných oborech. Není neúspìch? Ti, kdo dávají vinu jenom ne-
druhého: „Ty, co je to ten ischias?“ – „To se kompetentní stát, aby urèoval, kdo hraje schopné nebo zkorumpované státní správì, 
ptáš mne? Já už dávno nechodím na dobøe na housle nebo na klavír. K tomu jsou køivdí mnoha upøímným úøedníkùm a politi-
katechizmus, stát musí být dnes laický.“ profesoøi na konzervatoøi. Ale státní správa kùm. Zachování èistì lidských, tzv. nená-

Mohla by tu padnou i další otázka: „Ty, musí slyšet jejich úsudky o tom, co se má boženských zákonù, požaduje mravní výcho-
co je to ten laický stát?“ Ale na to se zaøídit, aby hudební škola mohla fungovat a vu osoby. Tu dává pravý náboženský život. 
nebudeme ptát noèních hlídaèù mìsta. Kdo aby tam byli profesoøi schopní v tomto Proto i tzv. laické státy nesmìjí podtínat 
nám to tedy poví? Táboroví øeèníci proti- oboru. Podobnì je tomu i v literatuøe. A i koøeny, z kterých vyrùstají, aby v jejich „lidu“ 
klerikálních stran mají o tom jasný pojem: když se zaøizuje høištì, poradci tu jsou ti, kdo byl èlovìk èlovìkem. 

Tomáš Špidlík,o náboženství se ve veøejném životì nesmí jsou znalí ve sportu. Je docela pochopitelné, 
www.radiovaticana.cz mluvit. Jsme v demokracii, každý má že se tak jedná pøi zøizování a obsazování 

svobodu vìøit v co chce, ale jenom soukro- teologických fakult na univerzitì, pøi vyuèo-
mì. Stát jako takový je ateistický. Ale tìm vání náboženství ve školách a pøi stavìní 
se dá odpovìdìt: Vyznávat ateizmus je také kostelù.
druh náboženství a ten bývá obèas velmi Ale tu se dnes ptají: Je potøeba, aby se 
fanatický, pamatujeme se na to. Odkud náboženství vùbec vyuèovalo a aby se 
vlastnì to slovo pochází? Laický, laicizmus, kostely stavìly? Øekli jsme, že stát musí 
je odvozeno od øeckého laos, to znamená lid. vyjít lidem vstøíc a podporovat je, aby mohli 
Laický stát má tedy hájit práva lidu. uskuteènit to, co je hodnotou pro rozvinutí 
O právech lidu už jsme také slyšeli mnoho jejich vlastní osoby. Pro vìøící je náboženství 
øeèí, i dnes se usiluje o to, aby se správnìji jednou ze základních životních hodnot. 
formulovala lidská práva. Ale je i pøitom Musejí tedy mít právo se hlásit o to, co je 
mnoho diskusí. Proto papež Jan Pavel II. dal k tomu ve spoleènosti nutné, aby veøejná 
své první encyklice trochu jiný titul. Èasto správa neboøila to, co rodina a osobní mravní 
slyšíme, že i on tam mluví o lidských vývoj pracnì staví. Jsou ovšem dnes rùzná 
právech.  Ve skuteènosti však zní titul „Práva náboženství a rùzné postoje k jeho prakti-
èlovìka“. Když øekneme „lidská práva“ kování. Nedá se to øešit jednou provždy 
myslíme na nìjaký princip, který musí platit nìjakým všeobecným pravidlem. Ke konkrét-
pro všechny. Každý èlovìk však je také nímu øešení se dojde jenom rozumným a 
osoba docela zvláštní, neopakovatelná, snášenlivým dialogem. Stát se tu musí cítit 
oceòujeme tu originalitu. V jejím uskuteènìní jakoby dobrou mámou, která porovnává 
mu spoleènost musí pomáhat. dìtské rozepøe tak, aby byly dìti pokud 

Nejsou všichni hudebníci, pøesto však možno spokojené a svorné. Vždy� tak jedná i 
stát zøizuje a vydržuje hudební školy, aby v jejich zájmech ekonomických, dopravních 
pomohl vyvinout se tìm, kdo hudbu pìstují a a jiných.
milují. Neète každý básnì, ale na univerzitì Ale stát tu není jenom rozhodèím 
jsou profesoøi literatury, aby se kultura slova v rozepøích. Má také své pozitivní požadavky. 
nezanedbávala. I malé obce zøizují høištì, aby Nebyli by mu ke cti kulturnì zaostalí poddaní 
se tam uplatnili chlapci, kteøí sportují. a náboženství bezesporu patøí ke svìtové 
K osobnímu vývoji èlovìka ovšem patøí i kultuøe. Kdo mùže pochopit dìjiny národù 
náboženství, výchova ve víøe. Je tedy právo bez jejich náboženské minulosti? I ten, kdo 
èlovìka, aby mu veøejná spoleènost k tomu chce osobnì být a zùstat ateistou nemùže 
dopomáhala. lidsky jednat s muslimem bez jisté znalosti 

Je tu ovšem zvláštní potíž. Dokud byly muslimského náboženství. Je primitiv 
státy jakoby jednolité, docházelo se po této Evropan, který žije ve stínu katedrál a v mu-
stránce do extrému. Po tøicetileté válce zeích obdivuje malby køes�anských umìlcù, 
pøevládl na westfalském míru princip: „cuius ale nedokáže øíci, co pøedstavují a z jakého 
regio eius religio“, ten, kdo vládne, urèuje ducha vyrostly. 
také náboženství, které musí poddání vyzná- Ale nezapomínejme ještì na jeden velmi 
vat, jinak a� se vystìhují jinam. Trvalo to dùležitý motiv. Je dobré a chvályhodné, že 
dlouho, než se tato jednostrannost pøeko- se stát na prvním místì zajímá o všeobecnì 

Laický stát

V sobotu 25. øíjna 2008 probìhla 
tradièní podzimní brigáda, jejímž 
cílem bylo provést úklid kolem 
našeho kostela pøed napadnutím 
prvního snìhu. Já jsem se této 
brigády aktivnì nezúèastnil, ale 
chvíli jsem pozoroval nadšení a 
snahu všech jejich úèastníkù. Nevím 
pøesnì kolik jich bylo, ale mìl jsem 
dojem, že dost. Nejvíce tady bylo 
dìtí a mládeže, ale vidìl jsem i starší 
farníky, kteøí se nenechali zahanbit. 
A byl to tedy cvrkot – hrabání a 
svoz opadaného listí, vyøezání nále-
tových keøù a døevin pøed kostelem, 
vždy� to tam byla už hotová džung-
le, jedna parta dokonce vyklidila 
staré a nepotøebné døíví z pùdy 
Domeèku. Byla to radost se na ty 
„pracanty“ dívat, ale nestihl jsem se 
k nim pøipojit, protože pøijíždìl 
svatební prùvod a mìl jsem jinou 
povinnost.

