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Pøišli k domu pøedstaveného synagógy a vidìli tam rozruch, lidi, jak pláèou a velmi naøíkají. Vešel dovnitø
a øekl jim: „Proè jste tak rozrušeni a pláèete? Dítì neumøelo, ale spí.” Posmívali se mu. On však všechny vykázal 
ven, vzal s sebou otce dítìte i matku a své spoleèníky a šel do svìtnice, kde dítì leželo. Vzal ji za ruku a øekl: 
„Talitha kum!”, to znamená: „Dìvèe, øíkám ti, vstaò!” Dìvèe hned vstalo a chodilo, bylo jí totiž dvanáct let. 

Mk. 5, 38-42 (Evangelium, 13. nedìle v mezidobí)

Dìvèe, øíkám ti, vstaò!



Milujte lidi takové, jací jsou, èím má Institut své poboèky také v Èeské jsem zùstal viset na jedné skobì. 
ménì si to zaslouží, tím více je milujte. republice a to v Bílé Vodì a v Choryni. Tøináct hodin mì sundávali dolù. 
Nemilujte je podle velikosti jejich Cílem práce Otce Mariána je, jak sám A tenkrát jsem Bohu slíbil, že když mì 
zásluh, ale podle velikosti jejich øíká, pomáhat lidem, kteøí to potøebují. zachránil, tak já mu ten život vrátím ve 
potøeb. (O. Marián Kuffa) Každý den je v kapli, kterou si tito službì druhým lidem. Boží volání mì 

„Pokud jste pøišli do Žakovcù proto, chlapi z ulice sami vybudovali, slouže- dostihlo a já jsem nedokázal øíct Bohu 
abyste vidìli faráøe, tak jste tady na mše svatá, pøed níž se modlí rù- ne.“
zbyteènì, pokud jste tu proto, že chcete ženec. Úèast na mši svaté je pro všech- Možná i vás, mladí kluci, muži, ale i 
zmìnit svùj život a setkat se s Kristem, ny povinná a je to jedna z podmínek, vy, dìvèata, ženy, volá Bùh a je jen na 
jste na správné adrese.  Myslíte-li si, že kterou musí respektovat jak všichni vás, jak se rozhodnete, zda vùbec 
Vám ke spáse staèí, abyste tu sedìli, a klienti, tak i zamìstnanci. Další z pod- chcete slyšet Boží volání. Možná i s 
pøitom  nechcete  svùj život zmìnit, mínek pobytu v tomto zaøízení je prá- vámi má Bùh jiný plán, než vy si 
jste na omylu. Nechceš si pøiznat, že jsi ce, tzn. pracovat musí každý, kdo jen pøedstavujete, a� už je to povolání ke 
alkoholik, cizoložník, že jsi zabil, mùže a dále je zde pøísný zákaz knìžství, øeholnímu životu, manželství 
nenávidìl, kradl, ale všechno svádíš na požívání alkoholu, drog. nebo ke službì druhým, vìøte, že se 
okolnosti, na ty druhé, kteøí Ti ublížili, A tady jsou slova Otce Mariána o je- vždy vyplatí Mu naslouchat a následo-
pak vìø, že jsi tady zbyteènì. Pokud ho životì: „Nikdy v mládí jsem si vat Jej. Pøeji Vám proto hodnì odvahy 
nechceš pøiznat pøed Bohem, že jsi nepomyslel, že budu knìzem. Chtìl a vytrvalosti a pro ty z vás, kdo chcete 
pyšný, tak se radši seber a vypadni. jsem mít ženu, dceru, chtìl jsem mít vìdìt o Otci Marianovi a Žakovcích 
Pokud ale vìøíš, že Bùh Ti dá sílu a Ty hodnì dìtí. Miluji jízdu na koni, les, více, pøipisuji odkaz na internetové 
mùžeš zmìnit svùj život a chceš jej hory, strašnì rád lezu na skály. A právì stránky. www.ikv.sk. 
zmìnit, chceš se obrátit, tak jsi pøed hory mi zmìnily mùj život. Pøi jednom 

Pavla GolasowskáBohem ten nejvìtší sympa�ák. Ne pro horském výstupu se utrhlo lano a já 
svoje høíchy, pro to, jak jsi ublížil dru-
hým, ale proto, že uznáváš své høíchy a 
chceš zaèít žít jinak. A jaká je cesta 
obrácení? Uvìdomit si svùj høích, 
pojmenovat jej, pøiznat si ho, vyznat ve 
zpovìdi, litovat jej, mít úmysl jej 
zanechat a èinit pokání.“  

Taková slova znìla v kapli v Žakov-
cích a dopadala nejen na hlavy klientù, 
ale byla urèena také nám, tøineckým 
farníkùm, kteøí jsme v dubnu Otce 
Mariana Kuffu navštívili. Úèelem naší 
návštìvy tak jako každý rok byla návš-
tìva tohoto resocializaèního zaøízení a 
pøedání èásti finanèního daru ze sbírky 
Misijní koláè (1200 Euro). 

Otec Marián Kuffa je katolický knìz, 
který v r. 1992 požádal biskupa, aby 
mu daroval prázdnou faru v Žakovcích, 
v malé vesnièce, která se nachází 
v podhùøí Tater. Na této faøe zaèal 
shromažïovat muže bez domova, po 
výkonu trestu, chlapy závislé na alko-
holu  nebo na drogách. Jak vzpomíná 
Otec Marián, zaèátky byly velice tìžké. 
Zcela bez prostøedkù, èasto bez jídla a 
navíc v objektu, do nìhož zatékalo, 
s lidmi, které vùbec neznal a od nichž 
se mohl nadít èehokoliv. Po nìkolika 
letech tuto komunitu navštívili zahra-
nièní turisté a když vidìli, v jaké bídì 
tito lidé zde žijí, uspoøádali v zahranièí 
sbírku a do Žakovcù zaèala proudit 
první finanèní pomoc. Postupem èasu 
se komunita, která nese název Institut 
Krista Veleknìze, rozrostla o centrum 
pro seniory, domky pro matky s dìtmi, 
zaøízení pro dìvèata z dìtských domo-
vù a dìvèata z ulice. V souèasné dobì 
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Pryč  s ním, pryč , ukř iž uj ho!
Když  se nevě ř ící zeptá …

Pozvánka na př ednáš ku

Dopis Jež íš kovi

*  *  *

K èemu mì Bùh volá?

Již sedmým rokem naše spoleèenství matek kem palce smlouvu, jejíž pravost nemohou 
a další pøíznivci podporují finanèní èástkou zkontrolovat. Od lichváøe si napøíklad pùjèí 
chlapce Vikshith Preetha Pais z Indie. Tato 500 RS a podepíší mu 5.000 RS. Tento 
èástka èiní 4.900,-Kè a pokryje školné bìhem nesprávný dluh pak splácejí formou témìø 
roku. nevolnické práce. Proto v tìchto oblastech 

existuje naléhavá potøeba vzdìlávání. 
Vikshith se narodil 30. dubna 1997 a chodí 

do 9. tøídy. Jeho oblíbeným pøedmìtem je Za modlitební spoleèenství A.K.   
Kannada, což je místní jazyk. Mezi jeho 
koníèky patøí bìh a kriket. Vikshith je dobrým 
žákem, pomáhá svým slabším spolužákùm 
s uèením. Bydlí 2 km od školy. Otec je jedinou 
osobou v rodinì, která vydìlává, navíc jen 
velmi málo. Má mladší sestru, doma pomáhá 
s nošením vody. Jeho životním cílem je práce 
v kanceláøi. Rodina Vikshith žije ve skromných 
materiálních podmínkách, dùm je ve špatném 
stavu. Hlavním problémem rodiny je chudoba. 
Prùmìrný pøíjem rodiny je 500 RS.

Pro zajímavost uvádím pøibližné ceny 
potravin:

1 kg rýže   ......... 12 RS
1 litr mléka   ......  20 RS
1 kg cukru   .......  15 RS
1 kg masa   .......   40 RS
pøikrývka   .........  200 RS

Lidé, kteøí neumí èíst a psát, mají nízké 
sebevìdomí a nejsou rovnocennými partnery 
pro ostatní vrstvy spoleènosti. Neumí si 
v obchodì pøeèíst cenu zboží a mohou být 
snadno ošizeni. Jsou lehce zmanipulovatelní, 
napøíklad pøi volbách. Èasto podepíšou otis-

Výsledky akce

Misijní koláè 2012

ADOPCE  NA DÁLKU – Z MODLITEBNÍHO SPOLEÈENSTVÍ MATEK   

Poutní zájezd

na Velehrad
Vážení farníci,

dne 5. èervence 2012 jedeme na pou� 

na Velehrad. Dále je v programu 

návštìva hrobu Anièky Zelíkové 

v Napajedlech.

