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Kéž nás utrpení a smrt našeho Pána pøinutí

k zamyšlení nad naším životem

a Jeho slavné Zmrtvýchvstání

naplní radostí z nadìje na vìèný život.

Krásné a požehnané Velikonoce.

Stojíme na poèátku mìsíce èervna, o odsloužení mše svaté v nedìli v polském náruèe, když vidím, jak jsou š�astné a jak mì 
který je v celé církvi slaven jako mìsíc úcty jazyce za zachování 2. polské základní školy mají rády, já jsem nejš�astnìjší na svìtì.
k Nejsvìtìjšímu Srdci Ježíšovu. Že se tato na Terase a byla pøiložena finanèní èástka. A ony ji opravdu milovaly a staøenèina tváø i 
úcta netýká tìlesného orgánu lidské Tak tady v této podobì vyhovìt nemohu. v tìch šestadevadesáti záøila štìstím. Není
pøirozenosti Ježíše Krista, to jistì všichni O školách, jejich zøizování, sluèování èi možné chtít, aby církev znovu otevírala
dobøe víme. Je to spíše jakási inventura naší zavírání nerozhoduje farnost. V dobì, kdy se záležitosti již stanovené zejména v oblasti,
lásky k Bohu a bližním. Srdce pøece vždy organizovalo založení církevní školy na ve které není kompetentní. Má prosit o za-
bylo znamením života a lásky. Je to ale i tak Sosnì taky nerozhodovala církev, ale pøísluš- chování poloprázdných budov, nebo doufá-
trochu odrazový mùstek k tomu, aby naše né úøady, které jsou k tomu kompetentní. me, že Bùh tam pošle houf svých andìlù, 
láska rostla a rozvíjela se. Pán Ježíš ale dává Církev mohla jednání vyvolat, mohla o tuto kteøí zasednou do školních lavic a zase bude
urèitou normu: milujete-li mì, pak zachová- školu požádat, ale nemùže ji založit sama. To koho uèit?
vejte Boží pøikázání. Jedním z nich, vyslove- by pak mohl tøeba chtít nìkdo mši svatou za    A do tøetice v návaznosti na napsané: 
ných samým Kristem, je pøikázání apoštolá- to, aby odpùrci jaderné elektrárny v Teme- Vracel jsem se 24. kvìtna z Litomìøic 
tu. Jdìte a hlásejte všem národùm. Naplòo- línì pøestali blokovat státní hranici s Ra- z pohøbu našeho rektora knìžského seminá-
vání této výzvy jsme mohli velmi dobøe kouskem. øe. V Praze jsem musel pøejet od autobusu 
pozorovat v životì Svatého Otce Jana Pavla Podívejme se na vìc ale z jiného z Holešovic na hlavní nádraží a v metru pøi 
II., který vícekrát do roka opouštìl Vatikán, pohledu. Papežové posledních let - Pavel VI., jízdì na pohyblivých schodech jsem si všiml 
aby navštìvoval a ve víøe posiloval své Jan Pavel II. a nyní Benedikt XVI. pøipomínali jedné reklamy. Vyšla opìt jakási kniha
bratry a sestry na všech kontinentech. To a nìkdy i velmi hlasitì, že je nemožné zøíkat o Ježíši Kristu a jak reklama ujiš�ovala, je to 
nebyly turistické výpravy, ale skuteèné se rodièovství ze sobeckých dùvodù. Jan výsledek dlouholetých archeologických
apoštolské cesty. V jeho šlépìjích kráèí i Pavel II. mnohokrát pøipomínal, že dìti jsou bádání, která mohou vyvést lidi z jejich iluzí. 
jeho veliký nástupce Svatý Otec Benedikt budoucností nejen církve, ale i národa. Tak jsem se pousmál: Ježíš Kristus je 
XVI. Tìch cest je trochu ménì, ale uvìdom- Národ, který se zøíká dìtí, zøíká se v podsta- archeologický materiál? Odkdy živou osobu
me si, že když se Benedikt XVI. stal pape- tì své vlastní budoucnosti. zkoumají archeologové? Takových a podob-
žem, bylo mu 78 let, což je o dvacet let více, ných knih už bylo napsáno… objevily se, Mìl pravdu, ale byl slyšen? Chtìli jsme 
než Janu Pavlovi II. Ale cest se nezøíká. spletly nìkolika lidem hlavu, pak zmizely a za to slyšet? Mnohdy ne, spíše se pøehlušovalo 
Docela nedávno jsme byli svìdky jeho cesty pár desetiletí je už vùbec nikdo nebral vážnì. výkøiky typu“ A� se stará o sebe,… co je mu 
do Brazílie. Jeden týdeník tuto cestu Je tady ale Písmo svaté, v jehož novozákon-do toho… církev zase chce nìkým 
charakterizoval velmi struènì a velice pìknì: ní èásti mluví oèití svìdkové, apoštolové, manipulovat, …žijeme v jiné dobì, …co do 
Brazílie možná èekala pod vlivem médií kteøí u toho byli. Tahle kniha nezapadla, toho mluví, když sám není ženatý a nemá 
pøísného, zamraèeného a suchého teologa, naopak: je vyhledávána, ètena, studována a rodinu… A jiné a jiné. A dnes cítíme ovoce 
který bude sršet pøíkazy a zákazy. Doèkala ona jako SLOVO, vyslovené Bohem, jehož je lidské hluchoty vùèi Kristovu námìstkovi:
se ale milujícího Otce s otevøenou náruèí a Bùh obsahem, obrací pozornost k TÌLU,Kdyby byl dostatek žákù,- musela by škola
úsmìvem na tváøi, který žehnal, objímal dìti, protože se Slovo v èase stalo Tìlem a ukonèit èinnost? Muselo by se uzavøít tolik 
rozséval radost. To je jistì moc hezké pøebývalo mezi námi. Máme tedy Slovo školek? Maminky, které jste mìly odvahu 
hodnocení. Je ale pravdou, že není proti Živého Boha, pøítomného Boha, kterého pøijmout s klidem tøetí, èi ètvrté dítì - s èím 
lásce pøipomínat také Boží normy a nezkoumá archeologie, ale který se dává jste se setkávaly? Nebyla to náhodou otáz-
pøikázání. Vždy� Pán sám øekl apoštolùm, poznat tìm, kdo mají èisté srdce a po ka, jestli máte rozum… - pøece „v dnešní 
aby uèili všechny zachovávat vše, co jim poznání touží. Tak oslavme i my nejen mìsíc dobì…“ Jakápak je ta dnešní doba? Taková,
pøikázal. A tak padlo i upozornìní na Nejsvìtìjšího srdce Ježíšova, ale i celý svùj jakou jsme si ji udìlali. Dìti se rodily i za 
dùstojnost a nedotknutelnost nenarozeného životní èas tím, že budeme více naslouchat války, národ nevymøel, rodièe je vychovali. 
života, za což se ozvala i kritika, zejména Bohu, než lidem, abychom pak tøeba Vzpomínám na jednu staøièkou maminku. 
když papež pøipomenul, co èeká ty, kdo by si nemuseli mimo jiné zavírat další školy, èi Když zemøela, bylo jí 96 let. Vzpomínala na 
chtìli dìlat právo nad bytím, èi nebytím èekat, na co zase archeologie takzvanì svùj život: manžel horník, ona s dìtmi sama 
zatím nenarozených. Je to tak správné a „pøijde“. Na konci mìsíce nás èekají zase a mìla jich ètrnáct.
potøebné, vždy� teologie, ani papež nevyrábí dny, kdy Ježíš Kristus posvìtí a pošle další Ètenáø jistì chápe, že to nedávám za 
Krista, ale hlásá Krista, který sám øekl, že knìze, aby uèili, posvìcovali a vedli. Jistì, normu èi vzor, - kdo by jich chtìl ètrnáct 
nepøišel Boží zákon zrušit, ale naplnit. Bùh pro naše dobro pøítomné a hlavnì jistì mùže…