Naši knìží sice brigádníkùm už 
podìkovali pøi nedìlních mších 
svatých, ale chtìl bych se pøipojit i 
já spolu se svými redakèními kolegy 
a jistì i se všemi farníky – 
DÌKUJEME!

Stanis³aw Janczyk

Podzimní brigáda
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Apoštol Pavel èeká v Efesu na slabý a mdlý (10,10). Sám sebe 
pøíchod Timotea, doruèitele prvního nepovažuje za dosti dobrého, aby se 
listu, on však nepøináší žádné odvážil žádat podporu od církevní 
povzbudivé zprávy z Korintu. List na obce, ve které pracuje; živí se radìji 
Korin�any nezapùsobil. Proto se Pavel prací svých rukou (11,7). Protože není 
rozhoduje jet osobnì do Korintu a jedním z dvanácti apoštolù, nemá prý 
zjednat nápravu vìcí. žádné právo vyuèovat 
Návštìva je však velmi (11,5; 12,11-12). 
„bolestná“ (2 Kor 2,1). Pavlovi žalobci byli 
Nepodaøí se mu prosadit pravdìpodobnì Židé, 
svou autoritu a získat si kteøí se prohlašovali za 
opìt celou obec. To vše, služebníky Kristovy, 
je dùsledkem pùsobení kteøí dovedli chytøe 
skupiny judaistù (sku- využívat doporuèení 
pina vznikla v Galacii jiných církevních obcí, 
pøi sporu ohlednì obøíz- aby pronikli do církví 
ky), která se snažila založených apoštolem 
apoštola Pavla oèernit v Pavlem. Oni byli pøí-
oèích Korin�anù a snížit èinou rozdìlení církve 
jeho autoritu (2 Kor 2,5- v Korintu. 
11; 7,12). Po této nezda- Díky útokùm na 
øené návštìvì se apoštol Pavel rozho- Pavlovu osobu jeho nepøáteli (kazateli 
duje, že se do Korintu již nikdy v Korintì) se nám zachoval nejdelší 
nevrátí. Pavel píše Korintským dopis autobiografický Pavlùv text, øeènicky 
„s mnohými slzami“ (2,3-4; 7,8-9), velmi pùsobivý (11,21b-12,10). Tyto 
který se nám nedochoval. Píše jej kritické okamžiky apoštolova života 
v pøísném tónu; z toho vznikly v Ko- vynášejí na svìtlo nejkrásnìjší 
rintì øeèi, že Pavel dokáže být odváž- poklady jeho duše: „Když jsem slabý, 
ný, jenom když je daleko od nich právì tehdy jsem silný“ (12,10). 
(10,1.10). On jim však nepsal, aby je Fyzické a duševní utrpení je vìtším 
zarmoutil, ale z lásky k nim. Tento znamením jeho apoštolátu než zna-
dopis doruèil Titus, povzbuzený mení, zázraky a mocné skutky 
Pavlovým ujištìním, že jej Korin�ané (12,12). Pavel se dokonce odhodlá 
pøijmou vstøícnì (7,14). k chlubení se, aby dokázal svoji 

Dopis v „slzách“ zapùsobil na Ko- upøímnost ve vztahu ke Korin�anùm 
rin�any, ponìvadž uznali, že se proti (12,15): „Já s nejvìtší ochotou vyna-
nìmu provinili a opìt se k nìmu ložím všechno, ano i sám sebe 
pøihlásili jako ke svému apoštolu. vyèerpám pro vaše duše. Tak velice 
Pavel neprodlenì píše 2. list Korint- vás mám rád. Mìli byste vy mì mít 

rádi ménì?“ To je výzva, kterou ským v druhé polovinì roku 57 a 
Korin�ané musí velkoryse pøijmout a posílá s ním Tita a dva bratry, aby jej 
napravit svá pochybení døív než Pavel pøedali korintské církvi. 
pøijde, aby nemusel tvrdì zasáhnout Jedná se o nejosobnìjší list apošto-
(12,20-13,10).la Pavla. Více než kde jinde, odkrývá 

Obraz, který o církvi apoštolských své city, úzkost, nelibost, tužby a 
dob nabudeme z Pavlových dopisù povinnosti. List obsahuje více osob-
ukazuje, že církev nebyla bez chyb a ních zkušeností než systematického 
bez høíchù. Nemùže nás udivit, že uèení.
nebyla dokonalá, spíše, že nezahynu-Pavlùv ostrý tón z pøedešlého listu 
la. Jen Boží moc mohla zachovat pøechází do slov pøekypujících láskou 
duchovní život v tak slabé a porušené k vlastním dìtem, které porodil 
církevní obci, jako byla v Korintu.v bolestech. Chce umlèet své protivní-

Velice závažné jsou èásti vìnující se ky, a proto musí vysvìtlit, co zname-
službì, jistotì posmrtného života ná opravdu patøit Kristu (10,7-18). 
(kap. 5) a o obìtování. Pavel nebojuje v Korintu jen proti 

špatným pozùstatkùm pohanství, Kaplan 
nýbrž musí èelit pøímé nenávisti a 
žárlivosti zaujatých vùdcù, kteøí 
o sobì tvrdili, že jsou také køes�ané. 

Obvinìní vùèi Pavlovi bylo nì-
kolik. Nepøátelé ho pomlouvali, že 
„chodí podle tìla“ (10,2). Øíkali, že je 
zbabìlec; dovede napsat pøísný dopis, 
avšak jeho pøítomnost dokazuje, že je 

2. list do Korintu Drodzy parafianie,

chcia³bym Was poinformowaæ o tym, 
¿e trwaj¹ prace nad zupe³nie nowym 
wydaniem ksi¹¿ki do nabo¿eñstwa 
„Chwalmy Pana”. Nie bêdzie to tylko 
proste wznowienie obecnie u¿ywa-
nego œpiewnika. Naszym celem jest 
dope³nienie  tekstów pieœni o po¿¹-
dany przez wielu parafian zapis 
nutowy melodii, ale g³ównie o ujed-
nolicenie tych¿e melodii ró¿nie 
œpiewanych w naszych zaolziañskich 
parafiach. Nie jest to ³atwe, bo 
chcemy zachowaæ to wielkie bogact-
wo kulturowe, jakim te ró¿norakie 
melodie s¹. Pracy nad nowym 
œpiewnikiem podjêli siê organistki i 
organiœci przy wsparciu kap³anów 
z Mostów, Jab³onkowa, Trzyñca, 
Gnojnika, Karwiny, Suchej Górnej i 
Olbrachcic. 
Bracia i Siostry, proszê Was, abyœcie i 
Wy poparli swoj¹ modlitw¹ to 
ambitne dzie³o, które mo¿e stanowiæ 
powa¿ny krok w podniesieniu 
poziomu œpiewu liturgicznego w na-
szych parafiach.

