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19. 12. 2020
21. 12. 2020

Kalendárium aneb ohlédnutí za minulým děním

27. 12. 2020
27. 12. 2020
02. 01. 2021
09. 01. 2021
09. 01. 2021
25. 01. 2021
29 - 31. 01. 2021
11. 02. 2021
17. 02. 2021
10. - 18. 03. 2021
12 - 13. 03. 2021
19. 03. 2021

Předvánoční sbírka trvanlivých potravin pro sociálně potřebné rodiny (ukončení sbírky)
Omezení účastníků bohoslužeb ve farním kostele na 80 osob,
platí ostatní opatření (rozestupy, roušky, dezinfekce), filiálky
bez mší sv. – pouze sv. příjímání
Omezení účastníků bohoslužeb ve farním kostele pouze na
30 osob, které budou mít vstupenky, mše sv. bez zpěvu lidu,
ostatní opatření zůstávají v platnosti
V týdnu vždy 30 min po mši svaté ráno i večer příležitost
k přijetí eucharistie, v neděli pak od 15 do 17 hod.
Vánoční koledování z kostela přes YouTube
leden 2021 Zahájení Tříkrálové sbírky (online, pokladničky
v kostelích a na veřejně přístupných místech)
Výzva k přihláškám do semináře
Oznámení o otevření tříleté duchovní formace pro kandidáty
trvalého jáhenství.
Ekumenická bohoslužba za jednotu křesťanů, host o. Pavel
Stefan z Valašského Meziříčí
Modlitební triduum hnutí Modlitby matek
Adorace za nemocné se svátostným požehnáním při příležitosti Světového dne nemocných
Popeleční středa, zahájení doby postní, zapojení do Postní almužny
Modlitba novény k sv. Josefovi, vždy po mši svaté
Iniciativa „24 hodin pro Pána“ – adorace, sv. smíření
Slavnost sv. Josefa; zasvěcení naší farnosti svatému Josefovi, patronovi r. 2021
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RADUJ SE A VESEL VŠECHNO STVOŘENÍ,
VÍTEJ KRISTA PÁNA SLAVNÉ VZKŘÍŠENÍ.
Požehnané Velikonoce přeje všem farníkům
duchovní správa a redakce COR
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NENECH V SOBĚ LEŽET LADEM BOŽÍ DAR
Před nedávnem jsme v rámci biblického tria rozjímali list
sv. apoštola Pavla Filipanům.
Zaujala mě Pavlova vděčnost
a radost z pomoci, kterou obdržel od bratří z Filip. Neradoval se ale jen kvůli dobru, které
z toho získal pro sebe. Sám říká,
že je zvyklý žít v hojnosti i nedostatku, ale raduje se z dobra,
které získali ti, kteří pomoc darovali. Vyjádřil to nádhernými
slovy: „(Je to jako) libá vůně, oběť Bohu příjemná
a milá. A protože můj Bůh je přebohatý, skvěle vám to
odplatí skrze Krista Ježíše ve všem, cokoli budete potřebovat.“ (Fil 4,18b-19)
Také bych chtěl v tomto duchu poděkovat všem,
kteří svou pomocí přispěli v minulosti a přispívají

i v současnosti k péči o liturgii v našich chrámech, o jejich
udržování, čistotu, výzdobu i opravy, a také za péči o faru
i exerciční dům. Jistě je to libá vůně, oběť Bohu příjemná a milá a přebohatý Bůh vám to skvěle odplatí skrze
Krista Ježíše ve všem, cokoli budete potřebovat.
Je mnoho charismat, kterými Bůh obdarovává ke
službě ve farnosti. Chtěl bych povzbudit k tomu, abyste
přijali pozvání, která Bůh směřuje právě k vám. Potřeby, které ve farnosti máme, svědčí o tom, že jsou také
někde skrytí ti, kteří jsou povolaní k těmto službám.
Budeme rádi, když se připojíte se svým obdarováním.
Mnohokrát se mi stalo, že jsem někoho s obavou
pozval ke službě ve farnosti, a ta pozvaná osoba ku
podivu pozvání nejen že přijala s radostí, ale ještě navíc
mi zato časem poděkovala. Když přijímáme Boží dary,
tak nás to obohacuje. Věřím, že naše farnost je v tomto
smyslu bohatá a náš dobrý nebeský Otec chce toto bohatství ještě více rozmnožit.
Otec Jan

KORONAVIRUS ROK POTÉ
Uplynul rok, ve kterém nám koronavirus dal dostatek
příležitostí poznat jeho i sebe zblízka. Nechtíce jsme mu
nabídli celou naši planetu jako prostor, ve kterém se může
množit a zvesela mutovat. Náš boj s ním není zdaleka
u konce. Bude to chtít ještě víc vytrvalosti, sebekázně,
solidarity, přemýšlení a hlavně více očkování. Duchovní
rozměr ponechám povolanějším a z praktického hlediska
zkusím formulovat, co je pro mne důležité:
Žijme život sloužící Životu: přemýšlejme o tom, co
děláme a neohrožujme svým, byť dobře míněným chováním, druhé. Mějme na paměti, že pokud se nakazíme,
nejsme ohroženi jen my, ale i ti, kdo se nakazí od nás.
(hezky o tom píše otec Petr Hruška na https://www.farnostcheb.cz/clanek.php?id=274 )
Virus se šíří vydechovaným aerosolem a přenesením
z kontaminovaných povrchů rukou do našich dýchacích
cest. Dodržujme proto snadná pravidla 4+1 R:
První R: respirátory FFP2 mějme dobře nasazeny na
ústa i na nos všude tam, kde se setkává člověk s člověkem (mimo naši domácnost)
Druhé R: ruce – nosme s sebou lahvičku s Anti-Covid dezinfekcí a opakovaně si dezinfikujme ruce, pokud
jsme navštívili prostory mimo naši domácnost
Třetí R: rozestupy – vyhněme se kontaktu s druhými tak, jak nám to umožní naše povinnosti, a dodržujme
vzdálenost 2 metrů mezi osobami. Pokud je to možné,
zkraťme pobyt v uzavřené místnosti s jinými osobami
pod 30 minut.

Čtvrté R: znovu ruce – svaté přijímání na ruku zabrání kontaminaci našimi slinami a přenosu viru z ruky
podávajícího do úst přijímajícího
Páté nejdůležitější R jako rozum: přemýšlejme.
Očkování je zatím jediná možnost, jak zastavit množení viru a tvorbu dalších mutací. Rizika očkování byla
a jsou nepatrná ve srovnání s rizikem šíření viru. Buďme
solidární, očkováním chráníme ty nejslabší, očkováním
umožníme, že se otevřou školy a rozjede se ekonomika.
Nebagatelizujme, ani nepodléhejme konspiračním teoriím – nikomu tím nepomůžeme. Zprávy ze sociálních
sítí si ověřujme. Nemoralizujme – virus není výchovný
prostředek v Božích rukou ani trest za hříchy; moralizování ničí naději. Táhněme za jeden provaz. V této situaci
nebude asi užitečné stále se bouřit a nespolupracovat jen
proto, že naše vláda dělá chyby a není nám sympatická.
Dnes 15. 3. 2021, když píšu tuto výzvu, leží jen na
naší kovidové JIP v Třinci deset pacientů s těžkým kovidovým zápalem plic napojených na ventilátor. Jejich
věkový průměr je o 10 až15 let nižší než v podzimní vlně
a naděje na uzdravení je malá. Jsou to převážně padesátníci a šedesátníci. Před očima nám stále častěji umírají
lidé mladší padesáti let a my jsme bezmocní. Nás Těšíňáků pracuje na kovidových jednotkách více a určitě
bychom chtěli, aby to už skončilo. Tak nám pomozte,
dodržujte pravidla a naočkujte se, jakmile to půjde. Díky.
Roman Černohorský,
vedoucí lékař kovidové JIP Nemocnice Třinec
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INTRONIZACE
NEBOLI UVEDENÍ NA TRŮN
NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

