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Pastýøi pospíchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa i dì�átko položené v jeslích. Když ho uvidìli, vypravovali, 
co jim bylo o tom dítìti povìdìno. Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu, co jim pastýøi vyprávìli. Maria však to 
všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom.

Lk 2, 16-19

Nalezli Marii a Josefa i dì•átko



Nic není jako døív. Doba se mìní, spoleènost se vakcíny (stejnì jako podání jakéhokoliv léku, èi Takovým pravým zasvìceným èlovìkem škole-
vyvíjí, jinak vypadají ulice, obchody a nemocnice, jiné oèkovací látky) není bez rizik a možných ným v této oblasti a povìøeným z arcibiskupství je 
i zdravotní péèe je jiná, než byla pøed léty. Ne komplikací, popsána jsou i úmrtí. Spotøebitelé p. Libuše Pavlíková. Moc si vážím jejího zájmu, 
všechno však, co nám je nabízeno, slouží s dvacetiletými zkušenostmi s tržním hospodáø- s jakou láskou a zároveò vtipem objasòuje, 
dnešnímu èlovìku k jeho duchovnímu rozvoji. stvím v Èeské republice by již mìli být pouèeni, že pøednáší a hlavnì pomáhá dìtem, mládeži i nám 

V dnešní dobì a ne jenom v naší republice, reklama a „masáž“ sdìlovacími prostøedky nemu- rodièùm. V novém roce probìhne cyklus pøed-
kromì povinného oèkování, je možnost dát se sí být tak pravdivé, jak se navenek tváøí. To samo- nášek u nás na faøe. A témata? Tak napø. pro 
naoèkovat proti rùzným nemocem. Do nepovinné- zøejmì také vrhá jiné svìtlo na naše promiskuitní mládež: Následuj pravdu, odmítej lež. Hledání 
ho oèkování spadá i oèkování dívek a žen proti celebrity, které se „chlubí“ rakovinou èípku, dìlají moudrosti a rozumnosti. Mít zalíbení ve svatosti a 
rakovinì dìložního èípku. Jako matka a pøede- z nemoci svou 13. komnatu, zdarma (?) dìlají èistotì. Pro rodièe a manžely: Metoda pøirozené-
vším katolík, bych se chtìla s vámi podìlit reklamu farmaceutickým firmám na oèkovací ho plánování rodièovství. Milovat a vychovávat, 
s poznatky na toto téma. Rodièe chtìjí a vždy látku, zakládají zbyteèné nadace, aniž by se aby se naše dítì cítilo milované a pøijímané.
budou své dìti chránit. Dali by za nì i svùj život, poukázalo na to, že pøíèinou je jejich vlastní Záleží jen na nás, jestli si tu èi onu pøijdeme 
kdyby to bylo zapotøebí. chování, støídání partnerù, kteøí sami vystøídali poslechnout a tak být zase o nìco moudøejší 

Rakovina dìložního èípku má virový pùvod. kdoví kolik partnerek, pøítelkyò a manželek. nebo jen tak se utvrdit ve svém názoru na danou 
Jedná se o pohlavní nemoc. Jde o druhé Zámìna pøíèin a následkù se tak místo osvìty vìc. Podpoøme, prosím, paní Libušku, která nám 
nejèastìjší nádorové onemocnìní a tøetí nejèas- stává spíše zdrojem dalšího šíøení pohlavních chce spolu s jejími hosty pøedat, co všechno se za 
tìjší pøíèinu smrti žen celosvìtovì. Je to tedy chorob. Z toho všeho vyplývá, že nejúèinnìjší ta léta nauèili a èeho byli svìdky. To abychom mìli 
celosvìtovì dost vážné onemocnìní. Muže tato prevencí proti všem pohlavnì pøenosným nemo- dostatek argumentù a umìli se bránit pøi po-
nemoc nepostihuje, ale mùže být nosièem této cem je pøedmanželská zdrženlivost a celoživotní dobných vìtách typu: „Vy ty vaše dìti nepouèí-
nemoci a nakazit tak dívku (ženu), pokud nežil manželská vìrnost. Podání vakcíny by mohlo te…“

A.W.v pøedmanželské zdrženlivosti jako ona. Hlavou vést k pocitu falešného bezpeèí, který rozhodnì 
se èlovìku honí myšlenky. Dát dítì oèkovat nebo není na místì. Jedinì pravidelné preventivní 
ne? Co je správnì a co ne? prohlídky pak mohou zachránit život, nebo 

Je mnoho èlánkù, letáèkù, brožurek, které zabránit nenapravitelným škodám, které nemoci 
informují o oèkování, jako jedinou šanci jak mohou zpùsobit“.
ochránit svou dceru pøed touto nemocí. Èlánkù Nemùžu nevzpomenout v tomto èlánku pøed-
s køes�anským, objektivním a hlavnì pravdivým nášku p. Bernardové, která se u nás na faøe 
pohledem moc není. Našla jsem nìkolik èlánkù konala zhruba pøed rokem. Hodnì se tam tenkrát 
a pokusím se Vám je pøedstavit. vyslovovala slova - pøedmanželská zdrženlivost. 

V Kanadì biskup Fred Henry z Calgary Øíkala: „Sex je jak tøešnièka na dortu a ta se na 
reagoval odmítavì na oèkování proti papiloma dort dává až jako poslední. Mladí poznávejte se 
viru v katolických školách: „Pro katolíky neexistuje po všech stránkách, ale toto jediné si nechte až 
nìco takového, jako èistì zdravotní problém do manželství. Zajímejte se, v co partner vìøí, 
v pøípadì vakcinace proti nemoci, která je pøená- jakého je vyznání a jestli ho bere vážnì. Chtìjte 
šena sexuální èinností.” Papež Benedikt XVI. øíká poznat rodinu, jaký k sobì mají vztah, co od nìho 
o této dùležité a delikátní oblasti sexuální výchovy (ní) chceš slyšet. Jestli pro nìjaké pravidlo 
toto: „Øešení je bez jakéhokoliv odkazu na krásu nevysloví vìtu: „A to pro nás neplatí.“ A co spo-
manželské lásky, všeobecnì toto øešení nebere leèné koníèky? A vlastnosti, které mi na partnerovi 
v úvahu morální úvahy, když vyhodnocuje lidské (partnerce) vadí? Dokážu je pøijmout? Každá 
chování a místo toho posouvá pravidla chování chyba, která èlovìku vadí pøed manželstvím, 
do øíše následkù, jako je procento pøenosu bude tisíckrát více vadit v manželství. Cena pa-
papiloma viru, efektivnost léèby z hlediska nákla- nenství (panictví) je vysoká. Když se ti spolužáci, 
dù, poèet úmrtí na rakovinu dìložního hrdla atd. kamarádi budou vysmívat a øíkat: „Hele ty seš 
Jestliže se nepokusíme zmìnit sexuální chování, hloupá, o tebe nemá nikdo zájem, ty seš ještì 
které je zodpovìdné za pøenos papiloma viru, ale panna!“ Øekni jim: „Hele když já budu chtít, budu 
pokoušíme se øešit problém pomocí série injekcí, vždycky jako ty, ale ty už nikdy nebudeš jako já.“
pak neuplatòujeme sebekontrolu, ani nerozvíjíme Jednou v televizi v poøadu paní Jílkové, disku-
ctnosti, ale užíváme medicínu, aby mírnila naše tovalo se tenkrát o antikoncepci a potratech, 
neøesti. Technologické øešení nevyžaduje zmìnu naøkli zástupce katolické církve slovy: „Protože vy 
chování. Fakticky se nezabývá pøíèinou, ale ty vaše dìti nepouèíte a ony pak mùžou nakazit ty 
zastírá ji a ve skuteènosti podkopává úsilí do- naše.“ Bylo to myšleno ve smyslu: „Nevaž se, 
sáhnout nejvíce úèinného øešení.“ Biskup dále odvaž se. Dejte dívkám pilulku a vše bude OU 
øíká, že rodièe se musí rozhodnout, zda své dítì REDY.“
nechají oèkovat. Oèkování není samo o sobì My rodièe máme povinnost vèasnì, správnì a 
zlým skutkem, ale mùže mít na fyzické úrovni postupnì pouèovat naše dìti v oblasti pohlavního 
nesoucí úèinky, ale pøedevším neøeší mnohem života. Tato otázka se objevuje i ve zpytování 
dùležitìjší duchovní, emoèní a morální dimenzi. svìdomí. Nìkdy je to nelehký úkol. Obèas nám 
Sexuální aktivita je náležitá jen v manželství mùžou pomoci i školy (tøeba vhodnou pøednáš-
a abstinence je nejlepší ochranou proti rizikùm kou). Mìli bychom se však zajímat i o to, kdo 
této nemoci. a jakým zpùsobem naše dìti pouèuje a v pøípadì 

