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Postní doba 

Čtyřicet dní se připravujeme na události v Jeruzalémě a tato příprava začíná Popeleční středou, kdy se 
dělá každému popelem na čele kříž, přičemž se říkají slova: "Pamatuj, člověče, že jsi prach a v prach se obrátíš" 
(Gn 3,19). Je to jen jednou v roce, kdy nejsme oslovováni "bratře", ale prostě "člověče". Popeleční kříž je 
znamením hluboké pravdy. Nepřehlédněme jej. Otevírá se šest týdnů poctivosti vůči nám samým, není to doba 
zapomenutí, ale zamyšlení : "Pamatuj, člověče"! Tato doba je dobou nové snahy dát vše do pořádku, doba 
obrácení, pokání. Pokusme se obnovit ve svém nitru Boží království. Toto obnovení může pro každého 
znamenat něco jiného, podle toho, co mu vnukne láska. Pro někoho znamená půst omezení v kouření, pro 
někoho přísné plnění povinností v rodině, větší trpělivost při tom, co je těžké, soustředěnost na to, co chce 
druhý. Současně jako varování a pozvání stojí na začátku postní doby evangelium: "Co jste učinili jednomu z 
nejmenších těchto mých bratří, mně jste to učinili"(Mt25,40). 

Iveta Kozoková

Wielki Piątek

Motto: Czym dalej, przyjacielu, od Boga uciekniesz, tym dłużej łańcuch swych grzechów za sobą 
powleczesz!!!...

Nie biją dzwony! - zcichły w pokorze świątynie,
znikły kwiaty z ołtarzy - nawet obrus biały.
Dziś na krzyżu Pan świata, Bóg, Zbawiciel ginie,
- i organy zamilkły - i grać już przestały.

Wielki Piątek - dziś smutek w kościołach panuje,
bezład jakoby w domu tkniętym skrzydłem śmierci,
gdy ze wszech stron bezmierna tęsknota czatuje,
w każdy zakątek mózgu goryczą się wwierci.

Matko! - coś na Golgocie Syna z krzyża zdjętego
na łonie gorzkimi oblewała łzami,
okrutnie na całym ciele okaleczonego -
Matko pełna boleści - módl się za nami!

Umierał! ... słońce przygasło, ziemia pękała,
On jeszcze o nas myślał, gdy konał na krzyżu.
Spod korony cierniowej krew zwolna ściekała!
I skonał... a życie nasze odtąd tylko w krzyżu!!!

Franciszek Babiuch, 22.2.1999

Známe poklady své víry?
Slavení eucharistie (18)

Doprovodné modlitby

Doprovodné modlitby jsou modlitby doprovázející obřad, aby mu člověk porozuměl, například příprava 
darů. Zvažovalo se, zda se příprava darů nemá konat potichu, že by kněz tiše připravil dary a také obec by se v 
tichosti připravila. Brzy se ukázalo, že by příprava darů odpadla, protože se přece všechno udělá v sakristii... 
Vypadlo by však něco podstatného. Proto byly vybrány dvě modlitby převzaté z židovského svátku Pesach:
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"Požehnaný jsi, Hospodine, Bože celého světa. Z tvé štědrosti jsme přijali chléb, který ti přinášíme. Je to 
plod země a plod lidské práce" (zavedl to Pavel VI., protože to všechno patří k naší vydanosti) "a stane se nám 
chlebem věčného života." Jsou to texty, které se Ježíš modlil při poslední večeři. Je to podivuhodné. Důležité 
je, že se říká: Chléb (a víno) jako plod země a lidské práce. Oboje se předává Bohu, nejen chléb, ale i naše 
práce, náš život, utrpení, všechno, co souvisí se slovem práce: náš život, naše dary.

Druhá doprovodná modlitba se objevuje při smíchání vody s vínem: "Jako se tato voda spojuje s vínem, 
tak ať jsme spojeni s božstvím věčného Slova, které je spojeno s naším lidstvím."

Toto smíchání několika kapek vody (nanejvýš třetina vody) s vínem nemá zdánlivě žádný smysl. Je v 
tom však hluboká symbolika, obdobně jako rozjímání nad obrazem. Děje se tu přesně to, čeho jsme se předtím 
dovolávali u obětního daru jako sakramentálního splynutí. To je tu znázorněno v meditativním obrazu:

"Jako se tato voda spojuje s vínem" (to je Kristova krev, a je-li to krev Kristova, nemůžeme říct, že tato 
část byla předtím voda a tato víno, neboť už tu není voda ani víno, ale Kristova krev) "tak, ať jsme spojeni s 
Božstvím věčného slova, které je spojeno s naším lidstvím."

Jako se voda a víno stávají Kristovou krví a nedají se už od sebe rozeznat a oddělit, tak se v přijímání 
spojujeme s Kristovým božstvím. Nedá se už pak rozložit to, co bylo lidské a co bylo od Krista: je to oběť 
církve, je vzájemně propojena.

Je to, jako bychom se už předem dívali na to, co se stane v přijímání, abychom se skutečně také vydali, 
aby se to mohlo uskutečnit.

K doprovodným modlitbám patří též následující modlitba vydanosti: "S duší pokornou a srdcem 
zkroušeným prosíme, Bože, abys nás přijal: ať se dnes před tebou staneme obětí, která se ti zalíbí."

Toto místo je z knihy Daniel. Je to modlitba, kterou se modlil jeden ze tří jinochů v ohnivé peci (srov. 
Azarjášovu modlitbu). Nevzpírají se, ale modlí se s vydaností: Ať se dnes staneme obětí, která se ti zalíbí..." 
Krásněji a hlouběji se to nedá vyjádřit, uvědomíme-li si, že je to modlitba v ohnivé peci. A nemá každý z nás za 
sebou také ohnivou pec, jednou teplejší a jindy méně horkou? Vydanost znamená nerebelovat a nevzpírat se, 
ale modlit se tuto modlitbu v ohnivé peci. To je vydanost, příprava darů.

Další doprovodná modlitba přijde při umývání rukou: "Smyj ze mě, Bože, mou nepravost a očisť mě od 
hříchu." Je to opět určitý druh úkonu kajícnosti. Mytím rukou se vyjadřuje: Jsem nehodný - všechno je dar. Je 
to očišťování rukou, se kterými pak kněz jedná.

Před přijímáním se doprovodnou modlitbou osvětlují dva obřady: lámání chleba.
Pokyny říkají: Během lámání hostie se má obec opakovat "Beránku Boží..." jako doprovodnou 

modlitbu. Tato modlitba vysvětluje, co toto lámání znamená. Je to poukaz na Ježíšovu smrt, na jeho lámání na 
kříži: "Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi."

Kněz vpouští úlomek hostie do kalicha a říká: "Svátost Kristova těla a jeho krve ať nám slouží k 
věčnému životu."

Věčný život však vzejde ze vzkříšení.
Před tímto obřadem jsou Kristovo tělo a krev rozděleny - znamení smrti. (Je to obtížný symbol, protože 

i dějinný vývoj byl trochu jiný). Zde je opět spojeno, smícháno, znamení života, vzkříšení. Doprovodná 
modlitba to naznačuje. Před přijímáním se tedy ještě jednou poukazuje: Slavíme smrt (lámání) a vzkříšení 
(smíchání těla a krve, splynutí).