Stanis³aw Janczyk

a

Vatikán, Praha, Litomìøice - Papež Benedikt 
XVI. jmenoval novým diecézním biskupem v Lito-
mìøicích Mons. Jana Baxanta, generálního vikáøe 
èeskobudìjovické diecéze. Jmenování bylo ozná-
meno (4.10.2008) ve Vatikánu a na litomìøickém 
biskupství. Novì jmenovaný biskup pøíjme biskup-
ské svìcení v katedrále sv. Štìpána v Litomìøicích 
v sobotu 22. listopadu. Slavností mše svaté, která 
zaèíná v 10.00 hodin, se úèastní také ostravsko-
opavský biskup František Václav Lobkowicz.

Mons. Jan Baxant (60), knìz pražské arci-
diecéze, se narodil 8.10.1948 v Karlových Varech. 
Pochází ze šesti sourozencù, bratr Pavel je rovnìž 
knìz, sestra Marie vede Bohu zasvìcený život. Po 
maturitì na Støední prùmyslové škole zemìmìøiè-
ské v Praze byl pøijat na Cyrilometodìjskou 
bohosloveckou fakultu v Praze se sídlem v Lito-
mìøicích. Po ukonèení studia pøijal knìžské svìcení 
23.6.1973 v Praze z rukou Mons. Františka 
Tomáška.

Svou knìžskou službu zaèínal jako kaplan 
v Kolínì v letech 1973 až 1975. Poté pùsobil jako 
administrátor nejprve v Bystøici u Benešova 
(v letech 1975 až 1983) a pak ve farnosti sv. 
Antonína v Praze – Holešovicích (v letech 1983 až 
1990). V roce 1990 byl jmenován vicerektorem a 
posléze v roce 1993 rektorem Arcibiskupského 
knìžského semináøe v Praze. Od roku 1997 
pokraèoval v knìžské službì jako faráø nejdøíve 
v Kolínì, a pak od roku 2000 až do konce roku 2002 
ve farnosti Matky Boží pøed Týnem v Praze. 
1.1.2003 byl jmenován generálním vikáøem 
èeskobudìjovické diecéze. Hovoøí nìmecky, fran-
couzsky, italsky a rusky.
 
Irena Sargánková, ÈBK
Zdroj: Tiskové støedisko Svatého stolce

Termíny setkání nad listy sv. Pavla:

- pátek   7. listopadu 2008 
- pátek 28. listopadu 2008 

Srdeènì zve P. Roman 

a

Papež jmenoval Mons. Jana Baxanta 
novým litomìøickým biskupem

*  *  *
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Pomáhat ostatním lidem – o to se Druhou tøetinu obstarala další øízná 
snaží od podzimu 2007 znovuobnovená a fajná grupa: FOLKOPERACJA (ho ho 
Charita Tøinec. Uspoøádat dobroèinnou ho). Skupina vznikla jako pokraèování 
akci není v souèasnosti zcela jedno- skupiny Beskid Folk Band, která se 
duché.  Pøestože doba konzumu dìlání rozpadla v roce 2002. Od roku 2003 
nìèeho zdarma moc nepøeje, charita- pod názvem FOLKOPERACJA funguje 
tivních projektù a akcí je pomìrnì dost v nové sestavì: Bogdan Bartnicki 
a natažených rukou ještì víc. Navíc z Hrádku, který je frontmanem skupiny, 
v Tøinci již nìkteré charitativní zpìvákem a hraje na housle. Kromì 
programy pùsobí dlouhou dobu. Chari- nìho ve skupinì nyní pùsobí další 
ta Tøinec ale mezi ty již dobøe zajištìné 4 hudebníci (2 kytary, baskytara a bicí) 
urèitì nepatøí, její souèasná èinnost je „z drugiej strony Olzy“ a pøedvedli nám 
na zaèátku. Nové vedení tøinecké živou a nápaditou show tak trochu ve 
Charity si zvolilo svou cestu, snaží se stylu „Golec uOrkiestra“ nebo spíš funk moderoval Jakub Tomoszek, herec Polské 
pomáhat v oblastech, kde je ještì místo + folk + rock (skupina Folkoperacja nám scény Tìšínského divadla. 
pomáhat – zapùjèuje zdravotní kompenzaèní promine…): prostì kombinace folku, funku a Bìhem programu jsme mìli možnost si 
pomùcky pro potøebné, zejména pro obtížnì rocku: chytlavé lidové melodie zabalené do poslechnout 3 interprety: první tøetinu kon-
pohyblivé lidi, pro „ležáky“, apod. Celkem rockového obalu. Toto se dobøe poslouchá a certu nám obstarala „grupa mocnego 
nabízí 19 pomùcek. navíc Bartnicki je fakt dobrý baviè uderzenia“ (jak øekl její frontman Albert 

s charisma. Bylo se na co dívat a co Ceník za zapùjèení zdravotních pomùcek: È e r n ý )  C h a r l i e  S t r a i g h t  ( v i z  
poslouchat, ruce samy tleskaly. Více www.charliestraight.com). Skupina vznikla 
o skupinì, která to umí rozhýbat najdete na v srpnu 2006 a tvoøí ji ètyøi mladí sympatiètí 
www.folkoperacja.pl. Jejich CD je možno kluci: Michal Šupák (klávesy, vokály), Pavel 
zakoupit i v sídle Charity Tøinec za 200,-Kè. Pilch (bicí), Jan Cienciala (basa) a Albert 