V èlánku MUDr. Xenie Preiningerové (gyneko- pochybností se ozvat. Není øeèeno, že když 
log) se mimo jiné na toto téma píše: „Lidských pøednáší známý sexuolog, budou jeho pøednášky 
papiloma virù je v souèasné dobì známo pøes dobré a vhodné pro mé dítì. Pokud nectí rodinu 
130 typù. U více než 10 z nich víme, že mohou jako základ spoleènosti, slovo vìrnost je mu cizí 
zpùsobovat zmiòovanou rakovinu. Ani jedna a sexualitu bez zábran pøedstavuje jako moderní 
z dostupných vakcín u nás nechrání proti všem trendy dnešní doby, urèitì není pro naše dìti 
typùm. Musíme si taky uvìdomit, že podání dobrým pøíkladem a vzorem k následování.

Dýchej!
Jsem š�astný jako vùl,
jenž zahøíval Mesiáše,
jsem š�astný, 
že to dítì je naše!

Jsem š�astný jako vùl,
že mùžu dýchat pro Pána,
jsem š�astný, 
že ta milost mi byla dopøána.

I když spílají mi do volù,
já se vzpírat nemohu 
jejich pøirovnání,
vždy� š�astnìjšího není k mání 
než ten, kdo dýchá pro Spasitele,
tak do volù spílejte mi klidnì vøele.

Vždy� on byl tam, kde zrodila se 
spása,
on byl tam, kde Marií krása 
dávala sílu svatému Josefu 
pøijmou Boha za syna,
pøestože mìl srdce otèima.

On dýchal tam, 
kde my zavírali jsme dveøe 
Lásce v požehnaném stavu,
on dechem hladil pomazanou hlavu.

Tak s ním i já dýchám na to Malièké,
jež své bytí kratièké
dalo zcela za naši spásu…
Tak dýchej se mnou pro tu køehkou 
krásu!

AVE

Vìnováno všem obìtavým, kteøí 
nešetøí dechem.

Rudinec Stanislav

V sobotu 24. 11. se po veèerní mši svaté, jako 
každou sobotu konala Adorace.

Po adoraci jsme byli pozváni do salky na faru, 
kde pro nás paní Pavlíková mìla pøipravenou 
pøednášku o pøátelství, vztazích, sexu a mnohé 
další.

Tato pøednáška byla pøedevším urèena pro 
mladé lidi, ale byli jsme rádi, že pøišla i øada 
dospìlých, kteøí tuto pøednášku okoøenili a doplnili 
svými vlastními zkušenosti ze života, jak pøed-
manželského, tak následnì i manželského. Paní 
Pavlíková nám vysvìtlovala pojmy pøátelství, 
vztah mezi dvìma partnery a co je to sex. Úvodní 
slovo bylo zobrazeno scénkou na téma prvotní 
høích. Pokušení – kousnutí do jablka.

Na mnoha tváøích tìchto mladých lidí jsem 
vidìl, že tam nepøišli jen kvùli kamarádùm, ale že 
slova paní Pavlíkové brali opravdu vážnì. Myslím 
si, že i mnohým z nich tato pøednáška pomohla 
utvoøit správný pohled na tyto dùležité záležitosti, 
které je èekají do budoucna, kdy budou spolu se 
svým protìjškem tvoøit pár. Mìli bychom si my 
mladí uvìdomit, že sex v životì je opravdu „šle-
haèka na dortu“. Jednoduše øeèeno, je to nìco, co 
vztah mezi manžely pouze okrašluje. Sex by mìl 
být pouze krásným nadbytkem ve vztahu, nemìl 
by být prioritou èíslo jedna a nemìl by ani plnit 
funkci usmiøovací. 

Dùležitým pojmem také bylo pøátelství. Paní 
Pavlíková si z øad publika vybrala dvì sleèny. 
Mezi nì natáhla provázek. Symbol, který 
naznaèoval, že je spojuje nìjaké pouto (v tomto 
pøípadì pøátelství). Jenže provázek po chvíli 
pøestøihla, to naznaèovalo narušení vztahu 
nìjakou hádkou, pomluvou, èi nedorozumìním. 
Poté provázek opìt svázala a holky stály blíže 
k sobì, protože jak víme, lidé jsou si vždy bližší, 
když si navzájem umí odpustit.

Chtìl bych tímto podìkovat za velice pouènou 
a zábavnou pøednášku paní Pavlíkové a doufám, 
že nás zase brzy navštíví.

Za tøineckou mládež Honza
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Když  katolík neví…

„Léto s bohoslovcem”: Jan Gajdušek 

Farní festyn 2012: parádièka.

Milí farníci, milá mládež i

Milí farníci, milá mládež i

Dopis Jež íš kovi

*  *  *

Výsledky akce

Misijní koláè 2012
ADOPCE  NA DÁLKU – Z MODLITEBNÍHO SPOLEÈENSTVÍ MATEK   

*  *  *

Tř íkrálová
 sbírka 

2013

Známe poklady své víry? II

*  *  *



Hodiny opìt odbily pùlnoc a my že právì oni jsou jejich dobrodinci. poražený. Je otázka, bude-li mít 
stojíme zase na prahu nového roku. Nedávná atmosféra jednání o zákonu spoleènost více zuøivých a hysteric-
Opìt zaèínáme novou kapitolu života a o restitucích církevního majetku kých Herodù, nebo citlivých, ale 
kdesi v nás se ozývá otázka: Jaký ukázala, že ve vztahu k Bohu, církvi a naslouchajících Josefù, kteøí spravedl-
bude? Není jistì náhodou, že starý rok vìøícím jsme tam, kde jsme byli: ností svého života a láskou k Bohu 
konèí a nový zaèíná v dobì vánoèní. nenávist, køik, nadávání, osoèování... dokážou udìlat nìco pro to, aby 
Opìt si podáváme ruce a pøejeme si Jen snad s tím rozdílem, že nikoho ubývalo bezmyšlenkovitosti, stádovos-
vše nejlepší. Pøát si jistì mùžeme, ale nemùžeme jen tak šoupnout za møíže a ti, naivnosti a hloupé hysterie. Hyste-
jaké to ve skuteènosti bude, záleží na odsoudit jej tøeba na doživotí. Kolikrát rie proti Bohu a jeho dílu je zákeøná 
každém z nás. Žádnému žádné dobro jsme v nedávných dobách slyšeli ještì v jedné vìci. Bùh totiž nejedná 
nespadlo jaksi samo do klína. V dobì projevy obsahovì stejné, jako v pade- impulsivnì, ale v plnosti èasu. Dopøá-
vánoèní máme vedle radosti z naroze- sátých letech ba dokonce køik o tom, val èas k obrácení nìkdy hodnì 
ní Ježíše Krista i jeden dùležitý pouèný že zákon o odškodnìní církve je vlasti- dlouho, mnozí dokonce zapomnìli, jak 
moment. Ježíš Kristus se již jako dítì zradou. Lidé mluví, køièí, ani nevìdí jejich pøedkové válèili s Bohem. 
ocitl dvakrát v jistém nebezpeèí. o èem. A když by mohli vìdìt, dìlají to Následky pøišly tøeba i po øadì deseti-