Všechny tyto doprovodné modlitby se kněz má modlit potichu. Má se je modlit meditativně, ale tak, aby 
do nich mohla být obec také zapojena.

pokračování příště

“Skauti na sněhu”

Je čtvrtek, 11. února 1999 a kalendář oznamuje, že děti mají jarní prázdniny. Spousty sněhu a teplota 
lehce pod nulou však svádí přejmenovat jarní prázdniny spíše na zimní. 

Téhož dne kolem poledne se posádka dvou aut s pěti dospělými a osmi dětmi vydává na cestu směr 
Morávka, Visalaje. Cíl cesty je skautská chata Barnoška. Jsme vybaveni sněhovými řetězy, povolením od 
starosty Pražma ke vjezdu do zakázaného pásma, jídlem na tři dny a spoustou oblečení. V Pražmě naši chlapi 
nasazují sněhové řetězy, trochu jim to trvá a děti toho ihned využijí ke koulování a válení se ve sněhu. Konečně 
nasedáme a naše staré (ale dobré a osvědčené) škodovky dostávají zabrat. Asi po 6 km stoupání přijíždíme na 
malé lesní "parkoviště". Děti jsou rády, že jsou venku a dospělí vybalují obsah aut. Jsou to nejen spacáky a 
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jídlo, ale i sáňky a boby. Teď nám přijdou vhod. Konečně je všechno uloženo a my se vydáváme "husím" 
pochodem na kilometrovou cestu k chatě. V úzké stopě, kterou za sebou zanecháváme, se boby i sáňky občas 
překlopí. Na jedněch bobech se veze moje tříletá dcera Klára a po několika marných pokusech udržet boby ve 
stopě a Kláru na bobech je rozhodnuto, že půjde pěšky. Sníh jí sahá místy až do pasu a já se jen divím, že to 
vydrží takový kus cesty. Teprve asi 200 m pod chatou klesá do sněhu a říká, že už nemůže. Asi to je pravda, 
protože odmítá jít dál. Konečně jsme všichni u cíle. Větší děti, které také nesly náklad, každý podle svých sil, 
nás cestou dávno předběhly a už stavějí u chaty bunkry a válejí se ve sněhu.

Odemykáme chatu, otevíráme okenice a zatápíme v krbu a v peci v kuchyni. Ještě je venku světlo a tak 
rychle vybalujeme věci, chystáme v podkroví spacáky a máme radost, že jsme v pořádku došli.

Pomalu se snáší šero, zapalujeme petrolejové lampy a voláme děti domů. Jsou úplně promočené, ale 
šťastné. Převlékáme je do suchého prádla, mokré věci věšíme na šňůry ke krbu a těšíme se ze sálavého tepla, 
které se šíří místností. Pak ještě opéct párky a hajdy na kutě. Žádné z dětí ani nevzdechne po televizi, vezmou 
zavděk přečtenou pohádkou. Snad proto, že pohádka má tak trochu hororové ladění nebo pro množství zážitků 
děti ještě dlouho nemohou usnout. My dospělí sedíme u krbu a vychutnáváme tu báječnou atmosféru. Hanka 
nás upozorňuje, jak venku krásně sněží. Sněžit nepřestává ani ráno a po celý den. Těšíme se ze spousty sněhu, z 
lesního ticha, z krásné přírody a taky z toho že víme, jak málo stačí k opravdovému štěstí.

Odpoledne se my tři "holky" vydáváme na procházku dolů, k našemu parkovišti. Všude je tolik sněhu, 
že tohle je jediná trasa, kterou je možno použít. Brodíme se sněhem, děláme do závějí "andělíčky" a 
obdivujeme větve stromů, na kterých mráz vykouzlili malé sněhové jehličky. Cestou zpátky k chatě se 
dostáváme do sněhového víru, na chvíli je všude tma, a tak jsme rády, když na nás opět dýchne teplo naší chaty. 
Nepřestává sněžit a my přemýšlíme, jak se v neděli dostaneme domů. Sobotní ráno nás uvítalo obrovskou 
sněhovou peřinou, ze které měly největší radost děti. Henry dětem lopatou vyházel ve sněhu "tobogan", který 
odpoledne vyzkoušeli i dospělí a musím říct, že je prima být aspoň na chvíli zase dítětem. Teprve odpolední 
návštěva, Standa s Jarkou a dětmi nás trochu vrátili do reality. Teprve od nich se dovídáme o kalamitní situaci 
"pod horami". Večer se všichni tři chlapi, Henry, Standa a Robert vydávají dolů do Pražma a doufají, že se jim 
podaří najít někoho s traktorem, aby nám "přeoral" cestu a my se mohli dostat domů. Vracejí se za tři hodiny s 
příslibem, že cesta bude v neděli v poledne zprůjezdněna. Děti (ale i někteří dospělí) doufali, že se to nepodaří a 
my si prodloužíme prázdniny. Ale co se dá dělat. Je známo, že krásné a příjemné věci utečou rychle a právě tak 
rychle uběhly i tři dny naší báječné dovolené. Nedělní dopoledne děti ještě využívají ke koulování a bobování, 
pak ještě oběd, krátké posezení s kytarou u kávy a začíná balení. Neskutečné množství ponožek, štramplí, šálů, 
čepic, rukavic, oteplovaček a jiných částí oděvů nachází své majitele, kupodivu každé dítě má své věci a je 
kompletně oblečené. Henry, Robert a Hanka berou děti, bágly a jdou pomalu dolů, k autům. Já a Míša uklízíme 
chatu. Je vytřeno, vymeteno v krbu, ještě zavíráme okenice, zamykáme chatu a loučíme se. Loučíme se s 
přáním, že snad někdy zase příště. 

Scházíme dolů po vyšlapané cestičce ve sněhu, za námi zůstává ztichlá chata, sněhové bunkry ještě i se 
zásobou sněhových koulí a bobová dráha. V duchu děkujeme Bohu za krásu, kterou nás v těchto dnech obdařil, 
za štěstí, které člověk najde ve věcech prostých a jednoduchých. Na půlce cesty potkáváme Roberta, který nám 
jde naproti. Bere od Míši krosnu (která je pěkně těžká) a scházíme k autu. Nasedáme a jedeme ke druhému 
autu, které je trochu níže a u něhož je zbytek výpravy včetně dětí. Děti jsou v pohodě, koulují se a mají radost i 
z té poslední chvíle, kterou ještě mohou využít pro sebe. Dospělí už tak v pohodě nejsou. Autíčko stávkuje, 
odmítá nastartovat. Uvnitř sedí ve spacáku Klára, která se už stačila počůrat. Balíme věci a děti do auta, sáňky a 
boby na zahrádku a neposlušné vozítko se snažíme roztlačit. Po pár desítkách metrů naskakuje motor, obě 
posádky aut se loučí a hurá domů. Vezeme si domů unavené a promočené děti, ale také spoustu krásných 
vzpomínek, pocity absolutního štěstí, radosti a v koutku našich srdcí také přání, abychom se zase někdy mohli 
vrátit.

Pavla Golasowská 

Ještě jednou Otec Josef Kaszper - pozvánka do Melče

V minulém MOSTu jste měli možnost si přečíst životní vzpomínky Otce Josefa Kaszpera, třineckého 
rodáka, který je nyní farářem v Melči. Jelikož MOST zasílá všem svým "hostům" pár reprezentačních výtisků, 
rovněž do Melče putovala obálka. Krátce nato jsme dostali od Otce Josefa druhý dopis, jehož podstatnou část 
nyní přetiskujeme. 

