
MĚSÍČNÍK TŘINECKÉHO FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ

Číslo 12/IV prosinec 2002 Proti dobrovolnému daru

A opět začíná advent …

Rok se s rokem sešel a v našich chrámech se znovu rozeznívá radostné adventní ujištění: Ejhle 
Hospodin přijde a všichni svatí jeho s ním. Kdo by tuto dobu neměl rád! Jistě, vánoce bývají nazývány 
nejkrásnějšími svátky v roce, ale advent je přípravou, těšením, srovnáváním pahorků a zasypáváním údolí 
Beránkovi, jehož kroky je už slyšet. Před dvěma tisíci lety to znělo opravdu naléhavě: Pán je blízko, připravte 
cesty Pánu. O kolik aktuálnější to je po dvou tisících let. O dva tisíce let je nám spása blíže. Vánoce mohou být 
krásné doopravdy skrze bohatství milosti a pokoje, který dostal místo v lidském srdci díky dobré adventní 
přípravě. Schází-li toto, pak všechny třpytivé ozdoby, dejme tomu i bohatý stůl jsou jen nahrážkou, která 
neuspokojí na dlouho.

Máme dnes k dispozici řadu různých svědectví těch, kteří v padesátých letech vydávali svědectví Kristu 
v komunistických vězeních na základě nepravdivých a vykonstruovaných obvinění. Budoucnost ukázala, že to 
byli lidé naprosto nevinní, proto byli taky rehabilitováni. A mnoho z nich vzpomíná, jak právě ve vězení 
dokázali šťastně slavit vánoce. Nebyl stromeček, nebyla bohatě prostřena tabule, ba dokonce i za zpěv koled se 
trestalo, když je někdo zpíval nahlas. Vzpomeňme, že třeba náš nedávno blahoslavený Otec Metoděj Dominik 
Trčka byl utrápen právě proto, že si v koutečku své vězeňské cely tiše zpíval vánoční koledu a byl při tom 
přistižen!

Máme tedy před sebou milostiplné čtyři týdny adventu. Vstupujeme do nich s nepříliš radostnou 
zkušeností času nedávno minulého, který nám napověděl, v jakém čase žijeme. Prožili jsme dvojí volby: do 
senátu a komunální. Obojí provázel nezájem velké části obyvatelstva, i když nám věřícím právo a morální 
povinnost vyjádřit se k budoucnosti prostředí a národa, ve kterém žijeme, připomněli biskupové. Dnes slyšíme, 
že tu a onde provázely volbu starostů a radních určité nepokoje, hádky, všelijaké šachy. Co z toho plyne? 
Uváděný stav není ovocem vnitřního pokoje a moudrosti. Nezajímat se o utváření prostoru, ve kterém žiji a ve 
kterém žije, rozvíjí se a dozrává mladá generace - to je opravdu těžko pochopitelné a vysvětlitelné. Kdesi z dáli 
mi zaznívá podobenství o hřivnách, zejména případ člověka, který obdržel jednu, schoval ji, nenamáhal se ani v 
nejmenším cokoliv dělat. Až Pán přišel aby účtoval, pak místo prosby za odpuštění, že podlehl lenosti, začal 
mu vyprávět o tom, jak on, pán, je přísný a tvrdý a jak on se bál… Byl onen pán opravdu tak tvrdý a přísný, 
když dva služebníky, kteří něco vyzískali, pochválil a spravedlivě odměnil? Jaká duševní atmosféra, jaký 
duševní obsah může vyvolat takový postup? No a jak dopadl - pokud nepamatujeme, přečtěme si to v 
evangeliu.

Tento vnitřní stav obecného nezájmu a lhostejnosti se nám tlačí i do křesťanské praxe. Jsme-li třeba 
tázáni na křesťanskou praxi, jak naplňujeme hřivnu sv. křtu a biřmování, začneme hned citovat všelijaké noviny 
o tom, jak je ta církev špatná, jací jsou kněží… Slyšíme tu souvislost z evangelia: Pane, věděl jsem, že jsi 
člověk tvrdý a tak jsem vše schoval, tady to máš… Nebo jiná podoba: k volbám nemá cenu jít, není koho 
volit…

Co tady může způsobit advent? Ono, Ejhle Hospodin přijde, je opět ujištění o tom, že Bůh na nás 
nezapomněl a příležitostí se podívat, jak a na kolik beru vážně svou víru. Je-li víra odpovědí na Boží zjevení, 
pak tu musí být i otázka: jak beru Boží zjevení? Beru jej vážně? Bůh nás upozorňuje na milostiplný čas 
příchodu svého svatého Syna, Beránka bez poskvrny a člověk, který jej má zprostředkovat tomuto světu 
nemůže svou slabostí ani hříšností způsobit, aby Boží Syn byl méně svatý, či méně dokonalý. Můžeme tedy od 



letošního adventu očekávat více zájmu o Boha i o věci, uprostřed nichž žijeme za předpokladu, že se pokusíme 
žít adventní čas tak opravdově, jako bychom jej prožívali poprvé a zároveň naposledy. Máme být jako křesťané 
svědky toho, že svůj příslib nového, posledního příchodu myslel Pán vážně, stejně jako svůj příchod před 
dvěma tisíci lety do betlémské stáje. To je obsah víry, která nám dává pocit zodpovědnosti i za věci časné, 
protože skrze ně se přichází až k Věčnému.

P. František

Advent

Advent je klíč, kterým každoročně otevíráme cyklus církevního roku, abychom s naším Pánem prošli 
dějiny spásy (a popravdě řečeno i dějiny lidského vzdoru).

Advent znamená příchod, očekávání příchodu; advento je latinsky přicházet, blížit se. Doba adventní –
období přibližně čtyř týdnů před Vánocemi – začíná prvními nešporami (tedy v předvečer) neděle, která 
připadne na 30. listopad anebo na den tomuto datu nejbližší. Končí před prvními nešporami slavnosti Narození 
Páně.

Ráz adventní doby
Liturgické dokumenty zdůrazňují dvojí povahu adventní doby: “Je to doba přípravy na oslavu Narození 

Páně, kdy oslavujeme první příchod Syna Božího k lidem; a zároveň je to doba, v níž vedení touto vzpomínkou 
směřujeme v myšlenkách k očekávání druhého Kristova příchodu na konci věků. Z těchto důvodů je to doba 
oddaného a radostného očekávání.” (Všeobecná ustanovení o liturgickém roku a kalendáři, čl. 39) V souvislosti 
s těmito dvěma Kristovými “veřejnými” příchody na svět je v Adventu také připomínán Kristův osobní příchod 
k člověku – v posvěcující milosti, v eucharistii a při osobním soudu v okamžiku smrti. Setkání s Kristem 
předpokládá naši přípravu, naše obrácení: zřeknutí se všeho zlého, lítost nad svými hříchy a touhu po očištění. 
Církev nás vyzývá, abychom celou dobu adventní prožívali s vnitřní usebraností a touhou po Kristu (srov. 
Liturgický kalendář, poznámky k době adventní). Těšíme se na oslavu Kristova narození, ale zároveň si 
uvědomujeme, že na svět přišel kvůli našemu hříchu. Přiměřenou odpovědí by tedy měla být naše kajícnost, 
která se navenek vyjadřuje použitím fialové liturgické barvy a např., také tím, že se oltář v této době nezdobí 
květinami. Vhodným prostředkem přípravy na slavení vánočních tajemství je také modlitba radostného růžence.

