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Číslo 12/II prosinec 2000 Proti dobrovolnému daru

Advent - čas obnovy

"Co chcete, aby lidé činili vám, to všechno čiňte vy jim." (Mt 7,12)

Toto je zlaté pravidlo mezilidských vztahů. Láska je naplněním všech přikázání. Proměny světa 
nedosáhneme naříkáním na nevděk a zlobu lidí, ale jenom usilovným konáním dobra. Nejsou to slova, ale 
skutky, kterými můžeme strhnout druhé. Sami musíme uskutečňovat trpělivost, odpuštění, ochotu, snášenlivost, 
dobrotu - a tím zlepšíme kousek světa, na kterém žijeme.

Je třeba se snažit pochopit druhého, vžít se do situace, a hned nám bude jasné, jak se k němu chovat. Jak 
si představuješ dobrého přítele, takovým přítelem buď i ty sám. Základní podmínkou správného vztahu k 
bližnímu, k lidem kolem nás, je správný vztah k sobě samému. Především musíme být k sobě pravdiví a vidět 
sebe takové, jací jsme opravdu; umět si přiznat své slabosti, chyby, nedostatky, s pokorou je přinést před Boha 
a s Jeho pomocí neustále, trpělivě a vytrvale na sobě pracovat. Podívejme se na sebe pravdivě, přiznejme si své 
slabosti, viny a hříchy a dejme je Bohu. On sám za to naše svobodně nabídnuté lidské, dá to božské. A to je 
úžasná výměna.

Obnovujme sami sebe a nesnažme se tolik obnovovat druhé. Kdo nedokáže brát sebe samého takového, 
jaký je, potom velmi snadno upadne do komplexů. Trpí tím nejenom on sám, ale také jeho okolí. Rozhodně 
není dobré propadat malomyslnosti. Je třeba znát svou hodnotu. Každého z nás Bůh vybavil určitými dary a 
schopnostmi. Naším úkolem je tyto dary a schopnosti poznat a rozvinout.

Je třeba žít křesťansky podle Božích zásad, podle Božího řádu. Bude-li Boží řád náplní našeho lidského 
života, budou i lidé a věci zaujímat v našem životě správné místo. Potom budeme všechny životní situace řešit s 
Bohem a vyhradíme mu první místo ve svém srdci.

A tady velmi napomáhá vědomí, že nikdy nejsem sám. Je se mnou můj Bůh. Jde se mnou životem, 
záleží mu na mně, nikdy mě neopouští, drží mě za ruku, abych na cestě neklopýtl. Snažme se advent prožít jako 
čas opravdové obnovy. Oživme své vztahy k Bohu a bližním a spolu s Janem Křtitelem vyznejme: "On musí 
růst, já však se menšit."

Také se více a lépe v tomto adventním čase zahleďme na Pannu Marii. Ona je vůdčí postavou adventu. 
Učme se spolu s ní říkat Bohu své ano ke všemu, co od nás žádá. Dobře využijme tento čas milosti, abychom s 
opravdovou radostí mohli slavit svátky narození našeho Pána.

P. Piotr

Adwent - czas oczekiwania i nadziei

Motto: 
Człowiek z Bogiem złączony
zażywa szczęścia, radości,
w Jego dobroci upewniony,
pokój mu w sercu gości.

Nadchodzi czas Boskiej do nas miłości,
Zaniechajmy wszelkie puste, głodne słowa mowy.
Niechaj nadzieja w sercach naszych gości,
Boć to czas: już na progu, to czas adwentowy!

Więc bądźmy, drodzy, już jednego zdania,
Abyśmy nareszcie czyste serca mieli!
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Bo nadchodzi czas, czas oczekiwania,
Czas bardzo krótki - jeszcze nas dzieli.

Niechaj się duch w nas szczerze raduje,
Że wybawienie grzesznika się zbliża.
Narodzenie Zbawcy niech oczekuje,
Chwalebne zmartwychwstanie i święte godło krzyża!

W tym słowie Adwent - nasza nadzieje,
Bo przyjdzie Ten, który nas zbawi,
Niech obietnica Jego nas nie omija,
Że nas samotnych nigdy nie zostawi.

Na skrzydłach modlitw wznoszę się do Ciebie,
Panie, Ojcze nasz, który żyjesz z Synem, Duchem w 
niebie,

Daj nam do dalszej pielgrzymki siły, odwagi i 
męstwa,
Byśmy osiągli nad grzechem zwycięstwa!

24.10.2000
Franciszek Babiuch

Kochani czytelnicy MOSTu

Pozdrawiam Was z wiarą,
Pozdrawiam z nadzieją,
Pozdrawiam Was z kwiatym róży i paproci!
Każde pozdrowienie serca Wam ozłoci!

Pozdrawiam Was w imieniu przyrody,
W imieniu Tego, Który stworzył niebo, lądy, wody.
Pozdrawiam Was ze serca, bez troski, zamętu,
Pozdrawiam Was szczerze słowami Adwentu!!!

Tip na výlet: zajeďte si na oběd do Frýdlantu!

