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Na to navázal Elífaz Témanský slovy: ... Jen se rozpomeò, kdo z nevinných kdy zhynul? Kde upadli pøímí do záhuby? 
Pokud jsem já vidìl, jen ti, kdo se obírají nièemnostmi, ti, kdo rozsívají trápení, je také sklidí.

Jób 4, 1; 7-8

Trpící Jób a jeho pøátelé



Drazí farníci, KU (ve stejných prostorách), pro osoby 
aè se to možná nezdá, ale v øíjnu uplynulo v hmotné nouzi (ve spolupráci se sociálním 

pìt let od doby, kdy se Charita Tøinec znovu odborem mìsta), vydáváme obleèení zdarma. 
reaktivovala. Dovolte mi prosím krátké V prosinci loòského roku probìhla úspìšná 
poohlédnutí. akce „Dáreèky pro dìti a seniory na Zakarpat-

Èinnost Charity Tøinec se v prvé øadì ské Ukrajinì“. Z Charity Tøinec odešlo 
zamìøila na pomoc rodinám peèujícím o svého 308 dáreèkù (jeden v cenì asi 300 Kè). Už nyní 
blízkého v pøirozeném, domácím prostøedí. probíhají pøípravná setkání pro opìtovný sbìr a 

V srpnu roku 2008 byla zøízena pùjèovna odvoz dáreèkù na Ukrajinu. 
zdravotních a kompenzaèních pomùcek V létì tohoto roku nám mìsto poskytlo další 
a v lednu roku 2009 služby osobní asistence prostory a proto se snažíme naši èinnost 
pro osoby se zdravotním, tìlesným postižením rozšíøit. 
a seniory, pro oblast Tøinecka, Jablunkovska Jedná se o bývalý CO kryt na ul. Jablun-
a okolních obcí. kovská 412 (vedle Slovanu ve dvoøe u školky).

Zájem o tyto služby byl velký, proto byly Zøídili jsme zde BAZÁREK NA JABLUN-
postupnì z rùzných zdrojù nakupovány nové KOVSKÉ, kde každé pondìlí od 12:00 do 17:00 
pomùcky. Osobní asistence se rozšiøovala sbíráme a také nabízíme dìtské postýlky, 
o další nové klienty a byli pøijímáni noví koèárky, autosedaèky, hraèky, ale i jiné 
pracovníci. pøedmìty denního užitku.

V souèasné dobì naše pùjèovna èítá Tyto prostory se také staly sbìrným místem 
67 elektricky ovládaných lùžek, 42 matrací proti pro známou akci „KOLA PRO AFRIKU“.
proleženinám, 36 mechanických vozíkù, 2 na-
fukovací vany na koupání na lùžku, 6 schodole- Krátké ohlédnutí bych ráda zakonèila 
zù, 3 elektrické zvedáky imobilních osob a další výòatkem z úvodního slova poslední Výroèní 
pomùcky. zprávy Charity Tøinec viz www.charitatrinec.cz 

V osobní asistenci máme nyní 49 klientù, 
o které peèuje 12 pracovníkù na stálý pracovní Po pìti letech naší èinnosti si však èím dále 
úvazek a 24 pracovníkù na dohodu. více uvìdomuji, jak specifická je práce 

V únoru tohoto roku Charita Tøinec zøídila v neziskové organizaci. Je to jako v orchestru. 
v prostorách mìsta Tøince, na Kamionce Velmi dùležitý je dirigent, ale bude-li hrát 
(bývalá pošta), sbìrnu obnošeného šatstva. špatnì jeden houslista, všechno je špatnì...
Nejvìtší èást obleèení, ve spolupráci se Zvláš� bych chtìla vyzdvihnout dobrovolníky, 
sdružením POMOC TÌŠÍNSKÉHO SLEZSKA kteøí nám tak vehementnì pomáhají a bez 
www.pomoctesinskehoslezska.cz je následnì nichž bychom tìžko tu káru utáhli...
distribuována na Zakarpatskou Ukrajinu, èást si 
odváží Diakonie Broumov, a èást je nabídnuta S upøímným podìkováním

Marta Bezecnánašim spoluobèanùm v CHARITNÍM BAZÁR-

Drazí farníci, možná Vás pøekvapilo, že 
v obchodech se už naplno rozbìhl prodej 
vánoèního zboží. Já jsem tím byl také 
zaskoèen. Navíc mì øeditelka Charity Tøinec 
oslovila, že je tøeba zaèít s pøípravou další 
Tøíkrálové sbírky. Na moji námitku, že na to je 
ještì dost èasu, argumentovala právì tím, že je 
nejvyšší èas se zaèít pøipravovat, když už se 
prodávají kolekce a ozdoby na stromeèek. 
Proto se na Vás všechny obracím s výzvou ke 
spolupráci, a s prosbou o pomoc pøi Tøíkrálové 
sbírce 2013. Možná si øeknete: „A já už na to 
nemám, abych bìhal po domech“, a mì ne-
zbude, než s vìtšinou z vás souhlasit, a� už 
z dùvodu vìku, nebo nemoci. Ale, a teï si 
dovolím trošku rozvinout pøísloví: „Nemùžeš-li 
sám svítit, alespoò nezhasínej“. Zkuste se, 
prosím zamyslet, zdali by se nemohl zapojit 
nìkdo z vaší rodiny, z vašeho okolí, domu, 
sousedé... A pokud si odpovíte ANO, tak 
neváhejte a oslovte ho. Buïte si jisti, že tím 
pøispìjete k dobré vìci. O tom, že se peníze 
v tøinecké charitì využívají úèelnì, jste se 
možná pøesvìdèili na vlastní kùži, anebo se 
o tom mùžete doèíst v jiném èlánku tohoto 
èísla. Také chci srdeènì pozdravit všechny, kte-
øí se zapojili aktivnì v pøedcházejících sbírkách. 
Doufám, že pøiložíte ruku k dílu i v pøíštím roce. 
A zkuste i vy získat nové pomocníky. Pomozte 
mi splnit mùj sen: každý vedoucí skupinky 
pøivede dalšího. Aby v Tøinci nebyl jediný dùm, 
jediný byt, u kterého by nekoledovali Tøi králo-
vé! To by byla pohádka - pohádka Tøíkrálová. 
Co øíkáte? Zkusíme ji spoleènì napsat?  

Jiøí Kuchaø
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Charitní okénko

„Léto s bohoslovcem”: Jan Gajdušek 

Farní festyn 2012: parádièka.

Farní festyn 2012: parádič ka.