Adventní věnec
Oblíbeným symbolem předvánočního času je adventní věnec se čtyřmi svícemi, které se postupně 

zapalují v průběhu čtyř adventních týdnů. Zelený věnec je symbolem života a společenství, je znamením naděje 
na vítězství Boží lásky. Rozlévající se světlo symbolizuje přicházejícího Krista, který rozptýlí temnotu a strach 
ze smrti a připomíná jeho slova: “Já jsem světlo světa” (Jan 8,12;9,5), “Já jsem přišel na svět jako světlo, aby 
žádný, kdo věří ve mne, nezůstal v temnotě” (Jan 12,46). Tak, jak se postupně rozhořívají svíce na adventním 
věnci, měla by růst i naše radost a naděje na setkání s Kristem a náš život by měl být stále více prozářen 
světlem Boží milosti: “Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v 
nebesích.” (Mt 5,16). Pro zvýšení duchovních účinků, vyprošení Božích darů a k větší oslavě Boha slouží 
žehnání adventního věnce, které může konat kněz, jáhen i laik.

Roráty
Smysl adventní doby vystihuje i zvyk slavit každý den časně zrána zvláštní mši svatou ke cti Panny 

Marie, zvanou roráty. Název je odvozen ze vstupního mešního zpěvu (introitu) “Rosu dejte, nebesa” – latinsky 
“Rorate coeli” (Iz 45,8). Zařazením této mše svaté na časnou ranní hodinu se chce připomenout, že Panna 
Maria zasvitla lidem jako “Hvězda jitřní” před východem Slunce – Ježíše Krista. V našich zemích bývá zvykem 
zpívat při těchto mších staročeské mešní zpěvy (nazývané také roráty), které pocházejí většinou ze 16. století.

Neděle “Gaudete”
Zvláštní postavení mezi jednotlivými dny Adventu má třetí neděle adventní, zvaná “Gaudete” podle 

vstupní antifony “Radujte se stále v Pánu”, latinsky “Gaudete in Domino semper”. Tato neděle je jakoby vyňata 
z vážnějšího adventního rázu, přibližuje nás na chvíli k vánoční radosti. Staví nám před oči náš cíl, aby nás 
povzbudila a posílila ve vytrvalosti. Radostný ráz této neděle vyjadřuje také možnost použití růžové liturgické 



barvy (do vážné a kající fialové se přimísí trochu radostné bílé, která je symbolem očekávaného světla –
Krista); na zvýraznění radosti tohoto dne se oltář může vyzdobit květinami.

Vánoční strom

Milí farníci a všichni lidé dobré vůle,
stojíme opět na prahu Adventu, na začátku liturgické doby, jejíž náplní je čekání na příchod Ježíše 

Krista na tento svět. Advent je také dobou, která nás zve k zamyšlení nad smyslem života, nad našimi vztahy k 
Bohu, k bližním. V loňském roce v tomto předvánočním čase proběhla velice úspěšná akce "Vánoční strom" a 
bude tomu tak i letos (to znamená, že se uskuteční, zda bude úspěšná, záleží na nás všech).

Letos se budou z dárků radovat klienti Křesťanského domova Betezda a Domu pokojného stáří Betania 
v Komorní Lhotce. Vánoční strom bude stát opět v boční kapli a za každý přinesený dárek můžete na něj 
pověsit perníkovou ozdobu, které budou připraveny  v košíku.

Co všechno můžete darovat? Pro seniory domu Betania např. různé vitamíny, masti, alpu, teplé ponožky 
(větší čísla 7,8) apod. A pro mladé z Betezdy: plyšové hračky, puzzle (větší dílky), pastelky, omalovánky, 
barvy a potřeby k malování a pro tvořivou činnost, dále sportovní potřeby - míče, badminton, soft-tenis apod. a 
také drogistické zboží - parfémy, krémy, mýdla atd. Ještě malá prosba pro všechny dárce - na dárek vždy 
připevněte lísteček, na němž bude napsáno, co balíček obsahuje. To abychom věděli, zda se jedná o dárek pro 
mládež nebo  pro seniory a nemuseli každý balíček rozbalovat.

Tato dobročinná akce začíná první adventní neděli - 1.12.2002 a potrvá do 4. neděle adventní -
22.12.2002, ale náš "perníčkový" strom bude zdobit náš kostel po celou dobu vánoční. Za všechny dárky 
darované ze srdce a z lásky pro obyvatele domů Betezda a Betania děkují katechetky

Pavla Golasowská a Míša Wawreczková 

Poděkování členům Rodiny Neposkvrněné

V letošním roce jsme poslali do Duchovní kytice pro Svatého otce Jana Pavla II. celkem 3.970 
obětovaných dnů. Někteří z Vás přidali i finanční částku na potřeby Rodiny Neposkvrněné. Celkem bylo 
darováno a odesláno 3.250,-Kč. Za všechny Vaše oběti srdečné Pán Bůh zaplať!

Prosím, nezapomínejte na Pannu Marii, její přímluva je mocná. Každého, kdo se k ní s důvěrou obrací a 
prosí o to, co je v souladu s Boží vůlí, vyslyší a potěší. V září příštího roku, dá-li Pán Bůh, vás budu opět prosit 
o hlášení vašich obětí. Děkuji vám.

Anna Kröhnová

Z kolędowaniem do klasztoru Elżbietanek w Jabłonkowie oraz do 
Domu Opieki Społecznej w Trzyńcu

Tradycyjnie w miesiącu grudniu odwiedzamy chorych i starszych, którzy w czasie świąt nie będą z 
swymi bliskimi. W sobotę dnia 21.12. odjeżdżamy z dworca autobusowego o godzinie 13.40 do Jabłonkowa. W 
niedzielę dnia 21.12. o godz. 9.00 odjeżdża samochód od budynku parafii do Domu Opieki Społecznej.

Zapraszamy dzieci z Podwórkowego Kółka Różańcowego wraz z rodzicami oraz sympatyków Radia 
Maryja i wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tych pięknych spotkaniach. Kto chce zrobić i ofiarować 
stajenkę z papieru, to prosimy o oddanie jej w salce parafialnej w Trzyńcu do 19 grudnia.

Pan Bóg zapłać za dobre serca!



Cesta do hlubin uměleckých duší naší farnosti: varhaníci

Drazí čtenáři MOSTu, jistě mi všichni dáte za pravdu, že varhaník je ve farnosti osoba to velmi užitečná 
a vážená. Koneckonců, od dávných dob se říká, že nejbližšími osobami pro každého faráře jsou kostelník a 
varhaník. Něco na tom bude. Mše svatá s varhanním doprovodem je přece jenom lidsky řečeno "krásnější" -
alespoň pro mě. A proto si našich varhaníků musíme vážit. Máme je dva "vlastní" a jednoho "externistu" (pana 
Tadeusza Przyhodu z Bystřice, hraje zejména na pohřbech). A těm dvěma "hlavním" jsem položil několik 
otázek všeho typu, abychom se dozvěděli, co v nich sedí a třeba tak lépe porozuměli jejich bezesporu 
uměleckým duším. Takže níže Vám odpovídají: Ing. Mgr. Stanislav Janczyk a Petr Vondráček. Dělí je 
generační rozdíl, ale některé věci jsou jim společné.

