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Mluv, Hospodine, 
tvùj služebník poslouchá

Hospodin pøišel, zastavil se a volal jako døíve: „Samueli, Samueli!” A Samuel øekl: „Mluv, tvùj služebník 
poslouchá.” Samuel rostl a Hospodin byl s ním a nedopustil, aby nìjaké jeho slovo pøišlo nazmar.

1. Sam 3, 10;19 (Evangelium, 2. nedìle v mezidobí)



Noc sylwestrow¹ i pocz¹tek nowego roku prze¿yliœmy wprawdzie ju¿ w ubieg³ym tygodniu, ale pozwólcie, drodzy czytelnicy, ¿e powrócê 
jeszcze do tamtych dni z perspektywy historycznych wydarzeñ, które zapocz¹tkowa³y to, ¿e dzieñ sylwestrowy i pierwszy dzieñ nowego roku, 
to dni radoœci i wesela.

Noc sylwestrow¹ i pocz¹tek nowego roku okreœlenia Nowe Latko, które gwarowo ekonomiczny, ...) Pamiêtajmy jednak, ¿e 
prze¿yliœmy wprawdzie ju¿ w ubieg³ym utrzymuje siê w wielu regionach do dziœ. Jezus kontynuuje swoj¹ mowê i przekazuje 
tygodniu, ale pozwólcie, drodzy czytelnicy, nam optymistyczne polecenie: „A gdy siê to 

dziaæ zacznie, nabierzcie ducha i podnieœcie ¿e powrócê jeszcze do tamtych dni z pers- Wprowadzi³ Koœció³ w nowe tysi¹clecie
g³owy, poniewa¿ zbli¿a siê wasze odkupie-pektywy historycznych wydarzeñ, które Mówi¹c o wigilii Nowego Roku, czyli 
nie.” (£k 21,28)zapocz¹tkowa³y to, ¿e dzieñ sylwestrowy i sylwestrze, nale¿y wspomnieæ Sylwestra II 

pierwszy dzieñ nowego roku, to dni radoœci i Prze¿yjmy wiêc dobrze, bracia i siostry, (ok. 945-1003), papie¿a od 999 r. To on 
wesela. nadchodz¹cy rok 2012, ws³uchujmy siê wprowadza³ Koœció³ w nowe tysi¹clecie. 

w g³os naszego sumienia, bo przez nie do Proroctwa Sybilli g³osi³y, ¿e w roku tysiêcz-
nas przemawia nasz Stwórca i Pan. Wierzê, Patron prze³omu nym nast¹pi koniec œwiata. Wed³ug legendy 
¿e równie¿ ten rok zakoñczymy nie Tak zwany sylwester jest powszechnie straszliwy potwór, smok Lewiatan, uwiêziony 
w strachu i w panice, jak staraj¹ siê nam kojarzony z weso³¹ zabaw¹, któr¹ ludzie w lochach Watykanu przez Sylwestra I, mia³ 
wmówiæ liczni fa³szywi prorocy, ale nasze ¿egnaj¹ stary i witaj¹ nowy rok, z fajerwer- zbudziæ siê w nocy z 999 na 1000 rok, 
obawy zmieni¹ siê w radoœæ i wesele, tak kami i szampanem. O cz³owieku, od imienia zerwaæ ³añcuchy i ziej¹c ogniem, spaliæ 
jak sta³o siê to na prze³omie lat 999/1000 którego pochodzi nazwa tego prze³o- œwiat. Nasta³y czasy nazwane przez histo-
za pontyfikatu papie¿a Sylwestra II.mowego dnia w roku, powinniœmy wiedzieæ ryków kryzysem milenijnym (w naszych 

przynajmniej tyle, ¿e by³ papie¿em, za czasach mia³a uderzyæ "pluskwa milenijna", Stanis³aw Janczyk (z wykorzystaniem strony 
którego czasów chrzeœcijañstwo wysz³o zag³ada z komputera - swoisty znak cza- internetowej www.katolik.pl)
z podziemia, i z wyznania okrutnie przeœla- sów). Ludzie wpadli w panikê, jedni kryli siê 
dowanego sta³o siê oficjaln¹ religi¹ cesar- po domach, inni odprawiali pokutê. Gdy 
stwa rzymskiego. Data urodzenia Sylwestra nasta³a noc, a Lewiatan nie uderzy³, rozpacz 
nie jest znana, wiadomo natomiast, ¿e zmar³ i przera¿enie przeistoczy³y siê w szaleñcz¹ 
po trwaj¹cym 21 lat pontyfikacie, 31 grudnia radoœæ. Ludzie t³umnie wylegli na ulice i 
335 r. Jest œw. Sylwester patronem wigilii rozpoczêli spontaniczn¹ zabawê. Rankiem 
Nowego Roku, patronem prze³omu. papie¿ Sylwester II udzieli³ s³ynnego, 

kultywowanego do dziœ b³ogos³awieñstwa 
urbi et orbi (miastu i œwiatu).Nativitate Domini

Najstarsze znane zwyczaje zwi¹zane z noc¹ 
sylwestrow¹ w wiêkszoœci by³y powtórzeni- No i co, drodzy czytelnicy? Jak sami 
em wczeœniejszych praktyk wigilijnych i widzimy, koñca œwiata oczekiwano ju¿ 
bo¿onarodzeniowych. Oryginalnych oby- wielokrotnie. W ostatnich miesi¹cach s³y-
czajów zwi¹zanych z koñcem i pocz¹tkiem szymy z ró¿nych stron, ¿e wed³ug kalenda-
roku kalendarzowego by³o niewiele. Do rza Majów mo¿emy go oczekiwaæ równie¿ 
wieku VI dzieñ 1 stycznia i jego wigiliê w tym roku 21.12.2012. Niektórzy prze-
obchodzono wy³¹cznie jako oktawê Bo¿ego powiedniê tê bior¹ niezwykle powa¿nie. 
Narodzenia. Wynika³o to z faktu, ¿e dawniej A my? Raczej weŸmy do rêki ksiêgê Pisma 
rok rozpoczyna³ siê w wielu rejonach Europy Œwiêtego i ponownie wczytajmy siê w s³owa 
od Bo¿ego Narodzenia. Termin ten stanowi³ Pana Jezusa: „Lecz o dniu owym i godzinie 
pocz¹tek roku wegetacyjnego, s³onecznego nikt nie wie, nawet anio³owie niebiescy, tylko 
i nowego roku koœcielnego. Pocz¹tek roku sam Ojciec.“ (Mt 24,36); „Czuwajcie wiêc, 
w dniu 25 grudnia, (styl Narodzenia Pañs- bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz 
kiego - a Nativitate Domini), by³ w ca³ym przyjdzie.“ (Mt 24,42); „Powstan¹ bowiem 
œredniowieczu najbardziej rozpowszechnio- fa³szywi mesjasze i fa³szywi prorocy i 
ny. Stosowa³a go Kuria Papieska i wiele dzia³aæ bêd¹ wielkie znaki i cuda, by w b³¹d 
pañstw, m. in. Anglia, Niemcy i Polska. wprowadziæ, jeœli to mo¿liwe, tak¿e wy-
Pocz¹tek roku w dniu 1 stycznia wprowadzi³ branych.“ (Mt 24, 2). 
wprawdzie Juliusz Cezar (wczeœniej Wed³ug s³ów Pana Jezusa: „Bêd¹ znaki na 
w republikañskim Rzymie rok rozpoczyna³ s³oñcu, ksiê¿ycu i gwiazdach, a na ziemi 
siê 1 marca), jednak termin ten uœwiêci³o trwoga narodów bezradnych wobec szumu 
chrzeœcijañstwo jako tzw. styl Obrzezania morza i jego nawa³nicy. Ludzie mdleæ bêd¹ 
(stilus a Circumcisione). Nazwa Nowy Rok, ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeñ 
(polski rok jako ³ac. annus utrwali³ siê zagra¿aj¹cych ziemi.” (£k 21,25-26). Tak 
w polszczyŸnie w XVI w.), przyjê³a siê jakby to dzia³o siê równie¿ w naszych 
w naszym znaczeniu dopiero pod koniec czasach (powodzie, kataklizmy, wichury, 
XVIII w. Do tego czasu u¿ywano wy³¹cznie tsunami, do tego jeszcze tzw. kryzys 
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Když  se nevě ř ící zeptá …Jeszcze o Sylwestrze oraz Nowym Roku