Dopis Jež íš kovi

*  *  *

Výsledky akce

Misijní koláè 2012
ADOPCE  NA DÁLKU – Z MODLITEBNÍHO SPOLEÈENSTVÍ MATEK   

*  *  *Tř íkrálová
 sbírka 

2013



Ve ètvrtek 11.10.2012 jsme spolu s celou køtu, 2012 – rok svátosti biømování, 2013 – 
Církví vstoupili do Roku víry, který vyhlásil rok svátosti eucharistie). Každý z tìchto let 
papež Benedikt XVI. listem Porta fidei oslovil každého trochu jinak èi naopak 
u pøíležitosti padesátého výroèí zahájení nìkoho nechal úplnì chladným. Urèitì ten, 
druhého vatikánského koncilu a také k dva- kdo se modlí rùženec pravidelnì, prožil rok 
cátému výroèí vyhlášení Katechizmu kato- rùžence intenzivnìji než nìkdo, komu 
lické církve. rùženec nic neøíká. Mnozí chápali tøeba rok 

Zahájili jsme tento rok krásnì, slavnostní knìží neprávem pouze jako záležitost knìží 
mší svatou k Duchu svatému se slavnost- apod. Pokud nìkterý z tìchto rokù nenaplnil 
ním prùvodem, svatodušní sekvencí i lita- naše oèekávání, byla chyba vìtšinou v nás, 
niemi ke všem svatým, zaznìlo i slavnostní v našem pøístupu nebo nezájmu. 
Gloria a samozøejmì (jak jinak pøi zahájení Letos zahájený Rok víry vnímám trochu 
Roku víry) i Krédo, byly nám rozdány jinak. Je to rok nás všech vìøících, rok laikù 
obrázky s šesticí základních pravd víry. i duchovních, mariánských ctitelù, pravidel-
Jediné, co mì dost mrzí, byla nízká úèast ných ètenáøù Bible, rok pronásledovaných 
farníkù. Byl to ètvrtek, všední den, mnozí køes�anù i tìch, kteøí mohou svoji víru 
plnili své bìžné povinnosti, ale svým prožívat v relativním pokoji... Prostì rok 
významem to všední den tak úplnì nebyl a každého katolíka, každého èlovìka, který 
èas na mši svatou si mohlo najít více z nás. vyznává víru v našeho Pána Ježíše Krista. 
To, že to je možné, dokazuje každoroèní Když jsem se zamýšlel nad tím, jak tento rok 
mše svatá na Zelený ètvrtek, rovnìž bìžný naplnit konkrétnì, napadlo mì, že si pøeètu 
pracovní den, ale kostel je úplnì zaplnìn. a zamyslím se nad dokumenty II. vatikán-
Pravda, možná kdybych nebyl varhaníkem a ského koncilu, k jehož výroèí zahájení byl 
zúèastnil se této slavnostní mše svaté Rok víry vyhlášen. A vìøte mi, vùbec to není 
k zahájení Roku víry tak trochu i z povinnos- nìjaká suchá a tìžkopádná èetba, naopak 
ti, možná bych i já byl tehdy nìkde jinde. ètivé to je a pomáhá èlovìku nahlédnout do 
Myslím si však, že vzhledem k významu podstaty Církve, pochopit své místo a roli 
tohoto roku, v prùbìhu nìhož máme svoji v Církvi, objevit krásu liturgie, zamyslet se 
víru nejen prohloubit a obnovit, ale také se nad misijní èinností Církve ekumenizmem 
k ní pøiznat pøed lidmi, tento den manifesta- atd. Mnoho z toho jakoby víme a známe, ale 
ce naší víry moc pøesvìdèivá nebyla. Ško- ve skuteènosti zjistíme, jak je potøebné své 
da! Rok víry však potrvá až do 24.11.2013 a znalosti stále prohlubovat. Víra totiž, to 
budeme mít ještì dost možností jej naplnit a nejsou pouze city, ale víru musíme dnes a 
prožít ku prospìchu svému i svých bližních. dennì prohlubovat a obhajovat pøed sebou 

Monotematických rokù jsme v Církvi samým i pøed svìtem.
prožili již více. Jen tak namátkou to byl napø. Pøed èasem, v poèátcích vydávání naše-
rok rùžence (16.10.2002 -øíjen 2003), rok ho MOSTu, jsme vám pøinášeli cyklus 
apoštola Pavla (28.6.2008 – 29.6.2009), rok èlánkù „Známe poklady své víry?“ Mnozí 
knìží (29.6.2009 – 19.6.2010), rok Panny z vás si na nì jistì pamatujete. Chtìli 
Marie (1954 a 7.6.1988 – 15.8.1987). Také bychom tento cyklus obnovit a spoleènì se 
v naší místní církvi jsme prožívali a souèas- zamyslet tøeba nad køes�anským vyznáním 
nì prožíváme roky zamìøené k urèitým víry, modlitbou Pánì, nad strukturou mše 
životním stavùm a èinnostem, svìtcùm èi svaté i jiných pobožností a nad dalšími 
svátostem. Urèitì si pamatujete na desetiletí skuteènostmi, které sice bìžnì ve svém 
duchovní obnovy (1988 – služba životu - bl. duchovním životì prožíváme, ale jejich 
Anežka Èeská, 1989 – víra v moderním smysl nám nìkdy trochu uniká.
svìtì - sv. Jan Nepomuk Neumann, 1990 – Urèitì bychom pøivítali podnìty a nápady 
posvìcování života – sv. Norbert, 1991 – od vás samotných. Možná by bylo pìkné se 
rodinný život – bl. Zdislava, 1992 – výchova o svoje zkušenosti z víry podìlit, napsat své 
a vzdìlání – sv. Ludmila, 1993 – pravda pøíbìhy pro povzbuzení druhých. Nìkdy 
a spravedlnost – sv. Jan Nepomucký, 1994 nìco nosíme hluboko v sobì a netušíme, že 
– práce a spoleèenská odpovìdnost – sv. mùžeme obohatit lidi kolem sebe, mùžeme 
Václav, 1995 – duchovní a tìlesná kultura napomoci k nalezení jejich životní cesty. 
osobnosti – sv. Prokop, 1996 – evangeliza- Pomozte nám spoleènì utváøet tuto rubriku.
ce a modlitba – sv. Cyril a Metodìj, 1997 – Rok víry zaèal, nenechme jej marnì 
Kristus – Pán dìjin a Otec budoucího vìku – uplynout. Pøeji vám, abyste vedle oficiálních 
sv. Vojtìch). Nyní probíhá tøíletá pøíprava na oslav a akcí našli také svoji cestièku 
výroèí 1150 let od pøíchodu svatých Cyrila k plnému prožití tohoto roku.

Stanis³aw Janczyk a Metodìje na Moravu (2011 – rok svátosti 
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My a Rok víry Král králù
Lákám tì k prameni, 
má plachá zvìøi,
a toužím – a� tvé srdce ve mne vìøí
a doufá,
ztrestám toho, kdo si troufá 
odehnat ve jménu odpadlíka
plachou laò, 
které nastavuji své milosrdenství.

Tak hltej, pij, 
je to moje krev, jež tryská,
kéž si tvoje srdce získá 
na vìky a stále.
Neboj se!
Máš milovaného krále, 
který kraluje z vrchu Kalvárie
a pro tvé srdce žije to mé, 
láskou spoutané,
jež je zde s vámi, 
moje plachá lani.

Hledím do tvých oèí 
vyplašených dobou a šeptám:
Jen mé dlanì zmohou uhasit 
vyprahlost tvé touhy,
tvùj krùèek pouhý 
èiní ze mne krále radosti.
Tak hltej z mé milosti 
v bystøinách vìkù
a dopøej slechu 
mému volání –
to tì ke mnì pøivábí...

Vám, nehodní, jež slídíte
a na mé stádo míøíte 
zbraní lovce
a štvete do pastí troufalých,
ze kterých slyším výkøiky zoufalých,
vám, nehodní, 
jež neustále svádíte lží a svody,
odepøu tyto vody, 
nebo� jste u nich vykopali pasti
a pøipravili strasti hledajícím 
a k mé církvi putujícím,
vám vzkazuji toto:

Pomsta je má 
a brzo dopadne na vás 
jak bolesti na rodièku,
nebo� jste ani chvilièku 
nedopøáli klidu mému lidu
a svedli mnohé na scestí...
Vìènì žíznit po mnì bude vaše 
neštìstí!