Krátce po ukonèení jeho apoštolské budoucí koná vše. Jinou otázkou je,Ale tahle maminka vzpomínala: víte, 
cesty jsem našel v poštovní schránce rozumíme-li tomu a chceme-li to tak, jak to bylo to všelijaké, ale dnes, když se mi sejdou 
obálku, ve které byla na lísteèku prosba chce Bùh.už se svými rodinami a já jdu z náruèe do 

Něco o Srdci

P. František
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„Cz³owieka trzeba mierzyæ miar¹ sumienia, ve všech vìcech, tedy vidìt Boží pøítomnost niekiedy otaczaj¹ nas niepokojem, smutkiem
miar¹ ducha, który jest otwarty ku Bogu.” v každodenním, normálním jednání a situa- oraz mog¹ nawet zabraniaæ w pozytywnym 
„Jakie¿ wspania³e przeznaczenie: ¯yæ zawsze cích. A nejen to. Je to také prostøedek dzia³aniu. Nie³atwo podzieliæ siê wszystkim,
Bogiem i z Bogiem, aby ¿yæ z Nim szczêœliwym w k osobnímu rùstu… Bìhem této rekolekce co by³o nam przekazane. Jedyne wyjœcie, to 
wiecznoœci.” jsme vedeni k tomu, abychom se nauèili zaprosiæ Ojca Superiora do naszej parafii 

Jan Pawe³ II rozeznávat hnutí svého nitra, myšlenky, které w Trzyñcu, by nasi parafianie mogli tak¿e 
W dniach od 9 do 11 marca w Czeskim pøichází a které nás nìkam nebo k nìèemu poznaæ duchowe doœwiadczenia œw. Igna-
Cieszynie przebiega³ „Wikend dla sieniorów”, vedou. I když jsou to osobní zkušenosti se- cego.
który organizowa³a p. Bc. Mária Tvrdá, die- psané svatým Ignácem, je v nich obsažena Diecezjalna koordynatorka p. Bc. Mária 
cezjalna koordynatorka z Centrum dla Rodziny, zkušenost mnoha svatých, kteøí žili pøed ním Tvrdá tak charakteryzuje wikendy dla 
biskupstwa ostrawsko-opawskiego. Z do- a kteøí èerpali z Písma svatého a pøedevším seniorów: „Tato nabídnutá možnost Centra 
œwiadczenia wiemy, ¿e tego typu akcje s¹ z Nového zákona. Ignácova zásluha spoèívá pro rodinu a sociální péèi nabízí úèastníkùm 
zawsze bardzo dobrze przygotowane. Ka¿dy v tom, že dokázal velmi jasnì a struènì poznat krásné prostøedí exercièního domu, 
z uczestników mo¿e pog³êbiæ sw¹ ducho- vyjádøit hluboké pravdy a zákonitosti našeho nádherného kostela, ale hlavnì možnost 
woœæ, prze¿ywaæ w nowo utworzonej wspól- nitra a vnitøního duchovního boje.“ duchovního rozvoje i získání ostatních 
nocie adoracje oraz Mszê Œwiêt¹, razem PóŸniej bardzo szczegó³owo Ojciec Supe- informací sloužících k jejich prospìchu. 
chwaliæ Pana Boga, wzajemnie siê ubogacaæ. rior mówi³ na temat ró¿nych myœli cz³owie- Možnost pohovoøit si a sdílet své zážitky s 
W spotkaniu uczestniczy³o 18 osób, nie tylko ka, które dodaj¹ nam si³ê i odwagê a jinými úèastníky, a tím navázat pøátelství 
z diecezji ostrawsko-opawskiej, ale tak¿e nejenom na rovinì duchovní, 
z arcydiecezji praskiej. W programie by³a ale i lidské má i dle slov 
miêdzy innymi tak¿e przechadzka do Polskie- úèastníkù takových setkání
go Cieszyna oraz odwiedziny i poznanie také svoji váhu, která se nedá 
historii koœcio³a pw. œw. Marii Magdaleny, jenom tak zahodit. Vìøíme, že 
który w czasie obchodów piêciolecia i prostøednictvím svìdectví 
koronacji obrazu Matki Bo¿ej Cieszyñskiej lidí, kteøí se zúèastnili tako-
w 2002 roku J. E. ks. bp Tadeusz Rakoczy vých setkání, zvýší se využití 
ustanowi³ diecezjalnym Sanktuarium Maryj- nabízených programù CPR a 
nym, gdzie czczona jest Matka Najœwiêtsza SP a mùžeme se tìšit na 
w swoim cieszyñskim Wizerunku. Zwiedziliœ- poznání budoucích úèastníkù 
my te¿ Zamek Piastowski, Rotundê œw. víkendù pro seniory a lidí 
Wac³awa, która jest najstarszym zabytkiem støedního vìku, na kterémko-
sakralnym, Rynek, studniê Trzech Braci i inne liv poutním místì.“
ciekawe miejsce.         Irena Szymonikowa

G³ównym punktem programu by³o spot-
kanie z O. Janem Adamíkiem SJ, Supe-
riorem  Parafii NSJ w Cz. Cieszynie, który 
przygotowa³ dla nas bardzo ciekawy wyk³ad 
na temat „Duchovní obnova” wg nauki œw.
Ignacego. Dla pobudzenia zainteresowania 
tym tematem warto zapoznaæ siê przynaj-
mniej z krótkim wstêpem:

„Další den je za námi. Obèas si uvìdomí-
me, že nežijeme takovým zpùsobem, jak 
bychom chtìli, aby náš život vypadal. A tak 
hledáme nìco, tøeba knížku, nebo nìkoho,
kdo by nám pomohl pohledìt na náš život 
oèima víry a nastínit možnou zmìnu. Jednou 
z cest, která se nabízí jsou duchovní cvièení 
nebo rekolekce, které jsou urèené k tomu, 
abychom se vnitønì obnovili. Dnes je nám 
tady nabízená duchovní obnova, která 
zprostøedkovává duchovní bohatství zkuše-
ností svatého Ignáce. Obnova je zamìøena 
na zlepšení vztahu k Bohu a na uvedení do 
každodenního praktického cvièení zpytování 
svìdomí. Tento druh zpytování je prostøed-
kem, který nás vede k tomu, abychom rostli 
ve stále hlubším osobním a dùvìrném vztahu 
k Bohu, k lidem i k sobì samému. Pro sva-
tého Ignáce mìlo toto duchovní cvièení 
takový význam, že když byl nìkterý z jeho 
spolubratrù jezuitù nemocen, tak mu øíkal:
denní hodinovou meditaci vykonat nemusíš, 
ale zpytování svìdomí neopouštìj a vìrnì 
ho plò. Je to totiž prostøedek, který jemu 
samotnému dopomohl k tomu, že byl 
schopen nalézat všechny vìci v Bohu a Boha 

Wikend dla Seniorów w Czeskim Cieszynie

Dìkujeme upøímnì a moc…

Odešel po dvoumìsíèní tìžké chorobì, posilován svátostmi i modlitbou
tìch, kteøí vìdìli o jeho chorobì a køížové cestì s ní spojené. Na tomto místì 
mu chci upøímnì a z celého srdce podìkovat za jeho velikou ochotu a moøe 
práce a èasu. Kdykoliv bylo tøeba, nechal svého a šel, aby Pánu tímto 
zpùsobem sloužil. A nebyl to jen kostelník, byly tu práce zednické,
instalatérské, práce s elektroinstalací, práce pøi pokrývání kostela, nová
omítka ve vnitøku hlavní vìže a další a další. Byl to zpìv ve sboru, pomoc
v technických vìcech ve farní budovì - byla by toho celá litanie. Vždy budu 
s úctou vzpomínat na chvíle po práci, kdy jsem mu dìkoval a on øíkával: 
„není za co, vždy� to je naše køes�anská povinnost“. Dobøe pochopil, že 
kostel potøebuje i tohle praktické zázemí a knìz není od toho, aby ovládal
zednièinu, pokrývaèství, elektøinu a jiné vìci. Rád budu vzpomínat, jak 
nìkdy, když jsem jej vezl do kostela,  øíkával: „Mì to tam tak táhne, tam je 
tak dobøe…“ Jsem pøesvìdèen, že Pán Života jej onoho kvìtnového rána 
pøivítal Doma se š�astným úsmìvem a otevøenou náruèí.

