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Číslo 1/V leden 2003 Proti dobrovolnému daru

Ve jménu Páně

Ve jménu Božím jsme se opět rozloučili se starým rokem a vstoupili do roku nového. Nejeden z nás si 
jistě vzpomene na všelijaké předpovědi a “proroctví”, když jsme se chystali vstoupit do roku 2000. Nejednou 
jsme slyšeli, že to má být rok magický. Ani jsme se nenadáli a jsme o tři roky dál a čas plyne. Žádná magie se 
nekonala. Kdo se snažil žít podle Božího zákona a plnit své povinnosti, nemůže říci, že by to byl rok špatný. 
Kdo ale pořád uvažuje a zkouší Boží řád obcházet, není spokojen nikdy. Snad by na prahu nového roku nebylo 
na škodu si připomenout to, o čem jsme uvažovali o Slavnosti Matky Boží Panny Marie 1. ledna tohoto roku 
nového. Byla tu položena otázka, proč slavíme Matku Boží, když bychom se měli na prvním místě dovolávat 
Boha a jeho pomoci. Odpověď je velmi prostá. Protože přijmeme-li Boha tak, jak jej přijala Panna Maria, 
nebudeme muset k Němu ani tak hlasitě volat, jak nejednou voláme. Panna Maria nosí jako Matka svého a 
Božího Syna pod svým srdcem, zatímco nejeden křesťan nechává Boha jít jen vedle sebe a to ještě v uctivé 
vzdálenosti, aby mu do života moc nemluvil. Těm, kteří používají třeba umělý chrup, nepomůže tato pomůcka 
v kapse či v kabelce, ale musí být v ústech. Stejně jako umělá srdeční chlopeň či umělý kolenní kloub 
nepomůže člověku, pokud není voperován do organismu. Je na nás, jaký rok bude podle toho, na kolik se stane 
Ježíš Kristus naší součástí, nejen sezónním zbožím.

Protože nežijeme jako křesťané ve vzduchoprázdnu, musíme si všímat i různých věcí, které se nás 
dotýkají. V tomto roce čeká naši republiku taky volba prezidenta republiky. Nebude to volba, které by se mohli 
účastnit všichni občané, jak to v některých zemích existuje. Přesto však myslím, že nepřeženu, když řeknu, že 
by mělo být i povinností křesťanů se za dobrou volbu modlit. Víte, ono potom nadávat, izolovat se a dělat ze 
sebe jediného spravedlivého v celém vesmíru vypadá komicky. Běh světa řídí Bůh ve svých rukou, na tom 
nikdo nic nezmění. Někdy ale dopouští, aby zvítězila lidská “moudrost”, aby se člověk poučil pro časy budoucí. 
To poučení bývá dost bolestivé a člověk místo aby uznal svou vinu, chce hnát k zodpovědnosti i málem Boha 
samého. Opravdu neizolujme se, tím pracujeme proti sobě.

Na tuto poslední větu by mohla navázat vzpomínka na vánoce, které trvají do svátku Křtu Páně. Při 
vánočním a novoročním osobním přání mi řekl jeden dobrý známý, - upřímný člověk: “Otče, sledoval jste o 
svátcích trochu televizi ?” Řekl jsem, že ne, protože jednak je dost přípravy na sváteční bohoslužby a ono se 
nedá dost dobře sednout, či kleknout k přípravě, když se zrovna odběhne od televize. A onen člověk pokračuje: 
“To je přece hrůza, co nám letos připravili. Pohádky jsou jistě pěkné, ale o pravé podstatě vánoc téměř nic, v 
rádiu žádné koledy...” Tak jsem odpověděl protiotázkou: A kdo by to měl v těch médiích tak trochu prosadit? 
Když se mluví o možnosti angažovat se, křesťané nejednou odcházejí s tím, že oni se do politiky plést nemohou 
a nebudou. Co je to ale politika? Tady přece nejde o žádnou politiku, ale o běžný lidský život a o to, co jej 
utváří. Není tak trochu vinou křesťanů, že jsme svědky další tzv. normalizace? Že křivdy spáchané minulým 
režimem nebyly nijak řešeny a jejich autoři a vykonavatelé se omlouvají, že jednali podle platných zákonů - čili 
normálně, že víra už je zase považována za záležitost minulého, či předminulého století a věřící člověk 
považovaný za hlupáka se už zase stává normální…

Sledujme, jak se mlčením křesťanství zase leccos normalizuje k naší škodě. Máme-li jednou vstoupit do 
Evropské unie, pak jistě ne jako beztvará hmota či neidentické stádo, ale jako lidé, vědomí si své důstojnosti, 
hodnoty, historie a všeho, z čeho jsme celé generace vyrůstali. I tady je místo pro jakousi zhoubnou 
normalizaci. Když pan prezident mluvíval o mravních hodnotách, o vyšším principu, tvářili se někteří, jako by 



spadli z Měsíce, protože neuznávat nic kromě toho, co sním, či do čeho se obleču, se zdá taky normální, ale 
není to normální, alespoň pro člověka ne.  

Když se ještě jednou ohlédneme za vánočními a silvestrovskými programy, mohli bychom dát otázku 
panu ministrovi kultury Dostálovi, jak ta naše kultura vypadá a co připravuje pro budoucí generace, když na 
veliké svátky je schopna “ohřát”jen řadu pohádek, mimochodem i velmi pěkných, ale nového nemá nic. On by 
pan ministr udělal mnohem lépe, kdyby se podíval na to, co jeho resort připravuje pro společnost, co jí dává a 
co tu po naši generaci zůstane těm budoucím. Zatím se zdá, že stačí jen na vylévání si zlosti na církvi. Nevím, 
na kolik budoucí generace přijmou třeba zničení pokladů hudby tím, že se z nich dělají bláznivé muzikály.

Tak tedy, křesťané, bratři a sestry, ve jménu Páně do nového roku, ale zabraňme normalizaci v mnoha 
oblastech, kde už je téměř hmatatelná. Jestliže Duch svatý uvádí do celé pravdy, pak jistě dává i světlo a sílu, 
aby se církev, která je Kristovým tajemným tělem ubírala vpřed a ukazovala v moci tohoto Ducha svatého cestu 
dalším.

P. František

„SPLNĚNÉ PŘÁNÍ"

Milí bratři a sestry v Kristu!
Vánoční svátky uběhly jako voda a je čas, abych se, stejně jako vy, i já vrátil ke svým povinnostem, 

které na mě v Římě čekají.
Letos, jak víte, jsem prožil Vánoce doma společně s Angelem ze Sicílie, který letos zatoužil prožít 

vánoce v jiné zemi. Pevně věřím, že od nás odjížděl spokojen: viděl něco z našich vánočních tradic; měl 
možnost ochutnat některá z našich tradičních jídel; viděl alespoň část z našich zasněžených Beskyd; 
zaskandoval si i na hokejovém utkání Třinec-Vsetín; navštívil Prahu na tři dny, atd. Jak mi sám řekl, odvezl si 
ze své návštěvy u nás mnoho hezkých zážitků.