Pozvánka na př ednáš ku

Dopis Jež íš kovi

Hlavu vzhùru! 

Co stalo, stalo se.
Neohlížej se za svùj pluh,
stejnì nezaplatíš ten svùj dluh.

Netrap se tím, co bylo, 
ale dbej aby tvé srdce žilo… v lásce.

Kráèej se zrakem upøeným na Pána, 
jenž dal ti nový den
dìkuj, žes nebyl odsouzen,
hleï milovat v každé chvíli,
všichni nìco zpùsobili.

Pokornì pøijmi svoji vinu a dìkuj 
Božímu Synu,
že nese s tebou její tíž,
v jeho lásce se obèerstvíš.

Až nìèí prst ukáže na tebe,
nebuï z toho bez sebe,
ale stateènì pohleï svému skutku 
do tváøe,
však neotáèej se od oltáøe.

Pamatuj, že Lotova žena otoèila se 
bojácnì vzad…
a nic dobrého nestihla už dokonat!

AVE

vìnováno souzeným i soudcùm

Rudinec StanislavA

*  *  *

*  *  *



Kostelní hodiny odbily pùlnoc a my si parlamentu. Do toho církev nijak nezasahova- Z Koreje ale vidíme, že to s tím rájem tak 
zvykáme na nový letopoèet. Je tomu tak každý la. Byl to on, kdo prosil po svém zvolení o bo- žhavé není. Komunismus má jednu, jedinou 
rok a každý rok máme pøíležitost pøièíst si na hoslužbu v katedrále, zvanou Te Deum, kdy tváø. Mohli jsme porovnat dùstojné rozlouèení 
své konto, že jsme zase o rok starší. Ten le- pøijal požehnání pražského arcibiskupa kardi- s prezidentem Václavem Havlem a zpùsob 
tošní nový rok zaèíná v tak trošku zajímavém nála Františka Tomáška. Byl to on, kdo pøi louèení s Kim Èong ilem. U nás nikdo po 
ovzduší. Tak jsme prožili i vánoèní svátky. Èím prvním svém novoroèním projevu vyslovil pøá- nikom nechtìl, aby se válel po zemi a umìle 
více se blíží advent ke svému vyvrcholení, tím ní, aby alespoò na jediný den navštívil naši naøíkal. Ale vzpomeòme si, jak jsme se museli 
více zapomínáme na bìžné denní vìci a ne- vlast papež Jan Pavel II. Kdo si koho na povel rmoutit nad úmrtím tøeba L. I. 
cháváme se oslovit a proniknout kouzlem Vá- pøivlastòuje? Praxe je jiná: my jsme si odvykli Brežnìva pøed tøiceti lety… Ve školách i jinde 
noc. Letos tomu bylo trošku jinak. Na ètvrtou úèastnit se pohøbù. V Evropì budí údiv naše se musely stát minuty ticha, soudružkám 
nedìli adventní dokonal dopoledne svoji po- praxe kremace bez jakéhokoliv obøadu èi uèitelkám tu a tam kanuly slzy a v nìkolika 
zemskou pou� poslední èeskoslovenský a rozlouèení a nyní je vidìt rakev, smuteèní pøípadech, kdy se žáèek usmál, bylo mu 
první èeský prezident Václav Havel. Zpráva obøad, zármutek… kam s tím? Po smrti pana vyhrožováno dvojkou z chování…
o jeho smrti se bleskovì rozšíøila a lidé zaèali prezidenta se ozvala èeská komunistická A pokud vím, pak L. I. Brežnìv byl pøedstavi-
spontánnì prokazovat svoji úctu tomuto mládež, která vyzvala národ k radosti a velmi tel cizí mocnosti. Už jsme zapomnìli?
velikému èlovìkovi. Mluvilo se o nìm v televizi, hrubì a urážlivì se vyjádøila o zesnulém. Hned Tak tedy stojíme na prahu nového roku 
psalo se v novinách a pak byl pohøeb: nejprve po tom byl kontaktován pøedseda èeských 2012. Neèekejme, že nìco bude nìkdy za-
byla rakev pøevezena do kostela sv. Anny, pak komunistù Vojtìch Filip, který ráznì prohlašo- darmo a nechtìjme, abychom museli prolévat 
do Vladislavského sálu Pražského hradu a pak val, že s tím nemají nic spoleèného, že oni umìlé slzy nad cizími diktátory. To už tady 
k oficiálnímu státnímu pohøbu v katedrále sv. jsou jinou stranou. Jak mu ale vìøit, když jednou bylo. K vánoèním svátkùm jsem vám 
Víta. Celé veliké louèení bylo ale spontánní a v zápìtí poslal do Severní Koreje dojemný v kostele pøál hlavnì moudrost. Totéž vám 
všichni, kdo se jej zúèastnili, zúèastnili se kondolenèní telegram, v nìmž vyzdvihuje obì- všem pøeji i do celého nového roku. Uème se 
proto, že sami chtìli. Nikdo nikoho nikam tavou práci diktátora, který zemøel v dobì - myslet, uvažovat, hledat pravdu a ne operovat 
nenahánìl, nikdo nikoho nehlídal, zda truchlí, možná krátce pøed smrtí Václava Havla? jen svými názory. Názor moc neznamená, až 
nebo ne. U nás tomu nemùže být jinak a tak se A tady je jedno z mých novoroèních pøání: pravda dìlá lidi svobodnými. Církev není 
ozvaly tu a tam hlasy, které mluvily o pøehá- nenechat se oblafnout. Liška se tváøí že spí, zájmový kroužek, ale tajemné Kristovo tìlo. 
nìní, o zbožš�ování zesnulého… Je opravdu aby nìco ulovila. Kolik odrùd má komunis- Od køes�anù se èeká, že právì skrze nì má 
smutným znamením našeho národa, že stále mus? Je komunismus jiný v Koreji, Rusku èi Ježíš Kristus vnést do tohoto svìta vše, co jej 
ještì existuje praxe, že nìkdo nìco plácne a Èesku? Kolik máme dnes u nás ještì naivních mùže opravdovì pozvednout a správnì 
stovky, èi tisíce lidí bezmyšlenkovitì opakují. lidí, kteøí stále vìøí tomu, že bude vše zdarma, nasmìrovat. Proto vám pøeji, abyste se za 
Ozvaly se hlasy, že katolická církev si zesnulé- vše nám spadne z nebe. Nakonec díky dobì, svou víru nestydìli a pøed nikým ji neukrývali. 
ho pøivlastnila… Zesnulý byl pokøtìn jako u jejíhož poèátku stál právì pan prezident A� je tento rok ne naivnì, ale skuteènì dobrý. 
øímskokatolík, byl i biømován, chodíval i ke sv. Havel, mohou stálí nespokojenci a hlasatelé A� v Duchu Svatém správnì poznáváme, 
pøijímání a nikdy se veøejnì s církví nerozešel. komunismu svobodnì vycestovat do zemí ko- správnì smýšlíme a neopakujeme otøepané 
Zpùsob pohøbu byl výsledkem domluvy rodiny munismu a tam žít dále v ráji, který komunis- fráze, které nikam nevedou.

