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B¹dŸ pozdrowiona, pe³na ³aski. 
Pan z Tob¹!

Bóg pos³a³ anio³a Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poœlubionej mê¿owi, imieniem 
Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy by³o na imiê Maryja. Anio³ wszed³ do Niej i rzek³: „B¹dŸ pozdrowiona, pe³na 
³aski. Pan z Tob¹”.

£k 1, 26-27



A je zase tady. Èas oèekávání, Má rodina mi hroznì moc v tom nem primáøem jsem prohloubila 
nadìje a lásky. Èas, kdy dìti píšou tìžkém období pomáhala a za to jí osobními rozhovory a hlavnì mod-
své dopisy Ježíškovi s nadìjí, že jim dìkuji. Bude se vám to zdát možná litbami s Otcem Romanem, za které 
pøinese ten nejkrásnìjší dárek. My trochu dìtinské, ale dìkuji za každý mu moc dìkuji, nebo� byly hlubo-
dospìlí se s našimi prosbami obìd, který má maminka pro mì kým zážitkem a významným krokem 
obracíme k velkému Ježíši, kterému uvaøila, tatínkovi za každou pro- k mému uzdravení. I Otec František 
i já dnes píši s nadìjí, že si to pøeète, cházku s mou dcerkou, sestøe za mìl pro mì mnoho povzbudivých 
protože mu chci moc podìkovat. každou návštìvu, manželovi za to, že slov, když jsem pøijímala svátost 
Chci mu podìkovat za to, že jsem dostál slibu „v dobrém i ve zlém“, smíøení, aniž mohl tušit, s jak velkou 
byla nemocná. Ano, ètete dobøe. Jak dcerce za každý úsmìv, který je nad beznadìjí ve skuteènosti bojuji.
se øíká, všechno zlé je k nìèemu všechny léky. Když máte depresi, Milý Pane Ježíši, dìkuji Ti za mé 
dobré. V mém pøípadì to zlé byla nechutná vám jíst ani spát, nemáte uzdravení, za mou rodinu, mé pøá-
deprese, ze které jsem se díky Bohu radost z hezkého poèasí, nevíte, jak tele, naše duchovní otce i za pana 
vyléèila. si máte rozvrhnout bìžné domácí primáøe. V èele s Tebou mi byli a 

Mít depresi není nic pøíjemného, práce, abyste všechno stihli a nebyli jsou nejlepšími prùvodci po této 
obzvláštì proto, že duševní bolest je pøitom nervózní a utrápení. A abyste zemi a díky nim se umím zase smát 
mnohonásobnì vìtší než ta fyzická. neutrápili svými náøky své okolí. a radovat. Je to ten nejlepší vánoèní 
Mít depresi znamená být dlouhodo- A že tìch náøkù bylo. Pùl roku jsem dárek, který jsem kdy dostala. Bùh 
bì smutný, neschopný se o cokoliv v podstatì nebyla schopná bìžné Vám žehnej!

RWpostarat, nic vás netìší, a co je konverzace a se svými blízkými jsem 
nejhorší, aè jste køes�an, najednou jen poøád dokola øešila své trápení. 
nemáte ani nadìji, ani víru, že se Díky vám všem, že jste to vydrželi. 
nìco na vašem „neš�astném osudu“ Rodina je základ, ale nesmím za-
zmìní. Je to velmi zoufalý stav, a to pomenout podìkovat ani mým pøá-
nejen pro nemocného, ale zejména telùm. Mirce za to, že mìla bezbøe-
pro jeho nejbližší, protože z deprese hou trpìlivost pøijmout každý mùj 
se nevyspíte jako z obyèejného splí- zoufalý telefonát i otevøít, kdykoli 
nu, ani vám nepomùže rada nejbliž- jsem zvonila u jejich dveøí. Vlaïce za 
ších, že to zase pøejde. Proè tedy za neustálý zájem o moje zdraví, Olince 
nemoc dìkuji? za každou maminkovskou radu a 

Protože díky ní jsem se nìco Halince za spoleèné modlitby za 
nauèila a taky mi nìco dokázala. Tak naše a nejen za naše dìti. Taky 
pøedevším mì nauèila, že život neje- Martince dìkuji, že vèas odhalila, že 
de podle jízdního øádu, že èlovìk jsem byla nemocná a našla mi 
musí být flexibilní, že se musí umìt odbornou pomoc. 
vyrovnat s tím, když vše nejde podle Deprese je nemoc, a ta se musí 
jeho plánu a že jsou dùležitìjší vìci léèit. Pan doktor mi pøedepsal léky, 
na svìtì, než aby se doma každou èas a trpìlivost. Už jsem se zmínila, 
sobotu pravidelnì luxovalo. Deprese že jsem ztratila nadìji i víru, že zas 
vám nezmìní povahu, takže jestliže bude dobøe. Takže jsem panu dokto-
jsem byla puntièkáø, tak jsem jím i rovi na zaèátku vùbec nevìøila, 
dnes, ale nauèila jsem se z nìkterých dokonce jsem ho podezírala, že se 
vìcí slevit a být trpìlivìjší. No, plete v mé diagnóze. Bylo to jako 
vlastnì se to uèím poøád. byste chtìli bìhat se zlomenou no-

A co mi dokázala? Dokázala mi, že hou v sádøe, a to nejde. Naštìstí je 
dar víry je opravdu velký dar, a že pan primáø hluboce vìøící èlovìk, a 
víra tvá tì uzdraví.  Doslova. Došlo tak byl s námi u každé kontroly i náš 
mi, že když se mi dìje nìco zlého, dobrotivý nebeský Otec a já jsem 
není to proto, že mì Bùh trestá za nakonec uvìøila a uzdravila se. 
moje høíchy, ale že mi chce ukázat Nikdo nechodíme rád k lékaøi, ale za 
novou cestu. A nìkdy ta pomocná panem primáøem se mi chodilo 
ruka musí jít pøes trní. Taky jsem zlehka, nebo� mìl pro mì pochope-
pochopila, že mám bájeèného man- ní. Mùžete namítnout, že je to jeho 
žela, úžasnou dcerku, skvìlé rodièe a práce. Kromì pochopení mìl však 
sestru, a pøátele, na které se mohu pro mì nejeden citát z Bible, což už 
spolehnout. Díky Bohu za nì! Kdyby práce lékaøe zdaleka není, ale za co 
jich nebylo, nikdy bych se z nemoci jsem mu hroznì vdìèná. Kéž by bylo 
nedostala tak rychle a nejspíš bych více takových lékaøù v našich ordi-
se musela podrobit i hospitalizaci. nacích! Duchovní konzultace s pa-
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Když  se nevě ř ící zeptá …

Pozvánka na př ednáš ku

Dopis Jež íš kovi

Procitnutí 

Nadechnìme se Vánoc z plných plic
a nastavme štìstí líc,
kdoví zda-li napøesrok
budeme pít tento š�astný mok.

Krása chvojí, nìžnì poletuje sníh,
vùnì domova na zápražích.
Hojnost a teplo uvnitø domu,
š�astný úsmìv blízkých k tomu.

To vše proto, že Bùh pøišel mezi nás
jako dítì bezbranné,
co asi od nás dostane?

Vìøím, že lásku a otevøené dlanì, 
v nichž v dùvìøe Ho zulíbáme.