Ale toto není to hlavní, o čem jsem chtěl psát. Chtěl jsem se s vámi, bratři a sestry, podělit o jeden 
zážitek, který mi Pán dopřál v říjnu minulého roku. Zážitek, který měl a má pro mě velký význam, a podle 
něhož jsem také nazval tento svůj příspěvek: tím „splněným přáním" bylo pro mě osobní setkání se Svatým 
Otcem, které jsem si přál již velmi dlouhou dobu. Pán mi ho dopřál 28. října 2002 při mši svaté v bazilice sv. 
Petra, slavené na zahájení nového školního roku pro všechny studenty papežských univerzit v Římě. Já jsem 
byl společně s osmi dalšími bohoslovci vybrán, abychom na této mši svaté konali ministrantskou službu (ty 
fotografie zachycují některé momenty z průběhu mše svaté).

Svatý Otec liturgii nepředsedal, 
pouze koncelebroval (jeho křeslo bylo 
umístěné vpravo od obětního stolu, jak 
je vidět i na fotografiích). Během mše 
svaté jsem viděl, že není možné se k 
němu dostat a osobně ho pozdravit, ale 
zůstávala ve mně stále naděje, že se to 
nakonec nějak podaří. Po závěrečném 
požehnání, které udělil všem přítomným 
kard. Grocholewski, jenž předsedal mši 
svaté, se procesí odebralo do sakristie, 
kde jsme s křížem a svícemi počkali na 
průchod celého procesí. Když procházeli 
kolem nás všichni kněží a biskupové, 
kteří koncelebrovali při mši svaté, všimli 
jsme si, že je připravené naproti nám 
křeslo. Když přešlo celé procesí a 
nakonec přivezli Svatého Otce na 
pojízdných schodech, zastavil se přímo před námi, sešel pomalu ze schodů a posadil se do připraveného 
křesla… a osobně přijal a požehnal všem ministrantům a jáhnům, kteří přisluhovali při mši svaté. Vzhledem k 
tomu, že tato jeho „zastávka" nebyla vůbec v plánu, jak nám pak sdělil hlavní ceremoniář, všichni jsme v tom 
viděli jasný Boží zásah. Tento fakt mě pouze znovu utvrdil v tom, že Bůh zná touhy a přání našich srdcí.



A to je také to, co bych vám, bratři a sestry, chtěl popřát: abyste se nebáli mít ve svém srdci byť i velká
přání. Pokud je budete s vytrvalostí přednášet Bohu, a pokud ony budou ve shodě s Jeho vůlí, uvidíte, že je vám 
Bůh splní.

Přeji vám tedy a vyprošuji do Nového roku 2003: „Boží požehnání a milosti Ducha svatého, a také to, 
aby nám Pán daroval „srdce", které by ho upřímně hledalo, a „oči", které by dokázaly vidět Jeho nesmírnou 
lásku, které se nám v tolika podobách každý den od Něho dostává." POŽEHNANÝ ROK 2003!

Zdeněk Gibiec

Čas radosti, veselosti

V sobotu 28.12.2002 pro naši farnost nastal tak trochu sváteční den: měla své setkání. Jak jistě víte, tato 
tradice společenského setkání třineckých katolíků započala v roce 1994 tzv. Setkáním rodin, která až do konce 
roku 1998 pravidelně organizovala paní Jiřina Horniaková jako ředitelka Charity Třinec v Dělnickém domě. Od 
roku 1999 se organizace ujala skupina dobrovolníků (dnešní Sanctus Albertus), která akci přejmenovala na 
Setkání farnosti a navíc v roce 2000 i přenesla do mnohem reprezentativnějších prostor Domu kultury na 
Terase. Setkání 2002 bylo tedy již vlastně devátým v pořadí a v prosinci 2003 bychom rádi oslavili jubilejní 10. 
setkání, dá-li Pán Bůh. Ale vraťme se k onomu poslednímu sobotnímu odpoledne v dnes již minulém roce 
2002, kdy se naše farnost sešla v KD Trisia, abychom prožili společenství farní rodiny v době vánoční.

Setkání se kromě „našich" P. Františka Vrubla a P. Radka Drobisze zúčastnili biskupský vikář a náš 
děkan P. Rudolf Sikora, dva studenti diecézního semináře Redemptoris Mater v Římě, z toho jeden třinecký 
rodák Ing. Zdeněk Gibiec a jeden rodák z italské Sicílie Angelo Portale, „vánoční host" Zdeňka Gibca. 
Nechyběli ani politici: Ing. Emil Škrabiš (senátor za KDU-ČSL) a RNDr. Věra Palkovská (místostarostka 
Třince). Kromě výše uvedených se našeho posledního setkání zúčastnilo dalších cca 500 účastníků všech 
věkových skupin. Každopádně srdečně děkujeme všem, kteří si našli čas a navštívili naše setkání, díky Vaší 
účasti víme, že organizace takové akce má smysl a nic nepotěší organizátory více než plný sál a plné balkóny.

V letošním roce se na setkání o celkový hudební doprovod postaral náš varhaník Petr Vondráček, 
student ostravské konzervatoře.

Setkání začalo s mírným zpožděním krátce po třetí hodině odpolední koledou „Narodil se Kristus Pán" v 
provedení „pop". Poté již na scénu přišla staronová moderátorská dvojice: Barbara Bocková (moderovala 
setkání již počtvrté) a její nový partner na scéně Ing. Dominik Szlauer, který nahradil Ing. Wiesława Waniu. Po 
jejich uvítání scéna patřila chrámovému sboru Laudamus, který nám krásně zazpíval čtyři koledy. Po nich 
získalo naše setkání tak trochu exotický charakter, neboť jsme mezi námi přivítali čtyři řádové sestry z 
komunity DONUM DEI z nedalekého Frýdlantu nad Ostravicí. Tato komunita se mezi jinými stará o 
problematické skupiny obyvatelstva. Peníze na činnost získává provozem sítí kvalitních restaurací, z nichž k 
nám nejblíže je stylová restaurace Živá voda na frýdlantském náměstí, kde Vás srdečně zveme. Tyto sestry 
tmavé pleti (jsou původem z francouzské Polynésie v Tichém oceánu a afrických zemí Burkina Faso a Kongo) 
nám zazpívaly tři skladby s použitím mj. i původních hudebních nástrojů ze zemí, odkud pocházejí. Poté 
setkání pokračovalo v mezinárodním duchu. O svém kněžském povolání nám vyprávěli P. Radek Drobisz a 
dále hosté z Říma: Zdeněk Gibiec a v italštině i Angelo Portale ze Sicílie se Zdeňkovým překladem. 
Následovala část setkání v „lehčím duchu": všichni jsme zatleskali velmi zdařilému vystoupení trojnásobné 
mistryně ČR v moderní magii Radany Vozňákové z Rychvaldu, která si zakouzlila i s dětmi a její show 
perfektně pobavilo opravdu všechny v sále. Poté zábava pokračovala: následovalo One man talkshow Jiřího 
Kuchaře - místního baviče, který krásnou řečí „po našemu s jihomoravským přízvukem" vyprávěl jeden ze 
svých werkových příběhů pod názvem „Granik". Příští rok prý bude pokračovat příběhem o jeřábnici Máni. 
Před přestávkou jsme ještě byli svědky vylosování vánočního kvízu farního časopisu MOST: hlavní cenu 
(hodiny Winchester a šampus) vyhrála Lucie Marszalková.