P. Františeks kanceláøí prezidenta republiky a pøedstaviteli mus pøináší a který jim v naší zemi chybí. 
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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

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. 
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Trochu jiný zaèátek

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.  Vstupenky s místenkou v cenì 200,- Kè 
si mùžete zakoupit v Domeèku u kostela.

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



Leden V létì byl novì vymalován náš kostel. 
Malování zaèalo zaèátkem èervna a skonèilo 2.1. (nedìle)  - byl zahájen další roèník 
v polovinì èervence. Dílo vykonala polská tøíkrálové sbírky, v našem kostele byli rozesláni 
specializovaná firma KOWALIK a stálo koledníci do celého mìsta a okolí
všehovšudy 1,53 mil.Kè. Na úhradu ceny si 9.1. (nedìle) - vánoèní koncert PS Martinù
naše farnost vzala úvìr ve výši 500 tisíc Kè, 16.1. (niedziela) - koncert noworoczny chóru 
který bude splácet do 30.9.2012.  Canticum Novum pod batut¹ Leszka Kaliny
12.6. (nedìle) – pou� dìtí a rodin do Czens-16.1. (nedìle) - veèerní mši svatou v 17.00 
tochowy pod vedením Podwórkowych Kó³ek sloužil P. Radek Drobisz
Ró¿añcowych 23.1. (nedìle) - podìkování tøíkrálovým 

koledníkùm
29.1. (sobota) - První Tøinecký farní ples v res-

Èervenec
tauraci Zobawa

1.7. (pátek) - tradièní pou� dìtí a mládeže na 
V prùbìhu ledna byly opraveny tašky u vstupní 

Prašivou, katastrofální poèasí
brány na faru a u Domeèku.

2.7. (sobota) - pielgrzymka dla bierzmo-
wañców „Œladami Jana Paw³a II“ do Wadowic, 

Únor Kalwarii Zebrzydowskiej, Krakowa
8.2. (wtorek) - odby³a siê wycieczka do 5.7. (úterý) - Slavnost sv. Cyrila a Metodìje, 
Wieliczki (przeszliœmy trasê pielgrzymkow¹, pou� na Velehrad
w kaplicy œw. Jana celebrowa³ mszê œw. 

5.7. (úterý) - pou� mužù na Radhoš� (mše (29 èeských a 5 polských)O. Adrian) i Krakowa
svatá v kapli sv. Cyrila a Metodìje)

30.5. (pondìlí) - první setkání mužù naší 12.2. (sobota) - spotkanie sympatyków Radio 
farnosti, další probíhala vždy v poslední pon-Maryja z siostr¹ Mariett¹ 
dìlí v mìsíci27.2. (nedìle) - sbírka „svatopetrský haléø“, Srpen
1.5. (nedìle) – v Øímì byl beatifikován papež vybráno 68 400,- Kè 14.8. (nedìle) - zaèala sbírka na obnovu køíže 
Jan Pavel II. (po 6 letech od své smrti) Stejnì jako každý rok se v postní dobì objevil na Folvarku

v kostele køíž dobrých skutkù. 20.8. (sobota) - pou� mužù do Hradce nad 
Èerven5.2. (sobota) – skupinka z Hnutí modlitby Moravicí
11.6. (sobota) - vigilie slavnosti Seslání Ducha matek z naší farnosti se zúèastnila tradièní 31.8. (œroda) - zmar³ ks. mgr Mgr. ThLic. 
svatéhoHromnièní poutì matek do Šternberku (tradice Oswald Bugel proboszcz w Ropicy, Trzycie¿u 

sahá až do roku 1741) 12.6. (nedìle) - sbírka na Charitu ko³o Czeskiego Cieszyna  i Gutach, wyk³adow-
12.6. (niedziela) - pielgrzymka Podwórkowych ca Filii Uniwersytetu Œl¹skiego w Cieszynie - 
Kó³ek Ró¿añcowych do Czêstochowy wydzia³ muzyczny, tenor bohaterski - solista Bøezen

scen operowych S³owacji, Czech, Polski i 23.6. (ètvrtek) - Slavnost Tìla a Krve Pánì 27.3. (nedìle) - probìhla akce „misijní koláè“, 
Niemiec; pogrzeb odby³ siê 3.9. w Czeskim (Boží Tìlo) - krásné poèasí, pøestože byly která napomùže financování projektu Adopce 
Cieszynie do ¯ukowa Górnegohlášeny bouøky a deštì, silná bouøka pøešla na dálku. Vybralo se 53 tisíc Kè. 

nad naším mìstem v noci pøed touto slavností 5.8.-13.8. – letní pou� mnoha našich farníkù 27.3. (nedìle) - zemøela paní Anna Kröhnová, 
(zejména tìch mladších a rodin s dìtmi) do 27.6. (nedìle) - O. František oslavil 30. výroèí dlouholetá katechetka a koordinátorka modli-
Medžugorje svého knìžského svìceníteb „Rodiny Neposkvrnìné“. Její úlohu v Rodi-

nì Neposkvrnìné pøevzala paní Anna Šišková. 

