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A zase nový rok

Po roce se nám zase opakuje jedna lidská povinnost: vyměnit kalendáře ve svých bytech, na 
pracovištích, ve školách a kancelářích a vůbec všude tam, kde pulzuje lidský život. Řeklo by se: banální 
záležitost. Pozornější si povzdechnou: a zase jsme o rok starší. Je tomu opravdu tak. V tom letošním 
kalendářním bločku či plakátu jsou úplně stejné dny a měsíce, jen na konci letopočtu již není jednička, ale 
dvojka. Nový rok dává příležitost k mnohým předsevzetím. Mít jich ale mnoho je dost nebezpečné, protože to 
obvykle skončí tak, že se nesplní žádné. Vstup do třetího tisíciletí nebyl nijak slavný, nechci opakovat tragédii z 
11. září loňského roku. Jaký bude druhý rok třetího tisíciletí bude záležet jen a jen na nás. Někdo se snad 
podiví: snad na Pánu Bohu, ne? Zajisté, ale víme dobře, vůlí Boží je naše spása. Pro tuto spásu Bůh udělal 
všechno. Teď jen záleží na nás, s jakou pozorností budeme přijímat a v životě uskutečňovat právě to Boží. 
Jedna věc by možná stála za větší zmínku. Pomalu ale jistě se do našeho lidského vědomí vkrádají nejrůznější 
představy o pravdě a smyslu pro pravdu ubývá. Já vím, od druhých ji vyžadujeme, ale vyžadujeme ji i od sebe a 
vždycky? Z Písma svatého víme, že jen pravda z nás může udělat lidi svobodné, - tedy ne rozpustilé, ne 
odvolávající se na demokracii, která v mnoha představách ospravedlňuje všechno. Pravda je shoda se 
skutečností a tady bychom měli zrovna jednu otázku. Týká se každého z nás: jak přijímám a jak nakládám s 
pravdou o sobě? Jaká je pravda o mně? Že znám své jméno a příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště… Jistě, to k 
pravdě patří. Tady jde ale o pravdu prvotní. Na počátku Písma svatého čteme o jednom velkolepém Božím 
záměru: Učiňme člověka k obrazu svému, nám podobného. A tady to je. Nejsou-li moje postoje shodné s tímto 
Božím plánem, pak pravdu neznám. To se už nejednomu člověku vymstilo. Kdyby ctil v sobě i jiných Boží 
obraz, bylo by nekonečně méně všelijakých problémů a všelijakého zla. Zdá se mi, že kdyby teroristé v oněch 
letadlech, která narazila do mrakodrapů v New Yorku viděli v cestujících člověka, Boží obraz, pak tato letadla 
mohla doletět tam, kam měla a přistát tak, jak přistávala vždycky. Vraťme se ale k nám. Pravda je tedy souhlas 
se skutečností a já bych se hned na počátku tohoto roku dovolil dotknout jednoho zdroje, který někdy 
připodobňuje podstatu pravdy obrazu svému, nikoliv skutečnosti. Možná se pousmějete, ale vzpomeňme si na 
konec loňského června, kdy téměř v předvečer národní pouti ke cti sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě jsme 
byli sdělovacími prostředky informováni, že podle výsledků sčítání obyvatelstva ubylo hodně věřících. A hned 
se objevily všelijaké rozhovory, studie rádoby odborné… Uplynulo pět měsíců a my čteme v 
Moravskoslezském deníku ze dne 29.12.2001: "Lidi věřících v Boha je od 90. let v české populaci stále stejně. 
Jejich podíl se v dlouhodobém horizontu téměř nemění a ve všech průzkumech, které STEM provedl od 
poloviny 90. let se pohybuje zhruba mezi 35-40 procenty." Tak! Tak teď mi řekněte, odkud byly ty červnové 
počty? Nejde mi vůbec o čísla i procenta, ale o princip věci. Že by se od června do prosince počet věřících až 
tak zvětšil, že je zase téměř stejný jako na počátku devadesátých let? Kdo lže čtenářům? Jestliže noviny jsou 
veřejnou tiskovinou, měly by mít taky určitou úroveň. Měla to být tehdy předpouťová bomba, která měla zastřít 
poutní slavnost?

Druhá chuťovka, svědčící o odbornosti některých novinářů a jejich informovanosti. Dostal jsem do ruky 
deník Právo ze dne 22.12.2001, který v rubrice "Cestujeme" v článku Co vlastně Mojžíš viděl píše: "Když se 
Židé vedení Mojžíšem vraceli z egyptského zajetí, trvalo jim putování po Sinaji čtyřicet let. Za tu dobu zažili 
spoustu povyražení, ale tím největším bylo, když se Mojžíšovi zjevil Hospodin v podobě hořícího keře, aby 
seslal lidem desatero přikázání." (doslovně citováno) Tak tedy klobouk dolů. Poprvé slyším, že Desatero bylo 
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zjeveno a předáno v hořícím keři. Nevím, jestli autor považuje lidi za totálně hloupé, nebo dává tím najevo své 
opovržení vzhledem ke skutečnosti. V každém případě ale je třeba říci, že kupuje-li čtenář noviny za určitou 
cenu, pak má morální právo čekat seriózní informace a ne pomyje.

Vím, že někdo řekne: ale to je přece drobnost. Já bych tuto drobnost chápal jako nechápání rozdílu mezi 
horní a dolní čelistí, či mezi močovým měchýřem a slepým střevem, koneckonců proč to dramatizovat, je to 
přece jedno tělo.

Přátelé, jak má být náš národ jiný, než nejateističtější v Evropě, když se mu dostává tak kvalitních 
informací? A co bude dál s naším národem? Zvykneme si na lež? Nebudeme třeba žádat, aby papež změnil 
Písmo svaté, protože "my jsme četli v novinách, že…" A tak se možná budete ptát, co s tím dělat. Každé noviny 
obsahují adresu redakce. Není na škodu sednout a napsat svůj názor. Dopisní známka stojí zatím 5,40 Kč, ale je 
to služba celé čtenářské obci. Budeme-li reagovat slušně, moudře, ale nekompromisně, možná bude muset 
nejeden autor své výtvory konzultovat, než je zveřejní. Zatím my věřící dáváme svým mlčením široký prostor 
všelijakým pisálkům, kteří píší a nevědí o čem. Reagovat ale předpokládá znát nauku, a to bychom měli. Tak 
tedy hodně sil do toho procesu přijímání pravdy, ochrany pravdy a taky ochrany Boží nauky. Kdo by ji měl 
chránit víc, než ti, kterým ji Pán Bůh svěřil?

P. František

Wigilijne credo

wigilja – półkolem, cisi, rozmarzeni…
choinka – woń lasu. ciemniejące szyby.
pierwsza gwiazdka wzeszła – betlejemska niby…
oczy pełne blasku, równocześnie cieni.

w lichtarzyku świeczki wonnym płoną blaskiem.
bieluchne opłatki bożych świąt symbole.
każdym rokiem pełnią nas maluczkich wolę –
odrodzenia w sercach szczerej skruchy łaskę.

podejmij opłatek i każdym okruchem
dłonie podziel świata a życzliwym duchem
nadziei, wynijdźmy z popiołów przeszłości…

trzecie tysiąclecie, uwierzmy – nie kruche!
choć wczoraj poczęte – do stołu RADOŚCI
zaprośmy, niech będzie tym najmilszym z gości!

Jacek Soplica

Cesta za odpuštěním – kterým směrem? 