Redakce
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Drazí rodáci, 

Ještě jednou Vás zdravím z Melče. Na úvod chci poděkovat redakci, zejména Ing. Marianu Kozokovi, 
že mne pozvali se svými vzpomínkami na stránky MOSTu. Dovolte, že ještě několika slovy doplním své 
vzpomínky.

Bomba, která zničila za války domek vedle kostela byla původně namířena na objekt SS, ale dopadla 
několik metrů vedle. V kostele byla rozbito mnoho oken. Kříž, který stojí dodnes směrem k Folvarku však 
nebyl poškozen. Mějte ho v úctě, ozdobujte květinami, je symbolem Boží lásky a vítězství dobra nad zlem.

Výbuch kamen v naší kuchyni tehdy způsobila munice, která se dostala do uhlí. Bylo už tehdy těsně po 
válce a mohla někoho zranit či zabít. Válka je hrozná věc. Modleme se stále za mír. Sami buďme šířiteli pokoje. 
Ale hlavně: nebojujme s nikým ani slovem, neboť i ono někdy hluboce raní.

V diecézním časopisu OKNO 2/1999 jsem četl článek o třinecké farnosti. Moc mne potěšilo i to, že s 
národností již potíže nejsou, že mladí ve schole zpívají polsky i česky. Vždyť jsme jedna rodina Božích dětí. 
Do kostela chodíme za Kristem a ten byl Žid. Přišel z nebe a tam je naše vlast. Tam se bude mluvit jen řečí 
lásky a té se musíme naučit zde na zemi. Na kněze je se třeba proto dívat jako na správce Božích milostí a ne 
jinak.

Nemohu ještě krátce nevzpomenout bývalou farnost Konská s krásným barokním kostelíkem ke cti 
Všech Svatých, který byl ověnčen lípami, které stály na úpatí řeky Olše. Tento kostel byl zbourán v roce 1962 
přesto, že památkáři nás všechny dlouho ujišťovali o opaku. Vedle stala stará škola, pak domek kostelníka, 
pekárna, ordinace lékaře, hospoda u Valeša, krámky a zámek. Vše toto mi připomíná mnoho krásných zážitků 
při poznávání Boha v dětství a mládí. Posílám Vám unikátní dobový snímek kostela v Koňské, který již dnes 
málokdo pamatuje (pozn. redakce: uveřejněn vedle, do budoucna připravujeme cyklus o zaniklých farnostech 
jako Koňská nebo Lištná). 

Na závěr chci poděkovat všem, které mi Bůh poslal na cestu života. Zejména sourozencům, rodině z 
obou stran řeky Olzy, spolužákům ze škol a semináře, mezi které patří i Váš Otec František Vrubel. Za hodně 
vděčím P. Paździorovi (za svátost křtu), P. Durczokovi (1. svaté přijímání), P. Cieslarovi, P. Tomankovi a P. 
Hellerovi. Z učitelů za hodně vděčím panu Františku Przyhodovi, který nenápadně i v hodinách fyziky nás 
dokázal povznést k Bohu. Později raději odešel ze školství pro věrnost ke Kristu. Velkým člověkem víry byl i 
bývalý ředitel Żyła a pan Wojnar, který mi pomáhal v přípravě k maturitě. 

Učitel z Konské Jan Kubisz napsal hymnu o Slezsku:
"Plyniesz Olzo po dolinie płyniesz jak przed laty. Takie same na twym brzegu kwitną wiosną kwiaty... 

Ale ludzie w swoim życiu zmienili się bardzo, zwyczajami, wiarą przodków ledwie że nie gardzą." 
Dnes už většinou ano. Vidíme to a cítíme v současné společnosti. Svět kolem nás je plný hodnot, často 

tak vzdálených víře, Evangeliu. Přesto svou vytrvalostí můžeme každý změnit tento svět do podoby Božího 
království. 

"V náručí Boží, odkud jsme vyšli, všichni se jednou sejdeme zas"
Toto přeje Vám i sobě Váš rodák a tím i tak trochu farník 

P. Josef Kaszper.

P.S.: Jelikož jsme jedna rodina, neměli bychom na sebe nikdy zapomínat, na své kořeny. Zvu Vás do 
Melče, třeba mládež či skauty na letní tábor, v srpnu je ještě volno. Je zde pěkné prostředí a hlavně zdravý 
vzduch. Takže někdy na shledanou.

Když byl čas k smíchu...

V době, kdy čtete tyto řádky, je postní doba a my všichni bychom měli žít vnitřně ztišení, být schopni si 
odříci něco příjemného a rozjímat nad bolestnou, ale vykupitelskou smrtí Pána Ježíše. Ale jelikož MOST má 
určitý výrobní cyklus, dovolíme si ještě několika postřehy vrátit o měsíc zpátky, do soboty 6. února, kdy se v 
Domu PZKO v Dolní Lištné konal již "tradiční" 3. reprezentační charitní ples.V jedné z knih Starého zákona 
čteme: "Je čas k pláči i čas k smíchu, čas k nářku i čas k tanci" (Kaz 3,4). A dne 6. února 1999 byl onen čas k 
smíchu a čas k tanci. Doufejme, že to nebyl onen smích bláznů a hříšníků, jak nás poučuje moudrý Sirach 
(21,20 a 27,13), ani smích, o němž praví Pán "Běda vám" (Lk 6,25). Věříme, že to byl smích, za který se 
nemusíme stydět, protože smích je oslavou Boha, který je Láska, protože smích dovoluje člověku, aby miloval. 
A jelikož křesťan má být rovněž člověkem společenským a veselým, zhruba stovka plesových hostů (v 98% 
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známé tváře z kostela!) vytvořila onen večer krásnou a příjemnou atmosféru společenské zábavy. Milým 
hostem byl v úvodu plesu rovněž náš kaplan, Otec Miloslav, jenž seděl se "svou" mládeží. Když jsme u 
mládeže, nutno říci, že tvořili nejméně třetinu plesových hostů, perfektně se bavili a jejich mládežnický elán 
(vlastní právě mladým) byl přínosem pro celkovou atmosféru. Jaký že byl 3. ročník charitního plesu? Jako vždy 
předtím, perfektní. Začal kolem půl osmé večer a poslední hosté opouštěli Dolní Lištnou kolem půl páté ráno, 
přičemž ještě ve tři bylo vlastně na parketě pořád plno. Že bylo na parketu pořád plno, o to se tentokrát postaral 
pan Czesław Pomykacz, který hrál a zpíval doslova "na jedničku". Hrálo se všechno, od polky, valčíku a tanga 
přes "šlapáky" až ke country, discu a rokenrolu... Však taky bylo po půlnoci vidět i tanečnice bez střevíců (ty 
odpočívaly pod stolem), nohy dostaly zabrat. Bylo vidět rovněž taneční dvojice řádně upocené a v jednu chvíli, 
po sérii melodií typu "Olé, olé olé" či "Jak się masz kochanie", které vyprovokovaly živého dlouhatanského 
hada, bylo vidět i tváře, z nichž vyzařoval předkolapsový stav. Pan Pomykacz ale do mikrofónu tvrdil: "To 
přežijete..." a měl pravdu... Tančit se tančilo hodně a kdo chtěl, mohl se utančit. V přestávkách mladší ročníky 
trsaly v rytmu disco dole v přízemí, kde se nejnovější melodie typu Believe v provedení Cher valily z 
reproduktorů na bavící se plesové hosty. Od devíti se podávala výborná večeře (někteří měli co dělat, aby ji 
zvládli) a po celý večer bylo možno zakoupit zákusky a kávu. Těm, kterým při tanci více vytrávilo se mohli 
dorazit ještě gulášem. Pochopitelně nechyběly ani nápoje "na náladu", ale nutno říci, že stejně jako v minulosti 
nikdo nespal na stole, nikdo nedělal ostudu a snad jsme tím dokázali, že je možno "mít náladu" a nezavdat 
pohoršení jiným. Kromě toho kolem desáté vystoupil taneční soubor OLZA a o půlnoci (za "státního dohledu" 
losujícího...) se losovaly výhry z tomboly. Tady už platilo ono lidové "chodí štěstí dokola..." a snad ti, co 
nevyhráli letos, vyhrají příště. I naše redakce přispěla svou troškou do tomboly a velký šampus Hubert Grand se 
asi vypil ve Stříteži... nebo už v Lištné? Však to je jedno... Zábava byla prostě prima a více psát by bylo 
nošením dříví do lesa. Kdo jednou byl na charitním plese, tomu to na papíře dávat není nutno. Letos nás trošku 
proředila chřipková epidemie, ale to už se nedá nic dělat. Kdo letos nebyl, snad přijde za rok, kdo byl, určitě 
přijde za rok zase. Nakonec několik slov poděkování těm, díky kterým se stovka našich farníků mohla dobře a
na úrovni pobavit: především děkujeme manželům Jiřině a Jožkovi Horniakovým, bez nichž by asi žádný 
charitní (neboli "náš") ples nebyl. Dále děkujeme zejména rodině Bezecných a Spratkových a všem dalším 
obětavým spolupracovníkům manželů Horniakových, kteří se podíleli na přípravě a průběhu plesu, popř. na 
úklidu po něm. Ještě jednou díky panu Czesławu Pomykaczovi za bezvadný hudební výkon a rovněž svým 
způsobem i sponzoring plesu. Čas ke smíchu a k tanci je prozatím pryč, zůstaly jen pěkné vzpomínky na chvíle, 
kdy jsme se jako farnost dokázali dobře pobavit. Nyní je doba půstu a ve svém životě se i dle toho chovejme. 
Půst není přece jen "o mase na Velký pátek"... A dá-li Pán, poslední lednovou sobotu roku 2000 se v Dolní 
Lištné setkáme na charitním-farním plese znovu, jak mi již řekla neúnavná vůdčí osobnost třinecké charity, 
Jiřina Horniaková. 

