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Tìmito slovy zaèíná jeden krásný e-mail, me žádnou špatnou reklamu a nechceme být k ïábelským vìcem. A my jsme øekli, že to
který jsem dostal pøed èasem od jednoho taky obžalováni. (Je obrovský rozdíl mezi je pøece jen zábava, nemá to žádné škodlivé
dobrého èlovìka. Myslím, že jeho obsah je ukázòováním, dotýkáním se, bitím, plácnu- následky. Mimoto to nikdo tak jako tak
dùležitý, proto si jej nechci nechat jen pro tím, snižováním, kopancem atd.!) A my jsme nebere vážnì, takže klidnì pokraèujme. A my
sebe a protože vím, že ne úplnì všichni mají øekli ANO. Pak nìkdo øekl: Povolme naším jsme øekli ANO.
k dispozici internet, rozhodl jsem se jej dcerám potraty, když je chtìjí – a nemusí to A nyní se ptáme, proè naše dìti nemají
zveøejnit i v našem MOSTu. Tak pozornì øíkat ani svým rodièùm. A my jsme øekli žádné svìdomí, proè nedokážou rozlišovat
ètìme a pøemýšlejme. ANO. Pak øekl jeden moudrý èlen školního mezi tím, co je správné a špatné, proè je jim

P. František direktoria: Protože hoši jsou hoši a budou to jedno, když zabíjejí cizince, své kamarády i
dìlat stejnì, dejme naším synkùm tolik sebe. Snad na to pøijdeme, když o tom

„Dcera jednoho prominentního Amerièana kondomù, kolik chtìjí, aby mohli mít tolik budeme dlouho a intenzívnì pøemýšlet.
byla kontaktována v poøadu „Early show“ a potìšení, kolik chtìjí. A rodièùm není nutné Myslím, že je to následek toho, že SKLÍZÍME,
moderátorka se jí zeptala: „Jak mohl Bùh øíkat, že je dostali ve škole. A my jsme øekli CO JSME ZASELI ! Zvláštní, jak jednoduše
nìco takového dopustit?“ (Jednalo se ANO. Potom øekl jeden z našich nejvyšších vyøadili lidé Boha ze svého života a potom se
o tragedii z 11. záøí- útok na vìže obchodního volitelných orgánù, že pøece není dùležité, co diví, proè se svìt øítí do pekel. Zvláštní, jak
centra v USA) Anna Grahamová dala na dìláme v soukromí, pokud øádnì vykoná- naivnì vìøíme tomu, co se píše v novinách,
výsost hlubokou a rozvážnou odpovìï. váme své zamìstnání. A s tím srozumìni ale pochybujeme o tom, co nám øíká Bible !
Øekla: „Vìøím, že Bùh je z toho co nejhloubìji jsme øekli, že je nám pøece jedno, co kdokoli, Zvláštní, jak lehce posíláme vtipy mailem
smutný, právì tak, jako my. Ale již mnoho let prezidenta nevyjímaje, v soukromí dìlá, a ty se pak šíøí jako požár. Pokud se nìkdo
øíkáme Bohu, že má zmizet z našich škol, pokud nám zamìstnání a hospodáøství dobøe odhodlá zprostøedkovat poselství, týkající se
z naší vlády a z našeho života. A protože je funguje. A my jsme øekli ANO. Potom nìkdo Boha, pak si vìtšina lidí dvakrát rozmyslí,
džentlmenem, domnívám se, že se tiše stáhl. øekl: Vytisknìte èasopisy s fotografiemi jestli je mají pøedat dál. Zvláštní, jak se
Jak mùžeme od Boha oèekávat, že nám dá nahých žen a nazvìme to zdravým všude volnì probírají drsné, vulgární
své požehnání a poskytne svou ochranu, realistickým uznáním krásy ženského tìla. a obscésní èlánky, ale potlaèuje se veøejná
když po nìm žádáme, aby nás nechal A my jsme øekli ANO. A pak toto uznání diskuze o Bohu na školách a pracovištích.
samostatné?“ Ve svìtì nejnovìjších událostí posunul o další krok a zveøejnil fotografie Zvláštní, že pokud pøedáš toto poselství,
- útokù, støelby ve školách atd. se domní- nahých dìtí, a pak je dal na internet. A my nepošleš je na mnoho adres ve svém adre-
vám, že to zaèalo, když Madeleine Murray jsme øekli ANO, pøece mají právo na sáøi, protože nejsi jistý, co by si o tobì mohli
O´Hare (byla zavraždìna, nalezli ji nedávno) svobodné mínìní. Potom pøišel zábavní myslet právì proto, že takové zprávy
podala žalobu u soudu, protože nechtìla, aby prùmysl a øekl: Udìlejme TV show a filmy, rozesíláš. Zvláštní, že si dìláme více starostí,
se v našich školách modlilo …A my jsme které zobrazují vulgárnosti, násilí a nepovo- co si o nás myslí lidé, než o to, CO SI O NÁS
øekli ANO. Potom nìkdo jiný øekl, že by se ve lený sex. Složme hudbu, která osmìluje MYSLÍ BÙH ! A tak se pak ani nediv a obviò i 
školách radìji nemìla èíst Bible. (Bible øíká: k násilí, drogám, vraždám, sebevraždám a sebe z toho, v jakém stavu se svìt nachází.“
nezabiješ, nepokradeš, miluj bližního svého,
jako sama sebe…) A my jsme øekli ANO.
Pak øekl Dr. Benjamin Spock, že bychom
našim dìtem nemìli naplácat, když se
chovají špatnì, protože by se jejich malé
osobnosti deformovaly a mohli bychom
uškodit jejich sebeúctì. (syn Dr. Spocka
spáchal sebevraždu) Øekli jsme, že expert
pøece musí vìdìt, o èem mluví. A øekli jsme
ANO. Potom mínil nìkdo jiný, že uèitelé a
øeditelé nemají radìji naše dìti ukázòovat,
když se chovají špatnì. Školní administrátoøi
øekli, že se uèitelský sbor nesmí dotýkat
žákù, když se špatnì chovají. Vždy� nechce-

Doufám, že tì to uchvátí …

nedìle 14. záøí 2008
Slavnost Panny Marie Bolestné, spolupatronky našeho kostela

a památka muèednické smrti sv. Alberta Jeruzalémského
mše svaté v 6:30, 8:00, 10:00 a 17:00 hod.
adorace a svátostné požehnání v 16:30 hod.

farní festyn od 14:00 hod.

niedziela 21 wrzeœnia 2008
123. rocznica poœwiêcenia naszego koœcio³a parafialnego

msze œwiête o godz. 6:30, 8:00, 10:00 i 17:00
adoracja i b³ogos³awieñstwo sakramentalne o godz. 16:30

POZ V Á N K A
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Bìhem prázdnin v naší farnosti mladých i starších ochotných farníkù
pobýval na bohoslovecké praxi Jozef by tohle dílo nemohlo vzniknout. 
Kankara, bohoslovec knìžského semi- MOST: Máte v úmyslu pokraèovat
náøe, který se pøipravuje ke knìžství. v obnovì dalších oltáøù v našem farním
U této pøíležitosti jsem mu položil pár kostele?
otázek. A zejména proto, že to nebyl Jozef Kankara: Na obnovì se
„jen tak obyèejný bohoslovec“, ale spíš bude pokraèovat, samozøejmì ale až
bohoslovec se zvláštním koníèkem a v druhé fázi. Kaple ve které byly
znalostmi…. dokonèeny vitráže, mám v úmyslu