Vzpomeòme si na moment, kdy se jako ti, kteøí kamenovali sv. Štìpána: letí. Pak tu byly zase ty frázovité a 
Panna Maria vrací od Alžbìty a Josef zacpávají si uši a køièí... Když jsem nedomyšlené otázky: Za co nás Bùh 
vidí, že je v požehnaném stavu. Co slyšel ty výkøiky o vlastizradì, vzpo- trestá? Odpovìï najdeme v Písmu 
s tím? On o zvìstování nic neví, svoji mnìl jsem si na dnes již zesnulého Svatém: Otcové jedli nezralé hrozny 
snoubenku miluje, ale jak vyøešit tuto arcibiskupa Karla Otèenáška, jehož a synùm z toho trnou zuby...
situaci? Rozhodne se tedy, že ji tajnì biskupské svìcení bylo klasifikováno Tak co si do toho nového roku pøát? 
propustí. Než tento úmysl realizuje, jako velezrada a øadu let strávil Je to Rok víry a tady je prostor pro 
dostane se mu pouèení: „Neboj se v tìžkém žaláøi a až do konce roku hluboké vnitøní pøijetí toho, že Bùh si 
pøijmout Marii k sobì, co je v ní, je z 1989 v podstatì v hlídaném vyhnan- své dílo chrání a pak, že kdo se vydal 
Ducha Svatého. Porodí ti syna a dáš ství mimo svou diecézi. To nebyl na cestu nepøátelství a boje s Bohem 
mu jméno Ježíš.” A Josef pøijímá jediný pøípad. Tedy ani dnes si a církví jeho Syna nikdy nevyšel jako 
Marii i s Dítìtem, jemuž bude viditel- Kristovi nepøátelé nedávají servítek na vítìz. To a� nás vede pøi správném 
nì zastupovat skuteèného Otce. Po- ústa a je to nakonec dobøe, protože ti, hledání a nacházení skuteèných hod-
uèení z toho plynoucí: Bùh od svého kteøí by jim naivnì uvìøili, že jsou jiní, not a k sestavení jejich moudrého 
díla neutíká, neopouští èlovìka. No a vidí a slyší, že tomu tak opravdu není. poøadníku. Tleskáme-li nepøátelùm 
pak, když mudrci od východu se budou Vzpomínám si, jak jsme jako žáci Božím, pak klademe velmi nebezpeèný 
vracet jinou cestou, aniž by informova- v hodinách chemie dìlali pod vedením a nejistý základ dnù, týdnù a mìsícù, 
li Heroda, kde se dítì nachází. Hero- své uèitelky všelijaké pokusy a pøi nich které jsou pøed námi. Milostiplný 
des tuší, že se to již od mudrcù nedoví se užíval takzvaný lakmusový papírek. a moudrý nový rok 2013!

P. František a tak vyhlásí trest smrti všem chlap- Byl to proužek papíru, napuštìný 
cùm do dvou let v Betlémì a okolí. látkou, která upozoròovala na kyselost 

 Jenomže už pøed tímto pøíkazem prostøedí tím, že zmìnila barvu. Zdá 
dostává Josef pokyn, aby vzal dítì i se, že ve spoleènosti hraje úlohu 
matku a utekl do Egypta, kde Herodes lakmusového papírku právì církev, na 
nevládne. V Betlémì a okolí je slyšet které se ukazuje, jak to s právem, 
náøek matek, oplakávajících své dìti, zákonností, kulturou a demokracií ve 
ale Mesiáš je v bezpeèí. Po smrti spoleènosti skuteènì je. Soudný èlovìk 
Herodovì se vracejí na pokyn Božího totiž pochopí, že Církev je spoleèen-
posla do Nazareta. A jaké je z toho ství, nebo chceme-li skupina obèanù. 
pouèení? Kdo se dal do války s Bohem Církev barvu nemìní, ale její pøítom-
a jeho dílem, nikdy v dìjinách nevyšel nost a taky její lidská a obèanská práva 
z toho boje jako vítìz. Ti, kteøí tu mìní barvu jejich nepøátel až k témìø 
zkušenost nemìli a zápasit s Bohem se nepøíèetné zuøivosti, kterou si pak na 
pokusili, museli ji získat. Hùø na tom ni vybíjejí. 
jsou ti, kteøí by o tom mìli vìdìt, I v novém roku 2013 bude platit 
chovají se, jako by oni mìli být první- obojí výše uvedené: jednak že Bùh má 
mi, kterým se zápas s Bohem podaøí a své dílo ve své moci a ochranì. Jeho 
Bùh bude muset kapitulovat. Bylo by dílo nebudou pøebudovávat lidé ke své 
možná zajímavé, kolik prostøedkù podobì, ale mohou se stát velkými 
finanèních a jiných pohltila ateistická skrze spolupráci s milostí Boží na 
slepota a nenávist. A když se už zcela posvìcení - tedy zdokonalení spoleè-
nedávno zdálo, že vítìzství Kristových nosti a svìta, svých rodin, obcí a 
nepøátel je jasné, Bùh udìlal „šach- farností. Bùh své dílo neopustí. No a 
mat” a celý obr pohanství a ateismu se pak bude zase platit, že Bùh si své dílo 
sesypal k zemi. Jenomže èlovìk je chrání a každý, kdo by se pustil do boje 
mnohdy nepouèitelný. Kristovi nepøá- proti Bohu a jeho dílu, nevyjde z to-
telé se derou kupøedu a lidem se zdá, hoto boje jako vítìz, ale jako na hlavu 

3Kř íž  nad mě stem
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Opìt zaèínáme
Rok Eucharistie

Již øadu dní prožíváme vánoèní 
radost, ke které patøí i výzdoba a 
jeslièky v kostele. V letošním roce 
jsme si jistì nemohli nevšimnout 
nových jeslièek v severní kapli 
kostela. O jejich financování se 
postaral jistý dobrodinec, ale 
bylo tøeba vyrobit nové podium a 
hlavnì „chlév”. Této nádhernì 
provedené práce se ujal s velikou 
peèlivostí a profesionalitou pan 
Richard Polok. Patøí mu za to 
z naší strany jistì velmi, velmi 
vøelý dík a Pán Bùh zapla�. 
Stejné veliké Pán Bùh zapla� 
všem, kdo se pøièinili o krásu 
letošního slavení Narození Pánì.

P. František

Podìkování



„Pragnienie Boga jest wpisane w serce dotrzymywaæ Dekalogu w budowaniu ¿ycia oni bêd¹ mnie wyzywaæ, ja nie bêdê mia³ 
cz³owieka, poniewa¿ zosta³ on stworzony chrzeœcijañskiego, ¿ycia rodzinnego i spo³ecz- miejsca poœród nich. Popatrzcie jak przenik-
przez Boga i dla Boga. Módlmy siê w tym nego. Nie tylko wspólnoty zamkniêtej. Muszê niêci jesteœmy z³em i z³ymi obyczajami.
Roku Wiary, aby Bóg ukaza³ swoje oblicze tym mieæ w swojej pamiêci w swoim sercu Musimy podnieœæ g³owê i mówiæ z³u 
wszystkim, którzy Go szczerym sercem wypisane Bo¿e prawo. Ono musi byæ spo- odwa¿nie nie! Mówiæ Bogu tak i dobro 
szukaj¹.” sobem mojego codziennego ¿ycia. Muszê iœæ wybieraæ, i dobro broniæ, i broniæ œwiêtoœci, i 

Benedykt XVI drog¹ b³ogos³awieñstwa, jednoczeœnie ja, broniæ zasad, które Chrystus nam przekazuje 
chrzeœcijanin, bêdê œwiadkiem Jezusa Chrys- w Ewangelii a Bóg daje w Dekalogu. Bo iœæ 

Rekolekcje parafialne w naszym koœciele tusa. Bêdê znakiem obecnoœci Chrystusa pod pr¹d we wspó³czesnym œwiecie, to jest 
Œw. Alberta w Trzyñcu trwa³y od niedzieli w œwiecie takim, jakim on jest teraz. droga do œwiêtoœci. My na tak¹ drogê jako 

