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ADVENT

Advent nám má v církvi připomínat očekávání příchodu Vykupitele – Ježíše. Jeho příchod můžeme 
konkrétně rozdělit na tři události. Ta první je příchod vtěleného Boha před 2000 lety – to si připomeneme o 
Vánocích.

Druhý Jeho příchod je ještě před námi – nastane až na konci věků. Tyto dva příchody jsou zdánlivě 
mimo náš čas.

V dnešní době na nás nepůsobí nijak aktuálně. Snad jen v podvědomí máme jakýsi strach, aby se 
následkem americké tragédie a následujících nepokojů v islámském Afghánistánu teroristické útoky nerozšířily 
na celý svět, tedy i do naší malé české země. Jinak můžeme pozorovat náboženskou lhostejnost všude kolem 
sebe. Vánoce jsou pro většinu lidí pouhým svátkem klidu, míru a jídla. Lidé místo ke svatostánkům putují 
raději ke stánkům nebo jiným prodejním zařízením.

Budoucí příchod na konci věků také není hitem sezóny. Naopak lidstvo se chová tak, jako by tady mělo 
existovat na věky. Místo moudrých a dobrých hospodářů, kteří mají přírodu chránit, se z nás stali ničitelé. 
Plýtváme přírodními zdroji, které nám Bůh dal, ničíme život, který jsme nestvořili a místo pravého Boha, 
kterému bychom měli děkovat, si vytváříme spousty jiných bohů, kteří nás zotročují.

Těchto šidítek a náhražek jsou spousty: peníze, pohodlí, jídlo, pití, sexualita, egoismus, počítač, hudba, 
moc, auto, úspěch, dům, vzdělání… . Problém není v tom, že by tyto prostředky byly špatné, naopak, mnohdy 
jsou velmi dobré. To my je jen někdy nevnímáme jako prostředky, ale jako cíl, kterému obětujeme všechno a 
postavíme ho na první místo, které je vyhrazeno pravému Bohu. Smůla je v tom, že falešný bůh zotročuje. 
Například televize. Platí o ní to samé co o ohni: "dobrý sluha, zlý pán". V kolika rodinách umírá vzájemná 
komunikace jen díky televizi? Kolik lidí je zotročeno reklamou? Nikde jsem neviděl, že by se na toto téma 
dělaly průzkumy. Přestože téměř všem lidem televizní reklama vadí, tak prodej inzerovaného zboží se okamžitě 
zvýší. Zkuste se v obchodě někdy zeptat.

Pro jiné lidi se stal bohem výherní automat. Vlažní křesťané by si z nich mohli brát příklad. Jak jsou tito 
"vyznavači" uneseni svým "bohem", jak vyhledávají každou příležitost, aby s ním mohli být. Těm by nestačila 
pouhá hodinka v neděli. A co jsou svému bohu ochotni obětovat – vztahy, čas, majetek, kariéru!

Ano každý nepravý Bůh zotročuje. Ale pravý Bůh čeká a dává nám svobodu. Kolik kněží a věřících 
muselo v minulém století trpět právě kvůli svobodě projevu, vyznání. Jistě jste všichni slyšeli o kauze "Nevolte 
komunisty". Byl obviněn můj kamarád, mladý katolický kněz Vlastimil Protivínský, kterému jsme v kněžském 
semináři v Olomouci neřekli jinak než "Vojta Proglas". Stál totiž spolu s dalšími mladými lidmi u zrodu 
stejnojmenné katolické rozhlasové stanice. Z doby nedávno minulé víme, že komunismus nic dobrého 
nepřinesl. Dva dny před napsáním tohoto článku jsem osobně hovořil s člověkem, katolickým knězem, který 
byl vyslýchán dozorci a doslova mučen. Měl na sobě rány od hlavy až k patě a v bezvědomí jej museli 
několikrát odnášet z výslechu. Výslech začínal tím, že mu do krve "namasírovali" chodidla. A pak se musel 16 
hodin bez přerušení procházet po cele. Když si náhodnou sednul a zpozoroval to bachař následovalo kopání a 
bití pěstmi. Následující spánek byl přerušován co 2 hodiny buzením a výslechem… Toto se dělo v civilizované 
zemi 20. století!

Pakliže vás klame paměť a na tuto dobu českých mučedníků jste pozapomněli, doporučuji vám k 
přečtení knihy "Kamínky 1" a "Kamínky 2", kde se nacházejí drobná svědectví o pronásledování křesťanů v 
době komunistické totality i o jejich snahách o svobodu a blaho vlasti. Tyto publikace byly vydány kolektivem 
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pracovníků ve spolupráci s komisí Iustitia et Pax (Spravedlnost a mír) při české biskupské konferenci v roce 
2000.

Proč tak často mlčíme, když vidíme, že se děje nespravedlnost? Kolik katolíků je ochotných zasadit se o 
šíření svobody a pravdy v médiích, kolik reaguje na lži v novinách, časopisech, v televizi. Naše mlčení a 
lhostejnost je obrovskou chybou.

Dá se říct, že i Bůh prožívá advent ve vztahu k nám. Čeká, až my mu otevřeme srdce, aby mohl přijít k 
nám. To je ten třetí příchod, který je aktuální pro každého z nás.

Najde Bůh v našem srdci místo?
P. Radek

Kdy slavíme Vánoce?

Všichni si teď jistě řekneme: přece v prosinci: – 24. je Štědrý večer jakožto vigilie Narození Páně a 25. 
Hod Boží Vánoční. Takhle to slavíme my, křesťané, podle tradice už od 4. století. Je to fakt, ale když se člověk 
projde našimi městy, už někdy v první polovině listopadu vidí, že v obchodech se začínají objevovat první 
stromečky, vánoční ozdoby, blikající světla a s blížícím se prosincem začínají znít i vánoční koledy. Nedávno 
jsem četl v novinách ironický článek, kde autor konstatuje, že doba mezi jednotlivými svátky se nám stále více 
zkracuje. Je to prostě daň dnešnímu způsobu života, kdy téměř vše se podřizuje obchodu a snaze o co největší 
tržby. Obchodníkům k dosažení tohoto cíle je dobré všechno, dokážou využít a někdy i zneužít i ty 
nejvznešenější a nejposvátnější věci. Lidé, kteří jindy jsou zarytými nepřáteli náboženství, Církve a duchovna 
vůbec, neváhají stavět ve výlohách svých obchodů, marketů a obchodních domů jesličky, všude se to hemží 
Mikuláši, čerty a anděly. 