Odjezd od Slovanu v 7.00, 

ze stanovištì v 7.10.

Cena zájezdu je 300 Kè, platba 

v autobuse.

Prosíme o urychlený zápis v sakristii.

K. Hotaøová, D. Paduchová

Informace na tel. 558 996 282, 

                            606 127 702 



Konec mìsíce èervna a zaèátek èervence je církve? Oni knìží a oni vìøící? To je pøece prostøedí a její intenzitu. Církev a zejména 
vždy ve znamení dvou velikých slavností. 29. jedno spoleèenství a nerozdìlitelné. Oni knìží vztah k ní prozrazuje, jak si øada obèanù, 
èervna slavíme každoroènì Slavnost sv. a biskupové a oni vìøící mají spoleèný køest a zejména levicovì orientovaných, pøedstavuje 
apoštolù Petra a Pavla, 5. èervence pak víru, vytváøejí jedinou církev. A protože "oni" demokracii a právní stát a právní kulturu.
Slavnost našich slovanských vìrozvìstù sv. vìøící, naši prapøedkové všech staletí to dobøe Že církev není shluk bakterií, ale skupina 
Cyrila a Metodìje. Do této atmosféry jakýmsi vìdìli, proto vìnovali rùzné prostøedky nejen obèanù, to už snad pøipomínat nemusím. 
zpùsobem patøí pøipomínka Církve a jejího na placení biskupù a knìží, ale taky vytváøeli Stejnì bych nemusel pøipomínat, že podle 
poslání. Pán povolává apoštoly, aby byli jeho svými dary urèitý fond, ze kterého by ta jedna práva je církev mezinárodní organizací, bez 
oèitými svìdky, kteøí mají za úkol svìdèit církev nejen žila, ale mohla i pracovat pro ohledu na to, kolik svých èlenù v tom kterém 
o tom, co na vlastní oèi vidìli, na vlastní uši dobro všech, aniž by musela být nìjak finan- státì má.
slyšeli, èeho se vlastníma rukama dotýkali. cována jinými. Pracuje-li nìkdo tøicet let, pak Lidé uvažujme a buïme zodpovìdni, za 
Jistìže jejich fyzickou smrtí se dílo nezhroutilo, nikoho neudiví, že má nìjaký majetek, dùm, omyly se tìžce platí a naše historie na tyto 
ale Pán posílal a posílá jiné. Svatí bratøi Cyril a kde bydlí, auto a tøeba i nìjakou tu korunu defekty není právì chudá.

P. FrantišekMetodìj pøišli na Moravu, aby hlásali Boží v bance èi spoøitelnì jako jakousi rezervu. 
slovo slovanským jazykem, aby se stalo Církev pracuje dva tisíce let a naše zejména 
srozumitelným všem lidem. Posílání dìlníkù levice nevychází z úžasu: odkud to mají a na 
na vinici Boží pokraèuje a my se každoroènì co to mají. Je zvláštní, že národ pøijímá 
tìšíme z nových dìlníkù na Boží vinici. všechny výpady proti církvi, ale argumenty 
Jenomže žádná vìc nebývá bez stínù. Právì právní a vìcné jaksi nechce slyšet. V souèas-
dnes slyšíme mnohé nepodložené fráze, né dobì se levice cítí být na koni: slibují a 
vyslovované s notnou dávkou ironie a nená- slibují, jenže ještì nikomu neprozradili, z èeho 
visti. V atmosféøe jednání o církevních restitu- svoje sliby splní. Tak mi to pøipadá, jako za 
cích je tìch frází opravdu øada. Jedna z nich èasù Ježíše Krista, když je pokoušen a slyší 
tvrdí, že vìøících ubývá, ale knìží pøibývá. Tak nabídku: tohle všecko ti dám, padneš-li a 
jen pro kontrolu. V letošním roce je vysvìceno pokloníš-li se mi. Jenže Kristus nepøehlédl 
následující množství novoknìží: Pro naši skuteènost, že svìt, který je mu jakoby 
ostravsko-opavskou diecézi sedm, pro brnìn- nabízen za poklonu ïáblovi, není ïáblovým 
skou tøi, pro olomouckou arcidiecézi tøi, pro dílem, ale Božím stvoøením. Že prý církvi jde 
pražskou arcidiecézi jeden, pro královéhradec- jen o peníze a moc. No tak z toho mála, co 
kou diecézi jeden, pro èeskobudìjovickou die- církev má k dispozici dokázala za dvaadvacet 
cézi nikdo, pro litomìøickou diecézi nikdo a pro let fantastické dílo: máme øadu církevních škol 
plzeòskou diecézi nikdo. Je to závratný poèet? o velmi vysoké úrovni. Máme charitní službu 
Neslyšeli jsme o tom, že lékaø pracuje souèas- o úrovni o nic menší. Máme øadu dalších vìcí, 
nì v deseti nemocnicích, nebo uèitel uèí se kterými se mùže církev pochlubit a pokud 
v patnácti školách. V èeské oblasti je ale skoro získala nìjaký pøíspìvek èi dotace, dokázala 
normální, že jeden knìz spravuje i dvanáct, èi do haléøe vyúètovat jejich využití. Kdyby tomu 
patnáct farností. I kdyby v té farnosti bylo jen tak nebylo, to by to ti z levé strany jaksepatøí 
pìt vìøících, ale stojí tam kostel a rùzné kaple, rozmázli. A co se týèe touhy po moci, víme, že 
o které se musí nìkdo starat. Èlovìk se diví, žádný knìz nesmí pøijmout žádnou politickou 
odkud se mohou šíøit neovìøené zprávy, které funkci? Kolik už bylo parlamentních voleb a 
mají jediný úkol: mást lidi a šíøit proticírkevní církev nikdy nepostavila svého kandidáta. 
nenávist, což je podle našich zákonù trestné. Mluví se o kandidátech na prezidenta repub-
Je tady další vìc: naprosto zcestnì se hlavnì liky, ani zde církev nestaví žádného kandidáta, 
ze strany levice mluví o restitucích církevního tak o èem je øeè? Není to šíøení poplašných 
majetku. Je zajímavé pozorovat obsah tìchto zpráv, což je podle zákona trestné? A to už 
útokù: odkud prý majetek pochází? To vše je nemluvím o šíøení rasové, národnostní èi ná-
v pozemkových knihách, které komunisté pøi boženské nenávisti, èi hanobení rasy, národa 
zabavení majetku naštìstí neznièili. K èemu èi pøesvìdèení. Jenomže levice, speciálnì 
prý církev majetek potøebuje? A k èemu jej komunistická strana má jedno základní kredo: 
potøebovala pøed jeho zabavením? V zemích, tøídní boj a tøídní nenávist. Musí si tedy vybrat 
kde se neprohnala hrùzovláda komunismu je nìkoho, proti komu mùže beztrestnì bojovat a 
normální, že existují církevní školy, nemocni- koho mùže beztrestnì nenávidìt. A lidé 
ce, ústavy pro nemocné èi domy pro seniory a opakují slyšené fráze a mají pocit, že levice je 
další iniciativy. No a oni taky musí platit provoz vykupitelkou. Nebyla, není a nebude. Pøed 
tìchto zaøízení i ty, kteøí tam pracují. Proto nedávnem prohlásil jeden vysoce postavený 
tento majetek povstával celá staletí už od dob pøedstavitel komunistù, že u nich se nic mìnit 
apoštolù. Staèí jen pozornì èíst Skutky nebude. Jistì, jinak by to už nebyl komunis-
apoštolù. Já jsem ale volil nadpis èláneèku mus. Tak ale pozor na tu tøídní nenávist a 
slovy "Oni a oni?" Slyšíme totiž, že by si "je" tøídní boj. A tak církev opìt sehrává úlohu 
tedy knìze, biskupy mìli platit vìøící. Tedy lakmusového papírku. Víme co to je? Je to 
"Oni" knìží a biskupové by mìli být placeni proužek papíru, napuštìný speciální látkou, 
"onìmi" vìøícími. A tak se ptám: to máme dvì která zmìnou barvy upozoròuje na kyselost 

3

A máme to za sebou…!
Kř íž  nad mě stemMOST 223/XIX

Oni a oni ?