No a hlavní hvìzdou veèera byla Ewa Èerný (zpìv, kytara). Kdykoliv se jich nìkdo 
Farna. Myslím si, že pøedstavovat Ewu zeptá na jméno, poskytnou struèné vysvìt-
Farnou by bylo nošením døíví do lesa: je to lení: Jedna z  nejoblíbenìjších Albertových 
„naše vendryòsko-tøinecká“ mladièká písnièek je Stingova skladba v 7/4 taktu: 
megastar, která to má dobøe našlápnuto do Straight to My Heart. A to je tam, kam by  
topu èeské (nebo i polské) populární hudby a hudba této mladé kapely mìla míøit... Nyní 
máme možnost ji èasto vidìt i v celostátních jsou na turné jako pøedskokan známé kapely 
televizích a slyšet snad ve všech rádiích. Kryštof a nahrávají své první album. 
Ewa Farna nám opìt pøedvedla svùj V Kosmosu nám zahráli pìknì øízný rock a lá 
výjimeèný talent a úžasný hlas a zazpívala Coldplay, Radiohead: dvì kytary, klávesy a 
nìkolik svých starších i novìjších písnièek, bicí. Kluci hráli skvìle a pìknì nahlas (slova 
se kterými dobyla a dobývá hitparády a uznání pro starší úèastníky koncertu!!!). 
srdce svých fanouškù. Pøejme ji úspìch, a� Nejsem hudební kritik, ale myslím si, že Jedná se o neprofesionální Charitu, tzn. 
takøíkajíc zviditelní v top show-businessu o Charlie Straight ještì uslyšíme. Velmi že nikoho nezamìstnává a všichni aktivisté 
náš kraj a zejména realizuje svùj talent a své zaujal plný energie zpìvák Bertík Èerný. dobroèinnou práci dìlají ve svém volném 
sny. Kluci, výbornì, jen tak dál! èase. Její motto je: „Dívejme se pozornì, zda 

jsme zrovna nepotkali nìkoho, kdo potøebuje 
pomoc.“ Pevnì doufají, že budou úspìšní, že 
najdou zpùsob, jak pomoci bližním v nouzi 
bez rozdílu národnosti, náboženství nebo bar-
vy pleti, a že v tom snažení nezùstanou sami. 

Øeditelkou je paní Marta Bezecná, vedení 
dále tvoøí P. František Vrubel, Libuše Pavlí-
ková, Marcela Kuchaøová a Jiøí Kuchaø. 
Odborným zástupcem pro oblast zdravotní 
péèe je paní Libuše Koppová, bývalá dlouho-
letá vrchní sestra Nemocnice Tøinec a sestra 
RZP. Charita sídlí na  Námìstí Míru 551 (nad 
firmou AWOR s.r.o.) ve Starém Tøinci a tel. 
kontakt je:  724 257 219, web: www.trinec. 
charita.cz. 

Je velmi sympatické, že Charita Tøinec 
pøipravila pro širokou veøejnost benefièní 
koncert v „moderním stylu“. Konal se v so-
botu 25. øíjna 2008 od 17 hodin v tøineckém 
kinu Kosmos (mimochodem je pìknì moder-
nizováno) a trval skoro 3 hodiny. Program 

Benefič ní koncert Charity Tř inec 2008 

Vozík mechanický 8 Kè/den
Sedaèka na vanu 2 Kè/den
Nástavec na WC 2 Kè/den
WC køeslo 3 Kè/den
Postel kovová s hrazdièkou a zábranou

2 Kè/den
Odsávaèka mechanická 1 Kè/den
Set pro mytí hlavy na lùžku 5 Kè/den
Kardiacké køeslo 3 Kè/den
Chodítko 5 Kè/den
Židlièka do vany 2 Kè/den
Podložní mísa 1 Kè/den
Jídelní stolek 1 Kè/den
Matrace antidekubitní – pasivní 5 Kè/den
Odsávaèka elektrická 8 Kè/den
Set pro koupání na lùžku 10 Kè/den
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Není to tak trochu trapné slavit že ano. Vždy� jsme byli køtem pøijati 
svátek Krista Krále uprostøed svìta, mezi královské dìti a pokud jsme 
kterému je Kristus zcela lhostejný? tomu uvìøili a pokud jsme neodešli 
Uprostøed svìta, který sice v nìèem je z domu, jsme v nìm stále. V Ježíši 
ochoten brát køes�anství na vìdomí vidíme nìkoho, koho si vážíme a koho 
mezi øadou dalších vìcí, ale který za milujeme. A snad i chceme, aby si ho 
suverénního pána je ochoten uznat jen vážili i druzí. Mùžeme snít o tom, jak 
a jen èlovìka, jen a jen sebe sama? by to bylo na svìtì bezvadné, kdyby 
Kdyby Ježíš byl Králem tohoto svìta, všichni lidé Ježíše uznávali, kdyby se 
kdyby jeho království bylo odtud, všichni pozemští vládcové cítili být 
nemìli bychom šanci. Byli bychom jemu odpovìdnými. Mùžeme o tom 
nìèím jako folklorní spolek, byli snít. Víme ale, že skuteènost je na-
bychom ušlechtilými opatrovateli prosto jiná. Nešlo by to tedy nìjak 
starých tradic, kteøí vìdí, že svìt jde udìlat, aby opravdu všichni Ježíše 
jinak, ale svých tradic se nevzdávají. uznávali? Nemìl by on pro to nìco 
Anebo, kdyby Ježíš byl mocným a udìlat? Nìjak se na svìtì proslavit, 
úspìšným králem tohoto svìta? Tak ukázat svou moc, prostì pøedvést se 
bychom byli zøejmì jeho vojáky, kteøí na úrovni myšlení a cítìní dnešních 
by nìkde s nìkým válèili a rozšiøovali lidí? Snad o nìèem podobném snil i 
beztak pestrou paletu násilností. Jenže Jidáš, aspoò nìkteøí tak soudí. Ale 
evangelium øíká, že jeho království Ježíšova cesta je jiná. On je Králem, 
není odtud. A dìjiny køes�anství a jehož království není odtud, jehož 
dìjiny svìta to dosvìdèují. Je v tom království zùstane ve svìtì vždy 
požehnání a zdroj tìžkostí zároveò. ponìkud cizím. Ale on je souèasnì 
Protože svìt miluje, co je jeho, a tedy tím, kdo má ve svìtì stále svoje lidi, 
to, co jeho není, nemiluje. O tom se královské dìti, ty, co ho bez výhrad za 
pøesvìdèovali všichni svìtci a mnozí krále pokládají... nás! Nás? Bohužel, 
další køes�ané v historii. Svìt nemá otázka je tu namístì. Jestliže není 
rád to, co je cizorodé. Ale na druhé Ježíš skuteènì a plnì pánem a králem 
stranì žádné království z tohoto našeho života (to totiž neznamená jen, 
svìta, žádný král z tohoto svìta neøeší že ho máme rádi, že jsme pro nìho 
úplnì a s vìènou platností osud nadšeni, ale že ho respektujeme víc, 
èlovìka. I ten nejlepší král se jen snaží než kohokoliv jiného a hlavnì - že 
omezit zlo a údìl èlovìka zlepšit. Ale jeho neefektní cestu bereme za svou), 
pøemoci zlo, na to nemá ani síly, ani pak je zbyteèné snít o tom, jak by 
schopnosti. A že by dal svùj život za mohl být králem pro druhé. Ale 
své poddané, kteøí ho možná ani jestliže tímto naším Králem a Pánem 
nemají moc rádi, to èekat nemùžeme. je, pak to není se svìtem tak zlé. 