V andìla zmìní se i saò,
kdo køièí bude zticha,
v pokoru promìní se pýcha

Opilec støízlivosti podá ruku
a bezbožník Bohu dopøeje sluchu.

To všechno není sen,
to se již stalo
a pøíkladù není málo.

Celé nebe svatých dosvìdèuje tyto 
divy
… však vìøme a odpouštìjme chyby.

AVE

Vìnováno tìm, jež ztrácejí víru 
v obrácení blízkých.

Rudinec Stanislav

*  *  *



Drazí nemocní bratøi a sestry, doléhá a nedovolí nám pozvednout ném okamžiku dne – milý úsmìv, 
pøijmìte ode mne srdeèný pozdrav srdce k oné velké nadìji, kterou si pohlazení, neèekaná návštìva, vy-

a pøání Pánova pokoje. Zaèínáme pøipomínáme v Pánovì pøíchodu a trvání v dobrém, ....
nový liturgický rok, vstupujeme do ve které se dovršují všechny naše Pøeji vám, moji drazí nemocní, 
Adventu, ve kterém se chceme pozemské nadìje. abyste o vánoèních svátcích zakusili 
pøipravit na slavení Pánova pøícho- Moji drazí, vy sami jste lidmi právì onu Boží blízkost. Bùh se nám 
du. Myslím si, že tato liturgická doba Adventu. Vždy� je to právì køíž stal podobným ve všem a zve nás 
má v sobì zvláštní kouzlo, neopako- bolesti a nemoci, který èiní volání v každém okamžiku života na svou 
vatelnou atmosféru. Ze svých k Bohu upøímnìjším a vroucnìjším, cestu. Nic nelpìl na sobì, ale pøišel, 
dìtských let si dovedeme vybavit který oproš�uje od marnivých tužeb, aby nás svým narozením, životem, 
kouzlo oèekávání nìjaké radostné a v Bohu, jenž sesílá uzdravení a smrtí a zmrtvýchvstáním vykoupil. 
události. A� už to byly Vánoce, spásu, dává uvidìt jedinou nadìji. Vaše životní okolnosti vás vedou do 
dovolená, narozeniny, návštìva Chceme se spojit s vámi jako údy Jeho blízkosti. Tomu, který se z lás-
apod. Nechybìlo v nich urèité napì- jediného Tìla Kristova, církve, a ky k nám narodil v chudé betlémské 
tí, rostoucí radost, chvíli nedoèkavá v upøímnosti srdce volat o Boží stáji, nabídnìte darem své obìti. 
a chvíli zase bázlivá, jaké že to bude. požehnání pro nás pro všechny. Vašim modlitbám svìøuji i bolesti a 
Náš život jako by byl nasmìrován Chceme si vyprosit u Toho, který potøeby naší diecéze. Vyprošujte 
k oné události. To je také smyslem pøišel, pøijde a stále pøichází, nový nám novou rosu Božího milosrden-
Adventu, abychom oèekávali, aby- dar jeho Lásky. Možná to nebude ství. Kéž všichni zakusíme, že Ten, 
chom ve svém srdci vzbudili novou hned to, po èem nejdøíve touží naše jenž byl nazván „Emmanuel“, je 
touhu, nasmìrovali svùj život k srdce, po osvobození z bolesti a opravdu Bohem s námi.
Bohu. Možná jsme bìhem roku smutku. Pán možná nabízí více – 
obtíženi starostmi, možná køíž ne- svou cestu køíže. Ale tøeba svou Žehná

Váš biskup František Václavmoci, bolesti a samoty na nás pøíliš blízkost zjeví v nepatrném a obyèej-
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Milí farníci a pøátele 
tøinecké farnosti

Stejnì jako každý rok chystáme 
na den 18. záøí 2011, v den poutní 
slavnosti sv. Alberta, hlavního pat-
rona tøineckého farního kostela, 
zahradní slavnost. Díky úpravì 
liturgického kalendáøe (o tom píše 
na jiném místì O. František) se nám 
obì slavnosti (sv. Albert i Panna 
Maria Bolestná) ocitly vedle sebe 
(14. a 15. záøí), a tak je mùžeme 
prožít a oslavit v plné jednotì 
v sobotu a nedìli po tìchto datech. 
Ke zdárnému prùbìhu již tradièního 
farního festynu patøí kromì pøíjem-
ného posezení u dobrého jídla 
(kotlety, jelita, ...) a atrakcí pro dìti 
rovnìž tombola a dobré zákusky èi 
koláèe ke kávì. Proto vás prosíme, 
abyste obojí, a� už zákusky anebo 
dary do tomboly vìnovali a pøinesli 
pøímo na farní zahradu v den konání 
akce. Dary do tomboly mùžete také 
pøinášet prùbìžnì o nedìlích do 
Domeèku.

Za vìnované dary všem dìkujeme 
a tìšíme se na setkání s vámi na 
farní zahradì.

Organizátoøi 

K letošní pouti

Kř íž  nad mě stem
Dopis nemocným
Advent - Vánoce 2011

Srdeènì všechny zveme na

Po kladných ohlasech z minulého roku jsme se rozhodli pokraèovat 

v zapoèaté tradici.

Takže nás v tom nenechejte a urèitì pøijïte

4. února 2012 do Restaurace Zobawa.

Bude pro Vás pøichystána  veèeøe, domácí zákusky, jednohubky 

a další dobrùtky, skvìlá hudba ve dvou sálech, 

bohatá tombola (aspoò doufáme), kulturní program 

a spoleèenské hry. Lístky v cenì 200,- Kè si již mùžete objednávat 

v Domeèku u kostela, v prodeji budou bìhem ledna.

Na závìr máme ještì prosbu. Prosíme všechny, kteøí by nám chtìli 

nìjakým zpùsobem pomoci, aby neváhali a pøihlásili se v Domeèku. 

Budeme vdìèni za kotilióny, za dárky do tomboly 

nebo tøeba i za jakýkoliv nápad, jak náš ples zpøíjemnit.

Takže moc se na Vás všechny tìšíme a  sejdeme se v Zobawì ...

organizátoøi

2. roèník tøineckého farního plesu.2. roèník tøineckého farního plesu.
Farní ples 

Vzpomínáte jistì rádi, 

jak i staøí, tak i mladí, 

vidíte to jako dnes, 

ten náš skvìlý farní ples. 

 

Ètvrtý únor je ten den, 

kdy se splní krásný sen, 

sejdeme se v Zobawì 

s „fryzùrami“ na hlavì. 

 

Srdeènì jste všichni zváni, 

kluci, páni, sleèny, paní, 

nenoste tam hory doly, 

staèí dárek do tomboly. 

 

Hudba bude opìt skvìlá, 

rozproudíte si svá tìla, 

pøijïte s námi zaplesat, 

i když je vám šedesát. 