Člověk je ve své podstatě bytostí slabou i silnou současně. Jde jen o to, co se myslí slovem slabý a jaký 
obsah dáme slovu silný. Je slabý, protože sám ze sebe toho moc nezmůže a plnost svého lidství prožívá teprve v 
mezilidských vztazích. Je ale i silný a to tehdy, když objeví smysl své existence. Tato síla mu potom dává 
odvahu budovat vztahy, rozvíjet své vlohy, žádat o pomoc blízké, jít přes neúspěchy, překonávat své meze. 
Největší sílou člověka je odvaha být slabým a závislým na vztazích. A zde má své časté místo odpuštění. Jen 
člověk, který přijal a připustil svou nedokonalost hledá cesty k usmíření s těmi, jimž ublížil a často bývá prvním 
kdo odpouští. Síla člověka není v množství aktivit, kterých se účastní, jakkoliv by byly humánní ani v záplavě 
informací a vzdělanosti vůbec. Síla člověka se pozná v naději, kterou poskytuje těm druhým i sobě, protože jen 
člověk, který věří, že má naději jde a překračuje hranice sebe sama. 

Život jako cestu popisuje pokud vím většina náboženství. A kde je cesta, tam je i cíl. Ať už v podobě 
osobního Boha v křesťanském, židovském a islámském náboženství nebo neosobního principu (zjednodušeně 
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řečeno) v náboženských systémech východu. Neberu zde v úvahu sekty a různá pseudonáboženství. Ve filosofii 
jde o hledání odpovědi na otázky po smyslu bytí jedince a zvláště lidstva. Také zde se mluví o cestě, byť při 
hledání těchto cílů filosofie argumentuje pouze v mezích rozumově poznatelného a zdůvodnitelného. 
Vezmeme-li v úvahu evoluční teorii, i tady je možné vidět cestu, jednotlivé etapy vývoje lidstva, vývoj myšlení, 
etapy technického i morálního usuzování a z těchto se poctivou analýzou dá vyvodit i cíl všeho snažení. 

Jak už jsem řekl úvodem, člověk aby mohl jít svým životem, potřebuje znát smysl svého snažení a 
prožít pocit štěstí, naplněnosti života i vnitřní pokoj. Cesta k vnitřnímu pokoji vede skrze pravdivost k sobě. 
Ona pravdivost nás ale často obviňuje a tak nezbývá milému člověku nic jiného, než připustit svou slabost, 
závislost na lidech kolem sebe a vnitřní potřebu vztahů.V touze po sebepřijetí se člověk neobejde bez vnější 
pomoci, byť rozhodnutí – klíč, je uvnitř nás samotných. Katka Lachmanová ve své knize "Vězení s klíčem 
uvnitř" mluví o dvojím typu nesvobody člověka. Jedná se o vězení neodpuštění a vězení samospravedlnosti. V 
prvním případě někdo člověku ublížil a on neumí odpustit. V případě druhém se člověk sám provinil a 
nedokáže o odpuštění požádat. John Powel ve své knize "Silní a slabí" mluví o tomtéž, pouze trochu jinak. 
Překládá k úvaze své tvrzení, že lidé nejsou ve své podstatě silní a slabí, protože onen projev síly nebo slabosti 
je pouze vnější reakcí na situace a způsobem vyrovnávání se s vnitřní slabostí. Slabá reakce se projevuje 
útěkem, stejně jako silná reakce útokem. V obou případech je to ale tentýž slabý člověk. Toto je ale příliš 
zjednodušené rozdělení a vysvětlení. Všichni lidé oscilují mezi silnými a slabými reakcemi. Je tu ale ještě jedna 
skupina, lidé co svou slabost díky pravdivosti a laskavosti k sobě i vnější podpoře svých bližních přijali, 
pochopili a přetvořili ji k svému užitku i lidí kolem sebe. Opět je potřeba dodat, že byť každé rozhodnutí je 
krokem jedince uvnitř, neobejde se bez pomoci, podané ruky, vyjádřeného postoje poskytované naděje někoho 
zvenčí. Člověk je zkrátka stvořen pro společenství a vztahy. A kde jsou vtahy, tam jsou i kolize a 
nedorozumění. K čemu by ale byl život, pokud by se ony kolize nedaly, a já věřím, že se dají, přetvořit, 
proměnit díky těm, kteří jsou silní přijetím své slabosti.

Prošli jsme spolu důležitost odpuštění jako vnitřní potřebu jedince i lidstva. Víme už také, že snáze 
odpouštíme, když známe cíl. Odpuštění se totiž takto stává smysluplnou etapou a důležitým prostředkem na 
cestě k cíli. Nutnost vztahů je nám zřejmá, prostřednictvím vztahů a poskytované naděje, kterou nám nabízejí 
naši blízcí, se i my stáváme silnými přijetím své slabosti, odvážnými pojmenováním svého strachu, radostnými 
díky pochopení důvodů našich smutků. John Powell ve své knize "Naplno člověkem" píše toto: "Naplno žijící 
lidé nacházejí potěšení v tom, co druzí považují za dřinu nebo povinnost. Oni nemusejí, oni totiž chtějí. 
Uvědomují si trny, ale zaměřují se na růže." Ještě pár slov jiného autora. Walter Trobish, evangelický pastor 
píše ve své knize "Jaký je muž a co by o tom měla vědět žena" o cestě muže ke svobodě. V knize popisuje 
muže jako nejistého, s pocitem zbytečnosti, nepochopení, zranitelnosti a nedostatečnosti. Vykresluje syrově i 
humorně muže jako nepřístupného krále, tichého budhu, všemocného patriarchu. Nakonec ale také ukazuje 
cestu k vnitřní svobodě, kdy muž prožívá svou zakotvenost ve vztahu k Bohu, odvahu k důvěřování lidem, 
normálnost své nedokonalosti. 

Opět se zde mluví o odpuštění, o potřebě svého rozhodnutí vyjít vně svého vězení, o potřebě vztahů a 
odvaze je budovat. Mějme tedy odvahu protínat bludný kruh neodpuštění, který vede ke ztrátě naděje ve 
smysluplnost života. Na závěr své úvahy cituji větu z evangelia sv. Jana: "komu se málo odpouští, málo 
miluje".

Motto: Pozwólcie, by Jezus - nowonarodzone dzieciątko w Betlejem – weszło do serc waszych, posiliło 
i oświeciło was!

Na tyn nowy rok!

Kochani czytelnicy "MOSTu”, szanowni parafianie!

Pozdrawiam was wszystkich – tych, co MOST czytacie,
Bo w nim jest prawda, radość i siła, na pewno Panu Bogu miła!
I znów roczek minął – pojawił się nowy,
Czy nam będzie sprzyjał szczęśliwy i zdrowy?
Tak ja sobie myślę, takie moje zdanie,
Że jednym przyniesie radość, szczęście, innym łzy i łkanie!
Nie wszyscy się wzbudzili, co się wczoraj do snu położyli,
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Bo niektórzy na wieki w Bogu już zasnęli.
My zaś jeszcze w zdrowiu stanęli na progu,
By dziękować za dary Wszechmocnemu Bogu.
Doszła do nas radosna nowina,
Że w Betlejem Maria Dziewica porodziła Syna.
Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, aby nas wykupił od piekła wiecznego!
Więc spieszmy czym prędzej pokłonić się Jemu,
Dzieciątku w stajni z Panny narodzonemu…
Tam padnijmy zbożnie wszyscy na kolana,
Śpiewając przed żłóbkiem gloria dla naszego Pana!
Witajmy też nowy rok, idźmy wśród takich dróg,
Gdzie pewny nasz będzie krok – i gdzie szczęściem darzy Bóg.
Błogosław nam, Jezu, w stajni narodzony,
Twa potęga już ogarnia wszystkie świata strony
Jak też naszą ziymeczkę, pola i zagony – błogosław, Boże nieskończony!
Ciemnym mocom, moi drodzy, skusić się nie dajcie,
Kościół wasz kochany radzi odwiedzajcie!
By wszystkim w całej parafii o szczęściu się śniło,
Zaś tego zdrowiczka cały rok wystarczyło.
Niech was w roku omijają wichry, burze, gromy,
Niechaj was ochroni Nowonarodzony!
Ojcu odnowicielowi, Ks. Proboszczowi – niech Mu Nowonarodzony doda elanu i zdrowia.
Również Ojcu Ks. Drobiszowi szczęścia, radości, niechaj dobroć nadal w sercu Jego gości.
Całej redakcji MOSTu, p. Kozokom, Workom na czele, błogosławieństwa i elanu wiele.
Błogosław im, Jezu, na sianku zrodzony, posil ich w ich sumiennej pracy, Boże nieskończony.
W całej świątyni pachnie, wszędzie świeże kwiaty, 
Wszystko wykonują Panie, a to bez zapłaty.
Pachną nawet świece, ach, Ojcze nasz Niebieski, miej ich w swej opiece.
O kościelnym, organiście zapomnieć nie śmiemy, zdrowia żelaznego obóm im życzymy.
Więc jeszcze raz wam wszystkim serdecznie winszuję to, 
Co na dnie duszy dla was wszystkich czuję.
Kłaniam się głęboko, jak też i z radości – polecam was w nowym roku Boskiej opatrzności.