Ing. Marian Kozok

S Otcem Františkem o ekumenismu, politice, Svatém roku a době 
svatopostní

Na začátku postní doby jsem položil Otci Františkovi několik otázek na aktuální témata a na témata, 
která se mi tak trochu občas drala na mysl. Jsem přesvědčen, že jeho odpovědi zaujmou každého z Vás a budou 
pro nás určitým vodítkem v dnešní době, kdy je módní nenazývat věci pravými jmény a pokud možno, všechno 
relativizovat. To platí někdy bohužel i o pravdách křesťanské víry.

M. Kozok, MOST: Při čtení některých katolických periodik, zejména Katolického týdeníku mám 
dojem, že v rámci ekumenismu je příliš velká pozornost české katolické církve věnována otázkám jiných 
křesťanských církví u nás. Navozuje to myšlenku, že jsme jen "různé větve jednoho stromu" a je vlastně 
jedno, jak věříme, hlavně aby jsme byli jedno. Osobně si myslím, že taková relativizace křesťanství není na 
místě a i samotní protestanté různých denominací jsou ve svém "ekumenismu" mnohem zdrženlivější. Co si 
o ekumenismu myslíte Vy, Otče Františku? Za jakou cenu máme "být jedno"? Mají různá ekumenická 
setkání valný význam za situace, kdy 99% protestantů po nás katolících "nijak netouží" a drží se svého...

P. František: Pokusím se odpovědět trošku zpřeházeně. Z Písma svatého víme, že Pán Ježíš založil jednu 
jedinou církev, kterou postavil na apoštolu Petrovi. A buduje-li se tato církev dále, pak je jasné, že když apoštol 
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Petr zemřel, bylo třeba, aby na jeho místě stanul jeho nástupce. Asi jako když zemře vedoucí na poště, pak se 
jistě pošta nezruší a nebude jiná, ale ustanoví se nový vedoucí a pošta funguje dále. Podobně je tomu v církvi 
již téměř dva tisíce let. Přestože je církev svatá podle Ježíše Krista, jeho učení a cíle, ke kterému nás vede, není 
ušetřena lidských slabostí a hříchů svých dětí. Tyto věci ale nejsou důvodem k zakládání církví jiných. Alespoň 
v Písmu není k tomu dán žádný pokyn. Že se tak v dějinách stalo je zřejmé. Jinou otázkou je, zda by jejich 
zakladatelé postupovali stejně, kdyby mohli vrátit a prožít svůj život ještě jednou. Touha po jednotě vychází i z 
Kristovy modlitby: ať jsou všichni jedno jako ty Otče ve mně a já v Tobě. Tuto jednotu ale nelze vytvořit nějak 
násilně či uměle. Nejde vytvořit jakousi umělou církev podobnou esperantu, ve které uzákoníme vše, co se nám 
společně líbí a vyškrtneme, co se nám společně nelíbí. Já vidím cestu ekumenismu v podobenství o 
marnotratném synu, kdy jako marnotratného syna vidím každého, kdo se ve svém hříchu či špatné duchovní 
orientaci vzdaluje od Boha skutečného, živého a pravého. Nejdříve tedy budeme muset uznat svoje viny a 
kajícně se vrátit ke Kristu a tam se všichni sejdeme. Velikost či intenzitu pozornosti katolické církve k jiným 
křesťanským církvím si mohu dovolit těžko odhadnout. V každém případě může být brána jako dobré znamení 
touhy po jednotě vůle Kristovy. Nepodepsal bych se ale pod obraz různých větví jednoho stromu ve smyslu 
rozdělení Kristovy církve. Jediným kmenem je Ježíš Kristus, sám to o sobě řekl: Já jsem vinný kmen, vy jste 
ratolesti. V době, kdy tato slova padla z Kristových úst ještě nebylo jiných církví, nemohla tedy ukazovat na 
tuto praxi. Spíše by to vysvětlilo Pavlovo podobenství o mnohých údech jednoho těla: Jeden následuje Krista 
jako ženatý muž, či vdaná žena, někdo jiný následuje Krista jako osoba řeholní, jiný jako kněz, ještě jiný jako 
dělník v továrně, lékař či učitel. Moc hezky je to vidět na našich nebešťanech: máme tam mučedníky, 
vyznavače, panny, církevní učitele, pastýře, svaté muže a svaté ženy, a ti všichni v čele s Nejsvětější Trojicí a 
Pannou Marií vytvářejí ono nebeské dvorstvo krásné, jak zpíváme ve svatováclavském chorále. Jak kdo po kom 
touží, nebo netouží je už pak otázka svědomí a věrnosti evangeliu. Nepodepsal bych se taky pod teorii, že mohu 
věřit jak chci, hlavně že věřím. Představte si, kdybych zastával názor, že mohu na cestě jezdit jak chci, hlavně 
že jezdím...