Z racji moich rekolekcji tutaj w Trzyñcu udzia³ w tych rekolekcjach œwiêtych. Do- usprawiedliwiaæ. Spowodowane jest ducho-
pragnê przekazaæ wam kilka refleksji œwiadczenie polskie uczy, ¿e bierzmowanie wym lenistwem, ale tak¿e tym nie mo¿na 
tycz¹cych zagadnienia wiary. Tematem tych odbywa siê pod koniec trzeciej klasy wszystkiego usprawiedliwiaæ. I to pytanie - 
rekolekcji by³o has³o: „Wierzê, ¿yjê wiar¹”.To gimnazjum, kiedy ci m³odzi maj¹ skoñczo- dlaczego tak siê dzieje - stawiam wszystkim, 
has³o rekolekcji powsta³o na skutek nych szesnaœcie lat. I w siedemnastym roku ka¿demu z nas. Tym wszystkim, którzy bêd¹ 
ostatniego listu papie¿a Benedykta XVI, ¿ycia dla wielu z nich bierzmowanie to, jak czytaæ te moje przemyœlenia. Musimy 
który rozpoczyna siê od s³ów „Portam fidei”, mówimy z bólem w sercu, po¿egnanie wspólnie z pokor¹ w sercu szukaæ odpo-
listu, który zapowiada Rok wiary. Ten Rok z Koœcio³em, po¿egnanie z praktykami wiedzi. Odpowiedzi musz¹ szukaæ wspólno-
wiary rozpocznie siê 11 paŸdziernika religijnymi na wiele lat. PóŸniej, kiedy bêd¹ ty parafialne, musz¹ szukaæ rodzice 
w przysz³ym roku w zwi¹zku z piêædziesi¹t¹ chcieli byæ matkami czy ojcami chrzestnymi, bezradni wobec odejœæ swoich dzieci od 
rocznic¹ rozpoczêcia soboru watykañskiego przyjd¹ do koœcio³a, przyjd¹ do kap³ana. Koœcio³a i w wielu wypadkach odejœæ od 
drugiego. Rok wiary bêdzie trwa³ a¿ do Podobnie, kiedy bêd¹ zawieraæ katolicki Pana Boga. Musimy wci¹¿ pytaæ dlaczego, 
uroczystoœci Chrystusa Króla w roku 2013, zwi¹zek ma³¿eñski. St¹d refleksja, która szukaæ tej odpowiedzi tak¿e w sobie. 
tak jak zapowiada papie¿ Benedykt XVI. musi byæ przeprowadzona przez kateche- Musimy pytaæ siebie, czy my starsi sami nie 

Otó¿ kilka refleksji. Rekolekcje na temat tów, kap³anów, ksiê¿y biskupów. Dlaczego pope³niamy powa¿niejszych b³êdów, które 
wiary, refleksja nad tajemnic¹ wiary... Czym tak siê dzieje? Dlaczego ci m³odzi po powoduj¹ te czêste odejœcia m³odych od 
ona jest? Stara³em siê ukazaæ tê tajemnicê bierzmowaniu znikaj¹ z koœcio³a? Czy¿by Chrystusa i wycofanie siê ze wspólnoty 
zgodnie z nauczaniem soboru i zgodnie s³aboœæ naszej katechezy, s³abego przygo- Koœcio³a, a czasem nawet kontestacje 
z Katechizmem Koœcio³a Rzymskokato- towania do bierzmowania, s³abego wparcia chrzeœcijañstwa. To jest jedna refleksja, 
lickiego. Tajemnicê daru Boga, ³aski dla ze strony rodziców, brak metod czy brak któr¹ chcia³bym siê podzieliæ, mo¿e taka 
cz³owieka, ale jednoczeœnie tajemnicê przekonywuj¹cego wyk³adu prawd wiary trudna i bolesna, ale jednoczeœnie dla nas 
odpowiedzi i ludzkiego zaanga¿owania po przekazywanego m³odym we wspólnocie wszystkich bardzo prawdziwa.
stronie Boga. Tak jak mówi aposto³ œw. Koœcio³a i przez katechetów? Taka refleksja Druga refleksja tyczy pewnych sytuacji, 
Pawe³ w pierwszym liœcie do Koryntian, musi byæ przeprowadzona i to czym prêdzej. które zaistnia³y w Polsce w ostatnim czasie. 
rozdziale szesnastym, kiedy wzywa Koryn- Tak dzieje siê w Polsce, ale to jest uwaga Warto, myœlê, przeczytaæ wypowiedŸ, 
tian „Bracia, trwajcie mocno we wierze tycz¹ca ca³ej Europy. W Stanach Zjedno- przemyœlenia, artyku³ ksiêdza kardyna³a 
w Jezusa Chrystusa”. Temat niezwykle czonych te sprawy wygl¹daj¹ inaczej, bo Stanis³awa Nagyego. Jest to kap³an, który 
aktualny w naszych czasach, w okresie wed³ug œwiadectw i badañ tam nastêpuje ma ju¿ dziewiêædziesi¹t lat, profesor Kato-
liberalizmu, w okresie nihilizmu, w okresie renesans Koœcio³a Chrystusowego. Jest lickiego Uniwersytetu Lubelskiego, bliski 
permisywizmu, w okresie, w którym wiele konwersji, Koœció³ staje siê coraz to wspó³pracownik papie¿a Jana Paw³a II, 
zw³aszcza w Europie Zachodniej w krajach bardziej ¿ywy mimo oskar¿eñ o skandale. wspó³autor wielu dokumentów z czasów 
ju¿ zateizowanych, liberalnych toczy siê Chrzeœcijanie, katolicy, s¹ coraz to bardziej pontyfikatu Jana Paw³a II. Gorzkie refleksje 
ustawiczn¹ walkê przeciwko Koœcio³owi i odpowiedzialni, anga¿uj¹cy siê we wspólno- tego kap³ana i kardyna³a, pytania stawiane 
z ¿ycia ich przestrzeni publicznej wyklucza ty parafialne. To jest podobno powszechne pod adresem Polski, Polaków, pod adresem 
siê ludzi wierz¹cych, a tym bardziej zjawisko w Stanach Zjednoczonych czy kap³anów, pod adresem tak¿e ksiê¿y 
manifestuj¹cych oficjalnie swoj¹ wiarê i w krajach na po³udniowej pó³kuli. Natomiast biskupów. Pytania gorzkie, pytania wymaga-
odwo³uj¹cych siê do zasad Dekalogu. w Europie m³odzi przygotowuj¹ siê do j¹ce odpowiedzi, pytania mo¿e bolesne i 

