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KALENDÁRIUM ANEB OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝM DĚNÍM
18. 12. 2021
12. 12. 2021
01. - 16. 01. 2022
17. 01. 2022
28. - 30. 01. 2022
30. 01. 2022
11. 02. 2022
26. 02. 2022
27. 02. 2022
02. 03. 2022
04. 03. 2022
25. 03. 2022
25. - 26. 03. 2022
02. 04. 2022

Předvánoční sbírka trvanlivých potravin pro sociálně potřebné rodiny (ukončení sbírky)
Společná modlitba u hrobu v Bukovci při příležitosti 1. výročí
úmrtí o. Adama Ruckého
Tříkrálová charitní sbírka za účasti našich farníků
Ekumenická bohoslužba za jednotu křesťanů, host
Mons.M. David, apoštolský administrátor
Modlitební triduum hnutí Modlitby matek
Pobožnost u jesliček se zpěvem farního sboru Ad Dei Gloriam
Pobožnost s požehnáním nemocným při příležitosti
30. Světového dne nemocných
Mše sv. za zemřelého biskupa Františka V. Lobkovicze;
vytvořena vzpomínková nástěnka
Požehnání nové křížové cesty ve Zpupné Lhotě o. Mgr. Janem
Czudkem Th. D.
Popeleční středa, zapojení do Postní almužny, postní úkoly
pro děti i dospělé
Ubytování 27 ukrajinských dětí s doprovodem z města Luck
v exercičním domě
Zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie při večerní mši sv.
Na výzvu papeže Františka – iniciativa „24 hodin pro Pána“ – adorace, sv. smíření
Farní postní duchovní obnova s Pavolem Strežo

KINO PRO KOLEDNÍKY
Srdečně zveme nejmenší koledníky Tříkrálové sbírky na promítání pohádky! Budeme se na vás těšit u pohádky
„Myši patří do nebe“ a to:
30. dubna v kině Ex Karviná v 16:00 hodin
8. května v kině Central v Českém Těšíně v 16:00 hodin
8. května v kině Svoboda v Těrlicku v 16:00 hodin
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POMÁHÁME UKRAJINSKÝM DĚTEM
Milí farníci, většina z vás jistě ví, že po vypuknutí
války se taky naše farnost ihned zapojila do pomoci
ukrajinským imigrantům. Ale jak se tato vlna pomoci
zvedla? A jak se u nás děti vlastně mají?
Na prosbu Diakonie Apoštolské církve (AC)
a při stále se měnících informacích o tom kdo, kdy, kam
a jak dorazí, se v prostorách exercičního domu podařilo
ubytovat 27 dětí a 4 jejich vychovatelky z ukrajinského
města Luck. Jejich nečekaně rychlým příjezdem v pátek
4. 3. 2022 se naše farnost obrátila o 180o a od té doby je
stále v pohybu.
Je opravdu krásné vidět kolik ochotných lidí
skrz naskrz všemi věkovými kategoriemi se v krátké
době našlo, aby se přidalo k tomuto dílu. Organizace
ubytování, dopravy, stravování, úklidu, zásobování
a také volnočasových aktivit s dětmi vyžaduje
mnoho schopných a pomocných rukou. Díky ochotě
a angažovanosti dobrovolníků se nám podařilo v krátké
době na faře vytvořit podmínky pro pobyt ukrajinských
imigrantů. Jelikož je to skupina tvořena hlavně dětmi,
je kromě základních potřeb postaráno také o pestrý
program. O ten není nouze, jelikož se lidé sami hlásí
s nabídkami programu od dopoledne stráveného ve
školce a ve středisku Amos se speciální péčí, přes
výtvarné aktivity, až po canisterapie (terapie se psy).
Za zmínku stojí výlet do ostravské zoo, kam
s dětmi vyrazila jednoho sobotního dne mládež naši

farnosti. Děti byly radostí bez sebe už jen při pohledu
na sportovní auta na dálnici, jaké bylo teprve jejich
nadšení, když jsme dorazili do VELKÉ zoo s VELKÝMI
zvířaty. Jelikož byl den dlouhý a zájem dětí vzbuzovala
všechna zvířata, ušli jsme téměř 11 km. Viděli jsme lvy,
medvědy, žirafy a jiná zvířata. Největší hvězdou dne byl
ale bezesporu hroch, kterého jsme navštívili dokonce
dvakrát, jelikož při našem prvním setkání poklidně spal
ve svém vodním království. Po náročném dni jsme se
vrátili na faru, kde unavené děti přivítala výborná teplá
večeře.
Co se týče naší komunikace, tak ta naštěstí nevázne.
Asi každý, kdo se s nimi snažil od jejich příjezdu
komunikovat, zapojil veškeré schopnosti k dorozumění
se všemi možnými jazyky, které znal a nevěděl, že je
zná. Když nepomáhá ani Google překladač, tak pomáhají
ruce, nohy, zkrátka pantomima. I přesto, že tato situace
je smutná, vzájemně se obohacujeme úsměvy, radostí ze
společně prožitých chvil a novými zkušenostmi.
Je nádherné, jak je tato celá situace vedena Duchem
Svatým a otevírá srdce potřebám druhých. Děkujeme
taky všem dobrovolníkům za jejich lásku, dobrotu
a štědrost, neboť jak je psáno v Bibli – „požehnanější
je dávat než dostávat“, Skutky 20,35. Věříme, že tento
sice ne vždy pohodlný, ale krásný čin, každému z nás
připravuje cestu do nebe.
PS
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WSPÓLNOTA STRAŻY HONOROWEJ
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
w życiu naszej parafii

Życie Straży Honorowej
w naszej parafii po przejściach pandemicznych, uległo nieco zmianie.
W zeszłym roku odeszło do Pana
kilku naszych członków uszczuplając nasze szeregi. Byli to świętej
pamięci Helena Kantorová, Zdenka Kiszová, Ján Ješko i Anna Branna. Smutnym wydarzeniem była też śmierć naszego pierwszego opiekuna
ks. Zbyszka Gubały. Aby zachować trwanie naszej
wspólnoty w naszym kościele zwróciliśmy się z prośbą
do naszego świętego Melchiora Grodzieckiego, którego
relikwie znajdujemy w bocznej nawie naszej świątyni,
by zechciał stać się naszym patronem.
Nadal jednak staramy się pełnić swe obowiązki
członków straży. Przede wszystkim trwać w Godzinach
Obecności przy Sercu naszego Pana, wynagradzając Mu
boleści i zranienia, których codziennie doświadcza Jego
Najświętsze Serce. Dla chorych członków straży jest to
wyjątkowa okazja, by swoje cierpienia ofiarować za nawrócenie grzeszników, którzy są również ukochanymi
dziećmi Ojca, a za które nasz Pan poniósł męczeńską
śmierć na krzyżu. Okres Wielkiego Postu jest właśnie
szczególnym czasem, by wypraszać u Najświętszego
Serca nawrócenia grzeszników. O to szczególnie proszeni są właśnie chorzy członkowie, których cierpienia
mają przed Panem szczególną wartość.