Papež Pius XII. v encyklice Haurietis aquas (čti haurietis
akvas) učí, že: „Uctívání Nejsvětějšího Srdce Ježíšova je v podstatě odpovědí naší lidské lásky na
lásku Boha k nám (…) Je to nejúčinnější škola Boží lásky, té lásky,
která se má stát základem Božího
království v duších jednotlivců, v rodinách a společnostech.“ Odpovědí ctitele Srdce Pána Ježíše pak často je zasvěcení (svěření se) Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Rozlišujeme tři typy zasvěcení: osobní, sociální a rodiny. To
poslední je rovněž nazýváno intronizací Srdce Ježíšova.
Iniciátorem této formy zbožnosti
byl kněz z Kongregace Nejsvětějších
Srdcí Ježíše a Marie – Mateo Crawley-Boevey (čti kroli-bulvi), obecně známý jako otec Mateo. Žil v letech 1875
– 1960. Když po kněžském vysvěcení a několika letech apoštolské práce
těžce onemocněl, byl svými představenými přeložen z Chile do Francie.
Tehdy navštívil svatyni Srdce Ježíšova
v Paray-le-Monial (čti pár-le-monial),
kde měla sv. Markéta Maria Alacoque
(čti alakok) zjevení Srdce Ježíšova.
Tam zůstal zázračně uzdraven. Jako
poděkování se rozhodl věnovat celý
další život práci ke slávě Ježíšova Srdce. V Paray-le-Monial nejen že obdržel milost fyzického zdraví, ale také
pochopil to, že ve svatostánku bije
„Srdce Krále, Bratra, Srdce Přítele“. Tehdy se zrodilo
jeho poslání šířit slávu Božího Srdce skrze intronizaci.
Své poslání začal v Římě, kam se vydal představit
své záměry papeži. Když svatý Otec Pius X. uslyšel
o plánech šíření pobožnosti k Srdci Ježíšovu a uskutečnění intronizace v rodinách, nejen že mu takovou činnost
schválil, ale dokonce mu to přikázal. Papež udělil Otci
Mateovi zvláštní požehnání a nařídil mu, aby cestoval po
světě a všude hlásal lásku Spasitelova Srdce. Tak začalo
padesátileté období vytrvalé apoštolské činnosti šíření
kultu Srdce Ježíšova. Podporovateli tohoto díla byli čtyři
velcí papežové: sv. Pius X., Benedikt XV., Pius XI. a Pius
XII. Svatí otcové viděli v díle otce Matea šanci postavit
se na odpor zlu té doby.
Papež Benedikt XV. v roce 1915 mu napsal: „V dnešní
době není nic důležitějšího, než to co podnikáš (…). Dobře
tak činíš, drahý synu, že stojíš v obraně lidské společnosti
tím, že oživuješ a šíříš ducha křesťanství v rodinách, že
v nich zapaluješ oheň lásky Ježíše Krista, aby v nich láska

vládla jako královna. Přitom jsi poslušný samotnému Ježíši Kristu, který slíbil, že vyleje své požehnání na domy,
kde bude zobrazen a uctíván obraz Jeho Srdce.“
Sám Otec Mateo vysvětlil: Ideu intronizace jsem
čerpal přímo ze zjevení v Pary-le-Monial. Jinými slovy,
chtěl jsem dát konkrétní podobu touze našeho Spasitele zjevené svaté Markétě Marii. Intronizace není ničím
jiným, než konečnou realizací všech požadavků zjevených Božím Srdcem a všemi velkými přísliby, které tyto
požadavky doprovázejí. Řekl jsem „všech požadavků“,
protože primárním cílem v tomto případě je posvěcení
rodiny: to ona sama, jako základní buňka společnosti,
má být prvním trůnem Krále Lásky.“ Kázal o intronizaci
v dvaadvaceti zemích po celém světě. Naslouchaly mu
miliony lidí. Papež Pius XI. nazval Otce Matea „charismatikem Nejsvětějšího Srdce Ježíšova“.
Hlavním poselstvím kněze bylo šířit pravdu o Boží
Lásce k lidstvu, ale také konkrétně ke
každému člověku. Otec Mateo se stal
apoštolem lásky a milosrdenství Srdce
Ježíšova. Tam, kde se nemohl dostat
se živým slovem osobně, tam si našel
cestu vydáváním tiskovin. Velmi populární je jeho kniha Ježíš Král lásky, která byla přeložena do mnoha světových
jazyků. Ukázal v ní, v čem spočívá zasvěcení se rodiny Nejsvětějšímu Srdci
Pána Ježíše.
Podle Otce Matea je intronizace oficiální i sociální uznání nejvyšší autority Srdce Ježíšova nad danou křesťanskou rodinou. Toto uznání by mělo být
potvrzeno trvalým zviditelněním, a to
slavnostním umístěním obrazu Božího
Srdce na nejčestnějším místě v domě.
Tato slavnost je doprovázena aktem
zasvěcení. Hlava rodiny čte akt zasvěcení a zavěsí obraz Srdce Pána Ježíše na čestné místo jako na trůn. Po té
se společně pomodlí k této příležitosti určené modlitby
a také je slavnostně přijat slib plnit povinnosti vyplývající z intronizace. Podle otce Matea je takové uznání
Kristovy vlády nad rodinami začátkem procesu, který
má dovést k triumfu království Ježíšova Srdce nad celou společností. Intronizace je proto více než jen osobní
zasvěcení se Srdci Božímu. Je v něm zahrnut aspekt sociální, protože se tento akt odehrává v rodině, stejně jako
aspekt apoštolský, neboť zavazuje ke společnému budování království Srdce Ježíšova. Je také povzbuzením
a mobilizací k šíření křesťanské víry na celém světě.
Formace členů Čestné stráže NSPJ, Krakov 2020
(Józef Gaweł SCI, sr. Maria Wysocka OVM)