Ta refleksja Ojca Œwiêtego i rekolekcje ma³¿eñstwa, chodz¹ jeszcze na katechezy dotykaj¹ce niektóre osoby czy grupy osób. 
zatem o wierze s¹ niezwykle potrzebnymi. w niektórych krajach przez d³u¿szy okres Dlaczego? Dlaczego w katolickim pañstwie, 
Sensem i celem tych rekolekcji by³o czasu, potem zawieraj¹ sakramentalny gdzie katolicy stanowi¹ wiêkszoœæ, ludzie 
pog³êbienie naszej wiary, by³o otwarcie siê zwi¹zek ma³¿eñski i w koñcu w³aœciwie m³odzi, m³ode pokolenie oddaje w wyborach 
na dzia³anie Bo¿e, przyjêcie fundamental- wymykaj¹ siê czy wycofuj¹ siê z ¿ycia parlamentarnych swoje g³osy na antyklery-
nych prawd religijnych zw³aszcza w kon- religijnego. S¹ zajêci sob¹, swoimi sprawa- ka³ów, szaleñców, ludzi z marginesu, ludzi, 
tekœcie powo³ania cz³owieka do ¿ycia mi, dorabianiem siê, a czêsto tylko seksem. którzy odrzucaj¹ wszelkie zasady moralne, 
wiecznego, bo o tym zapomina wspó³czesny Wycofuj¹ siê z ¿ycia religijnego, z ¿ycia a tym bardziej Dekalog. Dlaczego m³odzi 
cz³owiek. Procesy, które zachodz¹ w na- wiar¹. Przyjd¹ do koœcio³a, do wspólnoty, do oddali na nich g³os? Przecie¿ nie mo¿na 
szym spo³eczeñstwie, w Koœciele s¹ prze- kap³ana dopiero wtedy, kiedy przyjdzie czas uzasadniæ tych g³osów tylko zachêt¹ tych 
cie¿ niepokoj¹ce. Przygotowujemy przez chrztu dziecka, a po chrzcie dziecka znowu wskazanych œrodowisk i tych ludzi  przyzwo-
kilka lat ludzi m³odych do bierzmowania. przez kilka lat s¹ nieobecni. Wykluczaj¹ siê, leniem na narkotyki, na ca³kowit¹ swobodê 
Jest moment bierzmowania, w tym roku by³o potem znowu pojawiaj¹ siê jakiœ czas przed obyczajów i liberalizm. Sk¹d taka reakcja? 
równie¿ bierzmowanie w parafii w Trzyñcu. pierwsz¹ komuni¹ œwiêt¹ swoich dzieci. My wszyscy siê nad tym zastanawiamy. To 
Zastanawia³em siê, ilu tych ludzi m³odych, Czêsto pytam siebie, dlaczego tak siê przed nami stawia problem odpowiedzial-
którzy przyjêli sakrament bierzmowania, dzieje, gdzie my wszyscy pope³niamy we noœci za losy jednostki, za los nienarodzo-
który wprowadza przecie¿ w dojrza³oœæ wspólnocie Koœcio³a b³êdy, dlaczego taka nego dziecka, odpowiedzialnoœci za los i 
¿ycia chrzeœcijañskiego, po bierzmowaniu s³aboœæ naszej katechezy? To zjawisko jest przysz³oœæ ojczyzny, narodu, Koœcio³a 
uczestniczy w ka¿d¹ niedzielê we mszy spowodowane tak¿e s³aboœci¹ ludzkiej w naszej ojczyŸnie. Te pytania musimy 
œwiêtej, modli siê, ilu z nich w ogóle bra³o natury, ale tym nie mo¿na wszystkiego stawiaæ i musimy z pokor¹ w sercu, staj¹c 
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Rodina Neposkvrnìné
Prosím všechny èleny Rodiny 

Neposkvrnìné o nahlášení obìtova-
ných dnù za celý rok 2011 do Duchov-
ní kytice pro Svatého Otce. Napište 
poèet darovaných dnù s vaším jmé-
nem,  adresou a odevzdat to mùžete 
do sakristie nebo pøímo mnì do 20. 
záøí. Moc bych prosila, aby se pøihlási-
li i ostatní, které dosud v seznamu 
nemám. Zatím je nahlášeno jen 20 
dosavadních èlenù Rodiny Neposkvr-
nìné a 5 nových. U paní Kröhnové 
bylo v seznamu pøes 90 èlenù, jak mi 
v dopise sdìlila paní Vystrèilová 
z Bánova, která toto spoleèenství vede. 
Také píše, pokud by mìl nìkdo zájem 
dìlat „patrona“ jednomu z novoknìží 
vysvìcených v roce 2012, mùže se 
pøihlásit. „Patroni“ se pak za svého 
novoknìze modlí a obìtují celý svùj 
život. 

Všem Pán Bùh zapla�
Anna Šišková  

*  *  *

Nábož enství? Na co?

Náboženství? Na co?

„ Wierzę , ż yję  wiarą ”  - sł owo misjonarza
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Pou� na blahoøeèení Jana Pavla II. do Øíma

Milí farníci,
pomalu se blíží závìr roku, a proto mi 

dovolte, abych se ohlédl za èinností naší 
Charity.

Naší hlavní náplní je pùjèovna kompen-
zaèních pomùcek a poskytování služeb 
osobní asistence. Pùjèovna funguje již 
nìkolik let, a až se nechce vìøit, kde všude 
o nás vìdí. Máme klienty nejenom v Tøinci, 
ale napø. i v Havíøovì, Orlové a Zlatých 
Horách. Osobní asistenci poskytujeme 
prostøednictvím 34 asistentek, které se 
starají v prùmìru o 50 nemocných od 
Jablunkova, pøes Bystøici až po Komorní 
Lhotku a Smilovice.

Nechceme zùstat jenom u tìchto aktivit,  
proto jsme zahájili spolupráci s organizací 
Pomoc tìšínského Slezska. Sbíráme dárky 
pro dìti a seniory na Ukrajinì, a ještì 
v tomto roce zahájíme sbìr použitého 
obleèení pro dìti.

Ministranti v novém

*  *  *

Dárky pro Ukrajinu

*  *  *

Charita Tř inec 
2011 –  2012

Jitøní

Dokud si ústa neosvìžíš

hojivou rosou jména Ježíš,

nedotýkej se slov.

Jsou jedovatá steskem zemì.

Z vìzòova spánku prýští temnì

a leptá jejich kov,

že døív než stanou na jazyku,

rozpadají se v suchém vzlyku

jak úsmìv hoøkých vdov.

Dokud jsi oèi z noèních stínù

nepozved k èelu Mariinu,

i vzpomínek se chraò.

Ty tváøe, které se v nich chvìjí,

se odbarvují beznadìjí

tak jako tvoje skráò,

jak siluety z hloubí sluje.

A pro sen, který pochybuje,

sám v sobì nemáš zbraò.

Až jitøní oheò zasvìcení

jed vidin v dobré víno mìní.

A z okna vìzòova,

zaostøen neprostupnou møíží,

na dosah modlitby se blíží

ostrùvek domova.

A z hoøe tvého mízu saje,

mír studánkový v srdci zraje

a vtéká do slova.

Václav Renè

Nový rok zahájíme, jak už se stalo tradicí, 
Tøíkrálovou sbírkou.

Chci Vás proto všechny požádat o pomoc. 
Jak v pomoci Ukrajinì, tak pøedevším 
v úèasti na Tøíkrálové sbírce.

Organizujeme i benefièní akce. Tak napø. 
27. 11. jsme pøipravili ve spolupráci s PZKO 
Støítež Adventní setkání.

Moc bych si pøál, abych mohl co 
nejvìtšímu poètu lidí podìkovat za pomoc a 
spolupráci už na benefièním koncertì, který 
se uskuteèní 29. ledna 2012 ve Vendryni 
v Czytelni.

Všem Vám již pøedem dìkuji a doufám, že 
nám zachováte pøízeò i v pøíštím roce.