Wzywa nas zatem Chrystus do tej prawdzi- chrzeœcijanie zostaliœmy wezwani. Mo¿e byæ 28 paŸdziernika do czwartku 1 listopada. Z tej 
wej chrzeœcijañskiej radoœci. Ciesz siê, b¹dŸ œwiêty polityk, mo¿e byæ œwiêta matka, mo¿e okazji ka¿dego roku przyje¿d¿a do nas 
dumny z tego, ¿e jesteœ katolikiem, ¿e jesteœ byæ œwiêty ojciec, ale to od nas zale¿y. Wtedy, O. Czes³aw Bloch z swoj¹ katechez¹. Zawsze 
ochrzczony. Z t¹ radoœci¹ masz na co dzieñ kiedy bêdziemy umieli z odwag¹ Bogu mówiæ z uwag¹ s³uchamy jego nauki, które w dniach 
promieniowaæ, wszêdzie tam, gdzie jesteœ, tak. Ale jednoczeœnie jeszcze z wiêksz¹ odwa-rekolekcji przyci¹gaj¹ do koœcio³a wiele 
gdzie ¿yjesz, gdzie przebywasz. g¹ bêdziemy umieli mówiæ nie z³u, i to w spo-naszych parafian z bliska i daleka. Zw³aszcza 

...Jezus Chrystus mówi do uczniów: Wy sób jednoznaczny. Kiedy nie bêdziemy siê w tym roku – Roku Wiary – jego katecheza 
bêdziecie moimi œwiadkami. Kim jest œwiadek nigdy wstydzili dobra. Z dobra bêdziemy by³a bardzo potrzebna. Pokaza³a wszystkim 
Jezusa Chrystusa? O tym nam mówi Œwiêty dumni. Bêdziemy dumni ze swojej wiary i ze tym, którzy niestety bardzo zobojêtnieli 
Jan Aposto³ w swoim pierwszym liœcie: „My swojego chrzeœcijañskiego powo³ania. Bêdzie-wzglêdem Boga, który ju¿ nie jest dla nich tym 
wam przekazujemy to, co widzia³y nasze oczy, my wtedy szli drog¹ œwiêtoœci. Œwiêci b¹dŸcie, oczekiwanym, po¿¹danym, co to jest byæ 
co s³ysza³y nasze uszy, czego dotyka³y nasze bo Ojciec wasz niebieski Œwiêty jest.”prawdziwym chrzeœcijaninem. Wiêkszoœæ 
rêce. My wam przekazujemy prawdê o Jezusie spêdza godziny przed telewizorem, kompute-

Dziêkujemy O. Czes³awowi Blochowi za te Chrystusie, o Jego pos³annictwie, o Jego rem, œledz¹c ró¿nego rodzaju seriale i inne 
wspania³e s³owa, jednoznacznie ods¹dzaj¹ce zbawczym dziele. I my, katolicy, chrzeœcijanie, bzdurne programy, dosyæ czêsto bezwartoœci-
z³o. Pokazanie w³aœciwej drogi do Boga i do jesteœmy powo³ani do tego, by dawaæ œwia-owe. Zaczytuje siê w brukowcach poznaj¹c 
wiecznoœci oraz zyskanie odwagi do okreœla-dectwo Chrystusowi. My musimy iœæ pod pr¹d, ¿ycie ró¿nych gwiazd, zwi¹zanych z nimi afer i 
nia siebie poprzez wiarê i religijne przekona-to znaczy przeciw obiegowym sposobom by-skandali. Bardzo ³atwo mo¿na zacz¹æ myœleæ 
nie. Oby te nauki rekolekcyjne pozosta³y cia, naszych postaw, zachowañ. Pod pr¹d,  to w tych kategoriach, które nam zalecaj¹ media i 
w naszych sercach, oby by³y tym zakwasem, znaczy ku Chrystusowi, zgodnie z zasadami nawet siê nie spostrze¿emy, ¿e to bagno 
który pog³êbi³by nasz¹ wiarê i umi³owanie Ewangelii, to znaczy zgodnie z Dekalogiem i zaczyna nas wci¹gaæ. Zaczynamy siê wstydziæ 
Chrystusa.my wtedy jesteœmy œwiadkami Jezusa Chrys-naszej wiary. Brakuje pragnienia poznania 

Irena Szymonikowatusa. prawdziwego Boga. Dla niektórych wystarcza 
Œwiadectwo ¿ycia chrzeœcijañskiego na tym tylko uczestnictwo w niedzielnej Mszy Œw. i to  polega, ¿e ja jestem wierny Chrystusowi. wszystko. Czy zadaliœmy sobie kiedykolwiek 

W jednym z koœcio³ów jest w o³tarzu umieszc-pytanie: ile jesteœmy w stanie poœwiêciæ dla 
zona postaæ Chrystusa na krzy¿u. Ta postaæ Chrystusa?
nie ma r¹k ani nóg, a na œcianie jest wyryty A w³aœnie rekolekcje O. Czes³awa przypo-
napis: Przyszed³em ¿eby b³ogos³awiæ, by byæ mnia³y nam, byœmy nie stracili z oczu i z serca 
obecnym, bo wy nie idziecie w moim imieniu. tego, co jest dla nas najwa¿niejsze. ¯ebyœmy 
Ta postaæ Chrystusa jest takim wyzwaniem, pozwolili Bogu dzia³aæ w naszym ¿yciu i nie 
zmusza do refleksji. Bo to chrzeœcijanin ma wstydzili siê przyznawaæ do katolickiej wiary. 
byæ reprezentantem Jezusa Chrystusa w œwie-Oto kilka fragmentów rekolekcyjnej nauki 
cie. Nie bêdziemy nikogo zmuszaæ do prze-O. Czes³awa Blocha:
miany ¿ycia, czy do tego, by wyzna³ swoj¹ 
wiarê. Ale musimy byæ tym zakwasem, który „...Co to znaczy byæ chrzeœcijaninem dziœ? 
zakwasza ca³¹ m¹kê i z tej m¹ki bêdzie chleb. Chrzeœcijanin to cz³owiek, który nale¿y do 
Jak bêdê œwiadkiem Jezusa Chrystusa, to Jezusa Chrystusa na mocy Sakramentu 
wtedy bêdê do Chrystusa przyci¹ga³ innych, Chrztu. To cz³owiek, który zosta³ obdarzony 
bêdê otwiera³ ich serca, bêdê niepokoi³ ich niezwyk³ym darem – to jest dar wiary od Boga. 
sumienia. To jest zadanie dla ka¿dego Ten dar wiary zosta³ potwierdzony przez 
chrzeœcijanina, które my mamy spe³niæ.Sakrament Chrztu. Obmyci zbawcz¹ Chrystu-

sow¹ krwi¹, staliœmy siê synami Boga, dzieæmi 
Bo¿ymi. Staliœmy siê obrazem Boga. Dziêki „...Na spotkaniu, gdzie byli m³odzi ludzie, 
temu sakramentowi Bóg pochyla siê nad nami postawi³em takie pytanie – czego siê 
z mi³oœci¹, bo jesteœmy obrazem Jego Jedno- wstydzisz w ¿yciu publicznym – dobra czy z³a? 
rodzonego Syna. Obrazem samego Boga. Podchodzi³em do wszystkich bez wyj¹tku a 
Dziêki temu sakramentowi staliœmy siê czêœci¹ by³o ich oko³o 90. Wszyscy odpowiedzieli – 
Chrystusowego Koœcio³a, tej wspólnoty ludu dobra. Wielu siê zachowuje po chamsku, 
Bo¿ego nowego przymierza. Nie jestem sam, popisuje siê wulgaryzmami, czy powiedzia³ 
ale wci¹¿ muszê pytaæ kim jestem w tym byœ tym, ¿e tak siê nie zachowuje chrzeœcija-
œwiecie. nin? OdpowiedŸ brzmia³a: Nie! Bo nie mogê 