Překlad: Jana Machandrová

Tekst oryginału w języku polskim można odebrać
w kancelarii parafialnej
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ŚWIĘTA WIELKANOCNE
Ilu z nas zadaje sobie to pytanie – „Jak będziemy przeżywać Święta Wielkanocne w tym roku?” Dodałabym do
tego pytania przynajmniej jeszcze jedno – „Jak w tym roku
do pięknego przeżycia tych najważniejszych świąt przygotowywaliśmy się w czasie Postu?”
Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie będą w tym
roku te święta, natomiast mieliśmy wpływ na początku
Postu na to, jak przygotujemy się na Święto Zmartwychwstania Pańskiego! A nie jest to łatwe zadanie, albo raczej –
przywilej? No, bo siedzimy w domu, od dłuższego już czasu
słyszymy i czytamy, że nie wolno wychodzić na zewnątrz,
że wielu naszych bliskich i znajomych odeszło z tego świata, że wprawdzie nikt nie będzie
zmuszał do szczepienia, ale...
No cóż, pragnę podzielić się
radością, jak ja przygotowywuję
się duchowo na najpiękniejsze
święta w roku! A więc od dłuższego już czasu modlę się – odprawiam Nowennę Pompejańską, która trwa 54 dni, ale jest
bardzo skuteczna, gorąco polecam! Nie tak dawno temu przeżywałam sesję „Dotykanie zranionego Boga” – Lectio divina
z apostołem Tomaszem. Miałam
wyjechać do Krakowa, niestety
z wiadomych powodów uczestniczyłam on-line. Na początku
sesji rozpoczął się czas pełnego
milczenia, mogłam więc skupić się na tym najważniejszym
i w pełni przeżywać Szkołę Modlitwy Słowem Bożym.
Prowadzącym był dyrektor
Centrum Formacji Duchowej
ks. Krzysztof Wons SDS (salwatorianin). Miał przepiękny przekaz! I wiele z jego myśli
zagnieździło się w moim sercu. Między innymi powiedział taką prawdę, że wszyscy jesteśmy Tomaszami –
Tomasz natarczywie i żarliwie dopominał się spotkania
z Jezusem po Jego zmartwychwstaniu. I nawet powiedział: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ
i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę
ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach,
kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych,
stanął pośrodku i rzekł: „Pokój wam!” Następnie rzekł do
Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce.
Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!” Tomasz Mu odpowiedział:
„Pan mój i Bóg mój!” Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś
dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy
nie widzieli, a uwierzyli” (por.: J 20, 25-29).

My także chcemy Jezusa dotykać. To pragnienie
w nas żyje i nas nie opuszcza. Nieustannie powraca i pragniemy, by tak pozostało. Chcemy namacalnie doświadczyć Jego obecności, objąć Go, dotykać całym sobą. Dotykanie Jezusa pomaga mi wierzyć: że jest, że jest blisko
i że pozwala się dotykać. Oczywiście, dotykanie nie
może zastąpić mi wiarę! Pragnę, by wiara pomagała
mi dotykać Boga! Bez wiary nigdy Go nie dotknę na
tej ziemi i nigdy nie poczuję Jego dotknięcia. Szukam
doświadczenia Jego miłosnej i miłosiernej bliskości.
Wierzę, że skoro pozwolił się dotykać uczniom, którzy
Go zdradzili i zaparli się Go, to i ja mogę zbliżyć się
do Jezusa nie tylko wtedy, gdy jestem czysta na duszy,
ale także wtedy, gdy moja
dusza jest zanieczyszczona
z powodu grzechu. Wiara rodzi się przez zażyłą relację,
przez więź. Wiara jest tym, co
wydarza się między mną a Jezusem. Tomasz pokazuje mi,
gdzie mogę spotkać mojego
Pana i Boga w moich ranach.
Kiedy spotykam się z Nim
w swoich ranach, miejscach
najbardziej słabych i wstydliwych, wtedy najmocniej przekonuję się o Jego bliskości
i bezwarunkowej miłości.
W mrokach obecnych czasów, w dniach narastającej
przemocy, buntu, protestów
i profanowania tego, co święte,
w dniach deptania Bożego
Prawa, Jezus przychodzi ze
swoim błogosławieństwem.
No cóż... Pozostaje nam
jeszcze zwrócić się do Matki
Jezusa, do Tej, która zawsze
wysłuchuje nasze prośby i wstawia się za nami: „Maryjo, powierzamy się Twoim opiekuńczym ramionom, tak
jak czynił to Jezus, podczas ziemskiego życia. Skoro potrzebował Cię Syn Boży, my potrzebujemy Ciebie tym
bardziej.”
I jeszcze – pamiętajmy, że 2021-szy rok poświęcony jest Św. Józefowi!
Modlitwa w różnych potrzebach
Święty Józefie, Twoja moc rozciąga się na
wszystkie nasze sprawy. Ty umiesz uczynić możliwym to, co wydaje się być niemożliwym. Spójrz
z ojcowską miłością na wszystkie nasze potrzeby
duszy i ciała. Udziel nam łaski..., o którą Cię z ufnością prosimy. Amen.
Jadwiga Franek
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Z DĚNÍ
FATIMSKÉHO APOŠTOLÁTU – WAF ČR

První osobní živé setkání
v Koclířově – od 1. pátku přes
1. sobotu i se sv. Mikulášem,
2. neděli adventní až do pondělního dopoledne jsem si to
u Panny Marie Fatimské opravdu užívala, jak duchovně, tak
lidsky. Ticho a usebrání, adorace, mše svaté s úžasnými
zpěvy koclířovské scholy, společné modlitby růžence,
novény, svátost smíření, přednáška, duchovní rozhovor
s přímluvnou modlitbou, „vlévání“ proseb do džbánu
milostí, obnova zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Mariinu, pobožnost ke
svaté Filoménce, procházky,… A k tomu dobré jídlo v restauraci či výborné zákusky v cukrárně! To je
jen krátký výčet toho, co se během
těch několika dnů dalo stihnout
a na živo prožít. Znovu jsem se ujistila, jak je potřebné osobní setkání
člověka s člověkem a člověka s Bohem, a to se v Koclířově dělo, za což
buď velký dík celé komunitě pod
vedením otce Pavla.
Slovo pandemie se dnes skloňuje ve všech pádech; nevíme, zda
a kdy skončí, víme, že se něco
děje, že tomu nerozumíme, nevíme,
co vlastně máme dělat. A otec Pavel, otec Lubor či laický misionář
a spolupracovník P. Eliase Velly Vašek Čáp, nám dali nahlédnout, kde
hledat odpověď. Jednoduše řečeno
otec Pavel odpověděl – mám živého
Boha. Toho se budu bát… Celý můj
život má ve svých rukou Ježíš. A pak ukázal na Marii
– jí se ptám. Přijmi Marii do svého života a nemusíš se
bát. Držme se Marie za ruku, buďme zdrženliví. Dej
nám, Pane Bože, světlo a důvěru!
U odpovědí Vaška Čápa, který byl hlavním hostem
1. soboty, se zastavím podrobněji. V přednášce s nadpisem Noemova archa v rozbouřené době rozvinul několik základních myšlenek – vybudovat určitý typ archy:
1. Intenzivnější modlitba – aby každý ve svém srdci
uslyšel Boží hlas, musí jít proti turbulenci doby
2. Dejme svůj život do pořádku – to se dá jedině přes
milosrdenství – generální zpověď (za celý svůj život),
abychom byli připravení a bdělí
3. Cesta ke zvnitřnění – sestupme do nitra, dovnitř
srdce
4. Setkání s Kristem v Písmu svatém – stejná milost,
jako setkání v Eucharistii

5. Vytvářejme malá společenství – vezměme mezi
sebe jednoho či dva staré lidi, pomáhejme si navzájem
modlitbou i skutkem
6. Materiální zajištění – Gen 6,2: Ty pak si naber
k obživě různou potravu, nashromáždi si ji, a bude tobě
i jim za pokrm
7. Zasvěcení se svatému Josefovi (8. prosince
před 150 lety byla zasvěcena Církev sv. Josefovi). Na
150. výročí bude vyhlášen sv. Josef za patrona celosvětového Fatimského apoštolátu pro rok 2021. Zasvěťme
se 8. prosince sv. Josefovi a budeme vidět zázraky!
(Pozn. Udělala jsem to, a od 8. prosince jsem zahájila třicetidenní pobožnost ke cti sv. Josefa k dosažení
zvláštní přímluvy)
Zůstávejme v pokoji, v Boží přítomnosti, nepropadejme panice. Láska je silnější než smrt (Píseň písní 8,6-8:
Polož si mě na srdce jako pečeť, jako pečeť na své rámě.
Vždyť silná jako smrt je láska,…). A také vydávejme svědectví o Božím pokoji a o Boží lásce.