MOST: Pánové, představte se!

Janczyk: O sobě jsem už v MOSTu psal, takže 
jenom pro připomenutí. Absolvoval jsem 11 let hry na
klavír, na varhany jsem se zvlášť hrát neučil. K varhanám 
jsem usedl vlastně až v roce 1985 v Sokolově, kde jsem si 
odbyl vojenskou službu. Pak jsem začal hrát i v našem 
kostele, nejdříve jednou týdně ve středy, poté častěji, v 
neděli na večerní... Když z Třince odešel Jirka Tesarčík, 
tak to bylo náročnější, někdy pan Przyhoda onemocněl a 
musel jsem zaskočit i celou neděli. Proto jsem velice uvítal 
nástup Petra Vondráčka i páteční služby Basi Zawadové.

Vondráček: O varhaní kariéře, podle mého 
názoru, nelze v současné době hovořit, snad až po 
úspěšném absolutoriu státní konzervatoře. V našem 
farním kostele působím jako varhaník už pátý rok. Po 
ukončení prvního cyklu na ZUŠ duchovní hudby ve 
Frýdku-Místku, kde jsem navštěvoval hodiny hudební 
nauky, liturgie, liturgického zpěvu a samozřejmě i 
varhaní hry, jsem byl přijat ke studiu na Janáčkové 
konzervatoři v Ostravě. Hlavní studijní obor mám hru na 
varhany, vedlejší pak je hra na klavír a zpěv. Výuka mě 
docela baví až na některé předměty.



MOST: Kdy hraješ v našem farním kostele, neboli "kdy máš službu?"

Janczyk: Obecně lze říci, že hraji, kdy je potřeba. V týdnu je to od pondělí do čtvrtka při večerní mši 
svaté, ranní nestíhám, protože musím do práce. Pak se snažím hrát v sobotu na ranní, v neděli se pak střídáme s 
Petrem - vždy do 15. v měsíci hraji já celé dopoledne a Petr večerní a po 15. dni v měsíci se vyměníme. K tomu 
ještě sobotní svatby a doprovázení chrámových sborů.

Vondráček: "Službu mám" každý pátek večer, dále pak 1. a 2. neděli večer, 3. a 4. neděli v měsíci hraji 
dopoledne všechny tři mše svaté. Samozřejmě, že o svátcích je situace poněkud jiná, jelikož se dle dohody 
střídám s panem Ing. Janczykem.

MOST: Jaký máš pocit, když sedáš za onen královský nástroj, kterými varhany nesporně jsou…

Janczyk: Pocit je to krásný, i když po těch několika letech služby je v tom i určitá rutina. Avšak vždy se 
snažím zachovat si pokoru, stále si uvědomovat, že varhaník je tady pro lidi, že má zpěv doprovázet a nikoli 
předvádět svou virtuozitu, která má místo úplně někde jinde než při bohoslužbě.

Vondráček: Pocity jsou pokaždé odlišné. Jiný pocit je v době vystoupení na koncertu, kde se přidává 
nervozita, která, alespoň u mne, opadává po prvních tónech líbezné skladby. Do každého přednášeného díla se 
snažím dát kousek svého srdce a pocitů. Při mši svaté se snažím o hezké a příjemné prožití jak z ohledu na 
zúčastněné věřící, tak i pro chválu a radost Boží.

MOST: Služba varhaníka je náročná na čas. Jak kloubíš své soukromé povinnosti se službou v kostele?

Janczyk: Dost těžko, protože povinností mám hodně, ať už v zaměstnání nebo ve škole, kde aktivně 
pracuji v "Macierzy Szkolnej", což je obdoba SRPŠ na českých školách, další aktivity (i ve farnosti), ale 
samozřejmě rodina, vůči které cítím největší dluh. Avšak bylo mi řečeno a i já to cítím a v to doufám, že Pán 
Bůh to vynahradí jinak, ovšem čas utíká tak rychle, děti rostou… Bylo mi trochu smutno, když mi jednou jedna 
osoba řekla, že hlavní je hrát, rodina, že je vedlejší. Ale proč by mi pak Pán děti svěřoval, kdybych měl jenom 
hrát a nestarat se o rodinu?

Vondráček: Kloubím je docela dobře, neboť se vždy do chrámu velmi těším a ten čas si jednoduše 
najdu. Každé úterý, středu a čtvrtek, po škole, jdu v Ostravě hrát na mše svaté do Přívozu a potom se učím a 
připravuji na další školní den. V nedávné době jsem byl osloven, abych vypomohl ještě v katedrále Božského 
Spasitele. Máte pravdu, že tato činnost je náročná na čas, když varhaníků je v našem kraji žalostně málo. 
Jakmile k tomu všemu přidám své "koníčky", muzicírování při různých příležitostech a rybaření, pak je 24 
hodin někdy opravdu málo.

MOST: Umíš si představit, že bys místo na kůru seděl v lavici?

Janczyk: Představit si to umím a dokonce, když se mi to občas podaří a sedím v lavici se svou rodinou, 
jsem nesmírně šťastný. Jednak nemusím být stále "ve střehu" jako u varhan, jsem spolu se svými blízkými a 
také si tady "dole" člověk uvědomí, že to jde i bez něho, že je nahraditelný. To je o té pokoře, o které jsem se už 
zmínil. Takže - představit si to dokážu, ale musím čestně přiznat, že dlouho bych to asi dole v lavici nevydržel.

Vondráček: Ano, protože při hraní se někdy nemůžu dokonale soustředit na mši svatou. Občas mě to 
dokonce i mrzí.

MOST: Jakou hudbu posloucháš doma, koho nejraději? Kdo je pro Tebe vzorem hudebního kumštu?

Janczyk: Doma hudbu už moc neposlouchám, protože opravdu mi na to chybí čas. Kdysi jsem však žil 
hudbou každou volnou chvíli a byla to samozřejmě hudba klasická - především barokní a renesanční, ale také 
např. francouzské šansony a šansony Hany Hegerové. A vzor hudebního kumštu? To je těžké - každý, kdo dělá 
hudbu opravdově a poctivě, tak je pro mě svým způsobem kumštýř, jiná věc je talent, to už je o něčem jiném.



Vondráček: Rozhodně ne vážnou, té si užiji dost ve škole. Metal a hard rock není pro mne hudba, natož 
pak umění! Ostatní žánry pak podle momentální nálady.

MOST: Máš nějaké oblíbené písně, které v našem kostele hraješ s radostí a osobním potěšením, neboli 
které písně jsou "ty Tvoje"?