Jesteœmy dzieæmi Koœcio³a, synowie Boga. byæ inny proszê Ksiêdza, bo oni mnie 
Musimy budowaæ na trwa³ym fundamencie – oœmiesz¹, bo oni siê ode mnie odwróc¹, bo 

a

a
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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
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Rycerstwo Niepokalanej –  Ś wię ty Maksymilian Maria Kolbe

*  *  *

*  *  *

Parafialne rekolekcje w Roku Wiary

Køes�anství nejpoèetnìjší 
náboženství na svìtì 

Schola

Zprávy zlé i dobré…

Velké vodní øádìní

Př íprava dě tí 
k 1. svatému př ijímání

Øím. Køes�anství je poèetnì nej-
silnìjším náboženstvím svìta, tvrdí 
výsledky prùzkumu, který každoroènì 
ve Spojených státech provádí institut 
Pew Research Center. Prùzkum se 
zakládá na 2500 sèítáních lidu, 
studiích a prùzkumech ve 230 zemích 
svìta. Dnes zveøejnìné výsledky se 
vztahují k roku 2010. Ke køes�anství se 
hlásilo 2,2 miliardy lidí, potom 
následují muslimové, hinduisté 
a buddhisté. Podle prùzkumu se 8 
z deseti obyvatel planety (84%) hlásí 
k nìjakému náboženství, to znamená 
5,8 miliard ze 6,9 miliard lidí žijících 
v roce 2010. 32% svìtové populace 
tvoøí køes�ané, po nich následují 1,6 
miliardy muslimù (23%), 1 miliarda 
hinduistù (15%), asi 500 milionù 
buddhistù (7%) a 14 milionù židù 
(0,2%). Asi šestina obyvatel planety 
(1,1 miliardy, 16%) je tedy bez nábo-
ženské pøíslušnosti.

radiovaticana.cz, 18.12.2012



Leden svatou odsloužil O. František, velice málo lidí køíže u vjezdu ke kostelu, posvìcen byl v nedìli 
1.1. (nedìle) – rozeslání tøíkrálových koledníkù 27.5. (nedìle) – sbírka na Diecézní Charitu 28.10. 
6.1. (pátek) – vánoèní koledování dìtí 27.10. (sobota) – mìla se uskuteènit podzimní 
u Jeslièek Èerven farní brigáda, která musela být z dùvodu 
8.1. (nedìle) – koncert Pìveckého sdružení  6.6. (støeda) – spotkanie wspólnoty Zacheusz, nepøíznivého poèasí pøeložena na jiný termín
Martinù nowa ewangelizacja 28.10. (nedìle) – 1.11. (ètvrtek) – tradycyjne 
8.1. (niedziela) – przy mszy œwiêtej o 10–tej 23.6. (sobota) – pou� pro rodiny s dìtmi do rekolekcje wyg³osi³ O. Czes³aw Bloch
œpiewa³ chór ZGODA Czêstochowy O sobotách v øíjnu a listopadu se celkem devìt 
22.1. (nedìle) – podìkování tøíkrálovým 30.6. (sobota) – v 15 hodin dìkovná mše svatá z dvanácti našich farních mimoøádných 
koledníkùm za uplynulý školní rok udìlovatelù eucharistie zúèastnilo speciálního 
25.1. (støeda) – vyšel èlánek v Katolickém Poslední víkend v èervnu probìhl výlet malé kurzu, který poøádalo Biskupství ostrav-
týdeníku o tøinecké farnosti scholy za P. Romanem Macurou do Vlèovic. sko–opavské. 

V èervnu byla dokonèena oprava portálu nad 
Únor vchodem do kostela. Listopad
 4.2. (sobota) – 2. farní ples v restauraci 2.11. – zádušní mše svatá z dùvodu špatného 
Zobawa Èervenec poèasí byla odsloužena ve farním kostele
18.2. (sobota) – pøi veøejné konzistoøi byl 1.7. (nedìle) – pou� spoleèenství mužù 18.11. (nedìle) – sbírka na tisk Bible pro misijní 
arcibiskup pražský Mons. Dominik Duka a spoleèenství mládeže na Turzovku kraje
jmenován kardinálem 5.7. (ètvrtek) – poutní zájezd na Velehrad
19.2. (nedìle) – sbírka „Svatopetrský haléø“, 13.7. (pátek) – na praxi v tøinecké farnosti jsme Prosinec
svátek Stolce sv. Petra slaven v úterý 21.2. uvítali bohoslovce Jana Gajduška z Valaš- 1.12. (sobota) – vigilijní bdìní s modlitbami za 
22.2. (støeda) – popeleèní støeda, v kostele ského Meziøíèí poèaté dìti
hodnì vìøících 21.7. (sobota) – 26.7. (ètvrtek) – piesza 2.12. (nedìle) – Koncert souboru DDM 
V únoru udeøily velké mrazy a napadlo hodnì pielgrzymka Zaolzie – Jasna Góra; w tym roku Camerata
snìhu. oprócz pieszej, rowerowej i autokarowej 5.12. (støeda) – Ve Sbírce zákonù publikován 

pielgrzymki wyruszy³a do Czêstochowy zákon è. 428/2012 Sb., o majetkovém 
Bøezen 1 motocyklowa pielgrzymka narovnání s církvemi a náboženskými spoleè-
4.3. (nedìle) – Køížová cesta mužù u jednotli- nostmi, který postupnì zcela zásadnì zmìní 
vých zastavení do roku 2030 finanování naší øímskokatolické 
11.3. (nedìle) – Køížová cesta mládeže Srpen církve (odluka církve od státu).
11.3. (nedìle) – sbírka na potøeby diecéze 11.8. (sobota) – pìší pou� k Pannì Marii 6.12. (ètvrtek) – farnost navštívil svatý Mikuláš
18.3. (nedìle) – tradièní akce spoleèenství Frýdecké 9.12. (nedìle) – sbírka pro potøeby diecéze
matek „Misijní koláè“, z výtìžku byly hrazeny 18.8. (sobota) – poutní zájezd na Svatý Hostýn 22.12. (sobota) – do Tøince dorazilo betlémské 
potøeby našich adoptovaných dìtí v rámci 22.8. (støeda) – minitáborek pro dìti svìtlo
projektu „Adopce na dálku“ V srpnu byla provedena oprava hospodáøské 22.12. (sobota) – ve vìku 96 let zemøel Mons. 
18.3. (nedìle) – pìší Køížová cesta cca 60 dìtí budovy (kompletní renovace všech oken, dveøí Ks. Klisz, pohøeb probìhl v sobotu 29.12.2012 
na Osùvky; v kostele Køížová cesta matek a garážových vrat). z kostela NSJ v Èeském Tìšínì, ostatky 
25.3. (nedìle) – 29.3. (ètvrtek) –  postní uloženy v Bohumínì–Skøeèoni. Jeho prvním 
rekolekce vedl Mons. Adam Rucki Záøí knìžským pùsobištìm byla tøinecká farnost 
28.3. (støeda) – wieczór z Jezusem w parafii 11.9. (úterý) – pielgrzymka wspólnoty v letech 1940–1942. 
trzynieckiej (17:00 msza œw z modlitw¹ za mê¿czyzn do Czêstochowy 30.12. (nedìle) – przy mszy œw. o 10–tej 
uzdrowienie; 19:30 adoracja i modlitwy 11.9. (úterý) – veèerní mši sv. sloužil novoknìz zaœpiewa³ chór z Mostów
wstawiennicze) P. František Stanìk 30.12. (nedìle) - odpolední koledování dìtí a 