MOST: Mohl byste ètenáøùm farní- dohotovit jako první, aby byla
ho èasopisu MOST øíci pár slov o sobì, k pouti, která bude 14. záøí, a druhá
o Vaší cestì ke knìžství? fáze bude pokraèovat v mìsíci øíjnu,

Jozef Kankara: Cesta ke knìžství kdy budou dokonèeny vitráže v druhé
je velice zajímavá. U nìkterých po- èásti, protože prach a neèistoty zpùso-
volání dozrává v pozdìjším vìku, u bené výmìnou vitráží by zrekonstruo-
nìkterých je tohle volání již v dìtství. vanému oltáøi evidentnì nepomohly.
Mé povolání má své prvopoèátky MOST: Poznal jste naše mìsto více
v pìti letech, kdy jsem dle rodièù a než jen kostel, faru a jejich nejbližší
prarodièù zaèal mluvit o tom, že chci okolí? Co se Vám zde líbilo nebo naopak? 
být knìzem. Tato touha pøetrvala až Jozef Kankara: Samozøejmì, že ve
dodnes. Jsem si vìdomý toho, co chvílích volna jsem mìl možnost
knìžství pøináší, že to není jen sezení poznat nejen mìsto, ale i množství
v kanceláøi a sloužení mší svatých, ale lidí, díky kterým se mùj pobyt zde stal 
je to i práce s lidmi, s jejich každoden- pøíjemnou souèástí prázdnin. Tøinec je
ními problémy a starostmi, ale také vìtší vesnice, situovaná v krásném,
nesení svého „køíže“ a� se mi chce, prostøedí. Doufám, že to, co jsem
nebo ne. Pak se najde nìjaká ta mezera o prázdninách v Tøinci nevidìl a neza-
v èasovém harmonogramu, který žil, budu moci ještì zažít bìhem
obvykle bývá „narvaný“ a zùstane èas školního roku, kdy sem budu jezdit,
napøíklad na restaurování tøineckého jak už kvùli dokonèení restaurá-
oltáøe. torských prací, tak také k výpomoci

MOST: Jak jste se dostal k restau- ve farnosti.
rátorským pracím, k restaurování MOST: Co Vás èeká po prázdninách? 
umìleckých pøedmìtù? Prozraïte tøinec- Jozef Kankara: Po prázdninách mì
kým farníkùm, co vše jste udìlal v naší èeká poslední roèník teologického
farnosti pøi renovaci hlavního oltáøe, co studia na CMTF Univerzity Palackého

v Olomouci, v knìžském semináøi.tato renovace obnášela? 
Doufám, že s pomocí Boží školuJozef Kankara: K samotnému
dokonèím a pak se jednou setkámerestaurování jsem se dostal v roce
v nìkteré farnosti ostravsko – opavské1997, kdy v mém rodišti probíhala
diecéze.generální oprava kostela, pøi které

MOST: Dìkujeme za odpovìdi a zej-jsem nepatrnì pomáhal. Natolik se mi
tato práce zalíbila, že jsem bìhem ména za odvedenou práci a pøejeme
restaurování zabøedl i do kamenického Vám, Jozefe, hodnì Božího požehnání na
øemesla a o prázdninách jsem si další cestì za svým povoláním. 
vydìlával obojím zpùsobem, v létì
kamenièinou a v zimì res-
taurováním. Renovace tøi-
neckého kostela obnášela v
první øadì konzultace s pa-
nem dìkanem a s panem
architektem Václavem Vr-
bou, který má na svém
seznamu více než 300 pro-
jektù v kostelích na celé
Moravì. Pak následovalo
nanesení akrylátového a
syntetického nátìru a pak
zlacení jednotlivých segmen-
tù, zlacení nikoli pozlátkem,
ale plátkovým restaurátor-
ským zlatem. Bez pomoci

S bohoslovcem Jozefem 
o restaurování oltářů a nejenom 

*  *  *

Ekonomické okénko:

 Žádná letní siesta!

V tomto èísle MOSTu si vám, drazí ètenáøi,
dovolím pøiblížit hlavní rysy ekonomického života
naší farnosti v poslední dobì, v dobì prázdnin.
Výmìnì vitráží v kostele se vìnuje zvláštní
èlánek, takže v ekonomickém okénku pøináším
informace o dalších akcích.

První informace se týká pergoly na farní
zahradì, kterou pan Adam Waclawek nyní
dodìlal: jedná se o dodìlání vnitøkù pergoly. Pan
Adam se rovnìž komplexnì stará o kosení trávy
na zahradì a o její likvidaci.

Pod vedením pana Stanislava Klaise, tech-
nicko-hospodáøského pracovníka farnosti, byly
mezi jinými dodìlány i nové stojany na prádlo ze
zadní strany fary. Dále pod jeho vedením bylo
provedeno odvodnìní fary v tom smyslu, že byly
koupeny a zabudovány (po provedení výkopu a
zabetonování) betónové odpadní žlaby na
deš�ovou vodu z okapù ze zadní strany fary.

Dále byl vyroben (z modøínového døeva)
mùstek k pergole na zahradì, k pøekonání
menšího pøíkopu. Nyní probíhá jeho usazování.

Ve fázi výstavby je vnitøní plot na farní zahradì.
V první fázi byly zabetonovány sloupky. Po jejich
„sednutí“ bude za cca 1 mìsíc nataženo pletivo.

Dále bylo vyrobeno 8 kusù kovových oken do 
sklepa na faøe a èeká je instalace.

V souvislosti s obnovou oltáøù v kostele (nyní 
v kapli sv. Køíže) je tøeba podìkovat i panu
Czes³awu Miczkovi, který oltáøe natíral.

Další podìkování patøí lidem, kteøí se starali a
starají o lešení: v prvé øadì panu Bogus³awu
Wiszczórovi, který zajistil a pomohl postavit
lešení jak k výmìnì vitráží v kapli, tak pøi
renovaci oltáøù v kapli sv. Køíže.

Dalším letním poèinem byla komplexní
renovace venkovních dveøí na faru, kterou
provedl pan Ryszard Polok z dubového døeva.
Kromì toho vyrobil zcela nové dvíøka do malé
hospodáøské budovy vedle budovy WC.

Když jsme u WC, podìkování patøí panu
Sikorovi za nové omítnutí WC pro muže.

No a na závìr to nejvìtší: máme ètyøi nové
vitráže v kapli sv. Køíže. Jistì jste si jich všimli,
protože podstatnì zmìnily vnitøní tváø chrámu
k lepšímu. Ty staré se pomalu a doslova
„rozpadávaly“. Jen pro vaši informaci: jsou na
nich znázornìní 4 svatí, uvádím je zleva (strana
od zadní èásti kostela): sv. Jan Sarkander, sv.
Vojtìch, sv. Václav a sv. Josef. Okna vyrobila
(stejnì jako ty v presbyteriu) firma VITRAIL Petra
Hoplíèka dle návrhu pana Vrby. V blízké
budoucnosti dojde k dodání nových vitráží na
opaènou stranu, do kaple Panny Marie.

Jak vidíte, stále se nìco dìje a to díky vám
všem a vaším finanèním darùm a ochotì
dobrých lidí.