Duben
10.4. (nedìle) - pobožnost Køížové cesty pro 
dìti
17.4. (nedìle) - pobožnost Køížové cesty pro 
mládež
24.4. (nedìle) - Boží Hod Velikonoèní, 
odpoledne byly po delší dobì zpívané Nešpory
24.4. (nedìle) - Charita Tøinec prodávala svíce 
jako charitní projekt 
10.4.-14.4. – velkopostní rekolekce pod 
vedením P. Adama Ruckého 

Kvìten
14.5. (sobota) - probìhlo odpoledne matek 
modlících se za své dìti a byla odsloužena O. 
Romanem Macurou mše svatá na jejich úmysl
15.5. (nedìle) - probìhla sbírka na TV NOE, 
vybráno 42 tisíc korun
22.5. (nedìle) - 1. sv. pøijímání našich dìtí 

4

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?

Stalo se v roce 2011
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Pou� na blahoøeèení Jana Pavla II. do Øíma

Milí farníci a všichni dárci, jsem moc ráda, 
že XI. roèník naší spoleèné farní akce 
Vánoèní strom byl výjimeèný v tom, že se 
v našem kostele konaly vlastnì vánoèní 
sbírky dvì, dávali jste také dárky na 
Ukrajinu, které sbírala naše tøinecká Charita. 
O vaší velké štìdrosti není pochyb, nebo� 
obì akce, alespoò z mého pohledu byly 
velice úspìšné a pro všechny potøebné se 
sešlo velké množství darù a dárkù. 
V letošním roce jste pod Vánoèní strom 
pøinášeli dárky pro klienty oddìlení so-
ciálních lùžek nemocnice Tøinec – Sosna a 
pro klientky azylového domu pro ženy 
v Tøinci. Pøikládám zde podìkování z obou 
zaøízení:

Milí dárci,
jménem celého oddìlení sociálních lùžek 
v Nemocnici Tøinec Vám chci co nejsrdeè-
nìji podìkovat za uspoøádanou sbírku dárkù 
pro naše uživatele. Díky nim jsme mohli 
našim uživatelùm co nejvíce pøiblížit vánoèní 
atmosféru a alespoò z èásti vytvoøit domácí 
prostøedí. Dárky se setkaly s velkým úspì-
chem a øekla bych, že až s dojetím ze strany 
seniorù, kteøí byli vdìèní za to, že na nì 
nìkdo pamatoval. Ještì jednou moc dìkuji 
Vám a samozøejmì všem ochotným 
dárcùm, kteøí i v dnešní uspìchané dobì 
jsou ochotni udìlat nìco pro seniory vyža-
dující pomoc druhých. 
Dìkuji a pøeji vše nejlepší do nového roku

S pozdravem Lucie Sikorová,DiS.,  
vedoucí sociální pracovnice

Dìkuji vám všem jménem azylového domu 
pro ženy v Tøinci za radost, kterou jste 
udìlali našim klientkám svými dárky, které 
jim pøipomnìly, že pøece jen nejsou samy a 
že se ještì najdou lidé, kteøí na nì pamatují. 
Pomohli jste jim tak zpøíjemnit jejich vánoèní 
èas, který mnohé z nich musely strávit 
v azylovém domì, protože ztratily domov, 
zázemí a své blízké. Pøeji vám všem 
v novém roce 2012 spokojené rodiny a 
š�astné domovy, kde bude pokoj a po-
žehnání. 

Pavla Golasowská, vedoucí azylového
domu pro ženy Tøinec

Dìkuji také všem, kdo se podíleli na 
pøípravách a realizaci této akce za jejich 
èas, úsilí a spolupráci. 

Pavla Golasowská 

Ministranti v novém

Dárky pro Ukrajinu

*  *  *

Charita Tř inec 
2011 –  2012
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Podě kování za dárky 
pod Vánoč ní strom

*  *  *

Záøí Listopad
17.9. (sobota) - farní pou� Panny Marie 12.11. (sobota) - 3. podzimní úklidová brigáda
Bolestné, spolupatronky tøineckého farního 13.11. (nedìle) - sbírka na tisk Bible
kostela 26.11. (sobota) - pøedadventní vigilie - litanie 
18.9. (nedìle) - farní pou� sv. Alberta, ke všem svatým, modlitba sv. rùžence, 
patriarchy jeruzalémského; poèasí nejkrásnìjší adorace nejsvìtìjší svátosti, modlitba za 
v historii novodobých farních poutí, avšak poèatý život
dopoledne silný poryv vìtru pozpøevracel 
pøipravené stánky a bylo nutné je stavìt znovu. Prosinec
Mši svatou sloužil jako host P. Jiøí Sedláèek, 3.12. (sobota) - tøineckou farnost navštívil sv. 
faráø z Tìrlicka. Mikuláš 
24.9. (sobota) - 40 bratøím a sestrám udìlil 4.12. (nedìle) - odpoledne byl promítán v kinì 
Mons. František Lobkowicz, biskup ostravsko- KOSMOS film o bl. Janu Pavlu II. „Hledal jsem 
opavský svátost biømování vás“
13.9.-21.9. – podzimní pou� do Medžugorje 11.12. (nedìle) - Mariánské adventní fatimské 
17.9. – pou� k Pannì Marii Pomocné do odpoledne pod vedením  P. MgrTh. Pavla 
Zlatých Hor Dokládala (celebroval i veèerní mši sv.) 
30.9. – po nìkolika desetiletích naše farnost 16.12. (pátek) - nad Èeskem pøešla silná 
zmìnila banku: od Èeské spoøitelny a.s. pøešla vichøice o síle orkánu, která napáchala škody i 
k UniCredit Bank Czech Republic a.s. Nové v našem mìstì 
èíslo úètu je 2106880789/2700. 18.12. (nedìle) - zemøel prezident Václav 
Desáté výroèí své existence si pøipomnìlo Havel
Spoleèenství matek, modlící se za své dìti. 21. - 23.12. - vyhlášen státní smutek

23.12. (pátek) - pohøeb prezidenta Václava 
Øíjen Havla v katedrále sv. Víta, Vojtìcha a Václava; 
8.10. (sobota) - pøi mši svaté v 10.00 hodin pi¹tkow¹ Koronkê do Mi³osierdzia Bo¿ego 
bylo 170 bratøím a sestrám udìlena svátost zmówiliœny za spokój jego duszy 
nemocných 30.12. (pi¹tek) - œwiêto œw. Rodziny, Jezusa, 
15.10. (sobota) - 1. podzimní úklidová brigáda Maryji i Józefa, przy mszy œw. odnowione 
29.10. (sobota) - 2. podzimní úklidová brigáda zosta³y œluby ma³¿eñskie oraz udzielone by³o 
Téma tradièních farních rekolekcí pod vedením b³ogos³awieñstwo naszym rodzinom
P. Czes³awa Blocha z Polska bylo: „Wierzê, 30.12. (pátek) - prosincové setkání mužù 
¿yjê wiar¹.“ spojené s vánoèním posezením, kterého se 
Akolyté a ministranti zaèali používat nový zúèastnil redaktor Katolického týdeníku Mgr. 
liturgický odìv: místo èerno-bílé kombinace Václav Štaud
jsou u oltáøe v bílých albách, které našila paní 31.12. (sobota) - poslední den roku 2011, pøed 
Marie Linková. veèerní mší svatou byla adorace Nejsvìtìjší 
15.-16.10. – naše diecéze oslavila 15. výroèí Svátosti Oltáøní a Te Deum na podìkování za 
svého vzniku slavnostmi v Ostravì a v Opavì, uplynulý rok
kterých se zúèastnili pražský arcibiskup a Z naší farnosti bylo odvezeno velké množství 
primas èeský Mons. Dominik Duka a olo- dárkù potøebným dìtem a seniorùm na 
moucký arcibiskup Mons. Jan Graubner Ukrajinu. Akci pøipravila tøinecká Charita.