Janczyk: Oblíbené písně samozřejmě mám, ale snažím se písně střídat, protože to, co se líbí mně se 
nemusí líbit druhému a zpívat něco stále dokola není zrovna to pravé. Ono to je tak, že např. v liturgickém 
mezidobí se už nemohu dočkat, až si zazpíváme adventní písně, pak už se moc těším na koledy, a to už mi zase 
chybí obecné mešní písně. To nemluvím o postní a velikonoční době, které jsou ještě delší, a to se pak člověk 
opravdu těší na to, že se už konečně bude hrát a zpívat zase něco jiného. Ale o tom to je - je dobře, že se
liturgické doby střídají, vždyť třeba i po čtyřicetidenním pohledu na fialový ornát a oltáře bez květin se člověk 
rád podívá na slavnostní výzdobu a bílou barvu ornátu o velikonocích.

Vondráček: Všechny. Některé jsou opravdu překrásné melodicky, jiné obsahují pěkné texty. Každá 
píseň má své kouzlo, které působí rozdílně na mne i na Vás všechny.

MOST: Myslíš si, že časté zavádění nových melodií a písní farníky těší nebo si myslí v duchu "Co to 
tam ten varhaník zase zkouší, když je tolik pěkných známých písní."?

Janczyk: Asi jak koho a jak kdo. Myslím si, že u nás zas tak moc novot nezavádíme, přestože se snažím 
v poslední době (to když jsem se konečně odvážil a začal zpívat do mikrofonu) hrát i písně, které jsou v 
kancionálu a zatím se u nás nezpívaly. A nějaké negativní ohlasy jsem zatím nezaregistroval, naopak už 
několikrát mi ten či onen řekl, že to je moc pěkná píseň a je dobře, že jsme ji začali zpívat.

Vondráček: To je komplikovaná otázka. Myslím, že většina lidí by měla mít radost z nové písně. Je to 
přece na chválu Boží. Podle mého soudu, by bylo vhodné změnit k téhle věci přístup. Ono i nácvik nové 
písničky je jistým způsobem "obětí". Jednak tím, že věnujeme svůj čas a snažíme se o změnu v "zajetých 
kolejích". Vše se neustále mění a vyvíjí, proč by tomu tak nemohlo být i u našich kostelních písní.

MOST: Myslíš si, že máš sklon k určité exhibici při varhanní službě?
Janczyk: Hmm… Tady bychom si měli ujasnit, co si pod pojmem exhibice představujeme. Slovník 

spisovné češtiny uvádí pod slovem "exhibice", že je to ukázka vynikajícího výkonu. Pokud jsi měl právě toto na 
mysli, tak je snad samozřejmostí, že se snažím o co nejlepší výkon, ale pokud by mělo jít pouze o nějaké 
předvádění tak si myslím, že z toho jsem už vyrostl.

Vondráček: Podle názoru některých lidí v naší farnosti ano. Každý varhaník má svén určité zvyky a svůj 
styl hry.

MOST: Varhaníci v naší farnosti většinou hráli celý život a pak zemřeli. Myslíš si, že Tvůj budoucí úděl 
bude podobný?

Janczyk: Nad touto otázkou se musím trochu pousmát, protože zemřít musí každý (snad jedině, že bych 
se dočkal druhého příchodu Kristova už zde na zemi). Ale vážně, asi vím co máš na mysli, zda budu podobně 
jako moji předchůdci hrát do konce života, až do konce svých sil. Tak to vážně netuším. Moc bych si přál, aby 
tomu tak bylo, ale kdo ví…

Vondráček: Byl bych moc rád, kdyby se tak stalo. To však záleží jenom na Pánu Bohu. Nikdo z nás neví 
jakou cestu si pro nás Pán přichystá a zdali se na ni udržíme.

MOST: Děkuji Vám za odpovědi a přeji dobrý "luft" do varhan.
Připravil Marian Kozok



Charitní okénko

Charitní ples
Třinecká charita si Vás dovoluje pozvat na tradiční charitní ples, který se bude konat v sobotu 25. ledna 

2003  v prostorách Domu PZKO v Dolní Lištné. Jako obvykle je zajištěn kulturní program, živá a diskotéková 
hudba, tombola, občerstvení apod. Vstupenky a bližší informace u p. Horniakové na čísle tel. 558 353 391.

Tříkrálová sbírka 2003

Od 3. do 7. ledna 2003 bude opět ve všech Charitách v naší republice probíhat Tříkrálová sbírka. Je to 
snaha obnovit zájem lidí o dobročinnost a pomoc bližním, kteří se ocitají v nouzi. Sbírka bude opět probíhat ve 
stejném duchu jako v letech minulých. Do domácností  zavítají skupinky koledníků s vedoucím, který má 
viditelně umístěnou průkazku s číslem, které je stejně jako číslo zapečetěné pokladničky. Vybrané finační dary 
budou použity na realizaci projektů a pomoci potřebným.

A nyní předkládáme vyúčtování minulé sbírky:

Charitě Třinec byla převedena procentuální částka z výtěžku T.S.2002, která činila 67.845,- Kč. Tato 
částka byla využita takto:

1. Projekt “Adopce na dálku pro bohoslovce Ukrajina”10.000,- Kč
Příspěvek byl použit na roční studium bohoslovce na Ukrajině, ti pak pomáhají při výuce tamnějších 
dětí, charitativních činnostech ap.

2. Příspěvek pro “Středisko pro děti a mládež Oáza ve Vendryni8.000,- Kč 
Příspěvek byl použit na rekonstrukci sociálního zařízení v objektu, který také využívá Charita Třinec pro 
provozování letního pobytu dětí a mládeže ze soc. potřebných rodin.

3. Příspěvky na letní táborový pobyt sociálně potřebným dětem  27.500,- Kč
Sociální odbory příslušných obcí a města Třinec, kde charita působí, vybraly sociálně potřebné děti, 
kterým byl uhrazen týdenní táborový pobyt. Na konec pobytu také obdržely děti odměny ve formě 
oblečení. Jednalo se celkem o 25 dětí.

4. Věcná a finanční humanitární pomoc lidem postiženým povodněmi 13.345,- Kč
Postiženým letošních povodní charita nakoupila trvanlivé potraviny, hygienické a čistící prostředky a 
zaslala také finanční dar.

5. Adopce na dálku – projekt Ukrajina 6.000,- Kč
Charita adoptovala na dálku 5-ti leté dítě Romana Korola – finanční částka bude použita k zajištění 
školních a základních potřeb pro toto dítě na jeden rok.

6. Příspěvek Sdružení ochrana nenarozeného života 3.000,- Kč
Příspěvek byl použit k zakoupení výbaviček pro kojence soc. potřebných matek, které poradnu 
navštěvují.

Výdaje celkem 67.845,- Kč

Toto vyúčtování bylo schváleno finanční komisí ČKCH v Praze v září 2002.

Na závěr prosím všechny zájemce, kteří se chtějí zúčastnit Tříkrálového koledování, aby se nahlásili u 
p. Horniakové. Všem příznivcům charity děkuji za ochotu a zájem pomoci potřebným.

Horniaková Jiřina
ředitelka dobrovolné Charity Třinec 



Sobota 28. prosince 2002 – 9. Setkání farnosti 2002: Srdečně zveme!