Oprócz zwykłych obowiązków niektórzy członkowie podjęli się tłumaczenia materiałów strażowych na
język czeski. Siostra Jana Machandrová przetłumaczyła
broszurę materiałów formacyjnych Straży Honorowej
obejmującą 12 tematów. Wszystkie wyszły również
w Cyrylo - Metodyjskim tygodniku Světlo. Siostra Ludmila Liszková podjęła się tłumaczenia biletów zelatorskich w liczbie 33 sztuki. Zawierają one osobiste przesłania Serca Jezusowego dla każdego członka na dany
miesiąc. Posłużą one członkom czeskiej narodowości,
zwłaszcza spoza naszej wspólnoty utrzymujący kontakt
z nami drogą korespondencyjną.
Początkiem tego roku z funkcji zelatorki zrezygnowała siostra Krystyna Roszak, a na jej miejsce została powołana siostra Elżbieta Mokrosz, która zgodziła
się przejąć wszystkie obowiązki dotyczące zelatorstwa.
O zmianach została powiadomiona Dyrekcja Straży
Honorowej w Krakowie. Elżbieta Mokrosz otrzymała
oficjalny dyplom zelatorski uprawniający ją do pełnienia tej funkcji. Kronika Straży Honorowej, którą dotychczas prowadziła poprzednia zelatorka, została przekazana siostrze Edmundzie Juroszek.
Niech Najświętsze Serce Jezusa błogosławi całej
wspólnocie i nastałym zmianom, aby wypraszając łaski
dla świata nadal wiernie trwała przy Jego Sercu.
KR

Modlitwa do św. Melchiora Grodzieckiego
Święty Melchiorze Grodziecki – męczenniku za wiarę płonący żywą miłością do Bożego Serca,
Straż Honorowa NSPJ naszej parafii przychodzi do Ciebie, byś zechciał stać się jej patronem.
Pomóż nam, drogi nasz patronie, zdobyć jak najwięcej serc kochających Jezusa i nie pozwól,
by brak członków, zwłaszcza młodych, doprowadził do zaniku naszej wspólnoty w naszym
kościele. Święty Melchiorze Grodziecki – módl się za nami. Amen.

SYNODA OČIMA JEDNÉ Z FARNÍCH SKUPINEK
CÍRKEV – POSLÁNÍ – SPOLEČNĚ

Milí farníci, na těchto řádcích budete mít možnost nahlédnout očima jedné z farních skupinek,
jaké zkušenosti, postřehy, podněty přineslo jejich
setkávání, jejich hledání odpovědí při formování
se v duchu synodality, při hledání odpovědí, jak putovat společně,
jak a co změnit, jak a co udělat,
abychom naplňovali předem dané
poslání křesťana ve své farnosti,
ve společenství, v církvi. V kostele jsme se modlili a stále se modlí-

me modlitbu za synodu, protože to, co jsme započali
a zakoušeli ve svých skupinkách, v nás mělo probudit touhu setkávat se a vést dialog i nadále.
Naše skupinka se v počtu od pěti do osmi členů
sešla v sálce pod farou celkem třikrát. Od základních otázek, jak „putujeme společně“, jak se toto společné putování projevuje ve farnosti, společenství, rodině, jsme
se pak dotýkali tématu, jak jsme vnímaví pro formaci
v duchu synodality, jak jsme schopni vést dialog, jaké
těžkosti, či střety to přináší, zda jsme schopni zúročit
zkušenosti našich národnostních skupin (Češi, Poláci),
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které patří do naší farnosti. Při diskuzi jsme postupovali podle předem vypracovaného vzoru o. Janem a drželi
jsme se jeho povzbuzení, že se toho nemáme bát, že je to
pro nás něco nového, ale že nic nemůžeme pokazit, ba
naopak zakusit, že Duch sv. se projeví jedině tehdy, když
budeme jednat, a tak s tímto odhodláním jsme do toho šli
a s impulsy některých se dělíme:
• Skrze synodu jsme zakoušeli, jak v každém z nás
je touha se setkávat, poznávat, přiblížit se a jak
tato rovina je v církvi nedoceněná. A tak jsme děkovali za tu nabídku či výzvu papeže Františka.
Na každém setkání jsme zakoušeli sílu Ducha sv.
a On se projevoval skrze každého z nás radostným
sdílením, pokojným nasloucháním i vyslovením
touhy po jisté změně. Církev jako instituce je velmi rozvinutá, ale abychom se blíže poznali a byli
ve větší míře schopni putovat společně, nestačí
se potkat jen v kostele v neděli na mši svaté. Je
dobré se zapojit do společenství, kterých je v naší
farnosti více nebo se zapojit, tak jsme to zakusili
my, do synodální skupinky – setkat se v určeném
čase, na daném místě s konkrétními lidmi, a tak je
možné jeden druhého poznat, naučit se vést dialog, naslouchat, přiblížit se, být svědkem. A tak
jsme se učili vést dialog na konkrétní téma.
• Být součástí společenství je velmi obohacující, setkáváme se při modlitbě i formaci, navzájem se
poznáváme, v rámci hnutí spolupracujeme s vedením i mezi jednotlivými skupinami na národní
i mezinárodní úrovni. Sám člověk nic nezmůže
– cítí se opuštěný, zapomenutý – vděčnost za společenství ve farnosti – Pán nám dal vše od A do
Z – zamýšlet se s pokorou – držet se Desatera –
naslouchat Duchu svatému – svatý nespadl z nebe
– je to cesta.
• Pokud neznám Písmo sv., nemohu vést diskuzi –
abych mohl komunikovat, musím něco vědět – neustále se učit – využít nabídky Školy nové evangelizace – kurzů, duchovní obnovy, poutí… Dialog – výměna názorů, umění naslouchat, nejde o to, abychom
se hádali, nemyslet si, že jen já mám pravdu, mluvit
na rovinu, být slušný, přemýšlet, rozjímat, neposuzovat, vyčkat – prosit Ducha sv., aby mi pomohl dozrát, porozumět. Čím víc s Bohem mluvím, tím víc
Ho poznávám, to stejné je s člověkem. Polsko-český
problém – řešitelný – neřešitelný – modlit se za to,
hovořit, poznávat, čekat, a ne hned kriticky reagovat
– hledat, co nás spojuje, striktně neoddělovat Poláky
a Čechy.
• Návrh: setkávat se také více v kostele, nejen za zavřenými dveřmi v sálkách pod farou – aby i lidé
„z venku“, kteří nejsou zapojeni ve společenstvích
ve farnosti a ostýchají se, vyšli z anonymity a mohli
„ochutnat“– nejdříve jako pozorovatelé, a postupně
by se třeba zbavili ostychu a zapojili se do dialogu,

•
•

•

•

•

modlitby, společenství.
Vznesen návrh na zavedení biblických hodin v kostele, které by mohly vést třeba naše sestry SSJ.
Z dialogu také vyplynulo, že někteří vůbec nevědí,
jaká společenství máme ve farnosti a že ani jednotlivá společenství se mezi sebou neznají, a tak byl
dán návrh, aby se pro farnost například uspořádala
společná pobožnost (adorace), kde by se jednotlivá společenství krátce představila, pak by se mohla
před oltářem za každé společenství zapálit svíčka –
symbol světla a pak všichni společně pod vedením
faráře (kněží) by se pak modlili – chvály – díky –
prosby.
Další tip: zvát osobně na různé akce, např. se osvědčila iniciativa seniorů – poznávání kostelů a kaplí,
kdy se připojili alespoň někteří noví farníci, postupně se zbavili ostychu a zapojili se do rozhovorů
u kávy. Postcovidová lenost, pohodlnost, ztráta víry
– mnozí se nevrátili do kostela, živý Bůh v Eucharistii jim nechybí – ke svátostem nechodí – nahradili to pasívním sledováním bohoslužeb u počítače
či televize – pochvalují si ten klid u kafíčka – nikdo
je neruší – pokud o někom takovém vím, zkoušet
pozvat, vysvětlit.
Některým vadí děti v kostele, kterým rodiče dovolí všechno – nedůstojné chování – schází výchova
dětí i některých rodičů, jak se chovat v kostele –
modlit se za ně a citlivě, ale s láskou je přijímat,
milovat.
A závěr? Pochopit život, pochopit, že znakem křesťana je kříž (horizontála, vertikála, vzájemnost,
přátelení všech se všemi a především s Bohem,
nést pomoc bližním – materiální i duchovní), pochopit znamení doby – najít kotvu – opustit svět
plný chaosu, množství informací, svodů a nabídek
všeho možného (vlastnit, ovládat) a otevřít se Božímu Duchu, čerpat a učit se od Ježíše, u Ježíše:
„Já jsem Cesta, Pravda a Život“ – tento zdroj mi
dá moudrost, světlo, náhled, sílu, rozhodně nevstoupit do izolace, nezakonzervovat se, ale otevřeně vystupovat, svítit všem i proti všem, čerpat
sílu ze svátostí, modlitby růžence, chodit pravidelně ke sv. smíření, více si vážit toho, že jsme lidmi, vážit si toho bohatství, které máme ve farnosti
(našich kněží, sestřiček, rodin s dětmi, seniorů,
pestrého spektra společenství), vzít život za správný konec, dorůstat do Lásky, jsme tu přece na tom
světě proto, abychom dozráli ke schopnosti přijetí
spásy. Církev je Kristovo mystické Tělo. Usilovat
o co nejužší shodu s Kristem.
„Jako Otec poslal mě, tak i já posílám vás“, říká
Ježíš. „Jane, Jano, Petro, Mladko, Vlaďko, Jiřko,
Geňo, Otylko, posílám také Tebe.“ Jak odpovíš?
Zapsala: Jana Machandrová
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POŻEGNANIE O. JÓZEFA STECZKA SJ