Veliké a upøímné podìkování na tomto místì patøí i jeho manželce, paní
Alžbìtì Zawadové za její pochopení a opravdu pìkné zázemí, které mu 
vytváøela. Dìkuji z celého srdce, upøímnì a moc i za dlouholeté osobní 
pøátelství. A� odpoèívá v pokoji a radosti našeho Pána!

Všechny nás smutnì zaskoèila zpráva o tom,
že v pondìlí 21. kvìtna 2007

v ranních hodinách odešel ke svému Pánu
náš dlouholetý, obìtavý kostelník, pan

František   Z a w a d a .

P. František
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Není žádným tajemstvím, že studijní a formaèní èást. Taktéž
v tìchto dnech konèí svùj „nultý“ výjezdy domù byly urèeny už 
rok studia na Cyrilometodìjské teo- v záøí. Tak hlavnì, od semináøe se 
logické fakultì v Olomouci další lišíme patrem, kde bydlíme. TK je 
mladý muž, který vyšel z naší totiž souèástí seminárního komp-
farnosti: 20-letého Pavla TATARKU lexu budov. Ale jinak se od semináøe 
urèitì mnoho z nás dobøe zná: dìlíme pozdìjším vstáváním, jinou
dlouhé roky ministroval, úèastnil se skladbou denního programu, máme 
života spoleèenství mladých, ve své pøedstavené, svou jídelnu, ...a je 
farnosti „byl vidìt“. Myslíme si, že to o cosi volnìjší, než v semináøi. 
si tento mladý sympatický muž (Asi to bude tím, že se øeditel TK 
zaslouží naši pozornost. A hlavnì jmenuje Volný)
potøebuje naši podporu, zejména tu 
skrze modlitbu. Modlitbu o to, aby MOST: Od doby vstupu Zdeòka 
se ve svých nejbližších mìsících Gibiece do øímského knìžského
a létech dobøe rozhodoval a naslou- semináøe jsi po nìkolika letech další 
chal hlasu našeho Pána. Nyní cítí, že z našich farníkù, který se rozhodl
byl povolán k duchovnímu životu. pro knìžské povolání. Všem nám je 
Naším úkolem je modlit se za nìho, jasné, že „do cíle“ máš ještì hodnì 
aby si Pavla Bùh vedl tam, kde ho daleko - nejménì  6 let, ale pøesto se 
chce mít. to už lezlo fakt „na mozek“. obyèejnì lidsky zeptám: proè jsi 

Životopis Pavla Tatarky (tak jak Leè, vydržel jsem a 31. kvìtna tam, kde jsi? 
nám ho napsal): 2006 jsem šel skládat zkoušku PT: Tak já si myslím, že knìžství 

dospìlosti. Opìt zasáhl Pán Bùh: Narozen dne 20.06.1987 v Tøin- není cíl, ale prostøedek. A ještì jeden 
maturoval jsem z práva, veøejné ci. Bydlištì rodièù: Nýdek. Rodièe: z mnoha rozdílù mezi mnou a 
správy, èeského a anglického jazy-Mùj otec se jmenuje Milan, narodil Zdeòkem - on se pøipravuje pro
ka. Právo i veøejná správa bylyse 30. dubna 1962 v Èadci na pùsobení v misijních oblastech jako
lehké, protože mì zákony dodnes Slovensku a po ukonèení støední takových, já pro pùsobení v misijní 
velmi baví, ale ty jazyky... Sice se školy šel pracovat do TŽ, kde ÈR. Normálnì formace trvá 6 let, 
anglicky uèím od školky, ale pøeci pracuje dodnes. Mamka se jmenuje ale my, kteøí jsme nastoupili hned 
jen k tìm maturitám už ta tréma Viera, narodila se 6. øíjna 1963 po maturitì, máme povinné roèní
nìjak patøí. Obstál jsem. Ale nejhor-v obci Svrèinovec, taktéž na Sloven- pøerušení (kdysi byla povinná
ší pøedmìt - èeský jazyk - na mì sku. Stejnì jako ta�ka, i mamka vojna, tak se to vyøešilo automa-
teprve èekal úplnì nakonec. Vìdìl pracuje v TŽ. Sourozenci: Myslím, ticky tím, že kluci nejpozdìji po 2. 
jsem, že jsem písemnou èást matu-že jsme celkem známá rodina a tak roèníku narukovali; my musíme po 
rity napsal dobøe a tak jsem se do se moc rozepisovat nemusím, ale TK, popø. po 1. roèníku v semináøi, 
èeštiny moc nepøipravoval. Alepøeci jen aspoò nìco: Starší bratr pøerušit a jít na zkušenou - do 
urèitì to všichni znáte, když se vždyMilan má 22 let, od loòského záøí je práce, do zahranièí,...). A proè zde 
probudí studentovo svìdomí aš�astnì ženatý a pracuje - neèekanì jsem? Hm, to se musím èasto ptát i 
øekne: „Hele, podívej se na to - také v TŽ. Mladšímu bratrovi sám sebe, protože èlovìk v 19-ti èiní 
aspoò..!“ Samozøejmì jsem vždyVláïovi je 18 a studuje 3. rokem na rozhodnutí na celý život a nìkdy to 
zaèínal první otázkou a pokraèovalSOŠ prùmyslové ve Frýdku. Lenka, jde trochu ztìžka. Pán Bùh si nás 
dále. A co se stalo? Vytáhl jsem si nejmladší èlen naší rodiny, má 16 a bìhem života tak nìjak obrušuje a 
otázku è. 1 :-) Tak jsem do dospì-v záøí zahájila své (doufejme) 4-leté sem tam to i zabolí, ale jak øíká P.
losti vstoupil s celkovou maturitoupùsobení na Hotelové škole v Èes- František: „Co nic nestojí, za nic 
za 6 a tìšil se na prázdniny...kém Tìšínì. nestojí!“. Tak když se nìkdy nìco 

A víc se o Pavlovi dozvímeVzdìlání: Na základní školu jsem nedaøí podle našich plánù, èi 
z našeho rozhovoru s ním…první dva roky chodil na sídlištì pøedstav, nezbývá, než spoléhat na 