AVE

Vìnováno všem, kteøí hlásají falešný 
ekumenizmus

Rudinec Stanislav



„Všichni touží po štìstí a honí se za ním, ale Prostøedky: Dennì se modlit støelnou wszystkim Jego gor¹ce serce, serce pe³ne 
jen málo lidí je nachází, protože nehledají tam, modlitbu k Neposkvrnìné: „O, Maria, bez mi³oœci, tej Bo¿ej mi³oœci, z któr¹ chcia³ siê 
kde je. Pøíliš velké je srdce èlovìka, než aby høíchu poèatá oroduj za nás, kteøí se k tobì dzieliæ, pokaza³o siê tak¿e w tych najgorszych 
se dalo naplnit penìzi, smyslností nebo warunkach, które by³y w obozie koncentracyj-utíkáme i za všechny, kteøí se k tobì neutíkají, 
svùdným, by� omamným dýmem slávy. Ono nym. Tam jego wiara najbardziej zap³onê³a. a zvláštì za nepøátele církve, svaté a za ty, 
touží po dobru vyšším, neomezeném a W tej ciemnoœci by³o bardzo widoczne to kdo jsou ti svìøeni.“ Využívat pro Nepo-
nekoneèném. Takovým dobrem je pouze Bùh.“ œwiat³o wiary. Tam odda³ ¿ycie za innego skvrnìnou všechny morálnì dobré prostøedky, 

Maksymilian Maria Kolbe wiêŸnia, który mia³ iœæ na œmieræ g³odow¹, za jaké dovoluje stav, podmínky a okolnosti. 
Franciszka Gajowniczka. Maksymilian Kolbe Nejúèinnìjší prostøedky jsou modlitba, pokání 

W niedzielê 14. paŸdziernika przyby³ mia³ ¿yæ dalej, ale on wyst¹pi³ z rzêdu i a svìdectví køes�anského života. Doporuèuje 
z centrum Rycerstwa Niepokalanej w Brnie do oœwiadczy³, ¿e chce iœæ na œmieræ zamiast se šíøení zázraèné medailky Neposkvrnìné. 
naszego koœcio³a œw. Alberta w Trzyñcu Brat wiêŸnia, który mia³ ¿onê i dzieci. Wtedy sta³ siê Sv. Maximilián si zvolil jako zvláštní 
Bohdan Heczko OFM wraz z asystentk¹ cud. Bo kiedy ktoœ wyszed³ z rzêdu, to zaraz znamení svého hnutí právì tuto medailku, 
p. Jitk¹ Navratilov¹. Zainstalowali i na parê dni do niego strzelano. Drugi cud, ¿e oprawcy kterou naøídila v roce 1830 svaté Kateøinì 
pozostawili piêkn¹ wystawê o œwiêtym zgodzili siê na zamianê. Trzeci cud siê kona³ Labouré sama Neposkvrnìná Panna. 
Maksymilianie Maria Kolbe i Rycerstwie w czasie, kiedy skazani przebywali w bunkrze, Brat Bohdan Heczko OFM - prze³o¿ony 
Niepokalanej. Z planszy dowiedzieliœmy siê gdzie mieli zgin¹æ œmierci¹ g³odow¹. Tam klasztora, redaktor czasopisma "Immaculata", 
du¿o ciekawych informacji nie tylko o dzie- zamiast przekleñstw rozlega³y siê s³owa regionalny asystent MI, animator grupy 