ZAKONÈENÍ ŠKOLNÍ ROKU

Srdeènì zveme všechny dìti a 
jejich rodièe na dìkovnou mši svatou 
za uplynulý školní rok 2011/12. Mše 
svatá se bude konat v našem farním 
kostele v sobotu 30. 6. 2012  v  15.00 
hodin. 

Po mszy œwiêtej zapraszamy 
wszystkich na „sma¿enie jajecznicy” 
w ogrodzie za plebani¹. Prosimy 
przynieœæ 2 lub 3 jajka na osobê. 
Oczywiœcie zapraszamy i rodziców 
dzieci do wspólnej zabawy. 

Zvou organizátoøi 
(schola a sdružení S.A.)

V bouøi
Pokušení se vzdouvá a naráží,
jak vlny na útesy
doufajíc, že rozpukne se skála.

Taky se to stává,
odhodlání je sice pevné jako kámen,
však skulinkou pýchy proteèe
jedovatý pramen,
jež rozmìlní pøedsevzetí
zaplavujíc nitro høíchem.

Podlehls!
Teï nahý se skrýváš pøed 
uštìpaèným
smíchem zlého,
vystrašený z plodu èinu svého,
na který ve svìdomí hledíš.

Nezoufej!
Vzývej jméno Ježíš,
pøestože tak málo v nìho vìøíš,
vždy� tolikrát nadarmo do slov svých
ho bral,
myslíc, že tì neslyší, když v loïce 
spal?
Tak s vírou vykroè k tomu jménu
a odevzdej ve vyznání svá høíšná 
pouta,
a� láskou odpuštìní, zlou vášeò 
spoutá
a utiší bouøi.

Hleï!
Spìchá chytit tvou ruku, kráèejíc po
hladinì… není bouøe ani památka
po tvé vinì!

AVE

Vìnováno bojujícím se svou slabostí

Rudinec Stanislav

a

a

a

a

a

*  *  *



Pøedposlední víkend v èervnu jsme 
zorganizovali výlet za P. Romanem Macurou 
do Vlèovic. Vyrazili jsme v sobotu v pravé 
poledne za krásného sluneèného poèasí. 
Od kostela v Tøinci odjíždìlo celkem 7 aut, 
všechna plnì naložená – dìti, rodièe, jídlo, 
spacáky, hudební nástroje a dobrá nálada. 
Ubytováni jsme byli na faøe ve Vlèovicích. 
Trošku bojovìjší podmínky vzbudily vzpo-
mínky nás rodièù na tábory, kdy jsme byli 
o nìco málo starší než naše ratolesti. 

Cíle výletu byly tøi. Prvním cílem byla 
samozøejmì návštìva P. Romana a s ním 
strávené chvíle spoleèné modlitby a zábavy. 
Osobnì si myslím, že tento cíl byl naplnìn. 
Spoleèný výlet na zøíceninu hradu Šostýn 
s hledáním pokladu, sobotní veèerní táborák 
s opékáním chleba dle receptury P. Roma-
na, nedìlní mše svatá a spoleèný obìd. 

toho èasu velmi málo. Spoleèné chvíle, Zkrátka žádná „nuda“.
modlitba a dobrá zábava jenom potvrzuje Druhým cílem bylo zpívání na nedìlní mši 
splnìní i tohoto cíle. Pro dìti jsme mìli svaté a po ní ještì pár písnièek navíc. Velmi 
pøipravené rùzné hry a soutìže. Nakonec nás potìšilo, že úèast dìtí a hudebního 
byly odmìnìny za pravidelnou úèast na doprovodu na výletì byla skoro stopro-
zkouškách a pøi zpívání v nedìlních centní. (Tedy na mši svaté v nedìli jsme byli 
bohoslužbách. Zde patøí dík vám drahé dìti, komplet). Mìli jsme pøipravené èeské i 
že rády zpíváte a svým zpìvem chválíte polské písnièky. Zde je zapotøebí podìkovat 
Pána Boha a modlíte se k nìmu. I Vám P. Romanovi za to, že nám zpívání pøi mši 
drazí rodièové, že dìti na zkoušky vodíte a svaté umožnil. Akustika kostela pøipravila 
není vám to „jedno“. Dìkujeme také všem pro všechny vskutku velký zážitek. Jsme 
rodièùm a Katce Kyvalské za pomoc pøi rádi, že pùlroèní práce, kterou dìti a hudeb-
organizaci výletu.níci vložili do pøípravy, se „dala prodat“ a 

Výletu zdar a budeme se tìšit pøíštì. bylo to dùstojné zpívání hlavnì Pánu Bohu, 
Vùbec nebudeme proti, když budeme nuce-krásné obohacení nedìlní liturgie a pro 
ni objednat pro zpívající dìti i autobus…ale farníky z Vlèovic a okolí zas „nìco jiného“. 
to už záleží na vás drazí farníci – rodièové.Tøetí cíl mìl za úkol vzájemnì se poznat. 

Vedení dìtské scholy M+R+WNa zkouškách a v kostele bìhem roku je 

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  

*  *  *

To potě š í…
Výlet dìtské scholy za P. Romanem Macurou 

(Ne)podaøené 
výroky žákù 

?

HUMOR

STALO SE V ROCE 2010
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Dziwny jest ten ś wiat

Pielgrzymka do Ziemi Ś wię tej

*  *  *

Cał opań stwowe spotkanie czł onków MAITRI

Schola
Nadesz³y wakacje a z nimi przerwa zwi¹zana 

z odpoczynkiem dzieci od nauki szkolnej. Czas 
letni to okazja dla rodzin, by spêdziæ razem 
trochê wiêcej czasu ni¿ w ci¹gu roku szkolnego. 
Jest te¿ zwyczajem, ¿e schola i chór koœcielny 
w okresie wakacyjnym nie maj¹ prób. Te¿ nabie-
raj¹ si³ i energii do nastêpnego „okresu 
œpiewaczego“.

Schola dzieciêca w  Trzyñcu ma ju¿ d³ug¹ 
historiê. Wszyscy chyba pamiêtamy okres, 
kiedy to Basia Bocek (dziœ ju¿ Basia Sochová) i 
Jarek Macura przesz³o dziesiêæ lat prowadzili 
scholê. Organizowali obozy dla dzieci oraz 
ró¿ne wycieczki. Po nich nasta³ okres chyba 
dwu lat, kiedy do scholi uczêszcza³o bardzo 
ma³o dzieci. Nie by³o chêtnych. Podziêkowania 
nale¿¹ siê g³ównie wspólnocie mam z ma³ymi 
dzieæmi, którym uda³o siê w tym czasie utrzymaæ 
ma³e ziarenko nadziei, ¿e bêdzie lepiej. 

W styczniu bie¿¹cego roku nast¹pi³a zmiana. 
Uda³o siê zebraæ niespe³na dwudziestkê dzieci, 
które chcia³y œpiewaæ. Powsta³a „kapela“ 
muzyków. Od stycznia regularnie dzieci æwicz¹ 
na czwartkowych próbach w salce na parafii a 
kapela raz na trzy tygodnie spotyka siê, by 
przygotowaæ podk³ad muzyczny do piosenek. 
Oto kilka podstawowych informacji o scholi:

- dzieci œpiewaj¹ raz na trzy tygodnie na 
niedzielnej mszy œwiêtej o godzinie 10.00 
w czasie roku szkolnego 

- na próby i œpiewanie regularnie uczêszcza³o 
cca 15-18 dzieci

- prowadz¹cymi scholê s¹ Monika Madejová, 
Roman Buba oraz Wies³aw Wania

- w sk³ad kapeli wchodz¹: Dominik Szlaur – 
skrzypki, Petr Boleèek – gitara basowa, Micha³ 
Mrózek – cajon, Monika Madejová – flet, Roman 



Chtìla bych touto cestou pozvat všechny organizaci táboru, maminky a babièky o na-
peèení nìèeho dobrého na zub. Pokud by se dìti na mini-táborek, který by se mìl konat ve 
našel nìjaký malý sponzor, kdo by dal nìjakou støedu 22. srpna 2012. Sraz dìtí by byl v 8 hod. 
korunku, budu moc ráda. Všechny, kteøí jsou ráno, domù by se dìti vracely kolem 8 hod. 
ochotni jakkoliv pomoci, a� se mi prosím ozvou veèer. Bude pro nì pøipraven celodenní 
na telefonní èíslo 605 325 749 nebo na email program, v poledne teplá polévka, mini výlet a 
S.KREZELOKOVA@seznam.cz. Pøedem všem veèer „opravdový“ táborák.
ochotným pomoci velký Pán Bùh zapla�.