Ježíš je tedy podivným Králem. Protože potom my jsme ti, kdo 
Nemá možnost se v tomto svìtì mohou jednat v jeho jménu - v jeho 
celkem nijak proslavit. Vrcholem jeho jménu svìdèit o lásce Otcovì, v jeho 
konání je, že zemøe. A ti, co patøí do jménu uzdravovat, vyhánìt zlé 
jeho království, nejsou jeho podda- mocnosti, osvobozovat, zprostøed-
nými, ale jeho bratry, královskými kovat spásu. Je to fantazie? On je 
syny. A všechno to, co se zde na zemi fantastický! Nebylo by tedy vùbec 
v jeho království odehrává, nesmìøuje dobré, kdybychom jeho vyvýšili a sebe 
k upevnìní jeho moci, jeho pozice na ponížili tak, že by se zdálo, že 
zemi, ale míøí to z této zemì, z tohoto vzdálenost mezi Ježíšem a námi je 
svìta a života pryè, dál, tam, kam nepøekonatelná. On pøece pøišel kvùli 
nikdo nevidí... Divné. A pøece tahle vìc nám, aby nás pozvedl. A je na nás, 
už bìží témìø dva tisíce let, a i když ji abychom to pøijali a uznali, abychom 
mnozí už tesali náhrobní kámen a ona vzali za své, že na jeho kralování 
sama si mnohdy poèínala tak, že to máme podíl, že jsme královským 
vypadalo, že se tím znièí, je tu stále a národem. Právì toto je k jeho slávì, 
ve svìtovém mìøítku vùbec nevypadá která má na nás v tomto svìtì záøit.
jako umírající.

Podívejme se ale teï sami na sebe. 
Kde jsme? Jsem uvnitø, v Ježíšovì P. Aleš Opatrný, Stùl slova Božího, 
království, které není odtud? Doufám, pøevzato z www.pastorace.cz 

Není to tak trochu trapné slavit 
svátek Krista Krále? 

Všichni, kteøí v poslední øíjnovou sobotu 

vystoupili na koncertu Charity Tøinec, velmi 

pøispìli ke zdaru celé akce a pomohli dobré 

vìci, pomohli tìm, kteøí potøebují naši 

pomoc. Bìhem koncertu mohl každý pøispìt 

do kasièky na poøízení lineárního dávkovaèe 

hlavnì pro onkologicky nemocné pacienty, 

kteøí chtìjí zùstat v domácím prostøedí 

(pøístroj pro kontinuální podávání léèiv 

tišících bolest urèený pro pacienty trpícími 

silnými bolestmi u nichž podávání analgetik 

jinou formou není postaèující). Jeho cena je 

30.000,-Kè. Všem, kteøí pøispìli patøí dík a 

uznání. Myslím si, že Charita Tøinec se i 

touto akcí dostává zpìt do podvìdomí širší 

veøejnosti a to je jenom dobøe. Všichni, kteøí 

pøišli na koncert a podpoøili myšlenky a èiny 

Charity Tøinec, udìlali dobrou vìc. Jinak 

øeèeno: Charitì Tøinec dobrá vìc se po-

daøila. Snímky Petra Rubala vám pøibližují 

momenty z koncertu. Podìkování patøí i 

partnerùm koncertu: na koncert pøispìly 

Tøinecké železárny, a.s., Refrasil s.r.o. a Art 

Media. Mediální partneøi: Hutník, Horizont a 

Kabelová televize Tøinec s.r.o. 
      MK



Poziomo: Pioniowo:

  1) utwór religijny o charaktere   1) nadu¿ywa alkoholu
poetyckim   2) ¿ona króla Dawida

  3) na wie¿y koœcielnej   3) „Jam jest ..., Prawda a ¯ycie”
  5) cykloidograf – odetnij 5   4) np. historia, medycyna, fizyka

koñcowych liter   5) sakrament chrzeœcijañskiego 
  7) de Foucauld wtajemniczenia
 8) roœlina o potê¿nych kolczystych   6) margaid – wspak

liœciach   9) syn Zorobabela (Mt 1,13)
  9) grecka bogini m¹droœci i wojny 10) obchodzi imieniny w czerwcu
11) Dariusz zdrobniale 11) po pierwszym
13) ……. Paschalne 12) œw. Piotr (J 1,42)
14) jest nieœmiertelna
15) wielka rzeka w Indiach

A A
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  1. Dlouho oèekávaný syn, nazývaný dìdicem smlouvy. 
(l Moj 15,4.5; 21,1-3)

2. Pøedstavený synagógy v Kafarnaum, kterému zemøela dvanáctiletá 
dcera. (Mar 5,22; Luk 8,41)

3. Králùv syn známý svým úzkým pøátelstvím s mužem, kterého jeho otec 
nenávidìl. (l Sam 18,1-4; 2 Sam 1,4-12.17-27)

4. Místo, kde zemøela a byla vzkøíšena vìøící žena, která podporovala 
chudé. (Sk 9,36-42)

5. Muž z dvojèat, který pøi narození držel patu svého bratra. 
(l Moj 25,24-26)

6. Muž, který si vyžádal mrtvé Ježíšovo tìlo a pohøbil je. (Luk 23,50-52)
7. Nejníže položené mìsto na svìtì, kterého se Izraelci zmocnili krátce 

po vstupu do zaslíbené zemì. (Joz 6. kap.)
8. Žena izraelského krále, která svádìla národ k høíchu. Její smrt 

pøedpovìdìl prorok. (l Král 16,29-33; 2 Král 9,35-37)
9. Tchán, který svému ze�ovi moudøe poradil, jak si má zorganizovat práci. 

(2 Moj 18,1.13-27)
10. Abrahamùv syn, který bezmála zemøel žízní. (l Moj   16.15; 21,17-20)
11. Jaké bylo pùvodní jméno muže s velmi významným postavením, jenž se 

v zemi, kde dlouho žil, nazýval Safenat Paneach. (l Moj 41,44-45)
12. Bohatý muž, který byl známý svou neochvìjnou vírou a vytrvalostí 

v tìžkostech. (kniha Job)
13. Prorok, jehož listy byly spáleny, a pøece se nám dochovaly. (Jer 36,20nn)
14. Mojžíšova matka, která dùmyslnì zachránila své dítì. 

(2 Moj 2,3-10; 6,20)
15. Název údolí, který je stejný jako jméno ètvrtého izraelského krále. 

(Jóel 4,2; l  Král 22,41; 2 Par 17,1)
16. Mojžíšùv nástupce, který vedl izraelská vojska pøí dobývání zaslíbené 

zemì.  (Joz 1,1.2; 3. kap.)
17. Název øeky, která pramení na hranicích Sýrie a ústí v Mrtvém moøi. 