Franciszek Babiuch

Spotkanie z Ojcem Cherubinem

W sobotę 15.12.2001 na spotkaniu sympatyków Radia Maryja w Trzyńcu gościliśmy Ojca Cherubina 
mieszkającego w klasztorze Franciszkanów w Jabłonkowie, pracującego w parafii jabłonkowskiej. Nasz gość 
bardzo ciekawie opowiadał o swoim życiu i pracy.

Jabłonków znany jest z organizowania różnych pielgrzymek, z uczestnictwa w pieszej pielgrzymce z 
Zaolzia na Jasną Górę, całonocnych adoracji w klasztorze Sióstr Elżbietanek, z istnienia różnych grup 
modlitewnych działających na terenie parafii.

Ojciec Cherubin bierze aktywny udział w pielgrzymowaniu, całonocnym czuwaniu i pracy 
duszpasterskiej w parafii jabłonkowskiej. By przybliżyć sylwetkę Ojca szerszym kręgom czytelników 
miesięcznika MOST, położyłam mu kilka pytań.

Ojciec Cherubin: Chcę na początku napisać o sobie. Zadano mi pytanie, co mnie skłoniło, że wybrałem 
drogę powołania zakonnego, kapłańskiego i misyjnego. Przede wszystkim przez wiele lat byłem ministrantem, 
mogłem być bliżej ołtarza, kapłana. Moment wyboru drogi powołania nie był tylko chwilowy. To trwało dość 
długo. Znałem wiele zgromadzeń i zakonów. Jednak wybrałem Zakon Św. Franciszka z Asyżu. Ten sposób 
życia mi odpowiadał. Dzisiaj po dwudziestu latach mogę powiedzieć, że wybrałem dobrze. Po skończonych 
studiach filozoficzno – teologicznych, które trwają 6 lat przyjąłem święcenia kapłańskie. Zgłosiłem się do 
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posługi misyjnej na wschodzie. Najpierw była Ukraina. Tam byłem 4 lata – miałem siedem parafii, pięć 
rzymsko -katolickich a dwie grecko – katolickie. Jestem kapłanem mogącym odprawiać msze święte w dwóch 
obrządkach. Po czterech latach ze względu na nieprzychylność władz Ukrainy, wraz z innymi kapłanami z 
Polski musiałem opuścić Ukrainę. Po krótkim odpoczynku udałem się z posługą na Białoruś, ale tutaj też nie 
chciano mnie zatwierdzić jako duszpasterza. Po kilku miesiącach wyjechałem z Białorusi, ale nie skończyłem 
ze wschodem. Przełożeni powierzyli mi posługę w Smoleńsku w Rosji. Byłem tam rok czasu. Powróciłem do 
Polski nie na długo, bo znowu potrzebowano kapłana ze znajomością języka rosyjskiego w Nowosybirsku. 
Pojechałem tam, ale tylko w zastępstwie jednego z naszych współbraci, który był chory. Marzyłem o 
Kazachstanie, to było moje pragnienie. Udało mi się pojechać ale tylko na "Kapitułę Namiotów”. Chociaż 
zaledwie trzy miesiące, ale byłem. Wróciwszy do Polski otrzymałem od biskupa obrządku wschodniego, 
grecko – katolickiego, dr. Sofrona Mudrego propozycję pracy na Ukrainie jako ojciec duchowny Seminarium 
grecko – katolickiego w Iwanofrankisku. Pełniłem tę posługę przez rok czasu.

Moja przygoda ze wschodem nie zagasła. Prowadziłem np. rekolekcje wielkopostne w Grodnie na 
Białorusi, zastępowałem jednego współbrata w Estonii.

Obecnie pełnię posługę w Jabłonkowie. Jest to zupełnie inna praca i inna rzeczywistość niż na 
wschodzie. Tam nie było warunków mieszkaniowych i wiele innych. Chciałbym, aby moja posługa tutaj była 
owocna i przynosiła wiele dobrych owoców.

Chciałbym życzyć wszystkim czytelnikom do nowego roku wiele Bożego błogosławieństwa i pomocy 
w odnajdywaniu swoich dróg życia chrześcijańskiego.

O. Cherubin Marian Kuczowicz OFM

Dziękuję bardzo Ojcu Cherubinowi i zapraszam wszystkich na najbliższe nocne czuwanie i adorację z 
29 na 30 stycznia 2002 w klasztorze Sióstr Elżbietanek w Jabłonkowie w języku słowackim.

Irena Szymonik

O radosti v Radosti a nejen tam….

Milí farníci, v této chvíli, kdy listujete novým číslem našeho farního časopisu MOST, jsou už dávno 
všechny vánoční dárky rozbaleny a chvíle napětí, čekání a těšení se na ten tajemný večer zmizely ve studnici 
času. Doufejme, že nezmizelo to nejkrásnější: radost obdarovaných a obdarovávajících. Radost z narození 
Božího Syna, radost z dárků, které jsme dostali, ale také radost z toho, že jsme obdarovali druhé.

Tyto vánoce byly pro naši farnost jiné tím, že jsme v průběhu akce "Vánoční strom”, obdarovali také ty, 
které vůbec neznáme a mnozí z nás o jejich existenci neměli ani tušení. Díky vaší štědrosti mohly být 
obdarovány děti ze dvou třineckých stacionářů. Jednalo se o stacionář Radost v Třinci-Lyžbicích, který 
navštěvují mentálně (ale i tělesně) postižené děti ve věku od šesti až do dospělosti (od loňského roku je horní 
věková hranice neomezena) a Rehabilitační stacionář v Třinci-Terase, který navštěvují děti ve věku do šesti let. 
Dárků bylo tolik, že se dostalo i na děti, které se svými maminkami bydlí v Domově pro matky v tísní, který má 
sídlo ve stejné budově, jako stacionář Radost.

Naše farní akce "Vánoční strom” trvala od 2.12.2001 do 16.12.2001 a jak už bylo řečeno, byla velice 
úspěšná. V pondělí dopoledne 17.12.2001 jsme za asistence Otce Radka všechny dárky naložili do dvou aut 
(museli jsme sklopit zadní sedadla, aby se tam ta nadílka vešla) a zavezli je dětem. Radost dětí i zaměstnanců 
byla obrovská. Chceme poděkovat vám všem, kteří jste zažehli světýlka radosti v očích těchto dětí. Děkujeme 
manželům Evě a Milanovi Bobkovým za krásný strom, který věnovali ze svého lesa, dále za pečení 
perníčkových ozdob na strom - paní Martě Wawreczkové, Hance Kyvalské, Sylvě Markové a Sylvě 
Vlachovičové a hlavně vám všem, kteří jste otevřeli svá srdce i své peněženky a tak jste dokázali, že Třinec je 
farností živou a otevřenou na potřeby druhých. Ještě jednou vám všem upřímné Pán Bůh zaplať!

Katechetky Pavla Golasowská a Michaela Wawreczková

Dárky, které se objevily pod stromečkem už po termínu, tj. po 16.12.2001 byly také předány dětem a to 
konkrétně do Domova pro matky v tísní.
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Vůně jehličí, světla svíček, to vše patří k vánocům stejně jako vánoční atmosféra a vlídné slovo, a proto 
my děti ze zařízení ÚSP Radost v Třinci chceme poděkovat za krásné dárky, které nám pod vánoční stromeček 
donesli zástupci Vaší farnosti. Byli jsme velmi překvapeni Vaší nadílkou.