Pokud by mìl nìkdo zájem, a� svou ratolest 
Zdraví a s pøáním krásných prázdnin pøihlásí v zákristii. Tábor bude zcela zdarma. 

V pøíštím èísle MOSTu se doètete více. Prosím Silva Kreželoková
o pøihlášení dítìte nejpozdìji do konce P.S.: Pokud nebudu reagovat na mobil nebo 
èervence, abych vìdìla, zda má smysl nìco email, tak to jen proto, že budu v zahranièí, ale 
organizovat. po návratu se všem ozvu a s vaší pomocí 

Prosba: prosím naši mládež o pomoc pøi urèitì poèítám. Dìkuji za pochopení. 

W centrum logo Roku Wiary znajduje siê ³ódŸ, Prezentuj¹c kalendarz naj-
której masztem jest krzy¿. „Na ¿aglu umiesz- wa¿niejszych wydarzeñ, abp 
czono chrystogram IHS wpisany w okr¹g F ischel la  zaznaczy ³ ,  ¿e 
w kszta³cie hostii, odsy³aj¹cy z kolei do „szczególny charakter maj¹ 
Eucharystii” – wyjaœnia abp Rino Fisichella, mieæ w przysz³ym roku nie-
przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Krzewienia szpory na zakoñczenie Tygod-
Nowej Ewangelizacji, której powierzono koor- nia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœ-
dynacjê Roku Wiary. cijan. Wspólne wyznanie wiary ma przypomnieæ 

wszystkim Koœcio³om, ¿e nie wolno nam 
Oprócz logo, Rok Wiary bêdzie mia³ te¿ swój rezygnowaæ z d¹¿enia do jednoœci”.

oficjalny obrazek. Widnieje na nim Chrystus 
Podczas Roku Wiary Benedykt XVI bêdzie Pantokrator, a na jego odwrocie znajduje siê 

uczestniczy³ w 21 wydarzeniach. 2 stycznia wyznanie wiary. Papie¿ proponuje bowiem, aby 
spotka siê osobami konsekrowanymi, 24 marca tym okresie Credo sta³o siê codzienn¹ modlitw¹ 
z m³odzie¿¹, 28 kwietnia z bierzmowanymi, a wszystkich wierz¹cych, tak jak to mia³o miejsce 
w maju z ruchami koœcielnymi oraz bractwami w pierwszych wiekach chrzeœcijañstwa.
reprezentuj¹cymi ró¿ne formy pobo¿noœci ludo-

Mimo ¿e do rozpoczêcia Roku Wiary jest wej. Na wrzesieñ przewidziane jest spotkanie 
jeszcze ponad sto dni, Benedykt XVI ju¿ nied³ugo z katechetami.
rozpocznie nowy cykl katechez, który bêdzie 

Wszelkie informacje o Roku Wiary mo¿na ju¿ 
poœwiêcony wierze. Oficjalna inauguracja Roku 

znaleŸæ na uruchomionej wczoraj stronie 
Wiary bêdzie mia³a miejsce w Rzymie 11 

internetowej www.annusfidei.va. Na razie dzia³a 
paŸdziernika, dok³adnie w 50. rocznicê rozpo-

ona po w³osku i angielsku, ale ju¿ niebawem 
czêcia Soboru Watykañskiego II. Wezm¹ w niej 

maj¹ siê pojawiæ jej wersje w czterech innych 
udzia³ przewodnicz¹cy wszystkich episkopatów, a 

jêzykach, w tym po polsku.
tak¿e ojcowie soborowi, którym zdrowie pozwoli 
na podró¿ do Rzymu. www.religia.tv
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Pou� na blahoøeèení Jana Pavla II. do Øíma

Ministranti v novém

Odpově di na otázky týdeníku Ekonom

KOZUBOVÁ 2012

*  *  *

Charita Tř inec 
2011 –  2012

MOST 223/XIX

Podě kování za dárky 
pod Vánoč ní strom

Papieskie plany na Rok Wiary

Práce v naší farnosti 

pokraèují

Ètvrtou postní nedìli se vydala skupinka za „partu“, mìla jsem pocit hrdosti. Hrdosti 
rodièù s dìtmi na Køížovou cestu z našeho na to, že se nestydím za svoji víru, že vím 
kostela ke kaplièce na Osùvky. Bylo kam patøím a kam smìøuji. Dokázala jsem si 
naprosto ideální poèasí, sluníèko høálo a pøestavit, jak úžasná atmosféra musí 
paní Silvì Krêželokové patøí velký dík, že si panovat pøi pìších poutích do Frýdku nebo 
našla èas a zorganizovala tuto pìknou akci. Czêstochové a zatoužila jsem ještì nìco 

Když jsme šli v procesí, v èele šel hoch takového zažít, dokud mi to zdraví dovoluje. 
s køížem, po cestì jsme zpívali a modlili se, Pøi jednom zastavení paní Silva po-
mìla jsem moc hezký pocit. Na jedné stranì ukázala na to, že v Africe nebo jiných 
jsme mohli rozjímat o utrpení Krista a na chudých èástech svìta dìti tøeba nemají 
stranì druhé jsme mohli vydávat svìdectví o hraèky a vystaèí si celý rok s jedním 
své víøe. Když jsme míjeli kolemjdoucí, kteøí balónkem a naše dìti mají hraèek plný dùm 
na nás nechápavì zírali a pøemýšleli co to je a poøád jsou nespokojené, nièeho si neváží 

(pokraèování na str. 6)

Prázdniny jsou tu a s nimi i nabídky - jednak které se uskuteèní v nedìli 26.8.ve Vendryni, uzavøeme mší sv. Zaèínáme v 16 hodin, pøed-
pro dìti a mládež a také pro celé rodiny. Jedna v prostorách farního dvora a okolí. Zaèínáme v pokládaný konec by mohl být kolem 20 hodin. 
z akcí, jejíž nabídka se už stala tradicí, je i dìtské 15 hodin, pøijet ale mùžete i døív, pøedpokládaný O program i technickou stránku obou akcí se 
odpoledne, které poøádá salesiánská mládež ve konec bude kolem 19 hodin. Kromì pøipravených bude starat Salesiánská mládež pod vedením 
Vendryni. her je souèástí programu krátká modlitba salesiána Jiøího (George) Woclawka SDB.  

Sluší se ale, abych zaèal od poèátku. Letos to v kostele a spoleèné agapé. A ještì jedno pozvání, tentokrát hlavnì pro 
bude po osmé, co se ve Vendryni na faøe schází Druhé pozvání smìøujeme k celým rodinám, mládež. Naše veèerní modlitby formou adorace 
v termínu od 24.8. do 31.8. mládež z rùzných otcùm, maminkám a jejich mládeži. Ve støedu zaèínají v 21:30. Zveme tedy nejen tøineckou 
míst - Prahy, Popradu, Zlína, Ostravy a pøipojí se 29.8. se v prostorách sportovního areálu ve mládež k spoleèné modlitbì. 
urèitì i místní Vendryòáci.  Souèástí programu je Vendryni (za polskou školou) bude hrát fotbal, Více info o dìtském odpoledni, sportovním 
kromì manuální práce a spoleèných modliteb i volejbal. Zváni jsou sportovci i ti, kteøí se chtìjí odpoledni pro rodiny i o modlitebních veèerech 
práce pro staré a nemohoucí, stejnì jako prog- jen setkat s ostatními pøáteli z farnosti Tøinec, mládeže najdete na
ram pro dìti a mládež. A na tato dvì odpoledne Vendrynì, Ropice, Bystøice a dalších míst.  Pro http://www.vendryne.webnote.cz, nebo na vaší 
bych vás rád pozval. všechny tu bude grilované maso, trocha buchet i farní nástìnce, na našich plakátech.