Druhou část setkání začalo vystoupení dětí z „malé scholy", které nám zazpívaly dvě písničky a ujistily 
nás, že Genio Worek jako šéf farního sboru Laudamus bude mít v budoucnu z čeho vybírat. Poté následoval 
jakoby hlavní bod programu: vystoupení třinecké katolické farní mládeže, která předvedla divadelní 
představení - retrospektivní hru v krásných dobových kostýmech o významných osobnostech katolické církve 
minulých století. Vystoupilo v ní 21 mladých herců a jejich počin si určitě zaslouží naše poděkování, taktéž i P. 
Radek za vedení přípravy hry. A následovala závěrečná tombola, v níž bylo hodně cen, mj. dort a podepsaný 



dres HC Oceláři Třinec, který ale kupodivu vyhrála holka. Konec setkání byl tradičně symbolický: vzájemné 
lámání oplatků s přáním všeho dobrého v novém roce 2003 za zvuku českých a polských koled. Nakonec, po 
oficiálním ukončení setkání, následovala volná zábava za zvuku populárních melodií v provedení klávesisty 
Petra Vondráčka. Nakonec si někteří i zatancovali. A to bylo už opravdu všechno. Vlastně ne: během první 
části setkání proběhla v předsálí velkého společenského sálu autogramiáda dvou třineckých hokejistů: kapitána 
Richarda Krále a Pavla Janků, kteří sebou přinesli k podpisu plakáty třineckého týmu. O autogramiádu byl 
zejména mezi mládeží obrovský zájem. Pak předsálí patřilo hrám pro děti, které připravili organizátoři. Jinak 
doufáme, že všem hostům chutnalo připravené občerstvení a celková nálada. Setkání farnosti se mohlo konat 
zejména díky našim sponzorům, kterým tímto v abecedním pořadí děkujeme za jejich finanční podporu akce: 
Edvard Babilon - kuchyňka a domácí potřeby BERM Třinec, Edvard Bednarz - potraviny BEA Nebory, RNDr. 
Josef Brozda - Lékárna Oáza, Jana Bulawová - restaurace a potraviny Harcov, Návsí, Viktor Klimant -
pokládání dlažby, Třinec, Štefan Kopkáš - sklenářství Marie, Bohumír Kukuczka - pohřební služba, Jaroslava 
Procházková - knihkupectví a papírnictví LITERA Třinec, MUDr. Buhuslav Stabrawa - soukromá chirurgická 
ambulance Třinec, Ing. Kryštof Szlauer - kuchyňka BETINA Český Těšín, Milan Štourač - výrobky z betonu, 
Vendryně, Otýlie Štouračová - malované umělecké sklo Vendryně, MUDr. Františka Uhlářová - soukromá 
ambulance praktického lékaře Třinec, Anton Vlčák - stavební firma a mezinárodní autodoprava Mútné, 
Slovensko.

Drazí farníci, věříme, že nám zachováte přízeň a i v roce 2003 si najdete cestu na akce, které se snažíme 
pro celou naši farnost co nejlépe připravit. Pokud se někdy něco nepovede, věřte, že se budeme snažit polepšit. 
Takže snad nashledanou v sobotu 27.12.2003 na 10. Setkání farnosti 2003.

Marian Kozok, „Sanctus Albertus".

Stalo se … AD 2002

Leden 2002

 Poslední lednovou sobotu se konal tradiční charitní ples v Dolní Lištné a zábava byla velmi dobrá, za což 
patří poděkování paní Jiřině Horniakové.

 Zemřel dlouholetý přispívatel do MOSTu, pan Franciszek Babiuch.
 Proběhla Tříkrálová sbírka 2002, kterou organizovala Charita Třinec. V naší farnosti se do ní zapojilo 

celkem 6 skupinek, které koledovaly a vybíraly finanční dary pro potřeby projektů České katolické charity.

Únor 2002

 Proběhlo podařené víkendové setkání farní mládeže v Mostech u Jablunkova.
 Po dobu velkopostní byl v našem kostele umístěn „Kříž dobrých skutků“, na který děti lepily kytičky, když 

učinily nějaký dobrý skutek. Nápad katechetek Michaely Wawreczkové a Pavly Golasowské se setkal s 
úspěšným ohlasem.

Březen 2002

 Proběhla akce Misijní koláč, jejíž výtěžek 35.000,-Kč byl věnován na podporu Papežského misijního díla. 
V jejím rámci byl propagován program Adopce na dálku, kterým můžeme financovat vzdělání dětí zejména 
z Indie a Ugandy. Akci připravily a provedly Michaela Wawreczková a Pavla Golasowská s pomocí svých 
spolupracovníků. Akci doprovázela dobročinná akce Velikonoční pohledy.

 V týdnu před Květnou nedělí proběhly postní rekolekce pod vedením P. Dariusza Miłosza Kaczmarczyka 
OFM z františkánské komunity v Jablunkově. Tématem rekolekcí byla myšlenka: Ježíš Kristus, jeho účast v 
Církvi a životě každého křesťana.



 Poprvé se v naší farnosti neslavila Vigilie Zmrtvýchvstání Páně v sobotu večer, ale tyto obřady se přesunuly 
na časné nedělní ráno. V sobotu byly pouze obřady svěcení velikonočních pokrmů a Korunka k Božímu 
Milosrdenství.

 Dětská schola strávila víkend na faře na Salajce. Na programu byly hry, písničky, zábava, ale rovněž i 
adorace, modlitba a křížová cesta (pro starší děti v přírodě).

 Členové PKRD (Podwórkowe Kółko Różańcowe Dzieci) Třinec v rámci velkopostních aktivit navštívili s 
drobnými velikonočními dárečky a výzdobou seniory v klášteře v Jablunkově a v třineckém Domově 
důchodců.

Duben 2002

 Vyšlo jubilejní 100. číslo farního měsíčníku MOST. Číslo mělo mimořádně 10 stran a částečně bylo 
retrospektivou redakce za uplynulými osmi lety.

Květen 2002

 Proběhlo setkání mládeže našeho děkanátu s Otcem biskupem na Kozubové, kterého se zúčastnilo asi 60 
mladých lidí z naší farnosti.

 V den Vigilie Seslání Ducha Svatého se konala pobožnost společenství mladých, tzv. Večer červených růží, 
které měly symbolizovat červené jazyky ohně Ducha Svatého.