Spousta dárečků (pastelky, fixy, výkresy, hračky, stavebnice, pexesa, panenky a jiné) udělala našim 
dětem opravdovou radost a s velkým nadšením dárky rozbalovaly. Nejvíce děti potěšil veliký plyšový tygr, 
který nám bude sloužit jako sedačka.

Většina z nás ráda maluje, lepí obrázky, tvoří z papíru, ze dřeva, keramické hlíny, vosku, tkáme na 
stavu. Všechny výrobky nám i našim blízkým přinášejí radost a povzbuzují naše sebevědomí. 

Děkujeme Vám všem, kteří jste obdarovali naše děti a tím jste vykouzlili na jejich tvářích úsměv. Vám 
všem přejeme do nového roku hodně lásky, štěstí, zdraví a spokojenosti.

Děti a zaměstnanci ÚSP Radost

Sanctus Albertus ad 8. Setkání farnosti 2001: děkujeme, že jste přišli a 
příště zase na shledanou! 

Rád bych se ještě několika slovy vrátil k 8. setkání farnosti 2001 v KD Trisia v poslední sobotu 
minulého roku a poděkoval některým jeho protagonistům. 

Myslím si, že výjimečné ocenění si zaslouží naše farní mládež a jejich přirozený "šéf", Otec Radek 
Drobisz. Pod jeho režisérským vedením a dohledem nám naše mládež připravila (zkoušky trvaly asi 2 měsíce) a 
předvedla historicky první po dlouhé dlouhé době tzv. "Jesličky", neboli divadelní představení tajemství 
Narození našeho Pána Ježíše Krista v Betlémě před dvěma tisíci léty. Autorem těchto jesliček byl Němec 
Franciscus Donatus Pfanmüller a tyto jesličky napsal v 19. století. Podle této předlohy Otec Radek Drobisz a 
jeho mládež připravili velmi krásné a vydařené představení, které jsme zcela po zásluze odměnili 
dlouhotrvajícím potleskem. Dovolím si ještě jednou, pro historii farnosti, uvést jména těch mladých lidí, kteří 
vystupovali v těchto jesličkách: vypravěčem byl Jan Špita. Hráli: Alžběta Mladá (Panna Maria), Jarek Macura 
(sv. Josef), Petra Maršálková (Sanha), Daniel Jaś (Henoch), Jan Chudý (Eleazar), Eva Bazgierová (Salome), 
Pavel Tatarka (Obeh), David Krawiec (Izmael), Milan Greiner (pastýř). Anděly nám ztvárnili Zuzana 
Pavlíková, Veronika Macurová, Marie Jasiová, Jozef Staš, Magdalena Czapla a Otec Radek Drobisz. 
Nápověda: Lucie Maršálková. Tyto herce doplnili během příprav zejména kulis další členové farního 
společenství mládeže. Novorozeného Pána Ježíše si zahrála 13-ti měsíční Magdalenka Roszková a doufám, že 
až doroste, tak jí to její rodiče řeknou, jak významnou roli hrála dne 29.12.2001! Všem těmto náleží náš dík a 
uznání. 

Jako osoba mající na starosti finance Setkání farnosti a věci související mám tu čest poděkovat 
finančním sponzorům našeho setkání. Děkuji Ing. Janu Bulawovi – restaurace a potraviny HARCOV v Hrádku, 
Viktoru Klimantovi – pokládání dlažby, Edvardu Bednarzovi – prodejny potravin BEA, Nebory, RNDr. Josefu 
Brozdovi – Lékárna Oáza Třinec, MUDr. Bohuslavu Stabrawovi – soukromý chirurg Třinec, Štefanu 
Kopkášovi – sklenářství Třinec, Bohumíru Kukuczkovi – pohřební služba Třinec, Edvardu Babilonovi –
domácí potřeby BERM Třinec, MUDr. Františce Uhlářové – soukromé praktické lékařce Třinec. Dále děkuji 
společnosti TÓNIS DISTRIBUCE s.r.o. a panu Henryku Wawreczkovi za velmi hodnotné věcné dary do 
tomboly. Děkujeme všem dalším dárcům, kteří přispěli k bohatosti naší tomboly. Děkuji sourozencům 
Jurgovým za uzavření restaurace v KD Trisia v den konání naší akce a velmi levné a přitom kvalitní 
gastronomické služby během setkání. Věřím, že jsem na nikoho nezapomněl, ale pokud se tak stalo, Pán Bůh 
určitě nezapomene Vaši štědrost pro dobro našeho farního společenství. 

No a nakonec těm, kteří v sobotu 29.12.2001 přišli na 8. setkání farnosti a vytvořili tak skvělou 
atmosféru farní jednoty, děkuje všech 10 zakládajících i současných členů Křesťanského sdružení SANCTUS 
ALBERTUS, které oficiálně vzniklo sice teprve v listopadu 2001, ale svou aktivitu vyvíjí na již od podzimu 
1999: Andrzej Bezecný, Barbara Bocková, Stanislav Janczyk, Marian Kozok, Janusz Kroczek, Jiří Kuchař, 
Tomáš Kyvalský, Irena Poroszová, Wiesław Wania, Evžen Worek. 

Připomínáme, že Křesťanského sdružení SANCTUS ALBERTUS má plnou podporu a důvěru Otce 
Františka coby našeho faráře, svou činnost vyvíjí dle schválených stanov ve prospěch různých farních aktivit, 
zejména organizováním různých mimochrámových akcí. Pokud by někdo z Vás byl v budoucnu ochoten 
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konkrétně přiložit ruku k dílu, ať neváhá a požádá o přihlášku do sdružení kteréhokoliv jejich člena. Naše 
farnost potřebuje dobrovolníky, kteří rádi pomůžou, když je třeba. Schůze máme jen vždy v souvislosti s 
konkrétním úkolem a důraz klademe na konkrétní a neformální aktivitu. Děkujeme. 

Sepsal Ing. Marian Kozok

Spotkanie Parafii A.D. 2001

A więc tak… Było, minęło, spotkanie to należy już do przeszłości. A mnie zlecono napisać o tym, 
podobnie jak w latach poprzednich. Tylko jak napisać? Po kilku latach pisania o tej samej akcji (chociaż tak 
naprawdę zawsze jest trochę inna) człowiek pisze w tym samym stylu, używa podobne słowa, podobne zwroty, 
podobne skojarzenia… A jednak, o ile przypominam sobie (musiałbym przewertować stare roczniki MOSTu) 
zawsze pisałem o spotkaniu rodzin, a później o spotkaniu parafii w języku czeskim. Więc może spróbuję tym 
razem napisać po polsku.

Spotkaliśmy się w Domu Kultury TRISIA w sobotę 29.12.2001 o godzinie 15-tej. Przyszło was dużo, 
nie wiem dokładnie ilu nas było, ale chyba około 350, przynajmniej tak poinformował mnie kolega Marian 
Kozok, który jest naszym parafialnym ekonomem i statystykiem. Według mnie było nas jeszcze więcej, któż to 
kiedyś dokładnie policzy? Faktem jednak jest, że mogło nas być jeszcze więcej!!! 

Kiedy przygotowywaliśmy nasze spotkanie, szukaliśmy konferansjerów, którzy by je poprowadzili. 
Basia Bocek i Wiesio Wania nie mieli do tego już chęci, bo i oni (podobnie jak ja w pisaniu) i oni czuli już 
pewne wyczerpanie, a również i dalsze obowiązki domowe nie pozostawiały im miejsca, żeby do tego zadania 
się rzetelnie przygotować i po prostu sprostać mu. W końcu jednak – z braku innych odpowiednich osób 
zgodzili się i przekonali nas o tym, że umieją. Dziękujemy im.