Prázdniny jsou sice za námi, ale přesto každý občas přemýšlí, kam vyrazit. Jeden takový tip pro Vás 
máme: pokud by jste jeli někdy směrem Frýdlant nad Ostravicí, jemuž se pro jeho pěkné umístění pod horami 
říká "brána Beskyd", tak se v každé roční době můžete zastavit na opravdu dobré jídlo a pití do jedné zvláštní a 
originální restaurace. Nachází se přímo na frýdlantském náměstí, v těsné blízkosti farního kostela a tamní fary a 
nese název "LEau-Vive", česky "Živá voda". Celý komplex provozuje asi 6 řeholních sester Misijní rodiny 
Donum Dei, původem z Francie. Tato mezinárodní řeholní komunita má ve svém "popisu práce" provozování 
restaurací, v současné době jich má na všech kontinentech zhruba 25, mj. i např. v Polsku, Velké Británii, New 
Yorku, Vietnamu, v Tichomoří, Peru, Jižní Africe. V ČR existuje jediná komunita a již několik let působí právě 
v nedalekém Frýdlantu. Sestry jsou z větší části tmavé pleti a pocházejí z Francouzské Polynésie a Latinské 
Ameriky. Výtěžek z restaurací je použit na chod komunity a různé charitativní projekty. Byl jsem tam asi třikrát 
a vždy jsem odcházel s velmi dobrým pocitem. A nebylo to dáno jen jídlem, které má povětšinou rysy 
francouzské kuchyně a svým způsobem je v našem kraji opravdu jedinečná. Celá restaurace pro asi 70 hostů -
včetně velké "extrovky" je velmi vkusně a esteticky zařízena, u vchodu stojí např. velká socha Panny Marie. 
Atmosféru dokresluje tichá reprodukovaná hudba romantických melodií, žádný kravál. V restauraci je vůbec 
neuvěřitelný klid, žádní opilci (asi je to tam netáhne...), žádná dýmová cigaretová clona (všeobecný zákaz 
kouření), vůbec vše je takové "nehospodské". Obsluhují Vás řeholní sestry ve "svých" hábitech, které se ale 
nijak nepodobají oblečení nám známým řeholních sester. Značnou část klientely tvoří hosté ze zemí západní 
Evropy, pobývající třeba v blízkém nebo dalším okolí, neboť věhlas této jedinečné restaurace je poměrně 
značný - protože je originální a jedinečná. Popravdě řečeno, není to levný podnik, ale je na vysoké úrovni a 
ceny jsou přiměřené vysokému standardu. Cena hlavního jídla se pohybuje kolem stovky, oběd pro tříčlennou 
rodinu plus něco navíc vyjde tak na pětistovku. Není to restaurace na každodenní stravování, ale svou 
jedinečnou duchovní atmosférou a celkovým zaměřením (mariánská úcta) si zaslouží alespoň jednu naši 
návštěvu. Koneckonců: už Vám někde po večeři zazpíval někdo Ave Maria? Nám ano. Sestry toto dělají každý 
večer v 19.00, kdy na 5 minut přeruší práci v kuchyni a sborově svým právě přítomným hostům zazpívají 3 
sloky snad nejznámější písně na světě. A zpívají opravdu moc pěkně! Dokonce je uvažujeme pozvat na letošní 
Setkání farnosti 2000. Takže, pojedete-li někdy přes Frýdlant, stavte se do této tak trochu "církevní" restaurace 
"Živá voda", něco dobrého si dejte a vnímejte jedinečnou atmosféru této řeholní restaurace. Telefon: 0658 675 
112. Otevřeno je denně kromě pondělí od 11 do 23 hodin.

MK
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Milí čtenáři, už jenom pár dní zbývá do konce roku i celého milénia, a my snad budeme znova 
bilancovat a hodnotit ty předešlé dny roky a hodiny, které nám dal Pán. A budeme také za ně děkovat. Budeme 
si však moci říci, že jsme tyto dary vždy smysluplně naplnili, využili a zhodnotili? Obávám se, že - alespoň v 
mém případě - to nebylo vždy stoprocentní, a snad proto i z toho důvodu mě velice oslovil Dopis pro tebe z 
posledního čísla Mezinárodního reportu. Myslím si, že osloví i některé z vás, a proto si jej dovolujeme 
přetisknout:

Strach má velké oči

Čekárna je plná. Sedím tu už hodinu. Čekání člověka drtí, když ví, že za těmi bílými dveřmi se 
rozhodne o jeho osudu.

Napřed mě - jako obvykle - vyšetřili. Pak jsem musela na rentgen. Ani tam nebyl výsledek jasný. Můj 
strach rostl den ze dne. V noci jsem špatně spala, měla jsem hrůzné sny... Po dalším vyšetření mě konečně 
pozvali k lékaři. Měl mi sdělit výsledek.

Kolem kulatého stolu v čekárně se honily dvě děti. Jsou skoro stejně velké jako moji vnuci. Jak zřídka je 
vídávám! Kdykoliv chce přijít dcera s vnuky, mám na programu něco jiného. A když mám čas, nehodí se to 
dceři. Nebo nemohou děti. V duchu si umiňuji, že se polepším. Ovšem - když...!

Muž vedle mě se neklidně vrtí a čím dál v kratších přestávkách se dívá na hodinky. Je jako já - pořád 
spěchá. Ani já nemám nikdy čas klidně se posadit. Jak často mě manžel prosí, abych s ním šla na procházku. 
Pokaždé se nějak vymluvím. A sám chodit na procházky nechce. Skoro vždy se zklamaně vrací do své 
pracovny.