(4 Moj 34,12)
18. Prorok, který je nazýván „mesiánským prorokem" a jehož jméno nese 

jedna starozákonní kniha. 
19. Ježíšovi uèedníci, kterým bylo pro jejich prudkou povahu pøezdíváno 

„synové hromu". (Mar 3,17)
20. Syn starých manželù, který se narodil šest mìsícù pøed Ježíšem a žil 

asketicky v poušti. (Mar 3,17)

Biblický kviz

Krzyż ówka

Najdi je, zaèínají na „I“ nebo „J“!
Hledej slova a názvy, které zaèínají písmenem I nebo J. 
U nìkteré odpovìdi možná objevíte ještì další možnost.

JÍZDENKA DO NEBE

Ceny míst:  
I. tøída   - nevinnost nebo pokání.
II. tøída - pokání a dùvìra v Boha - 
zbožný život ve svìtì.
III. tøída - zachovávání pøikázání - 
plnìní stavovských povinností.

Upozornìní: Cestovní lístek bez 
razítka milosti posvìcující je 
neplatný. 
Èas odjezdu: Každou chvíli odjíždí 
jeden vlak.
Èas pøíjezdu: Kdy Bùh chce.
Nástupní stanice: Na každém místì.

Lístky vydává jedinì Církev a to jen 
pøi køtu svatém a ve svaté zpovìdi.

Š�ASTNOU CESTU 
A NA SHLEDANOU.

Poznámky:
1) Pøepychové vlaky nejezdí.
2) Malé dìti, pokud nedosáhnou 

užívání rozumu, se pøepravují 
bezplatnì, jsou-li èleny matky - 
Církve.

3) Cestující se upozoròují, aby si 
nebrali žádných zavazadel, kromì 
dobrých skutkù, pokud nechtìjí 
na pøedposlední stanici - oèistec - 
zažít nepøíjemné zmeškání. 

4) Cestující mohou pøistupovat 
po celé trati.

5) Cestující mùže kdykoliv pøestoupit 
do vyšší tøídy, když doplatí rozdíl. 
Pøed pøestupováním do nižší se 
každý varuje. Je to životu nebez-
peèné!

6) Platnost lístku je neomezená. 
Lístek je nepøenosný. Pøerušovat 
cestu se nedoporuèuje.

                                                     
S. Krátký, M. Nezvalová: 

Jízdenka do nebe, 1957

A

A

A

rad a mac

Has³o: H-11, J-1, I-1, C-7
           K-11, B-7, J-5, D-5, D-9, H-1, J-7, E-10, A-2, J-7



SVATÝ MARTIN Z TOURS Atributy: dowiedzia³ siê, ¿e Cecylia jest chrzeœcijank¹ i 
žebrák, pláš�, chudák, malomocný (kterého ¿e zarówno w³asny maj¹tek, jak i maj¹tek 