Jiøí Kuchaø 

w prawdzie przed Bogiem, szukaæ odpo-
wiedzi na te pytania. Co siê sta³o, dlaczego 
tak siê dzieje, dlaczego takie reakcje ludzi, 
dlaczego takie reakcje pewnej czêœci 
m³odych? Pytanie, jakie postawi³ ksi¹dz 
kardyna³ Stanis³aw Nagy dotyczy postaw 
obywatelskich Polaków. Mniej ni¿ piêædzie-
si¹t procent mimo zachêt polityków i 
intelektualistów, ksiê¿y biskupów, kap³anów, 
wziê³o udzia³ w wyborach parlamentarnych. 
Zniechêcenie do polityki, zniechêcenie do 
polityków. Zniechêcenie do bylejakoœci ich 
postaw, myœlenia, odejœcia wielu z nich od 
zasad chrzeœcijañskich. W skutek tego 
wy³¹czy³a  siê ponad po³owa ca³ego 
wierz¹cego narodu z udzia³u w ¿yciu 
publicznym i z udzia³u w ¿yciu politycznym 
To,  myœlê, jest groŸnym dla przysz³oœci. 
Osobiœcie,  w czasie ka¿dej rozmowy, 
w czasie dyskusji i spotkañ zachêcam 
wszystkich do udzia³u w ¿yciu spo³ecznym i 
politycznym. Jako chrzeœcijanie w tym ¿yciu 
publicznym musimy mieæ swój udzia³, nasz 
g³os musi byæ s³yszany, nasz g³os musi siê 
liczyæ w demokratycznym pañstwie, nasz 
g³os musi byæ uszanowany, tak samo jak my 
winniœmy szanowaæ nawet ludzi, którzy 
bêd¹ g³osiæ nawet najbardziej szalone i 
ob³êdne propozycje. Musimy wykazaæ ich 
bezsensownoœæ, bezcelowoœæ i szkodliwoœæ 
spo³eczn¹ w wymiarze ducha, w wymiarze 
psychologicznym, szkodliwoœæ, gdy chodzi 
o przysz³oœæ kolejnych pokoleñ, które po 
nas przyjd¹. A wiêc dialog ze spo³e-
czeñstwem, ze wspó³czesnoœci¹, ale 
zawsze ten dialog, który ma swoje Ÿród³o 
w g³êbokiej wiêzi z Chrystusem, w Ewangelii 
i w g³êbokiej wierze. I to jest zadanie 
ka¿dego chrzeœcijanina – udzia³ w ¿yciu 
publicznym, w ¿yciu politycznym, w ¿yciu 
gospodarczym, ale zawsze zgodnie 
z zasadami Dekalogu, na fundamencie 
Dekalogu, a Ÿród³em musi byæ g³êboka 
wiara w Jezusa Chrystusa. Do tego 
zachêcamy, o tym wci¹¿ musimy mówiæ, 
ukazywaæ wci¹¿ wartoœci, którymi powinien 
¿yæ chrzeœcijanin, katolik, które powinien 
reprezentowaæ przed obliczem wspó³cze-
snego œwiata. I to jest, myœlê, zadanie, które 
stawia przed nami sam Bóg. Zadanie, które 
mamy spe³niaæ, to jest czêœæ naszego 
chrzeœcijañskiego powo³ania. I do tego 
w³¹czenia s iê w ¿yc ie ek lez ja lne,  
w spo³ecznoœci katolickiej, parafialnej, ale 
tak¿e do w³¹czenia siê w ¿ycie publiczne na 
ka¿dym szczeblu, na szczeblu lokalnym, 
samorz¹dowym, na szczeblu pañstwowym 
ka¿dy chrzeœcijanin jest zobowi¹zany. Musi 
byæ do tego zachêcany, motywowany. To 

byæ do tego zachêcany, motywowany. To 
jest nasze zadanie tu i teraz, bo to jest tak¿e 
skutek przyjêcia Ewangelii i nakazu 
Chrystusa „Wy bêdziecie moimi œwiadkami”. 
Wszêdzie tam  gdzie jesteœmy, ¿yjemy, 
poruszamy siê, mamy œwiadczyæ Jezusowi 
Chrystusowi poprzez dobre czyny, dobre 
myœli, dobre wybory, wiernoœæ sumieniu, 
wiernoœæ w³asnym przekonaniom. To jest 
ewangelizacja, ta nowa ewangelizacja. Nie 
ma innej drogi i myœlê, ¿e my wszyscy, ci, 
którzy maj¹ poczucie odpowiedzialnoœci za 
Koœció³, za naród, musz¹ tak¹ drog¹ iœæ. 
Oczywiœcie mamy równie¿ œwiadomoœæ, ¿e 
to bêdzie kosztowaæ, ¿e za tak¹ dzia³alnoœæ 
i takie wybory trzeba bêdzie p³aciæ czasem 
pogard¹, cierpieniem, cynizmem, pomówie-
niami ze strony tych, którzy walcz¹ 
z wartoœciami, ze strony tych, którzy 
reprezentuj¹ sob¹ opcjê absolutnie ateis-
tyczn¹, liberaln¹, odrzucaj¹c¹ Pana Boga, 
odrzucaj¹c¹ tak¿e z ¿ycia indywidualnego, 
spo³ecznego i narodowego prawo Bo¿e. Tu 
bêdzie moment konfrontacji, moment styku, 
moment zderzenia. Na to musimy siê 
przygotowaæ modlitw¹, wiar¹, maj¹c 
œwiadomoœæ, ¿e to wszystko bêdzie nas 
kosztowaæ. 

To tyle moich refleksji, które niech pos³u¿¹ 
tym, którzy bêd¹ czytaæ te wspomnienia.

Ks. Czes³aw Bloch



Vážení a milí farníci, ètenáøi a všichni lidé dobré vùle!

Opìt se pøiblížil èas adventu a s ním naše tradièní akce Vánoèní strom. 
Letos to bude již po jedenácté, kdy budeme mít možnost obdarovat ty, 
které ani neznáme. V roce letošním to budou klienti sociálních lùžek 
v tøinecké nemocnici na Sosnì a ženy z azylového domu v Tøinci.

Tady je seznam dárkù, které mùžete donést do našeho kostela pod 
Vánoèní strom:
- šampony
- sprchové gely
- tìlová mléka
- mýdla
- krémy na ruce a oblièej
- èistící a prací prostøedky
- polštáøky, deky
- vitaminy
- teplé ponožky dámské i pánské
- výzdoba pokojù a chodeb - obrázky 

(kreslené, drhané, palièkované….)
   
V pøípadì jakýchkoliv dotazù 
se mùžete obrátit 
na Pavlu Golasowskou 
tel: 604 223 971.

„Nemusíš darovat mnoho, abys potìšil….“

TRADICE NAŠÍ FARNÍ AKCE VÁNOÈNÍ STROM

zaèala v roce 2001. To bylo poprvé, kdy v boèní kapli našeho kostela 
na zaèátku doby adventní stál holý strom a vy jste pod nìj nosili dárky. 
U stromu byl košík s ozdobami a vy jste za každý pøinesený dárek 
povìsili ozdobu. Na Vánoce byl strom krásnì ozdobený a pod ním byla 
hromada dárkù. Dárky v prùbìhu 10-ti let potìšily nejen dìti, ale také 
seniory nebo ty, kdo nemají to štìstí žít v rodinì. 