Sosna, kde jsem do èervence Boží vedení. A i když mi matika 
minulého roku bydlel. Pak jsem se nikdy nešla tak v rovnici mého MOST: Pavle, pomalu konèíš
pøihlásil na 6. ZŠ Slezská s rozší- života a mých zkušeností vychází svùj první rok v knìžském seminá-
øenou výukou jazykù a dokonèil v této chvíli za znaménkem „=“ øi, pøesnìji øeèeno konèíš rok v kon-
povinnou docházku zde. Jak už to pouze knìžství. A sám na sobì èasto viktu v Olomouci. Co si máme 
bývá, èlovìk se chtì-nechtì musí v poci�uji, že Pán má neskuteènýpøedstavit pod pojmem „konvikt“?
15-ti rozhodovat kam dál. Mìl jsem smysl pro humor.Èím se liší od knìžského semináøe? 
na pøihlášce dvì školy: 1) Veøejno- Pavel Tatarka, dále jen PT:
správní èinnost ve Frýdku-Místku a Ano, pomalu ale jistì se blíží èerven MOST: Jak hodnotíš onen první
2) Cestovní ruch v Krnovì. Vìøím, a s tím i konec našeho pobytu rok, který jsi strávil tak trochu 
že s Boží pomocí jsem se dostal na v Teologickém Konviktu (dále jen mimo „tento svìt“, za zdmi konvik-
školu do Frýdku-Místku, kde mì TK). TK je takovým místem, kde se tu, mezi adepty knìžství, mezi
však hned první den èekal oprav- mladí muži, kteøí uvažují pracovat studenty? Co Ti toto období dalo, co 
dový šok - byl jsem jediný kluk v Církvi, uèí rozpoznávat Boží pøineslo, co vzalo?
nejen ve tøídì, ale v celém roèníku. PT: Vzpomínám si, když v Tøin-volání ke knìžství. Biskup Hrdlièka
Ono, samozøejmì, je pìkné být ci ještì kaplanoval P. Radek Drobisz,nás jednou trefnì oznaèil za „knìž-
jediným klukem mezi tolika jak se vždy louèil takovou smota-ská embrya“. Je zde pevnì stano-
sympatickýma sleènami, ale nìkdy vený denní øád, který se dìlí na 

Pavel Tatarka: na zaèátku cesty 

(pokraèování na str. 4)
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citelný rozdíl v mentalitách. Dále je niny, které jsem kdy mìl. Jelikož
ninou rùzných pøání a to bych taky to hlavnì vìkový rozdíl mezi námi, mì baví liturgie a asi mi to i jde, tak 
použil: bylo to tu hypermegasuper- napø. já jsem 2. nejmladší a nej- jsem byl požádán, abych dìlal
grandióznífamózní Ne, tak samo- starší spolužák má 40. To si myslím ceremonáøe pøi tøech primièních
zøejmì, z poèátku byl pro mì tìžký už samo tvoøí trochu rozdílné mších svatých. Jedna v Trenèínì na 
denní øád, protože jsem na to nikdy pohledy na vìci kolem nás. Mí Slovensku, druhá na Velehradì a
nebyl zvyklý. Pøesnì naøízené èasy, kamarádi jsou super. Mám je rád a tøetí v Kravaøích. Je to v rozmezí
kdy mùžeme ven, kdy rozjímat, líbí se mi, že když má nìkdo nìjaký jednoho týdne, tak doufám, že to
kdy studovat,...to mi dìlalo oprav- problém, tak mùže pøijít za nìkým nìjak zvládnu. K tomu jsem P.
dové problémy. Ale teï vidím, že je ze svých pøátel a probrat to. Máme Radkovi pøislíbil pomoc na Táboøe
to opravdu mnohem lepší, než když zde na øešení problémù samozøejmì pro ministranty, který bude na
si èlovìk má organizovat èas sám. otce spirituála, ale kamarád je Salajce. Pak mám nìjakou dobu
V TK jsme ze všech diecézí celé poøád kamarád. Nìkteøí kluci už volno, ale to konèí povinnou praxí
republiky, takže je nìkdy i hmata- mají za sebou nìjakou jinou fakul- na Diecézním centru pro mládež ve
telný støet mentalit, ale paradoxnì tu, máme zde jednoho doktora, dva Staré Vsi. A srpen bude samozøejmì
jsem si nejvíce rozumìl s klukem inženýry, nìjaké bakaláøe èi diplo- patøit Celostátnímu setkání v Tábo-
z budìjovické diecéze a druhý, se mované specialisty. Ale taky tøeba øe. Mám štìstí, protože jsem byl 
kterým jsme si „sedli“, studuje za sváøeèe, truhláøe, atd., kteøí si vybrán mezi 15 lidí z republiky,
pražskou arcidiecézi. I skladba dodìlali maturitu pozdìji. Nejsme kteøí pøipravují liturgickou èást
pokojù je rùzná, napø. já sdílím zde jen samí Èeši, ale máme mezi celého tohoto setkání. Kvùli toho
pokoj se super klukama, s Jirkou sebou i dva Slováky a dva Poláky. jsem však pøišel o týden prázdnin,
z Pardubic a s Davidem z Valašska, Opravdu je zde každý jiný a to je na protože jako pøípravný tým nastu-
z obce Návojná. Co mi to vzalo? Asi tom to krásné. pujeme do Jižních Èech už zaèát-
tak vìdomosti nabyté ze SŠ, které kem srpna.
bìhem již zmiòovaného pøerušení MOST: Jaká je studijní náplò Jestli chci pokraèovat? Jasnì!
budu nejspíš potøebovat, ale jinak konviktu? Co se studuje? Jistì nìkdy pøes hlavu proletí
o nièem nevím. myšlenky odejít, ale zatím to nìjak PT: Tak, zmínil jsem, že máme 

Pøineslo mi spoustu nových nevidím jako otázku tìchto dní. maximálnì 4 hodiny dennì, ale 
pøátel, skvìlých zážitkù, plno vìdo- Zatím pøemýšlím jen o tom, kdy v odpoledních hodinách se musíme 
mostí a hlavnì zmìnu pohledu na bude lepší „vybrat“ si to roènívìnovat studiu, protože to tak 
život jako takový. Taky mì to pøerušení, ale nìjak moc se tím urèuje denní øád. TK je hlavnì o ja-
trochu nauèilo hospodaøit s penìzi, nezabývám. Ono, nezbývá mi na to zycích - povinná latina, øeètina a 
protože tady je èlovìk závislý na pøemýšlení moc èasu, protože je jeden živý jazyk. Když má nìkdo na 
tom, kolik má a to si musí vždy spousta práce s programem na jazyky nadání, mùže se ještì zapsat 
dobøe rozmyslet, co si koupí a co prázdniny...na dobrovolné hodiny cizího jazy-
zas až tak nepotøebuje... ka. Dále jsou zde hlavnì pøedmìty, Co mám dál dìlat, ví stejnì

Ale jinak bych rok v TK dopo- které nás èekají na fakultì - nejlépe Pán a ten mi to dá vìdìt 
ruèil úplnì každému mladému spiritualita, filozofie, patrologie, podle potøeby. No ale Vás, milí
muži, a� už vidí své štìstí v èemkoli, liturgika,...no je toho vcelku dost. farníci, bych chtìl poprosit o to, 
protože to hodnì zmìní pohled na Semestry zakonèujeme zápoètem abyste nejen na mì, ale na všechny 
svìt a celkovì na život. nebo zkouškou, záleží podle pøed- kluky zde v semináøi, pamatovali ve 

mìtu. svých modlitbách. My se zde taky
MOST: èasto modlíme za „své“ farnosti…Jaké je prostøedí konvik-

tu, jací jsou Tví kamarádi? Co bys MOST: Jaké máš plány na obdo-
øekl o profilu, pùvodu a rysech bí prázdnin a co dál? Chceš MOST: Pavle dìkujeme za 
mladých mužù, kteøí jsou tam pokraèovat? opravdu zajímavé odpovìdi. A pøe-
s Tebou? jeme Ti, a� se Ti život ubírá tím PT: O prázdninách budu snad 