modlitwy i œpiewy religijne. Tak skazañcy ciñstwie, ¿yciu i dzia³alnoœci O. Maksymiliana: brneñskiej Ruchu Œwiat³o - ¯ycie przedstawi³ 
wype³niali swój czas czekania na swoj¹  Œwiêty Maksymilian Maria Kolbe otrzyma³ historiê powstania Rycerstwa Niepokalanej, 
œmieræ, która mia³a byæ przejœciem do ¿ycia. wiele darów. By³ nie tylko wielkim obroñc¹ i osobowoœæ jego za³o¿yciela oraz g³ówne cele: 
Œw. Maksymilian jest tym, który chce rozpaliæ szerzycielem wiary, ale tak¿e wydawc¹ pisma „...Prze¿ywamy Rok Wiary, dlatego mo¿emy 
nasz¹ wiarê, która ma nas prowadziæ nawet katechetycznego dla masowego czytelnika, sobie wzi¹æ wspania³y przyk³ad z wiary œw. 
przez œmieræ. Przez œmieræ, któr¹ nikt nie chce którego nak³ad osi¹gn¹³ milion egzemplarzy. Maksymiliana Marii Kolbe. Jego wiara by³a 
i nie lubi. Pan Jezus w tej œmierci, przez któr¹ Interesowa³ siê ma³¹ radiofoni¹, z któr¹ bardzo gor¹ca. dzieli³ siê ni¹ ze wszystkimi. 
wszyscy bêdziemy musieæ przejœæ, otworzy³ spotka³ siê w Japonii i zastosowa³ póŸniej w W jego ¿yciorysie mo¿emy zauwa¿yæ, jak od 
drzwi. Na drugiej stronie œmierci s¹ drzwi Polsce. Tak¿e w dziedzinie matematyki i fizyki dziecka szed³ swoj¹ drog¹. Kiedy chcia³ swoj¹ 
¿ycia. I to jest nasza wiara, i z t¹ wiar¹ chcemy wiele zdzia³a³. W urzêdzie patentowym w roku wiarê przekazywaæ innym, wykorzysta³ do tego 
siê dzieliæ w Roku Wiary. Dlatego w³aœnie 1915 z³o¿y³ szkic „Eteroplanu”, aparatu umo¿- œrodki masowego przekazu. W tych czasach 
w tym roku ta wystawa o œw. Maksymilianie liwiaj¹cego podró¿ w kosmos. Maksymilian to by³ druk. Zacz¹³ wiêc wydawaæ w roku 1922 
Kolbe, który jest œwiadkiem wiary. Niektórzy Kolbe zosta³ beatyfikowany 17. 10. 1971 roku czasopismo „Rycerz Niepokalanej”. W tym 
z was zapisali siê do Rycerstwa Niepokalanej. jako wyznawca przez papie¿a Paw³a VI, a roku obchodzimy okr¹g³¹ rocznicê – 90 lat od 
Centrum tego jest u nas w klasztorze w Brnie. kanonizowany przez papie¿a Jana Paw³a II, wydania pierwszego numeru. W 1992 roku 
O. Józef Goryl, który pochodzi z Wêdryni, 10. 10. 1982 jako mêczennik. W maju 2006 zaczêliœmy w Brnie drukowaæ czesk¹ wersjê 
zapocz¹tkowa³ ten ruch przed laty razem roku  w celi œwiêtego Maksymiliania Kolbe w pt. „Immaculata”. Ojciec Kolbe jest g³ównym 
z prowincja³em O. Bogdanem Sikor¹. obozie Auschwitz modli³ siê papie¿ Benedykt inicjatorem tego wydarzenia, które rozpocz¹³ 
W zesz³ym roku obchodziliœmy 70. rocznicê XVI. dlatego, ¿eby ludzie nie tracili wiarê, ¿eby 
mêczeñskiej œmierci O. Maksymiliana, a w tym MI jsou první písmena latinského názvu prze¿ywali bogactwo wiary, ¿eby byli pe³ni 
roku przypominamy 30. rocznicê jego kano-Militia Immaculatae – Rytíøstvo Neposkvrnìné nadziei na ¿ycie, które nie przemija, na ¿ycie 
nizacji, wyniesienia na o³tarze. My w klaszto-wieczne, które przetrwa i te najwiêksze burze i a oznaèují ctitele – následovníky Nepo-
rze zauwa¿amy, jak by chcia³ nas obudziæ, dlatego chcia³ siê dzieliæ ze sw¹ wiar¹. skvrnìné Panny Marie. Rytíøstvo Neposkvr-
¿ebyœmy bardziej ¿yli wiar¹ i dzielili siê ni¹. W Polsce wybudowa³ du¿y klasztor, który nìné je hnutím mariánským a apoštolským, 
Dlatego przyjechaliœmy do Trzyñca. Chcemy nazywa siê „Niepokalanów”. W czasie které založil v roce 1917 v Øímì sv. Maxmilián 
was zaprosiæ do Rycerstwa Niepokalanej, najwiêkszego rozkwitu ¿ycia zakonnego Maria Kolbe. Èlenové hnutí se nazývají rytíøi a 
¿ebyœmy ju¿ nie byli tylko takimi wysepkami, przebywa³o w nim 700 braci. Nawet to sobie rytíøky Neposkvrnìné. Ve shodì se svým 
ale ¿ebyœmy po³¹czyli siê i wytworzyli tak¹ nie mo¿emy wyobraziæ, bo w Czeskiej Statutem, šíøí nakolik je v jejich moci království 
wspólnotê. Wspólnotê w której nie tylko Republice na ca³ym jej obszarze jest tylko Nejsvìtìjšího Srdce Ježíšova skrze Ne-
bêdziemy siê dzieliæ wiar¹, ale mo¿emy 20 braci. O. Kolbe nie tylko szerzy³ wiarê we poskvrnìnou. Slouží poslání Neposkvrnìné, 
dzia³aæ tak¿e na zewn¹trz. Jest to taki impuls, w³asnym kraju, ale chcia³ wyjechaæ na misje. které Ona plní jako Matka Církve. Jedná se 
który w tym czasie odczuwamy i do tego To ¿yczenie siê spe³ni³o. W latach 1931 – 1935 o obrácení høíšníkù, zvláš� odpadlíkù od víry a 
chcemy was zaprosiæ. Nie przyjecha³em prowadzi³ dzia³alnoœæ misyjn¹ w Japonii, gdzie tìch, kteøí ještì neznají Ježíše Krista, a také 
zupe³nie sam. Jest ze mn¹ p. Jitka Navra-rozpocz¹³ wydawanie japoñskiego odpowied-o posvìcování všech pod ochranou Ne-
tilowa, która troszczy siê o adresy i kontakty. nika Rycerza Niepokalanej i za³o¿y³ Niepo-poskvrnìné a skrze Ni. Každý èlen tohoto 
PrzywieŸliœmy ulotki, które bêdziecie wype³-kalanów Japoñski. Podobne oœrodki za³o¿y³ hnutí plní toto poslání posvìcováním sebe, 
niaæ, ¿ebyœmy mogli przesy³aæ wam ró¿ne tak¿e w Chinach i w Indiach. W 1936 roku aby mohl dávat ze své plnosti také druhým. 
informacje, zapraszaæ na spotkania lub prosiæ powróci³ do Polski, aby kierowaæ Niepo-Podmínky èlenství: Odevzdat se úplnì 
o modlitwê. Wys³aliœmy oko³o 40 listów kalanowem, który sta³ siê najwiêkszym Neposkvrnìné. Stát se nástrojem v Jejích 
z zaproszeniem na dzisiejsze spotkanie. klasztorem katolickim na œwiecie. Jego misje mateøských rukou. Nosit zázraènou medailku. 
Widzimy, ¿e nie wszyscy przybyli. Jest to nie koñczy³y siê tylko w czasach pokoju, gdzie Zapsat se do knihy Rytíøstva v sídle kanonicky 
zaproszenie do Rycerstwa Niepokalanej. Jest wszystko uk³ada³o siê pomyœlnie. Ale przede ustanoveném.

4

Rodina Neposkvrnìné
Prosím všechny èleny Rodiny 

Neposkvrnìné o nahlášení obìtova-
ných dnù za celý rok 2011 do Duchov-
ní kytice pro Svatého Otce. Napište 
poèet darovaných dnù s vaším jmé-
nem,  adresou a odevzdat to mùžete 
do sakristie nebo pøímo mnì do 20. 
záøí. Moc bych prosila, aby se pøihlási-
li i ostatní, které dosud v seznamu 
nemám. Zatím je nahlášeno jen 20 
dosavadních èlenù Rodiny Neposkvr-
nìné a 5 nových. U paní Kröhnové 
bylo v seznamu pøes 90 èlenù, jak mi 
v dopise sdìlila paní Vystrèilová 
z Bánova, která toto spoleèenství vede. 
Také píše, pokud by mìl nìkdo zájem 
dìlat „patrona“ jednomu z novoknìží 
vysvìcených v roce 2012, mùže se 
pøihlásit. „Patroni“ se pak za svého 
novoknìze modlí a obìtují celý svùj 
život. 

Všem Pán Bùh zapla�
Anna Šišková  

*  *  *

To potě š í…

Výlet dìtské scholy za P. Romanem Macurou 

(Ne)podaøené 
výroky žákù 

?

HUMOR

STALO SE V ROCE 2010

MOST 227/XIX

Dziwny jest ten ś wiatRycerstwo Niepokalanej –  Ś wię ty Maksymilian Maria Kolbe

*  *  *

Cał opań stwowe spotkanie czł onków MAITRI

Schola
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Pou� na blahoøeèení Jana Pavla II. do Øíma

Ministranti v novém

Odpově di na otázky týdeníku Ekonom

KOZUBOVÁ 2012

*  *  *

Charita Tř inec 
2011 –  2012

MOST 227/XIX

Podìkování

Práce v naší farnosti 

pokraèují

(pokraèování na str. 6)

Vážení ètenáøi MOSTu, drazí farníci, rozhodnete obdarovat seniora, pak je 
po roce se nám opìt naskytla rovnìž vhodné se rozhodnout, zda to 