 Byly zhotoveny vstupní vrata do farní zahrady jako součást přípravy na podzimní farní zahradní slavnost.
 Naši ministranti získali pěkné šesté místo ve floorballovém turnaji v Ostravě-Třebovicích.
 Třinečtí skauti prožili zajímavý víkend na faře v Albrechticích.
 Celkem 72 dětí přistoupilo k prvnímu svatému přijímání. Po několika letech společného obřadu se slavnost 

konala opět odděleně pro českou a polskou skupinu.

Červen 2002

 Někteří třinečtí farníci (zejména ti mladí) z PKRD Třinec se zúčastnili poutě na Jasną Górę u 
Czenstochowy.

 Některé děti z naší farnosti se zúčastnily o prvním letním víkendu zábavně – poučného pobytu na faře ve 
Vendryni pod vedením katechetek a za účasti Otce Radka.

 Farní sbor LAUDAMUS navštívil farnost Albrechtice u Českého Těšína kde zazpíval písně z velikonočního 
repertoáru.

 Ministranti uspořádali v Třinci na Kanadě fotbalový turnaj 4 farností a strávili tak příjemné odpoledne.
 Otec Radek a naše farní mládež přichystali pro cca 40 prvokomunikantů odpoledne plné her.
 S naší farností se po roce jáhenské praxe rozloučil Mgr. Marcin Sławicki, který přijal kněžské svěcení a byl 

ustanoven kaplanem ve farnosti Kravaře-Kouty.

Červenec 2002

 Otec František ustanovil další 4 nové akolyty: Jana Chudého, Daniela Jasie, Lubomíra Kučáka a Milana 
Kupczaka, kteří tímto posílili řady laiků, kteří v naší farnosti pomáhají podávat svaté přijímání.

 Byla opravena střecha a okapy na farní budově.
 Třinecký bohoslovec v Římě Zdeněk Gibiec se jako jediný třinečák zúčastnil Světového setkání mládeže v 

kanadském Torontu, mj. za účasti Svatého Otce Jana Pavla II.
 Někteří naši farníci se zúčastnili „Pieszej pielgrzymki z Zaolzia na Jasną Górę“.
 V Horní Lomné se konal letní tábor naší farní „malé scholy“, neboli dětské scholy.



Srpen 2002

 Farní mládež si užívá léta jak výlety na hory, tak zejména společným volejbalem u „první polské“, Otec 
Radek pořádá ministrantům různé výlety: Svatý Kopeček, Javorový, Hrčava a Horní Lomná.

 Mnoho našich farníků se zúčastnilo mše svaté v Krakově, kterou tam sloužil Svatý Otec Jan Pavel II. u 
příležitosti své další návštěvy v Polsku.

 Někteří členové farního společenství mladých se zúčastnili spolu s Otcem Radkem týdenního pobytu v 
italských Dolomitech.

Září 2002

 Tradiční zahradní slavnost u příležitosti farní pouti skončila podruhé po sobě značně předčasně a její průběh 
byl zásadně negativně ovlivněn silným přívalovým deštěm, který se spustil zrovna v den slavnosti ráno a 
pršet přestalo fakticky až večer. Pro organizátory ze Sanctus Albertus bylo počasí velkým zklamáním a 
změnilo vniveč připravený program a vynaložené úsilí během přípravy. Snad v roce 2003…nebo zase ne?

 Celkem 6 našich farníků začalo studium dvouletého katechetického kurzu na biskupství v Ostravě: Božena 
Špitová, Erna Ciencialová, Lucie Krajčovičová, Irena Szymoniková, Beata Krainová a Ing. Tomáš Demel. 
Katechetů by snad mělo být dost, aby bylo dost katolických dětí.

Říjen 2002

 Započala příprava na Svaté biřmování 2003.
 Náš polský chrámový sbor vystoupil v rámci Papežského dne v polské farnosti Goleszów.
 Proběhla výroční konference členů sdružení Sanctus Albertus. Jako hlavní cíle si sdružení vytklo pořádání 

Farního festynu, Setkání farnosti, podporu chrámového zpěvu a obecně podporu kulturního, společenského 
a uměleckého života v naší farnosti. Prvním předsedou na období do podzimu roku 2004 byl zvolen Ing. 
Mgr. Stanislav Janczyk.

 Otec František jmenoval tříčlennou ekonomickou radu farnosti jako svůj poradní a pomocný orgán ve 
složení Barbara Bocková, Ing. Robert Golasowski a Ing. Marian Kozok.

 Plně se zprůjezdnila „Myší díra“ a do našeho kostela je nyní dojezd ze Starého Třince i z Terasy a Lyžbic 
velmi pohodlný a rychlý.

 Proběhly Farní rekolekce 2002 pod vedením P. Czesława Blocha z Polska. Ústředním tématem bylo Boží 
Milosrdenství. 

Listopad 2002

 Sdružení Sanctus Albertus ve spolupráci se Sdružením Ochrana nenarozeného života v Třinci uspořádalo v 
kině Kosmos Bazar dětského oblečení – Zima 2002.

 Náš farník Henryk Wawreczka (fy WART) vydal v letošním roce celkem 5 druhů pohlednic a kalendářů s 
motivy našeho farního kostela: tři pohlednice (dva historicko-letní motivy, jednu jako vánoční přání), malý 
kalendář plus a nástěnný kalendář coby upomínku a poděkování všem dárcům, kteří se zasloužili o 
financování velké generální opravy fasády chrámu v letech 2000-2001. 

 Dva naši farníci byli zvoleni v komunálních volbách členy městského zastupitelstva: JUDr. Jitka Kyvalská 
(členka městské rady) a Ing. Petr Vondráček, oba na kandidátce KDU-ČSL.

Prosinec 2002

 Během adventu v našem kostele opět stál Vánoční strom, pod který farníci ukládali dary pro seniory z 
domova důchodců a pro postižené děti.



 Místní organizace KDU-ČSL zorganizovala poslední adventní neděli v Domečku výstavu domácích 
betlémů a započala tak jistě novou tradici.

 Vánoce 2002 proběhly v naší farnosti v krásné atmosféře dané nejen počasím (slunce, sníh, mráz, modrá 
obloha), ale i duchovním programem: Vánoce započaly již tradiční odpolední mší svatou o Vigilii Narození 
Páně za velké účasti věřících a pokračovaly po další dva dny bohoslužbami v zaplněném a krásně 
vyzdobeném kostele. Krásné odpoledne s poslechem reprodukovaných koled a u jesliček ve ztemnělém 
kostele jsme mohli prožít v den Božího Hodu Vánočního.

 Čtvrtý den před koncem roku 2002 se v KD Trisia konalo 9. setkání farnosti, jehož se jako hosté zúčastnili 
mj. senátor Ing. Emil Škrabiš, místostarostka Třince RNDr. Věra Palkovská, biskupský vikář P. Sikora. 
Setkání se zúčastnilo asi 500 farníků a dle názorů zúčastněných se povedlo. Obsáhlý článek o tomto setkání 
přinesl i místní týdeník Horizont a rovněž i toto 109. číslo MOSTu se k němu vrací samostatným článkem.