W czwartek 24 marca
br. w Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Starej Wsi pożegnano Ojca
Józefa Steczka SJ, który odszedł do Pana 20 marca 2022
roku. Ojciec Józef Steczek
w latach 1991-1997 pełnił
w naszej parafii posługę
duszpasterską. Był inicjatorem
ponadgranicznych
uroczystości ku czci św. Melchiora Grodzieckiego. Dzięki jego organizatorskim zdolnościom nawiązany został kontakt pomiędzy naszą czeskocieszyńską parafią
Serca Jezusowego, której superiorem był w tym czasie
śp. ojciec Rudolf Zubek SJ, a parafią Św. Marii Magdaleny
w Cieszynie, gdzie ówczesnym proboszczem był ks. Józef Satława. Corocznie, początkiem września, dzięki staraniom ojca Józefa, do dziś przekraczają most na rzece
Olzie procesje obu parafii wraz ze swymi biskupami, by
uczcić męczeńską śmierć Melchiora Grodzieckiego i jego
towarzyszy Stefana Pongracza i Marka Kriża. Uroczystości

uwieńcza msza święta odprawiana na zmianę – w jednym roku w naszym kościele, a w drugim w kościele
św. Marii Magdaleny.
Podczas mszy świętej żałobnej w Starej Wsi, gdzie
ojciec Steczek przeżył ostatnie lata swego życia, wspomniano o jego zaangażowaniu w pracy duszpasterskiej. Podczas
homilii padły od ołtarza następujące słowa:
O. Józef Steczek SJ był gorliwym duszpasterzem
i życzliwym kapłanem, pełnym poświęcenia w swej posłudze. Chętnie wychodził naprzeciw różnym potrzebom we
wspólnocie i w duszpasterstwie. Miał bardzo dobry kontakt
z ludźmi, szczególnie ze swymi wychowankami z katechezy,
którzy także po latach chętnie go odwiedzali. Był człowiekiem otwartym na ludzi, chętnie spędzającym z nimi czas.
Cechowało go również, zwłaszcza we wspólnocie, duże poczucie humoru.
Czeskocieszyńscy parafianie również wspominają ojca
Józefa jako wspaniałego kapłana, pedagoga i przyjaciela.
Dziękujemy Ci Ojcze Józefie za wszelkie dobro,
którym nas obdarowałeś. Za Twe wielkie serce, modlitwy
za przyjaźń. Żegnaj! Niech Pan otworzy Ci bramy nieba.
Czeskocieszyńscy parafianie
KR

ZASVĚCENÍ RUSKA A UKRAJINY PAPEŽEM FRANTIŠKEM
NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE
„Přijdu požádat o zasvěcení Ruska mému Neposkvrněnému Srdci a o smírné svaté přijímání o prvních sobotách v měsíci“ (slova Panny Marie 13. 7. 1917 z knihy
Sestra Lucie hovoří o Fatimě).
V pátek 25. 3. 2022
o Slavnosti Zvěstování Páně
zasvětil Papež František při
kající bohoslužbě v bazilice
sv. Petra v Římě Rusko, Ukrajinu i celý svět Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Také
my v naší farnosti jsme se k tomuto zasvěcení připojili. Stalo
se tak ve stejném čase18.30,
kdy papež František vyslovil tuto modlitbu před sochou
Panny Marie Fatimské v bazilice sv. Petra a náš otec Jan přednesl tento akt zasvěcení
po večerní mši svaté před sochou Neposkvrněného Srdce
Panny Marie u bočního oltáře.
Před vlastním zasvěcením otec Lukáš přečetl část
autorizovaného textu 2. části slov Panny Marie ve Fatimě v Cova d´Iria, jak je formulovala sestra Lucie, vizio-

nářka z Fatimy: „Pak jsme pozvedli oči k Madoně, která
nám dobrotivě a smutně řekla: ‚Viděli jste peklo, kam upadají duše ubohých hříšníků. Aby byly zachráněny, chce Bůh
zavést ve světě úctu k mému Neposkvrněnému Srdci. Jestliže
lidé udělají, co vám řeknu, mnohé duše se zachrání a navrátí se jim pokoj, …velké znamení, které vám Bůh dává,
že se chystá potrestat svět za jeho zločiny skrze válku, hlad
a pronásledování církve i Svatého otce. Aby se jim zabránilo, budu žádat o zasvěcení Ruska mému Neposkvrněnému
Srdci a o smírné přijímání o prvních sobotách. Budou-li
přijaty moje požadavky, Rusko se obrátí a bude mír.‘“
Akt zasvěcení v naší farnosti byl pak zakončen přímluvnými modlitbami ze závěrečné části modlitby zasvěcení
světa Neposkvrněnému Srdci Panny Marie vykonaném
25. 3. 1984 Svatým otcem Janem Pavlem II.: „Ach Neposkvrněné Srdce! Pomáhej nám přemoci hrozbu zla,
které se tak často zakořeňuje v srdcích dnešních lidí a jež
ve svých nedozírných následcích už tíží naše dny a zdá se
zahradit cesty do budoucna…“
Maria, skrze Tvé Neposkvrněné Srdce vše klademe
do Božího Milosrdenství, které je útočištěm a cestou vedoucí k Bohu (Fatima,13. 6. 1917).
JM
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KAPŁAŃSTWO
Bez ofiary eucharystycznej
nie możemy nic uczynić, nie możemy ofiarnie wypełniać naszych
obowiązków, bo ona jest źródłem
i szczytem życia chrześcijańskiego,
a do tego konieczni są kapłani i dlatego o święte ich powołania trzeba
usilnie się modlić!
Kapłaństwo
powszechne
w sposób zupełnie wyjątkowy spełniło się w życiu Matki Bożej, skoro przez jej zjednoczenie z męką Syna zasłużyła, aby usłyszeć słowa testamentu: „Oto Matka twoja”. Objawienia Maryjne ciągle nam
przypominają o tym bólu rodzenia nas ku nawróceniu do
jej Boskiego Syna.
Z żalem należy przyznać, że to już kolejny kapłan, z którym zaprzyjaźnili się nasi parafianie i nasza
rodzina – tym razem odszedł do Pana śp. ks. Franciszek
Lobkowicz, od roku 1996 biskup diecezji ostrawsko –
opawskiej. Szczerze mówiąc – należy im tego życzyć.
Dotarli do celu, skończyła się ich pielgrzymka „życia”,
wszelkie trudy i choroby, doświadczają Łaski Nieba. Co
nie zmienia faktu, że smutno nam bez nich. Spotkałam
się z ciekawą sentencją Aleksandra Dumasa (ojca):
„Zmarli przyjaciele nie spoczywają w ziemi, ale żyją
w naszych sercach; tak Bóg chciał, abyśmy nigdy nie byli
sami”. Śmierć to gość, którego się nie zaprasza. Najczęściej
przybywa wtedy, gdy się jej najmniej oczekuje, najmniej
potrzebuje i najmniej pragnie.
Z ks. Franciszkiem łączyło naszą rodzinę wiele wspomnień:
– Wspólnota małżeństw z opiekunem, ks. Franciszkiem;
– „Cicha współpraca” ze wspólnotą Kościoła podziemnego (to znaczy – i z naszą rodziną) w czasie komuny;
– IV Piesza Pielgrzymka do Frydku w 2006 roku;
– Msza św. i spotkanie w Ostrawie w ramach wyróżnionych
katechetów w 2014 roku;
– Coroczne sylwesterowskie spotkania wspólnoty kościoła
podziemnego na biskupstwie, Msza św. z podziękowaniem
za miniony rok i otrzymane łaski oraz pierwsza Msza św.
z prośbą o błogosławieństwo w Nowym Roku.