Pøipravil Marian Kozok
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V minulém èísle Mostu jsme se mohli blíže uspoøádaly církevní obce v Makedonii. Poslední èást listu je vìnována praktic-
seznámit s osobností apoštola Pavla. Církev List Øímanùm mìl nahradit osobní styk kému a mravnímu uplatnìní spasení. Spasený
nás vybízí, abychom celý tento a následující apoštolùv s vìøícími v tomto mìstì a uèinit èlovìk je povinen žíti spravedlivým životem.
rok prožívali ve svìtle tohoto velikána církve. z obce obdobné misijní støedisko, jako byly V závìreèné èásti formuluje Pavel svùj osobní
Proto jsme se rozhodli, že se budeme v našem obce v Antiochii, Efesu, Filippech, Jeruzalemì dluh k Pánu Ježíši, totiž, aby hlásal evangelium
èasopise bìhem celého roku zabývat jeho a jinde. V tomto listu apoštol Pavel nejpodrob- tam, „kde o Kristu ještì neslyšeli“ (15,20).
uèením. V každém èísle se budeme vìnovat nìji vysvìtluje své uèení ohlednì víry v Ježíše List Øímanùm je vzorem jednoty uèení a
nìkterému z jeho listù, v kterých je zahrnuto Krista (pak ještì v listu Galatským). misie. Pavel by nebyl misionáøem, kdyby ne-
celé jeho uèení. Poøadí budu dodržovat podle vìøil, že pro èlovìka propadlého smrti a zatra-Ústøedním tématem listu je zjevení Boží
toho, jak je máme uspoøádány v Písmu svatém. cení Pán Bùh pøipravil cestu záchrany -spravedlnosti a její aplikace pro duchovní
Ještì bych chtìl zdùraznit, že tyto struèné vykoupení.potøebu èlovìka. List se stal základním dílem
úvody do listù mají být motivací k jejich ètení! køes�anství, ponìvadž jsou z nìho pøevzaty Pro hlubší setkání s listy apoštola Pavla se

Vše, co víme o osobnosti apoštola Pavla, mnohé køes�anské termíny: ospravedlnìní, budou konat biblické hodiny dvakrát do mìsí-
se dovídáme z jeho vlastních listù a také ze høích, obvinìní, pøijetí za syny, posvìcení a ce, vždy v pátek. Budou hlášeny v nedìlních
skutkù apoštolù, které napsal evangelista jiné. ohláškách a v Mostu. První v mìsíci záøí budou
Lukáš. Apoštol Pavel je ve svých listech èasto 12. a 26. 9. po veèerní mši svaté na faøe.Po úvodním pozdravení Pavel zdùrazòuje, že
velmi otevøený a osobní (nìkdy bychom øekli Vezmìte si s sebou bibli, pokud máte, jinakvíra øímské církevní obce se šíøí do celého
na naše pomìry až moc). Apoštol Pavel nikdy bude možnost si zapùjèit.svìta, a takto vyzdvihuje jejich vážnost a

P. Roman Macuranenapsal žádné systematické dílo, kde by chtìl známost. V kapitole 1,16 vyjadøuje svou hlavní
shrnout celé své uèení o Ježíši Kristu, který se myšlenku, která je stìžejní také pro list
mu dal poznat, a který ho povolal za apoštola, Litanie k sv. PavluGalatským: „Evangelium je Boží moc ke spáse
aby zvìstoval evangelium pohanùm. Lásko Boha Otce, zachraò nás.každému kdo vìøí“. V nìm se zjevuje „Boží

Jeho hlavní touhou bylo zvìstovat evan- spravedlnost“, tj. vlastnost, jíž Bùh na soudu Milosti našeho Pána Ježíše Krista, oživ nás.
gelium celému svìtu, aby ve všech konèinách zbavuje lidi jejich høíchù na základì jejich víry Seslání Ducha svatého, posvì� nás
svìta zaznívala radostná zvìst. Láska k Ježíši v Ježíše Krista. 
Kristu ho natolik spalovala, že nehledìl na Že tento list je smìøován pøedevším ke Svatý Pavle, oroduj za nás.
žádné pøekážky a nesnáze, které se objevovaly køes�anùm z pohanství, zaznívá již v první Ty, kterého Bùh zahrnul milosrdenstvím,
pøi hlásání evangelia bìhem jeho tøí misijních kapitole, kde apoštol zdùrazòuje: „Vždy� to, co Ty, jemuž se zjevil Boží Syn,
cest. Na první se vydává do oblasti Malé Asie, lze o Bohu poznat, je jim (pohanùm) pøístupné, Ty, jenž ses stal nástrojem, který si Kristus
na druhé a tøetí misijní cestì se dostává až do Bùh jim to pøece odhalil. Jeho vìènou moc a vyvolil,
Øecka. Jeho poslední cesta – v poutech pro božství, které jsou neviditelné, lze totiž od Ty, který jsi byl urèen za hlasatele pravdy,
evangelium – je do Øíma, kde také konèí jeho stvoøení svìta vidìt, když lidé pøemýšlejí o jeho apoštola a uèitele národù,
pozemská pou�. Všude, kde apoštol Pavel na díle, takže nemají výmluvy.“ Ty, jehož apoštolát byl potvrzen zázraky a
svých cestách pøichází, zvìstuje evangelium – Potøeba této Boží moci je ukázána na pádu znameními,
„vhod èi nevhod“. Zvìstuje Krista a jeho èlovìka. Padli pohané i Židé, takže „nikdo není Ty, který jsi byl vìrným služebníkem rodící se
království pøedevším mezi Židy, kteøí žijí spravedlivý, ani jeden“ (3,10). Pád èlovìka církve,
v diasporách mimo Jeruzalém, ale i mezi zapøíèinil høích, jenž Pavel nechápe v první øadì Ty, který jsi daroval národùm Kristovo evange-
pohany. Na misijních cestách ho provází jeho jako jednotlivé morální selhání, nýbrž v nìm lium i celý svùj život,
vìrní spolupracovníci: Barnabáš, Timotej, Silas, vidí moc zotroèující èlovìka. Do svìta vstupuje Ty, který jsi nosil køes�any ve svém srdci i ve
a další. høích neposlušností prvních lidí, kteøí pøestou- svých okovech,

V místech, kde se lidé otevírali Boží pili jedno pøikázání. Od té doby vládne høích Ty, jenž jsi byl ukøižován s Kristem,
radostné zvìsti o spáse èlovìka skrze víru nad všemi lidmi, což mùžeme poznat podle Ty, v nìmž žil a pùsobil Kristus,
v Ježíše Krista, zakládá apoštol Pavel církevní toho, že všichni lidé musejí zemøít. Ty, který jsi nemohl být odlouèen od lásky
obce, které pak navštìvuje a upevòuje v jejich Jsou-li všichni lidé pod Božím odsouzením, Kristovy,
víøe. Aby tyto obce, které zakládá se svými jsou tedy bezmocní; vysvobození a spravedl- Ty, který jsi snášel vìzení a útrapy,
spolupracovníky, mohly obstát ve svìtì zne- nost pøed Zákon musí pøijít odjinud, musí být Ty, který jsi trpìl bolesti a nebezpeèí,
pøátelenému duchu evangelia, povzbuzuje tyto nalezena jen v Ježíši Kristu vždy� „jeho Ty, který jsi byl ještì v tìle uchvácen do nebe,
obce skrze dopisy, které jím píše. Musíme si ustanovil Bùh, aby svou vlastní smrtí se stal Ty, který jsi oslavil svou službu,
uvìdomit, že navštìvovat tyto církevní obce smírnou obìtí pro ty, kdo vìøí“ (3,25). Høíšník si Ty, který jsi po skonèení svého bìhu oèekával
pravidelnì, nebylo prakticky možné, jelikož své spasení nemùže nijak zasloužit, spravedl- vìnec spravedlnosti,
ještì nebyly také vymoženosti moderní nost pøichází vírou. Èlovìk jako jednotlivec i
techniky, jaké máme v souèasné dobì. Tak je celé lidstvo dochází spoleèenství s Bohem jen Beránku Boží, který jsi obrátil Pavla pronásle-
tato osobní pøítomnost nahrazována apoštol- milostí Boží, projevenou v Ježíši Kristu. Tento dovatele, smiluj se nad námi.
skými listy. ospravedlòující èin Boží je tedy dar, který Beránku Boží, který jsi korunoval Pavla