Sepsal Ing. Marian Kozok

DÁRKY PRO BETEZDU A BETANII

Milí farníci a všichni lidé dobré vůle!
Naše společná farní akce "Vánoční strom 2002" se již stala minulostí, ale dovolte alespoň pár slov o 

jejím průběhu. Náš strom jsme dostali (stejně jako loni) z lesa rodiny Bobkových z Gutů, za což jim patří 
srdečné díky.

Perníčky napeklo pár ochotných žen, které si ale řekly, že nebudou péct tak tvrdé, ba až kamenné 
perníčky jako minule, ale použijí jiný recept a napečou perníčky rozplývající se na jazyku. Což se také stalo. 
Perníčky se ale nerozpadly na jazyku, rozpadly se po dvou dnech v kostele přímo na stromku a v košíku. Zjistili 
jsme, že jim nesvědčil vlhký kostelní vzduch a peklo se znovu. Napekly se opět naše osvědčené "kameňáky", 
které přežily i pád stromku (než byl pořádně zatížen dárky). A potom jsme už jen s potěšením sledovali, jak 
ubývá perníků v košíku a přibývá dárků pod stromkem. A bylo jich opravdu hodně. První várku, plné dva kufry 
aut se sklopenými zadními sedadly, jsme do Domu pokojného stáří Betania a Křesťanského domova Betezda 
odvezli 18.12.2002. Po vyložení a předání nákladu jsme byli pozváni paní ředitelkou Piętakovou na kávu a 
vánoční cukroví, které pekli mladí svěřenci domova Betezda. V rozhovoru s paní ředitelkou jsme se dozvěděli 
něco málo o historii těchto dvou zařízení v Komorní Lhotce a také o tom, jaký je program dne v Betezdě a jak 
se mají dědečkové a babičky v Betanii. Paní ředitelka děkovala za všechny dárky nejen při loučení, ale i v 
průběhu našeho rozhovoru a ujistila nás, že všechny najdou své příjemce.

Podruhé jsme se vypravili do Komorní Lhotky 27.12.2002 s dalším nákladem dárků. Zaplnili jsme celý 
kufr od auta a vyrazili. V Komorní Lhotce jsme byli opět velmi mile přijati, a protože Otec Radek vzal sebou 
kytaru a Gabka Golasowská flétnu, zazpívali jsme si se zaměstnanci a s dětmi domova Betezda koledy. Pak 
ještě chvilka povídání a už jsme se loučili. Při loučení nám jedna z tet (tety jsou zaměstnankyně domova 
Betezda) kromě díků za dárky řekla: "Škoda, že jste neviděli v pátek při besídce rozzářené oči dětí, když 
dostaly tolik dárků". Je pravda, že nikdo z nás tu jejich radost neviděl, ale jistě nás všechny může těšit, že jsme 
k ní svou štědrostí a otevřeným srdcem přispěli. Velké díky všem dárcům, kteří přinesli své dárky pod 
"Vánoční strom" a rozsvítili světla radosti v očích dětí, dědečků a babiček.

Organizační tým - Pavla Golasowská a Míša Wawreczková pod odborným vedením Otce Radka.

Poděkování

Váženým členům Římskokatolické farnosti v Třinci

V Komorní Lhotce, dne 2.1.2003

Poděkování
Vyjadřujeme hlubokou vděčnost všem ochotným dárcům, členům farnosti Římskokatolické církve v 

Třinci, vedené p. páterem Vrublem, kteří s velkou obětavostí a láskou přinášeli v adventním období své dárky, 



určené pro mentálně postiženou mládež z domova Slezské diakonie BETEZDA a seniory z domova BETANIA 
v Komorní Lhotce. Dárky způsobily všem obdarovaným velkou radost.

Náš vřelý dík patří zvláště organizátorům sbírky, panu kaplanovi Drobiszovi a katechetkám paní 
Golasowské a paní Wavreczkové za úsilí a čas, který této akci věnovali. Spolu s tímto hmotným projevem lásky 
k bližnímu bylo podáno také svědectví víry slovem a nádhernými křesťanskými písněmi.

Děkujeme Vám za vaši štědrost: ,,Neboť služba této oběti nejen doplňuje, v čem mají bratři nedostatek, 
nýbrž také rozhojňuje díkůvzdání Bohu” (2. Korinstským 9,12).

Do nového roku 2003 Vám přejeme hojnost Božího požehnání, radost a pokoj v Ježíši Kristu, našem 
Pánu.

Za kolektiv zaměstnanců i klientů domovů BETEZDA a BETANIA
Anna Piętaková, vedoucí středisek

Malé zamyšlení

„Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky“ Mat 9,13

Je všeobecně známou skutečností, že v dnešní době je obtížné najít zaměstnání. Přesvědčují se o tom 
hlavně absolventi škol bez praxe, lidé předdůchodového věku, nemocní, nebo jinak hendikepovaní. Každý 
zaměstnavatel, nebo organizace totiž hledá jen perspektivního, zkušeného, zdravého a produktivního 
zaměstnance, člověka bez slabostí nebo „nedokonalostí“. Když takto uvažujeme, zdá se až nepochopitelné to, 
co nám říká výše uvedený verš evangelia sv. Matouše. Boží přístup se ale vymyká lidské logice. Bůh povolává 
člověka, který má tady na zemi hlásat Boží slovo, šířit Boží království, být „světlem“ a „solí země“. Všimněme 
si, že k tak důležitému úkolu povolává často člověka slabého, hříšného a selhávajícího, někdy dokonce i 
mentálně postiženého. Proč?

1. Bůh miluje každého člověka bez rozdílu. Uvědomme si, že není na zemi člověka, který by byl mimo 
Boží milost a lásku. Já i ty jsme pozváni do Boží blízkosti. Bůh chce být součástí našeho života, a to i tehdy, 
když tak často padáme a klesáme ve svých skutcích a myšlení, protože za nás položil svůj život.

2. Bůh má moc proměnit člověka. On k sobě pozval celníka Matouše, který nebyl uznávaným člověkem 
v očích farizejů a učedníků písma. Jindy oslovil ženu, která nevedla spořádaný život, měla chaos ve svých 
vztazích s pěti muži a ten, se kterým žila, nebyl jejím mužem … On je pozval k sobě a proměnil. Změnil jejich 
život, který neměl hodnotu ani cíl na plnohodnotný a cílevědomý život. Bůh tak i nás zve k sobě a má moc 
naplnit náš často nedokonalý život něčím trvalým a smysluplným. Jedině On má tu moc. Nyní, když stojíme na 
prahu nového roku, je  zvláště vhodná příležitost si toto uvědomit a hlavně snažit uskutečnit. Ať jsme svědky 
Jeho moci, lásky a požehnání.