,,Ojciec œw. Benedykt XVI, dziêkuj¹c za 20 lat Pielgrzymki s³uchaczy Radio Maryja. Ona uczelni, ods³ucha³em oko³o 50 wyk³adów od 
ofiarnej misji ewangelizacyjnej, prosi Boga za tak¿e by³a za³o¿ycielk¹ Kó³ka Ró¿añcowego samych wybitnych maksymalnie wykszta³-
przyczyn¹ Matki Najœwiêtszej, Patronki Radia conych osób. WSKSiM stawia naprawdê w Trzyñcu, w roku 1999, oraz organizatork¹ 
Maryja, aby to dzie³o przenikania wiary do bardzo wysokie mo¿liwoœci kszta³cenia siê.wyjazdów autokarowych na pielgrzymki Dzieci 
sumieñ ludzkich, prowadzone przez Zgro- z Podwórkowych Kó³ek Ró¿añcowych do Duchowy rozwój zapewniaj¹ nam dusz-
madzenie Zakonne Redemptorystów, zaowo- Czêstochowy. Od dwóch lat sta³o siê tradycj¹, pasterze – ojcowie redemptoryœci, których 
cowa³o trwa³ym zwyciêstwem dobra nad z³em i ¿e w tej pielgrzymce bior¹ udzia³ dzieci zapewne s³yszycie codziennie w Radio Maryja 
przyczyni³o siê do dobra wielu chrzeœcijan." pierwszokomunijne z naszej parafii oraz ich albo ogl¹dacie w telewizji TRWAM. W samym 

rodzice. Wiele s³uchaczy z naszego terenu Tarsicio Kardyna³ Bertone œrodku akademika znajduje siê kaplica, 
w³¹cza siê do wspólnej modlitwy ró¿añcowej. w której codziennie siê modlimy i nape³niamy 
Radio Maryja przyjecha³o z Madzi¹ Buczek i o. Duchem Œwiêtym. Szko³a równie¿ organizuje Bardzo znane na naszym terenie, s³uchane i 
Piotrem Dettlaffem do Jab³onkowa w roku pielgrzymki autokarowe. Wybieramy siê ca³¹ cenione Radio Maryja obchodzi³o w grudniu 
2003 na zaproszenie proboszcza ks. Kalischa, spo³ecznoœci¹ akademick¹, tzn. ministranci, 20. rocznicê swojego istnienia. W³aœnie 
by transmitowaæ Mszê œw. z regionalnego diakonia, ojcowie oraz chór (w którym w uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia 
spotkania dzieci z Podwórkowych Kó³ek œpiewam). Mo¿na ogl¹daæ transmisje nie tylko Najœwiêtszej Maryi Panny 8 grudnia 1991 roku 
Ró¿añcowych. W 2010 roku TV TRWAM i w TV TRWAM, ale tak¿e na stronach w Toruniu rozpoczê³o swoj¹ dzia³alnoœæ. 
Radio Maryja, na zaproszenie ks. proboszcza internetowych radia i telewizji. W zesz³ym B³ogos³awiony Jan Pawe³ II w czasie 
K. P³achty przyjecha³a do Ropicy, i na ¿ywo tygodniu byliœmy na pielgrzymce w Czêsto-generalnej audiencji w 1994 roku powiedzia³ te 
przekazywa³a Mszê œw., uroczystoœci Fatim- chowie, gdzie u Jasnogórskiej Pani spêdzi-s³owa: „Wielka jest dzisiaj potrzeba przepo-
skie i Rozmowy niedokoñczone. Ojcu liœmy Dzieñ Œwiêtoœci ¯ycia (by³o to w dzieñ wiadania Ewangelii. Potrzebne jest ludziom 
Tadeuszowi Rydzykowi, za³o¿ycielowi i Zwiastowania NMP). autentyczne s³owo. S³owo, które buduje, a nie 
dyrektorowi Radia oraz wszystkim ojcom dzieli, które wlewa otuchê w zalêknione serca. Wolny czas, chocia¿ go ma³o, poœwiêcam 
redemptorystom, pracownikom duchowym, S³owo czyste, proste, g³osz¹ce mi³oœæ i kulturze. Gram w teatrze „Dobry Wieczór”, 
œwieckim i wolontariuszom wielkie Pan Bóg prawdê. Takim s³owem jest orêdzie zbawienia. œpiewam w chórze na ró¿nych wyjazdach i 
zap³aæ za to wszystko, co powoduje umoc-Jest nim sam Chrystus. Tego w³aœnie s³owa tak¿e na mszach akademickich, praktyki robiê 
nienie w wierze na drodze do spotkania jesteœmy g³osicielami.” W czasie pielgrzymki w RadiuSim, zazwyczaj jestem zapraszany na 
z Bogiem wszystkich s³uchaczy.do Polski w 1999 roku powiedzia³: „Niech rozmowy o Czeskiej Republice. No i praktyki 