Zveme tedy dìti a rodièe na dìtské odpoledne, èepované kofoly. Spoleènì prožité odpoledne salesián Jiøí (George) Woclawek

Buba – gitara akustyczna oraz  Wies³aw Wania 
– gitara akustyczna

Bardzo cieszymy siê z tego, ¿e mo¿emy 
œpiewaæ na chwa³ê Boga w³aœnie tutaj w naszym 
koœciele parafialnym w Trzyñcu. Chcielibyœmy, 
¿eby nasze œpiewanie i granie by³o modlitw¹. 
Odczuwamy potrzebê wspólnego œpiewania i 
grania na mszach œwiêtych i nabo¿eñstwach 
z naszymi ma³ymi dzieæmi oraz dzieæmi z parafii. 
M³ody œpiewak jest pewn¹ nadziej¹, ¿e i 
œpiewanie chóralne w przysz³oœci w trzynieckiej 
parafii nie zaniknie. 

Niestety nie mogliœmy wszystkiego co 
naæwiczyliœmy „powiedziane - sprzedaæ“. Z tego 
powodu mo¿e kilka osób zauwa¿y³o, ¿e trochê 
szukamy samotnego miejsca ustawienia 
w koœciele. Jest to spowodowane tym, ¿e 
œpiewanie z akompaniamentem muzycznym 
trochê ró¿ni siê od œpiewania chóralnego 
z organami. Dzieci i kapela musz¹ siê 
wzajemnie dobrze s³yszeæ. Niestety w naszych 
warunkach na chórze (paw³aczu) nie zawsze 
jest to mo¿liwe a szkoda, bo efekt, który 
s³yszeliœmy w koœciele w Vlèovicach by³ na-
prawdê wspania³y. Po wakacjach wypróbujemy 
jeszcze kilka mo¿liwoœci ustawienia. 

Mamy nadziejê, ¿e po wakacjach spotkamy 
siê ze wszystkimi dzieæmi, które œpiewa³y do 
teraz z nami. Oczywiœcie z radoœci¹ przywitamy 
nowe narybki. Informacje o próbach bêd¹ 
podane w miesiêczniku MOST oraz na stroni-
cach internetowych parafii trzynieckiej. Prosimy 
rodziców dzieci od 5 do 16 lat, ¿eby nie zabra-
niali dzieciom œpiewania, a¿eby znaleŸli trochê 
czasu i swoje dzieci przyprowadzili do salki. Bo 
„kto œpiewa, dwa razy siê modli“ a Pan Jezus 
mówi „Pozwólcie dzieciom przychodziæ do mnie 
i nie przeszkadzajcie im.“ (£k 18,16).

Dziêkujemy wszystkim rodzicom za wsparcie 
i pomoc w organizacji imprez dla dzieci. 
Dziêkujemy Ojcu Franciszkowi i Ojcu Adrianowi 
za wsparcie i za wspóln¹ mszê œwiêt¹ na 
zakoñczenie roku szkolnego dla dzieci.
Apelujemy równie¿ do Was drodzy parafianie 
o propozycje nazwy naszej scholi.  Propozycje 
prosimy zasy³aæ na e-mail:
wieslaw.wania@post.cz.           

Do zobaczenia po wakacjach!!!

Mini-táborek pro dìti

Prázdniny s Bohem a don Boskem



JSEM ANIMÁTOR, AL

HOLA, HOLA 
SCHOLA VOLÁ

O kř íž i u kostela  

Cesta zamyš lení

Ekonomické okénko: Ploty a tak rů zně    

VÁNOČ NÍ STROM 2011

20. rocznica powstania Radia Maryja

Pìší køížová cesta

Kam kráèíš?

Jsme jak marnotratní stolovníci

hodujíc u plných èíší rozkoše,

jen použít a hodit do koše.

Hledajíc svoji slast

zaprodáváme i vlast 

ve jménu mamonu,

jenž nalévá co hrdlo ráèí,

Evropo, kam tvé srdce kráèí?

Ty pýcho marnivá, 

jež si se shlédla v zrcadle pokroku,

nevidíš, že ïábel hraje ti do kroku

pohøební marš?

A pod nohy sype místo plátkù rùží

marnost, až dech se úží

z jeho chøtánu,

vysmívajíc se i chrámu Spasitele 

v rouhaní, jež se dìje 

skrze nastolené právo.

Zástup vìrných trpce hledí na to 
pustošení

a v lidských srdcích lásky není,

nebo� míra vzpurných dosahuje 
okraje èíše…

Kdo z nás pozvedne hlas pro Ježíše?

AVE

Vìnováno stateèným, kteøí kráèejí 
proti proudu.

Rudinec Stanislav

Buïme solí zemì ...
(pokraèování ze str. 5)

a poøád jsou nespokojené, nièeho si neváží 
a poøád by chtìly nìco nového. Když se na 
dìti obrátila se slovy: „co kdybyste dva dny 
nepouštìly poèítaèe?“, setkala se s velkým 
odporem. Dokonce mùj pìtiletý syn velice 
zbystøil a prohlásil „to teda ne“. Uvìdomila 
jsem si jak jsou naše dìti závislé na televizi, 
poèítaèi, internetu a dalších vymoženostech 
techniky.  Co tam ale vidí a jaký vliv to má 
na jejich psychiku si mùžeme jen tìžko 
pøedstavit. Snažím se kontrolovat co syn 
sleduje v televizi a co hraje na poèítaèi, ale 
v poslední dobì mám pocit, že mé snažení 
je ponìkud marné. Když mu zakážu 
pohádku v televizi, kde po sobì vulgárnì 
køièí a vedou pøisprostlé dialogy, syn 
prohlásí: „já už jsem to stejnì vidìl ve 
školce“. Když mu pustím v televizi Vèelku 
Maju, slyším jak si mamøe pod nosem: „to je 
nuda“. Je nìkdy moc tìžké nalézt tu hranici, 
aby dìti nemìly pocit, že jim poøád jenom 
nìco zakazujeme, ale abychom je uchránili 
pøed negativními vlivy televize a poèítaèù.  
Øešením je urèitì nabídnout dìtem alterna-
tivu, jinou zábavu, ale ta vìtšinou vyžaduje i 
vìtší èasové nároky pro rodièe a v dnešní 
uspìchané dobì je to nìkdy problém. 
Prosme Ducha svatého o moudrost, sílu a 
vytrvalost, abychom dokázali z našich dìtí 
vychovat krásné, skromné, ale zároveò silné 
osobnosti, které se nebudou stydìt za svou 
víru, budou se umìt rozdìlit a pomáhat 
potøebným. Kéž by se jednou staly solí 
zemì… 

H.W. 

Pou� pro rodiny s dìtmi 
do Czêstochowy

Termín: 23.06.2012

Odjezd: ráno v 7.00 hodin od 1. ZŠ 
(pod kostelem)

Sebou: psací potøeby, jídlo a pití na celý den, 
pas nebo obèanský prùkaz a hlavnì 
dobrou náladu!!!

Návrat: kolem 19.00 hodin

Cena:  200,- Kè/dítì, 250,- Kè/dospìlý

Velice mì mrzí, že v naší farnosti není zájem 
o zájezd pro rodièe s dìtmi, kde opravdu 
mohou poznat nìco krásného, nové kamarády 
a hlavnì lásku Boží. 

Pokud by mìl nìkdo ještì zájem a chtìl se 
pøihlásit, k dispozici je ještì nìkolik volných 
míst.

Z celého srdce bych chtìla podìkovat èlovìku, 
který si v minulém èísle MOSTu pøeèetl moji 
prosbu a pøispìl finanèním darem, kterým 
potìšil jednu rodinu a díky tomuto daru mùže 
jet s námi. Kdyby nìkdo z vás chtìl dìtem 
darovat nìjakou upomínku èi nìjakou sladkost, 
velice ráda tento dar pøijmu a jménem dìti i 
svým pøedem vyjadøují dík a VELKÝ PÁN BÙH 
ZAPLA�.

Prosím všechny, kteøí se pøihlásili, aby peníze 
donesli 10.6.2012 pøed mší svatou v 10.00 
hodin. Pokud tento termín nevyhovuje, staèí 
poslat sms a peníze pøedat v autobuse.