PT: Jak už jsem psal, je tu správným smìrem. nejvíce vytížený za všechny prázd-

Pokraèování ze str. 3

Mìsto Jablunkov bylo založeno slavnostnì toto námìstí, kterým pro- až do dnešní doby.
roku 1435. Od té doby prodìlalo chází silnice I. tøídy, dostává pojme- V rohu námìstí stojí kostel Božího 
mnoho zmìn. Ale jeho námìstí mì- nování Mariánské námìstí“. Tìla (Tìla a Krve Pánì). Do dnešní 
nilo svou tváø jen mírnì. V r. 1655 novogotické podoby se však dostávalS touto sochou je také spojena 
(Památkový ústav uvádí rok 1755) dávná tradice. V Jablunkovì vypukla postupnì. Pùvodnì na jeho místì stál 
zde byla postavena barokní fontána morová epidemie a proto se šlo na malý døevìný kostelík. Tento døevìný 
se sochou Panny Marie Nepo- svátek Jména Panny Marie s proce- kostel však zažil jisté zmìny - patøil 
skvr nìné  ( t zv.  Immacu la ta ) . sím k soše s prosbou o odvrácení této katolíkùm a 75 let také protestan-
2. 6. 1991 pøi slavnosti Božího Tìla nemoci od mìsta. Tuto milost si tùm. Pak se vrátil zase do rukou
P. Mgr. Evžen Kalisch øekl toto: jablunkované vyprosili. Od té doby se katolíkù. V r. 1620 se zaèalo se 
,,V dnešní slavný poutní den ke cti chodilo na námìstí každý rok za stavbou kamenného kostela a o 89 
Tìla a Krve Pánì posvìtíme nyní zpìvu mariánských písní. Kvùli let pozdìji byla ke kostelu pøistavìna
sochu Panny Marie postavenou totalitnímu režimu se však s prùvo- kaple Panny Marie Bolestné. Velikost
našimi pøedky, která vévodí našemu dem chodit nesmìlo, ale písnì se i této budovy však neodpovídala
mìstu a naší farnosti. A dnes také nadále zpívaly v kostele. Tak je tomu množství vìøících. A tak bylo pøi 

Malé okénko do jablunkovské farnosti
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vizitaci vroclavského biskupa A. Bert- ních písní a zpìv sloky písnì pøed Májové pobožnosti, v mìsíci øíjnu
rama rozhodnuto o rozšíøení kostela. každým jednotlivým zastavením. Ve pobožnost rùžencová. Májová
V r. 1932 došlo k jeho posvìcení. farním kostele se koná køížová cesta pobožnost se u nás zaèala šíøit

každý pátek a každou druhou nedìli v 2. pol. 19. stol. Tvoøí jí zejména V nedìli se mší svatých v naší 
postní. Litanie loretánská, mariánské písnì, farnosti zúèastní pøes 4000 lidí, kteøí 

duchovní ètení a také eucharistickési mohou vybrat z 10 mší, které se Další pobožností v jablunkovském
požehnání. Po ní vždy následuje mše slouží v celé farnosti. Ranní mše ve kostele je pobožnost Gorzkie ¿ale. Je
svatá. Rùžencová pobožnost v mìsíci všední den se úèastní kolem 80 lidí. to typicky polská pobožnost, která se
øíjnu má charakter podobný - LitaniiV rùzných obdobích celého roku se v naší farnosti praktikuje od jejího
Loretánskou však støídá modlitbamìní i zpùsoby slavení. Každé období založení. Pobožnost se skládá ze
rùžence. „Novou“ pobožností kona-liturgického, ale i obèanského roku vstupního zpìvu, tzv. „Pobudka“ (což
nou v našem kostele je pobožnost kemá svùj urèitý øád. se dá volnì pøeložit jako vybídnutí 
cti Panny Marie Fatimské. Je slavenak modlitbì), následuje Hymnus a V dobì adventní se konají tzv.
každý rok od 13.5. až do 13.10. „Pláè duše nad trpícím Pánem“. Na roráty. Je to zvyk slavit èasnì zrána 
každý mìsíc, vždy 13. dne. Chvála závìr se zpívá ,,Rozhovor duše s Bo-mši svatou ke cti Panny Marie. Název 
Matce Boží je vzdávána zpìvem lestnou Matkou“. V èeštinì tato je odvozen ze vstupního zpìvu - 
mariánských písní a také modlitboupobožnost alternativu nemá a není introitu - ,,Rorate coeli desuper“ - 
fatimského rùžence. Zaèíná vždy ve ani do èeštiny pøeložená. Pøesto se Rosu dejte, nebesa, shùry. To, že 
21.00 hodin a je zakonèena prùvo-této pobožnosti lidé rádi úèastní. bývala a je tato mše tak brzy zrána 
dem se svícemi kolem kostela s nese-Nedílnou složkou této pobožnosti je i (v nìkterých kostelech již v 5:00, 
ním sochy Panny Marie fatimské za kázání knìze na téma umuèení Ježíše u nás v 6:30) má pøipomínat, že 
zpìvu písní.Krista. Koná se každou druhou nedìli Panna Maria zasvitla lidem jako

v postní dobì. Poutní slavnost na svátek Tìla a ,,hvìzda jitøní“ pøed východem
Krve Pánì je již tradiènì spojena Slunce - Ježíše Krista. Tato mše svatá Nejvìtší køes�anské svátky v roce
s velkým prùvodem kolem kostela až zaèíná každý všední den kromì - Velikonoce oslavují Kristovo vítìz-
na Mariánské námìstí k soše nedìle v 6:30. Do roku 2005 byla ství nad smrtí. Na bílou sobotu se
Immaculaty. U oltáøe pøi fontánìslavena bez pøítomnosti dìtí. Od koná procesí se svícemi kolem kostela
knìz tradiènì žehná Nejsvìtìjší svá-r. 2005 se každé ráno slaví spolu se sochou Pána Ježíše Zmrtvých-
tostí celému mìstu. Prùvod kolems dìtmi, pro které je pøichystán vstalého a s Nejsvìtìjší svátostí. Je to 
kostela se koná ještì celý týden po speciální program, který zaèíná symbol slavnostního ohlášení Kristo-
veèerní mši svaté kolem kostela.v pondìlí po 1. nedìli adventní až do va zmrtvýchvstání.

24. 12. Mše svatá zaèíná prùvodem Zaèátkem listopadu se spoleènìMimo tyto velké svátky se u nás 
se svícemi. Každé dítì má svou svíci, modlíme za duše všech vìrnýchslaví i zvláštním zpùsobem Matka 
kterou nese k hlavnímu oltáøi za zemøelých. V nejbližší nedìli poBoží, Panna Maria. V kvìtnu jsou to 
zpìvu introitu „Rosu dejte, Památce zesnulých odpoledne
nebesa, shùry“. Po mši svaté zaèíná v kostele ,,Dušièková
èeká dìti snídanì ve farní pobožnost“. Zpívají se písnì za
kuchyni a po ní jdou do školy. zemøelé, ètou se jména tìch,

kteøí nás v posledním roceKromì mší svatých se však 
opustili a pak se se spoleènoui v jablunkovském kostele
modlitbou vydáváme na konají i rùzné pobožnosti. 
høbitov, kde se zapalují svíce a V dobì vánoèní je to tzv.
uctí se památka všech zemøe-vánoèní koledování nebo také
lých, ale také tìch, kteøí padliJeslièková pobožnost. V nedìli 
za války a nemají svùj vlastní po Božím narození jsou do 
hrob. Hroby se kropí svìcenoukostela zvány pøedevším dìti, 
vodou a za zpìvu písnì se ale i dospìlí, aby spoleènì 
vracíme zpìt do kostela.zazpívali Ježíškovi u jeslièek 

koledy, jako kdysi chudí Všechny tyto pobožnosti se
pastýøi. Zpìv koled se støídá s konají za pøítomnosti knìze.
vyprávìním pøíbìhu o naro- Svým zpìvem je obohacují
zení Pána Ježíše, s krátkou vìøící, èeská a polská schola,
modlitbou vìøících, knìze a èeský a polský chrámový sbor,
prosbami dìtí. ve farnosti pùsobí celkem