Janusz Kroczek

Modlitba Svatého Otce Jana Pavla II. za rodinu

Bože,

od něhož pochází každé otcovství na nebi i na zemi,
Otče,
který jsi Láska a život,
učiň,
aby se každá lidská rodina na zemi stala
skrze tvého Syna Ježíše Krista zrozeného z ženy
a skrze Ducha Svatého
pramenem Boží lásky,
skutečným chrámem života a lásky
pro generace, které se neustále obnovují.

Učiň,

aby tvá milost vedla myšlenky i skutky manželů



k dobru jejich rodin i všech rodin na celém světě.

Učiň,

aby mladé generace nalezly v rodině
silnou podporu pro své lidství
a růst v pravdě a lásce.

Učiň,

aby láska, posílená milostí svátosti manželství,
byla silnější než každá slabost a každá krize,
kterými někdy naše rodiny procházejí.

A konečně, na přímluvu svaté rodiny z Nazareta,
dej,
aby církev
v rodině a prostřednictvím rodiny
mohla plodně naplnit své poslání
uprostřed všech národů země.

Skrze Krista našeho Pána,
který je Cesta, Pravda a Život na věky věků.

Amen.

Z kolędą potrzebującym

Adam Mickiewicz: „To prawda, że Chrystus narodził się w Betlejemskim żłobie, lecz biada Ci, jeśli nie 
narodził się w Tobie!”

Święta Bożego Narodzenia są najpiękniejszymi świętami w roku, ponieważ rodzi się Chrystus. Nie 
ważne są wszystkie zewnętrzne przygotowania, ale ważne przygotowanie serca szeroko otwartego tylko dla 
Niego. Pan Jezus z miłości do każdego człowieka ponad 2000 lat temu przyszedł na świat – On pragnie naszej 
miłości a także chce, abyśmy tą miłością obdarowywali każdego człowieka.

I my możemy zrobić prezent dla Jezusa. Jednym z nich będzie czyste serce gotowe na Jego przyjście a 
drugim – uczynić coś dobrego dla innych z czego Jezus będzie się bardzo cieszył.

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście.” Mat 25,40
Dla dzieci z Podwórkowego Kółka Różańcowego, ich rodziców i sympatyków Radia Maryja stało się 

już tradycją, by ostatnią niedzielę Adwentu spędzić wśród tych, którzy najbardziej potrzebują miłości – wśród 
chorych i starszych. Dlatego ze swoim krótkim programem, życzliwym słowem, kolędą i opłatkiem zawitały 
dzieci i ich rodzice w niedzielę do Domu Pomocy Społecznej w Trzyńcu. Żeby było zupełnie rodzinnie, nasze 
parafianki napiekły różnego rodzaju ciasta na stół wigilijny. I tak w bardzo przyjemnej, życzliwej i ciepłej 
atmosferze spędziliśmy czas wśród pensjonariuszy. Pan Cz. Pomykacz i Zuzka akompaniowali w czasie śpiewu 
i wspólnej biesiady na organkach i akordeonie. Kto nie mógł zejść do salki, tych dzieci odwiedzały w ich 
pokojach obdarowywując stajenką, życzeniami i opłatkiem.

Pragniemy podziękować dyr. Domu Pomocy Społecznej mgr T. Hławiczce za załatwienie naszego 
przyjazdu i odjazdu i życzyć, by serca całego personału były stale przepełnione miłością dla bliźnich w 
potrzebie. Jesteśmy pełni podziwu dla ich trudnej, lecz pięknej pracy codziennej. Dziękujemy wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób pomogli nam, byśmy mogli czas przy świątecznym stole wypełnić radością i 
miłością. Szczególnie dziękujemy p. U. Hudeczek z AD Servicu za  sponsorowanie papieru potrzebnego do 
życzeń i stajenek betlejemskich, dzieciom z 2 PSP oraz 6 ZŠ w Trzyńcu, które wraz z swymi wychowawcami 
włączyli się do akcji malowania stajenek. Także dzieciom i ich rodzicom z kółka różańcowego, którzy cały 
miesiąc przygotowywali się do tej akcji, oraz wszystkim parafiankom za upieczenie wspaniałych ciast i inne 



dary. Tej radości, którą wszyscy wspólnymi siłami sprawiliśmy potrzebującym nie da się opisać, to trzeba 
przeżyć i pozostawić w pamięci.

W sobotę 21.12. odwiedziliśmy klasztor Elżbietanek w Jabłonkowie tak samo z kolędą, opłatkiem, 
życzeniami i stajenką. I tam spotkaliśmy się z bardzo życzliwym i ciepłym przyjęciem. Mateczce i wszystkim 
siostrom życzymy, by ich życie stale było przepełnione Miłosierdziem Bożym i tym tak pięknym i serdecznym 
stosunkiem do swych podopiecznych, który nam się bardzo podobał. Życzymy także, żeby powiększały się ich 
szeregi i przybywało wolnych miejsc dla potrzebujących, którzy właśnie w tym domu mogą się czuć 
bezpiecznie pod ochroną Pana Boga i troskliwych, dających ciepło, dobre słowo i potrzebną opiekę sióstr 
zakonnych.

Dzięki miłości każda droga do świętości staje się łatwa. Bóg stworzył nas dla nieba. Trzeba sobie 
jednak na nie zasłużyć życiem według woli Bożej. I wówczas każda myśl, każdy dobry czyn, drgnienie serca, 
stanie się modlitwą dającą nam siły. Obserwując dzieci w czasie składania życzeń można było zauważyć także 
ich wielkie wzruszenie, chęć pomocy innym a u niektórych wręcz opiekuńczą troskę. Dzięki odwiedzinom w 
klasztorze Elżbietanek i domu pomocy społecznej i my zostaliśmy bardzo obdarowani właśnie tą radością, 
którą wywołaliśmy naszym przyjściem. A za to Wam, wszystkim potrzebującym wielkie Pan Bóg zapłać.

Serdecznie zapraszamy w sobotę 18.1. na spotkanie Sympatyków Radia Maryja z Ojcem Cherubinem i 
kolędą. Spotkanie odbędzie się o godz. 15.00 w salce parafialnej w Trzyńcu. Matka Najświętsza wciąż na nas 
czeka. Trzeba gorącej modlitwy dla całego świata. Kto chce włączyć się do wspólnego odmawiania Różańca 
oraz Koronki do Miłosierdzia Bożego zapraszamy między nas.