pøíležitost udìlat o letošních vánoè- bude muž nebo žena.
ních svátcích nìkomu radost, nìkoho 
potìšit, vykouzlit úsmìv na tváøích 2. Dárek pro dìti mùžete naplnit 
dìtí a osamìlých starých lidí. Z tohoto pouze novými pøedmìty v hodnotì cca 
dùvodu bychom Vás opìt rádi požáda- 300 Kè. Doporuèují se napø: vánoèní 
li o Vaši podporu pøi sbìru a distribuci pøání, svíèky, pastelky, omalovánky, 
vánoèních dárkù na Ukrajinu, který psací potøeby, bloky, hry, èepice, 
bude stejnì jako loni organizován  rukavice, šály, kosmetika, mýdla, 
Sdružením  Pomoc Tìšínského Slez- zubní pasty, kartáèky, høebeny, …(ze 
ska o.s., (PTS). Obdarovávání se týká zkušeností je vhodné vložit nìjakou 
dìtí z dìtských domovù, dìtí z chu- zdánlivì nepotøebnou drobnost - 
dých rodin a také seniorù, kteøí žijí ve hraèku, která dìtem však udìlá nej-
velmi žalostných podmínkách Zakar- vìtší radost).
patské Ukrajiny, konkrétnì ve sval- Pro seniory se doporuèují rovnìž 
javském, mukaèevském a rachovském pouze nové pøedmìty rovnìž v hod-
regionu. Dárky jsou v adventním èase notì cca 300 Kè. Doporuèují se napø. 
shromažïovány ve farnostech a sbo- deka, ponožky, baterka, svíèka, psací 
rech našeho regionu a tìsnì pøed potøeby, blok, èepice, rukavice, šál, 
koncem roku jsou distribuovány kapesníky, papuèe, kosmetika, mýdlo, 
nákladním automobilem pøímo na zubní pasta, kartáèek, høeben, deštník, 
Ukrajinu. Pøedávání se vždy osobnì holící potøeby apod. Fantazii se meze 
úèastní minimálnì tøi lidé z našeho nekladou.
regionu, kteøí zastupují sdružení PTS. Z dùvodu celní kontroly dárek 
Tito lidé pak dohlíží na správnou nesmí obsahovat žádné potraviny! 
distribuci, zajiš�ují pøedávku tak, aby (èokoláda, sušenky, bonbóny, atd.)
se dárky dostaly tìm nejpotøebnìjším, 
a také získávají zpìtnou vazbu od 3. Zakoupené pøedmìty vložte do 
obdarovaných. èisté krabice (napø. od bot) o rozmì-

V minulém roce jsme v naší farnosti rech cca 30x20x15 cm. Tuto krabici 
shromáždili celkem 308 dárkù. mùžete zkrášlit balícím papírem a 
Tohoto vysokého èísla jsme mimo jiné pøevázat šòùrkou (z dùvodu celní 
dosáhli díky Vám a také díky velké kontroly NEZALEPOVAT). Dárek 
podpoøe redakce tøineckého týdeníku mùžete rovnìž pøinést v igelitovém 
HUTNÍK. Celkem bylo na konci roku sáèku na sbìrné místo, kde bude 
2011 pøedáno 1926 dárkù. Foto- pøebalen do krabic.
dokumentaci a zápisy z pøedchozích 
cest na Ukrajinu si mùžete prohléd- 4. Z letákù, které budou umístìny na 
nout na www.pomoctesinskehoslez- boèním oltáøi  našeho kostela,  
ska.cz. vystøihnìte pøíslušnou etiketu (pro 

Jakým zpùsobem mùžeme pomoci? chlapce, dívku, seniora), oznaète 
Sbìr dárkù bude probíhat od pondìlí vìkovou skupinu a dùkladnì ji 
4. listopadu do nedìle 15. prosince pøilepte na bok krabice.
2012. Sbìrná místa dárkù pro tøinec-
kou farnost budou: boèní kaple Veškeré informace jsou pak prezen-
tøineckého farního kostela nebo  továny na doprovodných informaè-
prostory Charity Tøinec na Kamionce, ních letácích, které budou umístìny 
ul. Pøátelství 1009 (bývalá pošta), ve na boèním oltáøi tøineckého farního 
dnech pondìlí a støeda od 9:00 do kostela nebo pøípadné dotazy  mùžete 
16:00. Vítána je také pøípadná fi- zaslat na emailovou adresu:
nanèní pomoc, protože je tøeba uhra- michal.kozuch@seznam.cz
dit  náklady na dopravu dárkù. Tyto 
náklady pøedstavují cca 50 000 Kè. Pojïme opìt spoleènì udìlat radost 

tìm, kteøí žijí v mnohem tìžších 
Pøíprava dárku: životních podmínkách než my.
1. V pøípadì, že se rozhodnete 

vytvoøit dárek pro dívku nebo chlapce, Všem, kteøí se zapojí, dìkuje za 
zvažte, kolik by mìlo mít vámi Charitu Tøinec 

Michal Kobdarované dítì let. V pøípadì, že se 

Dárky pro Ukrajinu

*  *  *

Zprávy z „ Domeč ku“
I v letošním roce si mùžete v „Domeèku“ vybrat 
z bohaté nabídky kalendáøù na rok 2013. Prodej 
kalendáøù pøedstavuje pro nakladatelství, která 
bìhem roku vydávají køes�anskou literaturu, 
finanèní vzpruhu a možná jedinou možnost jak 
získat peníze na další provoz. Pøijïte si vybrat 
z tìchto titulù: 

Stolní kalendáøe:
Katolický kalendáø, nakladatelství Vyšehrad, 

59 Kè
Kalendáø s texty sv. Jana od Køíže, 
nakladatelství CESTA, Proglas, Noe, 57 Kè
Dìdictví otcù, Karmelitánské nakladatelství, 

59 Kè 
Malá poselství, Karmelitánské nakladatelství, 

59 Kè
Poutní místa, nakladatelství Sypták, 59 Kè
S dùvìrou v Boží milosrdenství, 
nakladatelství Sypták, 59 Kè
Jihoèeská Madona, nakladatelství Cor Jesu, 

59 Kè

Nástìnné kalendáøe:
Katolický kalendáø, nakladatelství Econing, 49 Kè
Katolický kalendáø, nakladatelství Cor Jesu, 

49 Kè

Cyrilometodìjský kalendáø na ètení – 
nakladatelství Katolický týdeník, 85 Kè

*  *  *

Chtìla bych podìkovat naší tøinecké 
mládeži za pøiložení ruky k dílu, a to 
za pomoc pøi DRAKIJADÌ. Musím 
øíct, že tato se vydaøila, nebo� poèasí 
bylo nádherné, dìtí bylo hodnì a 
elánu a síly na øádìní taky. Mladí 
pomohli se vším, co bylo tøeba a 
nabídli pomocnou ruku k další spolu-
práci. Moc si toho vážím a už se tìším 
na další akci, kterou plánujeme. Mìl 
by to být KARNEVAL pro dìti, jestli 
nám dá Pán Bùh sílu, tak na pøelomu 
ledna/února bychom chtìli karneval 
uspoøádat. Velký Pán Bùh zapla� 
všem, kteøí pomohli.

Modlitba rùžence pro dìti

Už dva mìsíce v naší farnosti 
funguje „Kó³ko ró¿añcowe“. Myslím si, 
že dìti se tìší, èím dále se vzájemnì 
poznávají více a více. Proto od druhé 
nedìle v listopadu budou setkání 
každou nedìli, a to po každé mši svaté 
v 10.00. Moc se na všechny tìším a 
vás, milí farníci, prosím o modlitbu, 
aby naše aktivita co nejdéle vydržela. 

Silva 

to takie zaproszenie was  do uzdrowienia, do 
uœwiêcenia, ¿ebyœmy te¿ drugim pomogli ku 
zbawieniu, ku wierze i œwiêtoœci. By iœæ drog¹ 
do Pana Boga, który przyszed³ tak, ¿e siê 
narodzi³ jako ma³e dzieciê przez cz³owieka, 
przez Niepokalan¹. Teraz my te¿ idziemy do 
Pana Boga przez Niepokalan¹. Jak¿e to 
wspania³e, pomyœleæ ¿e i ja mogê J¹ przyj¹æ, 
tak jak œwiêty Jan pod krzy¿em przyj¹³ J¹ jako 
swoj¹ Matkê, a Ona nas doprowadzi do 
Swego Syna, do Ojca. Poka¿e nam jak kochaæ 
Pana Boga. Ona swym czystym niepokalanym 
sercem kocha Boga najlepiej. A my od niej te¿ 
chcemy siê uczyæ takiej matczynej mi³oœci. 
Chcielibyœmy jeszcze raz przyjechaæ do was, 
do Trzyñca i szerzej pomówiæ.”