Ach! Sténám v duchu, kolik hloupého, nesprávného, ba špatného jsem v životě udělala. A teď nevím, 
jestli budu mít dost času, abych to napravila, naplnila čas něčím dobrým! Znovu se mě zmocňuje strach. Hoří 
ve mně jako kolísavý, dohořívající plamének a užírá mě. Plamének naděje nehasne, ale ani nevzplane.

Spínám ruce, zaklesnu prsty křečovitě do sebe. Nejistota je horší než vše ostatní. Najednou slyším své 
jméno. Olíznu si okoralé rty a snažím se pevně vstoupit do ordinace. Na židli u stolu sedí můj lékař. Snažím se 
vyčíst z jeho tváře svůj osud. Pozoruje můj neklid, vidí mou bledost a chvění rukou se neubráním.

Nebojte se! Všechno je v pořádku. Zbytečně se strachujete. Ovšem, předepíši vám nějaké léky a hlavně 
dietu, pohyb na čerstvém vzduchu - les máte blízko - a nehonit se! Dál už neposlouchám, i když mluví ještě 
chvilku a píše pak recept. Ulehčeně jsem pochopila, že neumřu - aspoň ne hned - že budu žít! Jak nádherný 
pocit! Konečně mi podal ruku a usmál se: Za nějaký měsíc obtíže úplně zmizí! Jen se nehoňte, nejste 
nejmladší...!

Konečně stojím na ulici. Jak nádherně září slunce. Šťastný den! Takový jsem už dávno neprožila. A 
proč vlastně ne? Hbitě kráčím k domovu.

U kostelní zdi rostou skromné žluté kvítky. Zaprášené, ovšem, kolem sviští auta... Několik si jich 
utrhnu. Jistě brzo uvadnou - ale jak jsou nádherné. Nebo ty sedmikrásky, miloučké, nenápadné... Otrhávám 
jeden lístek po druhém a říkám si v duchu: Má mě rád... nemá mě rád! Jak hloupá otázka - zasmála jsem se. 
Samozřejmě, že mě má rád. Jak je dobré mít někoho po boku, kdo vás má rád. A hlavně - mít někoho sám rád! 
Div jsem nezačala poskakovat jako mladé děvče.

Chodím skoro denně kolem těch kvítků, málem plevele, a nevnímám jejich skromnou krásu. Žiji už přes 
třicet let vedle svého muže a nevnímám jeho - také nenápadnou - lásku. O co jsem za ta léta přišla! Musela jsem 
se vystrašit hrozbou smrti, abych si všimla té krásy kolem, té lásky, která se mi podávala?!

Sotva jsem došla k našemu domu, otevřely se dokořán dveře. Muž mě viděl oknem a spěchal otevřít. 
Rozpřáhla jsem náruč. Objal mě, pohladil, už z mého úsměvu tušil, jak to dopadlo. Přesto jsem zakoktala: 
Všechno... všechno je v pořádku.

Objal mě kolem ramen a přitiskl svou tvář k mé. Rozplakala jsem se radostí a trochu i lítostí, že mi 
uniklo tolik krásy a lásky. Veřejně, přede dveřmi, mě políbil a pak - stále v objetí, mě vedl do domu.

Uvařila jsem kávu a vyprávěla přitom, co bylo. Řeč ze mne proudila jako z vodovodu. Řekla jsem i to, 
co se ve mně probudilo. Jen pokývnul hlavou a usmál se. Společně jsme vypili kávu.

Ode dneška budeme snídat spolu, řekla jsem rázně. Každý den, každá chvilka je Boží dar. Bůh nás 
zahrnuje svou láskou a my jsme lhostejní k jeho darům. I kdyby byl některý den zachmuřený, v každém bude 
kousek světla, paprsek... světla Boží lásky, i tvé lásky, dodala jsem tiše, skoro stydlivě.

Tak máš chuť jít se mnou na procházku? vzal mě muž za ruce.
Šli jsme tedy spolu na procházku a ta se protáhla skoro až do tmy. Viktoria Hillová
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Hospodářské okénko: Jak přezimujeme