Często z wielką wdzięcznością wobec ks. Franciszka wspominam jego udział w leczeniu mojego
ś.p. męża Franciszka zaraz na początku jego pobytu
w orłowskim szpitalu po bardzo trudnym wypadku –
spadł z dachu i to dzięki Opatrzności Bożej nie na zewnątrz domu, ale przez dwa okienka do wewnątrz.
Skończyło się na złamaniu podstawy czaszki i złamaniu
żeber. Leżał w ciężkim stanie na oddziale intensywnej
terapii. Miało to miejsce jesienią 1987 roku. Ks. Franciszek umówił się ze mną, że spotkamy się przed głównym
wejściem szpitala, chciał odwiedzić mojego Franciszka
i z góry zapowiedział, że „nie będzie sam”. Domyśliłam
się, że zaprosi na tę wizytę Pana Jezusa. Pragnę podkreślić ważny fakt, że nie było to sprawą łatwą, żebym mogła odwiedzać męża w szpitalu. Skorzystałam z uprzejmości
zaprzyjaźnionego lekarza i na podstawie jego pisemnego

oświadczenia mogłam go odwiedzać. Tym pisemnym zaświadczeniem musiałam osobiście wykazać się w każdym
dniu odwiedzin. I wtedy otwierano (zamknięte na klucz) kolejne drzwi, żeby wpuścić mnie do środka. Ks. Franciszek
podszedł do mnie na recepcji (nie miał koloratki, co by tłumaczyło, że jako kapłan ma prawo odwiedzić chorego). Poza
tym – w tych czasach nie wolno było kapłanom odwiedzać
w szpitalu swoich znajomych, decydującym faktem było
„z kim podpisał umowę konkretny szpital”.
Pani z recepcji dokładnie obejrzała moje pozwolenie
na piśmie... Weszliśmy obaj. Po wizycie ks. Franciszek śpieszył się, bo miał odprawić Mszę świętą. I jakie było moje
zdziwienie, kiedy przy wyjściu ze szpitala, pani z recepcji
zapytała mnie, że „właściwie to był ze mną jakiś pan, gdzie
jest teraz, bo nie widziała, żeby wyszedł”?! Od tamtego dnia,
ilekroć spotkaliśmy się z ks. Franciszkiem, przypominałam
mu, że wtedy w szpitalu miał „czapkę niewidkę”, dzięki której stał się niewidzialnym!
Wspomnień jest bardzo dużo. Dziękuję Ci, księże
Franciszku za wszystkie wspólnie spędzone chwile, za Twoją życzliwość! Przekaż, proszę, pozdrowienia mojemu zmarłemu mężowi Franciszkowi. Proszę o błogosławieństwo dla
całej naszej Rodziny!
Jadwiga Franek
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ROZLOUČILI JSME SE S BISKUPEM
Mons. Františkem V. Lobkowiczem, OPraem (*5. 1. 1948, +17. 2. 2022)
Miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k nim až do konce (J 13,1)

Nás, Těšíňáky, zpráva o smrti biskupa Františka
zasáhla tím bolestněji, čím více vzpomínek na společné
prožitky s ním se nám začalo vybavovat. Vždyť u nás
v Českém Těšíně působil před mnoha lety jako kaplan
a pevné přátelské vazby si s mnohými zachoval až do
smrti. Každý, kdo měl doma nějakou fotografii jako
vzpomínku na něj, mohl ji přinést a z nich pak byla vytvořena nástěnka, která byla umístěna v kostele. Návštěvníci si ji mohli prohlédnout nejen při zádušní mši svaté za
otce biskupa, ale také ještě dlouho poté.
Zádušní mše svatá byla sloužena otcem Janem
v den pohřbu v sobotu 26. 2. 2022 v 15.30, a to na výzvu
otce biskupa Martina, abychom se v diecézi v den pohřbu
spojili v modlitbě. Při pohřbu bylo upuštěno od květi-

nových darů a místo toho bylo možno darovat finanční
příspěvek na Centrum pro rodinu. Nesešlo se nás mnoho,
protože některým zřejmě stačilo sledovat přímý přenos
pohřbu z katedrály Božského Spasitele v Ostravě na televizi NOE; jiní také využili možnosti osobního rozloučení v pátek 16. 2. 2022 v kostele sv. Václava v Moravské
Ostravě, který je hned vedle biskupství. My však, kteří
jsme přišli, prožili jsme velmi hluboké chvíle rozloučení
s naším milovaným biskupem, který naši farnost tak rád
navštěvoval.
Otče biskupe, čím vším jste pro nás byl, když jste
u nás a pro nás v Českém Těšíně žil? Děkujeme a přejeme plnost Boží slávy v nebi.
Vaši vděční českotěšínští farníci

CO ZAZNĚLO NA JEDNÉ ZE SYNODNÍCH SKUPINEK
Dovolujeme si čtenářům CORu předložit to, co zaznělo na dvou setkáních naší synodní skupinky. Záměrně
text ponecháváme v redakčně neupravené podobě.
Téma číslo 1: Jak jdeme společně?
V naší farnosti (ale platí zřejmě i obecně) se vytvořily sociální bubliny, uvnitř kterých lidé ještě komunikují, sdílejí své starosti i radosti, ale vnější komunikace, jak
mezi těmito ostrůvky navzájem, tak mezi nimi a zbytkem
farnosti vázne. Je zde předpoklad, že se mnoho křesťanů

cítí být izolováno, ať už od těchto skupin nebo od hlavního
farního mainstreamu. Mnozí z nich se mohou cítit osaměle, nebo nepřijati ostatními, někteří se trápí těžkými problémy, které nemají s kým sdílet, ač jsou v kostele plném
lidí. Samota uprostřed davu.
To nejbolestnější, co nyní prožíváme – prohlubuje
se názorová a vztahová propast mezi jednotlivými skupinami – covidová situace tento fakt ještě obnažila – „pandemie rozdělení“. Čím méně vedeme dialog a čím méně
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toho o sobě navzájem víme, tím více naše představivost
pracuje na negativním obrazu druhých. Návrh řešení:
jasný recept, jak to řešit nevíme. Návrhy byly různé: vícekrát zmíněno otevření nedělní nízkoprahové farní kavárny, kde by se snad mohlo podařit více komunikovat
navzájem. znovu zmíněn již dobře teoreticky zpracovaný
systém farních buněk s plným vědomím, že jde o běh
na dlouhou trať. Farníci by mohli své prosby o modlitbu dávat anonymně či neanonymně do košíku, pak se za
konkrétní intence modlit při bohoslužbě, event internetový systém, který již funguje jako modlitby SOS – více
otevřený pro celou farnost nebo by mohli i touto cestou
žádat o pomoc nabídnutí doučování dětí, finanční pomoc
studentům atd.
Jak jdeme společně s lidmi na okraji farnosti: příkladem je již fungující platforma pro bezdomovce a irácké křesťany – ty ale potřebují také nové síly z řad farníků.
Dá se předpokládat, že je zde mnoho dalších skupin lidí,
kteří se nezúčastňují aktivně bohoslužeb a běžného života farnosti, ale přivítali by možnost se scházet a nebýt
sami – například starší lidé, kteří do kostela moc nechodili a nechodí, ale rádi by si popovídali a pobyli s druhými – s takovými jsme se setkali třeba na kurzech alfa,
rozvedení, svobodné matky. Návrh řešení: jasný recept,
jak to řešit nevíme, ani jak se o těchto lidech dozvědět.
Nabízí se otázka, na jakém místě nabídnout těmto lidem
setkání a hlavně, kdo se ho ujme? Opět zmíněna farní
kavárna jako výchozí místo pro zahájení těchto aktivit.
Jak jdeme společně s lidmi ve městě: chybí pocit
sounáležitosti při řešení běžných „sekulárních“ problémů ve městě společně s ostatními občany, naše církev
jako velká izolovaná bublina, defenzivní postoje vůči
vnějšímu světu? Návrh řešení: účast farnosti na různých
akcích – třeba úklidu ve městě, sázení stromů, benefiční
akce, nabídka našich akcí nebo prostor pro veřejnost atd.
Opět stejná písnička – kdo to bude dělat, jak oslovit farníky, aby se zapojili?
Jak jdeme společně s celou společností a světem:
dominuje izolace od celospolečenských problémů – řešíme si hlavně své interní problémy, při bohoslužbách
a vzájemné komunikaci v církvi se neklade důraz na
přemýšlení o problémech, které trápí společnost a svět
a naší roli v těchto procesech. Církevní autismus. Například v covidové pandemii nás zajímá hlavně co smíme
a nesmíme při bohoslužbě, ale už se nebavíme o tom,
jak celkově přispět k zastavení epidemie. Další palčivě
aktuálních oblastí je nespočet: klimatická změna a její
sociální rozměr, otrocká práce a devastace životního
prostoru skrytá ve zboží, které nakupujeme, racionální
řešení migrační politiky atd., atd. Je zajímavé, že tyto oblasti jsou předmětem encyklik papeže Františka, avšak
minimálně reflektovány v našich farnostech. Řešení:
nevíme – při kázáních a na společenstvích, na webech
a v našich časopisech chybí výzvy k přemýšlení