7 varhaníkù.Doba postní pak støídá 
radost a rozjásanost doby Ve farním kostele v Jab-
vánoèní a pøipravuje nás skrze lunkovì je v týdnu odslouženo
utrpení Ježíše Krista na prùmìrnì 15 mší svatých,
slavení Velikonoc. V této dobì v mìsíci kvìtnu a øíjnu je 
vnitøního usebrání se vìøící každý den pøidaná ještì jedna 
scházejí na pobožnost køížové mše svatá veèerní. V jablun-
cesty. Je to pobožnost inspiro- kovské farnosti pùsobí faráø
vaná umuèením Ježíše Krista P. Janusz Kiwak, kaplani
a jeho cestou na Kalvárii, kde Vladimír Ziffer a Pa vel
byl umuèen. Skládá se ze 14ti Schwarz, dále dva øádoví knìží
zastavení. Èasto je znázornì- františkáni - O. Filip Kahlert
na na 14ti obrazech èi velkých a O. Eligiusz Mazur.
malbách na stìnách kostela.
Typický je pro ni zpìv pašij- P. Janusz Kiwak
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Osobní asistence pro seniory a 
zdravotně postižené

Osobní asistence umožňuje:
· • vést důstojný a plnohodnotný život

v domácím prostředí,
· • pomoc při zabezpečení základních 

životních potřeb,
· • nácvik sebeobsluhy a používání 

kompenzačních pomůcek,
· • výchovná práce s dětmi se 

smyslovým, tělesným či mentálním 
postižením,

· • pomoc při zajištění chodu 
domácnosti,

· • pomoc při vzdělávání a výkonu 
povolání,

· • doprovod (lékař, úřady, školská 
zařízení),

· • další podle potřeby.

Cena služby: 65 až 85 Kč za hodinu.

Kontakt – kancelář Třinec:

Budova Sdružení zdravotně postižených
Jablunkovská 76, Třinec
Dagmar Skwarová – vedoucí pracovní 
skupiny
tel. 777 011 113
úřední hodiny: pondělí 12:00 – 16:00 
hod.
email: podaneruce@seznam.cz

1. Kolikrát se Jákob poklonil, když se po letech setkal se svým bratrem
Ezauem? (1 Moj 33,3)

2. Kolikrát zakokrhal kohout po Petrovì zapøení Pána Ježíše? (Jan 18,27)
3. Kolikrát se v knize Zjevení Ježíš pøedstavuje jako „Alfa a Omega“? 

(Zjev 1,8 a 22,13)
4. Kolikrát za den máme podle Ježíšovy rady odpustit tìm, kteøí se proti

nám provinili? (Mat 18,21-22)
5. Kolikrát dennì se v dobì svého zajetí v Babylónì modlil Daniel?

(Dan 6,11.14)
6. Kolikrát více jídla dostal pøi hostinì Benjamin než jeho bratøi?

(1 Moj 43,34)
7. Kolikrát apoštol Pavel ztroskotal na moøi? (2 Kor 11,25)
8. Kolikrát kýchnul vzkøíšený syn vdovy ze Šúnemu? (2 Král 4,35)
9. Kolikrát Noe vypustil z archy holubici? (1 Moj 8,8-12)
10. Kolikrát udeøil v Kádeši Mojžíš holí do skály, když Izraelci nemìli 

na poušti vodu? (4 Moj 20,11)
11. Kolikrát do týdne se postil farizeus, který se podle Ježíšova vyprávìní 

modlil v chrámì? (Luk 18,12)
12. Kolikrát obešli Izraelci Jericho pøi jeho dobývání? (Joz 6,3.15)
13. Kolikrát Hospodin volal na mladého Samuela? (1 Sam 3,4-10)
14. Kolikrát do roka se mìl každý muž ukázat „pøed Boží tváøí“, na místì, 

kdy byl uctíván Hospodin? (5 Moj 16,16) 
15. Kolikrát se Ježíš zeptal Petra, jestli ho miluje? (Jan 21,17)
16. Kolikrát Abraham smlouval s Hospodinem pøed znièením Sodomy?

(1 Moj 18,23-33)
17. Kolikrát více dobytka mìl Jób po zkoušce, kterou na nìho dopustil 

Hospodin? (Jób 1,3 a 42,12)
18. Kolikrát byly rozdìleny vody Jordánu? (Joz 3,16; 2 Král 2,8 

a 2 Král 2,14)
19. Kolikrát se mìl Naaman ponoøit do Jordánu, aby byl uzdraven

z malomocenství? (2 Král 5,10)
20. Kolikanásobnou náhradu dostane ten, kdo se pro Ježíše vzdá èasných 

vìcí? (Mat 19,29)

Biblický kviz

Kolikrát?

PODANÉ RUCE

PROGRAM:

  6.00 hod. - odjezd od pekárny GVUZD v Třinci
  9.00 hod. - příjezd do Łagiewnik, mše svatá, prohlídka poutního místa, 

oběd
13.00 hod. - Kraków – Sukiennice, Kościół Mariacki, Katedra Wawelska, 

Pałac Arcybiskupi
17.00 hod. - Wadowice

Předpokládaný návrat kolem 20.00 hodiny.

Przyjmujemy jeszcze zgłoszenia w zakrystii do drugiego autobusu, jeżeli będą 
jeszcze chętni parafianie.
Zgłoszenia wraz z zaliczą w wysokości 300,- Kč (autobus + przewodnik) 
przyjmujemy w zakrystii.

Třinecká farnost jako důkaz své vděčnosti 
za obdržené milosti od Pána Boha pořádá 

ve čtvrtek 21. 6. 2007

POUŤ DO KRAKOWA A ŁAGIEWNIK

PIELGRZYMKĘ AUTOKAROWĄ DO KRAKOWA I ŁAGIEWNIK

Dovoluji si Vás pozvat na svùj
ABSOLVENTSKÝ KONCERT,

který se koná dne 21. èervna 2007 
v 18:00 hod. ve foyer Kulturního

domu Trisia v Tøinci.

V programu uslyšíte romantické
klavírní skladby Chopina, 

Èajkovského,  známé souèasné
melodie a  zazní také jazz.

Jsem velmi rád, že mé pozvání 
k úèinkování pøijalo mnoho dalších 

mladých (i profesionálních)
hudebníkù, a proto doufám, že Vás

èeká pìkný hudební zážitek.

Michal Worek
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w programie Adopcji Serc, tak jak wszyscy czeñstwo czyha³o na ka¿dym miejscu. Dalej 
obecni z naszego pañstwa i zagranicy. Ojcem czuje siê w tych krajach niepokój. Ju¿ miêdzy 
duchowym spotkania by³ ks. Artur Cierlicki sob¹ siê nie bij¹, ale rozprawiaj¹ siê za 
SAC z Fulneku. Program spotkania by³ bardzo pomoc¹ s¹dów. Wiêzienia s¹ przepe³nione. 
ciekawy, uzupe³niony pokazem filmu o Rwan- Istnieje Sanktuarium Pojednania w Rwan-
dzie, Kongu, Burundii oraz wielk¹ iloœci¹ dzie, w którym ludzie potrafi¹ paœæ sobie 
wyœwietlonych piêknych kolorowych zdjêæ. w ramiona, razem siê modliæ, wybaczaæ jedni 
G³ównym punktem programu by³y Msze drugim. Jest tam te¿ adoracja Najœwiêtszego 
Œwiête oraz konferencje rekolekcyjne z te- Sakramentu przez ca³¹ dobê.”
matem Mi³osierdzia Bo¿ego, które prowadzi³ Oprócz tego mogliœmy zaznajomiæ siê
ks. A. Cierlicki. On sam przedstawi³ bardzo z ¿yciem codziennym mieszkañców tych
piêkne œwiadectwo o swej drodze do krajów. Z ich bied¹, problemami mieszka-
kap³añstwa: „Zaczê³o to wszystko tym, ¿e niowymi, g³odem i innymi trudnoœciami. 
gdzieœ w sercu zrodzi³o siê takie wielkie Widzieliœmy tak¿e wielk¹ radoœæ na twarzach 
pragnienie ¿ycia dla innych. Mia³em to dzieci, którymi opiekuj¹ siê siostry 
szczêœcie ¿yæ w parafii, gdzie obserwuj¹c w oœrodkach misyjnych. Wed³ug informacji 