16.9. (nedìle) – odpust, kazatel P. Rudolf rodièù u Jeslièek
Duben Swienczek, odpoledne za nádherného poèasí V adventní pondìlky, støedy a soboty byly 
1.4. (nedìle) – Køížová cesta mužù probìhl tradièní festyn na farní zahradì slouženy rorátní mše svaté. Probìhla sbírka 
1.4. (nedìle) – Charita prodávala pøed 16.9. (nedìle) – sbírka na církevní školy vánoèních dárkù pro dìti a seniory na Ukrajinì, 
kostelem svoje výrobky s cílem získat 23.9. (nedìle) – 127. výroèí posvìcení kostela dárky pod vánoèním stromem byly letos 
prostøedky pro další èinnost (26.9.) vìnovány klientùm Azylového domu pro muže 
8.4. (nedìle) – sbírka na knìžský semináø V záøí byla z popudu „Podwórkowego Kó³ka v Tøinci. O Vánocích byl v tøineckém farním 
a bohoslovce Ró¿añcowego Dzieci“ zahájena modlitba kostele instalován nový Betlém.
23.–29.4. – týden modliteb za duchovní desátku posvátného rùžence, kterou se dìti 
povolání spolu s rodièi modlí každou nedìli po mši svaté Kromì výše uvedených akcí v naší farnosti 
29.4. (nedìle) – den modliteb za povolání v deset hodin. probìhla spousta dalších, které se nám nepo-
k duchovnímu stavu daøilo zachytit. V tøinecké farnosti se pravidelnì 

Øíjen scházejí rùzná spoleèenství (nìkolik skupinek 
Kvìten 11.10. (ètvrtek) – zahájení roku víry Matek, spoleèenství mužù, mládeže, setkávání 
1.5. (úterý) – odpoledne spoleèenství matek ke 13.10. (sobota) – mše 10.00 s udìlením manželských párù, setkávání s Písmem sva-
Dni matek svátosti nemocných tým a Katechizmem, pravidelné zkoušky chrá-
6.5. (nedìle) – sbírka na TV NOE 21.10. (nedìle) – sbírka na misie mového sboru Laudamus, zkoušky malé scho-
8.5. (úterý) – tradièní pou� na Kozubovou, mši 22.10. (pondìlí) – vztyèení zrekonstruovaného ly, spotkania sympatyków Radio Maryja apod.
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Ministranti v novém

„ Abychom se nepropadli do Západního Ně mecka“

KOZUBOVÁ 2012

*  *  *

Charita Tř inec 
2011 –  2012
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Jak jsem se 
v roce 2003 mýlil

Práce v naší farnosti 

pokraèují

(pokraèování na str. 6)

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

*  *  *

Tato úvaha vznikla jako další reakce na 
doporuèení Evropské unie Slovensku, aby 
z nové 2 € mince odstranilo køes�anské 
symboly (svatozáø nad hlavami a køíže z pláš-
�ù sv. Cyrila a Metodìje - blíže k tématu se 
mùžete doèíst v èlánku „Známe poklady své 
víry? II“).

Když jsem v èervnu roku 2003 šel (stejnì 
jako dalších 55% volièù v ÈR) podpoøit vstup 
Èeska do „vysnìné“ Evropské unie, øíkal jsem, 
že je „lepší sbírat drobky ze západního plného 
stolu“ než èekat, co s námi a kdy „provede 
východní bratr“. Stejnì tehdy uvažovalo asi 
77% úèastníkù referenda a od kvìtna 2004 
jsme tam. Mimochodem, z „plného stolu“ se 
v mezièase stal „stùl spíše prázdný s pocáka-
ným ubrusem“, který nìkteøí jeho uživatelé, jež 
si po desetiletí žili nad své pomìry a možnosti, 
stahují ze stolu na zem…. Ale nechci tady psát 
o ekonomických výhodách a nevýhodách a 
problémech EU. Tak jsem si naivnì myslel, že 
ona unijní západní Evropa je „vìøící, køes�an-
ská“, kdežto ta východní „je bezbožná a ko-
munistická“.  Jak jsem se mýlil. V Rusku za 
chuligánství v moskevském chrámu sedí ve 
vìzení „umìlkynì“ z Pussy Riot. Na Západì, 
v EU, naopak volají po jejich propuštìní a za-
kazují vyobrazení køíže a národních svìtcù sv. 
Cyrila a Metodìje na nìjaké málo významné 
pamìtní minci v nominální hodnotì 2 €…. 
Mimochodem dle katolického svìta se jedná 
o spolupatrony Evropy. Jaká ironie, jaký vý-
smìch katolíkùm v EU… Tak si dovoluji 
vyslovit obavu, že kdyby politici, kteøí spolu-
zakládali EU pøed cca 60 léty, vstali z hrobu 
a vidìli své dìdictví v dnešní podobì, tak by 
byli zdìšeni tím, kam to jejich nástupci ve 
vedení EU dopracovali právì z pohledu vztahu 
unie ke køes�anství. Køes�anství, jež bylo po 
dlouhá staletí základem Evropy. Z tohoto 
duchovního pohledu (a vypadá to, že nejen 
z tohoto pohledu) asi nebyl vstup do EU úplnì 
perfektní nápad… 

MK

*  *  *
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Co nám pøinese? To nevíme. Víme však, že dennì 6. Jakým dùvìrným oslovením se obracel Ježíš 20. Co znamená slovo „Mesiáš“?
potøebujeme Boží pomoc. O tu mùžeme prosit tøeba na svého Otce? a) milosrdný
modlitbou, která se skrývá v kvízu „hodiny.“ Zaèni a) alba b) pomazaný
u písmene D nad velkou ruèièkou. Postupuj dál ve b) adonai c) vševládný
smìru hodinových ruèièek. Zapisuj každé druhé c) abba

21. Jaké národnosti byl Ježíš?písmeno („ob jedno“). Až budeš mít všechna 
a) Øímanpísmena zapsaná do tajenky, vznikne modlitba. 7. Které pøikázání Desatera žádá víru v jednoho 
b) ŽidMùžeš se ji modlit na zaèátku roku, ale i jindy. Boha?
c) Egyp�ana) první

b) osmé 22. V které zemi se Ježíš narodil?
c) tøetí a) v Øecku

b) v Egyptì
8. Která Boží vlastnost je zmínìna ve vyznání víry? c) v Palestinì
a) spravedlnost
b) milosrdenství 23. V dobì Ježíšova narození vládl císaø
c) všemohoucnost a) Tiberius

b) Augustus
9. Komu jsou urèena slova Písma „Blaho- c) Nero
slavená, která jsi uvìøila…“

24. Ježíš byla) Pannì Marii
a) pravý Bùh a zdánlivý èlovìkb) Alžbìtì
b) pravý Bùh a pravý èlovìkc) Maøí Magdalénì
c) pouhý èlovìk, který mìl úctu jako Bùh

10. Jakými slovy zaèíná Bible? 25. Andìl Gabriel navštívil Marii ve mìstì
a) Na poèátku stvoøil Bùh nebe i zemi. a) Nazaret
b) Na poèátku bylo slovo. b) Jeruzalém
c) Na poèátku nebylo vùbec nic. c) Betlém

Možná jste taky trochu pøemýšleli o roce loòském, 11. Ve které knize Písma se píše o stvoøení svìta 26. Událost setkání Marie s andìlem nazýváme
který je už za námi - co se vám podaøilo, co a èlovìka? a) Navštívení Pánì
hezkého jste prožili. A já jsem si pro vás pøipravila a) ve Skutcích apoštolù b) Uvedení Pánì do chrámu
takový test znalostí, abyste si taky mohli vyzkoušet, b) v 1. knize Mojžíšovì c) Zvìstování Pánì
jestli jste se za ten minulý rok nìco nauèili. Od záøí c) v listu sv. Pavla Efezanùm