a meditaci o těchto otázkách. Téma „Jak jdeme společně
s jinými církvemi“ nebylo diskutováno – patří do okruhu
témat o ekumeně.
Zápis ze synodní skupinky na téma č. 5 „Misijní poslání“
– zkušenosti z kurzů Alfa dosvědčují, že podstatné bylo
to, že vznikly nové vztahy s lidmi, a to i s těmi, kteří nebyli typickými praktikujícími křesťany a ani po kurzech
se jimi nestali
– naše pravdivost (autenticita) jako nejdůležitější svědectví
– chceme nést dobrou zprávu druhým: je nezbytné,
abychom „hořeli“ – měli živý vztah k Bohu a dobré
vztahy se svými nejbližšími v rodině. Ale v procesu
evangelizace jsme stále na cestě – v různých časových
obdobích má naše poselství různé podoby, podstatné je,
že se dáváme Bohu a druhým k dispozici. Někdy selháváme a jsme slabí, ale právě tehdy přinášíme druhým nevědomky největší užitek.
– mnohdy lidem, kteří jsou zdeptaní a opuštění postačí
naše blízkost a svědectví, že je Bůh má rád takové, jací
jsou, i bez propracovaných příprav a hlubokomyslných
výkladů.
– otázka zásadní: co naše Církev může nabídnout současným mladým lidem? Formalismus se musí proměnit
znovu v život. Církevní společenství by mělo být takové,
abychom v něm byli rádi a stávali se misionáři ze své
potřeby, nikoliv jen z povinnosti.
– všichni: mladí i staří by měli mít u nás ve farnosti pocit
bezpečí, možnost být sám sebou, být druhými přijímán
– jak to udělat, aby se mladí zvedli od počítače a mohli
spolu něco podnětného zažít.
– je potřeba mladým lidem vycházet vstříc organizací
akcí, kde by se mohli potkávat a poznávat, sdílet se
– misie ve vlastní rodině jsou nejtěžší – tam jsme zcela
obnažení a naše slova mnohdy nemají význam, děti nás
moc neposlouchají, ale o to víc bedlivě pozorují, jak žijeme, čím se řídíme. Jakékoliv pokrytectví teenager okamžitě rozpozná a nemilosrdně odsoudí.
– ve farnosti jsme velice vděční za mnohé aktivity, které
sami nemusíme organizovat, ale můžeme se k nim přidávat svou pomocí jako týlové zabezpečení.
– ze všech stran: touha více propojovat společenství, více
se poznávat, více se obohacovat
– víra musí být nabídnuta, protože každý člověk má
právo slyšet o Bohu
– praktická aktivita: znovu promyslet možnost adopce
nějaké opuštěné farnosti
– stále je tu nešvar, že se za misijní poslání nepovažuje
to, že poctivě děláme svou práci, naše angažmá v politice a v různých aktivitách, například v oblasti obhajoby
lidských práv, zlepšování životního prostředí, komunální
a sociální politice atd.
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Zápis z ekumenické synodní skupinky (Českobratrská
církev evangelická a římští katolíci) na více témat:
Zdvořilá ekumena už ne? Tzv. zdvořilé ekumenické aktivity (většinou v dobrém úmyslu organizované společné ekumenické bohoslužby, formální schůze
pastorů a kněží různých denominací) nepřinášejí zdaleka takový užitek ve sbližování křesťanů, jak se od nich
obvykle očekává. Naopak aktivity, kdy se při realizaci
nějakého konkrétního díla či projektu sejdou lidé (nejen
pastoři) z různých církví a společně pracují a něco tvoří,
vede k naprosto přirozenému navázání nových vztahů,
vzniku přátelství a přináší nefalšovanou radost z poznávání druhých lidí a jejich vnitřních světů. Zdaleka nemusí jít o prvoplánově duchovní aktivity, můžeme spolu uklidit město, pomáhat potřebným nebo jenom tak si
udělat radost třeba nějakým společným happeningem. Že
z takovýchto společných setkání pak vyroste spontánně
společná neformální a upřímná modlitba, je skoro jisté.
Rozlišování a rozhodování: jistě ne všechny –
ale některé velké sbory a velké farnosti čelí stejnému
problému v rozlišování a rozhodování. Staršovstva
a pastorační či farní rady sdružují křesťany mnoha
různých spiritualit s mnohými partikulárními zájmy. Je

zajímavé, že většina předpokládá, že právě tím „jejich“
směrem chce Duch svatý vést farnost nebo sbor. Snaha o spravedlivé společné rozhodování pak ochromuje
schopnost vykročit nějakým zásadním směrem a započít a dokončit projekty, které při takovémto projednávání
vyžadují konsenzus větší části farnosti či sboru. V protikladu k tomu se zdá, že životodárným zdrojem je tvoření malých, třeba i tzv. domácích buněk, které dokáží
často v malém počtu lidí rozproudit aktivity, které by
v pastorační radě neprorazily. Tak to bylo i v případě našich hostů z ČCE, kteří se sami jen s několika málo lidmi
z jejich velkého sboru postarali o znovuobnovení zaniklé
kazatelské stanice v sousedním městě.
Farní buňky: téma se znovu vrátilo k malým farním buňkám, ve kterých se lidé navzájem poznávají
a které mohou být iniciátorem toho, co nazýváme probuzení sboru nebo farnosti. Jako klíčové se nám jeví
právě důvěrné mezilidské vztahy, které činí z církve to,
čím má být. V těchto skupinkách se nestaví horký hrnec
evangelizačních ambicí na studenou plotnu nefungujících
mezilidských vztahů, ale naopak – z pomalu se rozehřívajících přátelství vyrůstá touha společně něco udělat pro
Boha a pro druhé.
Zapsal: Roman Černohorský