Ród ludzki nigdy jeszcze nie obfitowa³ ksiê¿y widzia³em, ¿e oni naprawdê ca³y swój Josefa Kuchyni, odpowiedzialnego za 
w tak wielkie bogactwa, mo¿liwoœci i potêgê czas ofiaruj¹ dla innych, ¿e mo¿na do nich Adopcjê Serca w Czechach, w roku 2006 
gospodarcz¹, a jednak wci¹¿ ogromna czêœæ przyjœæ, porozmawiaæ o dobrym i z³ym. by³o zaadoptowanych 418 dzieci z ró¿nych 
mieszkañców œwiata cierpi g³ód i nêdzê a Chcia³em ¿yæ podobnym ¿yciem. To co mnie afrykañskich miejscowoœci jak Gikando, 
niezliczona jest iloœæ analfabetów. Nigdy przera¿a³o w ich ¿yciu, by³a ta ich samotnoœæ, Kabuga, Masaka, Ruhango, Butare, Rutshu-
ludzie nie mieli tak wyczulonego jak dziœ jak¹ prze¿ywaj¹ ksiê¿a, ¿yj¹c na plebanii ru, Ntamugenga, Goma - Keshero. Oprócz 
poczucia wolnoœci, a tymczasem powstaj¹ sami. I wtedy przysz³a taka myœl, ¿e jest tego Ruch MAITRI w Czechach daje 
nowe rodzaje niewoli spo³ecznej i psychicz- mo¿liwoœæ ¿ycia w zakonie, gdzie bracia pieni¹dze na wykszta³cenie sierot oraz na 
nej. Wspó³¿ycie miêdzy ludŸmi nie da siê tworz¹ wspólny zespó³, wspóln¹ rodzinê. pomoc g³oduj¹cym w tych miejscowoœciach. 
poprawiæ jedynie poprzez udoskonalenie Wtedy postanowi³em wst¹piæ do Zakonu W 2006 roku odes³ano do Rwandy 115 tys. 
techniki i poszerzenie wiedzy fachowej. Pallotynów, gdzie póŸniej przyj¹³em USD a do indyjskiego Manipuru 10 tys. USD.
Zawsze decyduje to „coœ”, co jest w cz³o- œwiêcenia. Pos³ugê kap³añsk¹ rozpocz¹³em Bardzo nas cieszy, ¿e nasza wspólnota 
wieku: jego wewnêtrzna postawa, jego w parafii ko³o Warszawy, póŸniej na Sympatyków Radio Maryja oraz wielu 
stosunek do œwiata, do drugiego cz³owieka, S³owacji, potem w Starej Boleslavi a teraz dalszych parafian, ma tak¿e w tej pomocy 
do Boga. Grzechem wspó³czesnoœci jest jestem w Fulneku w piêknym koœciele Œw. swój udzia³. Mamy adoptowanych dwoje 
egoizm, który sprawia to, ¿e cz³owiek nie jest Trójcy. Najwa¿niejsze, to uœwiadomienie dzieci - Rachel i Vincenta (dalsze adopcje 
w stanie dostrzec potrzeb innych ludzi, nie sobie, ¿e Bóg naprawdê mnie kocha i to, ¿e indywidualne, albo  przez inne organizacje), 
umie poœwiêcaæ siê dla drugiego. A jednak ju¿ tyle razy da³ mi tego wyraz, ¿e naprawdê oprócz tego przesy³amy pieni¹dze na do¿y-
znalaz³a siê du¿a  liczba zapaleñców, którzy jest obecny, ¿e o mnie siê stara, chroni nawet wianie i oczywiœcie ju¿ od 3 lat banda¿e do 
skupiaj¹ siê wokó³ idei mi³osierdzia, obda- przede mn¹ samym, przed moimi nieroz- Indii.  W tym roku przes³ano z naszej parafii 
rzeni wielk¹ wra¿liwoœci¹ na potrzeby wa¿nymi posuniêciami. ¯e ten Bóg, którego trzynieckiej 380 banda¿y. Ostatnio anoni-
innych. S¹ to wszyscy, którzy udzielaj¹ siê nieustanne mi³osierdzie Jego prze¿ywam, mowa darczyni przekaza³a na zakup bawe³-
w Ruchu MAITRI. Jest to szczególna misja - zawsze jest przy mnie. Dla mnie jest to nianej w³óczki 1000,- Kè.  Za to wszystkim,
s³u¿ba drugiemu cz³owiekowi, w dodatku niesamowite.” którzy w jakikolwiek sposób w³¹czaj¹ siê do 
cz³owiekowi, którego nie znamy, bezimien- Autorem przepiêknych zdjêæ oraz filmów pomocy biednym trzeciego œwiata wielkie
nemu bratu, który ¿yje w Afryce Œrodkowej, z Afryki by³ p. Tadeusz Makulski, szef Pan Bóg zap³aæ.
który najbardziej potrzebuje naszej pomocy. gdañskiego oœrodka MAITRI, który w stycz-
Ca³a praca opiera siê na wierze, na wiêzi niu tego roku odwiedzi ³ wszystkie
z Chrystusem, podejmowaniu dzia³añ w du- pallotyñskie oœrodki w tych krajach: „Ruch
chu mi³oœci, nie tylko w dziedzinie pomocy ten dzia³a u nas  od trzydziestu lat. Adopcj¹ 
materialnej, ale równie¿ duchowej przyczy- serca zajmujê siê dziesiêæ lat. Jestem tak¿e 
niaj¹c siê do wzrostu wiary, zw³aszcza gdy rodzicem adopcyjnym i wolontariuszem. 
chodzi o pracê misyjn¹. Od 10 lat istnieje W Gdañsku pod opiek¹ adopcyjn¹ mamy 
program Adopcja Serca, który jest indywi- prawie 1800 dzieci. Te dzieci wspierane s¹ 
dualnym lub zbiorowym patronatem nad przez siostry w 12 placówkach misyjnych na 
wskazanym przez misjonarzy ubogim, zwykle terenie Rwandy, Konga i Burundii. Wspie-
osieroconym dzieckiem. Program ma ró¿ne ramy placówki misyjne w ró¿nych zakresach. 
formy w zale¿noœci od poziomu nauki: szko³a Od dawna nosi³em siê z zamiarem wyjazdu, 
podstawowa, szko³a œrednia, szko³a ¿ycia, lecz bez pomocy pallotynów i sióstr 
do¿ywianie, przychodnie lekarskie i szpitale pallotynek by³oby to niemo¿liwe. To by³a 
itp. podró¿ z tych, które zmieniaj¹ ¿ycie 

W Czeskim Cieszynie od 18 do 20 maja cz³owieka, zmieniaj¹ spojrzenie na œwiat. 
odby³o siê ogólnopañstwowe spotkanie Widzia³em wstrz¹saj¹ce sceny. Bez opieki
cz³onków Ruchu MAITRI. Ca³e spotkanie duchowej misjonarzy na miejscu, bez 
zorganizowa³ p. mgr Piotr Roszak z Czeskiego codziennej Eucharystii, bez modlitwy bardzo 
Cieszyna, który jest bardzo zaanga¿owany trudno by³oby to przetrwaæ. Niebezpie-

Ogólnopañstwowy zjazd Ruchu MAITRI

w Czeskim Cieszynie

„Panie, uczyñ z nas narzêdzia Twego pokoju,
abyœmy siali mi³oœæ tam, gdzie panuje nienawiœæ,
wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda,
jednoœæ tam, gdzie panuje zw¹tpienie,
nadziejê tam, gdzie panuje rozpacz,
œwiat³o tam, gdzie panuje mrok,
radoœæ tam, gdzie panuje smutek.
Spraw, abyœmy mogli nie tyle szukaæ pociechy,
co pociechê dawaæ,
nie tyle szukaæ mi³oœci, co kochaæ.
Albowiem daj¹c - otrzymujemy,
wybaczaj¹c - zyskujemy przebaczenie 
a umieraj¹c rodzimy siê do ¿ycia wiecznego.”