Druhé setkání – 10. ledna 2021 o svátku narození
sv. Filomény jsem slavnostně vstoupila do obno-veného
Bratrstva sv. Filomény v ČR při poutním místě sv. Filomény a WAF ČR v Koclířově. Svatá Filoména, panna
a mučednice, jak možná víte či nevíte, je patronkou Živého růžence a Dětí Mariiných. Do činnosti a poslání bratrstva se mohou připojit nejen členové WAF v ČR (Fatimský apoštolát). Bližší informace mohu podat osobně nebo
je najdete na internetových stránkách www.cm-fatima.cz.
Ó, svatá Filoméno, panno a mučednice, oroduj za
nás, abychom díky tvé silné přímluvě mohli získat čistotu
mysli a srdce, která vede k dokonalé lásce k Bohu. Amen.
Skryjme se v Neposkvrněném Srdci Panny Marie,
druhou rukou se držme sv. Josefa; s přímluvou svatých
fatimských dětí a sv. Filomény pojďme s vírou cestou
ustanovenou Kristem.
Jana Machandrová

•7
NABÍDNI SVÉ RUCE K POMOCI

Naše milé slečny, paní, maminky, pracující ženy, hospodyňky, důchodkyně, ale také naši pánové, chlapci, ministranti, tatínkové, důchodci, no prostě naše drahé farnice a farníci. Oslovujeme vás, protože hledáme ochotné
spolupracovníky, kteří by se rádi zapojili do týmu pomocníků pečujících o kostel, faru, exerciční dům či okolí
kostela.
Vytváříme jedno společenství. Tak jako v rodině se všichni nějakým způsobem podílejí na budování tepla společného domova, což vyžaduje obětovat čas, pohodlí či peníze, pracovat a vážit si práce druhých, pomoci tím, co
umím, mladší pomoct staršímu, silnější slabšímu. A to všechno dělat nezištně z lásky k Bohu a ke své rodině, tak
podobně by tomu mělo být také v naší farní rodině. Náš kostel přece není jen budovou, ale místem, kde se jako
rodina Božích dětí rádi scházíme, kde nacházíme osvěžení na pozemské pouti při mši svaté, adoraci a ostatních
svátostech, kde se potkáváme se svými bratry a sestrami v Kristu.
Generace tzv. „skalních pomocníků“ již stárne, mnozí by tak rádi sloužili, ale zdravotní stav jim už to nedovoluje, a tak je třeba řady těch, kteří jsou ochotní přiložit ruku k dílu doplňovat o nové včeličky. Projevme, kdo
můžeme, křesťanskou odpovědnost a obětavost v naší farnosti, v našem městě, a oslavme Pána skrze konkrétní
službu, třeba i malou nebo příležitostnou. Také se modleme za to, aby Pán otevřel mnoho srdcí.
Máš k něčemu obdarování? Pak je tato výzva i pro tebe! Třeba ti ještě nebyla dána příležitost a velmi rád by
ses podílel na péči o společné dobro v naší farnosti, pak dej o sobě vědět! Jak? Můžeš třeba oslovit někoho z týmu
stávajících spolupracovníků kolem kostela, můžeš nechat kontakt na sebe na faře, v zákristii či vhodit lísteček se
svým jménem a telefonem do schránky my se ti ozveme.
Za tým stávajících farních služebníků: Vanda, Basia a Jana

Kde všude je možno se zapojit?
• při každotýdenních úklidech kostela a fary
• při úklidech exercičního domu
• při větších úklidech (např. před svátky, malování)
• udržování čistoty v sálkách pod farou
• mytí oken
• praní kostelního prádla
• péče o prádlo v exercičním domě
• udržování pořádku na nádvoří
• odklízení sněhu, sekání trávy
• práce s květinami
• práce na zahradě, a mnohé další.
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Okénko z Domova pro seniory
v době pandemie

V lednovém čísle Světla mě oslovil článek ze stránek www.vaticannews.va/cs, ze kterého na úvod použiji
několik myšlenek. Papež František se během první vlny
pandemie modlil při ranní mši svaté za staré lidi, kteří
jsou izolováni v pečovatelských domech a žijí ve strachu
z osamělé smrti. Jak dodává předseda papežské Akademie pro život, bylo by mimořádně kruté, kdyby společnost díky modernímu lékařství prodlužovala lidský život
a zároveň vykazovala tytéž lidi k prožívání dalších let
v opuštěnosti a osamělosti.
Starost o sebe navzájem je smyslem života, říká arcibiskup Paglia: „Musíme mít na paměti, že lidé neumírají jenom kvůli koronaviru, ale také kvůli osamělosti
a opuštěnosti. Dostal jsem mnoho dopisů od příbuzných
pacientů – a všichni prosí, aby je mohly navštívit jejich
rodiny nebo kněží se svátostmi… Je nepřípustné, že tolik
lidí žije v osamělosti, jako by se ocitli na jiné planetě, jsou
zbaveni blízkosti svých drahých. Nijak neumenšuji podíl
zdravotníků, ale oni zkrátka nemohou zastoupit syna nebo
dceru. Copak je možné, aby nemocný rodič nemohl vidět své dítě – příbuzné nebo přítele? A naopak, jak
mohou děti žít v pokoji, když nesmějí
vidět své nemocné rodiče?“
Regionální správa v Toskánsku
dovoluje nejbližším příbuzným návštěvy nemocných „Blízkost lidí,
které máme rádi, je projevem milosrdenství.“
A jak je tomu u nás, v Domově
pro seniory v Českém Těšíně, který
je mi už léta blízký, protože jsem
tam nejen pracovala, ale po odchodu do důchodu i nadále pomáhám
při zajišťování duchovní péče především našim seniorům – katolíkům. Pokusím se napsat
svou zkušenost.
Přiznám se, že se mi pokaždé derou slzy do očí, když
myslím na naše bábinky a dědečky, kteří ve svém stáří, utrpení, bolestech a nemocech se cítí opuštění, nepochopení, ztracení a volají SOS. Doba „covidová“
způsobila, že na dlouhou dobu zůstali za zavřenými
dveřmi, bez možnosti opuštění svého pokoje, bez návštěv příbuzných, či přátel. Umíme si to představit, co
prožívali, když neměli osobní kontakt se svými nejbližšími? Je pravda, že mají zajištěnou stálou odbornou i zdravotní péči vyškoleným personálem, ale jim
nestačí pouze péče o tělesné potřeby; oni touží po blízkosti druhého člověka, po své rodině, přátelích, po někom, kdo pohladí, kdo se na ně usměje, kdo jim bude
naslouchat, kdo s nimi promluví, kdo jim zajistí také
duchovní potřeby.