V posledním letošním ekonomickém hospodářském okénku si odpovíme na otázku, v jakém stavu náš 
opravovaný farní chrám přezimuje. Jak kostel vypadá, nemusím psát, snad každý si všiml obrovského rozdílu v 
barvě zdiva. Souhrnně se dá říct, že rok 2000 byl rokem čištění celého kostela. Poslední ze schůzek -
kontrolních dnů na stavbě proběhl v pátek 3. listopadu za účasti ředitele EKOFASu s.r.o. Ing. Beránka a 
stavbyvedoucího, pana Fromeliuse. Naši farnost zastupovali Otec František, Ing. Petr Vondráček (jako farní 
stavební poradce) a moje maličkost coby ekonom. Jednání nebylo jen a jen milé a příjemné, jelikož jsme měli 
určité připomínky k vybraným otázkám celého díla, ale bylo korektní a náš dodavatel plně akceptoval naše 
požadavky a připomínky, my zase jeho vysvětlení k věci. Byl přijat písemný harmonogram prací pro zbytek 
roku 2000. Bylo dohodnuto, že letos dojde (nyní už se vlastně toto stalo) k čištění levé části věže až nad hodiny, 
výstavbě lešení nad sakristií, k výškovým pracím při čištění štítu kostela, pravé části věže po stříšku výklenku, 
čištění nad sakristií, nad bočními vchody a čela věže, středních ploch věže. Tyto práce byly dokončeny koncem 
2. dekády listopadu. Dále bylo dohodnuto, že pokud to počasí dovolí, bude se letos ještě pokračovat v 
zahájených zednických pracích. Dále je plánován rovněž nátěr Porosilem zdiva nad sakristií. Poté by měly být 
práce ukončeny a kostel bude "zimovat". Můžeme Vás všechny ujistit, že zima (mráz, sníh, déšť, plískanice) 
fasádě chrámu neuškodí, spíše naopak. Zimní teploty nedovolují provádět nátěrové a zednické práce. Práce se 
obnoví koncem března nebo začátkem dubna a pak bude provedena druhá etapa: zednické práce (spárování, 
kamenné prvky), dvojitý oplach celého kostela horkou vodou od případných malých "nových" nečistot a 
závěrečné dvojité natření hydrofobizačním materiálem. A pak, jak slíbil během jednání Otec František, bude 
slavnostní "ukončení stavby století" ve formě nějaké slavnosti s pohoštěním pro farníky coby investory a 
představitele firmy coby dodavatele. O detailech budete včas informováni. Příští kontrolní den se bude konat ve 
čtvrtek 7. prosince 2000. 

Finanční zabezpečení akce je prozatím velmi příznivé, za což lze poděkovat Vám, drazí farníci. Kromě 
Vašich štědrých darů se nám podařilo zajistit dar od Třineckých železáren, a.s. Jednání probíhala od října a dne 
6. listopadu byla v budově ředitelství Třineckých železáren a.s. podepsána Otcem Františkem Vrublem a Ing. 
Jiřím Ciencialou, generálním ředitelem a předsedou představenstva TŽ a.s. příslušná darovací smlouva. Touto 
smlouvou Třinecké železárny a.s. darovaly naší farnosti finanční částku 50.000,- Kč. Jelikož jsem byl spolu s 
Otcem Františkem účasten jednání, musím říct, že naše prosba se u vedení firmy setkala s pozitivním přijetím a 
pochopením, atmosféra jednání byla opravdu velmi srdečná. Rád bych poděkoval členům představenstva 
Třineckých železáren, a.s., v čele s Ing. Jiřím Ciencialou, CSc. Dále děkujeme Ing. Mojmíru Kašprišinovi, 
vedoucímu kanceláře generálního ředitele, za projevenou podporu a vstřícnost. Myslím si, že vedení železáren 
tímto aktem prokázalo své sepětí s tímto městem, s lidmi tohoto města a s jeho historií a budoucností. 

Nakonec si dovolím tlumočit generální poděkování Otce Františka pánům: Františku Zawadovi, Viktoru 
Twardzikovi, Jánu Dzureňovi, Pavlu Gorylovi, Stanislavu Motykovi, Karlu Kupczakovi a Karlu Sikorovi za 
celoroční soustavnou a pravidelnou pomoc při různých farních pracích. Pán Bůh zaplať jim a všem farníkům, 
kteří se jakkoliv v roce 2000 angažovali ve prospěch naší farnosti.

Ing. Marian Kozok

Poděkování

Jak je možné si všimnout, náš kostel pomalu dostává novou tvář. Už z dálky je patrná čistá věž a celá 
stavba působí pěkným, obnoveným dojmem. To je ale jen část, protože v příštím roce budou pokračovat 
zednické práce, spárování, obnova kamenných prvků a pak konzervace zdiva. 

Touto cestou bych chtěl poděkovat jménem svým i jménem vás věřících těm, kteří nám v tomto díle 
pomáhají. Poděkování moje i vaše patří Městskému úřadu v Třinci a jeho představitelům v čele s panem 
starostou Ing. Igorem Petrovem za pomoc ve formě daru ve výši 100.000,- Kč a půjčky ve výši 2.000.000,- Kč, 
kterou budeme postupně splácet. 

Touto cestou chci dále poděkovat vedení Třineckých železáren za dar ve výši 50.000,- Kč. Oba dary, 
pomoc obou institucí je taky znamením, že kostel, který je v podstatě jednou ze dvou historických staveb města, 
je vnímán i jako jeho součást.
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Představitelům Městského úřadu v Třinci i Třineckých železáren přeji vše dobré, pěkné vánoční svátky 
a Boží požehnání do nového roku 2001.

Děkuji taky z celého srdce všem, kdo svoje dary posílají poukázkou na farní konto u České spořitelny. 
Dostávám totiž výpisy z účtu i oznámení o přijatém daru, ovšem není tam jméno dárce. Pán Bůh zaplať všem a 
pochopitelně prosím o další Vaši pomoc.

P. František

Setkání se salesiány

Nemůžeme mlčet o tom co jsme viděli a slyšeli
Takto znělo motto už 13. Setkání se salesiány, které proběhlo od čtvrtka do neděle 29.října v Ostravě. 