Maryja, Gwiazda nowej Ewangelizacji W trosce o m³odzie¿ i jej w³aœciw¹ formacjê tak¿e odbywam w telewizji TRWAM jako 
prowadzi wasze Radio na spotkanie nowych dzia³a ju¿ od 10 lat w Toruniu Wy¿sza Szko³a pomocnik operatora w programie wêdkarskim, 
ludzi i nowych czasów.” Radio Maryja w ci¹gu Kultury Spo³ecznej i Medialnej. który mo¿e ogl¹dacie. Miêdzy tymi aktyw-
tych 20 lat swego istnienia bardzo rozwinê³o noœciami i nauk¹, jako ka¿dy ch³opak uwiel-Nie przypuszczaliœmy, ¿e na tej wspania³ej 
swoj¹ dzia³alnoœæ, nie tylko w kraju ale i za biam sport i zawsze znajdê na to czas. Obok uczelni bêdzie studiowa³ ktoœ z naszego 
granic¹. Codziennie transmitowana jest Msza akademika mamy boisko, gdzie gramy terenu. Niezbadane s¹ drogi Bo¿e… Ju¿ drugi 
œw., Anio³ Pañski, Ró¿aniec, Koronka do w ró¿ne grupowe gry, inaczej jest jeszcze rok kszta³ci siê tam Adam Kraina z Trzyñca - 
Mi³osierdzia Bo¿ego, Apel Jasnogórski mo¿liwoœæ korzystania z si³owni wyposa¿onej Podlesia. Pamiêtam go, gdy bêd¹c dzieckiem 
z Czêstochowy i inne modlitwy. Z udzia³em w najlepszy sprzêt. Czasami jeŸdzimy na bra³ udzia³ w spotkaniach Kó³ka Ró¿añ-
ksiê¿y i biskupów jest przekazywana codzien- miasto, na toruñsk¹ starówkê, pozwiedzaæ cowego, wystêpowa³ z programem w Domu 
na katecheza. Nie brak tak¿e po³¹czeñ ze ró¿ne szlaki, po których siê porusza³ Miko³aj Emerytów i klasztorze, oraz z bratem 
Stolic¹ Apostolsk¹, Anio³ Pañski z Papie¿em, Kopernik, albo tylko pochodziæ po najpiêk-ministrantowa³ w naszym koœciele. Oczywiœcie 
wiadomoœci Radia Watykañskiego i inne niejszym polskim mieœcie, czasami tylko nasza Wspólnota Sympatyków Radio Maryja 
wa¿ne wiadomoœci. Tak¿e Ojciec Œwiêty posiedzieæ nad Wis³¹...”nawi¹za³a z Adamem kontakt nie tylko 
Benedykt XVI wyra¿a sw¹ radoœæ, ¿e jego 

korespondencyjny. W paŸdzierniku mieliœmy Na zakoñczenie przekaza³ zaproszenie do podró¿e apostolskie, audiencje œrodowe mog¹ 
spotkanie z Adamem w salce parafialnej. Torunia, gdzie móg³by byæ dobrym przewod-byæ odbierane w Polsce w jêzyku ojczystym. 
Mogliœmy dowiedzieæ siê du¿o ciekawych nikiem dla naszych parafian, oraz skierowa³ Znany jest tak¿e na naszym terenie 
informacji. piêkne s³owa dla naszej m³odzie¿y: ,,Uczelnie wspólnotowy i duchowy wymiar audycji dla 

katolickie ukazuj¹ nam prawdziwy obraz „Studiujê kierunek Politologia, który jest dzieci i m³odzie¿y, dla ma³¿eñstw, ludzi 
œwiata, inny ni¿ ten zak³amany kreowany najtrudniejszym i zarazem najciekawszym (dla w podesz³ym wieku. Radio Maryja pielgrzy-
przez media. Dlatego warto rozwijaæ siê nie mnie) kierunkiem na WSKSiM. Prawdê muje tak¿e, transmituj¹c Msze œw. i inne 
tylko intelektualnie, ale równie¿ duchowo. mówi¹c, na pocz¹tku trudno mi by³o siê nabo¿eñstwa z ró¿nych Sanktuariów w kraju i 
Zachêcam do studiowania na tej uczelni i zaaklimatyzowaæ. Dziêki spêdzaniu czasu zagranic¹. Ka¿dy mo¿e wzi¹æ udzia³ 
s³u¿ê pomoc¹."z m³odymi studentami oraz dziêki æwiczeniom, w programie dyskusyjnym ''Rozmowy nie-

które poleci³a mi pani profesor, stopniowo dokoñczone'' w telefonicznym po³¹czeniu na Dla tych wszystkich, którzy chc¹ s³uchaæ 
poprawi³em dykcjê i wymowê. Dalej wdra-¿ywo. Mo¿na by jeszcze d³ugo wymieniaæ S³owo Bo¿e, dope³niæ swoje wiadomoœci, 
¿a³em siê w kulturê polsk¹, by poznaæ wszystkie formy religijnego oddzia³ywania na wzrastaæ w wierze, jest dziœ bardzo wiele 
zwyczaje i nauczyæ siê, jak z Polakami s³uchaczy Radia Maryja. mo¿liwoœci. ¯ebyœmy w pe³ni pokochali Pana 
rozmawiaæ. Boga, powinniœmy staraæ siê dog³êbnie Na naszym terenie od pocz¹tku swego 

poznaæ wszystko co jest z Nim zwi¹zane i istnienia Radio Maryja mia³o wielu s³uchaczy. W pierwszym semestrze dziêki kierownictwu 
zachowaæ nie tylko w myœli, ale i w swoim Dziêki pani Dance Jaœ, która z wielkim uczelni, która jest uznawana po ca³ym œwiecie, 
sercu.zaanga¿owaniem organizowa³a prasê, ¿e ró¿ne osobowoœci z chêci¹ przyjmuj¹ 

pielgrzymki do Czêstochowy na coroczne zaprosiny na kongresy naukowe naszej Irena Szymonikowa
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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
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20. rocznica powstania Radia Maryja