Žil v 1. století. Narodil se v roce 316 a už podle legendy uzdravil polibkem), kùò, husa Waleriana rozda³a ubogim, kaza³ j¹ 
v deseti letech se chtìl stát poustevníkem. (když ho chtìli uèinit biskupem, schoval se aresztowaæ. ¯o³nierze, oczarowani jej piêk-
Jeho otec, který byl vojákem, ho však umístil prý mezi husy, aby tuto hodnost nemusel noœci¹, b³agali j¹, by nie nara¿a³a swego 
už v 15 letech v galské armádì. Pro svou pøijmout.),peníze. Je zobrazován hlavnì jak m³odego ¿ycia. Cecylia odpowiedzia³a 
spolehlivost a odvahu se Martin stal brzy se dìlí jako mladý jezdec s žebrákem o pláš�. jednak: Nie lêkajcie siê spe³niæ nakazu, 
dùstojníkem. Jindy je jako biskup s knihou, berlou nebo bowiem moj¹ m³odoœæ doczesn¹ zamienicie 
Když jel v mrazivém dni do vojenského s pohárem. na wieczn¹ m³odoœæ u mego oblubieñca, 
tábora v Amiens, uvidìl u brány polonahého Chrystusa. Pod wp³ywem jej odpowiedzi 
žebráka. Martin nemìl u sebe jídlo ani peníze ŒWIÊTA CECYLIA, DZIEWICA I mia³o nawróciæ siê 400 ¿o³nierzy, których 
a nevìdìl, co by mu dal, tak vzal svùj MÊCZENNICA przyprowadzi³a do œw. Urbana, by udzieli³ im 
dùstojnický pláš� a meèem ho rozpùlil na dvì chrztu.
poloviny, aby se žebrák alespoò zahøál. Pøíští Cecylia jest jedn¹ z najs³ynniejszych mê- Sêdzia, urzeczony jej urod¹, b³aga³ j¹ 
noc spatøil Ježíše, odìného pùlkou jeho czennic Koœcio³a Rzymskiego. Niestety, równie¿, by mia³a wzgl¹d na swoj¹ m³odoœæ. 
pláštì, jak mluví k andìlùm: "Tímto pláštìm o œwiêtej tak bardzo popularnej i czczonej Gdy Cecylia nie ustêpowa³a, próbowa³ 
mì odìl Martin, který je teprve na cestì ke w Koœciele posiadamy bardzo ma³o infor- zmusiæ j¹ do wyparcia siê wiary stosuj¹c 
køtu." Zanedlouho poté se nechal Martin macji historycznych. Nie wiemy nawet, mêki. Kaza³ zawiesiæ j¹ nad ogniem w ³aŸni i 
pokøtít a odešel z armády. kiedy ¿y³a i kiedy ponios³a œmieræ mêczeñ- dusiæ j¹ par¹. Cecylia zaœ cudem Bo¿ym 
Podle jiné legendy daroval v kostele svou sk¹. W pierwszych wiekach nie przywi¹- zamiast dusz¹cego dymu czu³a orzeŸwiaj¹cy 
tuniku mrznoucímu muži, naèež se nad zywano wagi ani do chronologii, ani do j¹ powiew wiatru. Rozgniewany namiestnik 
Martinovou hlavou objevila záøící høející œcis³ych danych biograficznych. Dlatego dziœ kaza³ j¹ wtedy œci¹æ mieczem. Kat wszak¿e 
koule. trudno nam odró¿niæ w opisie jej mê- na widok tak piêknej i m³odej osoby nie mia³ 
Martin se uèil se od svatého Hilariona a jeho czeñstwa fakty historyczne od legendy. odwagi jej zabiæ. Trzy razy j¹ uderzy³, ale nie 
touhou bylo jít na misie ve své vlasti, bojovat Zasadniczym dokumentem, którym dysponu- zdo³a³ pozbawiæ jej ¿ycia. P³yn¹c¹ z jej szyi 
mezi svými krajany proti pohanství a jemy, jest pochodz¹cy z V w. opis jej krew zebrali ze czci¹ chrzeœcijanie jako 
arianismu. Nejdøíve obrátil svou matku. mêczeñskiej œmierci. Wed³ug niego Cecylia najcenniejsz¹ relikwiê. Po trzech dniach 
Zuøící ariánští biskupové ho však brzy nato by³a dobrze urodzon¹ Rzymiank¹. Przysz³a na Cecylia odda³a Bogu ducha.
vyhnali z vlasti a on se uchýlil na malý œwiat na pocz¹tku III w. By³a ponoæ Cia³o œw. Cecylii, w nienaruszonym stanie, 
ostrùvek Gallinara (dnes je v soukromém olœniewaj¹co piêkna. Wed³ug starej tradycji w pozycji le¿¹cej, lekko pochylone ku ziemi 
vlastnictví) a žil zde dlouhá léta jako z mi³oœci do Chrystusa z³o¿y³a œlub czystoœci, odkryto dopiero w 824 r. w katakumbach 
poustevník, tak jak si to pøál v dìtství. Podle chocia¿ rodzice obiecali ju¿ jej rêkê równie¿ œw. Kaliksta, a nastêpnie na polecenie 
legendy napøíklad vzkøísil mrtvé dítì nebo dobrze urodzonemu poganinowi Walerianem. papie¿a œw. Paschalisa I z³o¿ono w bazylice 
sklátil modláøský sloup. W przeddzieñ œlubu Cecylia opowiedzia³a mu jej poœwiêconej na Zatybrzu. Bazylika ta stoi 
V roce 360 se vrátil Hilarion z vyhnanství a o swym postanowieniu i o wierze chrzeœci- na miejscu, w którym Cecylia zamieszka³a 
stal se biskupem v Poitiers. Povolal svého jañskiej. Gdy Walerian chcia³ ujrzeæ anio³a, niegdyœ ze swym mê¿em. Wybudowano j¹ 
žáka zpìt. Martin si 8 km od Poitiers który mia³ staæ na stra¿y czystoœci Cecylii, ta w IV w.
vybudoval poustevnu, z níž se vyvinul odpowiedzia³a: Ty nie znasz prawego Boga; Imiê œw. Cecylii wymieniane jest w Kanonie 
klášter. Asi o deset let pozdìji ho klérus a lid dopóki nie przyjmiesz chrztu, nie bêdziesz go Rzymskim. Jest patronk¹ chórzystów, 
zvolil za biskupa v Tours. Martin i v této móg³ ujrzeæ. W ten sposób pozyska³a lutników, muzyków, organistów, zespo³ów 
vysoké funkci žil asketicky, místo do Waleriana dla Chrystusa. Zaprowadzi³a go wokalno-muzycznych. Legenda bowiem 
biskupského paláce se s nìkolika mnichy w tajemnicy do papie¿a œw. Urbana I. Ten g³osi, ¿e gra³a na organach. Organy wodne 
nastìhoval pøed brány mìsta do polo- pouczy³ Waleriana o prawdach wiary i by³y znane wówczas w Rzymie, ale by³y 
rozpadlých døevìných chatrèí. Horlivì hlásal udzieli³ mu chrztu. Gdy wróci³ do domu bardzo wielk¹ rzadkoœci¹. otrzyma³ je np. 
evangelium hlavnì ve venkovských oblas- Cecylii, ujrza³ j¹ zatopion¹ w modlitwie, a cesarz Neron w darze ze Wschodu. Nie 
tech, všude se staral o zlepšení pomìrù. przy niej stoj¹cego w jasnoœci anio³a, który wiadomo, czy Cecylia mog³a graæ na 
Zmìkèilý klér se od nìho èásteènì odvrátil, w postaci m³odzieñca trzyma³ w rêku dwa organach - prawdopodobne jest jednak, ¿e 
ale prostí lidé ho mìli rádi. wieñce - z ró¿ i lilii - które w³o¿y³ na g³owê gra³a na innym instrumencie. Ówczesne 
Svatý Martin byl nazýván biskupem chudých Waleriana i Cecylii. Powiedzia³ przy tym: Te panie rzymskie kszta³ci³y siê czêsto w grze 
a když zemøel, na jeho pohøbu 11. listopadu wieñce przez zachowanie czystoœci zacho- na harfie.
(zemøel 8. listopadu) se sešly davy lidí, mezi wajcie nietkniête, bom je wam od Boga 
nimi asi 2000 mnichù. przyniós³. W ikonografii œw. Cecylia przedstawiana 

Walerian przyprowadzi³ do papie¿a tak¿e jest jako orantka. PóŸniejsze prezentacje 
Je patronem : swego brata, Tyburcjusza. On równie¿ przyj¹³ ukazuj¹ j¹ w tunice z palm¹ mêczeñsk¹ w 
vojákù, jezdcù, kováøù, tkalcù, koželuhù, chrzest. Gdy wszed³ do mieszkania d³oni. Czasami gra na organach. Jej 
krejèích, rukavièkáøù, klobouèníkù, hlasatelù, Waleriana, uderzy³a go przedziwna woñ ró¿ i atrybutami s¹: anio³, instrumenty muzyczne - 
hoteliérù, mlynáøù, kartáèníkù,bednáøù, lilii. Walerian wyjawi³ mu znaczenie tego cytra, harfa, lutnia, organy, p³on¹ca lampka, 
vinaøù, pastýøù, hostinských, cestujících, zapachu. miecz, wieniec z bia³ych i czerwonych ró¿ - 
chudákù a žebrákù, zajatcù, abstinentù, Wkrótce potem wybuch³o przeœladowanie. oznaczaj¹cych jej niewinnoœæ i mêczeñstwo.
domácích zvíøat a hus, proti vyrážce, hadímu Skazano na œmieræ Waleriana i Tyburcjusza. 
uštknutí a rùži, za úrodu na polích. Kiedy namiestnik-sêdzia, Almachiusz, 

Svě tci k nám hovoř í …
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Vzpomínka na všechny vìrné zemøelé 
(2.11.)
1. ètení: Mdr 3,1-9; 2. ètení: Øím 8,14-23; 
Evangelium:Mt 25,31-46
Žalm: odp. Budu kráèet pøed Hospodinem 
v zemi živých.
ref. W krainie ¿ycia ujrzê dobroæ Boga.
nebo
1. ètení: Dan 12,1-3; 2. ètení: 1 Kor 15,20-
24a.25-28; Evangelium: Lk 12,35-40
Žalm: odp. Má duše žízní po živém Bohu.
ref. Boga ¿ywego pragnie moja dusza.
nebo
1. ètení: 2 Mak 12,43-46; 2. ètení: 1 Sol 4,13-
14.17b-18; Evangelium: Jan 5,24-29
Žalm: odp. Hospodin je milosrdný a milostivý.
Ref. Pan jest ³askawy, pe³en mi³osierdzia.