A tady je pøehled zaøízení, které jste v minulých letech obdarovali:

2001 – stacionáø Radost Tøinec
2002 – Betezda a Betanie  Komorní Lhotka
2003 – rehabilitaèní stacionáø Tøinec – Terasa
2004 – stacionáø Lydie – Èeský Tìšín
2005 – stacionáø Eden – Èeský Tìšín
2006 – o.s. Philadelfie – pìstounské rodiny Oldøichovice
2007 – Azylový dùm pro ženy s dìtmi Tøinec
2008 – Azylový dùm pro ženy a rodiny s dìtmi Tøinec
2009 – Domov pro seniory Tøinec – Sosna
2010 – Alžbìtinky Jablunkov

Milí farníci, když se asi pøed dvìmi èi tøemi roky 
zaèalo uvažovat o obnovì kamenného køíže pøi 
vjezdu ke kostelu, netušili jsme, že se nachází 
v tak dezolátním stavu a k jeho obnovì jsme 
pøikroèili doslova v hodinì dvanácté. Havarijní 
stav køíže zpùsobil pøedevším èas (køíž je pouze 
o nìco mladší než farní kostel) a agresivní 
prostøedí v blízkosti železáren. Jeho statika byla 
narušena i nedávno probíhajícími výkopovými 
pracemi (kanalizace).

Nyní bych vás chtìl poinformovat o všem 
podstatném, co se obnovy køíže týèe.

Finance: Z kostelních sbírek bylo na opravu 
vyèlenìno 40 tisíc Kè, avšak vzhledem k tomu, 
že nestaèilo provést pouze konzervaèní a 
restaurátorské práce, ale je nutné prakticky 
vyhotovit nový køíž vèetnì podstavce, celkový 
rozpoèet se vyšplhal na èástku 115 tisíc Kè. 
Výnos z podzimní sbírky na obnovu køíže èinil 
62 900,- Kè. Takže k pokrytí celkových nákladù 
ještì chybí necelých tøináct tisíc korun. 

Materiál: Stejnì jako pùvodní, bude rovnìž nový 
køíž zhotoven z pískovce pùvodem z kameno-
lomu z okolí Brennej v Polsku, tj. z materiálu, 
který bude ladit s naším kostelem i s celým 
areálem farní zástavby. 

Projekt: Dílo provádí kamenický mistr René 
Kowalczyk z Tøince. Vymìnìn bude celý 
základní podstavec køíže, který se skládá ze tøí 
dílù, dále na základním podstavci umístìný 
šestihranný podstavec a také samotný køíž, tj. 
jeho vertikála i ramena. Zachován zùstane 
pùvodní korpus Ukøižovaného a dedikaèní 
kovová deska. Tìžší díly podstavce jsou opraco-
vávány v Brennej, protože vzhledem k jejich 
rozmìrùm nebylo možné øezání provést v bližším 
okolí Tøince. Menší díly, tj. šestihran, vertikálu a 
ramena køíže vyhotovil kamenický mistr ve své 
dílnì a jsou prakticky hotové. Zvìtralé èásti 
starého køíže budou použity do betonového 
základu, takže symbolicky i tímto zpùsobem 
bude propojen starý køíž s novým.

Termín: Pùvodním zámìrem bylo obnovit køíž již 
letos na podzim, avšak vzhledem k nároènosti a 
pracnosti díla, dále vlivem zhoršujícího se poèasí 
bude nový køíž instalován, pokud poèasí dovolí, 
až pøíští rok na jaøe. V nejbližších týdnech bude 
demontován starý køíž, protože v zimním období 
hrozí jeho zøícení a také je tøeba provést 
prùzkum základu (zjištìní hloubky a stavu). Proto 
se, milí farníci, neleknìte a nedìste, že nám 
nìkdo køíž ukradl.

Na závìr bych už nyní chtìl podìkovat všem, 
kdo se zasadili o obnovu køíže. Je dobøe, že dílo 
je provádìno s velikou peèlivostí, nový køíž bude 
totiž svìdèit i o nás, o naší víøe, o tom, že i 
v dnešní dobì mùže vzniknout krásné dílo, které 
má co øíci nám i budoucím. A jeho hodnota je 
o to vìtší, èím více køížù a náboženských 
symbolù je v dnešním svìtì, Evropì i Èesku 
odstranìno, znièeno, doslova vyrváno z myslí, 
oèí i srdcí našich souèasníkù. 

Stanis³aw Janczyk
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Informace pro úèastníky 
zájezdu do Czêstochowy