List, který píše øímské církevní obci, má musíme jen pøijmout vírou. apoštola,
pøipravit jeho pøíchod do Øíma, který už tak Když jsme ospravedlnìní Boží milostí, Beránku Boží, který jsi oslavil Pavla muèedníka,
dlouho plánuje, ale prozatím mu to není máme tedy podle toho také žít. O tom se Pavel
dopøáno, aby se tam dostal. V dobì, kdy sv. rozepisuje v 8. kapitole. Nemáme žít již podle V: Ty jsi vyvoleným nástrojem, svatý Pavle,Pavel píše tento dopis, se v Øímì již nachází tìla, – to je tìlesných vášní – ale podle Božího apoštole.dosti poèetná køes�anská obec, kterou však Ducha, který pøináší život a požehnání. Tak se O: Jsi hlasatelem pravdy po celém svìtì.nezakládá on, ale pøesto v ní má mnoho pøátel. stáváme Božími dìtmi, schopnými volat: „Abba
V 1. stol. po K. v samotném Øímì žilo pøibližnì Otèe“ (8,15), tak jak to èinil Ježíš. „Jsme-li dìti

Modleme se: Bože, který jsi pùsobením40 000 až 50 000 Židù! Což byl mocná základna Boží, tedy i dìdicové – dìdicové Boží, spolu-
apoštola Pavla uèil všechny národy Kristovìpro zvìstování evangelia. Pavel píše tento list dìdici Kristovi; trpíme-li spolu s ním, budeme
pravdì, dej, prosíme, abychom, když slavímepravdìpodobnì v letech 57/58 po Kr. nìkde spolu s ním úèastni Boží slávy“ (8,17). Že jsme
jeho památku, zakoušeli jeho mocnou pøímluvu.v blízkosti Korintu, kdy je na cestì do Jeruza- dìdici Božích zaslíbení, to jsou pro nás velmi
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.lema, aby tam odevzdal sbírku, kterou povzbudivá slova plná nadìje.

Apoštol Pavel píše církevní obci v Øímì
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W pi¹tek 18 lipca prze¿ywaliœmy bardzo lubiany Ks. Proboszcz Jan niem do czuwania w naszym ¿yciu. Po
pierwsze spotkanie z pielgrzymami Mazur z Ostrawy Trzebowic. Przed pierwsze czuwaæ to znaczy nie spaæ.
id¹cymi z Jab³onkowa o Czeskiego rokiem jeszcze kap³an w naszej Czy nasze ¿ycie nie jest czêsto nace-
Cieszyna. W tym roku tu¿ przed parafii. Powitanie w Alejach tak chowane ospa³oœci¹, zmêczeniem,
po³udniem zawitali do naszego samo jak wspólna Msza œw. nieobecnoœci¹, brakiem uwagi? Prze-
koœcio³a œw. Alberta w Trzyñcu, dziêkczynna w kaplicy Matki Bo¿ej cie¿ jako chrzeœcijanie, winniœmy byæ
gdzie przywita³ ich Ks. Proboszcz Fr. by³a pe³na radoœci z bycia razem najbardziej trzeŸwymi ludŸmi…Vrubel, opowiedzia³ o koœciele, w wspólnocie, radoœci z uwielbienia

Po drugie czuwaæ, to znaczy byæwspólnie pomodli³ i pob³ogos³awi³ Boga, prze¿ywania wspólnej Eucha-
dyspozycyjny, byæ otwarty na wo³aniepielgrzymów na dalsz¹ drogê. Po rystii oraz ofiarowania wszytkiego,
Bo¿e. Czuwamy, aby us³yszeæ wezwa-krótkim odpoczynku w salce na z czym przyszliœmy i co prze¿yliœ-
nie Boga, który mówi do nas w okreœ-plebanii pielgrzymka ruszy³a w kie- my Panu Bogu w intencjach, które
lonym momencie naszego ¿ycia.runku Osówek. Tam w kaplicy p.w. ka¿dy z nas mia³ w swoim sercu.

Niepokalanego Serca Panny Marii W sercu cz³owieka, który jest otwartyPodczas Mszy œw. Homiliê wy-
oczekiwa³ Ks. Józef Kaszper, jej na Boga jest miejsce, w którym mo¿eg³osi³ Ks. Jan Mazur SJ z Czeskiego
budowniczy. Potem jeszcze wspólne przyjmowaæ innych ludzi. Jest w jegoCieszyna, który by³ ojcem ducho-
rozmowy oraz ugoszczenie w salce sercu miejsce na radoœci i na smutkiwym pieszej pielgrzymki. Szczegól-
Domu Pielgrzyma œw. Józefa, które nie zapad³ w nasze serca fragment bliŸnich. Natomiast przeciwieñstwem
przygotowali mieszkañcy Osówek dotycz¹cy czuwania: „… My siê takiej postawy jes zajmowanie siê
no i pielgrzymi ruszyli w stronê

uczymy w naszym ¿yciu patrzeæ i tylko sob¹. Takimi, jakimi jesteœmy
Czeskiego Cieszyna. Wiedzieliœmy,

s³uchaæ. Mo¿e za ma³o w ka¿dym w relacjach miêdzyludzkich, jesteœmy¿e spotkamy siê z nimi i reszt¹
dniu patrzymy na rzeczy œwiête. Mo¿e te¿ wobec Pana. Jesteœmy wiêc wobecpielgrzymów w czwartek 24 lipca
za ma³o s³uchamy tego, co jest œwiête. Niego dyspozycyjni, otwarci alboju¿ na Jasnej Górze w Czêstochowie.
I nie raz potrzeba takiej wizyty, zajêci sob¹. Jesteœmy otwarci na wolêPoniewa¿ pielgrzymowanie, to
takich odwiedzin tutaj w sanktua- Bo¿¹ albo na ni¹ zamkniêci. I wresz-takie rekolekcje w drodze, dlatego i
rium, abyœmy zrozumieli i aby nasze cie po trzecie czuwaæ to znaczymy w autokarze nasz czas przejaz-
uszy siê otworzy³y na s³uchanie s³owa têskniæ. Pan Bóg stworzy³ ka¿degodu wype³niliœmy modlitw¹, œpie-

wem i katechez¹. Naszym ojcem bo¿ego i nasze oczy zapragnê³y tego z nas jako istotê têskni¹c¹. Sensem
duchowym by³ znany wszystkim i s³owa. To dzisiejsze s³owo jest wezwa- czuwania jest wewnêtrzna przemiana

XVI PIELGRZYMKA AUTOKAROWA ZAOLZIE – JASNA GÓRA
DO CZĘSTOCHOWY.