Ještě před rokem by nikoho nenapadlo, že kaple
v Domově zůstane na dlouho zamčená a nebude jako
dříve samozřejmostí, že každé pondělí přijde do Domova kněz, aby sloužil svatými svátostmi – mší svatou, svátostí smíření, svátostí nemocných, živým Božím
Slovem, podával svaté přijímání nejen přicházejícím do
kaple, ale aby přicházel k lůžku těch, kteří také tolik čekají na setkání s živým Ježíšem v Eucharistii nebo prosí
kněze o osobní modlitbu. Nepřestávala jsem se modlit,
aby vedení Domova našlo cesty v zákonech, jak se vrátit
s duchovní službou za těmi všemi lidmi tolik toužícími
po Kristu ve svátostech.
V létě loňského roku se zdálo, že se vše postupně vrací
do normy. Od 3. 8. 2020 se začaly každé pondělí znovu
sloužit v kapli mše svaté, kněz obcházel lůžka, ale pondělkem 5. 10. 2020 se kaple opět zavřela. Na jak dlouho? Před
vánocemi 16. 12. 2020 jsme mohli po dohodě s vedením
Domova přijít s otcem Sebastianem do Domova, ale mše
svatá sloužena být nemohla (předpisy to nedovolovaly).
A tak jsme obcházeli pokoje, na kterých nás toužebně očekávali naši milí farníci. Navštívených bylo 16 osob, ale
těch, kteří se chtěli s knězem setkat, bylo mnohem více
a nebyli to pouze praktikující katolíci, ale i evangelíci, a tak byla dohodnuta další návštěva, a to 11. 1.
2021. Otec Sebastián rozdával svaté
přijímání, nabízel možnost svátosti
smíření. Navštívených bylo tentokrát 20 osob. Před svátkem Panny
Marie Lurdské (Světového dne nemocných) 8. 2. 2021 byla nabídnuta
také možnost přijetí svátosti pomazání nemocných. Co myslíte, kolik
lidí tuto svátost nemocných, jak ji
Kristus ustanovil, aby těžce nemocného posilovala a dodávala mu důvěry v Pána a v moc spasitelného
utrpení, v tento den využilo? Bylo
jich 15. Opět se na všechny nedostalo, protože se přistěhovali noví katolíci, a tak byl s vedením Domova a otcem
Sebastianem dohodnut další termín, a to 26. 2. 2021, kdy
svátost nemocných přijalo 5 lidí a dalších 7 lidí přijalo do
svého srdce Pána Ježíše ve svatém přijímání.
A nastal dlouho očekávaný den – pondělí 1. března
2021, kdy mohla být opět otevřená kaple Domova, sice
jen pro omezený počet zúčastněných, ale Bohu díky za
to, že už mohla být Otcem Sebastiánem zpřítomněna
kalvárská oběť ve mši svaté, kterou s radostí sloužil za
všechny obyvatele a zaměstnance Domova, za jejich
blízké živé i zemřelé. A dá-li Pán a předpisy to dovolí, budou se moci pravidelně střídat pondělí co pondělí
další obyvatelé Domova v kapli na mši svaté. Velké Pán
Bůh zaplať otci Sebastianovi za jeho službu lásky.
„U BOHA JE MOŽNÉ VŠECHNO“ (Mt 19,26)
Jana Machandrová

•9
JAK JSEM DOSTALA LEKCI
Narazila jsem na internetu na šokující video. Byl to vlastně
záznam z kamery jedoucího auta. Řidič projížděl vesnicí někde na
Oravě. Cesta ho vedla kolem kostela, z něhož právě vycházeli věřící.
Tu řidič ze sebe vychrlil spoustu zlých odsuzujících slov. Rozčiloval se, co že si to dovolují, prý davy šiřitelů infekce… Mezi
námi – žádné davy jsem neviděla, tohle bylo hodně zveličené.
Korunu svému nenávistnému projevu nasadil větou: „Už jsem ten
záznam poskytl policii.“
Zalapala jsem po dechu – no to snad… Krev se ve mně vařila.
Rozohňovala jsem se nad udavačem a moji chlapci mne poslouchali zcela v klidu. Tu ten starší povídá: „No, čím víc budou
bušit do křesťanů, tím lépe pro nás.“ „Jak to myslíš?“ nechápala
jsem. A on klidně: „Přece podle evangelia…“ Zůstala jsem s ústy
dokořán. Vždyť on má pravdu! Tak třeba: Lk 6,22-23; Lk 21,17-19, nebo tady: Mk 13,13 a Mt 5,10-12, můžete si
najít sami. Dal mi lekci, chlapec můj.
Malý dovětek: Pod videem byla otevřena diskuze. Nenašel se ani jediný přispěvatel, který by s činem tohoto člověka souhlasil. Naopak, vyslovovali sympatie křesťanům. Překvapivé i povzbudivé zároveň.
DF

EUCHARISTICKÁ HODINA
Před šesti lety otec biskup založil duchovní společenství Eucharistická hodina, v němž věřící zve k činnému prožívání víry. Členové společenství se snaží prožít půl hodiny s Pánem Ježíšem u svatostánku každý týden, nejméně
však jednou za měsíc, a také se snaží alespoň o půl hodiny služby za týden Ježíši v potřebných. Jde o to, aby tato
služba byla opravdovým a vědomým projevem lásky k Ježíši. Může jít například o péči o děti, nemocné či staré, může
se rozvíjet v dobrovolnické službě Charity či farnosti, může to být i péče o kostel. O tomto společenství se více dočteš
na https://doo.cz/pastoracni-aktivity/eucharisticka-hodina.html nebo na letáku v kostele.
JS

DÍKY ZA BOŽÍ SLOVÍČKO
Když jsme v neděli 24. ledna 2021 vstoupili do kostela, nešlo přehlédnout bíle prostřený stoleček před hlavním
oltářem, na něm rozevřenou nádherně ilustrovanou Bibli a po levé i pravé straně dva košíčky, jeden s nápisem v češtině, druhý v polštině. To tu ještě nebylo! Co nám to má říct? No přece dnes slavíme Neděli Božího slova a někdo
tak nádherně a výmluvně prostřel stůl slova Božího! Každý byl vyzván, aby si z košíčku odnesl Boží slovíčko domů
– milostný to dopis Boha psaný pro Tebe… Stoleček je nyní pod kazatelnou, a tak každý může přijít, sáhnout do
košíčku a doma pak rozjímat nad tím, co mu Bůh vzkazuje.
Veleb Boha v každé době a žádej od něho, aby řídil tvé cesty a všechny tvé stezky (Tob 4,19).
Odpověz mi, Hospodine, vždyť tvé milosrdenství je dobrotivé, pro své velké slitování shlédni na mne (Ž69,17).
JM

STÍRACÍ KARTIČKA-ZDRAPKA WIELKOPOSTNA 2021
V letošní postní době jsme se mohli všichni zapojit do nové aktivity, kterou pro nás připravil otec Sebastian. Co
bylo cílem této stírací postní aktivity? Po dobu 40 dnů doprovázet účastníky tak, aby objevili inspiraci k uspořádání
svého života, aby si z této postní doby odnesli nějaký užitek.
Každý den bylo třeba setřít jedno políčko a přečíst úkol. Pod každým políčkem čekaly každý den různá překvapení, samozřejmě taková, která se doporučují v postním období – almužna, půst a modlitba.
JM
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Z PODZIĘKOWANIEM...