Několik týdnu to je příjemné a hezké, postupně se tyto symboly okoukávají a všední. Když pak skutečně 
přijdou vánoční svátky, pro mnohé to znamená pouze to, že mají několik dnů volna, stromek rozsvítí i ve svém 
bytě, rozbalí dárky a přecpou se jídlem. A tak jsem opravdu rád, že patřím k Církvi, která chrání skutečné 
poklady víry a ctí skutečnost, že všechno pod sluncem má svůj čas, jak říká Kazatel ve své knize. V tom 
předvánočním shonu, který ve světě na mě útočí ze všech stran, mohu mít opravdovou jistotu, že v kostele 
mohu prožít skutečnou dobu přípravy – advent – dobu vážnou, kající, s rorátními zpěvy a takové určité chvění a 
napětí, že Pán je blízko. “Rosu dejte, nebesa, shůry a oblaka dštěte Spravedlivého, otevři se země a vydej 
Spasitele”.

Když tak o tom přemýšlím, Pán Ježíš přece varoval své učedníky před falešnými proroky:
“Dejte si pozor, ať vás někdo nesvede. Mnozí lidé totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat: “Já 

jsem Mesiáš” a mnohé svedou. (Mt 24,4-5) “Vystoupí také mnoho falešných proroků a ti svedou mnoho lidí.” 
(Mt 24,11)

“Učedníkům pak řekl: “Přijdou dny, kdy byste rádi viděli aspoň jeden ze dnů Syna člověka, ale 
neuvidíte ho. Budou vám říkat: ” Hle, tady je!”, “hle, tam!”. Neodcházejte a neběhejte za nimi!” (Lk 17, 22-23) 
Nejsou ty různé rolničky, zvonečky a stromečky, které můžeme v obchodech a na veřejných místech vidět již 
od listopadu také takovými falešnými proroky?

“Neboť jako blesk, když vyšlehne, zazáří od jednoho konce nebe až k druhému, tak to bude i se Synem 
člověka v jeho den.” (Lk 17,24) Mějme tedy na paměti tato slova a očekávejme svého Spasitele v klidu a 
důstojně. Jeho příchod přece nezávisí v počtu rozsvícených stromů, odezpívaných koled, výše tržeb 
obchodníků, ale bylo to pouze na vůli Nebeského Otce, který nám poslal svého jediného Syna. A je to na vůli 
Ježíše Krista, kdy znovu přijde ve své slávě soudit živé a mrtvé. Buďme bdělí a obezřetní. Pán je blízko, nastala 
doba příhodná a čas spásy, ale kdy nastane ten den “D”, zná pouze Otec v nebesích.

Stanisław Janczyk

A na doplnění této úvahy si přečtěte, jak to už před léty viděl Miroslav Švandrlík:

“Hlas zvonů táhne nad závějí – kde v dálce tiše zaniká.
A lidé do obchodů spějí – zmocňuje se jich panika.
Ten pro triko, ten pro košili – ten zas pro kus flákoty,
před pulty chtivé davy šílí – čeká se na rum, na boty.
Stařík se prudce hádá s pannou – pro cosi v pestrém 
balení,

co když to probůh nedostanou – to by byl důvod k 
zhroucení.
Zdalipak ještě vytrubují z jasného nebe andělé,
zbyla jen vřava, vášně bují: tak šťastné a veselé.”



Dwa pytania dla Ojca Blocha

W dniach od 28 października do 1 listopada 2001 w naszej parafii gościł przy okazji naszych 
regularnych rekolekcji Ojciec Czesław BLOCH z Jasienicy. Przy tej okazji położyłem Ojcu misjonarzowi dwa 
pytańka. 

Marian Kozok: Ojcze Czesławie, proszę spróbować ująć do kilku zdań treść trzynieckich Rekolekcji 
2001, ich przesłanie.

Ojciec Czesław Bloch: Tematem Rekolekcji 2001 były słowa Pana Jezusa: „Ja jestem światłością 
świata. Kto idzie za mną, nie chodzi w ciemnościach, ale będzie miał światło życia“. Chrześcijanin jest synem 
światłości. Świadomość obecności Boga prowadzi do kontemplacji oblicza Jezusa Chrystusa, to zaś owocuje 
praktyczną miłością bliźniego i pogłębianiem świętości. 

Marian Kozok: Jeżeli jest to możliwe, niech Ksiądz popatrzy rok wstecz i napisze naszym czytelnikom, 
mniej więcej gdzie wszędzie Ksiądz był, głosił Rekolekcje czy też Misje Święte…

Ojciec Czesław Bloch: W ciągu ostatniego roku od listopadu 2000 wygłosiłem 22 serii rekolekcji i 
misji, w tym 4 tygodnie rekolekcji dla młodzieży. Prowadziłem również jedną pieszą pielgrzymkę na Jasną 
Górę. Głosiłem rekolekcje naprzykład w Zielonej Górze, Lublinie, Poznaniu i w innych mniejszych ośrodkach. 
Przed przyjazdem do Trzyńca głosiłem Misje święte w Opolu i Będzinie koło Katowic. 

Marian Kozok: Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia.

Tęskno mi, Panie

Motto: Mniej wartościowe jest to co mówią usta, lecz potęgą jest to co mówi serce!
Przeto śpieszmy kochać ludzi z serca, bo szybko odchodzą do wiecznej radości!

Ach, Boże mój, przemień życie moje,
Bo już nie wiem nawet gdzie moje mieszkanie –
tęskno mi, Panie.

Albo też idę, nie wiem dokąd idę,
Słyszę tylko świerszczy granie – ach, tęskno mi, 
Panie.

Błogosław, Jezu, mojej osobie,
Lecz Twoja wola niechaj się stanie - – tęskno mi, 
Panie.

Dodaj mi siły pełnić Twoje przykazanie,
Napełnij serce radością – bo tęskno mi, Panie.

Niech nas dosięgnie Twoje zmiłowanie,
A będę szczęśliwy, póki życia mego, - lecz tęskno 
mi, Panie.

By godne było Twojej dobroci moje poczynanie,
Dodaj odwagi, - bo tęskno mi, Panie.

Chciałbym być ludziom na pożytek, zaś Bogu na 
chwałę,

Bo takie jest duszy mojej zadanie - lecz tęskno mi, 
Panie.

Błogosław, Jezu, wszystkie dni życia mojego,
Każde me zadanie – ach, tęskno mi, Panie.

Przyjmujemy do serc naszy słuszne Twe karanie,
bądź nam miłościw – smutno nam, Panie!

Jak kiedyś ma dusza przed Tobą z próżnymi 
rękoma stanie,
Co począć? – smutno mi, Panie.

Pomnóż w nam wiarę – posil wytrwanie,
Chroń od zagłady, piekła – tęskno nam, Panie.

Osiągnęliśmy życie wieczne przez Twe 
zmartwychwstanie,
lecz jesteśmy słabi – tęskno nam, Panie.

Otwórz nam bramę życia wiecznego, byśmy osiągli 
z Tobą obcowanie,
Tam już będzie błogo, -miłosierny Panie!