Setkání se koná zpravidla dvakrát ročně a účastní se ho desítky mladých mužů od 15 let, kteří chtějí blíže 
poznat salesiány, dílo Dona Boska i své vlastní povolání. 

Tématem letošního setkání byly misie v našem okolí. Setkání se zúčastnilo 31 salesiánů (kněží, 
koadjutorů a studentů), z toho tři slovenští spolubratři a 45 chlapců z Čech a Moravy. Celým programem nás 
provázeli čerství salesiánští svatí Luigi Versiglia a Calisto Caravario (podobu jim propůjčili dva spolubratři), 
misionáři, kteří na počátku 20. století působili v Číně, kde také zemřeli mučednickou smrtí. 

Chlapci měli možnost si sami připravit a prožít animovanou liturgii, kde různými symboly jako např. 
vodou, ohněm, zvukem, slovem a jinými vyjadřovali jednotlivé části mše svaté. O tom, jak někdy v těžké 
situaci člověk může najít Boha, se mluvilo po shlédnutí filmu Přežít. Zajímavou zkušeností bylo misijní 
vyslání. Chlapci byli po třech vysláni do města, aby oslovovali lidi a ptali se jich, co to znamená mít (prožívat) 
štěstí, prožívat radost, a případně jim přečetli podobenství z Nového Zákona. Program vyvrcholil v závěrečném 
galavečeru plném her, soutěží, vlastní kreativity a hlavně úspěšně doprovázeném místní rómskou kapelou 
Gypsy Pati. V celém programu samozřejmě nechyběl sport všeho druhu ani debatní skupinky, ve kterých se 
mluvilo např. o povolání (ke křesťanskému, rodinnému i zasvěcenému životu), o historii salesiánského díla v 
Ostravě, o misiích v Bulharsku, o vztahu k děvčatům, o volontariátě - službě dobrovolníků v církvi i mimo ni a 
dalších tématech. 

Setkání skončilo a všichni, salesiáni i chlapci se rozjeli do různých míst ke svým povinnostem. Pro 
všechny, ať už organizátory, vedoucí debatních skupinek, domácí tým salesiánů nebo účastníky setkání to byla 
příležitost něco nového prožít, dovědět se, naučit se. Je dobré být otevřený pro nové podněty, nápady, mít 
odvahu jít do nových situací, prostředí. Bylo mi totiž líto, že se z Třince a okolí nenašel nikdo koho by pozvání 
na tuto akci oslovilo, třeba to vyjde příště.

Jiří Woclawek SDB (George)

Nejen jeden skautský rok

Jsme na sklonku jednoho milénia a za několik dnů vstoupíme do dalšího, již třetího. Kdybychom měli 
bilancovat, tak se především musím zastavit nad otázkou: "Přežijeme rok 2000?" Přežili jsme a z Boží vůle a s 
Jeho pomocí žijeme dále s nadějí, že z našich svěřenců vyrostou noví vůdcové družin a oddílů. Od roku 1995, 
kdy jsme začínali, prošlo naším 3. koedukovaným oddílem 62 dětí a 8 vedoucích. Nyní zůstalo 29 dětí, z toho 
jen 5 od úplných začátků a 3 činovníci. Ti tráví každý týden, nejméně 90 minut se svou družinou, aby 
zkušenosti skautské výchovy přenesli k jejich užitku a oni je následně mohli využít nejen na táboře, ale později 
i v normálním každodenním životě. 

Letošní - jubilejní-Svatý rok, byl pro nás také malým jubileem. Pořádali jsme pátý letní stanový tábor. 
Ale pěkně popořádku, vrátím se k začátku školního roku 1999/2000. Září je vlastně našim dalším 
seznamováním s případnými novými členy. Říjen je ještě možností k výpravám a tak máme malou výpravu na 
Kozinec, kde vidíme krásu podzimu. Listopad většinou patří k přípravě na svátek sv. Mikuláše, který se už stal 
tradicí a je pořádán v rybárně. V tomto měsíci podnikly naše holky výpravu na Kyčeru: "Expedice XII - po 
stopách Yetiho." Poslední měsíc v roce sebou přináší rozdávání dárků od sv. Mikuláše a následují Vánoce. 
Besídka s výměnou dárků nebyla opomenuta. Rovněž dovážíme Betlémské světlo a ne jinak tomu bude i letos. 
Vystoupili jsme na farním setkání rodin s klasickou pohádkou (námi upravenou) - Mrazík. Schůzky v lednu 
jsme prožívali v salce a cvičili si šifry, uzly, orientaci apod. Takto jsme pokračovali i v únoru, kdy konec 
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měsíce patřil karnevalu masek. Jaro vítáme jednodenní akcí v Místku, na kterou jsme byli pozváni střediskem 
8. pěšího pluku a s ostatními oddíly z okresu hrajeme hru: "Špioni ve městě." Zde slaví úspěch hlídka našich 
děvčat a při početné účasti si odnáší skvělé třetí místo. Duben již patří k pletení karabáčů a květen zase patřil 
maminkám našich svěřenců, při příležitosti Dne matek byla uspořádána besídka v městské knihovně. Rovněž se 
soutěžní šestičlenná hlídka dívek - světlušek, zúčastnila okresního kola: "O putovní vlajku náčelní a obsadila 6. 
místo. Třetí akcí v měsíci květnu byla víkendovka, kde se mimo jiné soutěžilo o "gulášového krále". I zde jsme 
uspěli a obsadili třetí místo, a to náš guláš nám chutnal nejvíce. Začátek června patří vždy dětem a farní setkání 
plné her, soutěží a dovedností je toho důkazem. Opékání párků nechybělo a účast 32 soutěžících nás potěšilo. 
Tím naše aktivity pomalu končily, ale to, nač se všichni nejvíce těšili, teprve přišlo 28.7., kdy začal náš stanový 
tábor. 