Modleme se: „Všemohoucí a milosrdný 
Bože, který jsi srdce svatého Maxmiliána 
zapálil láskou k Neposkvrnìné a uèinil jsi ho 
nástrojem šíøení Tvého království, jejím 
velkým rytíøem, zapal i naše srdce podobnou 
láskou a obìtavostí, abychom ve svém životì 
hledali vždy Tvoji slávu, skrze Krista našeho 
Pána. Amen.

Irena Szymonikowa

*  *  *



Listopad 
Našim celoživotním úkolem je plnit vùli Otcovu a podobat se Jemu. Ptáš se 
komu? Bohu Otci. Proè? Protože je svatý. Bùh je plný života a dobra, 
z lásky se radostnì rozdává, a my máme tu možnost se mu podobat, když 
jsme s ním. I my se stáváme svatými, podobnì jak náš nebeský Otec. 
A i když se nám zdá, že pøíroda vypadá šedivì, èasto prší, listí opadávají, 
jsme nìkdy smutní – pamatujme, že Bùh umí udìlat srdce každého èlovìka 
svìží a krásné, dokonce i pøes rùzné tìžkosti, nemoci i smrt. 
Hned na zaèátku listopadu budeme prožívat dva dùležité dny, kterým se 
lidovì øíká Dušièky. Víš, které dva svátky k nim patøí? 

První rozluštíš tak, že projdeš labyrintem a posbíráš všechna písmenka. 
Zaèni u nožièky.

Mìla by to být velmi radostná oslava, protože si tento den pøipomínáme 
všechny, kdo se už setkali s Bohem a radují se s ním v nebi.

2. listopadu vzpomínáme na všechny zemøelé – chodíme na høbitovy a 
myslíme s láskou na své mrtvé. Také se za nì modlíme a dìkujeme za 
jejich život. Na hrobech zapalujeme svíèky, protože vìøíme, že život tìchto 
lidí ještì nezhasl a Bùh nás všechny chce jednoho dne vzít k sobì.

Pokud znáš modlitbu za zemøelé, bude pro tebe hraèkou správnì doplnit 
chybìjící písmena. Pokud ji neznáš, jistì to zvládneš také, jen to asi pùjde 
pomaleji.

Pøipravila Eva Bubová

JSEM ANIMÁTOR, AL

O kř íž i u kostela  

Cesta zamyš lení

Ekonomické okénko: Ploty a tak rů zně    

VÁNOČ NÍ STROM 2011

20. rocznica powstania Radia Maryja

Pìší køížová cesta

Kam kráèíš?

Jsme jak marnotratní stolovníci

hodujíc u plných èíší rozkoše,

jen použít a hodit do koše.

Hledajíc svoji slast

zaprodáváme i vlast 

ve jménu mamonu,

jenž nalévá co hrdlo ráèí,

Evropo, kam tvé srdce kráèí?

Ty pýcho marnivá, 

jež si se shlédla v zrcadle pokroku,

nevidíš, že ïábel hraje ti do kroku

pohøební marš?

A pod nohy sype místo plátkù rùží

marnost, až dech se úží

z jeho chøtánu,

vysmívajíc se i chrámu Spasitele 

v rouhaní, jež se dìje 

skrze nastolené právo.

Zástup vìrných trpce hledí na to 
pustošení

a v lidských srdcích lásky není,

nebo� míra vzpurných dosahuje 
okraje èíše…

Kdo z nás pozvedne hlas pro Ježíše?

AVE

Vìnováno stateèným, kteøí kráèejí 
proti proudu.

Rudinec Stanislav

Buïme solí zemì ...
(pokraèování ze str. 5)
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Panna Maria Královna
Vyznání víry – 2. èást

Pro nejmenší

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

Czę stochowa 2012

KVÍZ
Minule jsme si zaèali vysvìtlovat Vyznání 

víry. Teï se vrhneme na jeho druhou èást, 
která zní: „I v Ježíše Krista, Syna Jeho 
Jediného, Pána našeho…“

Ježíš znamená: „Bùh zachraòuje.“ Je tak 
nazváno dítì narozené z Panny Marie, „on 
totiž…“ (Mt 1,21). Pøipomeòme si také scénu 
zvìstování, kdy andìl Gabriel nazývá dítko 
jeho vlastním jménem - Ježíš. Všichni dobøe 
víme, jak Bùh je mocný a jenom On mùže 
odpouštìt naše høíchy. Ježíšovo jméno je 
také støedem modlitby každého z nás – 
každého køes�ana. Napø. jedna krásná 
modlitba konèí slovem Ježíš. A která to je, to 
už uhádnete sami?

Slovo Kristus neboli „Mesiáš“ je hebrejský 
výraz, který znamená „pomazaný“. Toto 
jméno vyjadøuje božství Pána Ježíše, které se 
zjevilo už zde na zemi, když pøi køtu od Jana 
ho Bùh „….“ (Sk 10,38).

Dalším slovem, které si trochu pøiblížíme je 
slovo Syn, jednorozený Syn Boží. Sám Pán 
Ježíš se takto oznaèil pøed veleradou, na 
otázku svých žalobcù: „Ty jsi tedy Boží Syn?“. 
(Odpovìï najdete v Lukášovì evangeliu Lk 
22,70). Všichni jsme syny nebo dcerami 
našich rodièù, a tak i Ježíš je Božím Synem - 
synem svého tatínka. Vìøit v tuto skuteènost 
je urèitì nutné k tomu, aby èlovìk mohl být 
køes�anem.

Poslední slovo, které rozluštíme je oslovení 
Pán (používá se také Hospodin). Moc dobøe 
znáte toto slovo: pan Dvoøák, pan Novák… 
Když takto nìkoho oslovujeme, máme 
k tomuto èlovìku úctu. Podobnì je to i s naším 
nebeským Otcem. Vyznávat nebo vzývat Je-
žíše jako Pána znamená vìøit v jeho božství. 
Naše modlitby èasto obsahují tento titul, napø. 
pøi mši svaté nás knìz vybízí k modlitbì slovy“ 
„Pán s vámi“, nebo závìr modlitby: „…skrze 
našeho Pána, Ježíše Krista“. Možná nìkteøí 
znají zvolání: „Maran atha“ (Pøijï, Pane!)

Tak jsme si to hezky vysvìtlili, ale to ještì 
nestaèí. Musíme svou víru žít a stále znovu 
a znovu zvát Pána Ježíše do našeho srdce i 
života, tøeba slovy: „Pøijï, Pane Ježíši“. Máme 
svou víru vyznávat v plnosti, s dùvìrou a 
radostí. Víra není jen naše vìc. I její veøejné 
vyznání je opravdu moc dùležité. A proto my 
všichni – malí i velcí – se mùžeme sami nebo 
spoleènì s rodièi snažit dennì modlit Vyznání 
víry (modlitba „Vìøím v Boha“) a pøemýšlet, co 
to pro nás znamená.