Na všechny se moc tìším a nebojte se – 
v Czêstochowej na nás èeká s otevøenou 
náruèí Matka Boží.

Informace: Silvie Krêželoková, tel. 605325749 

Tak už je to tady, koneènì prázdniny. „Bùh je se mnou furt“ a první soutìžící se 
Nemusíme do školy a už žádné písemky a navíc mùže tìšit na malé pøekvapení.  Hodnì 
úkoly. Èekají nás volné dny plné sluníèka, štìstí!
koupání a prázdninové pohody. Chystáte se 

(1) Pojïte ke mnì, všichni, kdo se namáháte a možná na tábor, tìšíte se, že pojedete 
jste obtíženi bøemeny, a já vám dám k babièce nebo s mamkou a ta�kou na 
odpoèinout. dovolenou. 

(2) Dopøává mi odpoèívat na travnatých A už zítra nás èeká pou� na Prašivou. 
nivách, vodí mì na klidná místa u vod, Setkáme se tam s naším Otcem biskupem 
naživu mì udržuje, stezkou spravedlnosti Františkem, s kamarády z farnosti a s dìtmi 
mì vede pro své jméno.z celé naší diecéze. Na pou� se ale jezdí nebo 

chodí hlavnì kvùli setkání s Bohem. Zaèneme (3) Proste, a bude vám dáno; hledejte, a 
tedy mší svatou, která je oslavou Boží lásky naleznete; tluète, a bude vám otevøeno. 
k nám. Mùžeme v ní Pánu Bohu odevzdat (4) Ale jak je psáno: ‚Co oko nevidìlo a ucho 
všechny naše starosti a taky podìkovat za neslyšelo, co ani èlovìku na mysl nepøišlo, 
všechny krásné dary v našem životì. Pøijme- pøipravil Bùh tìm, kdo ho milují.'
me do srdce Pána Ježíše a posíleni Jeho silou (5) A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do 
se vydáme vzhùru do kopce. skonání tohoto vìku.

Bude to fuška, pøekonat svou lenost i útrapy 
cesty. Ale chce to ještì nìco navíc - nemyslet 
jen na sebe. Nesmíme zapomínat na ty, kteøí 
jdou s námi. Tøeba potøebují zastavit, vytáh-
nout láhev s vodou z batohu nebo podat ruku, 
když už nemùžou. Je to smutné dojít do cíle a 
zjistit, že jsem tam sám. Mnohem lepší je, 
když všechno to krásné, co nás na vrcholu 
Prašivé èeká, mùžeme prožívat spoleènì.

Celý náš život je takovou poutí. Putujeme 
do nebe. Na cestì nás èeká hodnì pøekážek a 
bude to dost nároèné. Když ale Pána Ježíše 
poprosíme(1), On nám hroznì rád dá na cestu 
všechno potøebné vybavení a navíc nám slíbil, 
že nás nikdy neopustí(2). A když budeme 
unavení, mùžeme si u nìj odpoèinout(3,4). Na 
konci na nás èeká nádherná odmìna – 
budeme navìky žít s Bohem v nebi tak 
krásném, že si to neumíme ani pøedstavit. 
V Bibli se píše: Co oko nevidìlo a ucho 
neslyšelo, co ani èlovìku na mysl nepøišlo, 
pøipravil Bùh tìm, kdo ho milují(5). 

Dìlejme to každý den tak, jak s tím 
zaèneme na Prašivé. Ráno v modlitbì podì-
kujme Bohu za dar nového dne a poprosme 
ho, a� nám ukáže, jak s ním naložit. A pak ho 
prožijme jak nejlépe umíme a nezapomínejme 
pøitom na lidi kolem sebe. Když se budeme 
snažit žít podle Boží vùle, uvidíte, že budeme 
zažívat Boží království už teï uprostøed nás.

Pøeji vám hodnì krásných zážitkù a hodnì 
Boží radosti do srdce. Prostì krásné 
prázdniny.

Prázdninová soutìž!
V textu jsou uvedeny odkazy na níže 

uvedené citáty z Písma svatého. 
Napište nám na e-mail eva.bubova@email.cz,  
odkud tyto citáty jsou (kniha, èíslo kapitoly a 
èíslo verše). Malá nápovìda: hledejte v žal-
mech, v 1. listu Korintským a v Matoušovì 
evangeliu. Na výherce èeká sešit plný kvizù 

a
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Hurá prázdniny!

  1. Jméno apoštola (nástupce Pána Ježíše)
  2. Eliáš je…
  3. Zítra (2.7.) se tam uskuteèní diecézní setkání dìtí (hora)
  4. Jezus umar³ na …
  5. Okres roku liturgicznego poprzedzaj¹cy Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
  6. První køes�anský muèedník
  7. Jméno matky Pána Ježíše
  8. Pan Jezus urodzi³ siê w ubogiej …
  9. Druga osoba Boska
10. Imiê jednego z ewangelistów
11. Jméno apoštola (mladší a starší)
12. V církvi se setkáváme se 7 svátostmi. Na písmeno „B“ zaèíná svátost køes�anské dospìlosti. 

Jak se jmenuje?
13. Jeden z siedmiu sakramentów œwiêtych (zazwyczaj 

ten pierwszy)
14. Po svém obrácení se Šavel jmenoval…
15. Jméno muže, který pomohl Ježíši nést køíž

Pro nejmenší

Spoj èárou s ba�ùžkem ty pøedmìty, které si do 
nìj sbalíš na prázdniny.

ÈESKO-POLSKÁ KØÍŽOVKA



„Duchu Œwiêty, proszê Ciê o dar M¹droœci chrzcie œwiêtym i bierzmowaniu. By Duch Nasze przeszkody: grzechy, nieprzebacze-
do lepszego poznawania Ciebie i Twoich Œwiêty móg³ dzisiaj uzdrawiaæ nasze dusze i nie, brak wiary, nieczytanie S³owa Bo¿ego. 
doskona³oœci Bo¿ych; o dar Rozumu do cia³a. Co nam przeszkadza, albo co nam Dzisiaj przychodzimy tutaj z wiar¹. S³uchamy 

pomaga w nape³nieniu Duchem Œwiêtym? S³owa Bo¿ego, karmimy siê Eucharysti¹ i lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary 
Pierwsz¹ rzecz¹, która przeszkadza, jest modlimy siê o przebaczenie. Dlatego z  wielk¹ œwiêtej; o dar Umiejêtnoœci, abym w ¿yciu 
grzech. Dobrze to wiemy, ale czy sobie to ufnoœci¹ chcemy prosiæ Jezusa, by dotyka³ kierowa³ siê zasadami tej¿e wiary; o dar Rady, 
bierzemy do serca? Grzech staje siê takim nas, uzdrawia³ i nape³nia³ Duchem Œwiêtym abym we wszystkim u Ciebie szuka³ rady i 
murem, który sprawia, ¿e Duch Œwiêty ma przez Eucharystiê, nape³nia³ Duchem Œwiêtym u Ciebie j¹ zawsze znajdowa³; o dar Mêstwa, 
zamkniête pole dzia³ania. Szczególnie przez modlitwê. Nape³nia³ Duchem Œwiêtym aby ¿adna bojaŸñ ani wzglêdy ziemskie nie 
przeszkadzaj¹ grzechy przeciw pierwszemu tak¿e przez modlitwê wstawiennicz¹ oraz mog³y mnie od Ciebie oderwaæ; o dar 
przykazaniu. Te wszystkie grzechy ba³wo- modlitwê kap³añsk¹. Kiedy modlimy siê Pobo¿noœci, abym zawsze s³u¿y³ Twojemu 
chwalstwa. Bo tam, gdzie jest Duch Œwiêty, nape³nieni Duchem Œwiêtym, prosimy Pana majestatowi z synowsk¹ mi³oœci¹; o dar 
tam nie mo¿e byæ z³ego ducha. A kiedy z wielk¹ wiar¹ o uzdrowienie, wszystko jest BojaŸni Bo¿ej, aby ¿adna bojaŸñ ani wzglêdy 
korzystamy z magii, kiedy nosimy amulety, mo¿liwe.”ziemskie nie mog³y mnie od Ciebie oderwaæ.”
talizmany, to zamiast prosiæ Jezusa o Jego W czasie adoracji, któr¹ poprowadzi³ O. Wit, (modlitwa B³. Jana Paw³a II)
moc, to szukamy mocy jakiejœ energii piêkne s³owa, proœby i œwiadectwa przekazy-
kosmicznej. Wtedy uzdrowienie nie mo¿e wa³a tak¿e obecna m³odzie¿ nale¿¹ca do Na pocz¹tku czerwca ponownie prze¿ywa- przyjœæ, bo grzech blokuje. Ale Bo¿e Mi³o- wspólnoty „Zacheusz”. Przynajmniej kilka liœmy w naszym koœciele bardzo g³êboko sierdzie jest wiêksze. I kiedy te grzechy fragmentów, które pomog¹ nam otworzyæ obecnoœæ Jezusa nie tylko podczas Mszy oddajemy Bo¿emu Mi³osierdziu, to ta droga nasze serca na dzia³anie Ducha Œwiêtego: œwiêtej uzdrawiaj¹cej, adoracji przed Najœwiêt- jest ponownie otwarta... „...Jezu, przychodzê do Ciebie z wieloma szym Sakramentem, ale tak¿e w czasie 