Ani jsme se nenadáli a je tady advent. Ten uteče a budou tady vánoce a po vánocích tzv. Silvestr, neboli 
konec občanského roku 2002. No a období mezi vánočními svátky a Silvestrem je v naší farnosti již tradičně 
vyplněno jednou (snad) milou událostí a tou je Setkání farnosti. To letošní bude už devátým od roku 1994, kdy 
základy úspěšné akce položila paní Jiřina Horniaková, ředitelka Charity Třinec. Na jejich pět ročníků (1994-
1998) jsme navázali v prosinci 1999 a letošní 9. Setkání je další akcí pod hlavičkou farního sdružení Sanctus 
Albertus. Takže jste všichni srdečně zváni v sobotu 28. prosince 2002 na 15. hodinu odpolední do velkého 
společenského sálu Kulturního domu Trisia v Třinci na Terase na letošní Setkání. Čeká na Vás program (jehož 
obsah pochopitelně nebudeme nyní zveřejňovat, ten by Vás měl překvapit až na místě), občerstvení a snad i 
příjemná vánoční atmosféra. Nebude chybět ani tombola, během Setkání bude vylosován i šťastný výherce 
Vánočního kvízu MOSTu, který uveřejňujeme v tomto čísle. Pokud bude výherce osobně přítomen, ihned si 
může sebou odnést výhru. Postaráno bude i o naše nejmenší, v předsálí na ně čekají hry a soutěže. Možná přijde 
i kouzelník. Uvidíme… Pro starší děti a fandy hokeje máme nachystáno setkání s třineckým extraligovým 
hokejistou Pavlem Janků. Možná sebou vezme i někoho dalšího. Do tomboly by měl věnovat dokonce 
originální hokejový dres HC Oceláři Třinec a rád Vám podepíše plakáty a jiné fandovské předměty. Takže 
kluci – fandové, neváhejte a přispěchejte. Každopádně přispěchejte všichni, kdo chcete strávit několik hodin 
vánoční doby v našem farním společenství. Pokud by někdo z Vás nebo z vašich známých chtěl věnovat 
cokoliv do tomboly, zavolejte prosím na číslo telefonu 558 323 063 a sdělte tuto informaci. Dar stačí donést až 
v samotný den akce přímo na místo. Takže ještě jednou na závěr: srdečně Vás zveme, Vaše blízké, příbuzné, 
známé.

Sanctus Albertus

Ministranti dnes …

V naší třinecké farnosti je kromě kněží,  kostelníků, varhaníků, členů schol a lidí, kteří uklízejí kostel a 
zdobí oltáře květinami, vidět především akolyty a skoro třicet ministrantů.

Ministranti vznikli v církvi již před mnoha staletími a to z ryze praktického důvodu.  Jejich hlavním 
úkolem je přisluhovat u oltáře skrze čtení, nesení kříže, svícnů, kadidelnice, zvonění a umývání rukou knězi, v 
případě nedostatku odpovídajících přisluhujících také zpěv,  příprava oltáře, přinášení darů. Jsou povoláni ke 
službě Boží a to je velká věc. Od pradávna tyto úkoly byly svěřovány chlapcům – zvláště pak čtení pro jejich 
pronikavý, zvučný hlas; častokrát byli také považováni za “mladé duchovní” a byli podle toho příslušně oděni. 
Ministranti smí být častěji a blíže  než jejich kamarádi a  spolužáci přítomni mši svaté a mohou svou službu 
vykonávat s radostí a tím dávat dobrý příklad uctivého chování i ostatním dětem. Je dobře známo, že se dnes 
zvyšuje kriminalita dětí a mládeže, která prostě chce mít to, na co nemá nárok. Lákadel, která vidí dennodenně 
v nerůznějších tiskových či elektronických médiích různého druhu,  a nekriticky sleduje a přijímá je opravdu 
mnoho. Pocit mít se dobře a snadno dobře předčí smysl pro zodpovědnost a poctivost. Když není úcta  k 
odvěkým  křesťanským hodnotám, tak se vytrácí ryzí a opravdová láska, smysl pro oběť, řád. Téměř každý 
známý sportovec, umělec, vědec má těžce vybojovaný smysl pro oběť, řád. Služba Kristu, církvi, vyžaduje také 
smysl pro řád. Povolání k ministrantské službě chlapce zavazuje, aby milovali Pána Ježíše, snažili se o čistotu 
duše, aby byli radostní, uctiví a ohleduplní jeden k druhému i k ostatním dětem a lidem, zkrátka aby byli 
“Božími bojovníky” a ne zbabělci.

Mnoho kněží si vzpomíná, že jejich první kroky k oltáři vedly přes službu ministranta, a jistě přejeme i 
našim třineckým ministrantům, aby tomu bylo podobně i u některých z nich. 

Podobně jako musí být na slavnost na pražském hradě připraveni páni ministři, musí se na slavnosti v 
liturgickém roce připravit i ministranti. Podobně jako páni ministři musí odložit všechny ostatní záležitosti a 
přijet k panu prezidentovi, tak by žádný ministrant, pokud to je jenom trochu možné neměl  chybět na žádné 
velké slavnosti u oltáře. (Je známo, že někteří bývalí čeští ministři byli také ministranty).

K tomu, aby byli ministranti na slavnosti dobře připraveni, slouží ministrantské schůzky, které probíhají 
co dva týdny. Aby na schůzkách nebyl pouze “vojenský dril” ale také hry a zábava je potřeba je důkladně 
připravovat. Toto má na starosti vedoucí ministrantů Honza Chudý spolu se  staršími ministranty: Pavlem a 
Láďou Tatarkovými, Davidem Kraviecem, Markem  Badurou a Michalem  Holbojem, kteří pravidelně 
navštěvují k tomu určený kurs “Minifor” na diecézním centru pro mládež.



Našim ministrantům určitě  přeji, aby byli blízko  Ježíši, protože jsou takový zvláštní výběr jeho 
reprezentace a mají velmi dbát na to, aby byli odvážní, nezklamali, byli nároční ve své službě a odvedli vždy co 
nejlepší výkon.

P. Radek

Vánoční kviz

Vážení čtenáři, v dnešním čísle MOSTu vám chceme poskytnout trochu zábavy, ale i poučení. Připravili 
jsme pro vás kviz se 30 otázkami, které se týkají naší víry, liturgie a liturgického prostoru, církve, Vatikánu, 
naši diecéze i farnosti. Máme za to, že pro každého, kdo alespoň trochu žije se svou církvi, nebude těžké napsat 
správné odpovědi. Pokuste se o to, vyplňte předtištěný kupón a odevzdejte jej do pondělí 23.12.2002 v 
Domečku u kostela, v prodejně náboženské literatury. Pokud odpovíte správně alespoň na 25 otázek, budete 
zařazeni do slosování na Setkání farnosti 28.12.2002 v Kulturním domě TRISIA. Ve hře je hodnotná cena, 
kterou věnuje křesťanské sdružení SANCTUS ALBERTUS za přispění sponzorů.