Na początku przedstawili nam naszych gości. A ja znowu próbuję sobie przypomnieć, kto właściwie 
tam był, kto był naszym gościem? (Zapomniałem zaraz na początku napisać, że i ja chciałem być gościem i po 
prostu nie notowałem sobie niczego, tak jak w latach poprzednich). Przede wszystkim gośćmi naszymi byliście 
wy wszyscy, co przyszliście, ale byli i dalsi: A więc był jak zawsze nasz miły Ojciec Czesław z Jasienicy, bez 
jego słów "kochani moi” nie umiałbym sobie już wyobrazić naszego spotkania podobnie jak końca 
października, kiedy to już tradycyjnie prowadzi rekolekcje czy misje w naszej parafii. Była też pani Palkovská 
– przedstawiciel naszego miasta – może po raz pierwszy w historii naszych spotkań? (a każdy rok zapraszamy 
przedstawicieli miasta oraz naszego senatora). Byli też goście dla niektórych trochę egzotyczni – klerycy z 
seminarium "Redemptoris Mater” – z Rzymu i z Korei Południowej. Byli to właściwie goście Zdeňka Gibca, 
ale dzięki niemu (i dzięki temu, że tłumaczył im wszystko, co działo się na scenie), byli i naszymi gośćmi. 
Poopowiadali nam o tym, jak u nich przeżywa się święta godowe – ku uciesze zgromadzonych we Włoszech 
bardzo dużo jedzą, a na Szczepana starają się strawić dobra nagromadzone w żołądkach.

Chór LAUDAMUS zaśpiewał cztery utwory, między innymi przepiękną pastorałkę Adolfa Cmírala "Z 
archy vypouštěný holoubku” – solistami byli Genio Worek – bas i Wiesio Wania – tenor. Przedstawiła nam się 
również schola dziecięca, czy jak kto woli mała schola. Jest dobrze, że śpiewa i działa (kierownikami są Basia 
Bocek i Józek Staš), bo z małych śpiewaków mogą do przyszłości wyrosnąć śpiewacy więksi, którzy ubogacą 
liturgię i całe życie Kościoła. Swoją drogą – niektóre nazwiska powtarzają się w tym moim artykule. Czyżby 
tylko niektórzy byli zdolni, albo tylko niektórzy mieli ochotę zrobić coś dla swej parafii? Wierzę, że tak nie jest 
i jest to tylko czysty przypadek.?!

Była równie tradycyjna loteria fantowa (tombola – to pono nie jest po polsku). Nagród było dużo i 
wierzę, że ci, którzy wygrali, byli zadowoleni. Dziękuję na tym miejscu wszystkim sponsorom ( a propos: po 
polsku odpowiedniejsze słowo jest "darczyńca”? czy może mecenas?). 

Oczywiście podziękowanie należy się naszym parafialnym pasterzom – tak Ojcu Franciszkowi (niestety 
z powodu obowiązków na innych miejscach – msza św. w szpitalu itp. nie mógł być z nami osobiście) jak i 
Ojcu Radkowi, który w roli gospodarza wszystkich przywitał, ale również wystąpił w roli jednego ze 
wspaniałych aniołów w odegranych Jasełkach Pfanusa. Jasełka te bardzo mi, a wierzę, że i wszystkim się 
podobały. Nasza młodzież włożyła w ich przygotowanie dużo sił, ale tak naprawdę nie wiem, czy podobały mi 
się bardziej tegoroczne jasełka czy jasełka w wykonaniu skautów w roku ubiegłym. W końcu i te i tamte były 
wystawione i przygotowane na chwałę Boga naszego, chwałę tę nam zwiastowały i o niej nam opowiadały. 
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Wystąpił również Jurek Kuchař (jeden z organizatorów spotkania), którego konferansjer Wiesiek 
przedstawił nam jako "trzynieckiego Donutila” (widzowie telewizji czeskiej wiedzą o kogo chodzi), ja bym 
może przybliżył go jako naszego Macieja czy Jurę spod Grónia… Nie mogę też pominąć Marietki Frankowej, 
która tradycyjnie zarecytowała nam ładny wiersz. Łamaliśmy się też opłatkami staropolskim to obyczajem –
chociaż i w sprawie opłatków bożonarodzeniowych słyszałem, że to nasz zwyczaj, tu na Śląsku. I racja –
opłatek ten bowiem jest symbolem naszego Pana Jezusa Chrystusa, który stał się Ciałem i nam się daje 
codziennie pod postacią chleba. narodził się w Betlejem – mieście Chleba. On jest tym Chlebem żywym, który 
zstąpił z nieba…Tak w Polsce jak i na Śląsku (i Śląsk jest kawałem Polski). A to, że ja daję kawałek "swojego” 
opłatka drugiemu, a on daje mi kawałek "swojego” opłatka mnie wraz z życzeniami wszelkiego dobra, to 
oznacza to, że daję ja kawałek siebie a przyjmuję kawałek tego drugiego. 

I tak zakończyło się Spotkanie Parafii Roku Pańskiego 2001? Niby tak, bo większość z was śpieszyła 
już do domu, ale byli i tacy, co skorzystali z gościnności właściciela restauracji pana Jurgi i raczyli się… Cicho, 
sza… wszyscy wiemy czym, ale nie będę o tym pisał, żeby może kogoś nie zgorszyć... Ale w tych dniach 
właściwie rozpoczął się okres karnawałowy, który w tym roku będzie bardzo krótki i według jednego z 
arcypoetów polskich: "trzeba szaleć, kiedy czas po temu”, a według jednej ze znanych piosenkarek: "niech żyje 
bal!…” Tymi słowy więc chcę zaprosić was na przyszłe Spotkanie Parafii roku 2002, a jeszcze przed tym na 
bal caritasu trzynieckiego, ale to już chyba byłaby niepłatna reklama, więc lepiej kończę, a w przyszłości niech 
kto inny napisze o tym i o owym…

Stanisław Janczyk

Dětská schola

Někteří z vás si už možná stihli všimnout, že v naší farnosti od jara 2001 funguje "Dětská schola". Rádi 
bychom vám ji alespoň trochu přiblížili. Celá myšlenka vznikla vlastně takto: v naší farnosti se schází malé děti 
předškolního věku v neděli během mše svaté, mládež se schází v sobotu, manželé se schází na svých setkáních, 
další pak jsou členy pěveckého chrámového sboru Laudamus nebo polského sboru, někteří se schází na 
večeřadle, atd. Zkrátka jsme živá farnost, v níž není nouze o nějaké aktivity, jen nám zde chybělo něco pro 
školní děti ve věku 6 – 15 let. Je sice pravda, že zde existuje Podwórkowe kółko różańcowe, avšak i tam se 
schází celé rodiny. Nám šlo o to, aby zde bylo něco jen pro ně, a tak jsme se poradili s O. Františkem. Ten s 
radostí s našim návrhem souhlasil. Jako vždy měl jen jednu jedinou podmínku: že nás naše nadšení nepřejde po 
půl roce. Byli jsme tehdy mile překvapeni, že se našlo hned kolem 20 dětí, které přišly na první schůzku. 
Časem jich ještě přibylo a na letní tábor do Sedliště, o kterém jste se v letním čísle Mostu dočetli, společně s 
vedoucími odjelo 30 dětí. Tak to byl loňský školní rok a začátek prázdnin. Potom následovala krátká pauza, 
tedy zbytek letních prázdnin. Po prázdninách jsme se ale sešli znovu a mezi námi se objevily i nové tváře, z 
čehož máme velkou radost. 

Možná, že to vypadá velice jednoduše: jen si něco vymyslet a potom to realizovat. Nevěřte tomu. Každá 
dobrá věc totiž s sebou nese i určité překážky, které člověk musí překonat. A také není možné v něčem vytrvat 
bez modlitby a oběti. Za to, že Dětská schola existuje i v tomto školním roce, vděčíme našemu kaplanovi, O. 
Radkovi. Ptáte se co s tím má společného? Ono to totiž v září bylo tak: Jozef, náš kytarista nastoupil po výkonu 
náhradní vojenské služby opět do svého zaměstnání. Změnilo se jen jediné: místo výkonu práce – tentokrát celá 
ČR. A bylo to. Museli jsme počítat s tím, že Jozef bude většinu roku trávit mimo Třinec a tedy schola přijde o 
jediného kytaristu. Vzhledem k tomu, že já a Jarek hrajeme dobře tak leda na nervy, stál před námi velký 
problém. A právě tady opět zasáhl Bůh, přesně tak jak je to v žalmu: "Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v 
něho, On sám bude jednat."