1. Vznik a rozvoj 3. Charakteristika
Øád menších bratøí kapucínù (OFMCap.) je Øád kapucínù je øád bratøí, z nichž nìkteøí 
nejmladší františkánskou vìtví. Vznikl uvnitø jsou knìží. Podobnì jako ostatní františkán-
tzv. františkánské observance v Itálii jako ské øády se nezamìøuje na urèitý druh 
reformní hnutí smìøující k obnovì pùvodní apoštolátu nebo èinnosti. Podle øehole a 
pøísnosti. U jeho zrodu stojí tøi františkánští vzoru sv. Františka má vìrnì naplòovat 
bratøi: P. Matouš z Bascia, P. Rafael ideál apoštolského života podle evangelia. 
z Fossombrone a bratr Ludvík z Fossomb- To znamená na prvním místì živou misijní 
rone. Družina kolem nich se nejdøíve èinnost mezi nekøes�any i mezi køes�any.
nazývala Bratøi menší poustevníci. Byla 
schválena papežskou bulou „Religionis 4. Èinnost po roce 1990
zelus“ z 3. èervence 1528. Poprvé byli Roku 1990 pøevzal kapucínský øád domy 
úøednì nazváni „kapucíny“ (podle kapuce v Praze na Hradèanech a na Námìstí 
na hábitu) v papežském breve ze dne Republiky, v Sušici, Brnì, Olomouci a 
12. ledna 1535. Až do roku 1619 podléhali Fulneku (klášter je tak znièen, že komunita 
pravomoci generálního ministra konventuálù žije ve farní budovì – bývalém augustinián-
- minoritù. 23. ledna 1619 papež Pavel V. ském klášteøe). Kapucíni pùsobí ve farní 
povýšil hnutí na øád s vlastním generálním správì také v Tøebíèi. Nìkolik starších knìží 
ministrem. pùsobí jako duchovní v komunitách øehol-
Do èeských zemí pøišli kapucíni z Itálie pod ních sester (Lomec u Vodòan, Praha-
vedením sv. Vavøince z Brindisi v roce 1599 Bøevnov a v Bartolomìjské ulici, Boršice 
a roku 1600 zaèali s výstavbou kláštera a u Buchlovic). Noviciátní dùm má provincie 
kostela na Hradèanech v Praze. V Brnì na faøe v Újezdì u Unièova. Kapucíni dávají 
založili klášter roku 1606 a v Olomouci roku duchovní cvièení a rùzné duchovní pøed-
1614. V dobì josefínského rušení klášterù nášky, i v rozhlase a televizi. Nìkteøí se 
mìli u nás kapucíni 30 domù. Témìø zabývají pøekladatelskou èinností.
všechny vznikly v 17. století. V roce 1673 
byla vytvoøena samostatná èeskomoravská 5. Øeholní odìv
provincie. Kromì nìkolika desítek let v 18. Øeholní šat kapucínù tvoøí hnìdá kutna, 
století (tehdy bylo vždy okolo deseti bratøí pøepásaná provazovým cingulem, na kterém 
na území carského Ruska a na Kavkaze) visí velký døevìný rùženec. Typická je 
nepùsobili èeští kapucíni mimo území dlouhá špièatá kapuce. Šat doplòuje pláš� 
èeského státu. Do roku 1950 vykonávali z jednoho kusu látky stejné barvy jako hábit, 
bratøi duchovní službu pøi kostelích (kázání, který volnì splývá z ramen a je zapínán jen 
svátost smíøení), dále v ženské vìznici pod bradou.
v Øepích u Prahy a ve vìznicích v Olomouci 
a Brnì, ve vojenské vìznici vedle Lorety, 6. Pøijímání nových èlenù a formace
v nemocnici u Alžbìtinek a na centrálním Do øádu mùže být pøijat jen dostateènì 
høbitovì v Brnì. Dále konali lidové misie a fyzicky i duševnì zdravý kandidát, ochotný 
obnovy ve farnostech. Pøi rušení øádu v roce plnit závazky spoleèného života v posluš-
1950 bylo u nás 22 kapucínských klášterù. nosti, v chudobì a èistotì. Kandidáty do 
V dobì totality poskytovali kapucíni duchov- øádu pøijímá a o jejich schopnostech pro 
ní cvièení pro knìze a øeholní sestry a øádový život rozhoduje ministr provinciál, 
pùsobili ve farní správì. který se o tom radí se svými poradci, 

definitory. Trvání kandidatury není stanove-
2. Organizaèní struktura no, ale má být dost dlouhé, aby se kandidát 
Kapucínský øád má centrální vedení. Nej- seznámil s øádem a øád mohl poznat povahu 
vyšší pøedstavený je generální ministr se i schopnosti uchazeèe. Noviciát trvá jeden 
sídlem v Øímì. Dále se øád èlení na rok, po nìm bratr skládá doèasné sliby na tøi 
provincie, víceprovincie, komisariáty, roky, které je možno prodlužovat ještì po 
kustodie a misijní oblasti. V èele provincie další tøi roky. Potom øádová komunita 
stojí ministr provinciál, ostatní menší posoudí jeho schopnosti a bratr se 
organizaèní celky podléhají buï pøímo rozhodne buï složit vìèné sliby nebo øád 
generálnímu ministru nebo provinènímu opustit.
pøedstavenému. Do provincie patøí urèitý 
poèet domù, pøedstavený domu se jmenuje 7. Kontaktní adresa
kvardián. Sídlem provinciála èeskomorav- Provincialát Øádu menších bratøí kapucínù
ské provincie je klášter v Praze na Loretánské nám 6
Hradèanech. 118 00 Praha 1 - Hradèany
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Upozornìní pro èleny 
Rodiny Neposkvrnìné

Køes�anstvo v èíslechŘ ÁD MENŠ ÍCH BRATŘ Í KAPUCÍNŮ

*  *  *

Pew Forum, agentura sledující fakta 
o náboženství a veøejném životì, vydalo 12. 
prosince pøehled o poètech køes�anù. Podle 
jeho dat z více než 200 zemí je dnes na svìtì 
2,18 miliardy køes�anù, tedy témìø tøetina 
svìtové populace, která podle posledních 
zpráv èítá 7 miliard lidí. Od roku 1910 se poèet 
køes�anù zeètyønásobil – z 600 milionù na 2,18 
miliardy. Za tuto dobu však vzrostla svìtová 
populace z 1,8 miliardy na 6,9 miliardy, takže 
podíl køes�anù klesl z 35 % na 32 %. Pøesto 
zùstávají nejvìtší náboženskou skupinou 
svìta. Muslimové, podle Pew, tvoøí necelou 
ètvrtinu obyvatel svìta.

Témìø polovina, 48 % køes�anù, žije v 10 
zemích s vìtšinovým podílem køes�anù. 
Vìtšinu tvoøí ve 158 zemích, což jsou 2/3 zemí 
svìta.

V rozložení køes�anù došlo k obrovskému 
posunu. Zatímco v roce 1910 jich žily 2/3 
v Evropì, o století pozdìji je to pouhých 26 %. 
Více než tøetina žije v Amerikách, necelá 
ètvrtina v subsaharské Africe, 13 % v asijsko-
pacifickém regionu. Seète-li se Evropa a 
Ameriky, žije tu stále vìtšina køes�anù – 63 %. 
V obou tìchto regionech poèet køes�anù pøitom 
poklesl: v Evropì z 95 % na 76 %, v Amerikách 
z 96 % na 86 %. Naproti tomu dramaticky 
vzrostl podíl køes�anù v subsaharské Africe: 
z 9 % na 63 %. V Asii a Pacifiku je podíl 
køes�anù stále nízký, ale zdvojnásobil se. 
Nejmenší podíl køes�anù je v severní Africe a 
na Støedním Východì. Zde èiní 4 % obyvatel, 
celkem asi 13 milionù lidí. V Indonésii, kde je 
rovnìž muslimská vìtšina, žije více køes�anù 
než ve všech 20 zemích Støedního východu a 
severní Afriky. V Nigérii dnes žije dvakrát tolik 
protestantù než v Nìmecku.

Katolíkù je 1,1 miliardy. Nejvìtší poèet jich 
žije v Brazílii – 134 milionù, což je více než 
v Itálii, Francii a Španìlsku dohromady. 
Vìtšinu tvoøí v 67 zemích. Protestantské 
skupiny dohromady èiní 801 milionù, tedy 37 % 
celosvìtové køes�anské populace. Vìtšinu 
tvoøí ve 49 zemích. Jen dvì z 10 zemí 
s nejvìtší protestantskou populací leží 
v Evropì.

Èína má dnes sedmou nejvìtší køes�anskou 
populaci na svìtì – odhadem asi 67 milionù. 
Více køes�anù mají v Asii už jen Filipíny.

Na svìtì dnes žije 260 milionù pravo-
slavných køes�anù, což je 12 % svìtové 
køes�anské populace. Nejvìtší poèet jich žije 
v Rusku – 39 %, druhou nejvìtší pravoslavnou 
populaci má Etiopie. 77 % pravoslavných tedy 
žije v Evropì.