Drug¹ przeszkod¹ jest niewybaczenie. problemami, moimi ranami, grzechami. Ale Ty modlitw wstawienniczych i kap³añskich. Jest to 
Je¿eli powiem komuœ - Nie przebaczam -  to jesteœ najlepszym lekarzem, Ty znasz moje ju¿ drugie spotkanie z wspólnot¹ charyzmaty-
zamykam siê na Bo¿e Mi³osierdzie i na serce. Jezu, najpierw chcê Ci przedstawiæ czn¹ „Zacheusz”, która dzia³a przy koœciele 
dzia³anie Ducha Œwiêtego oraz na uzdrowie- wszystkie moje grzechy... Nie chcê wchodziæ pw. Œw. Krzy¿a Braci Mniejszych Francisz-
nie. Je¿eli powiem - Przebaczam, ale nie chcê na nowo w grzechy nieczystoœci, pychy, kanów w Cieszynie. Tym razem z O. Efraimem 
ciê widzieæ - to jeszcze nie jest pe³ne obmowy, ³akomstwa, ob¿arstwa, k³ótni do-wspólnie celebrowa³ Mszê œwiêt¹ O. Wit, który 
przebaczenie. Je¿eli powiem - Przebaczam, mowych, z³oœci, nienawiœci. Jezu, wyrzekam w tym czasie koñczy studia doktoranckie 
ale jak coœ by ci siê sta³o, to bym siê tak siê ich. Jezu, wiesz, jak wiele takich trudnych, 

z dogmatyki w Lublinie. Oczywiœcie nie 
cieszy³ - to te¿ nie jest przebaczeniem z³ego. bolesnych ran jest w moim sercu. Wiele ¿ali 

zabrak³o dla g³êbszego prze¿ywania Eucha-
Je¿eli przebaczam, to potrzebujê siê modliæ za mam do ludzi, do cz³onków mojej rodziny. 

rystii i adoracji grupy muzycznej z wspólnoty 
te osoby, które mnie skrzywdzi³y, i potrzebujê Wiele takiego ¿alu, mo¿e trudnych, bolesnych 

charyzmatycznej Szko³y Nowej Ewangelizacji 
je b³ogos³awiæ. Kolejn¹ rzecz¹, która nam sytuacji by³o... nieraz mnie zawiedli. Tak jak Ty 

pod nazw¹ „Lepiej mniej ni¿ wiêcej”, do której 
przeszkadza w przyjêciu Ducha Œwiêtego jest mi przebaczasz, Jezu, ja chcê im dzisiaj 

nale¿y m³odzie¿ z ca³ego naszego terenu. 
brak wiary. Nieraz przychodzimy do Jezusa i kolejny raz przebaczyæ... Jezu, w Twoje imiê 

S³owa homilii w czasie Mszy œwiêtej, które 
prosimy, ale bez wiary, ¿e On tu jest ¿ywy i przebaczam te wszystkie krzywdy, te bolesne 

wyg³osi³ O. Wit, by³y bardzo potrzebne nie 
prawdziwy. Czêsto z takim brakiem wiary s³owa, to niezrozumienie, brak mi³oœci. Nie 

tylko dla tych, którzy byli obecni w to popo-
przychodzimy i uczestniczymy w Eucharystii. chcê im Ÿle ¿yczyæ. Jezu, przychodzê dzisiaj 

³udnie i wieczór w naszym koœciele, ale 
Dzisiaj, kiedy Jezusa bêdziesz widzieæ, do Ciebie jak do lekarza. Otwieram Ci rany 

równie¿ dla wszystkich, którzy pragn¹ zyskaæ 
rozmawiaj z Nim, dziêkuj Mu, uwielbiaj Go. mojego serca, mojej duszy, ale te¿ mojego 

dary Ducha Œwiêtego, pog³êbiæ swoje relacje 
Kiedy bêdzie w twoim sercu, to ca³ym sercem cia³a... Uwalniaj, Panie, dziœ wszystkich 

z Bogiem i przypomnieæ sobie, czym 
siê raduj. Jezus przyszed³ do twojego serca, uzale¿nionych od gier komputerowych, od 

wszystkim zostali obdarowani podczas chrztu 
czego ci jeszcze mo¿e brakowaæ, co w twoim uzale¿nieñ, od szukania fa³szywych znajomoœ-

œwiêtego, kiedy to zostali przyjêci do grona ¿yciu mo¿e siê nie zmieniæ? Je¿eli Jezus jest ci... PrzyjdŸ, Panie, uwolnij od na³ogów 
dzieci Bo¿ych: „Œwiêty Pawe³ przypomina³, ¿e w tobie, to wszystko jest mo¿liwe dla tego, nikotynizmu, alkoholizmu, braku ufnoœci, nie-
dary Ducha Œwiêtego trzeba stale rozpalaæ, który wierzy. prawdziwych relacji. Uwalniaj Panie teraz i 
abyœmy byli bogatsi, aby nie kierowa³ nami 

uzdrawiaj...”Czy jest Pismo Œwiête w twoim ¿yciu? To duch bojaŸni, ale duch mocy, mi³oœci i 
By³ to czas pe³nego otwarcia naszych serc jest s³owo Ojca Niebieskiego. Bóg napisa³ trzeŸwego myœlenia, dok³adnie opanowania. 

na Ducha Bo¿ego. O. Wit nie zapomnia³ ksiêgê dla nas - LIST. Czy ja ten List czytam? Rozpal w sobie na nowo charyzmat, który 
o ¿adnej dziedzinie ¿ycia cz³owieka, na to Kiedy go czytasz, to wzrasta twoja wiara. zosta³ Ci dany na chrzcie œwiêtym. Czy to 
wszystko co mo¿e go zraniæ, ale te¿ pamiêta³ Kiedy go czytasz, to du¿o takich wewnêtrz-widaæ w Twoim ¿yciu, albo jest to takie 
o wszystkich jego brakach i u³omnoœciach. Nie nych twoich ran bêdzie uzdrowionych. Wielo-przygaszone? Tam gdzie jest Duch Œwiêty, 
zabrak³o próœb o mi³oœæ w rodzinie, cierpli-krotnie tego sam doœwiadczy³em, ¿e S³owo tam przychodzi uzdrowienie. Duch Œwiêty jest 
woœæ, ducha trzeŸwego myœlenia, by pokusy Bo¿e uzdrawia³o mnie z moich lêków, z moich tym, który dokonuje znaków cudu. To Jezus 
nas nie szarpa³y. Trudno opisaæ tê wspania³¹ niepokojów. Przychodzi³o z pomoc¹, kiedy przez Ducha Œwiêtego uzdrawia³. W mocy 
atmosferê. Trzeba przyjœæ na przysz³e sobie z czymœ nie radzi³em. S³owo Bo¿e mnie Ducha Œwiêtego dotyka³ chorych. W mocy 
spotkanie i modliæ siê ca³ym sercem z wspól-umacnia³o. Kiedy nie czytamy S³owo Bo¿e, to Ducha Œwiêtego przebacza³ grzechy, dotyka³ 
not¹ parafialn¹ oraz wyznaæ Jezusowi, ¿e to brakuje nam wiary, to nie potrafimy przyjœæ cia³ i dusz ludzkich. Potrzebujemy dzisiaj na 
On jest naszym Panem i Zbawicielem.z wiar¹ do Jezusa na Eucharystiê. Czy jest nowo, by Jezus rozpali³ w nas to namaszcze-

S³owo Bo¿e w twoim ¿yciu? Irena Szymonikowanie duchowe, które zosta³o nam dane na 
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POUTĚ  V ROCE 2012

*  *  * Sbírky 
na mimofarní úèely

Každoroènì nìkolikrát do roka jsou 
ohlašovány sbírky na mimofarní úèely.