OBRÁTIT SE A VRÁTIT
Vrátit se – být očekáván, vrátit se – běžet do otcova náručí, vrátit se – rozrazit bránu radosti, vrátit se – zplna zakusit, že jsem milován kvůli sobě samému, vrátit se – být poměřován svou potřebností, a ne svým konáním, vrátit se
– být bez míry obdarován.
Obraz, o němž jsme tolikrát slyšeli, či si o něm psal na tabulku, je něco, co se nedá vypovědět, je to přečetli – na jedné straně syn, rozechvělý a nejistý, vracejí- klad „objetí“ do psaného textu: Jsem šťasten…
cí se domů. Jak ho otec přijme? A přijme ho vůbec? Na
A Bůh zůstal sám v prázdném domě, neboť předruhé straně otec toužebně vyhlížející jeho návrat. Ještě kážel; křesťanům v Evropě se to podařilo. Posadili Ho
stále nejde? A pak se shledali… Kratinjako mrtvicí raněného stařečka, miké, pronikavé video, obraz, jenž prolujícího otce, do rakety a vystřelili
mlouvá víc než slovo. Úryvek z filmu,
vysoko na oblohu. Tam do prázdnoty
jehož název se mi nepodařilo vypátrat.
vesmíru, aby se díval odtud, jak to na
Poznámka pro fanynky – syna navrátilzemi zvládáme bez Něho. Peklo jsme
ce hrál ještě mladý Brad Pitt. Pod videzakopali hluboko pod zem, rozpáliem byl připojen komentář neznámého
li tam pece, elektrifikovali a zasvíautora podepsaného pouze přezdívkou.
tili tam ďáblům. A v prostoru mezi
Komentář, který šel na dřeň. Dovolím
tím, mezi Bohem tam daleko nahoře
si reprodukovat, posuďte sami:
a peklem zakopaným pod zem, jsme
začali vládnout sami. Už nás nezají„Volný překlad dva tisíce let stamá, co chce Bůh, ale co chceme my
rého příběhu do dnešní podoby… Bůh
sami prosadit na zemi a když se nás
v prázdném domě, smutný, teskní za syzeptáš, jestli toto chce i Bůh, odpovínem, který odešel z domu. Tam v prázddáme – Bůh je tam nahoře a my tady
ném domě, v prázdné krajině čeká Bůh
dole.“ Tolik komentář.
raněný mrtvicí, v těžkém medvědím kabátě, bez hlasu, jen s tabulkou a křídou,
Kam jsme se to dostali, křesťas lahví té nejlepší pálenky, odloženou
né v Evropě? Kam jsme se to dostali,
na tu jedinou příležitost, má pohled zakalený slzami, ale vidí-li nás okolní svět takto? Jak deformujeme, ohýbáme,
poznal ho už z verandy, jak přichází z dálek, a to, co na- překrucujeme Kristovo poselství lásky? Proč na nás není
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vidět? Zhasili jsme Ducha Božího a přizpůsobili se duchu tohoto světa.
Mnozí z nás v tom žili od dětství. Možná jste také
slýchali větu: „Podívej, ta sousedka, věčně vykloněná
z okna, nemusí vědět, že jdeš zrovna do kostela.“ Tehdy ovšem panovaly jiné poměry a určitá míra opatrnosti
byla nutná. Časy se, díky Bohu, změnily. Už nám nehrozí, že nás za projev víry vyhodí ze školy či ze zaměstnání.
Jenom naše chování zamrzlo v minulosti. Malý příklad:
bývalo dříve zvykem, že cestou kolem kostela, kaple či
kříže se lidé přežehnali, nebo alespoň sklonili hlavu, starší pánové uctivě smekali pokrývku hlavy. Dnes míjíme
tato znamení lhostejně, s pohledem upřeným do dálky

nebo na své boty. Nehlásíme se k nim. Proč? To se za
posvátný odkaz víry předků stydíme?
Jednou jsem procházela ulicí za kostelem svatého Jakuba v Brně. Proti mně přicházel mládenec
v maskáčích s krosnou na zádech. Jakmile se ocitl
v ose oltáře (bylo to zezadu), přežehnal se krásným
velkým křížem. Tedy – to bylo něco! To byl příklad!
No jen si to zkuste – bez ohledu na to, kolik je kolem
lidí, kolik z nich se právě na mne dívá (co si pomyslí?).
A co na to Pán Bůh? Jeho Slovo je jednoznačné: „Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi…, kdo mě však
zapře před lidmi...“ Zkuste si najít Mt 10,32-33 nebo
Mk 8,38.

Vrátit se k tobě, když jsem zbloudil a poslední naplnění hledal v pomíjivostech. Vrátit se k tobě, když jsem se žízeň
duše snažil ohlušit tím, že jsem srdce poutal k věcem a své touze vlastnit nekladl meze. Vrátit se k tobě, když jsem se
vzepřel proti tvé vůli a vskrytu ti podsouval, žes nechtěl mi dopřát, po čem jsem prahnul. Vrátit se k tobě, když má
modlitba zmlkla a já byl přesvědčen, že mé trápení nesdílíš. Vrátit se k tobě, když jsem dovolil všednosti, aby mě zotročila, a už nenacházel čas na chvíli klidu s tebou. Vrátit se k tobě, když jsem vládu přenechal starostem a úzkostem,
místo abych ti důvěřoval a odevzdal se ti. K tobě se vrátit, Pane, ne abych znovu zas utíkal, nýbrž konečně zůstal.
O to tě prosím. (Sabine Naegeli) 									
DF

POŽEHNÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY VE ZPUPNÉ LHOTĚ

V neděli 27. 2. 2022 se uskutečnilo během mše
svaté slavnostní požehnání nové křížové cesty, která byla
instalována v kapli Panny Marie – Pomocnice křesťanů ve
Zpupné Lhotě. Mši svatou celebroval P. Mgr. Jan Czudek,
Th. D., statutární zástupce ostravsko – opavské diecéze
a Mons. Jan Svoboda, farář naší farnosti.
S nápadem obnovy křížové cesty v místní kapli přišel před časem o. Svoboda. Po projednání s místními farníky se ukázalo jako vhodnější pořízení nové
křížové cesty, která byla objednána v prodejně liturgických předmětů Misericordia v Bielsku-Białe v provedení

z trvanlivé živice se zlaceným povrchem. Pořizovací cena
3 751 zlotých byla pokryta ze sbírky místních věřících. Na
instalaci jednotlivých zastavení křížové cesty se podíleli
kostelník p. S. Kabot, dále J. Branny, L. Kolatek a M. Podžorný.
Počínaje 1. postní nedělí se před každou nedělní mší
svatou koná v 8.30 křížová cesta, kterou vede někdo z místních věřících. Jsme rádi, že se povedlo pobožnost křížové cesty instalovat již v letošní postní době a doufáme, že tato tradice rozjímání nad utrpením Ježíše Krista bude pokračovat.
MP
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ZAPOJTE SE DO POTRAVINOVÉ SBÍRKY

Jako každým
rokem, tak i letos se
Charita Český Těšín zúčastňuje jarní
potravinové sbírky,
která prostřednictvím Potravinové banky v Ostravě proběhne v hypermarketu TESCO v Českém Těšíně, a to ve velikonočním
oktávu v sobotu 23. dubna 2022, od 8 do18 hodin.
Každý se může do potravinové sbírky zapojit,
a to darováním trvanlivých potravin či drogerie do označených košíků za pokladnami. Naši dobrovolníci v zelených zástěrách a s úsměvem na tváři rádi převezmou
zejména často poptávané potraviny a drogerii – např. sušená mléka a příkrmy pro děti, kaše, rýži, konzervy a paštiky, olej, trvanlivá mléka, instantní potraviny, pleny pro
děti, prací a čisticí prostředky, sprchové gely a šampony.