My jsme mu svěřili to, s čím jsme si nevěděli rady, a On jednal. Poslal nám do cesty O. Radka a ten 
ihned souhlasil s tím, že za Jozefa rád zaskočí. A tak je tomu dodnes. Díky O. Radkovi se tedy stále děti schází 
každý čtvrtek od 15,30 do 16,30 v "sálce" na faře a učí se nové písničky. Těmi pak chválí Boha čas od času i na 
nedělní Mši sv. Je nám všem spolu dobře a tak mezi nás zveme prostřednictvím Mostu i ostatní děti, které by 
měly chuť si s námi zazpívat (a nejen to, čas od času také někam vyrazíme nebo se pobavíme i jinak). 

Barbara, Jarek, Jozef
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Z kolędowaniem w Domu Opieki Społecznej

W niedzielę 16.12.2001 dzieci z Podwórkowego kółka Różańcowego wraz z swymi rodzicami 
odwiedziły Dom Opieki Społecznej w Trzyńcu, gdzie wystąpiły z programem i życzeniami świątecznymi. Sala 
telewizyjna była wypełniona mieszkańcami – pensjonariuszami, którzy mogli sami lub z pomocą sióstr przyjść 
na spotkanie. Atmosfera bardzo miła, wręcz rodzinna. Po przywitaniu dyrektorem mgr. T. Hławiczką, 
rozpoczął się wspólny program dzieci i rodziców. Potem wspólne kolędowanie, łamanie opłatkiem i 
wspominanie na różne obrzędy wigilijne przy dźwiękach muzyki pana Pomykacza. Bardzo było wzruszające 
dla nas podziękowanie pensjonariusza 87 letniego pana Józefa Chmiela, który w dodatku śpiewem opowiedział 
obecnym historię narodzin choinki, jak również śpiew pani Jaworskiej. Później dzieci wraz z siostrami 
zdrowotnymi odwiedziły wszystkich chorych, którzy nie mogli uczestniczyć w wspólnym spotkaniu. W 
każdym pokoju zaśpiewały kolędy, złożyły życzenia, obdarowały stajenką. Bardzo byliśmy wszyscy wzruszeni 
widząc tyle cierpienia i chorób starości. Podziwialiśmy wytrzymałość i cierpliwość sióstr, które każdego dnia 
opiekują się swoimi podopiecznymi. Trzeba mieć wiele serca, życzliwości i zrozumienia dla obłożnie chorych i 
starych ludzi, by móc tę pracę dobrze wykonywać. Dlatego tak bardzo byliśmy zadowoleni, że naszym 
śpiewem i życzeniami wywołaliśmy na twarzach mieszkańców uśmiech, wzruszenie i zadowolenie.

My, którzy mamy swoje rodziny, mieszkania, swoich najbliższych, możemy chodzić, wzajemnie się 
odwiedzać, nie zawsze sobie w pełni uświadamiamy, co to jest być obłożnie chorym lub bardzo starym bez 
swych najbliższych, umieszczony w domu opieki, otoczony co prawda opieką sióstr zdrowotnych, wszelaką 
posługą, jedzeniem. Pensjonariusze Domu Opieki Społecznej w Trzyńcu mają wszelkie wygody, opiekę 
lekarską, możliwość różnych usług, do dyspozycji bibliotekę, bufet. Są organizowane występy, wyjazdy. Jest 
możliwość uczestniczenia w mszach św. oraz nabożeństwach. Jest wszystko, lecz brak tej wspólnej chwili 
z bliską osobą, tego ciepła podanych rąk, człowieka, który bez pośpiechu siądzie na krzesło obok łóżka i 
choćby wspólną chwilą zadumy, rozmową o najbliższych, o spędzonym życiu, cichym zrozumieniem, da 
odczuć chorym, że stale są potrzebni, kochani i mogący swym cierpieniem pomóc swym najbliższym. 
Człowieka, który wspólną modlitwą pomoże choremu widzieć w swym cierpieniu radość i drogę do Boga.

Apelujemy do wszystkich parafian, którzy zechcą poświęcić chwilę wolnego czasu – odwiedzajcie 
pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej, wszystkich starych i chorych w waszej okolicy, będą wam za to 
niezmiernie wdzięczni.

Dziękujemy wszystkim, którzy tworzyli papierowe stajenki Firmie AD Servis za papier i druk życzeń. 
Dziękujemy 6. Základní škole i 2 Szkole Podstawowej z Terasy o włączenie się do akcji. Wszystkim 
parafianom, którzy upiekli różne smaczne ciasta bardzo dziękujemy, ponieważ spotkanie mogło się odbyć jak 
w rodzinnym gronie. Dziękujemy dyrektorowi Domu Opieki Społecznej panu mgr. T. Hławiczce za miłe 
powitanie, opiekę oraz przywóz i odwóz dzieci i ich rodziców.

Dana Jaś i Irena Szymonik

Stalo se … AD 2001 

Leden 2001: Začátkem ledna byl v Říme ukončen Jubilejní svatý rok 2000 mj. za osobní účasti Otce 
Františka Vrubla a Mirosława Kazimierza * Třetího dne třetího tisíciletí proběhl ve zcela zaplněném sále 
(poprvé v KD Trisia) velmi zdařilý a na program bohatý 7. ročník Setkání farnosti 2000 *Poslední lednovou 
sobotu proběhl v Dolní Lištné 5. ročník charitního plesu za účasti asi 120 spokojených a skvěle bavících se 
hostů, vesměs třineckých farníků * V rámci farnosti proběhl první celostátní ročník Tříkrálové sbírky Charity –
vykoledovalo se cca 39 tisíc * Provoz tzv. Domečku od manželů Obdržálkových převzali manželé Workovi.

Únor 2001: Byly zakoupeny nové židle do farní salky a kompletně vyměněno vodovodní potrubí v 
budově fary * Pod vedením Pavly Golasowské a Michaely Wawreczkové proběhla dobročinná akce 
"Velikonoční pohlednice", jejíž výtěžek byl použit na dobročinné účely Papežského misijního díla * 

Březen 2001: Proběhla dobročinná akce "Misijní koláč", jejíž výtěžek (cca 40 tisíc Kč) byl poslán 
chudým dětem do afrického Zimbabwe * V kině Kosmos proběhla projekce amerického velkofilmu Ježíš, 
kterou zorganizovaly třinecké protestantské sbory * Díky aktivitě paní Szymonikové a jejich přátel byla vydána 
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krásná publikace "Křížová cesta" znázorňující zastavení křížové cesty v našem kostele * Mládež navštívila 
koncentrační tábor Osvětim v Polsku a Imielin, rodiště kaplana Otce Piotra Raka * 

Duben 2001: Na Bílou sobotu silně sněžilo * O velikonočním pondělí ("Na śmiergust") historicky 
poprvé snad od konce 2. světové války kněz – a to Otec Piotr Rak - vyšvihal před kostelem po mších svatých 
naše farnice * V úterý po "šmiergustu" předvedlo Těšínské divadlo – Polská scéna hru "Historyju o 
chwalebnym zmartwychwstaniu Pańskim" * V kině Kosmos byl promítnut polský film Prymas o hrdinském 
úseku života kardinála Stefana Wyszyńskiego v 50. letech * Díky pánům Kupczakovi a Gorylovi byl opraven 
kříž na Folvarku * Náš frýdecký děkan Otec Rudolf Sikora byl jmenován biskupským vikářem