„Odkryæ nasze cz³owieczeñstwo, to odkryæ, kim naprawdê jesteœmy. Mo¿emy rzec, ¿e jesteœmy wszyscy jedn¹ rodzin¹ 
dzieci Bo¿ych. Naszym domem tu na ziemi jest Koœció³ Jezusa Chrystusa. Ka¿dy kolejny rok naszego ¿ycia jest okazj¹ do
pielgrzymowania. Tutaj na ziemi nie mamy trwa³ego domu, jesteœmy ci¹gle w drodze do domu Ojca…“

Ks. Jan Mazur SJ



naszej têsknoty. Zamiast rozpraszaæ podìkovat hlavnì organizátorùm a

nasz¹ têsknotê na wiele niepotrzeb- všem, kteøí nás provázeli.“
Ks. Krzysztof Strzelczyk znych spraw, uczymy siê tego jednego –

Frydku: „W pielgrzymce rowerowejtêskniæ za Bogiem… Bóg têskni za
uczestniczy³em po raz pierwszy. By³aka¿dym cz³owiekiem… Proœmy, abyœ-
dla mnie wielkim prze¿yciem ducho-my siê stali têskni¹cymi za Nim i
wym. By³em przewodnikiem ducho-spragnieni ka¿dego dnia Jego obec-
wym dla wszystkich rowerzystów.noœci.“
Dlatego tak¿e Msze œw., kazania,

katechezy, ró¿añce itp.. Dla mnie jestParê œwiadectw, którymi dzielili
siê z nami piesi i rowerowi to tym wiêkszym prze¿yciem, ¿e
pielgrzymi: pracuj¹c w Czechach, mog³em przyjœæ

Ks. Proboszcz Janusz Kiwak do Matki Bo¿ej Czêstochowskiej, bo ta
z Jab³onkowa (przyjecha³ z ca³ym têsknota zawsze pozostanie.“
autobusem z parafii na powitanie i Ludìk Ševèík – Trzyniec:
oczywiœcie na ca³onocn¹ adoracjê „Uczestniczy³em po raz trzeci
przed obrazem Czarnej Madonny. Po- w pielgrzymce rowerowej. By³a to w
tem rano wracali do Jab³onkowa). tym roku b³otnista, deszczowa pielg-
„W tym roku byliœmy tu ju¿ raz na rzymka, która wymaga³a bardzo du¿o 
wiosnê, to taka tradycja – trzy auto- si³, wolê dojazdu, osobistego zmaga-
busy. No a teraz na powitanie naszej nia i pokonywania technicznych
pielgrzymki zaolziañskiej, na któr¹ problemów, których na tej drodze by³o
kiedyœ chcia³em iœæ sam osobiœcie bardzo wiele. Ale co byœmy nie zrobili
pieszo. Myœlê o tym, ale teraz ciê¿ko dla Maryji! Na przysz³y rok na pewno
siê wyrwaæ z parafii. Mo¿e przyjdzie pojadê“.
ten dzieñ, tak wystartujemy i pój- W tym roku udzia³ wziê³o

w pieszej pielgrzymce 114 pielgrzy-dziemy…“
mów, w rowerowej 29, autokarowejSiostra zakonna z Opawy:
52, w grupie duchowego uczestnictwa„Jsem na té pouti už po 12-té. Našla
by³o 120 osób. W autokarze mieliœmyjsem tu opìt krásné spoleèenství, jako
najm³odszego uczestnika pielgrzymki

vždycky. Tato pou� byla pro mì hodnì
– 20-miesiêcznego Vojtíška oraz

osobní.“ trzech najstarszych pielgrzymów 85-
Urszula Ciesielska z Trzyñca: letnich. Chust¹ pielgrzyma zosta³a

„Jest to moja trzecia pielgrzymka. udekorowana Wanda Strokosz, która
W tym roku po raz pierwszy z moim pomimo wysokiego wieku uczest-
bratem. Ka¿da pielgrzymka jest niczy³a 16 razy w autokarowej pielg-

rzymce i zapali³a do pielgrzymowa-trochê inna. Chyba to jest kszta³to-
nia ca³¹ swoj¹ rodzinê.wane tym, jakie jest g³ówne has³o i

Po uczestniczeniu w nocnej ado-jacy przewodnicy duchowi id¹ z nami.
racji i pó³nocnej Mszy œw., któr¹W tym roku pielgrzymka by³a tak¹
celebrowa³ Ks. Jan Mazur w asyœcie

spokojn¹ modlitw¹. W czasie jej Ks. Proboszcza Janusza Kiwaka z Jab-
trwania nie zwraca³am uwagi dok¹d ³onkowa oraz Ks. Jiøího Šolca z Hos-
idziemy albo kiedy bêdzie odpoczynek, tyna, nape³nieni radoœci¹z Eucharystii
poniewa¿ trasê zna³am, ale by³o to oraz grupy muzycznej, która to-
takie g³êbsze prze¿ywanie duchowe. warzyszy³a pieszej pielgrzymce,

przygotowaliœmy siê do nastêpnegoZawsze siê idzie z jak¹œ intencj¹.
dnia, w którym zwiedzaliœmyPogoda nie by³a z³a. W pierwsze dni
przepiêkny Kamieñ Œl¹ski zwi¹zanyto i s³oneczko wysz³o, by³ taki przy-
z œw. Jackiem z Odrow¹¿ów.

jemny wiaterek, deszczu by³o bardzo
To wszystko pozostawi³o wielki

ma³o. Gorzej by³o jak dochodziliœmy œlad w naszych sercach i umys³ach. 
do Czêstochowy. Ale jak popatrzy³am Wielki Pan Bóg zap³aæ pañstwu
w Kaplicy przez okienko to zobaczy- J. i Fr. Frankom z Czeskiego
³aqm kawa³ek niebieskiego nieba. Cieszyna za przygotowanie

wszystkich rodzajów pielgrzymek iW przysz³ym roku chcia³abym znowu
to nie tylko w tym roku, ale odpójœæ.“
pocz¹tku ich istnienia. Niech ichJulie z Trzyñca: „Byla jsem
Pan Bóg obdarza swymi ³askami,v Czêstochové na pouti poètvrté. Byla
za te wszystkie wspania³e prze-

to velmi „mocná“ skupina, moc se mi ¿ y c i a d u c h o w e w s z y s t k i c h
to líbilo a jsem velmi ráda, že jsem se pielgrzymów.
zúèastnila této poutí. Chtìla bych Irena Szymonikowa
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Charita Tøinec informuje
Dovolte, abychom, Vás poinformovali o naši

èinnosti. Kromì právní poradny zdarma pro
potøebné, druhou naši službou je pùjèovna
kompenzaèních pomùcek.

Z penìz Tøikrálové sbírky, které pøišly v kvìtnu
jsme nakoupili vozíky, chodítka, sety na koupání
a mytí hlavy na postel (snad už v nejbližších
dnech si je mùžete najít na našich webových
stránkách http://trinec.charita.cz/, které doplòu-
je náš sponzor Trojkam Studio s.r.o.) pro ne-
mocné a handicapované spoluobèany a za ne-
velký poplatek je pùjèujeme potøebným.

Naši pùjèovnu bychom rádi ještì rozšíøili
o další pomùcky a tak za tímto úèelem organi-
zujeme sbírku u pøíležitosti naší poutì 14. záøí
2008. Naši dobrovolníci budou po všech mších
svatých vybírat pøed kostelem. Za jakýkoliv
finanèní dar obdržíte pou�ové srdíèko. Už nyní
dìkujeme za štìdrost.