Tímto způsobem tak podpoříte naše klienty – azylové maminky, osoby v nouzi, jednotlivce i rodiny v tíživých životních situacích včetně migrantů.
Danuta Juroszek, vedoucí Doplňkových služeb

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ POMÁHAJÍ

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří
nám nabídli pomocnou ruku a díky kterým teď společně
pomáháme lidem z Ukrajiny žijícím v České republice.
Pomáháte nezištně, vaše tváře jsou mnohdy i pro nás
neznámé, ale určitě si vás budou navždy pamatovat ti,
kterým pomáháte, a za to vám z celého srdce děkujeme.
S vámi už byli Ukrajinci dopraveni na KACPU, pomohli
jste nám překládat a tlumočit, montovat nábytek,
stěhovat, darovali jste finance i věcné dary, pomohli
vyřídit potřebné dokumenty, převážet lidi na úřady či jste
přijali ukrajinské občany do své rodiny, ale určitě budeme vaše síly potřebovat i nadále, pokud nám chcete pomoci, napište na tento mail: nikola.sikorova@ceskytesin.
charita.cz
Nyní nabízíme přicházejícím Ukrajincům pomoc
se sestavením či přeložením životopisu v českém nebo
anglickém jazyce, svou schůzku si můžete rezervovat na
e-mailu: michal.kawulok@ceskytesin.charita.cz nebo na
tel. čísle +420 731 454 650.
We would like to thank to all volunteers from
the Czech Republic, Ukraine, and other countries. You
have helped us many times, but we will need you as well

in the following weeks and months. If you are willing to
help us, contact us via mail: nikola.sikorova@ceskytesin.
charita.cz
Ми допоможемо вам перекласти або написати
резюме чеською або англійською мовами, ця послуга
безкоштовна. Якщо ви зацікавлені, ви можете
зв›язатися з нами електронною поштою michal.
kawulok@ceskytesin.charita.cz або надіслати нам
текстове повідомлення за номером +420 731 454
650. Повідомлення має містити дату (дати), коли
у вас є час для зустрічі, ваше повне ім›я та прізвище,
мова(и), якими ви говорите.
Mgr. Nikola Sikorová, koordinátor pomoci pro Ukrajinu
za Charitu Český Těšín

• 13
REKAPITULACE ŽIVOTA
Narodila jsem se v roku 1933 jako čtvrté dítě z pěti
milujícím rodičům. Přišla válka a s ní všeobecný strach,
který jsme prožívaly i my děti. V roce 1952 jsem se šťastně vdala a prožila 39 let s milujícím mužem. Narodili se
nám tři synové, přivedli do rodiny své vyvolené, které
jsem přijala jako dcery, které jsem neměla.
Pracovala jsem po založení JZD (Jednotné zemědělské družstvo) jako dojička, pak jako technik na školním statku a posléze 17 let jako mistrová zemědělského
odborného učiliště. Narodilo se mi 10 vnuků a k dnešnímu dni jsem hrdou prababičkou 23 pravnuků, kdy nejstaršímu je 20 let a nejmladšímu 5 měsíců.
Ovšem přišlo stáří se všemi problémy. Ubývá sil,
přišla doba, kdy úkony, které byly dříve samozřejmé, už

nezvládám, a proto bylo potřeba hledat pomoc. Vedle pomoci mých blízkých se mi dostává pomoci i od Charity
a jejích pracovnic z pečovatelské služby.
Bylo pro mě nelehké pustit do svého života cizí
osoby. Ovšem po zkušenosti se skoro roční pomocí bych
chtěla veřejně poděkovat paní Katce Kalfasové, paní Marušce Shön Sokalské a Zuzce Spratkové za jejich profesionalitu, ale hlavně za velkou lidskost a krásný přístup
ke své službě. Takže se teď každý den těším na setkání
s nimi.
A. Branna
Tento dopis uveřejňujeme na osobní přání p. Branné
a se souhlasem rodiny poté, co paní Branná k našemu
zármutku koncem letošního února zemřela.

PRZYSZŁA BABA DO DOKTORA
Witejcie wszycy!
Uzaś prziszla wiosna. Słoneczko uż je wysoko,
je pieknie, ciepło. Tak żech sie wybroł na szpacyr. Myśloł żech, że se z kimsi pomówiym, abych potym mioł
o czym rozmyślać. Chodził żech z godzine, ale pomówić
mi sie nie podarziło ze żodnym. Teraz siedzym a rozmyślom, co sie to z tymi ludziami stało? Oni chodzom,
a mówić mówiom, jyny jakoby sami ze sebom, bo przi
uszach abo na uszach majom słuchatka abo telefony
a śnimi se mówiom. Ze żodnym nima żodno rzecz, bo
akurat teraz mówiom abo cosi posłuchajom. Młodzi, starzi, dziecka – wszycy. Dyć to nima możne! Każdy na tym
plugastwie furt cosi cyko, szmyro, szurgo a świata nie
widzi, bo jyny oczy wlepio w tyn świycący obrozek. Mie
je z tego ganc na nic. Dyć ci ludzie za chwile nie poznajom ani somsiada!

Nejwiyncyj mie dostały mamy z wózkami, kiere miast
sie dziwać na ty swoji pociechy, też miały przi uszach ty
mobile. Potym se siadły na ławce, telefony styrczyły do
taszki, co mie pocieszyło, bo żech mioł nadzieje, że zacznom se z dzieckami opowiadać, ale ony sie zaczły jedna drugij lutować. Tak żech se siod na ławce wedla a czakoł, co bydzie dalij. Dziecka siedziały we wózkach a cosi
se tam same mówiły. W jednym siedzieła dziołuszka a w
drugim bliźnioki. Wszycki kole dwóch – trzech roczków.
Spytoł żech sie tych mam, esi bych se z jejich dzieckami
ni móg na chwile pomówić. – Możecie – prawiła ta jedna – jyny one stejnie nie mówiom. Jo zdymbioł. - Jako
nie mówiom? – Czymu nie mówiom? – jo sie poczuł jako

by mi były trzi roki, że sie tak gupie pytom. – Tak ony
cosi tam mówiom, jyny my im nie rozumiymy – prawiły
ty dwie. Tak to mie uż ganc dostało. Mama nie rozumiy
swoich dziecek?! – Som nimocne? – ciągnył żech dalij
– pytaliście sie doktora? - To wiycie, że ja – prawiła ta
od bliźnioczków - każdy dochtór jyny ruszo ramionami
a twierdzi, że to je moja wina. Tym mie fakt uraził, bo czy
jo śnimi mówiym? Co jo mogym za to, że ony furt same
se cosi wymyślajom? Jo nie wiym, co bych za to dała,
gdyby sie naszeł jakisi sprawny dochtór, co tymu rozumi,
a ni jakisi patałach, kiery lyczyć nie umiy, jyny wymyślo
jakisi gupoty a posyło człowieka od „jagi do magi”. –Ja,
ja – prawiła ta drugo – to je moja rzecz.
Eszcze żech sie cosi chcioł spytać, ale żech usłyszoł, że do tego mi nic nima a abych sie staroł o siebie.
Przeciw tymu żech nimioł argumynt, tak żech uż był po
cichu a zacznył posłuchać, co se ty bliźnioczki sym tam
mówiom. Ony se tam cosi opowiadały, ale jo im też nic
nie rozumioł. Tak żech zaś nie wydzierżoł a spytoł sie
tych mam jakom rzeczom ty dziecka mówiom. Tuż żech
usłyszoł, że takij rzeczy nima. Tak żech sie spytoł, gdo
ich rzeczy kierej nima, nauczył. Prawiła, że żodyn a zaś
zaczła cosi szmyrać na tym swoim mobilu. Wiycie, jak
świat światym, jo nie słyszoł, żeby był jakisi żodyn, kiery uczy dziecka mówić. Głowił żech sie gdo to je tyn
żodyn? Ciekawość mi nie dała, tak żech sie zebroł na odwage a spytoł sie czymu potym nie mówiom jako ona?
Dowiedzioł żech sie, że to nie wiy ani dochtór, tak jako
ona to mo wiedzieć. Każdy dochtór pry mówił straszne
gupoty, tak że se z tym dała pokój, a zaś wlepiła oczy
w tyn swój mobil.
To mie wom fakt dożrało, bo jo uż wiedzioł
o co idzie. Nadechnył żech sie a zacznył im „wyciyrać
z wola”. Tak mie dobrze posłuchejcie paniczki – prawił