JSEM ANIMÁTOR, AL

Do nového školního rku s humorem 

HOLA, HOLA 
SCHOLA VOLÁ

Úspìch 

našeho varhaníka

Úspìch 

našeho varhaníka

O kř íž i u kostela  

Ekonomické okénko: financování malování kostela 2011  

VÁNOČ NÍ STROM 2011



1. Vznik a rozvoj èeskou provincii od dávných dob mìla úcta 4. Èinnost po roce 1990
Za okamžik založení Øádu bratøí menších k bl. Anežce Pøemyslovnì a úsilí o její Èinnost provincie zaèala postupným obsa-
konventuálù (OFMConv.), který si v Èeské kanonizaci. Roku 1947 O. Norbert Škrdlík zováním klášterních domù v Praze, Brnì, 
republice ponechal starobylý název pøednesl O. generálu jménem provincie Opavì, Krnovì. Kláštery v Jihlavì a 
„minorité“, se považuje rok 1209, kdy sv. prosbu o zahájení procesu kanonizace a Èeském Krumlovì jsou zatím neobsazené. 
František z Assisi (kolem 1181 – 1226) dlouhé roky tomuto úkolu vìnoval mnoho Klášter a kostel v Mostì byl zbourán pøi 
navštívil s prvními spolubratry papeže námahy. Její kanonizace znamenala nejen likvidaci starého mìsta v roce 1980. 
Inocence III. a dostal ústní schválení pro èeskou provincii minoritù, ale také pro Nejdùležitìjším úkolem je spoleèný život a 
zpùsobu svého øeholního života. Øád jako èeskou církev a spoleènost velký pøedìl. duchovní obnova. Na prvním místì je práce 
celek pøijímá postupem doby od papežù ve farnostech, dále péèe o poutní místo 
rùzná zmírnìní k pùvodní øeholi, ale od 2. Organizaèní struktura Panny Marie Bolestné na Cvilínì, stavba 
poèátkù se objevuje duchovní proud usilující Nejvyšším pøedstaveným minoritského øádu exercièního støediska, vydávání èasopisu 
o vìrné zachovávání øehole bez zmírnìní. je generální ministr, sídlící spolu s generální Immaculata s mariánskou tématikou 
A tak postupnì vznikají dvì velké spirituality. kurií v Øímì. Øád je rozdìlen na jednotlivé v duchu tradice sv. Maxmiliána Kolbeho, 
Konventuální (konvent = klášter) charakteri- provincie, které jsou zapojeny do vìtších úspìšnì se rozvíjí hnutí Oáza, kontakty s 
zuje pøijímání papežských zmírnìní øehole, celkù podle zemìpisné polohy. V èele mládeží (o prázdninách, exercicie, spoleèné 
život ve vìtších komunitách a mírnìjší provincie stojí provinèní ministr (provinciál). poutì, práce ve spoleèenství bìhem roku), 
pojímání chudoby. Observantní (lat. obser- Bratøi žijí v øeholních domech – konventech, pastoraèní èinnost pro øeholní sestry, kromì 
vare = zachovávat) se snaží zachovávat pøedstavený domu se nazývá kvardián. klerikátu v Praze vznikl také postulát v Brnì.
øeholi v jejím pùvodním duchu bez pøijímání 
zmírnìní, život v menších spoleèenstvích, 3. Charakteristika 5. Øeholní odìv
pøedevším na poustevnách, a vìtší stupeò Sv. František neurèil vnìjší èinnost øádu Øeholní odìv je dvoudílný, pùvodnì 
radikálnosti. Po nezdaøených pokusech pøesnými hranicemi. Jeho základním popelavé barvy, od Francouzské revoluce 
o sjednocení nakonec roku 1517 z jednoho posláním je dùsledný život podle evangelia, èerný. Skládá se z jednoduché tuniky 
øádu povstávají dva nové: Øád bratøí jak stojí v øeholi sv. Františka. A žít evangeli- pøepásané bílým provazem (cingulem) se 
menších regulární observance, který um znamená jít cestou obrácení, modlitby a tøemi uzly (symbolizují tøi øeholní sliby) a 
získává od papeže právní prvenství a Øád postu, chudoby bratrské lásky, pokory, sedmidesátkovým rùžencem; na tuniku se 
bratøí menších konventuálù. Dále se oba prostoty srdce, radosti, odpuštìní a usmiøo- obléká kapuce.
øády ubíraly vlastními cestami pøes nej- vání se... žít evangelium znamená oslavovat 
rùznìjší úskalí historie. nebeského Otce a stávat se podobným 6. Pøijímání nových èlenù a formace
Øád je rozšíøen prakticky po celém svìtì. Božímu Synu Ježíši Kristu. „Pros�áèek Noví èlenové jsou pøijímáni nejdøíve do 
Má své misie v Africe, v Jižní Americe, na z Assisi“ pøipomíná svým bratøím, že se postulátu, který trvá jeden až dva roky, pak 
Dálném Východì, v bývalých zemích Sovìt- nemají pøíliš zatìžovat starostmi o tento svìt vstupují do roèního noviciátu. Na jeho konci 
ského svazu atd. Na èeské území první s jeho marnou slávou, ale nade všechno skládají jednoduché (èasné) sliby. Tyto sliby 
bratøi pøišli zcela jistì bìhem života sv. mají toužit po tom, aby mìli Ducha Pánì a každý rok obnovují až do doby, kdy složí 
Františka z Nìmecka. Poèátky èeské jeho svaté pùsobení. Bratøi, a� už jsou to sliby slavné (vìèné). To je možné nejdøíve 
provincie sahají až do roku 1225, kdy klerici nebo bez svìcení, pùsobí ve far- po tøech letech a nejpozdìji do devíti let od 
v Praze vzniká první komunita bratøí, kteøí nostech, vìnují se práci se skupinami složení prvních øeholních slibù.
pozdìji budují klášter a kostel sv. Jakuba. rùzného zamìøení (chudí, mládež, nemocni-
Následují další kláštery (v Praze ještì jeden ce, vìznice), poøádají lidové misie a 7. Kontaktní adresa
zásluhou sv. Anežky v místì Na Františku). exercicie. Mezi tradièní èinnost patøí studium Provincialát Øádu minoritù
Rychlý rozvoj minoritského øádu zpùsobuje, (mezinárodní centrum Seraphicum v Øímì). Malá Štupartská 6, 110 00 Praha 1
že èeskopolská provincie má roku 1343 Støedisky duchovního života a tradice øádu 
sedm kustodií a 43 klášterù. Nejtìžšími jsou kromì Øíma Svatý konvent s bazilikou 
obdobími pro provincii byly husitské války, sv. Františka v Assisi, bazilika sv. Antonína 
tøicetiletá válka, josefinské reformy a doba v Padovì s velkým vydavatelstvím Messa-
komunismu. Po vytvoøení Èeskoslovenské gero di sant Antonio, polský Niepokalanow 
republiky dochází ke spojení èeské provin- založený sv. Maxmiliánem, který patøí mezi 
cie se slovenskými kláštery a vzniká roku nejvìtší katolické mužské kláštery na svìtì, 
1925 Èeskoslovenská provincie sv. Cyrila a mnohá poutní místa atd. Už nìkolik let se 
Metodìje. V dobì komunismu se bratøi úspìšnì rozvíjí ekologické hnutí, které má 
snažili udržovat vzájemné kontakty jak mezi za cíl vychovávat v duchu sv. Františka k 
sebou, tak i se zahranièím, a plnì se zodpovìdnému pøístupu k pøírodì a všemu 
zapojili, pokud to bylo možné, do života stvoøení. V posledních letech bylo mimoøád-
církve ve farnostech, kde pùsobili. Zásluhou nou událostí pro celý øád setkání pøedstavi-
zesnulého O. Maxmiliána Staøinského se telù rùzných náboženství, kteøí se shromáž-
rozvinula spolupráce s polskými provinciemi. dili spolu s papežem Janem Pavlem II. 
Roku 1993 bylo Slovensko zaèlenìno do podvakrát v Assisi u hrobu sv. Františka, aby 
krakovské provincie. Velký význam pro se postili a modlili za mír na celém svìtì.
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Setkání 
dě tí a mládež e 

na Praš ivé

Upozornìní pro èleny 
Rodiny Neposkvrnìné

Co bylo dnes na kázání?

Ř ÁD MINORITŮ

*  *  *

Jeden známý euroskeptik poèítal slova 
(v angliètinì): Pythagorova vìta: 
24 slov, modlitba Otèenáš: 66 slov, 
Archimédùv zákon: 67 slov, Desatero 
pøikázání:  179 s lov,  Americká 
Deklarace nezávislosti: 1 300 slov, 
Ústava USA se všemi 27 dodatky: 
7 818 slov, Vyhláška EU o prodeji zelí: 
26 911 slov. A nemìl slov!

pøevzato z Res Claritatis MONITOR

Pro zasmání nebo spíš e k pláč i?!

*  *  *
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most

2. nedìle adventní (4.12.)
1. ètení: Iz 40,1-5.9-11; 2. ètení: 2 Petr 3,8-14; 
Evangelium: Mk 1,1-8
Žalm: odp. Ukaž nám, Hospodine, své 
milosrdenství a dej nám svou spásu!
Ref. Oka¿ sw¹ ³askê i daj nam zbawienie.

3. nedìle adventní (11.12.)
1. ètení: Iz 61,1-2a.10-11; 2. ètení: 1 Sol 5,16-24; 
Evangelium: Jan 1,6-8.19-28
Žalm: odp. Duch mùj plesá v Bohu mém!
Ref. Duch mój siê raduje w Bogu, Zbawcy moim.

4. nedìle adventní (18.12.)
1. ètení: 2 Sam 7,1-5.8b-12.14.16; 2. ètení: Øím 
16,25-27; Evangelium: Lk 1,26-38
Žalm: odp. Na vìky chci zpívat o Hospodinových 
milostech.
Ref. Na wieki bêdê s³awi³ ³aski Pana.