M. Kozok: V poslední době se hodně hovoří o přípravě jednání státu a církve ve věci uspořádání 
vzájemných vztahů. Oč vlastně jde, co by mělo být výsledkem jednání? Oficiální média o církvi hovoří vlastně 
jen v majetkovém kontextu. Jaký by mělo být dle Vás postavení církve ve vztahu ke státu a společnosti?

P. František: Jednání, která se připravují a snad se taky někdy rozběhnou, mají jednu velikou nevýhodu. 
Není totiž žádným tajemstvím, že právě u nás, v srdci Evropy, je vztah státu k církvi nejhorší ze všech 
postkomunistických zemí. Stačí jen vnímat různé reakce obyvatelstva. Na straně druhé veliká část obyvatelstva 
o církvi a jejím poslání a vůbec o jádru křesťanství nic neví, jak o tom svědčí otázky pokládané v televizním 
pořadu "Nikdo není dokonalý". Neznáme-li v srdci Evropy ani desatero, nevíme-li odkud je Písmo svaté, pak 
bychom se bez urážky měli ucházet spíše o společenství rozvojových zemí, nikoliv o Evropskou unii, kde 
nemusí církev zdůvodňovat svou potřebnost a užitečnost, protože obojí je vidět i bez důkazů. Výsledkem 
jednání by měla být úprava vztahů mezi církvi a státem. Je totiž neúnosné, že se deset let po listopadu 89 v této 
oblasti řídíme zákony a normami komunistického období a stylu. Není tak docela v pořádku, že se nepřizná, že 
tato jednání a jejich nutnost je také požadavkem Evropské unie, do které chceme vstoupit a kde je církev 
považována za partnera, ne cizopasníka. Další věcí je i majetkové vyrovnání. Je škoda, že se stále omílá, že prý 
se církev soudí o majetek, vždyť nikdo se o nic nesoudil a i kdyby, pak soudy jsou tu snad od toho, aby se věci 
podle platných zákonů narovnaly a vyřešily. Není pravdou to, co se do nekonečna omílá: že totiž církev žije z 
daňových poplatníků. Kdyby se stát postavil do role jakéhosi sponzora církve, pak by si to mohl myslet. 
Jenomže v padesátých letech komunistický režim zabavil církvi majetek s tím, že se za to bude o ni 
hospodářsky a ekonomicky starat. Jelikož tyto zákony v téhle oblasti platí dodnes, pak peníze, které stát církvi 
dává jsou jakýmsi nájemným za to, co má v užívání. Je také až příliš nápadné, jak se pořád církvi cosi vyčítá a 
přitom jak dopadly aféry kolem podivuhodného financování některých politických stran? Prostě nijak. Jak 
dopadli lidé, kteří tu a tam něco vytunelovali a pak kdesi zmizeli? Taky nijak. Že církev hospodařit umí, o tom 
svědčí mimo všechno jiné řada kostelů, které doslova povstaly z mrtvých. Pojedete-li do Prahy, navštivte 
klášter v Břevnově či na Strahově. Církev neprohospodařila ani haléř. A pak si vyjeďte z Prahy tak 60 km na 
sever a podívejte se na zdevastované kostely, které jsou památkou péče komunistického režimu. Další věc, na 
kterou je třeba pečlivě pamatovat: církev to je část národa, to jsou občané tohoto státu, kteří pracují, platí daně, 
mají volební právo. Církev to není fůra dlažebních kostek odněkud z Vatikánu, kterou musíme kdesi složit a 
nevíme kam. Kdo nezná tyto základní věci, kdo nezná křesťanskou historii tohoto národa, neměl by mít právo 
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mu vládnout, ať je to kdokoliv. V civilizovaném světě a inteligentním světě je církev vnímána jako partner, 
nikoliv nepřítel. Je snad možno chápat v budově nemocnice ortopedii jako nepřítele a cizopasníka, dejme tomu 
oddělení infekčního? Je možné stavět nepřátelství v automobilové továrně mezi výrobce karoserie a výrobce 
motoru, mezi výrobce karburátoru a výrobce brzdy?

M. Kozok: Nedávno jste byl na duchovních cvičeních v Litoměřicích. Určitě jste se setkal s 
duchovními z jiných oblastí České republiky. Co je trápí, co je těší? Jak Vy osobně jste prožil tyto předpostní 
exercicie? Jak by jsme měli prožít post my, farníci, na co se prakticky zaměřit?

P. František: Při exerciciích nezáleží na tom, kdo je dává, ale kdo je koná, kdo se modlí, poslouchá 
rekolekční promluvy, uvažuje o nich - to je vždy hezké. Já se osobně do Litoměřic rád vracím, jsou a budou 
vždy spojeny s pěkným obdobím přípravy na kněžství. Letos byl tento můj pobyt tak trochu jubilejní. Prvního 
července totiž uplyne celých 25 let, kdy jsem jako čerstvý, devatináctiletý maturant vstoupil do budovy 
kněžského semináře, abych se podrobil přijímacím zkouškám. Na pět dalších let se mi tato budova stala druhým 
domovem. Je to vždy takové milé procházet chodbami a říci si: tak tady jsem bydlel v prvním, druhém, pátém 
ročníku. Tadyhle jsem čekával na svatou zpověď, protože za těmito dveřmi zpovídával můj zpovědník, tady 
bylo moje místo v kapli... Tohle by při exerciciích být nemělo, ale na druhé straně, když člověk těmi svými 
zastaveními prochází, může si dát otázku: a co se v tobě od té doby změnilo kromě toho, že jsi o těch cca 20 let 
zestárnul? Sešlo se nás tam pěkné společenství kněží nejrůznějšího věku a já měl radost, že vidím i několik 
spolubratří, se kterými jsme zde v různých ročnících kdysi žili a připravovali se na kněžství, když, jak jsme 
tehdy říkavali: dá-li Pán Bůh. Ale o jejich radostech a starostech toho moc nevím. Exercicie jsou totiž 
provázeny mlčením, abychom jeden druhého nerozptylovali a nerušili a my jsme to mlčení poctivě dodržovali. 
Ono totiž těžko srdcem rozmlouvat s Pánem a ústy se spolubratřími. Až poslední večer před návratem domů se 
už mluvilo. Já vždy žasnul, když jsem slyšel, že některý spolubratr z některých českých diecézí má třeba 
doslova dvacet farností. Žasnul jsem, když jsem pak v jednom oběžníku litoměřického biskupství, tuším dva 
roky starého, našel prosbu, ve které pan biskup téměř se slzami v očích vyzývá k postu a modlitbám za nová 
kněžská povolání, protože se mu přihlásil jen jeden jediný kandidát! My bychom mohli říci: tak to se u nás na 
Moravě nemůže stát. Tady bych si nebyl tak docela jistý. Nebudeme-li o Boží dary stát, Bůh nám je nebude 
dávat. I dnes slýchávám otázku: kolik je bohoslovců? Odpovídám: ne o moc více než za totality. Ale vždyť už 
je jiná doba, zní namítavá odpověď. Jenže Pán Ježíš řekl: žeň je bohatá,- PROSTE Pána žně, - neříká: změňte 
dobu a kněžská povolání vám budou padat z nebe. Tu by byla snad rada na dobu postní: poctivě si odpovědět 
na otázku: beru svou víru jako vztah k Pánu vážně? Vydávám svědectví Kristu poctivě, aby oslovilo i moje 
děti? Budou jednou moje děti moci vzpomínat, jak to bylo dojemné, když upracovaný táta i přes všechnu únavu 
klekal k modlitbě a měl radost, že může s Pánem hovořit? Budou jednou mé děti moci vzpomínat na to, jak to 
bylo hezké, když jsme byli v neděli společně na mši svaté? Budou se moje děti jednou i se svými rodinami rády 
vracet domů, aby se ohřály v atmosféře lásky a pokoje, která tam vždy panovala, nebo si jenom přijdou pro 
finanční doping? Nelze nevidět a neslyšet stesky na to, jak doba a společnost vypadá, ale nelze taky zamlčet, že 
právě už sklízíme první ovoce praktického pohanství, nevěry, ateismu. Civilizace vyrostla z křesťanství, ne z 
ateismu. A postní čas opět připomíná, že tak Bůh miloval svět, že vydal svého Syna. Tyhle změny v nás 
neudělá kněz ani arcibiskup. Musíme začít sami a čím dřív, tím líp. 