Przede wszystkim – pragnę Ci Boże podziękować
za księdza Adama i za to, że służył w naszej parafii.
Drogi Księże Adasiu!
Niełatwo znaleźć słowa, które by potrafiły wyrazić
moją wdzięczność, a raczej naszą wdzięczność razem ze
zmarłym moim mężem Franusiem... i całą naszą rodziną!
Poznaliśmy się z Tobą, Ojcze, bardzo dawno, jeszcze w czasach komuny. Często wspominaliśmy razem
z mężem i córkami Twoje
niesamowite kazania, homilie, modlitwy w czasie wielu
adoracji czy to w Gutach, czy
też na nocnych czuwaniach
w Jabłonkowie. Zawsze były
porywające, budujące, pełne
radości i uwielbienia Pana!
Pamiętam, jak wracaliśmy
z całą rodzinką nad ranem
z Jabłonkowa, mieliśmy w sobie tyle radości, że śmialiśmy
się podczas jazdy do domu. Wtedy właśnie patrolowała
policja, zwłaszcza na drogach wokół Jabłonkowa. Pamiętam, że któryś raz, kiedy ja byłam za kierownicą,
zatrzymał nas patrol, trzeba było się wylegitymować,
a że wzajemny dialog był z naszej strony bardzo radosny,
dano mi balonik do dmuchania, czy aby nie jestem pod
wpływem alkoholu. Oczywiście nie byłam, co było przyczyną kolejnych naszych chichotów w drodze do domu.
Pamiętam, któryś raz podczas wieczornej Mszy św.
i adoracji w Gutach mówiłeś, Ojcze, o Duchu świętym. I w pewnym momencie, jak bardzo gorąco wołałeś
„Przyjdź Duchu Święty!” rozpętała się w tej chwili burza,
a wiatr otwierał okna. Było to niesamowite przeżycie!
Albo po Mszy św., mieliśmy pojechać pod nieznany nam
adres w Gutach. Nie było trzeba nikogo prosić o wska-

zanie miejsca, już z daleka było słychać pieśni wielbiące
Pana! Okna były otwarte, wokół domu pełno rowerów...
Byłeś, Ojcze, kapłanem niezłomnym, nie dałeś się
zastraszyć, nigdy nie zdradziłeś Jezusa! Pamiętam spotkanie sądu najwyższego, którego byłeś głównym bohaterem! Tak, sąd wydał wyrok skazujący za to, że spotykałeś się z młodzieżą i ich zdaniem, miałeś na nich bardzo
zły wpływ! Ale pamiętam, kiedy skończyło się posiedzenie sądu, główny sędzia
podszedł i wyraził żal, że
szkoda, iż nie poznał Ciebie
wcześniej i nie wysłał swojego syna na spotkania z Tobą!
I później, już po odsiedzeniu kary w więzieniu, działałeś dalej – chociaż poniekąd
w inny sposób – byłeś Ojcem
duchownym na spotkaniach
wspólnot, spotykaliśmy się
w domach. Nie zapomnę
zdobywania szczytów tatrzańskich, prywatnych spotkań, spowiedzi – prowadzenia duchowego...
Pamiętam, Ojcze, jak razem pielgrzymowaliśmy pieszo z pielgrzymką krakowską na Jasną Górę! Gdyby nie
było pielgrzymek z Krakowa, nie byłoby zaolziańskich
pieszych pielgrzymek.
Bliskie naszym sercom były też spotkania z Tobą
w Napajedlach, czy też w Valašských Kloboukách. Pamiętam, jak bardzo cieszyłeś się, że wszystkie dzieci
w szkole uczestniczą w lekcjach religii!
Ojcze Adasiu, byłeś jednym z ważnych drogowskazów w naszym życiu prowadziłeś nas do Jezusa, zawsze
z uśmiechem, pokorą i wielką życzliwością. Dziękuję Ci
za Twoją przyjaźń! Niech Ci Pan wynagrodzi i proszę,
pozdrów ode mnie mojego + męża Franusia!
Jadwiga Franek

Vzdejme Pánu díky jako děti Boží,
že v člověku láska lásku stále množí…
Milý otče Adame, je toho tolik, za co bychom Vám mohli děkovat… Přijměte prosím alespoň tyto malé hudební
střípky spolu se slovy díků!
„Oheň svatého Ducha ať rozpálí nás…“ – díky za Váš zápal, se kterým jste nám přibližoval Boží lásku.
„A tak každý nový den zpívám Bohu chvály své…“ – děkujeme za Váš příklad živé chvály a modlitby.
„Nejkrásnější chvíle vždycky jsou na kolenou…“ – díky za Vaši přítomnost na mládeží vedených adoracích a za vaše
						
slova povzbuzení, podpory a díků.
„Tobě patří život můj pláč i chvíle radostné…“ – Otče, díky, že jste neztrácel úsměv a optimismus, že jste nás bavil 		
					
svými vtipy.
„Vše, co dáváš ze Svých dlaní s díky přijímám…“ – díky za Vaši štědrost, za to že jste Boží dary bez váhání rozdával dále.
„Každý z nás dúfa v súcit a bezhraničnú lásku, ó, Pane, zmiluj sa…“ – díky za krásné chvíle ve zpovědnici, kdy k nám
								
skrze Vás mohla proudit Boží otcovská láska.
„Náš Bůh je láska, mějte odvahu, žijte pro lásku…“ – díky za to, že jste nám svým životem ukazoval tu největší Lásku,
						
a že jste nás k ní vedl! Otče Adame, díky!!!
Betty
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TŘI VZPOMÍNKY NA OTCE ADAMA
Chvála Kristu,
zpráva o odchodu otce Adama na věčnost byla pro mne (a myslím, že pro nás všechny) velkým překvapením. I teď po
několika dnech mi to přijde neuvěřitelné, zvláštní, že ho tady mezi námi neuvidíme.
Vidím ho pořád před sebou jako kněze velké víry v Boha Otce, Syna Ježíše, Ducha svatého a plného lásky k Marii.
Hluboce mně zasahovalo s jakou úctou a vírou sloužil mši svatou, a jak v modlitbě vyjadřoval svůj vztah k eucharistickému
Ježíši a s jakou nadějí mluvil o Boží lásce a Božím milosrdenství. Bylo cítit, jak tomu hluboce věří, a jak zároveň toužil,
abychom i my zakusili tuto Boží blízkost. Nejednou člověk od něho slyšel, jak se těší na Nebe a na setkání s Bohem. Byl
člověkem radostným, hlubokým, který miloval nejen Boha, ale i druhého člověka. Vždy hledal v člověku to dobré.
Věřím, že teď je už plně šťastný v Boží blízkosti. Jeho touha se naplnila. Chvála dobrému Bohu za dar otce Adama
a za všechny milosti, které skrze něj Bůh vykonal.
Děkuji Ti, otče Adame. Díky! Díky!
Farník Tomáš

Chvála Kristu a Panně Marii, milí bratři kněží,
sepsala jsem zmínku o odchodu o. Adama do Týdeníku Kroměřížska. Článek byl zveřejněn ve vydání Týdeníku
Kroměřížska na str. 8 dne 22. 12. 2020. Také mě bude o. Adam velmi, velmi, velmi chybět. Byl opravdu požehnaným
nástrojem našeho milujícího Pána, který přiváděl mnoho duší blíže k našemu milujícímu Bohu.
Připojuji pro vás všechny i vánoční přání. A také připojuji jeden z emailů, v němž si uchovávám srdečnou vzpomínku na o. Adama. V tomto emailu totiž zaznívá stále aktuální výzva pro nás všechny, kteří zatím stále putujeme po
zemi. Kéž tuto výzvu a přání o. Adama se všichni budeme snažit naplňovat. Amen.