Květen 2001: znovu se rozběhly práce firmy EKOFAS Ostrava s.r.o. na generální opravě fasády našeho 
chrámu * Firma Jadamus provedla zásadní úpravy farní zahrady za účelem vytvoření kvalitního travnatého 
porostu pro potřeby venkovních farních akcí * Mládež se v deštivém počasí zúčastnila tradičního setkání s 
Otcem biskupem na Kozubové * Připomněli jsme si 5. výročí ustanovení naší ostravsko-opavské diecéze * Asi 
sto třineckých dětí přijalo první svaté přijímání 

Červen 2001: Náš pan farář Otec František Vrubel si připomněl 20. výročí přijetí svátosti kněžství * 
Dosavadní kaplan Otec Piotr Rak byl přeložen po ročním působení v Třinci na kaplanské místo do Hlučína * 
Farní výlet ke kapli sv. Anny na Kozubové musel být pro silný déšť zrušen. Velká škoda. Farnost - Počasí 0:1 * 

Červenec 2001: Za účasti mnoha farníků proběhla krásná a zdařilá pouť do Medžugorje v Hercegovině 
* Novým kaplanem v naší farnosti byl ustanoven Otec Radek Drobisz, novokněz z Těrlicka * V Nýdku-
Hluchové proběhl tradiční skautský tábor * Proběhla pouť třineckého Podwórkowego Kółka Różańcowego 
Dzieci do polské Częstochowy * Dětská schola byla na táboře v Sedlišti * 

Srpen 2001: V Třinci proběhl tzv. Den diecéze v děkanátu Frýdek. Delegaci biskupství vedl generální 
vikář Otec František Kufa, jelikož Otec biskup den předtím ulehl se zápalem plic. Smůla a zklamání, ale díky 
Pánu Bohu Otec biskup je (dle našich informací) již opět v plné kondici * Bohosloveckou praxi vykonal v naší 
farnosti Ján Maria Hnátek ze Slatiny u Bílovce * Byla vydána druhá publikace paní Szymonikové – sborník 
modliteb Římskokatolický farní kostel sv. Alberta v Třinci, v níž máme mj. možnost vidět všechny oltáře a 
sochy z interiéru našeho kostela * 

Září 2001: Na roční jáhenskou praxi v naší farnosti nastoupil Mgr. Marcin Sławicki, rodák z polských 
Mysłowic u Katowic * V rámci oslav farní pouti se konal – nekonal 2. ročník Farní zahradní slavnosti 2001. 
Onoho dne lilo jako z konve a přestalo až večer. Přesto se za silně improvizovaných podmínek konalo posezení 
pro skalní farníky. Veškerá dlouhodobá a poctivá příprava farní zahrady a slavnosti přišla jakoby vniveč. 
Farnost – počasí 0:2. Smůla (velká) * Třetí sezónu započal farní chrámový sbor LAUDAMUS pod vedením 
Mgr. Worka * Padesátou sednou sezónu začal polský chrámový sbor pod vedením pana Siedlaczka * Začala 
velká stavební akce v Třinci, diskutabilní svou rychlostí a načasováním – rekonstrukce Myší díry, která nám 
všem silně komplikuje cestu do farního kostela. Vydržet (do kdy?) * 

Říjen 2001: Celkem 118 farníků přijalo z rukou Otce biskupa Františka Lobkowicze svátost biřmování 
během krásné slavnosti v našem farním kostele * Začaly tradiční farní rekolekce 2001 pod vedením P. 
Czesława Blocha z Polska * 

Listopad 2001: Bylo ukončeno stavební dílo století naší farnosti – generální oprava fasády farního 
chrámu v hodnotě cca 3,6 milionů korun * Po renovaci byla namontována nová ochranná mříž u vchodu do 
našeho kostela * Oficiálně vzniklo farní Křesťanské sdružení SANCTUS ALBERTUS s lidmi, kteří od 
podzimu 1999 prakticky organizují některé mimo chrámové akce jako setkání či festyny * V třineckém Domu 
dětí a mládeže dvojice olomouckých umělců předvedla dílo Malý princ od Antoine de Saint Exupéryho * 

Prosinec 2001: V našem kostele proběhla akce Vánoční strom. Dárky tím získané byly předány 
dětskému stacionáři Radost v Třinci * Rok završil 8. ročník Setkání farnosti 2001, které bylo ve znamení 
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excelentního provedení jesliček "Jak se narodil Spasitel" farní mládeží, společné písně "Wołek i osiołek", hostů 
mj. z Koreje a Itálie, dalších zdařilých vystoupení a velkého zájmu farníků o akci * Zima jako na Aljašce … 

Vzpomínal Ing. Marian Kozok

Kdo pozná?

Poslední obrázek hradu nebo zámku jste měli možnost poznat v minulém roce, v měsíci prosinci a 
správně odpověděli ti, kteří napsali KŘIVOKLÁT. Z 21 odpovědí byl vylosován a věcnou cenu získal Daniel 
WAWRECZKA.

Hrad Křivoklát najdeme 13 km na jihovýchod od Rakovníku ve Středočeském kraji. Původně dřevěný 
lovecký hrádek českých knížat a králů na skalnatém ostrohu Rakovnického potoku v Křivoklátské vrchovině, 
připomínaný roku 1109. V 13. století přestavěn na kamenný gotický hrad, koncem 14 století rozšířen a 
opevněn, následně v letech 1475-1525 přestavěn pozdně goticky. Později byl až do třicetileté války využíván 
jen jako sídlo věznice. Roku 1633 hrad zničil požár a nouzově opravený sloužil jen jako sídlo správy panství. 
Koncem 19. století byl restaurován. V interiérech se nacházejí pozdně gotické plastiky a malby; muzeum 
historie hradu a okolí, knihovna, hladomorna a mučírna s železnou pannou.

Poslední obrázek byl uveřejněn, vítěz je znám, cena bude předána osobně a naše poznávací hra končí! 
Ptáte se proč?

Je politování hodné, že za necelý měsíc od zveřejnění obrázku až do doby, kdy máte možnost odevzdat 
Vaši odpověď v domečku, nalézáme v naší schránce vesměs odpovědi těch hráčů, kteří hrají od začátku 
vyhlášení soutěže. Jedná se o tři až čtyři rodiny a pár jednotlivců. Někdy jsme slýchávali, že obrázky jsou velmi 
těžké, ale kdo se aspoň trošku snažil, poznal je i tak. Snažili jsme se zveřejňovat ty, které patří k nejznámějším, 
ale i přesto bylo vidět, že naši farníci na takové věci moc nejsou. Hrady a zámky patří vedle chrámů a kostelů k 
našim kulturním památkám, o které musíme pečovat, starat se, aby nechátraly, a také není na škodu o nich něco 
vědět. Počítali jsme s pokračováním i v tomto roce, kdy jsme chtěli zveřejňovat faunu, další rok poutní místa 
atd., ale nač? Jsme dost znechuceni, že v tak velké farnosti se našla ani ne dvacítka lidí, kteří se zajímají i o 
něco navíc. Hodně se Vás sejde při setkání farnosti, pouti u našeho kostela a dle mého úsudku to jsou akce, 
které Vám vyhovují. Nemusíte při nich přemýšlet, na něco odpovídat, pobavíte se na nich s blízkými a hru si 
zahrajete tak, že si koupíte los. Naše hra je asi velice složitá, když je třeba zapojit rozum, vědomosti a znalosti.

S tímto rozhodnutím poznávací soutěž ukončujeme a rovněž i naše vitrína bude zcela prázdná, bez 
jakékoliv upoutávky.

Srdečně děkujeme těm z Vás, kteří s námi hráli. Vám patří dík za účast, za to, že se snažíte obohatit 
našimi památkami a třeba i takovou formou cestovat po naší vlasti. Je nám potěšením, že jsme aspoň vám 
udělali radost drobnými cenami, i když byl oceněn vždy jen ten první. Velice nás těšilo, že jsme se mohli 
spolehnout aspoň na Vás, když už ostatní žijí v letargii.