M. Kozok: Blíží se tzv. Velké milénium, rok 2000. V roce 2000 se bude konat tzv. Svatý rok, jenž byl 
naposledy slaven snad v roce 1975 a tehdejší režim nám neumožnil nějakou účast na jeho průběhu. Co to 
vlastně Svatý rok je, co se chystá na různých úrovních a zdali se tzv. Velké jubileum promítne do běžného 
života farnosti? 

P. František: Definici Svatého roku i historii těch, které už byly v Církvi slaveny můžeme najít v 
různých teologických příručkách. Jak ale sám termín praví, je to období zcela výjimečné. Mluví se taky o 
velkém jubileu roku 2000. Slovo jubileum, volně přeloženo z latiny, znamená jásání, radování se, velebení 
Pána. A za co? Za milost a dary, kterých se nám z Boží dobroty a milosrdenství dostalo a za dva tisíce let od 
Kristova narození jich nebylo málo. Ovšem jaképak jásání a velebení Hospodina, když mezi námi lidmi jsou 
všelijaké přehrady, závory, nejrůznější spory, ten nemůže ani cítit toho, tam ta nemůže ani vidět tam toho...Čili 
jedním z prvotních předpokladů onoho jásání je smír s Bohem a bližním. Proto návrat k Bohu a smír s bližním 



8

jsou jaksi prvořadou věcí. Církev taky z pokladnice zásluh mocí Petrových klíčů obdařuje ty, kdo se o to snaží 
mnohými milostmi. Svatý Otec Jan Pavel II. bude v období svého pontifikátu zahajovat již druhý Svatý rok. 
Poslední Svatý rok se totiž slavil mimořádně v roce 1983 jako 1950. výročí Kristovy vykupitelské smrti a 
zmrtvýchvstání. Program Svatého roku bude podrobně oznámen našimi biskupy. Jistě se budou konat různé 
poutě, jednak do Říma a taky do Svaté země. Do života farnosti se může promítnout jen to, co tam promítneme 
my skrze svůj smír, návrat k Bohu, obnovu celé osobnosti, aby mohlo platit Kristovo slovo: "Tak sviť světlo 
vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a velebili Otce v nebesích". Zde bych už nyní apeloval na jisté 
probuzení, aby se nečekalo, že Svatý otec, biskup či kněz to nějak zmákne za nás a my zase zůstaneme diváky, 
kteří občas něčemu zatleskají a nebo něco vypískají.

M. Kozok: ... a nakonec otázka z "vlastního hřiště": jak probíhají jednání s Městským úřadem v 
Třinci ohledně jeho kooperace na výstavbě parkovacích míst vedle cesty od kostela ke kříži? 

P. František: Mohu s klidným svědomím a radostí říci, že velmi dobře. Ke všemu, s čím jsem se na 
městský úřad obrátil, bylo přistupováno s pečlivostí a pozorností. Poslední dobou jsem právě kolem parkoviště 
jednal častěji s panem ing. Petrovičem z odboru dopravy a mohu říci, že se mi alespoň z mojí strany jednalo 
velmi dobře. Věci jsou připraveny a bude se na nich pracovat. Je třeba ale trpělivosti, protože i když je farní 
kostel jakousi dominantou města vzhledem ke svému postavení, nejsme ale středem pozornosti a dění. A tak je 
vždy umění po dobré domluvě věci a úkoly seřadit a pak je dobře vykonat.

M. Kozok: Děkuji za rozhovor.

Zvláštní dárek

Petr říkal rodičům: "Tentokrát dám dědovi k narozeninám něco zvláštního. Budete překvapeni, co to 
bude!" Rodiče ho nabádali: "Petře, děda ví, že ho máš rád, nemusíš utrácet kdoví kolik peněz za dárek. Co to 
vlastně bude?" "To neprozradím, je to moje tajemství," odpověděl Petr. Rodiče se pokoušeli vyzvědět, jaký 
dárek Petr chystá, ale ten nepovolil. 

Den před narozeninami Petr prohlásil: "Dám dědovi svůj dárek už dneska. Zítra tam bude moc lidí, nic 
by z toho neměl." A začal se chystat. Svátečně se oblékl a šel. Maminka na něj volala: "Petře, a co dárek? 
"Neboj se, mami, ten mám s sebou!" Maminka jen kroutila hlavou. 

Petr zazvonil u dědy a hned mu blahopřál. Děda povídá: "Můj chlapče, přišels o den dřív, až zítra se to 
bude slavit!" Ale Petr odpověděl: "Já vím. Ale zítra přijde moc lidí, a tak jsem Ti chtěl dát svůj dárek už dnes. 
Totiž - celé volné odpoledne pro tebe! Chtěl bych tě zavést na vozíčku do parku, a tam si můžeme povídat nebo 
ti budu něco číst." Děda byl celý překvapený. "Ale Petře, to je od tebe krásné. Něco takového jsem vůbec 
nečekal. Takoví mladíci jako ty, ti mají docela jiné věci v hlavě. A dnes je zrovna tak krásně. Určitě tě svrbí 
nohy, když vidíš ostatní támhle na louce." "No jo, to je pravda. Ale když jsem přemýšlel co by ti udělalo 
největší radost, vzpomněl jsem si, jak jsi říkal, že pro tebe nemá nikdo čas. A tak jsem si řekl, že můj čas bude 
nejlepší dárek pro tebe." 

A šli. Děda vzal sebou jednu zábavnou knížku, která udělala radost i vnukovi. Když z ní předčítal, 
musel se co chvíli smát. Když Petr zavezl dědu zpět domů, děda si posteskl. "Jak by to bylo krásné, kdyby 
rodiče pomohli dětem mít oči i pro druhé lidi a jejich osamělost." A dodal: "Ty, Petře, jsi mi daroval ten 
nejkrásnější dárek, protože jsi mi dal něco ze sebe."

Humor

"Kdo jediný zůstal po potopě?" - "Bůh Otec."

Katecheta: "Jak zní sedmé přikázání?" Žák rozpačitě mlčí. Katecheta napovídá? "Ne... Nepo..." Žák: 
"Nepokoušeš!"
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Katechetka vysvětluje gesto sepjatých rukou: "Když máte sepnuté ruce, pak prsty směřují jako anténky 
k nebi, aby zachytily spojení s Bohem." Přemýšlivý Josífek vykřikne: "A proč se pan farář modlí takhle?" - a 
naznačuje rozepjaté ruce. Jiný žák pohotově vysvětlí: "Pan farář je satelit!"

Ptá se na Popeleční středu otec svého 6-letého syna, co si odřekne v postním období, zdali televizi, 
sladkosti nebo oblíbené hry. Ten se zamyslí a po chvilce s vážnou tváří odpoví: "odřeknu si... kostel!"