Franciszek Babich



Jak se mají, co dělají: náš bývalý varhaník Jiří Tesarčík 

V tomto čísle MOSTu Vám představujeme 27-letého Jiřího Tesarčíka, určitě všem dobře známého 
varhaníka v naší farnosti v letech 1991-1995. Tento mladý muž se z naší farnosti odstěhoval v polovině 90. let 
do svého rodiště, do nedaleké Dobré, kde bydlí se svou rodinou a působí v tamním farním společenství. 
Myslíme si, že zanechal za sebou v Třinci kus dobré varhanické práce a proto jsme ho oslovili s tím, aby nám o 
sobě něco napsal. Navíc Jirka má velmi neobvyklé povolání a jeho vyprávění o různých lidských osudech 
přispěje k našemu adventnímu vnitřnímu uvažování o prioritách života a složitých životních cestách. 

MK

Chvála Kristu!
Na začátku bych si chtěl trošku zavzpomínat. Pamatuji si, že se psal rok 1991, byla sobota a já poprvé 

seděl za hracím stolem varhan a odehrál první svou celou mši svatou. Byl to takový první krok k tomu, abych o 
něco později začal pravidelně hrávat zde v kostele. Společně s již zesnulým varhaníkem panem Františkem 
Przyhodou (dej mu Bůh věčnou slávu, jak my varhaníci říkáme, tam u nebeských varhan) a Standou 
Janczykem, jsme tvořili - myslím si - dobrý tým. Občas někdo vypověděl službu - nemoc či dovolená - a tak se 
muselo zaskakovat. Ale vždy to klaplo. 

A pak tady byla dětská schola. Tu jsem vedl společně s Aničkou Valárikovou (pamatujete na tábory v 
Horní Lomné?). Dále schola těch starších (tam jsem trochu pěl) a taky český chrámový sbor. Ten mi utkvěl v 
paměti asi nejvíce. Snad se nebudete zlobit, vy pamětníci, když vzpomenu na perné chvíle při cvičení slavné 
mše od J.J. Ryby "Hej mistře", kdy nám vstřícně pomáhali členové sboru Martinů. Je až s podivem jak jste 
mně, takového zajíce, nezkušeného z vedení takového tělesa, vůbec poslouchali. Vím jen, že jste do zpěvu 
dávali nejen své hlasivky, ale i kus srdce. A to mnohým mladým právě dnes hodně chybí. A abych nezapomněl. 
Každou sobotu jsem rád přicházel na setkání mladých při společné modlitbě růžence, při adoraci.

Poté nastal rok 1994 a s tím spojený krok, uzavření svátosti manželské. Manželku Lucii jistě všichni 
znáte. Narodila se a vyrůstala zde v Třinci. Její hlas jste mohli pravidelně slyšet vždy, když zpíval chrámový 
sbor.

Po roce se nám narodil první syn Lukáš a s ním přišlo rozhodnutí vrátit se tam, kde jsem se narodil a 
kde jsem vyrůstal, tedy do Dobré. Je to vesnice, která je velmi známa svým bojem za stavbu rychlostní 
komunikace R 48. Důvod je určitě všem znám (přechod přes cestu opravdu trvá někdy i 15 - 20 minut). Máme 
zde krásný kostel zasvěcen sv. Jiří, kde opět působím coby varhaník (jsme tady dva - a bohoslužeb není tolik co 
v Třinci), a taky vedu scholu. Koho by zajímala čísla, tak dvou nedělních bohoslužeb se účastní cca 500 
věřících z celkového počtu 3 000 obyvatel. Do scholy (která bude mít příští rok 5 let trvání) chodí 25 mladých 
lidí. A do chrámového sboru zhruba stejný počet. Je tady společenství rodin, spolčo mládeže, jsou zde skauti, a 
dokonce máme rychlouklízecí čety kostela a na vánoce koblihy a čaj s rumem.

Před třemi lety se nám narodil druhý kluk Jan. Je čipera, prý po taťkovi, vezme kytaru, hraje a zpívá. No 
a konečně v loni se nám podařilo změnit starý rodinný domek za nový řadový. I když ho budeme splácet dvacet 
let, máme již jistou střechu nad hlavou.

Abych toho neměl málo, tak jsem ve výboru KDU-ČSL v Dobré, dále v kulturní komisi Obecního úřadu 
v Dobré. Působím jako varhaník při svatbách a při vítání občánků na obecním úřadě. No a teď něco k mému 
zaměstnání.

Pracuji jako sociální kurátor na Okresním úřadu ve Frýdku-Místku, s pověřeným detašovaným 
pracovištěm na Městském úřadu v Třinci (vrátil jsem se na místo činu). Práce sociálního kurátora je velice 
náročným a zodpovědným povoláním. Nelze ji však brát pouze jako nudnou osmihodinovou práci úředníka, 
který vypíše potřebné náležitosti, dá pár razítek a tím pro něho práce skončí. I když vím o mnohých, kteří takto 
pracují a tím i náležitě trpí pomyšlením, kolik to ještě hodin musí v práci přečkat. Sociální kurátor poskytuje 
odbornou specializovanou pomoc formou poradenství, terénní práce včetně depistáže lidem propuštěným z 
výkonu trestu, občanům proti nímž je vedeno trestní řízení. Dále pomáhá občanům propuštěným ze školských 
zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy po dosažení zletilosti. Hlavním okruhem jsou samozřejmě 
pachatelé trestné činnosti. Dále je tady pomoc bezdomovcům, občanům závislým na alkoholu, toxikomániích 
apod. Nelze všechno vyjmenovat, ale okruh lidí, kterým se snažím pomoci, je obrovský. 
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Teď si ovšem určitě kladete otázku, jak vlastě těmto lidem, kteří jsou na pokraji společnosti a které 
určitě potkáváte denně v ulicích, pomáhám. Samozřejmě, že veškerá pomoc se řídí určitými pravidly, zákony, 
vyhláškami apod. Ale jak jsem již řekl na začátku, nelze tuto práci jen omezit literou s razítkem a rozhodnutím 
o finanční pomoci. Člověk přicházející po několika letech z výkonu trestu (VT) se najednou ocitá v pasti, která 
je nastražena velice "chytrou" českou legislativou. Nejen že ztratil střechu nad hlavou (ve většině případů se 
jedná o soudní vystěhování), ale ztratil rodinu a kamarády. Veškeré příbuzenstvo se k němu točí zády. Mnohdy 
nemá ani doklady v pořádku, a je bez finančních prostředků (z VT obdrží pouze na cestu). A takovýto člověk se 
najednou ocitne na ulici. Jeho první kroky vedou ke mně - k sociálnímu kurátorovi, ve kterém mnohý vidí 
jedinou pomoc v dané situaci. A tak se snažím pomoci. Jak můžu, nejen potřebnými formalitami. Je nasnadě, že 
rozhovory s takovými lidmi jsou sáhodlouhé. A končí většinovou otázkou "a co teď?" 