V Nýdku nás přivítalo zatažené nebe, ale nás to neodradilo, i když jsme museli po dvou dnech kopat 
strouhy, abychom odvodnili náš zatopený tábor. V neděli k nám zavítal Otec Mirek, který již neodmyslitelně 
patří k průběhu tábora, poněvadž nám sloužil mši svatou. Přivezl sebou hezké počasí, ale povinnosti mu 
neumožnily zůstat déle. Naše táboření bylo jedním velkým putováním středověkem. Jako hra nás provázel od 
počátku, až k poslednímu dni, kdy byli všichni pasováni na: "Rytíře nýdeckého kraje". Noc před odjezdem, 7. 
srpna, nám pak připravila pořádnou bouřkou, která se nad námi prohnala celkem třikrát a přichystala tak 
báječnou světelnou i zvukovou kulisu. Odjezd některých členů byl nechtěný, přáli si zde pobýt o něco déle, ale 
vše skončilo a pak v nejlepším je třeba vždy přestat. 

Nový školní rok nebyl moc odlišný od minulých. V říjnu byli naši někteří kluci v Hodoňovicích, o tom 
zpráva jinde. V listopadu proběhly "podzimní hry", kterých se zúčastnily všechny oddíly našeho střediska 
"Hraničář". Dnes se připravujeme na sv. Mikuláše, který je pořádán 3. prosince a na Setkání farnosti , které 
bude o měsíc později. 

"Kdo pozná?"
Přicházíme také s novinkou, která zde asi ještě nebyla. Od nového roku, tj. 2001, začínáme se soutěží: 

"Kdo pozná?" Bude se jednat o uhodnutí obrázku hradu nebo zámku. Sledujte proto naši vitrínu před kostelem, 
kde se vždy jednou měsíčně objeví nový obrázek. Své odpovědi se jménem, adresou a popř. telefon. spojením 
můžete házet do skautské schránky v domečku a to vždy do 20. dne v měsíci. Věk soutěžících nerozhoduje. 
Jeden šťastlivec, kterého vylosujeme, bude zveřejněn v našem farním měsíčníku Most. Ten si pak může svou 
cenu vyzvednout v domečku a to vždy týden po vydání Mostu. Postupně budeme měnit okruh poznávání na 
faunu, flóru, poutní místa apod. Těšíme se na vaše odpovědi a chuť soutěžit.

Za celý oddíl Kivi

HODOŇOVICE 2000

Ve dnech 13.-15.10.2000 pořádal skautský oddíl ze Staříče pod vedením Pavla Volného (Citróna) v 
bývalém saleziánském středisku mládeže v Hodoňovicích další, v pořadí již 4. ročník víkendové hry určené pro 
křesťansky orientované oddíly vlčat a skautů. Letošní hra na téma Hledání Noemovy archy probíhala většinou v 
lesnatém okolí střediska za krásného, teplého a slunečného podzimního počasí.

Uvedené akce se zúčastnili i někteří členové našeho třineckého oddílu. Páteční večer byl již tradičně 
věnován vzájemnému seznámení a to formou různých připravených aktivit. Vlčata a skauti se tak mohli 
vystřídat u pohybových her v tělocvičně, zkusit si zhotovit dle vlastní fantazie vlastní výrobek z  kůže, hlíny a 
korálků, anebo občerstvit a uklidnit návštěvou čajovny. 

V sobotu již začala vlastní hra - oddíly soutěžily ve znalostních a dovednostních disciplínách, tématicky 
spjatých s  potopou světa jak ji známe ze Starého zákona. Každé družstvo tak bylo posádkou vlastní archy a 
zajišťovalo si vše potřebné pro plavbu (lov ryb, poznávání a hledání zvířat, testy ze znalostí uzlování atd.)

Navečer jsme společně slavili mši sv. ve střediskové kapli, a až do večerky jsme si zpívali a bavili u 
táboráku. 

V neděli jsme se ještě zúčastnili mše sv. v blízkém kostele a pak jsme se již museli rozloučit a vrátit se 
domů s  bohatými zážitky.

Zaznamenal: Janusz Kroczek
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Młodzież i kultura

Było piękne i niedzielne popołudnie, a kalendarz wzkazywał datę 5 listopada. Nasza stara paczka już 
przez trzy tygodnie cieszyła się na ten właśnie dzień, bowiem każdy z naszej szesnastoosobowej grupy posiadał 
bilet na przedstawienie teatralne pt. Gość Oczekiwany. O godz. 16.30 przekroczyliśmy granicę państwową 
Czechy-Polska i wyruszyliśmy w stronę teatru cieszyńskiego im. Adama Mickiewicza.