Rozważania o grzechu i miłosierdziu (8)
Wojciech Jędrzejewski OP 

Grzech a śmierć 

Są dwa rodzaje śmierci. Ta fizyczna oraz duchowa, którą "zawdzięczamy" grzechowi. 
Fizycznie człowiek umiera od początku, tyle, że do pewnego momentu jest to umieranie dzieciństwa na 

korzyść dorosłego, a potem z górki: od dorosłości do starości. Doświadczenie fizycznej śmierci jest czyś, co 
depcze nam po piętach niemalże nieustannie: nie tylko przez własne kryzysy zdrowotne, albo odejścia bliskich, 
czy dalekich ludzi, ale także poprzez przemijanie rzeczy. Czego byśmy się nie tknęli topnieje w rękach. Nawet 
najlepsze addidasy kiedyś się rozwalą. Przemijalność rzeczy jest przypowieścią o naszym własnym 
odchodzeniu z tego świata. 

Śmierć duchowa jest wtedy, gdy człowiek pozwala by jego wnętrze: to, co Biblia nazywa sercem - to 
jest korzeń i źródło całej wewnętrznej prawdy osoby - jest rozdarte przez grzech. Co to konkretnie znaczy: jeśli 
wydaję siebie samego moim namiętnościom: np. chorobliwej ambicji, wściekłości, nienawiści, cynizmu, 
pożądliwości, kłamstwu itd., to wtedy jakby mój duch został rozerwany na dziesiątki części. Rozszarpane 
wnętrzności duchowe - mocny obraz. W takiej sytuacji życie musi ze mnie uciekać, prawdziwe życie, zdolność 
do odpowiedzi miłości Bogu przez człowieka. 

Gdy obie śmierci zbiegną się w człowieku, to jego przeprowadzka z tego świata jest rozpaczliwa. Cały 
bowiem majątek który nagromadził rozmieniając na drobne swe serce znika: nie ma już władzy, pieniędzy, 
sukcesów, zdobytych ludzi, ciał. Jest bankrutem. Oby to nikomu się nie przydarzyło. 

Sama śmierć fizyczna, bez tej spowodowanej grzechem - duchowej, może być uciążliwa, melancholijna, 
ale nie budzić rozpaczy. Albowiem w tajemnicy mojej osoby, mojego serca kwitnie życie, które opiera się na 
odpowiedzi miłości danej Bogu. Bóg, wieczne życie woła mnie. Gdy idę za tym głosem skupiając całą swą 
duchową moc na owej odpowiedzi, wówczas rodzi się we mnie coraz pełniejsze, prawdziwsze życie. Śmierć 
fizyczna zostaje oddramatyzowana, uwolniona od cienia rozpaczy. Odchodzę bowiem z tego świata na fali 
Boskiej, która porwała mnie i zawładnęła. 

Doświadczenie niegodności 

Piotr widzi cud Jezusa, ewidentny dla niego, przekonywujący o mocy i niezwykłości Pana i 
jednocześnie widzi swoją grzeszność. Cud rzuca do nóg Pana, świadomość grzeszności nie pozwala widzieć 
możliwości pozostania blisko Pana ("Odejdź ode mnie, bom grzeszny"). 

To jest przypowieść o modlitwie, którą powinniśmy zanosić do Jezusa w chwilach wewnętrznego 
dysonansu: jeszcze słyszymy dźwięk Bożej melodii, jej piękna a jednocześnie wdziera się w to brzmienie 
fałszywy ton naszego grzechu. Czujemy zapach, woń Chrystusa, który kocha, okazuje swoją moc, interweniuje 
w oczywisty sposób, a zarazem czujemy smród naszej niewierności, niestałości, rozchwiania. Zetknięcie 
świętości i grzeszności. 

Dramatyczna modlitwa u stóp Jezusa. Czuję się niegodny, ale przypadam Mu do nóg. Nie wolno ci 
wtedy odejść. diabeł zrobi wszystko, żeby cię do tego nakłonić. To jest kawał drania. Powie: "Nie wygłupiaj się 
kochanienieńki, kogo z siebie robisz?" 

Pan zechce cię przekonać, że jesteś przez Niego powołany jako wybrany uczeń. Przecież jeżeli pozwala 
ci doświadczać Jego cudów, chce w ten sposób rozbudzić twoją wiarę i pociągnąć za sobą. Z takiej modlitwy 
masz wyjść poza rozdźwięk między świętym, a grzesznym. Masz porzucić porównanie. Masz odkryć, że 
Święty powołuje Ciebie grzesznika, abyś poszedł za Nim i był na Jego służbie. 
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Doświadczenie skruchy serca i zaufania 

Mk 14, 13nn, Łk 7, 36-49. 
Dla tej kobiety nie liczą się ludzkie względy. Jedynie pragnienie, aby ocalić swoje życie w Jezusie. Ona 

przychodzi do domu faryzeusza, gdzie są goście z tych sfer, które obdarzały ją największą pogardą. Jej 
determinacja jest tak ogromna, że potrafi to wszystko zawiesić, zapomnieć. 

Kobieta nie mówi nic. Istotą tego spotkania z miłosiernym jest zawierzenie się Jego odnawiającej 
miłości. Przeżywa swą bezradność u stóp Jezusa i zarazem zaufanie Jego mocy. W spowiedź najważniejsza jest 
postawa z jaką do niej przystępujemy. Precyzja w wyznawaniu grzechów jest potrzebna nam samym, dla 
dalszego rozwoju. 

Drogocenny olejek oznacza jej życie powierzone Jezusowi. Wylane serce na Niego samego. Poprzednie 
naczynie, w którym był olejek zostało rozbite. Kobieta doświadczyła swojej kruchości, doświadczyła, że jest 
glinianym naczyniem, niezdolny utrzymać drogocennej zawartości. Przelewa siebie w Jezusa, aby w Nim 
znaleźć bezpieczeństwo i schronienie. Oddaje Mu swoje życie. 

(cdn)

Naši mladí na děkanátní pouti ve Frýdku

V sobotu 6. února se jako obvykle konala pouť k Panně Marii Frýdecké, abychom si zde vyprosili nová 
kněžská a řeholní povolání, neboť stejně tak jako kdysi i dnes platí Ježíšova slova: "Žeň je sice hojná, ale 
dělníků je málo". Tentokráte byla naše farnost pověřena "vedením" růžence, a tak se tohoto "úkolu" zhostila 
třinecká mládež pod vedením našeho otce Miloše, který měl ke každému desátku slavného růžence připravené 
krátké rozjímání. Mezi jednotlivými desátky pak zaznívaly krásné písně ke chvále našeho Pána, při nichž nás 
rovněž doprovázel hrou na kytaru Otec Miloš. Po modlitbě růžence následovala adorace, kterou vedla mládež z 
farnosti Mosty u Jablunkova spolu se svým duchovním otcem, a poté jsme dospěli k vrcholu naší pouti, jímž 
byla mše svatá, kde k nám přicházel sám Spasitel. Je sice pravdou, že my mladí jsme odjížděli z Frýdku o něco 
dříve z jistých důvodů, ale věřte, že víme, že jsme o mnoho přišli a tak trochu jsme záviděli těm, kdo zůstali do 
konce.