Tato èísla dokládají skuteènost, o níž se 
hovoøí už delší èas, totiž že køes�anství se 
stìhuje na globální Jih. Rychlý nárùst køes�anù 
v Africe a v Èínì bude pravdìpodobnì 
pokraèovat, což bude mít pro køes�anství 
výrazné dopady. 

pøevzato z Res Claritatis

*  *  *
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§ §Nedìle 8.1.2012 – svátek Køtu Pánì; Mše svatá v Nemocnici Sosna je 
6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 èesky; sloužena každou sobotu v 15.30. Pøede 
konèí doba vánoèní. mší svatou pøíležitost ke svátosti 

smíøení §Nedìle 15.1.2012 – 2. nedìle v mezi-
dobí; 6.30 a 10.00 èesky, 8.00 a 17.00 Redakce neruèí za jazykový sled jednotli-
polsky. vých mší svatých. Sledujte vývìsku 

v kostele.§Nedìle 22.1.2012 – 3. nedìle v mezi-
dobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 
èesky.

§Støeda 25.1.2012 – svátek Obrácení sv. 
Pavla, apoštola.

§Nedìle 29.1.2012 – 4. nedìle v mezi-
dobí; 6.30 a 10.00 èesky, 8.00 a 17.00 
polsky. 

§Ètvrtek 2.2.2012 – svátek Uvedení 
Pánì do chrámu; žehnání svíèek.

§Pátek 3.2.2012 – první pátek v mìsíci.

§Nedìle 5.2.2012 – 5. nedìle v mezido-
bí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 
èesky.

§V týdnu od 18. do 25.1.2012 se modlí-
me za jednotu køes�anù.

§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 èesky, veèerní polsky. 
V úterý, ètvrtek, sobotu - ranní polsky, 
veèerní èesky. - Každý ètvrtek po 
veèerní mši svaté je adorace Nejsvìtìjší 
Svátosti Oltáøní do 19.00 hodin.

§Každý první pátek je po ranní mši svaté 
výstav Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní.

§Každý pátek vyjma prvního pátku je 
výstav Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní 
s modlitbou Korunky k Božímu Milosr-
denství.

§První pátek v mìsíci - litanie a zasvìce-
ní Božskému Srdci Ježíšovu.

§Mše svatá v Domovì pro seniory na 
Sosnì je každý pátek v 15.30. Pùl 
hodiny pøed zaèátkem mše svaté je 
možno pøistoupit ke svátosti smíøení.
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Svátek Køtu Pánì (8.1.)
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.

2. nedìle v mezidobí (15.1.)
1. ètení: 1 Sam 3,3b-10.19; 2. ètení: 1 Kor 
6.13c-15a.17-20; Evangelium: Jan 1,35-42
Žalm: odp. Hle, pøicházím, Pane, plnit tvou 
vùli.
Ref. Przychodzê, Bo¿e, pe³niæ Twoj¹ wolê.

3. nedìle v mezidobí (22.1.)
1. ètení: Jon 3,1-5.10; 1 Kor 7,29-31; 2. 
ètení: Evangelium: Mk 1,14-20
Žalm: odp. Ukaž mi tvé cesty, Hospodine!
Ref. Naucz mnie chodziæ Twoimi œcie¿kami.

4. nedìle v mezidobí (29.1.)
1. ètení: Dt 18,15-20; 2. ètení: 1 Kor 7,32-
35; Evangelium: Mk 1,21-28
Žalm: odp. Kéž byste dnes uposlechli jeho 
hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!
Ref. Kiedy Bóg mówi, nie gardŸ Jego 
s³owem.

5. nedìle v mezidobí (5.2.)
1. ètení: Job 7,1-4.6-7; 2. ètení: 1 Kor 9,16-
19.22-23; Evangelium: Mk 1,29-39
Žalm: odp. Chvalte Hospodina, který 
uzdravuje ty, jimž puká srdce.
Ref. Panie, Ty leczysz z³amanych na 
duchu.

Poøad bohoslužeb v lednu

Pøíští èíslo MOSTu 
vyjde 5. února 2012. 

Pøíspìvky mùžete zasílat 
do 25.1.2012.

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

*  *  *
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Úmysly Apoštolátu

modlitby – leden 2012

1. úmysl všeobecný: Aby postižení pøí-
rodními katastrofami dostávali duchovní a 
hmotnou podporu, kterou potøebují k obno-
vení svých životù.
2. úmysl misijní: Aby horlivost køes�anù pro 
mír pøinášela svìdectví Kristovu jménu 
pøede všemi lidmi dobré vùle.
3. úmysl národní: Za všechny køes�any, aby 
s odvahou a opravdovostí naplòovali své 
poslání radostným životem podle evangelia. 

Úmysly Apoštolátu

modlitby – leden 2012

Je to zcela jednoduché. Pro apoštolát 
modlitby je charakteristické, že se na nìm 
mùže podílet každý bez rozdílu stavu èi 
vzdìlání. Nevypisuje se pøihláška, nevydá-
vají se legitimace, neplatí se èlenské 
pøíspìvky. Zároveò však apoštolát modlitby 
otevírá nejjednodušším zpùsobem širokou 
možnost ovlivnìní dobra i zla v Božím 
království na zemi, protože modlitba je tak 
dùležitá a tak úèinná, že nám to pøipadá až 
nemožné. Do modlitby vkládám vše, co 
jsem a co mám. I když to mùže vypadat jako 
zcela nepatrné, nabývá to na síle a velikosti, 
protože vše èiním v Duchu svatém a 
s Ježíšem Kristem. Takto vše pøijímá Otec 
s laskavostí a velmi si toho cení.

Dennì se modlím obìtní modlitbu a do ní 
vkládám všechno, co je mi na svìtì drahé, 
k tomu svou modlitbu a práce, radosti a 
bolesti celého dne. Spojuji vše s obìtí, 
kterou pøináší Kristus Otci a tím vše nabývá 
na hodnotì.

Zároveò dostává i mùj vlastní život, i pøes 
svou nedokonalost a nepatrnost, hluboký 
smysl, i když náležím tøeba k tìm, s nimiž 
jakoby se už nepoèítalo vhledem k jejich 
pokroèilému vìku, nemoci nebo tìlesné 
slabosti.

Pøi celé své jednoduchosti apoštolát 
modlitby všechny spojuje se skuteènì 
dùležitými problémy církve na celém svìtì. 
Tím se opìt naše dávání násobí a stává se 
ještì dùležitìjším. 

Nevede se pochopitelnì žádná evidence 
o poètu lidí, kteøí se do apoštolátu modlitby 
zapojují. Odhaduje se však, že je jich asi 
50 až 70 milionù na celém svìtì. 

Poř ad bohosluž eb v lednu

Co je apoš tolát modlitby?

Nedě lní liturgie
v lednu
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