                      Modlitwa Œw. Franciszka z Asy¿u

Irena Szymonikowa

Modlitwa
„Jezu, który powiedzia³eœ nam: 
„Kochajcie jedni drugich”, 
naucz nas kochaæ tych, którzy nie s¹ kochani.
Daj nam zrozumieæ, ¿e w ka¿dym momencie 
naszego ¿ycia, ¿ycia szczêœliwego 
i strze¿onego przez Ciebie, istnieje tysi¹ce 
ludzi, którzy s¹ naszymi braæmi, którzy cierpi¹, 
byæ mo¿e bez nadziei nie zas³uguj¹c 
na cierpienie.
Panie nie dopuœæ, bym by³ szczêœliwy tylko ja.
Naucz mnie dzieliæ radoœci i smutki z innymi.
Niech to spotkanie z Tob¹,
w Eucharystii pozwoli mi lepiej zrozumieæ 
Twoje przykazanie: „Kochajcie jedni drugich”.
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Slavnost Nejsvìtìjší Trojice (3.6.)

1. ètení: Pø 8,22-31; 2. ètení: Øím 5,1-5; 

Evangelium: Jan 16,12-15

Žalm: odp. Hospodine, Pane náš, jak 

podivuhodné je tvé jméno po celé zemi.

Ref. Jak jest przedziwne imiê Twoje, Panie.

10. nedìle v mezidobí (10.6.)

1. ètení: 1 Král 17,17-24; 2. ètení: Gal 1,11-

19; Evangelium: Lk 7,11-17

Žalm: odp. Chci tì oslavovat, Hospodine, 

nebo� jsi mì vysvobodil.

Ref. S³awiê Ciê, Panie, bo mnie wybawi³eœ.

11. nedìle v mezidobí (17.6.)

1. ètení: 2 Sam 12,7-10.13; 2. ètení: Gal 

2,16.19-21; Evangelium: Lk 7,36-8,3

Žalm: odp. Odpus�, Pane, co jsem zavinil

høíchem.

Ref. Daruj mi, Panie, winê mego grzechu.

Slavnost Narození sv. Jana Køtitele 

(24.6.)

1. ètení: Iz 49,1-6; 2. ètení: Sk 13,22-26; 

Evangelium: Lk 1,57-66.80 

Žalm: odp. Chválím tì, že jsem vznikl tak 

podivuhodnì.

Ref. S³awiê Ciê, Panie, za to, ¿eœ mnie 

stworzy³.

13. nedìle v mezidobí (1.7.)

1. ètení: 1 Král 19,16b.19-21; 2. ètení: Gal 

5,1.13-18; Evangelium: Lk 9,51-62 

Žalm: odp. Ty jsi, Hospodine, mým 

dìdièným podílem. 

Ref. Pan mym dziedzictwem, moim 

przeznaczeniem.

Nedìlní a sváteèní
liturgie v èervnu

Poøad bohoslužeb v èervnu

most

Pøíští èíslo MOSTu

vyjde 1. èervence 2007.

Pøíspìvky mùžete

zasílat do 19.6.2007.

Denní modlitba Apoštolátu
Nebeský Otèe,
kladu pøed tebe celý dnešní den. Pøináším ti 
v nìm své modlitby, práce, radosti i utrpení 
ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši 
svaté neustále zpøítomòuje obì� sebe 
samého za záchranu svìta.
Duch Svatý, který jej vedl, kéž je i mým 
prùvodcem a vyzbrojí mì silou pro svìdectví 
o tvé lásce.
To vše pøináším jako svou nepatrnou obì� 
spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a 
Matkou Církve, zvláštì na úmysly, které nám 
pøedkládá Svatý otec a naši biskupové pro 
tento mìsíc:
1. Všeobecný úmysl: Aby Pán chránil 
všechny námoøníky.
2. Misijní úmysl: Aby se stala církev Severní 
Afriky pùsobivou svìdkyní Boží lásky.
3. Národní úmysl: Aby se mladí lidé 
rozhodovali pro své budoucí povolání nejen s 
ohledem na vlastní prospìch, ale nechali se 
pøi své volbì vést Duchem Svatým. 

Úmysly apoštolátu modlitby
– èerven 2007

1. Nedìle 3.6.2007 - Slavnost Nejsvìtìjší pátek - ranní èesky, veèerní polsky.
Trojice; 6.30 a 10.00 èesky, 7.50  a 17.00 V úterý, ètvrtek, sobotu - ranní polsky,
polsky. veèerní èesky.
2. Ètvrtek 7.6.2007 - Slavnost Tìla a Krve 12. Každý ètvrtek od 16.00 a první pátek
Pánì. po ranní mši svaté je výstav Nejsvìtìjší 
3. Nedìle 10.6.2007 - 10. nedìle Svátosti Oltáøní.
v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 7.50  a 13. Každý pátek po ranní i veèerní mši
17.00 èesky. svaté je výstav Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní 
4. Pátek 15.6.2007 - Slavnost Nej- s modlitbou Korunky k Božímu Milosr-
svìtìšího Srdce Ježíšova. denství. První pátek v mìsíci - litanie a 
5. Nedìle 17.6.2007 - 11. nedìle v mezi- zasvìcení Božskému Srdci Ježíšovu.
dobí; 6.30 a 10.00 èesky, 7.50  a 17.00 Každý poslední pátek v mìsíci v prùbìhu
polsky. celého školního roku se modlíme za dìti, 
6. Nedìle 24.6.2007 - Slavnost Narození mládež, žáky, studenty, katechety, uèitele
sv. Jana Køtitele; 6.30 a 10.00 polsky, a vychova tele pøi veèerní adoraci
7.50  a 17.00 èesky. polsky. Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní od 16.00 hodin 
7. Pátek 29.6.2007 - Slavnost sv. Petra a (mimo dobu postní).
Pavla, apoštolù. 14. Mše svatá v Domovì dùchodcù na 
8. Nedìle 1.7.2007 - 13. nedìle v mezi- Sosnì je každý pátek v 15.30. Pùl hodiny
dobí; 6.30 a 10.00 èesky, 7.50  a 17.00 pøed zaèátkem mše svaté je možno
polsky. pøistoupit ke svátosti smíøení.  Mše svatá
9. V mìsíci èervnu slavíme pobožnosti v Nemocnici Sosna je sloužena každou
k Nejsvìtìjšímu Srdci Ježíšovu. sobotu v 15.30. Pøede mší sv. pøíležitost 
10. Každou nedìli pùl hodiny pøed veèerní ke svátosti smíøení.
mší svatou  je adorace Nejsvìtìjší 
Svátosti Oltáøní a svátostné požehnání. Redakce neruèí za jazykový sled 

Poslední nedìle v mìsíci - Mariánské jednotlivých mší sv. Sledujte vývìsku 

veèeøadlo. kostele!

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

Program spotkañ

niedziela 17. 6. 2007 - 
Pielgrzymka Podwórkowych
Kó³ek Ró¿añcowych Dzieci 
do Czêstochowy.
Wyjazd o godz. 6:00 od Piekarni
Gvuzd.
Zaliczka 200 Kè. 
Dzieci otrzymuj¹ zni¿kê.

sobota 23. 6. 2007 – 
Spotkanie Sympatyków Radia 
Maryja w salce parafialnej
o godz. 14:30.

poniedzia³ek 25. 6. 2007 – 
Ostatnie spotkanie
przedwakacyjne z Pismem
Œwiêtym i Katechizmem 
o godz. 15:00 w salce parafialnej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich
parafian.