1) 16.10.2002 vyhlásil papež Jan Pavel II. Rok svatého růžence. V encyklice “Rosarium Virginis Mariae” 
rozšířil modlitbu růžence o nová tajemství, která označil jako:
a) tajemství spásy
b) tajemství světla
c) tajemství třetího milénia

2) Katedrálou římského biskupa papeže Jana Pavla II. je:
a) bazilika sv. Pavla za hradbami
b) bazilika sv. Petra ve Vatikáně
c) bazilika Ježíše Krista a sv. Jana Křtitele na Lateráně

3) Ústředním tématem farních rekolekcí v roce 2002 bylo:
a) Boží milosrdenství
b) Boží spravedlnost
c) Boží prozřetelnost

4) Název města Betlém znamená v překladu:
a) dům chleba
b) místo spásy
c) Betelova skála

5) V jedním z nejznámějších žalmů zpíváme “I kdybych kráčel …, nezaleknu se zlého, neboť ty se mnou”. O 
kterém hrozném místě se zmiňuje 23. žalm? Je to:
a) údolí stínů
b) černý les
c) vyprahlá poušť

6) O tom, co pro křesťany znamená Ježíš Kristus se nemusíme zmiňovat. Ale kým je Ježíš pro muslimy?
a) a)je prorokem
b) b)je božím nepřítelem
c) c)neznamená vůbec nic

7) 7.Pro každého věřícího je důležité symbollum - vyznání víry, kterým deklaruje svou příslušnost k 
příslušnému společenství. edním z nejtarších křesťanských vyznání víry, které odříkáváme např. před 
modlitbou svatého růžence či korunky k božímu milosrdenství je vyznání víry:
a) apoštolské
b) evangelijní
c) novozákonní



8) Od momentu Ježíšova nanebevstoupení všichni křesťané očekávají Jeho druhý příchod. Jakým způsobem 
znovu přijde Ježíš Kristus soudit živé i mrtvé?
a) ve skrytosti
b) ve slávě
c) rozvážně

9) 9.Slovo “katholon”, od kterého je odvozen i název katolické církve a který znamená “pro celý svět” 
pochází:
a) z aramejštiny
b) z latiny
c) z řečtiny

10) Co nepatří mezi centrální místa prezbytéria:
a) sedes
b) ambón
c) křtitelnice

11) Kterou nedělí vrcholí liturgické mezidobí?
a) nedělí Ježíše Krista Krále
b) nedělí Božího Milosrdenství
c) nedělí Dobrého Pastýře

12) Může vigilie Narození Páně připadnout na adventní neděli?
a) ano
b) v žádném případě
c) pouze ve svatém roce, který byl řádně vyhlášen papežem

13) Davida pomazal na krále:
a) Elizeus
b) Elijáš
c) Samuel

14) kterém apoštolovi říkáme, že je vrátným k adventu:
a) sv. Barnabáš
b) sv. Ondřej
c) sv. Filip

15) Kněz přijetím svátosti svěcení se v církvi stává nositelem tří úřadů, mezi něž nepatří:
a) pastýřský
b) učitelský
c) světitelský

16) Současný papež Jan Pavel II byl zvolen do funkce Petrova nástupce:
a) v roce 1976
b) v roce 1977
c) v roce 1978

17) Městský stát Vatikán oficiálně vznikl v roce:
a) 1878
b) 1523
c) 1929



18) Diecéze ostravsko-opavská vznikla v roce:
a) 1994
b) 1996
c) 1998

19) Současným generálním vikářem naší ostravsko-opavské diecéze je:
a) P. František Kufa
b) P. Rudolf Sikora
c) P. Marcel Tesarčík

20) Od června roku 1984 (po odchodu P. Adama Ruckého) v naší farnosti bylo:
a) 9 kaplanů včetně současného P. Drobisze
b) 10 kaplanů včetně současného P. Drobisze
c) 11 kaplanů včetně současného P. Drobisze

21) Náš pán farář, Otec František Vrubel pochází z:
a) Dobré
b) Pazderné
c) Bruzovic

22) Jak se jmenuje oficiální vatikánský deník?
a) La Reppublica
b) Osservatore Romano
c) l´Humanité

23) Jak se jmenuje jeden ze současných našich farních chrámových sborů?
a) Laudamus
b) Gaudeamus
c) Albertus

24) První číslo MOSTu vyšlo v:
a) lednu 1995
b) lednu 1994
c) únoru 1994

25) Náš předposlední farář, Otec František Heller, zemřel v roce:
a) 1986
b) 1987
c) 1989

26) Patronem naší diecéze je:
a) sv. Jan Sarkander
b) sv. Melichar Grodecký
c) sv. Hedvika Slezská

27) Kolik pastoračních center má naše biskupství?
a) 3
b) 4
c) 5

28) Kterému poutnímu místu se říká Slezské Lurdy?
a) Zlatým Horám nedaleko Jeseníku
b) Cvilínu u Krnova
c) Frýdku



29) Náš diecézní časopis se jmenuje:
a) Světlo
b) Okno
c) Dveře

30) Vedle současné budovy našeho biskupství v Ostravě se nachází:
a) katedrála Božského Spasitele
b) kostel sv. Václava
c) konkatedrála sv. Petra a Pavla

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Jméno a příjmení:
A A A A A A A A A A Adresa:
B B B B B B B B B B
C C C C C C C C C C Telefon:

Charakteristika hnutí a komunit působících v ČR (4.)

Koinonie Jana Křtitele 

"Koinonia Giovanni Battista" se rodí po silném zážitku vylití Ducha svatého, k němuž došlo spontánně 
v roce 1974 bez předchozího seznámení s hnutím Charizmatické obnovy. Je oficiálně založena 1. ledna 1979 
otcem Ricardem Argaňarazem v Loretu, zpočátku se usazuje na svazích hory Pasubio, oblast Vicenza. Vůle tří 
bratrů a jedné sestry následovat Pána Ježíše v panenství pro Nebeské království je společně prožívaná v síle 
modlitby a dá život prvnímu společenství Koinonie. 

Již v srpnu 1978 Pán zjevuje hlavní programové linie současné Komunity: členové Koinonie Jana 
Křtitele jsou povoláni k chudobě a panenství a ustanovují Dům modlitby. 

Koinonie Jana Křtitele je Federací jednotlivých Koinonií Jana Křtitele. Je zřízena podle norem kánonů 
církevního práva jako soukromé sdružení věřících. V České republice sídlí od dubna 1996 v Plzni. 

Posláním Koinonie je šíření křesťanské víry prostřednictvím tří pastoračních linií: kerygma - karisma -
koinonia. 

Cílem komunitního života je naplnit Ježíšova slova: "Ustanovil jsem vás, abyste šli" (a hlásali kerygma) 
"a přinášeli ovoce" (s mocí charizmat) "a vaše ovoce aby zůstalo" (vznik společenství: koinonia) (srov. J 
15,16). 

Komunita je Domem modlitby, z něhož vychází "Nové povolání" a "Nová evangelizace". Úhelným 
kamenem je modlitba prožívaná v silném komunitním poutu pod působením Ducha a vyúsťuje v radostné 
svědectví o Vzkříšení (srov. Sk 1,21-22). 

Postupem času se do Koinonie začlenily manželské páry s dětmi, které naplňují její poslání. Koinonie je 
tvořena komunitami života (interní členové) a komunitami rodin (externí členové). 