Různé myšlenky se mi honí hlavou, když posloucháte příběh vraha, který sedí již 12. rok ve VT. "Ještě 
6 let a budu volný" - honí se mi hlavou slova, která stále opakoval. Na otázku proč se to stalo, proč takto jednal 
- pokrčil rameny, mlčí...! A v tu chvíli jsem si uvědomil slova Pána Ježíše, která pronesl krátce potom, když 
přistihli Marii Magdalskou při cizoložství a chtěli ji ukamenovat - "kdo z vás je bez viny, hoď první kamenem"! 
A najednou již tu nesedí vrah, ale člověk který chce normálně žít, chce stejnou lásku jakou dostáváme my, chce 
prožívat stejné denní starosti jako máme my. A čas ubíhá, rozhovor končí a on odchází v doprovodu vězeňské 
služby do své cely. Ale jeho slova "pomozte mi" jdou společně se mnou temnou, studenou chodbou a nakonec 
výstupní prohlídkou vězeňské služby Mírovské věznice.

Musím říct, že pohled na stále plnější evidenční rejstřík, je poněkud skličující. Zvláště věk, který 
pachatelé trestných činů mají, je čím dál tím nižší. A najednou si člověk klade otázku: kde se vlastně stala 
chyba? Můžu jim vůbec nějak pomoci? Bez možnosti pružnější legislativy, bez zákonů a předpisů určených pro 
tuto sociální oblast tak nejvíce postiženou v současné době, bez pravomocí kurátorů to prostě nepůjde. 

Jak vidíte, práce sociálního kurátora je dosti náročná. A současné zákony toto povolání ještě více tlačí 
ke dnu. Ale jinak je krásné. Neboť pomáhat druhým, podávat ruku když upadnou, je naplněním slov, která jsem 
uslyšel při evangelizačním setkání: "Jdi a pomáhej druhým".

Nastal ten nejkrásnější čas. Advent - "čas přípravy, očekávání". A pak přijde slavné "Gloria in excelsis 
Deo" - kdy Bůh přijde v chudých jeslích do našeho domova, do našeho srdce. V tento čas přichází láska, víra a 
naděje do celého světa. I do nejchudšího příbytku, aby ho naplnila svým pokojem. Mysleme na všechny, kteří 
tento domov nemají. Ať již vlastní vinou, nebo cizím přičiněním. Mysleme na desítky dětí, které jsou v 
dětských domovech, ve výchovných ústavech a zařízeních, na všechny ve věznicích. Oni jsou totiž mnohokrát 
úplně sami, a jediným východiskem pro ně jsou zdi těchto zařízení. Otevřme svá srdce a buďme opravdovými 
křesťany, neboť oni na naši pomoc čekají.

Na závěr bych chtěl společně s celou mou rodinou pozdravit všechny známé farníky a čtenáře měsíčníku 
MOST. Zdravím taky Otce Františka a děkuji za ty společné roky vzájemné spolupráce. 

Prožijte krásné vánoční svátky, plné lásky, porozumění a odpuštění. Staňte se svící, která ve tmě září a 
svítí na cestu všem bloudícím. Tak jako betlémská hvězda svítící nad stájí, která přivedla bohaté i chudé k 
jesličkám, kde přebývala láska. 

Jiří Tesarčík 

Ekonomické okénko: Dílo století je hotovo! 

Ve čtvrtek 15. listopadu 2001 bylo oficiálně naší farností převzato stavební dílo od společnosti 
EKOFAS Ostrava s.r.o. – vyčištěná a opravená fasáda našeho chrámu. Práce započaly v srpnu 2000 a přerušeny 
byly od prosince 2000 do března 2001. S příchodem dubna 2001 se práce znova rozběhly a trvaly už pak bez 
větší přestávky do listopadu 2001. Kdo chodil do kostela i přes týden, ví co se dělo přímo z vlastní zkušenosti. 
Každopádně všichni jsme si všimli, jak výrazně náš farní kostel změnil svou tvář. U příležitosti ukončení díla 
jsem položil Ing. Romanu Beránkovi, majiteli a řediteli společnosti EKOFAS Ostrava s.r.o. několik otázek. 

Ing. Marian Kozok: Pane řediteli, popište třineckým farníkům celý průběh tohoto díla, které svým 
rozsahem a významem překonalo vše, co se v Třinci ve věci oprav kostela událo od roku 1885, kdy byl kostel 
postaven? 



6

Ing. Roman Beránek: První fáze opravy fasády chrámu spočívala v chemickém očištění povrchu všech 
cihel. Použil se německý výrobek Ilkachemie, který se ředil s vodou. Přípravek byl ekologicky nezávadný, 
čistilo se pod tlakem. Souběžně s chemickým čištěním probíhaly zednické práce dvojího druhu: oprava 
kamenných prvků. Zde se použila speciální hmota. Tato hmota se vyráběla tak, že se odebral vzorek z kamene, 
ten se poslal specializované firmě do Prahy, která namíchala identickou směs. Ta se pak použila do hmoty, 
která se použila při opravě. Druhou prací bylo spárování. Spáry na kostele už byly místy dosti vydrolené. 
Vydrolená místa se zaplnila hmotou na bázi cementu a černého pigmentu. 

Druhou fází opravy fasády bylo omytí celého kostela vodou, čímž došlo k neutralizaci povrchu. Třetí a 
poslední fází bylo dvojité natření celého kostela ochranným hydrofobizačním prostředkem, neboli došlo k 
napuštění cihel. První nátěr vsáknul asi 1 cm a zpevnil materiál, což bylo důležité zejména u těch horších cihel. 
Druhý opakovaný nátěr vsáknul jen asi 2 mm a bude v budoucnu odpuzovat vodu, jež bude po cihlách jen 
ztékat dolů. V důsledku tohoto způsobu pak v budoucnu se špinavá voda nebude vázat do materiálu a každé 
případné další čištění by bylo snadnější a levnější. Pokud byste chtěli a měli dostatek financí třeba za deset let, 
pak by měl stačit pouhý oplach kostela vodou a případné nečistoty by měly pouze ztéct. Hydrofobizační nátěr 
umožňuje dýchání zdiva. 

Ing. Marian Kozok: Mohl byste nám poskytnout nějaké statistické údaje o celém díle? 

Ing. Roman Beránek: Na rekonstrukci fasády bylo odpracováno cca 11.300 hodin. Bylo použito 180 ks 
ocelových kotev na kamenné prvky. Očištěno, vyspraveno a následně konzervováno bylo cca 4.520 m 2 ploch 
cihelného zdiva a cca 230 m 2 kamenných prvků. Na konzervaci zdiva bylo spotřebováno cca 2.800 litrů 
ochranných prostředků Porosil. Smontováno bylo cca 1.650 m duralového lešení na výšku.