Za Charitu Tøinec Marta Bezecná, øeditelka

Když jsem se v noci probudila a vìdìla, že jsou
pøede mnou dvì až tøi hodiny bez spánku,
napadla mì otázka……“Kdo je Bùh? Co v mém 
životì znamená?“. Po chvíli jsem si byla svou
odpovìdí jistá. Bùh je mùj otec. Bùh je tím, co
dává mému životu smysl. Bùh je tím, bez koho
bych nemohla žít. Nìkteøí z vás si teï asi kladou
otázku, jak to myslím, že Bùh je mùj otec. Když
tohle øíkám, tak si vždy vzpomenu na dobu, kdy
jsem byla malá. Èasto jsem se v noci vzbudila a 
hroznì se bála. Pokaždé jsem šla k tátovi do
postele, on mì objal a já jsem hned mìla pocit
bezpeèí. Stejnì je to i s Bohem. Vždy, když se
bojíte a poprosíte Jej o pomoc, tak On vás
pøikryje peøinou, obejme jako táta když jsem byla
malá a vy víte, že jste v bezpeèí a nemusíte se
nièeho bát. Proto pamatujme, že Bùh je jako
svìtlo, které mùžeme rozsvítit i v té nejtemnìjší 
místnosti, protože i když je náš život temný, plný
høíchù, Bùh ho vždycky prozáøí svìtlem Své
LÁSKY A DOBROTY.

T.M.

Bùh je svìtlo
*  *  *

Pou� na Svatou Horu
u Pøíbrami

Farníci z Tøince a okolí se chtìjí vydat ve
dnech 6.-7.10.2008 na dvoudenní pou�
na Svatou Horu u Pøíbrami v Èechách.
Cena: 1 500,- Kè vèetnì (doprava,

nocleh, snídanì, veèeøe)
Informace: - ve vitrínì v pøedsíní kostela

- ve veèerních hodinách 
  na tel. 558 996 282, 
  mobil 606 127 702

*  *  *



Ve dnech 18.7. 2008 – 20.7.2008 se Celé setkání provázelo následující motto:
konalo setkání èeské a slovenské mládeže na "Dostanete sílu Ducha svatého, který na 
Velehradì ve spojení s celosvìtovým setká- vás sestoupí, a budete mi svìdky"
ním mládeže s papežem Benediktem XVI. Skrze Ducha Svatého naplòuje Bùh
v australském Sydney. Smyslem tohoto set- srdce svých vìrných opravdovou vírou,
kání byla oslava svìtového dne mladých, nadìjí a láskou, která pramení z utrpení
protože málokdo si mùže dovolit vydat se jeho jediného Syna.
pøímo do Sydney. Byla jsem moc ráda, že jsem se zúèastnila

Na setkání se dostavila mládež ze všech této poutì, která mi pøinesla hodnì do života, 
koutù Èeské a Slovenské republiky. Nìkteré a uvìdomila jsem si spousty vìcí, na které
skupinky pøijely vlakem, další na kolech a bych asi bez této poutì nepøišla, seznámila
jiné absolvovaly pou� pìšky - tak jako naše jsem se s novými lidmi. Chtìla bych podì-
skupina. kovat otci Romanovi a otci Pavlovi, že

Na cestu jsme se vydali dva z naší farnosti zorganizovali pou� na Velehrad, lidem, kteøí
v doprovodu Otce Romana a z jablunkovské nám pomohli na cestì a všem, kteøí se jí
farnosti se k nám pøidala pìtice mladých zúèastnili.
doprovázená Otcem Pavlem.

 Petra R.Trasa byla dlouhá asi 140 km. Cesta na
Velehrad nám trvala 6 dní. 

Vyrazili jsme 12. èervence v dopoledních
hodinách ze Salajky, kde nás èekal první
poøádný výstup na høeben Beskyd – Malý
Polom, a pak jsme šlapali až do veèera.
Nastala první noc, kterou doprovázela silná
bouøe. Ustlali jsme si pod pøístøeškem vedle
opuštìné chaty. V tuto noc jsem si uvìdo-
mila, jak moc jsem š�astná, že mám domov.

Další dny jsme putovali blíž a blíž k cíli.
Otec Roman spolu s Otcem Pavlem každý
den sloužili mši svatou, a také jsme se dennì 
modlili rùženec. Cesta byla dost nároèná a
úmorná, èasto nám ji komplikovalo špatné
poèasí. Týden utekl rychle jak voda, najed-
nou tu byl ètvrtek. Kolem 17 hodiny se nám
za kopci osázenými vinohrady objevil první
pohled na baziliku Nanebevzetí Panny Marie
na Velehradì.

Byli jsme všichni nadšeni, že jsme to
zvládli a dorazili do cíle. Po registraci nám
bylo pøidìleno místo, kde jsme si rozložili
stany.

Od pátku až do nedìle mìli organizátoøi
pro úèastníky setkání pøichystaný bohatý a
zajímavý program. V pátek jsme se mohli
zúèastnit mše svaté celebrované sloven-
ským biskupem Sokolem a odpoledne køížo-
vé cesty.

V rámci tohoto setkání se uskuteènil také
benefièní koncert, na kterém vystoupila pop-
rocková americká skupina SonicFlood a
slovenská kapela Tretí deò.

Sobotní ráno jsme zaèali øeckokatolickou
liturgií (zaèátek byl již v 7.30 hod.!), odpo-
ledne pokraèoval workshopy. Mohli jsme si
vybrat z rùzných témat, jako napø.: „Tìžký
život v dospívání“, „Jak si obhájit svoji víru“,
„Okultizmus a exorcizmus“ a mnoho jiných.
Po veèeøi byla vigilie a noèní bdìní.

V nedìli ve 4 hodiny byla jitøní mše svatá
v èeském jazyce. Po celé tøi dny byly vysí-
lány záznamy ze Sydney.
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  1. Popravèí místo, nazývané též Lebka. (Mat 27,33)

  2. Jméno archandìla, který poskytl vysvìtlení Danielovi, oznámil narození
syna Zachariášovi a zvìstoval narození Ježíše Marii. 
(Dan 8,16; 9,21; Luk 1,19.26-38)

  3. Pelištejský bojovník, kterého porazil mladièký David. (l Sam 17,4nn)

  4. Zahrada na svahu Olivové hory. (Mat 26,36; Maø 14,32)

  5. Izraelský soudce, který vysvobodil Izraelce z podruèí Midjáncù. 
(Soud 6.-8. kap.)

  6. Název severního území Izraele, kde Ježíš prožil své mládí. (Mat 4,23)

  7. Žena, kterou si na Boží pøíkaz vzal prorok Ozeáš za manželku.
(Oz 1,1 -3)

  8. Služebník proroka Elíší. (2 Král 4,11)

  9. Slavný uèitel zákona, který varoval pøed násilím na køes�anech. (Sk 5,34)

10. Pracovištì, odkud Ježíš povolal nìkteré své uèedníky. (Mat 4,18)

11. Místo, kam odvedli slepého Samsona a kde musel ve vìzení mlít. 
(Soud 16,21)

12. První táboøištì Izraelcù po vstupu do zaslíbené zemì, kde byli muži 
obøezáni. (Joz 5,8.9)

13. Mìsto, u kterého Ježíš uzdravil dva muže posedlé zlými duchy, kterým
pak dovolil vstoupit do vepøù. (Mat 8,28)

14. Jméno prvního Mojžíšova syna. (2 Moj 2,22)

15. Adresát tøetího Janova listu. (3 Jan l)

16. Známé obìtní místo nedaleko Jeruzaléma, kam na èas Šalomoun umístil 
schránu smlouvy. (2 Par 1,1 - 3)

17. Hlavice chrámových sloupù byly zdobeny napodobeninami oblíbeného 
ovoce. (l Král 7,41 - 46)

18. Mìsto, které bylo pro høíchy jeho obyvatelù zcela znièeno. 
(l Moj 19,27.28)

19. Øímská provincie, kde Pavel pøi své první návštìvì onemocnìl a kde 
založil køes�anské sbory. (Gal 4,13)

20. Pohoøí na severu Palestiny, které je známé výskytem lékaøských
pryskyøic. Je to také rodištì Elijáše. (Jer 8,22; 1  Král 17,1)

Biblický kviz

Najdi je, zaèínají na „G“!