O godz. 17.00 na scenę wyszła siostra Jadwiga Wyrozumska ze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, która 
jest właściwie reżyserem i przywitała wszystkich zebranych gości (nie tylko z Polski, ale również z poza 
granicy). W kilka minut później rozpoczęło się przedstawienie. Autorką sztuki, którą zespół aktorów-amatorów 
odgrywał na scenie, była Zofia Kossak. Treść sztuki Gość Oczekiwany została zaczerpnięta z popularnej 
legendy śląskiej. Sztuka była i jest obrazem dramatu, jaki codziennie i na całym świecie rozgrywa się pomiędzy 
Bogiem a ludźmi. w tej pozornie naiwnej sztuce była zawarta wielka prawda. Jezus bowiem istotnie przychodzi 
do każdego, kto Go wezwie, ale mało gdzie dłużej zostaje. Nie wiemy, czy to nie On wyciąga proszącą rękę za 
pośrednictwem biedaka, włóczęgi, chorego, który nas prosi o pomoc. Odmawiając komukolwiek pomocy, 
odmawiamy jej Jemu.

Główni bohaterowie - Józef Kurek i jego rodzina - umiłowali Chrystusa bezinteresownie i szczerze, 
toteż nagroda jaką otrzymali, była ogromna. Natomiast młynarz Filip usiłował wykorzystać Boga dla swoich 
celów (codziennie spotykamy ludzi podobnie wiarę przyjmujących).

Bóg nieustannie przychodzi do ludzi, narzuca się im. Odtrącony, powraca wielokrotnie. Ludzie, którzy 
przyjmują Go w prostocie i w bezinteresownej miłości są przezeń obdarowani hojną, opływającą miarą. 
Natomiast biada tym, którzy pragną widzieć Boga dla spodziewanych korzyści. Krótko mówiąc losy bohaterów 
stanowiły ilustrację rozmaitych postaw ludzi wobec Boga i zachęcały do refleksji nad znaczeniem miejsca, 
jakie zajmuje Bóg i Jego miłość w ludzkim życiu.

Około godz. 20-tej wychodziliśmy z teatru zachwyceni, pełni wrażeń i bez jedynego słowa, bowiem 
każdy w swoim sercu stawiał sobie wiele pytań dotyczących Boga i Jego miejsca w naszym codziennym życiu.

Warto jeszcze wspomnieć o tym, że zespół aktorów-amatorów gromadzących się w Cieszynie już od 25 
lat wokół siostry Jadwigi, przedstawia każdego roku trzy sztuki: Misterium Męki Pańskiej - przedstawienie to 
obejrzeliśmy w kwietniu br. i gwarantujemy Państwu, że warto pójść obejrzeć, Gość Oczekiwany - to 
przedstawienie, które obejrzeliśmy przed dwoma tygodniami, wierzcie - było wspaniałe oraz Jasełka 
Tradycyjne - na te szykujemy się w styczniu przyszłego roku, bowiem bilety już mamy zamówione u siostry 
Jadwigi.

Wierzymy, że zachęciliśmy wszystkich czytelników MOSTu, a więc DO ZOBACZENIA W 
TEATRZE!

Młodzież trzyniecka

Maškarní bál

Každým rokem pořádá mládež z Horní Suché, kterou jak jistě víte, vede Otec Mirek Kazimierz, 
karneval. 

Letos jsme i my dostali pozvánku, takže jsme se všichni na 11. listopad 2000 těšili a už předem sháněli a 
vyráběli masky, do kterých se nastrojíme. V karnevalovou sobotu jsme se sešli po večerní mši svaté na třinecké 
faře, kde se naše mládež proměnila v nejrozmanitější tvory. Většinou jsme z toho měli srandu. Kdo by ji taky 
neměl při představě, že nás zastaví třeba policisté a doklady jim podá kocour v botách či vojáček. Společně 
jsme se vyfotili a pak už vyjeli. Bylo nás asi patnáct, takže pěkná směsice "masek".

V Horní Suché už na nás čekali. Zaplatili jsme povinné vstupné a zábava mohla začít. Byly zde 
zastoupeny farnosti Albrechtice, Ropice, Těrlicko, Jablunkov, Třinec a místní. Zábava začala modlitbou, kterou 
vedli Otec Miroslav Kazimierz (coby opravář), Otec Kazio Buba (kašpárek) a náš Otec Piotr Rak (kocour v 
botách). 

Místní si pro nás připravili plno her a soutěží. Musíme pochválit Pepu Staše, který v taneční soutěži 
vyhrál 1. místo. A to musel tančit na novinách na jedné noze a s partnerkou přes rameno. Jak je vidět, práce na 
"civilce" na naší faře mu asi svědčí... Podruhé vyfoukl vítězství ostatním, když dokázal ve spolupráci s 
partnerkou Luckou Maršálkovou v nejkratší době nafoukat, zavázat a prasknout balónek. Ale ne vždy se nám 
podařilo vyhrát, takže ze soutěží odcházela spokojena pokaždé jiná farnost. 
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Suchá si pro nás připravila také parádní TV noviny, kterými všechny velice pobavila. Jednou jsme 
dokonce málem museli vyklidit sál, protože přišli "opraváři" s tím, že musí něco opravit. Opravdu musíme 
přiznat Otci Mirkovi snahu, že byl vždy tam, kde ho bylo nejvíce potřeba. Dokázal opravit jak rozbité hodinky, 
tak výzdobu sálu, která nám při tanci překážela. 