Ing. Marian Kozok: Jaké byly nejsložitější a nejtěžší fáze celého díla? Kde a jak Vám dala stavba 
nejvíce „zabrat“? 

Ing. Roman Beránek: Byly to práce na horních partiích kostela, které byly prováděny horolezeckou 
technikou. Dále byly náročné repase kamenných prvků a několikanásobné čistění některých silně znečistěných 
úseků fasády. Úsek fasády nad hlavním vchodem byl dokonce z minulosti „pro lepší efekt“ natřen agresivní 
červenou barvou a její odstranění taky nebylo snadné. 

Ing. Marian Kozok: Co můžeme od takto vykonaného díla očekávat v budoucnosti? Na jak dlouho máme 
vystaráno s péčí o budovu farního chrámu co se fasády týče?

Ing. Roman Beránek: Není to jen estetické znovuoživení význačné architektury. Takto ošetřená fasáda 
má prodlouženou životnost spojenou s částečně samočisticím efektem. Stav fasády chrámu je dnes srovnatelný 
se stavem z konce 19. století, kdy byl kostel postaven. Budova kostela je vlastně jako nová. Jsem si jist, že 
dalších 80-100 let nebudete muset s fasádou v podstatě nic dělat.

Ing. Marian Kozok: Jak se daří obecně Vaší společnosti EKOFAS spol. s r.o.? Jaké máte plány na 
nejbližší a další budoucnost? 

Ing. Roman Beránek: Tato zakázka byla naším třetím realizovaným kostelem a nutno dodat, že 
nejpěknějším. V nejbližší budoucnosti nás čeká dokončení několika menších zakázek a pak musíme nechat 
zaměstnance po náročném roce odpočinout. Příští rok máme už nasmlouvány zakázky cca do 75 % výrobní 
kapacity společnosti. 

Ing. Marian Kozok: Děkujeme za rozhovor, spolupráci a přejeme hodně podnikatelských i osobních 
úspěchů!

Ing. Roman Beránek: Rovněž Vám děkuji.
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Křesťanské sdružení “Sanctus Albertus”

Od 17. listopadu 1989 uplynulo již 12 let. Byla to – a doufejme, že nadále budou – léta svobody pro 
všechny – i pro křesťany. Projevilo se to nejen ve svobodném vyznávání naší víry při liturgických slavnostech, 
ale i mimo ně, organizováním různých akcí, setkání, poutí, které se už nemusí skrývat pod nálepkou 
vlastivědných zájezdů organizovaných lidovou stranou. Dotklo se to i naší farnosti. Vzpomínejme – mše svaté 
sloužené u Domu kultury na Terase v prvních polistopadových létech, několik ročníků přehlídky chrámových 
sborů a schol “Cantate Domino” v našem kostele, setkání rodin a poté setkání farnosti, charitní plesy, skautské 
akce, akce společenství mládeže, mše svaté na hřbitově, poutní zahradní slavnosti, atd., atd., … Osmý rok 
vychází náš farní časopis MOST, byla vydána dvě krásná alba s fotografiemi Křížové cesty a světců 
vyobrazených ve farním kostele, letos se poprvé objevila naše vlastní vánoční přání. Pustili jsme se rovněž do 
velkých investičních akcí farnosti – zvony, oltář, hodiny, chodník, generální oprava varhan, výměna vitráží, 
topení v kostele,… – a poslední, zatím největší akce – generální oprava fasády farního kostela. To vše se může 
dít bez zásahu státních orgánů a církevních tajemníků. Je to dobře a je to krásné a…stojí to peníze, mnoho 
peněz.

Vy, drazí farníci jste velice štědří a dáváte hodně. Existují však finanční prostředky, které někdy moc 
nevyužíváme. Dary sponzorů, finanční částky, které je možné si odečíst od základu daně a granty na kulturní a 
podobné akce poskytované Ministerstvem kultury či na finanční úrovni městskými nebo obecními úřady. K 
tomuto však musí existovat organizace s právní subjektivitou, pod jejíž hlavičkou by bylo možné tyto 
prostředky čerpat. 

Několik prvních ročníků setkání rodin organizovala přímo Charita Třinec, která je součástí celostátní 
Charity a má právní subjektivitu. Mohla tedy svým dárcům a sponzorům vydávat potvrzení o poskytnutých 
darech. Poté, co jsme tyto a jiné akce začali organizovat jako farnost, začínáme čím dál tím více pociťovat 
absenci toho, že bychom mohli sami vystavovat “papírek s razítkem”. Proto jsme se rozhodli využít zákon o 
sdružování občanů a založit občanské sdružení.

Dne 5. listopadu 2001 tedy bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra Křesťanské sdružení “Sanctus 
Albertus” a schváleny jeho stanovy. Je to nezávislé občanské sdružení s právní subjektivitou. Dovolím si teď 
ocitovat z jeho stanov § 3, abyste měli představu o jeho poslání a cílech:

1. Základním posláním je sdružovat křesťany mající snahu žít podle Kristova Evangelia a uznávající 
učení katolické církve.

2. Cíle sdružení:
a. prosazování sociálního učení církve v praktickém životě;
b. podpora křesťanského školství a výchovy dětí a mládeže;
c. rozvoj společenství křesťanské mládeže;
d. organizace kulturních a podobných akcí, farních setkání v místě své působnosti;
e. podpora a rozvoj chrámových sborů, schol cantorum a křesťanských pěveckých skupin;
f. podpora vydavatelské a nakladatelské činnosti s náboženskou tematikou;

Z výše uvedeného je patrné, že ač původním záměrem bylo získání “razítka” a možnosti vydávat 
potvrzení o poskytnutých darech – poslání a cíle sdružení jsou mnohem širší. A chtěli bychom toho plně využít. 
K tomu však potřebujeme i vaši spolupráci. Každá organizace totiž musí mít kromě svého vedení i členskou 
základnu. Zveme Vás proto k tomu, abyste se přihlásili a projevili ochotu stát se členy tohoto sdružení. Není to 
žádná politická strana ani spolek, sdružení vzniklo za podpory a se souhlasem našich duchovních, takže není 
třeba se obávat, že bychom vstoupili někam, kam bychom jakožto křesťané vstupovat neměli. Členství ani 
práce ve sdružení nepřinese nikomu materiální prospěch ani zisky, snad pouze morální. Ale právě tím můžete 
podpořit dobrou věc.

V nejbližších dnech svoláme Konferenci členů, což je vrcholný orgán sdružení, kde byste měli být blíže 
seznámení se samotným sdružením, jeho stanovami, s podmínkami členství a možnostmi se zapojit do práce. 