Komunita se dělí na Oázy tvořené: 
1. komunitami života, jejíž členové odpovídají na povolání k následování Pána zasvěcením, jež se 

naplňuje celibátem nebo manželstvím, majíce všechno společné: modlitba, evangelizační aktivity a každodenní 
život. Společenství žijících v celibátu je smíšené - komunita bratří a sester. 

2. komunitami rodin, jejíž členové (manželské páry a jednotlivci) se účastní aktivit komunity dané Oázy 
a podporují vznik a činnost Domů modlitby. 

Každou Oázu vede její zástupce (pastýř) spolu s řídící radou. Koinonie je řízena federální radou a 
generálním pastýřem. 



V současné době má Koinonie přibližně sto bratří a sester žijících v celibátu, mezi nimiž je asi deset 
kněží, a tisícovku externích členů. Její Oázy jsou rozšířeny v různých evropských zemích i na Středním 
východě. Prostřednictvím evangelizačních činností Koinonie působila již ve 40 zemích všech kontinentů. 

Hnutí fokoláre 

Hnutí fokoláre, jehož oficiální název je také Dílo Mariino, založila za 2. světové války v Tridentu 
(Itálie) Silvia Chiara Lubichová (nar. 1920). U zrodu stojí některé osobní zkušenosti zakladatelky: její 
příslušnost ke třetímu řádu sv. Františka (odkud pochází její jméno Chiara) a ke Katolické akci, dále 
mimořádný prožitek v nazaretském domku v Loretu (1939) a zasvěcení se Bohu 7. prosince 1943. Tento den je 
považován za počátek Hnutí fokoláre. 

V období děsivých válečných událostí se Chiara Lubichová, studentka filozofie, věnuje skutkům lásky. 
Spolu se skupinkou několika mladých děvčat čte evangelium a snaží se naplno žít Boží slovo. Zjišťuje, že 
jediným ideálem, který ani hrůzy války nemohou zničit, je Bůh-Láska. Proto se snaží konat jeho vůli, lépe 
poznávat a uvádět do života jeho Slovo, vytvářet křesťanské společenství - fokoláre, kde jeho členové společně 
sdílejí všechno - věci duchovní i hmotné. 

Už od počátků vzniku Hnutí se hlavními prvky jeho spirituality staly některé biblické texty, zvláště Jan 
17, 21(ať všichni jsou jedno); Mt 18, 20 (Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já 
uprostřed nich); Mt 27, 46 (Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil). Během krátké doby se k této skupince 
děvčat přidaly stovky dalších obyvatel Tridentu. Po válce se Hnutí rozšířilo a začalo se členit na různé složky 
podle povolání jeho členů. 

Roku 1947 schválil tridentský biskup působení tohoto Hnutí ve své diecézi. Rok poté bylo v Tridentu 
založeno také první mužské fokoláre. Hnutí rychle pronikalo do okolí. V roce 1948 se Chiara s některými 
svými společnicemi odstěhovala do Říma, kde se setkala s Iginem Giordanim, známým spisovatelem a 
poslancem italského parlamentu, který se stal prvním ženatým fokolarínem. Prvním fokolarínem knězem byl 
Pasquale Foresi. Od roku 1949 se pořádají letní setkání zvaná Mariapoli a počet jejich účastníků výrazně roste. 

V roce 1956 vytvářejí ti laičtí členové Hnutí, kteří se plně věnují křesťanské obnově společnosti, další 
část Hnutí - větev dobrovolníků. Začíná též vycházet časopis Cittá nuova (Nové město). V dalších letech 
vznikají první fokoláre za hranicemi Itálie - nejdříve v Evropě, pak v Jižní Americe a postupně na ostatních 
kontinentech. 

Hnutí se dále vnitřně člení. Okolo fokolarínů žijících v manželství vzniká hnutí Nové rodiny, okolo 
dobrovolníků Nové lidstvo, okolo kněží fokolarínů Kněžské hnutí, pro seminaristy hnutí Gens, okolo řeholníků 
a řeholnic Hnutí řeholníků a Hnutí řeholnic, pro farnosti hnutí Nové farnosti a pro mládež hnutí Gen, Mladí za 
sjednocený svět a Chlapci a děvčata za jednotu. Rodí se citadely (místo, kde spolu žijí a pracují lidé 
nejrůznějších povolání a každého věku), začíná se vydávat časopis Nuova umanitá (Nové lidstvo) atd. Od roku 
1960 se Hnutí otevřelo nekatolíkům i lidem, kteří se nehlásí ke křesťanství. Rychlý rozvoj vedl k tomu, že se 
neustále musely upravovat stanovy a bylo nutné vytvořit pravidla i pro jednotlivé složky. Základní formace 
členů, kteří se zasvěcují Bohu, trvá asi deset let. 

Svatý stolec Hnutí fokoláre nejprve dlouhou dobu zkoumal a hodnotil. V roce 1962 je papež Jan XXIII. 
schvaluje. Za pontifikátu Pavla VI. (1965) je schválena i vnitřní struktura generální správní rady. Jednotu Hnutí 
zajišťuje Koordinační centrum, jehož členové jsou voleni na šest let. Předsedou je podle stanov vždy žena. 
Dnes je Hnutí rozšířeno v 1500 diecézích ve 182 zemích světa a čítá přes 4, 5 milionu osob; z toho polovina 
jsou členy jednotlivých větví, ostatní, i když nejsou do nich začleněni, žijí podle této spirituality. Fokolarínů, 
fokolarínek a fokolarínů žijících v manželství je asi šest tisíc. 

Hnutí fokoláre se snaží především o dialog v katolické církvi a o ekumenický dialog. Na základě života 
podle "zlatého pravidla" (dělejte ostatním to, co byste chtěli, aby oni dělali vám atd.) vede dialog s věřícími 
ostatních náboženství. S lidmi bez náboženského přesvědčení sdílí úctu ke společným hodnotám jako jsou mír, 
spravedlnost, svoboda, lidská práva, život, respekt vůči přírodě atd. V současnosti se zaměřuje zvláště na 
jednotu mezi církevními hnutími a komunitami a na dialog se světovými náboženstvími. 

Spiritualitu Hnutí charakterizovala sama jeho zakladatelka takto: "Specifické charizma, které mi Duch 
svatý daroval, je charizma jednoty, to znamená možnost přispívat díky němu spolu s církví a v církvi k 
uskutečňování Ježíšovy závěti "ať všichni jsou jedno". Spiritualita, která vznikla z tohoto charizmatu je 
spiritualita nová, individuální i komunitární současně. Její základní linie jsou: obnovovat víru v Boha-Lásku; 



plnit Boží vůli jako odpověď na jeho lásku; žít Slovo, v němž je vyjádřena Boží vůle; zaměřovat se na 
bratrskou lásku - syntézu evangelia; uskutečňovat nové přikázání jako základ života; vytvářet jednotu a díky ní 
umožňovat přítomnost Ježíše, který je tam, kde jsou dva nebo více sjednoceni v jeho jménu (srov. Mt 18, 20); 
následovat Ježíše opuštěného a ukřižovaného, který je klíčem ke každé jednotě; přijímat eucharistii, jenž je 
poutem jednoty; žít církev jako společenství; připodobňovat se Marii, Matce jednoty; nechat se vést Duchem 
svatým. 