Možná se vám zdá, že tento text je plný 
nìjakých zkratek a prázdných míst, ale vìøím, 
že nebude na škodu sáhnout po Písmu 
Svatém a text jednoduše doplnit. Urèitì to 
zvládnete!:-)

A



Co se stalo s naší dobou? Zažíváme Z poøadù nìkterých televizních stanic, které projektu je tomu naopak. Trh jako by byl 
vážnou krizi? Proè mají najednou lidé pocit, by mìly kultivovat lidskou duši a zjemòovat nadøazený zákonùm. Oè má u nás trh 
že se nìco zlomilo, a cítí se zklamaní? Co smysl pro krásu, pravdu a dobro, teèe silnìjší zuby, o to bezzubìjšími se stávají 
nás v budoucnosti èeká? vìtšinou krev, adrenalin, testosteron... Z této zákony. Bez malty a s kyvadlem v ruce se 
MF DNES pøináší seriál, ve kterém èeské skuteènosti chápu, proè se užívá termín dá postavit leda tak barabizna. 
spisovatelky a spisovatelé popisují, jak televizní kanály. Tolik k diagnóze.
zmìny svìta vidí. Dnes pohledem autora, Kdykoli stojím jako soudní znalec z oboru 
který zná èeskou duši pøímo zevnitø. psychiatrie u soudu, který projednává èiny Terapie

mladého delikventa, mám skoro pokaždé 
Každý student lékaøství je už od prvního tendenci na lavici obžalovaných posadit Co s terapií? Jsou dvì øešení. Buï to 

roèníku studia veden svými profesory systém, který vládne v této zemi a jehož nepovedené stavení zbourat, anebo z nìho 
k tomu, aby si u každého pacienta položil jsou mladí lidé obìtí. Ale koho to zajímá? zavèas utéct. 
dvì zásadní otázky - proè a jak. Politiky v žádném pøípadì! Ti mají jiné V prvním pøípadì by šlo o revoluci, ve 
Proè má nemocný potíže? Otázka diagnos- starosti. Stávající garnituøe jde o to, aby se druhém o emigraci. Pokud bych jako lé-
tická, která vede k urèení choroby. Jak ji ve službách rùzných mafií udržela u moci co èebnou metodu navrhl revoluci, mohl bych 
léèit? Otázka terapeutická, hledání cesty nejdéle jakoukoli strategií, a ti, kteøí mlsnì být zažalován za trestný èin poškozování 
k uzdravení. Je-li naše spoleènost nemocná, hledí na jejich místa, hledají taktiku, jak by je cizí vìci. Skuteènì cizí vìci. Obávám se 
a ona bezesporu nemocná je, klademe si mohli vystøídat. Bez onoho pøežitku, kterému totiž, že už nám v této zemi nepatøí ani ta 
obì otázky všichni. Až na nìkolik vrcholných se øíkávalo stud. vratká barabizna. 
politikù, kteøí mají vìtšinou jiné starosti, než Obyèejní smrtelníci v této zemi trpí Pokud bych navrhl terapii emigrací, mùže 
jaké musí øešit lid obecný. Ovšem co hlava, oprávnìnými pocity nespravedlnosti a køiv- mi být položena otázka, kam utéct. 
to názor. Jedni ze souèasného stavu dy, ale parní válec politiky a byznysu si Do nìkterého evropského státu urèitì ne, 
obviòují komunismus, jiní konzumismus, vesele jede dál. A proè by ne! Sliby, fráze a protože evropský dùm opravují ti samí 
další neoliberalismus nebo hédonismus. široké úsmìvy tìch (všeho)schopných architekti, kteøí nám pomáhali s projektem 
Z mého pohledu nepùsobí v této zemi z pøedvolebních plakátù tak snadno a rychle stavby oné vratké chatrèe. Staví také bez 
tajemné abstraktní -ismy, ale hlavnì tøi silnì shoøí pod jeho kotlem. A nikdo se opìt za mravnosti a s kyvadlem v ruce. Možná by se 
zhoubné choroby. Ztráta studu, rozvoj nic nestydí. Navrhoval bych celospoleèen- vyplatilo prchnout za asijským studentem do 
spoleènosti bez respektování pøirozených skou infuzi studu a vybraným jedincùm té zemì, kde ještì nevyhynul stud.
spoleèenských norem a z obou pøedchozích implantovat svìdomí. Obojí bude obtížné, 
plynoucí pocit tíživé bezmoci. protože v prvním pøípadì už tìžko nahmatá- Tøetí chorobou je epidemicky se šíøící 

me zlozvykem zkolabované žíly a ve pocit bezmoci. Nìjak se v nìm zaèínáme 
Diagnóza druhém už nerozøízneme politikaøením postupnì utápìt všichni. Jednou za nìkolik 

zkamenìlou hroší kùži. let je nám sice hozen záchranný èlun 
„Žijete v zemi, kde nic není hanba!“ v podobì voleb, ale brzy se ukáže, že i on je 

Tìmito slovy zhodnotil student z Asie svùj Místo domu barabizna dìravý. Frustrace vystøídá depresi, zklamání 
roèní pobyt v Èeské republice. Èím kratší, vystøídá bezmoc. A právì ona bezmoc 
tím výstižnìjší bylo jeho hodnocení klimatu Pokud chtìl kdysi zedník postavit pevné a spojená s pocitem bezvýchodnosti je silnì 
v naší zemi. Mìl pravdu. Z èeské kotliny se rovné stavení, potøeboval k tomu kromì nebezpeèná. Trvá-li dlouho, zaène se mìnit 
kamsi vytratil stud. Pojem hanba je dnes už kamenù a cihel ještì maltu a olovnici. Maltu, v agresi. A ta tady již je. Dokonce i mezi 
srozumitelný málokomu. Dítì se nestydí aby držela pohromadì jednotlivé kameny a školními dìtmi lze zachytit její silný nárùst.
zesmìšnit uèitele, muž se nestydí opustit cihly; olovnici, aby stìny byly rovné. Stavi-
ženu a dìti kvùli milence, potomci se telé moderní polistopadové spoleènosti Buïme ovšem upøímní a nestìžujme si 
nestydí zvednout ruku na své rodièe, není zaèali sice ke stavbì používat ekonomické jen na ty nahoøe. Zavinili jsme si to i my 
žádnou hanbou žít jako parazit nebo veøejnì kameny a právní cihly, tedy stále nové a sami, když jsme pøijali pøevrácený životní 
propagovat zlo. Proè by se tedy mìli politici nové zákony a pøedpisy, ale absolutnì styl, který nám našeptává: „Žij bohatì 
ve službách mafií stydìt lhát, krást a pod- odmítli používat pojivo a ctít svislou rovnou navenek a chudì uvnitø!“ Pokud neprovede 
vádìt? stìnu. Kladou cihlu na cihlu bez malty, která náš národ promìnu a nezaèneme žít bohatì 

Svoji velikou vinu na tomto stavu mají se míchá z pokory, štìdrosti, pøejícnosti, uvnitø a chudì navenek, nemáme šanci... 
také ty sdìlovací prostøedky, které z banality mírumilovnosti, cudnosti, støídmosti a èino- Potom i mnì samotnému nezbude nic 
dìlají tragédii a z tragédie banalitu. Žijeme rodosti. Døív se této pojivové smìsi øíkávalo jiného, než abych zamkl ordinaci, pøestal 
v dobì, která propaguje nosit všechno na- sedm hlavních ctností. Z olovnice, která se diagnostikovat, navrhovat terapie a utekl se 
ruby. Normy chování nám prezentují svým øídí pøírodním zákonem gravitace, si udìlali schovat. Rovnou mezi šílence. Nebude 
nenormálním chováním duchaprázdné ce- kyvadlo. Co bylo kdysi jednoznaèným tabu, v tom ani trochu zbabìlosti a nebudu tam 
lebrity všeho druhu. Ony totiž zaujaly jako pyšnì rozkmitali moderním relativismem. sám. Bez vnitøní promìny a bez pokání tam 
vzory místo po moudrých básnících a osví- Mimo jiné je u staveb bìžné, že se kameny skonèíme brzy všichni!
cených autoritách, do kterých by moderní dávají do základù a cihly na nì. Tedy 

Max Kašparù, www.czechfreepress.czèeský sjednocený Evropan už ani nekopl. zákony jsou nad trhem, ale u èeského 
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*  *  * Sbírky 
na mimofarní úèely

Každoroènì nìkolikrát do roka jsou 
ohlašovány sbírky na mimofarní úèely.