Je tomu tak v celé diecézi i celé církvi. 
Pro letošní rok jsou v naší ostravsko-
opavské diecézi vyhlášeny tyto sbírky:

19.2. Sbírka „Svatopetrský haléø“

11.3. Sbírka na potøeby diecéze

8.4. Sbírka na knìžský semináø 
a bohoslovce

6.5. Sbírka na TV NOE

27.5. Sbírka na Diecézní Charitu

16.9. Sbírka na církevní školy

21.10. Sbírka na misie

18.11. Sbírka na tisk Bible pro misijní 
kraje

9.12. Sbírka na potøeby diecéze

*  *  *
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ŘÁD NEJMENŠ ÍCH BRATŘÍ SV. FRANTIŠ KA Z PAULY –  PAULÁNI

Ř ÁD SLUŽ EBNÍKŮ  MARIINÝCH –  SERVITÉ

Pou� do Czêstochové

Chtìla bych 
pozvat všechny 
rodiny, dìti a 
každého, kdo chce prožít nádher-
nou sobotu 
v Czêstochové.

Kdy: sobota 23.6.2012

Cena: 250 Kè dospìlý
200 Kè dítì

Odjezd: 7.00 hod. z Tøince

Sebou: svaèinu, pití, cestovní 
pas, pláštìnky, 
propisku a hlavnì 
dobrou náladu

Návrat: kolem 19. hod.

Charitní okénko

Charitní okénko: 
podìkování za finanèní dary 

pou�ové sbírky

Setkání Rodiny Neposkvrnìné 
se uskuteèní v sobotu 19. kvìtna 2012 
ve Starých Hamrech na Slovensku. 

Program setkání:
10.00 Promluva
10.30 Slavnostní mše svatá 

s udílením svátosti nemocných
14.00 Modlitba rozjímavého Rùžence
14.45 Pobožnost se závìreèným 

požehnáním

Všechny Vás srdeènì zveme a tìšíme se 
na setkání s Vámi.

Duchovnì se s námi budete moci spojit 
prostøednictvím Rádia Lumen. Pøímý 
pøenos setkání zaène 
v 10.00 hodin u bude pokraèovat 
až do 12.00 hodin.

POZVÁNKA

TOVARYŠ STVO JEŽ ÍŠ OVO –  JEZUITÉ
Ř ády ř eholních kleriků

Msza œwiêta z modlitw¹ o uzdrowienie



§ §Nedìle 1.7.2012 – 13. nedìle v mezi- Každý pátek vyjma prvního pátku je 
dobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 výstav Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní 
èesky. s modlitbou Korunky k Božímu Milosr-

denství.§Úterý 3.7.2012 – svátek sv. Tomáše, 
§První pátek v mìsíci - litanie a zasvìce-apoštola.

ní Božskému Srdci Ježíšovu.§Ètvrtek – 5.7.2012 – Slavnost sv. Cyrila, 
§Mše svatá v Domovì pro seniory na mnicha, a Metodìje, biskupa, patronù 

Sosnì je každý pátek v 15.30. Pùl Evropy, hlavních patronù Moravy.
hodiny pøed zaèátkem mše svaté je §Pátek 6.7.2012 – první pátek v mìsíci. možno pøistoupit ke svátosti smíøení.

§Nedìle 8.7.2012 – 14. nedìle v mezi- § Mše svatá v Nemocnici Sosna je 
dobí; 6.30 a 10.00 èesky, 8.00 a 17.00 sloužena každou sobotu v 15.30. Pøede 
polsky. mší svatou pøíležitost ke svátosti 
§ smíøení.Støeda 11.7.2012 – svátek sv. Bene-

dikta, opata, patrona Evropy. Redakce neruèí za jazykový sled jednotli-
§ vých mší svatých. Sledujte vývìsku Nedìle 15.7.2012 – 15. nedìle v mezi-

v kostele!dobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 
èesky.

§Pondìlí 16.7.2012 – svátek Výroèí 
posvìcení ostravsko-opavské katedrály.

§Nedìle 22.7.2012 – 16. nedìle v mezi-
dobí; 6.30 a 10.00 èesky, 8.00 a 17.00 
polsky.

§Pondìlí 23.7.2012 – svátek sv. Brigity, 
øeholnice, patronky Evropy.

§Støeda 25.7.2012 – svátek sv. Jakuba, 
apoštola.

§Nedìle 29.7.2012 – 17. nedìle v mezi-
dobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 
èesky.

§Pátek 3.8.2012 – první pátek v mìsíci.

§Nedìle 5.8.2012 – 18. nedìle v mezi-
dobí; 6.30 a 10.00 èesky, 8.00 a 17.00 
polsky.

§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.
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most

Poøad bohoslužeb v èervenci

Pøíští èíslo MOSTu 

vyjde 5. srpna 2012. 

Pøíspìvky mùžete zasílat 

do 25.7.2012.

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

*  *  *
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13. nedìle v mezidobí (1.7.)

1. ètení: Mdr 1,13-15;2,23-24; 2. ètení: 
2 Kor 8,7-9.13-15; Evangelium: Mk 5,21-43

Žalm: odp. Chci tì oslavovat, Hospodine, 
nebo� jsi mì vysvobodil.

Ref. S³awiê Ciê, Panie, bo mnie wybawi³eœ. 

14. nedìle v mezidobí (8.7.)

1. ètení: Ez 2,2-5; 2. ètení: 2 Kor 12,7-10; 
Evangelium: Mk 6,1-6

Žalm: odp. Naše oèi hledí na Hospodina, 
dokud se nad námi nesmiluje.

Ref. Do Ciebie Bo¿e wznoszê moje oczy.

15. nedìle v mezidobí (15.7.)

1. ètení: Am 7,12-15; 2. ètení: Ef 1,3-14; 
Evangelium: Mk 6,7-13

Žalm: odp. Ukaž nám, Hospodine, své 
milosrdenství a dej nám svou spásu!

Ref. Oka¿ sw¹ ³askê i daj nam zbawienie.

16. nedìle v mezidobí (22.7.)

1. ètení: Jer 23,1-6; 2. ètení: Ef 2,13-18; 
Evangelium: Mk 6,30-34

Žalm: odp. Hospodin je mùj pastýø, nic 
nepostrádám.

Ref. Pan mym pasterzem, nie brak mi 
niczego.

17. nedìle v mezidobí (29.7.)

1. ètení: 2 Král 4,42-44; 2. ètení: Ef 4,1-6; 
Evangelium: Jan 6,1-15

Žalm: odp. Otvíráš svou ruku a sytíš nás, 
Hospodine.

Ref. Otwierasz rêkê, karmisz nas do syta.

18. nedìle v mezidobí (5.8.)

1. ètení: Ex 16,2-4.12-15; 2. ètení: 
Ef 4,17.20-24; Evangelium: Jan 6,24-35

Žalm: odp. Nebeský pokrm dal jim 
Hospodin.

Ref. Pokarmem z nieba Pan swój lud 
obdarzy³. 

Nedě lní liturgie
v č ervenci

Podìkování

Srdeèné podìkování panu Josefu 
Matuškovi z Tøince Kanady za 
denní poctivý úklid snìhu kolem 
kostela. Nemá to do kostela 
blízko a pøece už brzo ráno 
pracoval, abychom mohli pøijít 
do kostela po schùdném chod-
níku. 

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: Aby každý mohl 
pracovat v bezpeèných podmínkách.

2. úmysl misijní: Aby køes�anští dobro-
volníci v misijních územích svìdèili o lásce 
Kristovì.

3. úmysl národní: Za prohloubení vztahu 
k biømovacím patronùm, kteøí nás 
provázejí na cestì k Bohu. 

Úmysly Apoštolátu

modlitby – èervenec 2012
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