Slavnost Narození Pánì
Vigilie (24.12.)
1. ètení: Iz 62,1-5; 2. ètení: Sk 13,16-17.22-25; 
Evangelium: Mt 1,1-25
Žalm: odp. Navìky chci zpívat o Hospodinových 
milostech.
Ref. Na wieki bêdê s³awi³ ³aski Pana.

Za svítání (25.12.)
1. ètení: Iz 62,11-12; 2. ètení: Tit 3,4-7; 
Evangelium: Lk 2,15-20
Žalm: odp. Svìtlo dnes zazáøí nad námi, nebo� 
nám se narodil Pán.
Ref. Œwiat³o zab³yœnie, bo Pan siê narodzi³.

Ve dne
1. ètení: Iz 52,7-10; 2. ètení: Žid 1,1-6; Evangelium: 
Jan 1,1-18
Žalm: odp. Uzøely všechny konèiny zemì spásu 
našeho Boha.
Ref. Ziemia ujrza³a swego Zbawiciela.

Svátek Svaté Rodiny (26.12.)
1. ètení: Sir 3,3-7.14-17a; 2. ètení: Kol 3,12-21; 
Evangelium: Mt 2,13-15.19-23
Žalm: odp. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.
Ref. B³ogos³awiony, kto siê boi Pana.

Slavnost Matky Boží, Panny Marie (1.1.2011)
1. ètení: Nm 6,22-27; 2. ètení: Gal 4,4-7; 
Evangelium: Lk 2,16-21
Žalm: odp. Bože, buï milostiv a žehnej nám!
Ref. Bóg mi³osierny niech nam b³ogos³awi.

Slavnost Zjevení Pánì (6.1.)
1. ètení: Iz 60,1-6; 2. ètení: Ef 3,2-3a.5-6; 
Evangelium: Mt 2,1-12
Žalm: odp. Budou se ti, Hospodine, klanìt všechny 
národy.
Ref. Uwielbi¹ Pana wszystkie ludy ziemi.

Svátek Køtu Pánì (9.1.)
1. ètení: Iz 42,1-4.6-7; Sk 10,34-38; 2. ètení: 
Evangelium: Mt 3,13-17
Žalm: odp. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu.
Ref. Pan zeœle pokój swojemu ludowi.

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Poøad bohoslužeb v prosinci
§Nedìle 4.12.2011 - 2. nedìle adventní; 6.30 èesky, veèerní polsky. V úterý, ètvrtek, 

a 10.00 èesky, 8.00 a 17.00 polsky. sobotu - ranní polsky, veèerní èesky. - 
§Ètvrtek 8.12.2011 - Slavnost Panny Marie, Každý ètvrtek po veèerní mši svaté je 

poèaté bez poskvrny høíchu dìdièného. adorace Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní do 
§Nedìle 11.12.2011 - 3. nedìle adventní; 19.00 hodin.

§6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 èesky. Každý první pátek je po ranní mši svaté 
§Nedìle 18.12.2011 - 4. nedìle adventní; výstav Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní.

§6.30 a 10.00 èesky, 8.00 a 17.00 polsky. Každý pátek vyjma prvního pátku je výstav 
Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní s modlitbou 

VÁNOCE Korunky k Božímu Milosrdenství.
§ §Sobota 24.12.2011 - Štìdrý den; 15.30 mše První pátek v mìsíci - litanie a zasvìcení 

svatá z vigilie Narození Pánì; žehnání Božskému Srdci Ježíšovu.
§vánoèních oplatkù. Mše svatá v Domovì pro seniory na Sosnì 

§Nedìle 25.12.2011 - Slavnost Narození je každý pátek v 15.30. Pùl hodiny pøed 
Pánì;  6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 zaèátkem mše svaté je možno pøistoupit ke 
èesky. svátosti smíøení.

§ §Od 14.00 bude kostel otevøen k soukromým Mše svatá v Nemocnici Sosna je sloužena 
návštìvám Jeslièek. každou sobotu v 15.30. Pøede mší svatou 

§Pondìlí 26.12.2011 - svátek sv. Štìpána, pøíležitost ke svátosti smíøení. 
prvomuèedníka; 6.30 a 10.00 èesky, 8.00 a 
17.00 polsky. V 16.30 adorace Nejsvìtìjší Redakce neruèí za jazykový sled jednotlivých 
Svátosti Oltáøní a svátostné požehnání. mší svatých. Sledujte vývìsku v kostele.

§Úterý 27.12.2011 - svátek sv. Jana, apoštola 
a evangelisty.

§Støeda 28.12.2011 - svátek sv. Mlaïátek, 
muèedníkù.

§Pátek 30.12.2011 - svátek Svaté Rodiny 
Ježíše, Marie a Josefa.

§Sobota 31.12.2011 - Sedmý den v oktávu 
Narození Pánì; v 15.00 adorace Nejsvìtìjší 
Svátosti Oltáøní, Te Deum a svátostné 
požehnání. V 17.00 mše svatá na podìko-
vání za uplynulý rok 2011.

§Nedìle 1.1.2012 - Slavnost Matky Boží, 
Panny Marie; 6.30 a 10.00 èesky, 8.00 a 
17.00 polsky.

§Pátek 6.1.2012 - Slavnost Zjevení Pánì; pøi 
veèerní mši svaté žehnání vody, køídy, 
kadidla; první pátek v mìsíci.

§Nedìle 8.1.2012 - svátek Køtu Pánì; 6.30 a 
10.00 polsky, 8.00 a 17.00 èesky; konèí 
doba vánoèní.

§V adventní dobì jsou v pondìlí (6.35), 
støedu (17.00) a sobotu (17.00) slouženy 
rorátní mše svaté.

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

§Poslední nedìle v mìsíci  - Mariánské 
veèeøadlo.

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

§

§

Nedìlní liturgie 
v prosinci

Pøíští èíslo MOSTu 
vyjde 8. ledna 2012. 

Pøíspìvky mùžete zasílat 
do 26.12.2011.

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

*  *  *

Úmysly Apoštolátu

modlitby – prosinec 2011

Denní modlitba Apoštolátu: Nebeský Otèe, 
kladu pøed tebe celý dnešní den. Pøináším ti 
v nìm své modlitby, práce, radosti i utrpení ve 
spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši svaté 
neustále zpøítomòuje obì� sebe samého za 
záchranu svìta. Duch Svatý, který jej vedl, kéž 
je i mým prùvodcem a vyzbrojí mì silou pro 
svìdectví o tvé lásce. To vše pøináším jako 
svou nepatrnou obì�, spolu s Pannou Marií, 
Matkou našeho Pána a Matkou Církve, zvláštì 
na úmysly, které nám pøedkládá Svatý otec a 
naši biskupové pro tento mìsíc: 
1. úmysl všeobecný: Za národy svìta, aby 
vzájemným poznáváním a úctou rostly v har-
monii a pokoji.
2. úmysl misijní: Aby se dìti a mladí lidé 
stávali posly evangelia, aby byla respektována 
jejich dùstojnost a aby byli chránìni pøed 
násilím a vykoøis�ováním.
3. úmysl národní: Za Boží milost a pomoc 
církvi, kde každý pokøtìný se v síle Ducha 
Svatého stává svìtlem, solí a kvasem Kristova 
evangelia.

Vánoèní svatá zpovìï
Sobota 17.12.2011

9:00 – 12:00, 14:00 – 18:00
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