Hledej slova a názvy, které zaèínají písmenem G. 
U nìkteré odpovìdi možná objevíte ještì další možnost.

Setkání mládeže ACTIV8 na Velehradě
9. Farní zahradní

slavnost 2008

Zveme všechny farníky na již
9. Farní zahradní slavnost 2008 -
Farní festyn. Letos se bude konat
v den farní pouti neboli odpustu,
v nedìli 14. záøí 2008 od 14.00 na
farní zahradì. 

Vìøíme, že si mnoho z vás najde
èas a cestu na farní zahradu.
Zároveò prosíme o napeèení a
donesení zákuskù do salky na faru
v sobotu odpoledne mezi 16 a 17
hodinou nebo pøímo v nedìli
dopoledne nebo od 13 do 14
hodin. Dìkujeme.



ALBERT  (JERUZALÉMSKÝ) Po tøech letech pøipravil stanovy pro pøedstavený køes�anského hospice
kanovníky v Bielle a r. 1201 byl rádcem jako "odpovìï" na lásku, s níž ho døíve[Albertus, ep. Ptolemaiden]
ve vìci øehole humiliátù. V Sýrii a ve Albert napomínal. Ten pøedstavený
Svaté zemi, za dob útokù ze strany vedl velmi špatný život a Albert ho

Datum: 14. záøí, památka Saracénù, zatoužili po vìhlasném nakonec musel sesadit, dle nìkterých
pastýøi z Vercelli. Po odstoupení snad i vylouèit s církve. Úmrtí: 1214 / 1215
kardinála Goffreda z úøadu jeruzalém-Patron: karmelitánù, Palestiny
ského patriarchy, kanovníci od Božího

PØEDSEVZETÍ, MODLITBAAtributy: køíž, nùž (èi jiný bodný hrobu zvolili na jeho místo Alberta.
nástroj), palma Albert za svou dùslednost pøi napo-Papež Inocenc III. jejich volbu schválil

mínání zaplatil životem. Tak vidìnoAlbertovým jmenováním a písemnì
lidským pohledem. Z druhého pohleduho 17.2 1205 požádal, aby volbu pøijal.ŽIVOTOPIS
byl za vìrnost svému pastýøskémuV listu mu psal, aby se nechtìl

Pocházel z diecéze Reggio Emilia. poslání a slibùm odmìnìn vìènýmvyhnout namáhavému úkolu pro Toho,
v severní Itálii. Stal se øeholním kanov- životem. Zamyslím se nad otázkoukterý pro nìj snášel nevýslovné
níkem sv. Køíže, pozdìji pøevorem a Albertova vzoru pro mùj život, zejmé-bolesti. V èervnu mohl papež oznámit
dlouholetým biskupem ve Vercelli. na ve vìcech vìrnosti a odpovìdnostiAlbertovo vyslání jako papežského
V 55ti letech byl povolán za patriarchu za napomínání druhých. legáta pro Jeruzalémskou provincii.
Jeruzalémské provincie. Pro Saracény

Albert obdržel koncem roku palium a Bože, Tys naplnil svatého Alberta svouobsazený Jeruzalém vykonával své
do Palestiny se dostal až na zaèátku láskou, dal jsi mu víru, která pøemáháposlání z Akoonu. Vynikal umìním
dalšího roku (1206). Tou dobou však zlobu svìta, a pøidružil jsi ho k zástupuusmiøovat, byl spravedlivý a plný
Saracéni už mìli Jeruzalém obsazený svatých biskupù; na jeho pøímluvu dejdùvìry v Boží pomoc. Pro karmelitány
a mít zde sídlo papežského legáta i nám vytrvalost ve víøe a lásce,napsal øeholi. Zemøel vražednou rukou
nebylo možné. Albert se proto usadil abychom mìli spolu s ním úèast napøi procesí v Akoonu.
v Akko, severnì od Nazaretu. Stateènì tvé slávì. Skrze Tvého Syna Ježíše
a s rozvahu pøispìl k tomu, že nebyla Krista, našeho Pána, nebo� on s Tebou

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI Saracény obsazena celá Svatá zemì. v jednotì Ducha svatého žije a kraluje
Na žádost papeže vyjednával se po všechny vìky vìkù. Amen Moudrý a spravedlivý patriarcha
sultánem výmìnu zajatcù a v Damašku 
jednal o uzavøení míru. Jan Chlumský, catholica.cz

Narodil se asi roku 1150 v Gualtieri V té dobì, mezi léty 1206 - 1209, pøišel
v severní Itálii. Za jeho pøedky je za biskupem Albertem Brokard (pam.
oznaèován pøevážnì rod Avogadro, 2.9.), jako zástupce poustevníkù z hory
ale jsou udávána i hrabata Sabbioneta. Karmel, s prosbou o napsání pravidel
Velmi mladý vstoupil do kláštera øehol- pro život jejich komunity. Vylíèil mu,
ních kanovníkù sv. Køíže v Monatara. jak se snaží o rozjímavý život v samotì
Asi ve 30ti letech byl zvolen pøevorem s Bohem a Matku Boží chtìjí mít za
a po ètyøech letech se z rozhodnutí svou patronku. Albert velmi dobøe
papeže Luciuse III. stal biskupem. Roku pochopil význam této modlitební
1184 v Bobbio a v dalším roce mu byla komunity a maje zkušenosti, udìlil
svìøena diecéze Vercelli, v níž pùsobil potøebné rady. Sepsal øeholi, která má
po 20 let. v dobì psaní tìchto øádkù 800 let, a
Vùèi sobì byl pøísný, ke služebníkùm stále je nejen ve velké vážnosti, ale i
plný dobroty a mírnosti. Za nej- praktikována v životì komunit souèas-
základnìjší životní èinnost považoval ných karmelitánù. (Výjev, kdy sv.
modlitbu. Modlitba i u mnoha jiných Albert pøedává øeholi sv. Brokardovi je
svìtcù je považována za stejnou zobrazen na vitráži nad hlavním oltá-
potøebu jako dýchání. Albert èastìji øem našeho kostela- pozn. red.)
zdùrazòoval, že vše se mu daøí o to Biskupa Alberta Jeruzalémského, do
lépe, oè zbožnìji prosil o Boží pomoc. jehož péèe byla papežem vložena celá
Vynikal moudrostí a spravedlivým oblast i s horou Karmel, je nutno vidìt
rozhodováním, proto se na nìj jako Boží Prozøetelností poslanou
obraceli nejen jednotlivci, ale i mìsta. autoritu pro komunitu karmelitánù. 
Zástupci znepøátelené Parmy a Piacen- Patriarcha Albert Jeruzalémský se na
ze si ho vybrali za smírèího soudce. papežovo pozvání z 19.4. 1214, mìl
Øešil i spor mezi papežem Klementem úèastnit IV. Lateránského koncilu
III. a císaøem Bedøichem Barbarossou (11.11. 1215), ale než se dostal k od-
(Rudovousým). jezdu, byl v Akoonu, pøi prùvodu
V roce 1191 svolal významnou diecéz- o svátku Povýšení svatého Køíže,
ní synodu, dle jejíhož vzoru se konaly zavraždìn. Byl proboden nožem nebo
další ve všech následujících stoletích. jiným nástrojem a vykonal to jistý