Irena Szymonik

Zprávy z Domečku

 Upozorňujeme na neobyčejnou publikaci vydanou u nás poprvé v roce 2002 – Jan Pavel II., Kronika 
neobyčejného života. Bohatě ilustrovaná kniha popisující celý život Svatého Otce a jeho nejbližších. 
Rovněž je popisována politická situace a papežovy  aktivity.  Kniha, která jistě osloví každého z nás. „Na 
počátku svého pontifikátu vyzval papež Jan Pavel II. všechny, kteří mu naslouchali, aby otevřeli svá srdce 
Kristovi, světlu světa. Jak o tom jasně svědčí také tato kniha s četnými fotografiemi, Jan Pavel II. se těmito 
slovy řídil celý život a věrně, s pokorou v srdci, kráčel po cestě evangelia“ (z předmluvy). Cena 299,-Kč   

 V roce 2002 proběhly  v Domečku sbírky na dobročinné účely, na kterých se celkem vybralo  21.050,- Kč. 
Na pomoc postiženým leprou bylo zasláno 10.500,- Kč, na misie v Indii 8.300,- Kč,  na Fond ohrožených 
dětí  1.900,- Kč a rádiu Proglas 350,- Kč. Všem štědrým dárcům Pánbůh zaplať  a jim patří poděkování, 
která nám od příjemců přišla. V domečku se také prodávaly velikonoční pohledy malované dětmi naší 
farnosti a výtěžek 800,- Kč byl věnován na misijní dílo.

 Momentálně máme 50 předplatitelů časopisů Světlo, který vychází každý týden.  Pokud by měl někdo další 
zájem o odebírání, prosíme, aby se přihlásil v Domečku. Cena na čtvrtletí je 104,- Kč.

 V Domečku je rovněž k dostání časopis Okno – měsíčních naší diecéze, františkánský občasník Imaculata a 
měsíčník pro děti Nezbeda. Je smutné, že v tak velké farnosti, se  nenajde 10 rodičů, kteří svým ratolestem 
koupí jednou měsíčně křesťanský časopis.

 Za uplynulý rok se v Domečku vybralo velké množství známek, pohlednic, mincí, starých růženců a dalších 
věcí, které jsou dále upotřebitelné na misiích. Tyto věci jsou předávány přímo na biskupství, tam jsou 
tříděny a rozesílány na misie (sbírka stále trvá).

 Doufáme, že knížky, které jste si u nás zakoupili, Vám přinesly trochu radosti, ponaučení i duchovní 
povzbuzení. Za případné nedostatky v naší roli knihkupců se omlouváme, protože se stále učíme jak nejlépe 
Vám vyjít vstříc a věříme, že Vám budeme moci i v letošním roce nabídnout mnoho zajímavých titulů.
Naším největším přáním je, aby konečně vyšly české kancionály a v našem krásném chrámu se naplno 
ozval radostný zpěv ke chvále Boží.  Děkujeme za Vaši přízeň.



Humor

 Posteskl si biskup: “Kam přišel Ježíš, tam bylo pozdvižení, kam přijdu já, tam se servíruje káva.”

 Jeden pan farář měl nadváhu, byl pěkně kulaťoučký. Dělal si ze sebe legraci a říkával: “Víte, že do nebe 
nevejde nic nedokonalého. A nejdokonalejší těleso je koule.” 

 “Pane redaktore, není to od vás drzé, psát reportáž ze života misijní stanice, když jste v životě žádnou 
nenavštívil?” “A byl snad Dante v pekle?”

Charakteristika hnutí a komunit působících v ČR (5.)

Katolická charismatická obnova
Okolo roku 1956 se uvnitř velkých protestantských církví, které se do té doby chovaly odmítavě k 

letničnímu hnutí, které má počátek na přelomu 19. a 20. století, objevují skupiny, které prožily hlubší vylití 
Ducha svatého. Rozdílem, a to potěšitelným, však je, že tyto skupiny zůstávají uvnitř těchto velkých církví a 
neupadají do sektářství. 

Katolická charismatická obnova (dále jen CHO) ( zvaná také Obnova v Duchu svatém) vyšla ze skupiny 
profesorů a studentů americké katolické univerzity v Duquesne (Pittsburg, Pennsylvania), kteří se snažili o 
prohloubení svého života a o uvedení myšlenek Druhého vatikánského koncilu do praxe. Roku 1967 se sešli na 
víkend, věnovaný duchovnímu programu a při modlitbě v kapli jeden po druhém zažili to, čemu se v letničních 
kruzích říká křest v Duchu svatém nebo vylití Ducha svatého. Objevila se hluboká radost, modlitba v jazyku, 
touha po modlitbě, další charismata a touha nenechat si vše pro sebe. Přidávali se další lidé, vesměs v církvi 
nadprůměrně angažovaní. Téměř současně se podobným směrem začali ubírat studenti a profesoři katolické 
univerzity Notre Dame v South Bend (Indiana). Kardinál Suenens, velká postava II. vatikánského koncilu, odjel 
do Ameriky, aby vznikající CHO osobně poznal a prozkoumal. Sám tam kurz obnovy absolvoval a nic se 
neostýchal, aby se nad ním laici modlili, vkládali na něho ruce a vyprošovali tak další vylití Ducha svatého 
římskému kardinálovi. Později se objevují další osobnosti: P. Michael Marsch, Kim Kollins, biskup 
Dembowski, P. Raniero Cantalamessa a další. Kardinál Suenens shromáždil jakési grémium lidí zkušených a 
fundovaných, které začalo sloužit jako "teologické pracoviště" pro teologickou reflexi. To se transformovalo 
postupně do podoby dnešního mezinárodního koordinačního a informačního centra Charismatické Obnovy 
ICCRS (International Catolic Charismatic Renewal Services) ve Vatikánu. Charismatickou obnovu pak přijaly 
jak nejrůznější biskupské konference, tak dva papežové Pavel VI. a Jan Pavel II. Z Ameriky se tato zkušenost 
díky studentům rozšířila do ostatních zemí a brzy se dostala i do Evropy (do Čech se dostává toto hnutí na 
konci sedmdesátých let). Hnutí se velmi rychle rozšířilo do nejrůznějších zemí a oslovilo v roce 1990 kolem 72 
milionů katolíků což je asi 7% katolíků.

Charismatická obnova je jednou z cest znovuobjevení tajemství letnic. Tajemství, které dalo sílu 
apoštolům hlásat radostnou zvěst bez bázně a s mocí. Nejde o nové formulování věroučných pravd, ale jde o 
uvědomění si oživující moci Ducha Božího a moci Zjevení uprostřed církve. Obvyklou cestou k prožití obnovy 
v Duchu svatém jsou semináře života v Duchu či semináře života z víry. Jsou určitou formou exercicií, které 
vedou člověka k vědomému rozhodnutí pro Krista. Během nich mají lidé možnost uchopit tajemství modlitby a 
svátostí - především křtu, biřmování, eucharistie a smíření - znovu objevit Písmo, přijmout Boží obdarování a 
najít místo sobě náležející uprostřed církve, atd. Jinými slovy, semináře jsou nástrojem, cestou, napomáhající 
vědomému nebo prohloubenému prožití křesťanské iniciace - křtu, biřmování, eucharistii a jejich plodů. 
Většina těchto seminářů trvá sedm až deset týdnů. Prožít CHO neznamená být něco víc než druzí, znamená to 
uchopit existenciálně to, čím je člověk jakožto křesťan od Boha obdarován. Charismatická obnova je vanutím 
Ducha svatého, odpovědí na modlitbu papeže Jana XXIII. na začátku Druhého Vatikánského koncilu v níž 
prosil o nové letnice pro církev.