27. Co øekla Maria andìlovi?si v MOSTu povídáme o vyznání víry – tedy 
a) A� se mi stane podle tvého slova.modlitbì „Vìøím v Boha“. Jak pozornì jste èetli, to 12. Které Božské osobì vdìèíme za dílo stvoøení?
b) Nyní mùžeš, Pane, propustitse ukáže po vyluštìní tohoto testu. Odpovìdi na a) Bohu Otci
svou služebnici.nìkteré z otázek najdete v našich èláncích, mnoho b) Duchu svatému
c) Pochválen buï Hospodin, Bùh Izraele.odpovìdí je v Písmu svatém a úplnì nejlepší c) celé Nejsvìtìjší Trojici

nápovìda bude, když se zeptáte nìkoho staršího, 28. Kdo øekl Marii: „Blahoslavená jsi, která jsi 
tøeba tatínka nebo babièky. S nimi si rovnou mùžete 13. Jak øíkáme biblickým zpìvùm, které èasto uvìøila“?
popovídat o tom, co vám není jasné. Nìkteré opìvují mj. Boží stvoøení? a) archandìl Gabriel
otázky jsou opravdu tìžké, ale já vìøím, že to a) epištoly b) Alžbìta
zvládnete a pøeju vám hezkou zábavu pøi luštìní! b) evangelia c) sv. Josef
Kdo mi první pošle správné odpovìdi na e-mail c) žalmy
eva.bubova@email.cz, mùže se tìšit na hezkou 29. Kam spìchala Maria po andìlovì zvìstování?
odmìnu. Máte na to týden. Správné odpovìdi pak 14. Co potøebuje Bùh ke stvoøení? a) za svým snoubencem Josefem
najdete od 13. 1. na našem webu trinec.farnost.cz a) nic b) ke své pøíbuzné Alžbìtì
(kde si mùžete prohlédnout i starší èísla MOSTu) b) chemické prvky c) ke svým rodièùm
anebo v únorovém vydání èasopisu MOST. V nìm c) hlínu

30. Jak daleko je z Nazareta do Betléma?taky budeme pokraèovat v pøemýšlení o dalších 
a) pøibližnì 8,5 kmèástech vyznání víry. 15. Jaký je vztah Boha k jeho dílu po stvoøení?
b) necelých 50 kma) ponechává ho jeho osudu
c) zhruba 120 kmVELKÝ TEST ZNALOSTÍ b) udržuje jeho bytí

c) snaží se o jeho zánik
Svátek Tøí králù – 6. ledna1. Jakým jménem se pøedstavil Bùh Mojžíšovi 
Víš, jak se tento svátek jmenuje podle liturgického v hoøícím keøi? 16. Co znamená slovo „andìl“?
kalendáøe? Správnou odpovìï se dozvíš, když a) nejsem jako druzí a) pomocník
pøeèteš písmenka na cestì, která vede od tøí králù b) jsem, který jsem b) posel
do mìsta Betléma.c) byl jsem, jsem a budu c) hlasatel

2. Která základní køes�anská modlitba se obrací 17. Kdy poprvé Bùh slíbil, že pošle Vykupitele?
na Boha jako na Otce? a) po prvním høíchu lidí v ráji
a) Zdrávas Maria b) po høíchu krále Davida
b Andìle Boží c) pøi narození Jana Køtitele
c) Otèe náš

18. Co znamená v hebrejštinì „Ježíš“?
3. Kdo nám nejvíc ukázal, že Bùh je náš Otec? a) Bùh kraluje
a) Ježíš Kristus b) Bùh zachraòuje
b) starozákonní proroci c) Bùh všechno vidí
c) Panna Maria

19. Jak se pøekládá „Emanuel“?
4. Která svátost nás dìlá Božími dìtmi? a) Bùh s námi
a) manželství b) Kdo je jako Bùh
b) svátost smíøení c) Bùh uzdravuje
c) køest

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

JSEM ANIMÁTOR, AL

O kř íž i u kostela  

Cesta zamyš lení

Ekonomické okénko: Ploty a tak rů zně    
20. rocznica powstania Radia Maryja

Pìší køížová cesta

Buïme solí zemì ...
(pokraèování ze str. 5)

6 MOST 229/XX

Panna Maria Královna

Vyznání víry – 3. èást

Zač íná nový rok

Tajenka:Dìtskou stránku pøipravují Lucka a Eva
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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 229/XX

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”

Farní ples 2013 

Výlet do aquaparku

*  *  *

Ještì jednou všechny mladé, starší i 
pokroèilé zveme na náš farní ples, který se 
koná v sobotu 26. ledna v restauraci 
ZOBAWA. Díky sponzorùm se nám i letos 
podaøilo za pøijatelnou cenu 200,- Kè udržet 
vysokou úroveò. V cenì je veèeøe, živá 
hudba v hlavním sále a diskotéka v selské 
jizbì, pøedtanèení, o které se letos postará 
folklórní soubor Oldrzychowice a další 
program. Mùžete si pochutnat na domácích 
zákuscích, které nám jistì napeèou ochotné 
ruce. 

Moc dìkujeme všem, kteøí jsou ochotni 
pøispìt vìcným darem do tomboly, upéct 
zákusky nebo udìlat kotilióny. Bližší 
informace v Domeèku u kostela nebo na tel. 
èísle 736 969 421. 

Tým organizátorù se tìší na Vaši úèast.  

V sobotu 8. prosince jsme autobusem 
vyrazili s tøineckou mládeží do Bohumína do 
místního aquaparku. Øekl bych, že tato akce se 
zdaøila a naplnil se celý autobus. Dìti se 
vyøádily na tobogánu, dospìlí se vyhøáli v teplé 
víøivce a ti odolnìjší se koupali venku v bazénì. 
Pro upøesnìní: venkovní teplota se v té dobì 
pohybovala kolem -5°C. Cestou autobusem 
jsme taky pamatovali na Pána Ježíše, pomodlili 
jsme se dva desátky rùžence a Pán naše 
modlitby vyslyšel, jelikož se nikdo neutopil a ve 
zdraví jsme se všichni spokojenì vrátili domù. 
Závìrem bych chtìl vøele podìkovat Otci 
Františkovi, který nám pøispìl na náš výlet. Pán 
Bùh zapla� za Váš dar. Velký dík patøí rovnìž 
naší farní tetì Silvì Krêželokové, která celou 
akci zorganizovala. Všichni se moc tìšíme na 
další setkání, což by mìl být karneval na 
pøelomu ledna a února.

Dominik Byrtus 

Karneval pro dě ti
Chtìli bychom pozvat dìti na KARNEVAL plný her, tance, zábavy a dìtské tomboly, a jejich rodièe na 
posezení u kávy a  u nìèeho dobrého.

KDY: 9.2.2013 v sobotu

KDE: rybárna pod kostelem 

V KOLIK: ve 14.hod.

PROGRAM: Uvítání a pøedstavení dìtí v maskách, malá diskotéka a zábava pro dìti, 
o kterou se postará naše mládež a rodièe si budou moc v klidu vypít kafe, povykládat, 
popøípadì zároveò s dìtmi zatanèít.

CENA: Akce bude zadarmo, jestli nìkdo bude chtít bude moc pøispìt dobrovolným darem. Malé 
obèerstvení bude zajištìno.

Obracím se s prosbou na naše farníky, jestli by chtìl nìkdo na tuhle akci pøispìt finanènì, nebo 
zakoupit dáreèky pro dìti do tomboly popø. nìco upéct. Budu velice ráda a pøedem velký Pán Bùh 
zapla�.

Byla bych ráda, kdyby jste dìti i sebe pøihlásili sms zprávou nebo emailem. Napø. 2 dospìli a 4 dìti 
Kreželokovi, abychom vìdìli kolik dáreèkù a obèerstvení pro dìti nachystat.

Veèer kolem 19. hod. bude ostatková zábava pro naši mládež.

Srdeènì zve a na všechny se tìší Silva Kreželoková a Tøinecká mládež.

R-EVOLUCE
Hle, vyšla šelma z moøe na zem 
na jedné z hlav nápis evoluce 
rouhající se Bohu.

Nepopírá Ho
jen svou bludnou nohu
nechala padnout na zákon Jeho 
stvoøení.
Hlásajíc, že je to mámení
vìøit doslova Božímu slovu
jde prý jen o metaforu.

Tak otevøela ústa a chrlí, 
Že Bùh tvoøil miliardy let
a vládne skrze mutaci.
I když sedmý den odpoèíval
a nemìl nic na práci.

U Boha je tisíc let jako jeden
den a jeden den jako tisíc let
to�, podle svìtcù úsek kdy dovrší se 
tento svìt.

Spasitel pøišel jako èlovìk
však ona hlásá, že rod jeho
prošel i skrze opici èi nìkoho 
z tìchto tvorù
zde však již nejde o metaforu.