Svátek Posvìcení lateránské baziliky 
(9.11.)
1. ètení: Ez 47,1-2.8-9.12; 2. ètení: 1 Kor 3,9b-
11.16-17; Evangelium: Jan 2,13-22
Žalm: odp. Proudy bystøin jsou k radosti 
Božímu mìstu, pøesvatému stánku Nej-
vyššího.
Ref. Bóg jest we wnêtrzu swojego Koœcio³a.

33. nedìle v mezidobí (16.11.)
1. ètení: Pø 31,10-13.19-20.30-31; 2. ètení: 1 
Sol 5,1-6; Evangelium: Mt 25,14-30
Žalm: odp. Blaze každému, kdo se bojí 
Hospodina.
Ref. B³ogos³awiony, kto siê boi Pana.

Slavnost Ježíše Krista Krále (23.11.)
1. ètení: Ez 34,11-12.15-17; 2. ètení: 1 Kor 
15,20-26.28; Evangelium: Mt 25,31-46
Žalm: odp. Hospodin je mùj pastýø, nic 
nepostrádám.
Ref. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

1. nedìle adventní (30.11.)
1. ètení: Iz 63,16b-17.19b;64,2b-7; 2. ètení: 1 
Kor 1,3-9; Evangelium: Mk 13,33-37
Žalm: odp. Bože, obnov nás, rozjasni svou tváø 
a budeme spaseni.
Ref. Odnów nas, Bo¿e, i daj nam zbawienie.

2. nedìle adventní (7.12.)
1. ètení: Iz 40,1-5.9-11; 2. ètení: 2 Petr 3,8-14; 
Evangelium: Mk 1,1-8
Žalm: odp. Ukaž nám, Hospodine, své 
milosrdenství a dej nám svou spásu!
Ref. Oka¿ sw¹ ³askê i daj nam zbawienie.

Poøad bohoslužeb v listopadu

most

§Nedìle 2.11.2008 – vzpomínka na pátek - ranní èesky, veèerní polsky. 
všechny vìrné zemøelé; 6.30 a 10.00 V úterý, ètvrtek, sobotu - ranní polsky, 
èesky, 8.00 a 17.00 polsky. veèerní èesky. 

§ §Pátek 7.11.2008 – první pátek v mì- · Každý ètvrtek od 16.00 a první pátek 
síci. po ranní mši svaté je výstav Nej-

§ svìtìjší Svátosti Oltáøní. Nedìle 9.11.2008 – svátek Posvìcení 
§lateránské baziliky; 6.30 a 10.00 Každý pátek po ranní i veèerní mši 

polsky, 8.00  a 17.00 èesky. svaté je výstav Nejsvìtìjší Svátosti 
§ Oltáøní s modlitbou Korunky k Božímu Nedìle 16.11.2008 – 33. nedìle v me-

Milosrdenství.zidobí; 6.30 a 10.00 èesky, 8.00 a 
§17.00 polsky. První pátek v mìsíci - litanie a 

§ zasvìcení Božskému Srdci Ježíšovu. Nedìle 23.11.2008 – Slavnost Ježíše 
§Krista Krále; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00  Každý poslední pátek v mìsíci v prù-

a 17.00 èesky. bìhu celého školního roku se modlíme 
§ za dìti, mládež, žáky, studenty, kate-Nedìle 30.11.2008 – 1. nedìle 

chety, uèitele a vychovatele pøi veèerní adventní; 6.30 a 10.00 èesky, 8.00 a 
adoraci Nejsvìtìjší Svatosti Oltáøní od 17.00 polsky.
16.00 hodin (mimo dobu postní).§Pátek 5.12.2008 – první pátek v mì-

§Mše svatá v Domovì dùchodcù na síci.
Sosnì je každý pátek v 15.30. Pùl §Nedìle 7.12.2008 – 2. nedìle adventní; 
hodiny pøed zaèátkem mše svaté je 

6.30 a 10.00 polsky, 8.00  a 17.00 
možno pøistoupit ke svátosti smíøení.  

èesky.
§Mše svatá v Nemocnici Sosna je §V dobì adventní jsou každé pondìlí 

sloužena každou sobotu v 15.30. Pøede 
(6.35), støedu (17.00) a sobotu (17.00) 

mší sv. pøíležitost ke svátosti smíøení.
slouženy rorátní mše svaté.

§Každou nedìli  pùl hodiny pøed veèerní 
mší svatou  je adorace Nejsvìtìjší 
Svátosti Oltáøní a svátostné požehnání. 

§Poslední nedìle v mìsíci  – Mariánské 
veèeøadlo.

§V prùbìhu týdne mše svaté zaèínají 
v 6.35 a 17.00 hodin. V pondìlí, støedu, 

Nedìlní a sváteèní
liturgie v listopadu

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

Pøíští èíslo MOSTu 

vyjde 7. prosince 2008. 

Pøíspìvky mùžete zasílat 

do 26.11.2008.

Intencje Apostolstwa Modlitwy 

- listopad 2008

Intencja ogólna: 
Aby œwiadectwo mi³oœci Œwiêtych 
pomaga³o chrzeœcijanom w oddaniu siê 
na s³u¿bê Bogu i bliŸnim - na wzór 
Chrystusa, który przyszed³, aby s³u¿yæ.
Intencja misyjna: 
Aby chrzeœcijanie przebywaj¹cy w Azji, 
wpatrzeni w Chrystusa i wierni Ewan-
gelii, potrafili g³osiæ Go ludom o staro¿yt-
nej kulturze i bogatej duchowoœci.
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Pou� dùvìry do Taizé 
s Diecézním centrem mládeže
Diecézní centrum mládeže ostravsko-
opavské diecéze vás zve ve dnech od 
25.1. do 2.2.2009 do vesnièky Taizé ve 
Francii. „Spoleènì s komunitou bratøí se 
budeme scházet tøikrát dennì ke 
spoleèným modlitbám v Chrámu smíøe-
ní. Další program bìhem dne vyplní 
biblické hodiny, diskuse ve skupinách 
(i mezinárodních), pracovní skupiny, 
zpìv, možnost být v tichu a rùzné semi-
náøe,“ informuje plakátek, který vydalo 
DCM. Cena za dopravu autobusem 
z Ostravy do Taizé a zpìt je 2000 Kè. 
Pøímo v Taizé za ubytování a stravu 
zaplatí úèastníci ve vìku do 30 let 
(35 euro), starší nad 30 let (60 euro).

*  *  *
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