Ústředním teologickým termínem je "křest v Duchu svatém" přesně ponoření do Ducha svatého, či 
někdy opisován termínem "hlubší vylití Ducha svatého". Ve Skutcích apoštolů znamená křest Duchem svatým 
prvotní křesťanskou zkušenost, kterou působí Bůh skrze Ježíše Krista. Je při tom vyléván Duch svatý na 



všechny ty kdo se veřejně odevzdávají Kristu, a to při křtu v jeho jménu. V tomto kontextu tedy stojí křest v 
Duchu jako samozřejmost při křtu vodou (svátost) a vkládání rukou (biřmování). Někteří Otcové chápali křest v 
Duchu svatém jako synonymum křesťanské iniciace. (Tertulián, Justin, Cyril Jeruzalemský atd.) Tedy souhrně 
se dá říci, že křest Duchem svatým je vědomé zkušenostní přijetí milostí, objektivně získaných ve svátosti křtu 
a biřmování. Přijmout křest v Duchu svatém neznamená připojit se k hnutí, ale znamená uchopení plnosti 
křesťanské iniciace. Je samozřejmé, že existuje mnoho styčných bodů mezi CHO a klasiky duchovního života, 
jako jsou svatý Ignác, svatá Terezie a další, kteří samozřejmě žili tajemství "křtu v Duchu svatém" tak jak to 
bylo dáno jim.

Plodem takového mocného rozhodnutí pro Krista bývá velká touha sdílet nové bohatství s ostatními 
lidmi a hlásat evangelium. Mnoho lidí se v síle Ducha vydává na cestu evangelizace. To vše bez nějaké zvláštní 
struktury. Pouze v některých státech jsou národní služebné týmy a v Římě výše zmíněná informační kancelář 
ICCRS. Základní buňkou působení CHO je společenství modlitby, které je zasazené většinou do farnosti. Toto 
společenství se setkává nejčastěji jednou za týden nebo čtrnáct dní. Jeho vedení je svěřeno animátorovi nebo 
malé skupince animátorů nejčastěji laiků, kteří vedou ostatní členy pomocí četby Písma, zpěvů, přednášek. 
Během setkání se často projevují charismata, která jsou pro toto hnutí charakteristická: modlitba v jazycích, 
proroctví atd. Obnova v Duchu svatém znamená zásadní otevřenost ke skutečnosti, přítomnosti a působení 
Ducha svatého v životě křesťana. Z nitra CHO vyrostlo několik komunit - trvalých společenství života, Např. 
Emanuel, Blahoslavenství, Chemin Neuff atd. V Anglii Prince of Peace Community, New Dawn, The Emmaus 
Family of Prayer, Open Door atd. Známá je také katolická evangelizační škola ICPE, která má své středisko na 
Maltě.

Pořad bohoslužeb v lednu

1. Neděle 12.1.2003 – svátek Křtu Páně, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky; konec doby vánoční.
2. Sobota 18.1.2003 – památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.
3. Neděle 19.1.2003 – 2. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
4. Sobota 25.1.2003 – svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola.
5. Neděle 26.1.2003 – 3. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
6. Neděle 2.2.2003 – svátek Uvedení Páně do chrámu, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
7. Neděle 9.2.2003 – 5. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
8. Od 18.1.2003 do 25.1.2003 je týden modliteb za jednotu křesťanů.
9. Každou neděli půl hodiny před večerní mší svatou je adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a svátostné 

požehnání. Poslední neděli v měsíci - Mariánské večeřadlo.
10. V průběhu týdne mše svaté začínají v 6.35 a 17.00 hodin. V pondělí, středu, pátek - ranní česky, večerní 

polsky. V úterý, čtvrtek, sobotu - ranní polsky, večerní česky.
Každý čtvrtek po večerní mši svaté a první pátek po ranní mši svaté je výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní.
11. Každý pátek po ranní i večerní mši svaté je výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní s modlitbou Korunky k 

Božímu Milosrdenství. První pátek v měsíci - litanie a zasvěcení Božskému Srdci Ježíšovu.
12. Mše svatá v Domově důchodců na Sosně je každý pátek v 15.30. Mše svatá v Nemocnici Sosna je 

každou sobotu v 15.30 hodin. Půl hodiny před začátkem mše svaté je možno přistoupit ke svátosti 
smíření.

Redakce neručí za jazykový sled jednotlivých mší sv. Sledujte vývěsku v kostele!

Nedělní liturgie v lednu

Svátek Křtu Páně (12.1.)
1. čtení: Iz 55,1-11; 2. čtení: 1 Jan 5,1-9; Evangelium: Mk 1,6b-11
Žalm: odp. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu.
ref. Pan ześle pokój swojemu ludowi.

2. neděle v mezidobí (19.1.)



1. čtení: 1 Sam 3,3b-10.19; 2. čtení: 1 Kor 6,13c-15a.17-20; Evangelium: Jan 1,35-42
Žalm: odp. Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.
ref. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

3. neděle v mezidobí (26.1.)
1. čtení: Jon 3,1-5; 2. čtení: 1 Kor 7,29-31; Evangelium: Mk 1,14-20
Žalm: odp. Ukaž mi své cesty, Hospodine.
ref. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

Svátek Uvedení Páně do chrámu (2.2.)
1. čtení: Mal 3,1-4; 2. čtení: Žid 2,14-18; Evangelium: Lk 2,22-40
Žalm: odp. Hospodin zástupů, on je král slávy.
ref. Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały.

5. neděle v mezidobí (9.2.)
1. čtení: Job 7,1-4.6-7; 2. čtení: 1 Kor 9,16-19.22-23; Evangelium: Mk 1.29-39
Žalm: odp. Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce.
ref. Panie, Ty leczysz złamanych na duchu.

Úmysly Apoštolátu modlitby – leden 2003

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, obětuji ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky 
církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí 
Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí.

A zvláště to vše obětuji na úmysly Apoštolátu modlitby doporučené Svatým otcem na tento měsíc a také 
na úmysl našich biskupů:

1. Úmysl všeobecný: Aby v této důležité chvíli dějin křesťanská společenství stále dokonaleji přijímala 
Pánovo pozvání, aby byla solí země a světlem světa.

2. Úmysl misijní: Aby křesťanská společenství v Číně, v poslušnosti Božímu slovu, upevnila svou solidaritu a 
účinněji spolupracovala na šíření evangelia.

3. Úmysl národní: Aby tento rok plenárního sněmu se stal pro církev v naší vlasti časem otevírajícím nové 
perspektivy a naděje pro všechny, kdo hledají cestu do Božího království.