Život podle charizmatu Hnutí fokoláre proniká do oblasti kultury, politiky, ekonomie i do sociální 
oblasti. Projekty Hnutí nevznikají na základě teoretických výpočtů či úvah, jejich tajemstvím je stále 
intenzivnější hledání Boha. Tak vznikl v roce 1991 i projekt "ekonomiky společenství", jako pokus o aplikaci 
logiky lásky do logiky ekonomie. V současnosti je do něho zapojeno asi sedm set podniků na celém světě a 
neustále se rozrůstá. V rámci Hnutí vznikla také teologická škola - škola Abba, která je místem setkání 
odborníků z nejrůznějších disciplin, od teologie po fyziku, kteří s hlubokou vírou v Kristovu přítomnost mezi 
nimi na základě žitého přikázání vzájemné lásky otevírají svůj intelekt tajemství moudrosti a poznání (srov. Kol 
2, 3).

Vánoční pořad bohoslužeb

Úterý 24.12.2002 – Štědrý den.
15.30 – vánoční mše svatá “Než usedneme ke stolu” pro rodiny, děti a všechny, kteří chtějí začít vánoční svátky 
vinšováním Kristu k jeho narozeninám, česky-polsky. Při mši svaté budou požehnány vánoční oplatky.

Středa 25.12.2002 – Hod Boží Vánoční.
Mše svaté jako v neděli:
6.30 jitřní a 10.00 polsky, 7.50 a 10.00 česky. Od 14.00 bude kostel otevřen k soukromým návštěvám.
Před večerní mší svatou v 16.30 poklona Svátosti Oltářní a sv. požehnání.

Čtvrtek 26.12.2002 – svátek sv. Štěpána, prvomučedníka.
 Mše svaté jako v neděli:
- 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
Před večerní mší svatou v 16.30 poklona Svátosti Oltářní a sv. požehnání.

Neděle 29.12.2002 – svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa.
6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
Před večerní mší svatou v 16.30 poklona Svátosti Oltářní a sv. požehnání.

Úterý – 31.12.2002 – sedmý den v oktávu Narození Páně.
Mše svaté jako v úterý: 6.35 polsky, 17.00 česky.
Pro všechny, kdo chtějí Pánu za uplynulý rok poděkovat, bude výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní k tiché a 
soukromé adoraci od 15.00 hodin. V 16.45 bude děkovná pobožnost a Te Deum za uplynulý rok, prosba o Boží 
pomoc do nového roku a pak mše svatá v 17.00 hodin.

Středa 1.1.2003 – Slavnost Matky Boží Panny Marie.
Mše svaté jako v neděli:
6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 10.00 polsky.
Před večerní mší svatou v 16.30 poklona Svátosti Oltářní a sv. požehnání.

Pořad bohoslužeb v prosinci

1. Neděle 1.12.2002 – 1. neděle adventní, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
2. Pátek 6.12.2002 – první pátek v měsíci.
3. Neděle 8.12.2002 – 2. neděle adventní, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
4. Pondělí 9.12.2002 – Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu.



5. Neděle 15.12.2002 – 3. neděle adventní, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
6. Neděle 22.12.2002 – 4. neděle adventní, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
7. Pátek 27.12.2002 – svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty.
8. Sobota 28.12.2002 – svátek sv. Mlaďátek, mučedníků.
9. Neděle 5.1.2003 – 2. Neděle po Narození Páně, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
10. Po celou dobu adventní budeme každé pondělí, středu a sobotu v 6.35 slavit rorátní mši svatou.
11. Každou neděli půl hodiny před večerní mší svatou je adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a svátostné 

požehnání. Poslední neděli v měsíci - Mariánské večeřadlo.
12. 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.

13. 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.

14. 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 a sváteční liturgie v prosinci

1. neděle adventní (1.12.)
1. čtení: Iz 63,16b-17.19b;64,2b-7; 2. čtení: 1 Kor 1,3-9; Evangelium: Mk 13,33-37
Žalm: odp. Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář a budeme spaseni.
ref. Odnów nas Boże, i daj nam zbawienie.

2. neděle adventní (8.12.)
1. čtení: Iz 40,1-5.9-11; 2. čtení: 2 Petr 3,8-14; Evangelium: Mk 1,1-8
Žalm: odp. Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství a dej nám svou spásu!
ref. Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

3. neděle adventní (15.12.)
1. čtení: Iz 61,1-2a.10-11; 2. čtení: 1 Sol 5,16-24; Evangelium: Jan 1,6-8.19-28
Žalm: odp. Duch můj plesá v Bohu mém!
ref. Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim.

4. neděle adventní (22.12.)
1. čtení: 2 Sam 7,1-5.8b-12.16.16; 2. čtení: Řím 16,25-27; Evangelium: Lk 1,26-38
Žalm: odp. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.
ref. Na wieki będę sławił łaski Pana.

Slavnost Narození Páně
Vigilie (24.12.)
1. čtení: Iz 62,1-5; 2. čtení: Sk 13,16-17,22-25; Evangelium: Mt 1,1,25
Žalm: odp. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.
ref. Na wieki będę sławił łaski Pana.

Za svítání (25.12.)
1. čtení: Iz 62,11-12; 2. čtení: Tit 3,4-7; Evangelium: Lk 2,15-20
Žalm: odp. Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán.
ref. Światło zabłyśnie, bo Pan się narodził.



Ve dne (25.12.)
1. čtení: Iz 52,7-10; 2. čtení: Žid 1,1-6; Evangelium: Jan 1,1-18
Žalm: odp. Všechny končiny země viděly spásu od našeho Boha.
ref. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

Svátek Svaté Rodiny (29.12.)
1. čtení: Gn 15,1-6; 21,1-3; 2. čtení: Žid 11,8.11-12.17-19; Evangelium: Lk 2,22-40
Žalm: odp. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.
ref. Błogosławiony, kto się boi Pana.

Slavnost Matky Boží, Panny Marie (1.1.)
1. čtení: Nm 6,22-27; 2. čtení: Gal 4,4-7; Evangelium: Lk 2,16-21
Žalm: odp. Bože, buď milostiv a žehnej nám.
ref. Bóg miłosierny niech nam błogosławi.

2. neděle po Narození Páně (5.1.)
1. čtení: Sir 24,1-4.12-16; 2. čtení: Ef 1,3-6.15-18; Evangelium: Jan 1,1-18
Žalm: odp. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
ref. Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało.

Úmysly apoštolátu modlitby – prosinec 2002

Denní modlitba Apoštolátu:

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 
úmysly našich biskupů:

1. Úmysl všeobecný: Ať děti celého světa jsou chráněny proti jakémukoli násilí za pomoci rodin a 
odpovídající sociální politiky.

2. Úmysl misijní: Ať oslava narození Krista Spasitele pomáhá lidem všech kultur ještě více respektovat ty 
nejslabší a vyděděné.

3. Úmysl národní: Za to, abychom se ve společné přípravě na svátky Narození Páně dokázali dobře 
zorientovat a nepromarnili nic z toho, co nám Ježíš skrze církev nabízí.