Nakonec ještě k názvu: jsme farností sv. Alberta Jeruzalémského, tento světec je patronem našeho 
farního kostela, a tak nám přišlo tak nějak přirozené, že se stane patronem i tohoto sdružení, které jsme 
pojmenovali jeho jménem: “Sanctus Albertus”.

za přípravný výbor Ing. Mgr. Stanislav Janczyk



8

Stowarzyszenie Chrześcijańskie

"Sanctus Albertus”

przy współpracy

Duchownych trzynieckich
Wspólnoty młodzieży

"KDU-ČSL”
"Českého junáka – Svazu skautů a skautek”

oraz
miesięcznika MOST

zaprasza serdecznie

do Domu Kultury TRISIA w Trzyńcu na Tarasie
w sobotę 29 grudnia 2001 o godzinie 15-tej

na

VIII Spotkanie Parafii,

w ramach którego młodzież parafialna przedstawi jasełka
Franciskusa Donatusa Pfana Müllera

pod tytułem
"Jak się narodził Zbawiciel”

Křesťanské sdružení

"Sanctus Albertus”

za spolupráce

Třineckých duchovních
Společenství mládeže

KDU-ČSL
Českého junáka – Svazu skautů a skautek

a
měsíčníku MOST

Vás srdečně zve

do Kulturního domu TRISIA v Třinci na Terase
v sobotu 29. prosince 2001 v 15 hodin

na

VIII. Setkání farnosti,
v rámci něhož farní mládež předvede jesličky

Franciscuse Donatuse Pfana Müllera
pod názvem

"Jak se narodil Spasitel”
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Spotkanie sympatyków Radia Maryja

W sobotę 24.11. w salce parafialnej było ciepło i przytulnie. Tym razem na spotkaniu gośćmi były 
siostry zakonne z klasztoru Elżbietanek w Jabłonkowie. Pomimo złych warunków atmosferycznych salka była 
pełna. Oprócz sympatyków były obecne dzieci z Podwórkowego Kółka Różańcowego wraz ze swymi 
rodzicami. Było to bardzo ciekawe spotkanie.

Historia klasztoru jest pełna trudnych wręcz dramatycznych przeżyć. Pomimo prześladowań w czasie 
okupacji niemieckiej, kiedy siostrom groziło wywiezienie do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, tak i w 
okresie rządów komunistycznych, kiedy to powiedziano siostrom – "Już was nie potrzebujemy.” – klasztor 
przetrwał. W 1991 roku odzyskał swój szpital, w którym prowadzą siostry dom opieki dla osób w podeszłym 
wieku. Najważniejszym posłannictwem Sióstr Elżbietanek była i jest służby chorym oraz starszym ludziom. Do 
końca lipca znalazło miejsce w pomieszczeniach Domu Świętej Elżbiety 213 podopiecznych, których średnia 
wieku wynosi 80 lat. Obecnie w klasztorze żyje 27 sióstr zakonnych. 

Siostry Karolina i Kamila bardzo ciekawie opowiadały o dziejach klasztoru, o pracy sióstr; jak 
postępować, kiedy dziewczyna ma powołanie i pragnie wstąpić do zakonu. Odpowiadały na różne pytania 
obecnych uczestników. Pięknie przedstawiły swoją drogę do życia zakonnego. Siostry obdarowały każdego 
publikacją, która została wydana z okazji 150 rocznicy przybycia Sióstr Elżbietanek do Jabłonkowa.

Przytaczamy słowa ks. E. Kalischa, proboszcza parafii Jabłonkowskiej, umieszczone w wstępie 
publikacji: "Historia wspólnoty Sióstr Elżbietanek w Jabłonkowie uczy nas, że ziarenko zasiane przed 150 laty 
przez księdza Wawrzyńca przynosiło i stale przynosi bogate żniwo duchowe i charytatywne. Potwierdza się 
reguła, iż to, co z Bogiem rozpoczynamy, zawsze daje owoce”.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyszli na spotkanie. Specjalnie pragniemy podziękować państwu 
Ševčíkom, którzy postarali się o bezpieczny przyjazd i odwóz naszych gości oraz paniom, które ofiarowały 
ciepłe skarpety i swetry dla podopiecznych w klasztorze. Zapraszamy wszystkich na ostatnie spotkanie w tym 
roku kalendarzowym w sobotę 15.12. na godz. 15.00 do salki parafialnej w Trzyńcu. W programie 
wyświetlanie filmu wideo oraz składanie życzeń z okazji nadchodzących šwiąt Bożego Narodzenia.

Danka Jaś i Irena Szymonik

Zprávy pro farníky

Od 1.neděle adventní budou v domečku k dostání vánoční pohlednice kreslené dětmi naší farnosti. 
Výtěžek bude určen na misie. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Ve čtvrtek 6. prosince 2001 přijde do našeho kostela sv. Alberta po večerní mši svaté, která začíná v 
17.00, Svatý Mikuláš. Dárky pro děti označené jmenovkou (jméno i příjmení) doneste před mší svatou do 
sakristie.

Vánoční strom

Milí farníci: doba vánoční se blíží mílovými kroky a v církevním kalendáři nastane období, které 
nazýváme adventem. A právě v této době, od 2.12. do 16.12. bude v našem třineckém kostele probíhat akce
nazvaná "VÁNOČNÍ STROM". Její smysl je velmi prostý - obdarovat druhého. Ptáte se čím a koho? 
Jakýmkoliv dárkem, který bude věnován dětem ze stacionáře Radost pro jejich pracovní činnost. Nejlepšími 
dárky by byly libovolné věci z papírnictví - např. lepidla, špejle, provázky, čtvrtky, barevné papíry, tuše, 
tempery, štětce, pastelky atd., ale třeba i látky, korálky, vlny, bavlnky či plyšové hračky.

Paní ředitelka nám velice ochotně ukázala celý stacionář a také výrobky dětí, které k nim docházejí (je 
jich celkem 26). Musíme se přiznat, že jsme byly velice překvapeny šíří, kvalitou a rozmanitostí výrobků a 
schopnostmi dětí, které vytvářely skutečně nádherné věci. A proto škála dárků je veliká - může to být skutečně 
cokoliv. Každý dárce položí zabalený dárek pod vánoční stromeček, který bude stát v našem kostele a zavěsí 
připravenou perníkovou ozdobu na strom. Každým dnem bude náš strom štědrosti plnější a naše radost větší. 
Těsně před Štědrým dnem zavezeme všechny Vaše dary spolu s Otcem Radkem dětem a ony je dostanou pod 
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svůj společný stromeček ve stacionáři. Akce se mohou zúčastnit hlavně děti, ale samozřejmě i dospělí. Na ceně 
dárku vůbec nezáleží - jde o to, abychom otevřeli svá srdce pro ostatní. Je mnoho těch, kteří čekají na lásku a 
křesťané by měli být první, kteří si to uvědomují. Děkujeme všem, kteří se zúčastní.