Barbora Bocková

Babička

Malý domeček pod strání,
v něm šedá hlava se uklání,
pokleká pod obraz Boží Matičky, 
zadržujíc slzy pod víčky
a já, ač vnučka ještě malá, 
jak velká je její víra jsem poznala,
tam v tom domečku bydlel Bůh
a já dnes cítím velký dluh, 

zapomněla jsem babičce poděkovat
a ona se stačila pod zem schovat, 
dalas mi základy víry babičko,
dnes já schovávám slzu pod víčko.

Lýdie Marcová

Nedělní a sváteční liturgie v březnu a o Velikonocích

Milí bratři a sestry na popud jednoho z našich čtenářů začneme opět uveřejňovat zkratky čtení, která 
budou čtena o jednotlivých nedělích. Píšu "opět", protože toto jsme už zkusili někdy v prvním roce vydávání 
našeho měsíčníku. Jsem trochu skeptik, protože si myslím, že vás nebude mnoho, kdo se na nedělní mši svatou 
"připravují" mimo jiné tím, že si přečtou v Písmu jednotlivá čtení. Ale kdo ví? ... Pokud by tato služba byla 
užitečná třeba jen pro jednoho z vás, tak splní svůj účel.

3. neděle postní (7.3.)
1. čtení: Ex 17,3-7; 2. čtení: Řím 5,1-2.5-8; Evangelium: Jan 4,5-42
Žalm: odp. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! 
ref. Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego słowem.
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4. neděle postní (14.3.)
1. čtení: 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a; 2. čtení: Ef 5,8-14; Evangelium: Jan 9,1-41
Žalm: odp. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. 
ref. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

5. neděle postní (21.3.)
1. čtení: Ez 37,12-14; 2. čtení: Řím 8,8-11; Evangelium: Jan 11,1-45
Žalm: odp. U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení. 
ref. Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.

Květná neděle (28.3.)
1. čtení: Iz 50,4-7; 2. čtení: Flp 2,6-11; Evangelium: Mt 26,14-27,66
Žalm: odp. Bože můj, Bože můj, proč si mě opustil? 
ref. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

Zelený čtvrtek (1.4.)
1. čtení: Ex 12,1-8.11-14; 2. čtení: 1 Kor 11,23-26; Evangelium: Jan 13,1-15
Žalm: ref. Kielich przymierza, to krew Zbawiciela.

Velký pátek (2.4.)
1. čtení: Iz 52,13-53,12; 2. čtení: Žid 4,14-16;5,7-9; Evangelium: Jan 18,1-19,42
Žalm: Otče, do tvých rukou poroučím ducha svého.

Boží hod velikonoční (4.4.)
1. čtení: Sk 10,34a.37-43; 2. čtení: Kol 3,1-4 nebo 1 Kor 5,6b-8; Evangelium: Jan 20,1-9 nebo při 
večerní mši Lk 24,13-35
Žalm: odp. Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho. 
ref. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.

Pořad bohoslužeb v březnu

1. Neděle 7.3.1999 - 3. neděle postní, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
2. Neděle 14.3.1999 - 4. neděle postní, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
3. Pátek 19.3.1999 - Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie.
4. Neděle 21.3.1999 - 5. neděle postní, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
5. Čtvrtek 25.3.1999 - Slavnost Zvěstování Páně.
6. Neděle 28.3.1999 - Květná neděle, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
7. Po celou dobu postní se bude každý pátek a neděli přede mší svatou konat pobožnost Křížové cesty 

v tom jazyce, v jakém bude sloužena nedělní večerní mše svatá. V neděli pak po Křížové cestě bude 
svátostné požehnání.

8. Každou neděli (mimo dobu postní) půl hodiny před večerní mší svatou je adorace Nejsvětější 
Svátosti Oltářní a svátostné požehnání. Poslední neděli v měsíci - mariánské večeřadlo.

9. 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.

10. Každý čtvrtek po večerní mši svaté a první pátek po ranní mši svaté je výstav Nejsvětější Svátosti 
Oltářní.

11. Každý pátek po ranní i večerní mši svaté je výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní s modlitbou 
Korunky k Božímu Milosrdenství.

12. 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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Mše svaté o Velikonocích

Svatý týden: Pondělí, úterý a středa mše sv. normálně v 6.35 a 17.00 hodin.
Čtvrtek 1.4.1999 - Zelený čtvrtek: Ráno není mše svatá. Slavná mše svatá na památku poslední večeře 

Páně v 17.00 hodin - polsky. Po mši svaté přenesení Nejsvětější Svátosti Oltářní do boční kaple Getsemanské 
zahrady a soukromá adorace do 21.00 hodin.

Pátek 2.4.1999 - Velký pátek: Den smrti Pána Ježíše: Přísný půst od masa a půst újmy (jednodenní
nasycení dosyta). Ráno nejsou žádné bohoslužby. Odpoledne bude kostel otevřen od 14.00 hodin. V 16.00 
hodin je pobožnost Křížové cesty a hned po ní začínají velkopáteční bohoslužby v českém jazyce. Po 
bohoslužbách přenesení Nejsvětější Svátosti do Božího hrobu. Kaple Božího hrobu bude jako jiné roky 
otevřena bočním vchodem celou noc k soukromé adoraci. Začíná Novéna k Božímu Milosrdenství.

Sobota 3.4.1999 - Bílá sobota: Po celý den je otevřen kostel k adoraci u Božího hrobu. Bohoslužba 
velikonoční vigilie začíná v 19.30 hodin a vrcholí slavnou velikonoční mší svatou (česky-polsky) a průvodem 
vzkříšení. 

Neděle 4.4.1999 - Hod Boží velikonoční: Mše sv. v 6.30 a 10.00 - polsky, 7.50 a 17.00 - česky; 16.30 -
adorace a svátostné požehnání.

Pondělí 5.4.1999 - Pondělí velikonoční: Mše sv. v 6.30 a 10.00 - česky, 7.50 a 17.00 - polsky; 16.30 -
adorace a svátostné požehnání.

Výzva lidem dobré vůle

"Neuctívej tady Krista v hedvábném rouchu, zatím co venku na ulici, kde hyne hladem a nahotou, se o 
něj nestaráš. Bůh nepotřebuje zlaté kalichy, ale zlaté lidi" (sv. Jan Zlatoústý)

Prosím o pomoc pro početnou rodinu, která žije v nouzi a paní je dost nemocná. Potřebovali by karoserii 
v dobrém stavu na Š 100 a finanční i hmotnou pomoc (potraviny, drogerii, lůžkoviny apod.). Tito lidé jsou 
vděční za každou maličkost, mají těžký život, ale sama jim více pomoci nemohu. Proto prosím ty z vás, kteří 
můžete a chcete pomoci. Bližší informace poskytne Marie Dudová, tel. 323584.

Úmysly apoštolátu modlitby - březen 1999

1. úmysl všeobecný - Aby křesťané přispívali k postupnému odstraňování dluhů chudých zemí a za to, 
aby se jubilejní rok v duchu Písma stal rokem odpuštění a opravdového osvobození.

2. úmysl misijní - Aby po mimořádném synodu biskupů v Asii tamější církve odvážně hlásaly 
evangelium s ohledem na to, co asijský svět očekává od náboženství.

3. úmysl národní - Aby zpovědníci a kajícníci nacházeli cesty k hlubšímu chápání svátosti smíření a 
slavili ji s větším úžitkem.

Příští číslo MOSTu vyjde 4. dubna 1999 na Boží Hod Velikonoční. Příspěvky můžete zasílat do 23.3.1999.