Bc. Naděžda Fraisová, katechetka a novinářka

Chvála Kristu!
Ráda bych se podělila o pár vět, které mi utkvěly od o. Adama ze zpovědi nebo které řekl při nějaké jiné příležitosti:
„V modlitbě se můžeme Pánu Ježíši vyplakat na rameni, můžeme se hádat, odevzdat bolesti, kříže spojit s Jeho obětí.“
„Bylo by dobré ráno se modlit: Bože, ukaž mi cestu tohoto dne, tajemství Tvé vůle. Dej se se mnou na cestu.“
„Ježíš rány dokáže nejen léčit, ale také proměnit v perly.“
„Když máme problémy: Ukaž mi, Pane, co mi chceš tím říct, k čemu mám dozrát.“
Když si na o. Adama vzpomenu, tak se mi ve spojitosti s ním vybaví jeho velká láska k Ježíši v Eucharistii, čímž
se mi i nejvíce zapsal do srdce. Jsem moc vděčná za to, že jsem mohla tak jedinečného kněze poznat.
Kroliczková M.

KSIĄDZ PEŁEN MIŁOŚCI
Adam Rucki gorliwy ksiądz, nasz serdeczny przyjaciel i kolega szkolny. Łączyło nas wspólne
gimnazjum a niektórych ławka szkolna. Wyróżniał się w gronie rówieśników. Z przedmiotów nadobowiązkowych wybrał łacinę. Pójdzie na medycynę? Poszedł do seminarium.
Jako młody kapłan mocno zaangażował się w pracę z młodzieżą. Za tą niepożądaną przez ówczesne władze aktywność został pozbawiony prawa wykonywania zawodu. Po latach powrócił do kapłaństwa i kontynuował swoją misję. Mimo ciężkich doświadczeń pozostał człowiekiem pogodnym
i radosnym. Radość, uśmiech i dobre słowa rozdawał obficie. Mszę Świętą sprawował z ogromną
miłością. Skupiony nad misterium przeistoczenia wydawał się być pogrążony w rozmowie z Panem
Jezusem. Tak ukochał Najświętszy Sakrament, że mówił – adorujcie Jezusa i ogrzewajcie się w blasku Jego miłości.
Był cenionym spowiednikiem i kierownikiem duchowym. Wiele wartości wniósł w nasze życie i choć nie ma
ludzi niezastąpionych to będzie nam Go bardzo brakowało. Prośmy Pana, aby przyjął Go do radości nieba i ufajmy,
że będzie tam naszym orędownikiem w sprawach, w których doradzał nam tu na ziemi.
Krystyna Biernat

Malá vzpomínka NA OTCE Adama
Moc ráda vzpomínám na otce Adama, jak nám dětem říkal Kopretinky a Berušky 😊. A jak nám dal jednou velký
sáček bonbónů.
Nedávno se mi zdál o něm hezký sen. Zdálo se mi, že jsme byli u babičky a společně jsme se modlili za kněze z Hostýna, kteří byli právě nemocní. V tom tam přišel o. Adam a začal se modlit s námi. Jak jsme se domodlili, tak šel ven. Já
jsem mu říkala, aby ještě zůstal, ale on říkal, že se musí vrátit do nebe. A potom už jsme viděli jen krásnou zář z nebe.
Moc se mi po otci Adamovi stýská… Ale věřím, že už se raduje v nebi.
Terezka Slobodová
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První setkání s otcem Adamem

Na otce Adama máme spoustu hezkých vzpomínek.
Jedna z nich je spíš taková malá úsměvná epizodka, ale
rádi se o ni podělíme.
Bylo to asi před 25 lety. Otce Adama jsme do té doby
neznali. Sloužil v Napajedlech. My jsme tehdy byli mladí manželé s jedním malým dítkem a jeli jsme na naši
první velkou rodinnou dovolenou. Z manželovy práce
jsme dostali možnost ubytovat se v kempu u řeky právě

v Napajedlech. Našemu mimi bylo tehdy rok a půl, bylo
velmi aktivní, všude ho bylo plno, nebylo radno ho spustit z očí, dokázalo taky pořádně řádit, když se mu něco
nelíbilo, no však každý rodič ví své…
Dost velkým stresem pro nás byly návštěvy mší svatých, protože tak malé dítko ještě nechápe, že má v klidu zbožně sedět, tiše poslouchat a rozjímat. A tak jsme

v naší farnosti v tomto období mše svaté trávili v sakristii.
Na dovolené jsme taky chtěli jít na mši. Trochu jsme
měli obavy, jak to tam s naším živým drobečkem zvládneme. Navíc jsme seděli uprostřed kostela a bylo na nás
vidět ze všech stran. První část mše sv. jsme jakž takž
přežili bez toho, aby naše dítko někde chtělo lézt, běhat,
nebo komentovat dění.
No a blížilo se kázání. Byla ve mně malá duše, protože vydržet v klidu celé kázání, to je pro mimina nadlidský výkon. Moc nerada bych někoho (navíc v cizí farnosti) při mši svaté rušila, a ještě byla středem pozornosti.
Takže jsme byli připraveni na případný úprk před brány
kostela.
Kázání začalo. A nebylo vůbec krátké😊 . Hned při prvních větách jsme se oba s manželem tak nějak probudili
a z neznámého kněze jsme nespustili oči ani uši. No a co
naše živé stříbro? Takové dlouhé kázání, a ještě k tomu
už byl podvečer! K mému velkému překvapení jsem
zažila něco, co jsem do té doby ještě neznala. Po celou
dobu kázání otce Adama sedělo jak přibité. V naprostém
klidu, v mém náručí, téměř bez pohnutí a bez jakýchkoliv
zvukových projevů!!! A dokonce nekoukalo po ničem jiném, jen hledělo na toho pána, který mluvil tak zřetelně,
nadšeně, zaníceně a gestikuloval při tom celým tělem, že
ho prostě nešlo spustit z očí… V tu chvíli neexistovalo
nic, co by bylo zajímavější. Poprvé jsme prožili společně
mši svatou od začátku do konce v úplném klidu. To bylo
opravdu pohlazení na duši. A my jsme si jen s údivem
říkali: „Kdo to jenom je, že ho i mimina poslouchají 😊?“
maminka Martinka 😊