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

19.2. Sbírka „Svatopetrský haléø“

11.3. Sbírka na potøeby diecéze

8.4. Sbírka na knìžský semináø 
a bohoslovce

6.5. Sbírka na TV NOE

27.5. Sbírka na Diecézní Charitu

16.9. Sbírka na církevní školy

21.10. Sbírka na misie

18.11. Sbírka na tisk Bible pro misijní 
kraje

9.12. Sbírka na potøeby diecéze

*  *  *

MOST 227/XIX

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

ÈAS KYVADLA

Pou� do Czêstochové

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

Kdy: sobota 23.6.2012

Cena: 250 Kè dospìlý
200 Kè dítì

Odjezd: 7.00 hod. z Tøince

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

Návrat: kolem 19. hod.

Charitní okénko

Charitní okénko: 
podìkování za finanèní dary 

pou�ové sbírky

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

Program setkání:
10.00 Promluva
10.30 Slavnostní mše svatá 

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

požehnáním

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

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

POZVÁNKA

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

PEREGRYNACJA IKONY CZÊSTOCHOWSKIEJ „OD OCEANU DO OCEANU”

Salesiáni ve Vendryni
*  *  *



§ §Nedìle 4.11.2012 – 31. nedìle Mše svatá v Domovì pro seniory 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, na Sosnì je každý pátek 
8.00 a 17.00 èesky. v 15.30. Pùl hodiny pøed zaèát-

kem mše svaté je možno pøistou-§Pátek 9.11.2012 – svátek 
pit ke svátosti smíøení.

Posvìcení lateránské baziliky
§ Mše svatá v Nemocnici Sosna je §Nedìle 11.11.2012 – 32. nedìle 

sloužena každou sobotu v 15.30. 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 èesky, 

Pøede mší svatou pøíležitost ke 
8.00 a 17.00 polsky.

svátosti smíøení.
§Nedìle 18.11.2012 – 33. nedìle 

Redakce neruèí za jazykový sled 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 

jednotlivých mší svatých. Sledujte 
8.00 a 17.00 èesky.

vývìsku v kostele!
§Nedìle 25.11.2012 – Slavnost 

Ježíše Krista Krále; 6.30 a 10.00 
èesky, 8.00 a 17.00 polsky.

§Pátek 30.11.2012 – svátek sv. 
Ondøeje, apoštola.

§Nedìle 2.12.2012 – 1. nedìle 
adventní; 6.30 a 10.00 polsky, 
8.00 a 17.00 èesky.

§Každou nedìli pùl hodiny pøed 
veèerní mší svatou je adorace 
Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní a 
svátostné požehnání.

§Poslední nedìle v mìsíci  - 
Mariánské veèeøadlo.

§V prùbìhu týdne mše svaté 
zaèínají v 6.35 a 17.00 hodin. 
V pondìlí, støedu, pátek - ranní 
èesky, veèerní polsky. V úterý, 
ètvrtek, sobotu - ranní polsky, 
veèerní èesky. 

§Každý ètvrtek po veèerní mši 
svaté je adorace Nejsvìtìjší 
Svátosti Oltáøní do 19.00 hodin.

§Každý první pátek je po ranní 
mši svaté výstav Nejsvìtìjší 
Svátosti Oltáøní.

§Každý pátek vyjma prvního 
pátku je výstav Nejsvìtìjší 
Svátosti Oltáøní s modlitbou 
Korunky k Božímu Milosrdenství.

§První pátek v mìsíci - litanie a 
zasvìcení Božskému Srdci 
Ježíšovu.
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most

Poøad bohoslužeb v listopadu

Pøíští èíslo MOSTu 

vyjde 2. prosince 2012. 

Pøíspìvky mùžete zasílat 

do 21.11.2012.

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

*  *  *

MOST 227/XIX

31. nedìle v mezidobí (4.11.)
1. ètení: Dt 6,2-6; 2. ètení: Žid 7,23-
28; Evangelium: Mk 12,28b-34
Žalm: odp. Miluji tì, Hospodine, má 
sílo!
Ref. Mi³ujê Ciebie, Panie, mocy 
moja.

32. nedìle v mezidobí (11.11.)
1. ètení: 1 Král 17.10-16; 2. ètení: 
Žid 9,24-28; Evangelium: Mk 12,38-
44
Žalm: odp. Duše má, chval Hospo-
dina.
Ref. Chwal, duszo moja, Pana, 
Stwórcê swego.

33. nedìle v mezidobí (18.11.)
1. ètení: Dan 12,1-3; 2. ètení: Žid 
10,11-14.18; Evangelium: Mk 
13,24-32
Žalm: odp. Ochraò mì, Bože, nebo� 
se k tobì utíkám.
Ref. Strze¿ mnie, o Bo¿e, Tobie 
zaufa³em.

Slavnost Ježíše Krista Krále 
(25.11.)
1. ètení: Dan 7,13-14; 2. ètení: Zj 
1,5-8; Evangelium: Jan 18,33b-37
Žalm: odp. Hospodin kraluje, odìl 
se velebností.
Ref. Pan Bóg króluje, pe³en 
majestatu.

1. nedìle adventní (2.12.)
1. ètení: Jer 33,14-16; 2. ètení: 1 Sol 
3,12-4,2; Evangelium: Lk 21,25-
28.31-36
Žalm: odp. K tobì pozvedám svou 
duši, Hospodine.
Ref. Do Ciebie, Panie, wznoszê 
moj¹ duszê.

Nedě lní liturgie
v listopadu

Podìkování

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

Denní modlitba Apoštolátu: Nebeský 

Otèe, kladu pøed tebe celý dnešní 

den. Pøináším ti v nìm své modlitby, 

práce, radosti i utrpení ve spojení 

s Ježíšem Kristem, který ve mši 

svaté neustále zpøítomòuje obì� 

sebe samého za záchranu svìta. 

Duch Svatý, který jej vedl, kéž je i 

mým prùvodcem a vyzbrojí mì silou 

pro svìdectví o tvé lásce. To vše 

pøináším jako svou nepatrnou obì�, 

spolu s Pannou Marií, Matkou na-

šeho Pána a Matkou Církve, zvláštì 

na úmysly, které nám pøedkládá 

Svatý otec a naši biskupové pro 

tento mìsíc: 

1. úmysl všeobecný: Aby biskupové, 

knìží a všichni služebníci evangelia 

odvážnì svìdèili o vìrnosti ukøižo-

vanému a vzkøíšenému Pánu.

2. úmysl misijní: Aby církev putující 

na zemi záøila jako svìtlo národùm.

3. úmysl národní: Za apoštolskou 

horlivost pøi hlásání evangelia v sou-

èasné spoleènosti. 

Úmysly Apoštolátu

modlitby – listopad 2012
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