A Pán ptá se.
Za koho pokládáte mne, synové 
Evy,
když hlásáte, že obraz svùj
vtiskl jsem do opice?
Trápí mne velice vaše malost
jež pyšní se uèeností
však vaše kosti v prach se obrátí
a duše pozná, jaká lež to byla 
hrozná,
když tìlu chrámu ducha mého
se chtìlo vtisknout zvíøe.

A v tak malé víøe utápíte obraz 
mùj?
Kdo si myslíš, že stojíš se pøidržuj!
Copak nevidíte, že zatím stojí ten, 
jenž stvoøen byl pøed váma?
A svìtlo krásy nosit mìl,
aby osvìcoval zem?

Však krásu zmìnil v hnus
a tento strašný vkus
chce vnutit vám, aby nebyl sám
v tomto bahnì kýèe!

Sdružení Sanctus Albertus Vás srdeènì zve na

který se koná v sobotu 26.1.2013 v 19 hodin v Restauraci ZOBAWA

k poslechu i tanci hraje skupina LOTOS
cena vstupenky 200,- Kè (v cenì je zahrnuta veèeøe)

prodej vstupenek v Domeèku

DOBRÁ ZÁBAVA – BOHATÁ TOMBOLA – DOMÁCÍ ZÁKUSKY

TRINECKÝ FARNÍ PLES

Opice boží, svìtlonoš

promìnil se v ïábla

jeho krása slábla

a tmou vìkù, propadá se

vzdáliv se božské kráse natolik, 

že odvrhl i nebe, odsuzujíc sebe do 

pekel.

Tak snaží se i vás oloupit 

o krásný èas vìèných vìkù.

Našeptávajíc vašemu slechu

stejnì jako v ráji 

lži, které odìl vìdou

a poslal s nima hlupáky

a� roznesou je do všech stran tohoto 

svìta 

a strašná vìta „pocházíme z opice“

bodá moji... dokonalost!

AVE

vìnováno tìm, jenž jsou „ORKO“

Rudinec Stanislav

a

a

a

a

Dìkujeme z celého srdce všem, kteøí pøišli na 
Setkání u jeslièek. Je to pro nás velké 
povzbuzení, že se vám zpívání malé scholy 
líbí. Dìkujeme dìtem, rodièùm, kapele i 
každému, kdo se na této akci podílel a velké 
podìkování patøí P. Františkovi a P. Adrianovi 
za jejich podporu. Ještì jednou velké Pán 
Bùh zapla� všem a tìšíme se na další 
setkávání v Novém roce.

Za Malou scholu Eva B.

Podìkování



§ §Nedìle 6.1.2013 – Slavnost Mše svatá v Domovì pro seniory 
Zjevení Pánì; 6.30 a 10.00 èesky, na Sosnì je každý pátek v 15.30. 
8.00 a 17.00 polsky. Pùl hodiny pøed zaèátkem mše 

svaté je možno pøistoupit ke §Nedìle 13.1.2013 – svátek Køtu 
svátosti smíøení.

Pánì; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 
§17.00 èesky; konèí doba vánoèní. Mše svatá v Nemocnici Sosna je 

sloužena každou sobotu v 15.30. §Nedìle 20.1.2013 – 2. nedìle 
Pøede mší svatou pøíležitost ke 

v mezidobí; 6.30 a 10.00 èesky, 
svátosti smíøení.

8.00 a 17.00 polsky.
Redakce neruèí za jazykový sled §Pátek 25.1.2013 – svátek Obrá-
jednotlivých mší svatých. Sledujte 

cení sv. Pavla, apoštola.
vývìsku v kostele!

§Nedìle 27.1.2013 – 3. nedìle 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 
8.00 a 17.00 èesky.

§Pátek 1.2.2013 – první pátek 
v mìsíci.

§Sobota 2.2.2013 – svátek Uvedení 
Pánì do chrámu; žehnání svíèek.

§Nedìle 3.2.2013 – 4. nedìle 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 èesky, 
8.00 a 17.00 polsky.

§V týdnu  od  18 .1 .2013  do  
25.1.2013 se modlíme za jednotu 
køes�anù.

§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 Bo-
žímu Milosrdenství.

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

Pøíští èíslo MOSTu 
vyjde 3. února 2013. 

Pøíspìvky mùžete zasílat 
do 23.1.2013.

Pøíští èíslo MOSTu 

vyjde 6. ledna 2013. 

Pøíspìvky mùžete zasílat 

do 26.12.2012.

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

*  *  *

MOST 229/XX

Slavnost Zjevení Pánì (6.1.)
1. ètení: Iz 60,1-6; 2. ètení: Ef 
3,2-3a.5-6; Evangelium: Mt 2,1-12
Žalm: odp. Budou se ti, Hospodine, 
klanìt všechny národy.
Ref. Uwielbi¹ Pana wszystkie ludy 
ziemi.

Køtu Pánì (13.1.)
1. ètení: Iz 40,1-5.9-11; 2. ètení: 
Tit 2,11-14;3,4-7; Evangelium: Lk 
3,15-16.21-22
Žalm: odp. Pán dá požehnání a pokoj 
svému lidu.
Ref. Pan zeœle pokój swojemu 
ludowi.

2. nedìle v mezidobí (20.1.)
1. ètení: Iz 62,1-5; 2. ètení: 1 Kor 
12,4-11; Evangelium: Jan 2,1-12
Žalm: odp. Vypravujte mezi všemi 
národy o Hospodinových divech.
Ref. Poœród narodów g³oœcie chwa³ê 
Pana.

3. nedìle v mezidobí (27.1.)
1. ètení: Neh 8,2-4a.5-6.8-10; 
2. ètení: 1 Kor 12,12-30; Evangelium: 
Lk 1,1-4;4,14-21
Žalm: odp. Tvá slova, Pane, jsou 
duch a jsou život.
Ref. S³owa Twe, Panie, s¹ duchem i 
¿yciem.

4. nedìle v mezidobí (3.2.)
1. ètení: Jer 1,4-5.17-19; 2. ètení: 
1 Kor 12,31-13,13; Evangelium: Lk 
4,21-30
Žalm: odp. Ústa má budou vyprávìt 
o tvé spravedlnosti.
Ref. Bêdê wys³awia³ pomoc Twoj¹, 
Panie.

Nedě lní liturgie
v lednu

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 modlitby

Nebeský Otèe, kladu pøed tebe celý 
dnešní den a ve spojení se tvým 
Synem, který ve mši svaté neustále 
zpøítomòuje svou obì� za záchranu 
svìta, ti v nìm nabízím své modlitby, 
práce, utrpení i radosti. Duch svatý, 
který vedl Ježíše, a� je i mým 
prùvodcem a dává mi sílu svìdèit 
o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, 
Matkou našeho Pána a Matkou církve 
to všechno pøináším jako svou ne-
patrnou obì� zvláštì na úmysly 
Svatého otce. 

1. úmysl všeobecný: Aby v tomto 
Roce víry køes�ané hloubìji poznávali 
Kristova tajemství a radostnì svìdèili 
o daru víry v nìho.

2. úmysl misijní: Za køes�anská 
spoleèenství na Blízkém východì, 
která jsou èasto vystavena útlaku, aby 
je Duch Svatý posiloval ve vìrnosti a 
vytrvalosti.

3. úmysl národní:  Aby slavení 
eucharistie bylo skuteèným støedem 
našeho života. 

Apoštolát modlitby 
– leden 2013

Úmysly Apoštolátu

modlitby – prosinec 2012

Poøad bohoslužeb v lednu

Tøinecká farnost poøádá v sobotu 
dne 13. dubna 2013 poutní zájezd 
do Vídnì. Cena  zájezdu 750,- Kè.
Závazné pøihlášky nejpozdìji do 
15. bøezna 2013.
Bližší informace i pøihlášky D. Padu-
chová a K. Hotaøová 
Tel. 558 993 528  a 558 996 282

Poutní zájezd do Vídně
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