Jarní změny Charitním centru pro seniory v Českém Těšíně
I když navenek budova Charitního centra pro
seniory možná působí
nenápadně a člověk ji
lehce přehlédne, stojí za tu námahu podívat se dovnitř.
A obzvlášť teď, když v našem centru došlo k tolika
krásným změnám!
Jak říká vedoucí terénních a ambulantních služeb
pro seniory Bc. Radka Heliošová: „Pro klienty jsme
vytvořili útulné místo, ve kterém se, jak sami popisují
„cítí jako doma“. Všechny prostory byly vymalovány
v moderních světlých tónech, položila se nová podlahová krytina a interiér dovybavil vkusným nábytkem.
Nezapomněli jsme ani na důležité doplňky a květiny,
které celý sál dělají útulnějším. Jsme moc rádi, že našim klientům můžeme nabídnout tak příjemné prostory
k trávení volného času.“
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NOVÁ INFORMAČNÍ BROŽURA PREVENTIVNÍCH SLUŽEB
Stručný průvodce oddlužením aneb jak z dluhové pasti
Tato publikace pojednává o problematice oddlužení a odráží nejčastější dotazy, se
kterými se klienti na Charitu Český Těšín, respektive její poradnu, obracejí.
„Hlavním impulzem pro vznik této informační brožury zabývající se oddlužením byla skutečnost, že v České republice se v Centrální evidenci exekucí nachází
téměř 800 tisíc lidí v exekuci, přičemž je proti nim vedeno celkem více než 4 milióny exekucí. Dle dat Exekutorské komory má exekuci také téměř 39 tisíc mladých lidí
mezi 18. a 26. rokem života. A 66 tisíc dlužníků s exekucí má 65 let a více. Navíc další tisíce lidí má dluhy, které nedokáží splácet a exekuce jim reálně hrozí,“ říkají autoři publikace – Mgr. Jana Turoňová, vedoucí sekce prevence Charity Český Těšín,
Mgr. Michal Kawulok a Mgr. Tereza Čerešňová – sociální pracovníci poradny pro finanční a právní tíseň.
Brožura byla zpracována v rámci projektu „Podpora rodin na Těšínsku“, který
byl financován z prostředků Moravskoslezského kraje a je k dispozici v Charitní
poradně na ul. Ostravské 285 v Českém Těšíně.

NIMA FUNUS, JAKO FUNUS
Nikierzi ludzie sie narodzom z takim czymsi, że kaj wlezom, tak je wszycko inksze niż my som zwykli. Baji nasza
ciotka Liza kaj wlazła, tam naroz wszycko było na opak.
Jo wom nie wiym, jako ona to robiła, ale jedno było jasne
- z ciotki Lizy wszycy mieli lufta. Ona uż to miała tak od
narodzynio, wiycie? Prziszła na świat trzi tydnie po terminie, a doktorzi jejom mame straszyli, że isto to bydzie nosić
9 roków jako słoń. Jak Liza uwidziała świat wożyła 6 kilo,
była som szpek a jeji mama prawiła, że była tymu nejszpatniejszo ze wszyckich jeji sześci dziecek. Dali ji na miano
Natala, bo sie narodziła w niedziele, a u nich było zwykym
dować miana podle dni w tydniu. Takom mieli fantazyje.
A tak piyrszego pomianowali podle pyndziałku Pieter, drugi
był Wacław, trzecio była Sabina, czworty Cyryl, piąto Pelagia, szósty Sylwester. Liza była
siódmo, tuż miała być na N, jako niedziela.
Hned, jak jyny zaczła mówić, a na nieszczyńści strasznie wczas, tak sie sama przemianowała na Liza. Na Nela przestała słyszeć. Jeji brat Pieter ku Lizie ji przidoł Mona,
tak z tego wyszło Mona Liza. Pelagia, kierej można było luto prawiła, że esi, tak akurat koza Liza
a ni jakosi zcwrkło Mona Liza. Tata z tym zrobił porządek
a prawił, aby ji dali pokój. Jak chce być Liza, tak niech je
Liza. Tak ta nasza ciotka Nela, pardon, Liza niesła ostude,
kaj wlazła. Jak miała dwa roki poszła do somsiada a prawiła, aby ji dali najeść, bo jom doma głodzom. Tuż ostuda,
jo wom prawiym, na całom dziedzine była. Inszym razym
poszła sama do sklepu z tym, że jom mama posłała wybrać
se mantel, a że se go potym przidzie zapłacić. Wybrała se
tyn nejdrogszy. Doma dostała od taty na zadek, ale za tyn
mantel to stoło. Za tydziyń prziszła bez mantla. Prawiła,
że ji było ciepło, tak go po ceście sewlykła, ale nie pamiętała kaj. Naszli go na końcu dziedziny styrczony miyndzy
sztachetami na płocie. Cało rodzina furt twierdła, co zaś
ta Liza kiedy wymyśli. Ona uż nie musiała wymyślać, to
uż ji zustało na dycki a ciągło sie za niom pumału aż do

śmierci. Tymu też sie isto ani nie wydała, bo chłopi z nij
mieli strach.
Jak uż miała swoji roki, pojechała kansi do świata na orlap. Nie byłaby to ale Liza, aby zaś nie namiyszała. Jednego
pieknego popołednia ziymia sie tam zatrzepała a hotel kaj
miyszkała sie zesuł. Teraz sie wom to można bydzie zdać
morbidni, ale nie miyjcie strach, bo to był zaś, i gdyż nie
zawiniony, kanadzki konsek Lizy. My sie dowiedzieli z telewize co sie stało a czakali co bydzie. Za jakisi czas nom
dali znać, że ciotke Lize nom prziwiezom w pozinkowanej
truwle. Obeczeli my jom, bo jako była, tako była, stejnie
my jom mieli radzi. Funus my zaiścili na siódmego dziewiąty we czwortek o czternostej po połedniu. Party my nie
starczyli rozesłać, tak znomi a somsiedzi sie
to dowiedzieli uż jyny od nas. Ale uzaś by to
nie była ciotka Liza, dyby sie to nie doplytło.
Wszycy o czternostej prziszli do kościoła, ale
ni we czwortek jyny w pyndziałek czwortego
dziewiąty, bo im sie jakosi pomyliły ty numera. Dziwne im było, że przed kościołym nima
żodnego z rodziny. Wyloz faroż, bo se myśloł, że mu cosi umkło. No, a tak sie wszycy dowiedzieli, że
chcieli ciotke pochować cztyry dni do przodku. To ale eszcze nima koniec, tak wydziyrżcie. We czwortek, jak truwła z fotkom ciotki Lizy stoła przed ołtorzym, dwiyrze sie
odewrziły a prostrzodkym kościoła, we własnej osobie, szła
ciotka Liza. Nie wiedziała, że prziszła na swój własny funus,
aż uwidziała na truwle swojom fotke. Dwie baby omdlały,
bo jom wziyny za ducha.
Ukozało sie, jak uż sie isto domyślocie, urzyndy przi tym
zmatku wymiyniły papiyry, bo ciotka akurat jak ziymiom
trzepało sie moczała w morzu, a przisuło jyne jeji papiyry,
kiere ona, ze zasady, nie nosiła ze sebom. W gospodzie na tej
stypie – nie stypie było tak wiesioło, jako na niejednym wiesielu. Ja, nima funus, jako funus. Chwała Bogu, że takich ludzi jako ciotka Liza bywo mało, bo wszyckich na około może
z takich szlag trefić, a oni z każdej szlamastyki wylezom cało.
Wasz Karo
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