Farní okénko prosinec březen – červen 2015
do farního společenství jsme přivítali a křest přijali:
Szymon Bezecny
Sara Maria Kaczmarczyková
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Kaczmarczyková
Ramona Samek
Patrik Mendrok
Tomáš Kolek
Szturc Jan Lamacz
Nela Sikorová
Claudie
Edita Šemlová Jan Šimon
emilia
Krop
Vojtěch Minarík Apolonia Miervová
Adam Koziel
Marek Szymanik
Jonas Stonawski
Beatriz Mirgová
Kaja
Joanna
Branna
Jakub
Jan
Martynek
Nela
Anna
Sniegoňová
Oliver
Josef
Martinek
Michaela Kubicová
Adam Šařec
Jan Stopa
Vanesa Mirgová
Barbora
Kateřina MartynkováŠimon Škrabiš Leontýna Dudková
JuliaKutnarová
Heczková
Karolína
Marcin Štěrba
Marek Pawera
Kristýna
Kutnarová
Natálie
Tomanová
Klára Švrčinová
Dominika
Pawerová
Vyprošujme
těmto novým křesťankům
i jejich
rodičům hojnost Božích milosti
ve výchově
a předávání daru víry.
Natalia Trznadel
Weronika Machejová
Daniel Pecha
David Vitoš i jejich rodičům hojnost
Vyprošujme
těmto novým křesťanům
Svátost
manželství uzavřeli: Michal Vitoš
Damián Vyvlečka
Anežka Stredanská
Andrzej
Malysz
Božích
milostí ve výchově a Jan
předávání
daruKateřina
víry. Sikorová
Nawrat
Adriana Wałach
Lucie
Tomšů
Wojciech Mendrek
Patrik Vlček
Igor Wilczega
Lukáš Vrubel
Jan Michejda
Jiří
Tomanek
Karin
Klapsiová
Aleksandra
Wania
Anna Wirthová
Adéla Wlochová
Dominik Minarík
Jakub
Wawreczka
Jana Kiszová
Marek Schwarz
- povoláni:
Do
věčnosti
z
našeho
společenství
byli
Viktorie
Zagorová
Tomáš Morcinek
Natalia
Wirthová Sylvie Figurová
Jakub
Molinek
Magdalena Morcinková
Marek Zogata

Farní okénko prosinec 2021 – březen 2022

Farní okénko prosinec březen – červen 2015

Tomasz
Anna Siudová
MarieKidoń
Onofrejová		
Jindiška Tichá
- Petra Krainová
do
věčnosti
z našeho společenství
Štěpan
Maryniok
Evžen
Wrabel		
Viera
Rovněž
novomanželům
vyprošujme
u byli
Bohapovoláni:
milost vytrvání ve věrnosti,
úctě Makuňová
a lásce.
Pavol
Stredanský
Adolf Polok		
Antoni
Glac
Anna
Marszalková
Bohumil
Filipek
Gertruda
Černeková
K prvnímu
sv. přijímáni
biřmování
přijali:
Šimon Mrozek
Markéta
Brachaczková
František
Nowak		
František
Hogaj
přistoupili:
Irena
Hergovičová
Ladislav
Baláž
Rosalie Podraná
Jakub
Adámek
Anežka
Pawelková
Samuel
Adámek
Karol
Hergovič
Jozef
Tonka		
Marie
Morcinková
Pavel
Kubatko
Pavel
Wilczek
Gertruda
Chmielová
Daniel
Bartulec
Marek
Pinkas
Jaromír
Balon
Roman
Branny
Łucja
Pochroń
Marie
Palová
Monika
Izabela
Rigiel
Sylwia
Maria
Ondřeka
Boleslav Slováček
Zdeněk Malý		
Mária Pěnkavová
Romana
Bílá
Mateusz Brzóska
Adam
Poloczek
Marta Šoltysová
Žofie
Parkošová
Vanda
Folwarczná
Helena
Liďáková
Jaroslav
Pazdziora
Anna
Branna
Lukáš
Bucifal
Magdalena Bubík
Jiří Przybyla
Štefan
Polyák
Stanislav
Jasinski
Zita
Gryczová
Amálie
Cichá
Emilia
Martynková
Pavlína
Mecznerová
Alois Szemla
Martina
Byrtusová
Dominika
Przybylová
Pavol
Cipko
Kristina
Hrabcová
Josef
GlombekPustowková
Daniela Chromíková
Pavel Cyprich
Eduard
Piecuch
JánMagdalena
Ješko			
Boleslav
Faja
Barbora Čmielová
PetrPękalová
Cyprich
Anna
urszula
Pustówková
Jan Olah
Marie Michejdová
Jaroslav
JakubKanči
Dulawa
Anna Černohorská
Miroslava Putzlacherová
Karolína
Fiedorová
Jaroslav
Dembiňák
Antonín
Langhans
Marie Čehićová
Nechť
jim Pán
života i smrti dá milost
věčné
radosti.
Markéta
Černohorská
David
Puzoň
Tomáš Jurašek
Petr
Kostrzeva
Urszula
Oczadly		
Maria
Helisová
Filip
Faja
Stanislav
Roszak
Adam
Kaluža
Mateusz
Fajkus
Terezie
Ručková
Lukáš
Kischa
Arnoštka Cirkuliková
Marie Folwarczná		
Halina Zamarska
Veronika Gazurková
Markéta Harabišová
Nechť
jim Pán
života
Alexander
Henner
Bogdan Henner
Marek Jelínek
Marek Kabot
Vojtěch Kaluža
Tomáš Kolek

i smrti

Tomasz Sikora
Jolanta Siwek
dá
milost
věčné radosti.
Matouš
Sloboda
Anna Marie Slobodová
Lucie Sojková
Renáta Stenchlá
Karolina Stredanská
Jan Szturc

Valerie Kladníčková
erik Kotlár
František Kotlár
Dominika Kotlárová
Tamara Kotlárová
Helena Krzyžánková
Denisa Lišková
Patrik Mendrok
Apolonia Miervová

Judita Balušíková
Julia Barlog
Aneta Bonková
Daniel Dittrich
Klaudie Doskočová
Laura Franioková
Jagna Greń
Karolina Haroková
Natalia Chmielová
Zofia Jasiok-Trzcińska
Karol Kaczmarski
Aneta Kawuloková
Maciej Konderla
Mateusz Lipa
Robert Motak
Kristýna Niedobová
Nadia Pasz
Dorota Pawera
elżbieta Roszak
Ramona Samek
Nela Sikorová
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H U M O R

VELIKONOČNÍ TRIDUUM A VELIKONOCE 2022
Římskokatolická farnost Český Těšín
ZELENÝ ČTVRTEK (14.4.)
Mše svatá na památku Večeře Páně: 17:30 (Č)
			 19:00 – 20:00 adorace v Getsemanské zahradě a možnost sv. smíření
VELKÝ PÁTEK (15.4.)
Křížová cesta:
07:00 – (P-Č) Čestná stráž NSPJ
			 15:00 – (Č-P) Společenství chval
			 08:00 – 11:00 příležitost ke sv. smíření
Velkopáteční obřady: 17:30 (P)
BÍLÁ SOBOTA (16.4.)
			 08:00 – 10:00 příležitost ke sv. smíření
			 06:00 – 18:30 soukromá adorace u Božího hrobu
VELIKONOČNÍ Vigilie (16.4.)
Slavení obřadů svaté noci: 20:00 (Č-P)
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (17.4.)
Farní kostel NSJ: 7:30 Č, 9:00 Č; 10:30 P, 17:30 (P)
Žehnání pokrmů při dopoledních mších svatých
Filiální kostely:
07:30 Svibice (P), Horní Žukov (Č)
			 09:00 Mosty (Č), Zpupná Lhota (P)
			 10:30 Koňákov (Č)
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ (18.4.)
Farní kostel NSJ: 07:30 (P), 09:00 (Č)
Vysvětlivky: (Č-P) - česko-polsky; (Č) - česky; (P) - polsky

POŽEHNANÉ VELIKONOCE PŘEJE VŠEM FARNÍKŮM
DUCHOVNÍ SPRÁVA A REDAKCE COR

•
Rozloučení
s biskupem Františkem 25. – 26. 2. 2022
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