KIVI

Vánoční strom 

Děkujeme všem, kteří se zapojili do této úspěšné akce. Do dětského stacionáře Radost v Lyžbicích bylo 
odvezeno 17.12. 2001spolu s katechetkami paní Pavlou Golasowskou, Michaelou Wawreczkovou a Sylvou 
Markovou plné auto dárků včetně obrovského tygra. Jelikož jsme objevili v Třinci ještě jeden stacionář na 
Terase, kde se nachází 32 dětí s různými druhy mentální i tělesné retardace a dárků bylo dost, i tam jsme jich 
odvezli plné auto. Paní ředitelky byly očividně překvapeny, dle jejich slov "vyrazilo jim to dech", děti měly 
také radost a na oplátku nám zazpívaly mnoho krásných koled. Díky patří ještě jednou všem, kteří zavěsili 
alespoň jednu ozdůbku na vánoční strom. 

P. Radek
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Zprávy

1. Již použité známky z dopisů a pohlednic nemusí skončit v koši. Již řadu let se tyto známky sbírají a 
posílají na misie. Tyto sbírky probíhají stále a známky můžete odevzdat v Domečku (známky 
neodlepujte, jen vystřihněte asi 3 mm okolo). 

2. Ve dnech 15. a 16. ledna proběhne na 6. ZŠ Slezská v Třinci zápis dětí do prvních tříd. I letos můžete 
své děti přihlásit do křesťanské třídy s rozšířenou náboženskou výchovou. 

3. V Domečku bylo v roce 2001 vybráno na dobročinné účely celkem 25.400,- Kč, z toho 14.500,- Kč na 
likvidaci lepry, na misie 7.600,- Kč, na Fond ohrožených dětí 2.300,- Kč a na Charitu 1.000,- Kč. Všem 
dárcům Pán Bůh zaplať. Jen nás trošičku mrzí, že nebyl zájem o "adopce na dálku". Jistě musí být 
krásný pocit, že někde v Indii, Ugandě nebo jiné chudé zemi se může díky našim finančním příspěvkům 
jeden človíček něčemu vyučit a díky tomu ho možná čeká trochu lepší život. 

4. Děkujeme všem, kteří si zakoupili vánoční pohlednice, které kreslily děti naší farnosti. Výtěžek z 
prodeje byl určen na misie a činil 2.000,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať .

Nabídka duchovních cvičení na rok 2002 

Pro rok 2002 vám chceme nabídnout přehled duchovních cvičení, které se uskutečni v exercičním domě v 
Českém Těšíně.

27.1. – 2.2. Duchovní cvičení pro všechny, vede P. J. Čupr SJ
7.2. – 10.2. Duchovní obnova pro ty, kteří cítí potřebu řešit svoji těžkost, problém, P.K. Weichsel SJ
17.2. – 23.2. II. týden exercicií pro muže i ženy (omezený počet účastníků), P.F. Lízna SJ
28.2. – 3.3. Víkendová postní duchovní obnova pro všechny (muže i ženy), P.M. Glaser SJ
7.3. – 10.3. Víkendová postní duchovní obnova pro všechny (muže i ženy), P.M. Glaser SJ
9.4. – 14.4. Duchovní cvičení pro muže i ženy všech věkových kategorií, P.J. Čupr SJ
25.4. – 28.4. Úvod k Ignaciánským exerciciím, P.K. Weichsel SJ
30.4. – 5.5. Duchovní cvičení pro manželé , P.M. Glaser SJ
2.6. – 8.6. I týden Ignaciánských exercicií, P.K. Weichsel SJ
13.6. – 16.6. Duchovní víkend pro muže i ženy všech věkových kategorií, P.M. Glaser SJ
23.6. – 28.6. Duchovní cvičení pro muže i ženy všech věkových kategorií, P.F. Lízna SJ
4.7. – 7.7. Dívky se zájmem o duchovní povolání (pořádá SSJ – Společnost sester Ježíšových), P.R. Kunert SJ
10.7. – 17.7. Duchovní cvičení pro učitele a ostatní (kteří je nemohou absolvovat během školního roku), P.M. 
Glaser SJ
19.8. – 24.8. Exercicie pro kněze (změna exercitátora vyhrazena), P.B.Mišovič SJ
19.9. – 22.9. Duchovní víkend pro mladé muže (vysokoškoláky a ostatní svobodné muže), P.M. Glaser SJ
26.9. – 29.9. Duchovní víkend pro manžele, P.M. Glaser SJ
6.10. – 12.10. Duchovní cvičení pro muže i ženy všech věkových kategorií, P.F. Lízna SJ
17.10. – 20.10. Duchovní víkend pro dívky (vysokoškolačky a ostatní svobodné dívky), P.M. Glaser SJ
25.10. – 28.10. Duchovní cvičení pro muže a ženy všech věkových kategorií, P.J. Čupr SJ
10.11. – 15.11. II. týden duchovních cvičení pro muže i ženy všech věkových kategorií, P.F. Lízna SJ
5.12. – 8.12. Duchovní víkendová adventní příprava pro muže i ženy všech věkových kategorií, P.M. Glaser SJ
15.12. – 21.12. Duchovní cvičení pro muže i ženy všech věkových kategorií, P.F. Lízna SJ

Jestliže se chcete zúčastnit duchovních cvičení a žádný z nabízených termínů vám nevyhovuje, je zde možnost 
předem se dohodnout na individuálních duchovních cvičeních.
Pokud máte zájem zúčastnit se duchovních cvičení, můžete se přihlásit písemně, telefonicky nebo na naší e-
mailové adrese. Prosíme, přihlaste se vždy nejpozději týden před zahájením kurzu, a v přihlášce uveďte termín 
kurzu, své jméno, příjmení, adresu, příp. tel. číslo a e-mailovou adresu. Cena duchovních cvičení na jeden den –
s ubytováním a plnou penzi – je 200 Kč.
Rádi odpovíme na vaše případné dotazy a těšíme se na setkání s vámi.
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Exerciční dům – CIS
Masarykovy sady 24
737 01 Český Těšín
Telefon: 0659/712646
Fax: 0659/713280
Mobil: 0737 930713
E-mail: ex.dum.tesin@jesuit.cz

Pořad bohoslužeb v lednu

1. Neděle 13.1.2002 – Svátek Křtu Páně, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky; dnes končí doba 
vánoční.

2. Pátek 18.1.2002 – památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů; Od 18. do 25. ledna je týden 
modliteb za jednotu křesťanů.

3. Neděle 20.1.2002 – 2. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
4. Neděle 27.1.2002 – 3. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
5. Pátek 1.2.2002 – první pátek v měsíci únoru.
6. Sobota 2.2.2002 – svátek Uvedení Páně do chrámu.
7. Neděle 3.2.2002 – 4. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
8. Každou neděli půl hodiny před večerní mší svatou je adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a svátostné 

požehnání. Poslední neděli v měsíci - Mariánské večeřadlo.
9. 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. 
10. 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 svatých. Sledujte vývěsku v kostele!

Nedělní a sváteční liturgie v lednu

Svátek Křtu Páně (13.1.)
1. čtení: Iz 42,1-4.6-7; 2. čtení: Sk 10,34-38; Evangelium: Mt 3,13-17
Žalm: odp. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu.
ref. Pan ześle pokój swojemu ludowi.

2. neděle v mezidobí (20.1.)
1. čtení: Iz 49,3.5-6; 2. čtení: 1 Kor 1,1-3; Evangelium: Jan 1,29-34
Žalm: odp. Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.
ref. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

3. neděle v mezidobí (27.1.)
1. čtení: Iz 8,23b-9,3; 2. čtení: 1 Kor 1,10-13.17; Evangelium: Mt 4,12-23
Žalm: odp. Hospodin je mé světlo a má spása.
ref. Pan moim światłem i zbawieniem moim.

4. neděle v mezidobí (3.2.)
1. čtení: Sof 2,3;3,12-13; 2. čtení: 1 Kor 1,26-31; Evangelium: Mt 5,1-12a
Žalm: odp. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské.
ref. Przybądź, o Panie, aby nas zbawić.