Světci k nám hovoří …
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Èlenem Papežské akademie
sociálních vìd byl jmenován
prof. Mlèoch

Vatikán/Praha. Svatý otec 13. srpna
2008 jmenoval øádným èlenem
Papežské akademie sociálních vìd prof.
Lubomíra Mlèocha. Ten se tak stal
druhým èlenem této instituce, který
pochází z Èeské republiky.
Prof. Mlèoch pøednáší institucionální
ekonomii, etiku a ekonomii a srov-
návací ekonomické systémy na Fakultì
sociálních vìd UK, kde v letech 1997-
2002 pùsobil také jako dìkan. Jako
odborník na sociální nauku církve se
stal èlenem Rady Iustitia et Pax Èeské
biskupské konference a vedl vypraco-
vání pastoraèního dokumentu Pokoj a
dobro, který byl vydán v roce 2000. Má
bohaté zkušenosti také na mezi-
národním poli. Podílel se mj. na
založení Leadership Forum, které
studovalo etické standardy podnikání
v postkomunistickém svìtì. Podílel se
také na pøípravì èeského pøekladu
Kompendia sociální nauky církve.
www.radiovaticana.cz

*  *  *



23. nedìle v mezidobí (7.9.)

1. ètení: Ez 33,7-9; 2. ètení: Øím 13,8-
10; Evangelium: Mt 18,15-20
Žalm: odp. Kéž byste dnes uposlechli
jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!
Ref. S³ysz¹c g³os Pana, serc nie
zatwardzajcie.

Slavnost Panny Marie Bolestné

(14.9.)

1. ètení: Žid 5,7-9; Evangelium: J 19,25-
27 nebo Lk 2,33-35
Žalm: odp. Zachraò mì svou slitovností,
Hospodine!
Ref. Wybaw mnie, Panie, w mi³osierdziu
swoim.

Slavnost Výroèí posvìcení farního

kostela (21.9.)

1. ètení: Iz 56,1.6-7; 2. ètení: Ef 2,19-22;
Evangelium: Lk 19,1-10
Žalm: odp. Do domu Hospodinova
s radostí pùjdeme.
Ref. Jak mi³a, Panie, jest œwi¹tynia
Twoja.

Slavnost sv. Václava (28.9.)

1. ètení: Mdr 6,9-21; 2. ètení: 1 Petr 1,3-
6;2,21b-24; Evangelium: Mt 16,24-27
Žalm: odp. Ty, Hospodine, vládneš nade
vším.

27. nedìle v mezidobí (5.10.)

1. ètení: Iz 5,1-7; 2. ètení: Flp 4,6-9;
Evangelium: Mt 21,33-43
Žalm: odp. Dùm Izraelùv je vinicí Pánì.
Ref. Winnic¹ Pana jest dom Izraela.

Poøad bohoslužeb v záøí

most

u uNedìle 7.9.2008 – 23. nedìle v mezi- Poslední nedìle v mìsíci – Marián-
dobí; 6.30 a 10.00 èesky, 8.00 a ské veèeøadlo.
17.00 polsky. uV prùbìhu týdne mše svaté zaèínají

uPondìlí 8.9.2008 – svátek Narození v 6.35 a 17.00 hodin. V pondìlí,
Panny Marie. støedu, pátek - ranní èesky, veèerní

polsky. V úterý, ètvrtek, sobotu -uNedìle 14.9.2008 – poutní slavnost
ranní polsky, veèerní èesky.Panny Marie Bolestné v tøinecké

ufarnosti; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a Každý ètvrtek od 16.00 a první pátek
17.00 èesky. po ranní mši svaté je výstav Nej-

svìtìjší Svátosti Oltáøní. uNedìle 21.9.2008 – Slavnost Výroèí
uposvìcení tøineckého farního kostela; Každý pátek po ranní i veèerní mši

6.30 a 10.00 èesky, 8.00 a 17.00 svaté je výstav Nejsvìtìjší Svátosti
polsky. Dnes si rovnìž pøipomínáme Oltáøní s modlitbou Korunky k Božímu
výroèí úmrtí sv. Alberta Jeruza- Milosrdenství.
lémského, hlavního patrona tøinec- uPrvní pátek v mìsíci - litanie a
kého farního kostela. zasvìcení Božskému Srdci Ježíšovu. 

uNedìle 28.9.2008 Slavnost sv. Václa- uMše svatá v Domovì dùchodcù na
va, muèedníka, hlavního patrona Sosnì je každý pátek v 15.30. Pùl
èeského národa; 6.30 a 10.00 polsky, hodiny pøed zaèátkem mše svaté je
8.00  a 17.00 èesky. možno pøistoupit ke svátosti smíøení.

uPondìlí 29.9.2008 – svátek sv. uMše svatá v Nemocnici Sosna je
Michaela, Gabriela a Rafaela, arch- sloužena každou sobotu v 15.30.
andìlù. Pøede mší sv. pøíležitost ke svátosti

uPátek 3.10.2008 – první pátek v mì- smíøení.
síci.

uNedìle 5.10.2008 – 27. nedìle v me-
zidobí; 6.30 a 10.00 èesky, 8.00 a
17.00 polsky.

uKaždou nedìli pùl hodiny pøed
veèerní mší svatou je adorace
Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní a svá-
tostné požehnání. 

Nedìlní a sváteèní
liturgie v záøí

Redakce neruèí za jazykový sled jednotlivých
mší sv. Sledujte vývìsku v kostele!

Pøíští èíslo MOSTu

vyjde 5. øíjna 2008.

Pøíspìvky mùžete zasílat

do 23.9.2008.

Intencje Apostolstwa Modlitwy 

- wrzesieñ 2008

Intencja ogólna:
Aby ludzie zmuszeni do opuszczenia
swych domów i ojczyzny przeœladowani
przez re¿imy uzyskali pomoc od
chrzeœcijan w postaci obrony ich praw.

Intencja misyjna:
Aby rodzice, wierni sakramentowi
ma³¿eñstwa, troszczyli siê o rozwój
mi³oœci w ich rodzinach, tworz¹c
wspólnoty ewangelizuj¹ce, otwarte na
potrzeby bliŸnich.
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Dìti a rodièe,

chtìl bych vám oznámit, že od

nedìle 7. záøí zaènou pravidelné

dìtské nedìlní mše svaté. Budou

jako obvykle v 10.00 hod, vždy

v týdnu, když vyjde na 10-tou

hodinu mše svatá v èeském jazyce.

Na této naší první spoleèné dìtské

mši svaté, budeme prosit o po-

žehnání do nového školního roku.

Všechny dìti i rodièe srdeènì zve

kaplan.