Pavla a Míša

Kdo pozná?

Listopadový obrázek nepatřil žádnému jinému zámku, než zámku v Červené Lhotě. Odpovědi, kterých 
bylo v naší schránce celkem 13, obsahovaly i název minulého zámku. Na tomto místě chci připomenout, abyste 
dodržovali termíny uzávěrek, času od vyhlášení nového soutěžního obrázku je dostatek, nečekejte na poslední 
chvíli – co můžeš udělat hned, neodkládej na zítřek – praví jedno staré přísloví. Z devíti správně poznaných 
byla vylosována Kateřina GOLASOWSKÁ. Srdečně blahopřejeme.

Původně gotická vodní pevnost z 13. století, byla po roce 1530 přestavěna v renesanční zámek. později 
byl raně barokně upraven, roku 1641 získali Lhotu Slavatovci, kteří dali střechu zámku pokrýt červenou 
krytinou, kterážto pak do okolí zářila, a tak je tomu i dodnes, svou jasnou a výraznou barvou a odtud i název 
Červená. Samotný zámek i jeho park budou určitě znát děti, natáčela se zde filmová pohádka – Zlatovláska.

Poslední obrázek hradu nebo zámku v letošním roce je již ve vitríně, uzávěrka bude 4. neděli adventní 
dne 23. prosince 2001. Odpovědi opět odevzdávejte do tohoto datumu v domečku. 

Vítězce Katce Golasowské bude cena předána osobně.

KIVI

Charitní okénko

Charitní ples
Třinecká Charita si Vás dovoluje pozvat na tradiční charitní ples, který se bude konat v sobotu 26. ledna 

2002 v prostorách Domu PZKO v Dolní Lištné. Je zajištěn kulturní program, živá a diskotéková hudba, 
občerstvení, tombola apod. Vstupenky a bližší informace u paní Horniakové na čísle telefonu 353 391.

Tříkrálová sbírka 2002

Sdružení Česká katolická charita bude od 3. do 8. ledna 2002 opět organizovat Tříkrálovou sbírku, která 
měla v letošním roce velmi příznivý ohlas. Charita se tak nějak snaží o obnovení zájmu o dobročinnost a 
angažovanost lidí v díle služby bližnímu v nouzi jak v České 

republice, tak i ve světě. Do této akce se zapojí i Třinecká charita, stejně tak jako v letošním roce. 
Konkrétním účelem této sbírky v roce 2002 je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí. V roce 2002 
pravděpodobně bude z této sbírky vrácena větší částka do míst příslušných charit a to 70% vybraných 
finančních darů. Ty budou použity na financování jednotlivých záměrů a projektů. I v letošním roce bych chtěla 
poprosit všechny zájemce, kteří se chtějí zúčastnit Tříkrálového koledování (ať už jako vedoucí skupinek, či 
malí a větší koledníci), aby se nahlásili co nejdříve u ředitelky Charity paní Horniakové na telefonním čísle 
353391, nebo osobně, abychom mohli vyplnit potřebné formuláře. Průběh a organizace Tříkrálové sbírky 2002 
bude podobný jako v předešlém roce. Děkuji za Vaši ochotu a zájem pomoci potřebným.

A jak byly využity dary, které věnovali dárci ve farnosti Třinec a Vendryně, kde třinecká charita působí?
Celková vykoledovaná částka činila na území obou farností 95.004,- Kč. Celkem se Charitě Třinec navrátilo 
50.860,- Kč.

Tato částka byla využita takto :
1. Sdružení ochrana nenarozeného života - příspěvek 3.000,- Kč. Poradna sídlí v Třinci. Částka byla 

použita na nákup výbaviček pro sociálně potřebné matky.
2. Příspěvky dětem na charitní táborový pobyt - celkem 20.100,- Kč. Tábor byl organizován v létě pro 

33 dětí, kterým byl poskytnut příspěvek k úhradě pobytu 500,-Kč na dítě, čtyřem nejpotřebnějším 
uhrazena celá částka. Vybrány byly děti z obou farností. 
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3. Nákup školních batohů a pomůcek sociálně potřebným dětem – celkem 10.975,- Kč. Ve spolupráci 
se sociálním odborem Obecního úřadu v Bystřici nad Olší bylo vybráno 24 sociálně potřebných 
dětí, kterým byly koupeny školní batohy a pomůcky.

4. Příspěvek Charitě Jablunkov do chráněných dílen - částka 5.000,-Kč. VCharitě Jablunkov dne 1. 
října 2001 zahájil provoz stacionář pro zdravotně postižené občany. Částka bude použita na nákup 
materiálu do chráněných dílen.

5. Celoroční provoz dobrovolné charity Třinec - celkem 11.785,-Kč. 

Zbylá částka byla používána na celoroční provoz Charity jako jsou: kancelářské potřeby, telefon, 
poštovné, drobná materiální pomoc potřebným a podobně.

Vyúčtování Tříkrálové sbírky je zasláno na ústředí SČKCH do Prahy, kde je přísně
kontrolováno, jak bylo s darovanými prostředky naloženo.

zpracovala Jiřina Horniaková
ředitelka dobrovolné Charity Třinec

Program Podwórkowego Kółka Różańcowego Dzieci w Trzyńcu.

1.12. – Wyjazd do Bielska na spotkanie z Madzią Buczek i św. Mikołajem
8.12. – Spotkanie w salce parafialnej o godz. 14.30, niespodzianka, film wideo, wyrób stajenek
16.12. – Odwiedziny z programem i życzeniami w Domu Emerytów w Trzyńcu

Dzieci z Podwórkowego Kółka Różańcowego zwracają się do dzieci szkół trzynieckich z prośbą o 
pomoc przy tworzeniu papierowych stajenek betlejemskich i dostarczenie ich do soboty 15.12. na plebanię. 
Stajenki przekazane zostaną 16 grudnia pensjonariuszom Domu Emerytów w Trzyńcu.

Vánoční pořad bohoslužeb

Pondělí 24.12.2001 - Štědrý den 
15.30 – vánoční mše svatá “Než usedneme ke stolu” pro rodiny, děti a všechny, kteří chtějí začít vánoční svátky 
vinšováním Kristu k jeho narozeninám; česky-polsky.

Úterý 25.12.2001 – Hod Boží Vánoční 
Mše svaté jako v neděli:
- 6.30 jitřní a 10.00 polsky, 7.50 a 10.00 česky.
Od 14.00 bude kostel otevřen k soukromým návštěvám.
Před večerní mší svatou v 16.30 poklona Svátosti Oltářní a svátostné požehnání.

Středa 26.12.2001 – svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 
Mše svaté jako v neděli:
- 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 10.00 polsky.
Před večerní mší svatou v 16.30 poklona Svátosti Oltářní a svátostné požehnání.

Neděle 30.12.2001 – svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa, den modliteb za naši ostravsko-
opavskou diecézi 
- 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 10.00 česky.
Před večerní mší svatou v 16.30 poklona Svátosti Oltářní a svátostné požehnání.
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Pondělí 31.12.2001 – sedmý den v oktávu Narození Páně, sv. Silvestra I., papeže, poslední den 
občanského roku 2001 
Mše svaté jako ve všední den:
- 6.35 česky, 17.00 polsky.
Pro všechny, kdo chtějí Pánu za uplynulý rok poděkovat bude výstav Nejsvětější Svátostí Oltářní k tiché a 
soukromé adoraci od 15.00 hodin. V 16.45 bude děkovná pobožnost a Te Deum za uplynulý rok a pak mše 
svatá v 17.00 hodin. 

Úterý 1.1.2002 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie 
- 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 10.00 polsky.
Před večerní mší svatou v 16.30 poklona Svátosti Oltářní a svátostné požehnání.

Neděle 6.1.2001 – Slavnost Zjevení Páně 
- 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 10.00 česky.
Před večerní mší svatou v 16.30 poklona Svátosti Oltářní a svátostné požehnání.

Pořad bohoslužeb v prosinci

1. Neděle 2.12.2001 – 1. neděle adventní, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
2. Sobota 8.12.2001 – Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu.
3. Neděle 9.12.2001 – 2. neděle adventní, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
4. Neděle 16.12.2001 – 3. neděle adventní, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
5. Neděle 9.12.2001 – 4. neděle adventní, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
6. Čtvrtek 27.12.2001 – svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
7. Pátek 28.12.2001 – svátek sv. Mlaďátek, mučedníků.
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 prosinci

1. neděle adventní (1.12.)
1. čtení: Iz 2,1-5; 2. čtení: Řím 13,11-14; Evangelium: Mt 24,37-44
Žalm: odp. Do domu Hospodinova s radostí půjdeme.
ref. Idźmy z radością na spotkanie Pana.

2. neděle adventní (9.12.)
1. čtení: Iz 11,1-10; 2. čtení: Řím 15,4-9; Evangelium: Mt 3,1-12
Žalm: odp. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje navěky.
ref. Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.
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3. neděle adventní (16.12.)
1. čtení: Iz 35,1-6a.10; 2. čtení: Jak 5,7-10; Evangelium: Mt 11,2-11
Žalm: odp. Pane, přijď a zachraň nás.
ref. Przybądź, o Panie, aby nas wybawić.

4. neděle adventní (23.12.)
1. čtení: Iz 7,10-14; 2. čtení: Řím 1,1-7; Evangelium: Mt 1,18-24
Žalm: odp. Ať vejde Hospodin, on je král slávy!
ref. Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały.

Slavnost Narození Páně
Vigilie (24.12.)
1. čtení: 62,15; 2. čtení: Sk 13,16-17.22-25; Evangelium: Mt 1,1-25
Žalm: odp. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.
ref. Na wieki będę sławił łaski Pana.

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

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

Svátek Svaté Rodiny (30.12.)
1. čtení: Sir 3,3-7.14-17a; 2. čtení: Kol 3,12-21; Evangelium: Mt 2,13-15.19-23
Žalm: odp. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.
ref. Błogosławiony, kto się boi Pana.

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

Slavnost Zjevení Páně (6.6.)
1. čtení: Iz 60,1-6; 2. čtení: Ef 3,2-3a.5-6; Evangelium: Mt 2,1-12
Žalm: odp. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy.
ref. Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

Úmysly apoštolátu modlitby – prosinec 2001

Denní modlitba Apoštolátu:

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

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

1. Úmysl všeobecný: Ať se křesťané osvobodí od kulturních podmínek, které neuznávají důstojnost a 
práva druhých. 

2. Úmysl misijní: Ať křesťanský humanismus osvítí kultury Asie hodnotami evangelia.
3. Úmysl národní: Ať starosti dneška nezastírají pohled křesťanů na jejich povolání k věčnému životu.
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Zprávy z Domečku 

Nevíte jakým dárkem pod stromečkem potěšit své nejbližší a přátele? Nabízíme Vám nabídku knížek 
vhodných jako milý dárek. 

Obrázková Bible. Dětem nejen pro radost, ale také pro poučení. V českém jazyce ve dvou provedeních 
za 495,- a 445,- Kč, v polském jazyce za 460,- Kč a v menším provedení za 190,- Kč. 

"Don Bosco" – obrázková kniha o tomto významném světci, zakladateli řádu Salesiánů a zvláště pro 
chlapce může být vhodnou inspirací pro jejich další život. Cena 130,- Kč. 

Série románů od Maria Calasanz Ziescheové, a to "Nový začátek", "Návrat", "Odkaz" a "A vody 
plynou". Každý z románů si získal u našich čtenářů všech věkových kategorií velký ohlas a patřily k 
nejprodávanějším knihám v České republice.

Tomáš Kempenský "Čtyři knihy o následování Krista". Kniha, která by neměla chybět v žádné věřící 
rodině. Cena 148,- Kč. 

Ze série Myšlenky moudrých čtyři knížečky "O utrpení", "O naději", "O přátelství" a "O lásce". Citáty 
slavných osobností, nad kterými se můžeme zamyslet, ale i pobavit. Cena 89,- Kč. 

Z další série Na památku jsou také čtyři druhy opravdu krásně udělaných knížeček "Nezapomenu na 
Tebe", "Pouze pro tebe", "Pro Tebe s láskou" a "Srdečné díky", které obdarované zahřejí u srdce už svým 
názvem. Skrývají myšlenky pro někoho jedinečného. Cena 72,- Kč. 

Dvě knihy Phila Bosmanse "Ano životu" a "Květy štěstí zasaď sám". Autor je belgický kněz a kazatel, 
který šíří již více než 40 let novou kulturu – kulturu srdce. Již několik let je ochrnut na pravou polovinu těla, 
přesto svým optimismem a pochopením pro druhého člověka je ztělesněním lidskosti v současném světě. Jeho 
knihy se staly bestsellery v každém jazyce, do kterého byly přeloženy. Knihy přináší nový pohled na svět, je z 
nich cítit láska k lidem, pohladí po duši, pobídne k zamyšlení. Cena 75,- a 79,- Kč. 

Radomír Malý "Církevní dějiny". Vhodná kniha pro ty, kteří se zajímají o vývoj v církvi a její historii. 
Cena 188,- Kč. 

V Domečku je také k dostání velký výběr magnetofonových kazet a CD disků s křesťanskými 
melodiemi.