Protože soutěže byly střídány hudbou, mohli jsme se při tanci pěkně vyřádit. Na své si přišel každý, 
protože jsme se přes moderní hudbu dostali až k lidovkám. 

Během tance jsme mohli hlasovat na nejoriginálnější masku. Musíme pochválit našeho Otce Piotra, 
který se s Mexikánem z Těrlicka umístil na 2. místě. A komu připadla 1. cena? No přece Otci Kaziovi, který si 
vlastnoručně udělal masku šaška. 

O zábavu opravdu nebyla nouze. Přičinil se o to i Roman Buba, který i přesto, že se pilo pouze nealko, 
se netrefil na židli a sedl si s plnou párou na zem...

Za pozvání, pohoštění i zábavu bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě karnevalu. 
Taky děkujeme DJ Martinovi P. a DJ Romanovi F. z Horní Suché za to, že nám celý večer skvěle hráli. Naše 
díky patří Otci Piotrovi, Romanu Bubovi a Jožkovi Stašovi, že si "zahráli" na taxikáře a trošku nás povozili (ve 
vlaku bychom asi přece jen v těch maskách razili...). A vůbec děkujem všem, protože atmosféra byla opravdu 
perfektní. 

Moc se nám na karnevalu líbilo, a proto doufáme, že se za rok opět všichni sejdeme - samozřejmě, že v 
jiných maskách.

Monika a Lucka - Pacmar.

Humor

Pan katecheta nabádá děti k poslušnosti: Neposlušnost se, milé děti, nevyplácí. Vezměte si například 
pohádku O kobližkovi. Koblížek byl neposlušný, a tak ho nakonec po jeho putování sežrala liška. 

Známé číslo Pepa však s klidem prohodí: Kdyby byl koblížek poslušný, tak ho mnohem dřív zdlábnul 
děda s babičkou! 

Druhý den přijde katecheta do třídy a snaží se dětem vysvětlit, co je to zázrak. Zeptá se: Co to je, milé 
děti, když pokrývač spadne ze střechy a nic se mu nestane? 

Přihlásí se Karel: To je prosím náhoda! Dobře, zkouší dál katecheta, a co to je, když spadne i druhý den 
ze střechy a znova se mu nic nestane? 

Přihlásí se Franta: To je prosím štěstí! No, dobře, ptá se již trochu naštvaně katecheta, tak co to je, když 
i třetí den spadne ze střechy a vůbec nic se mu nestane, no, třeba ty Lojzo? 

Lojza pokrčí rameny: To je prosím, zvyk! 

Kdo je horší? Bůh nebo úřady? 
Pán řekl Noeovi: "Za šest měsíců na zem sešlu déšť, který bude trvat čtyřicet dní a nocí. Voda zaplaví 

celou zemi, hory i údolí, a všechno zlé bude zničeno. Chci, abys postavil archu a zachránil pár zvířat od 
každého druhu. Tady na ni máš plány. " 

Šest měsíců uplynulo jako voda. Obloha se zatáhla a začal padat déšť. Noe seděl na dvorku a plakal. 
"Proč jsi nepostavil Archu, jak jsem ti přikázal?" zeptal se ho Bůh. 
"Odpusť mi, pane, " řekl Noe. "Snažil jsem se seč jsem mohl, ale stalo se tolik věcí... Plány, které jsi mi 

dal, město neschválilo, a tak jsem musel nechat udělat nové. Pak jsem měl další problémy, protože město 
tvrdilo, že Archa je nepovolená stavba, takže jsem musel běžet na katastr sehnat si k ní povolení. 

Lesnická správa požadovala povolení ke kácení stromů a byl jsem žalován Ochranáři zvířat, když jsem 
se snažil pochytat ta zvířata. Ministerstvo životního prostředí požadovalo vyjádření o ekologických důsledcích 
záplavy. Vnitro ode mne chtělo předběžné plány šíření vody. 

Na finančním úřadě zablokovali má aktiva, protože tvrdili, že se snažím vyhnout placení daní tím, že 
opustím zemi. Úřad práce měl podezření, že ilegálně zaměstnávám Ukrajince, takže jsem musel dokazovat 
opak. Je mi líto, pane, ale nemohu Archu dokončit dříve než za pět let." 

Najednou přestalo pršet, obloha se vyčistila a vysvitlo slunce. 
Noe se podíval vzhůru a zeptal se: "Pane, znamená toto, že nebudeš ničit náš svět?" 
"Správně," odpověděl Bůh. "Úřady to už udělaly za mne." 
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Medytacja chrześcijańska szanse i zagrożenia (3) 

Józef Augustyn SJ

ZAGROŻENIA MEDYTACJI

Brak osobowego spotkania z Bogiem

Jest to podstawowe zagrożenie dla medytacji. Kiedy medytujący odetnie się od osobowego spotkania z 
Bogiem, wówczas koncentruje się wyłącznie na swoim "własnym wnętrzu". Jeżeli systematycznie w dłuższym 
okresie czasu usiłuje penetrować "głębiny swojego serca", wówczas na samym jego dnie może odnaleźć tylko 
pustkę i nicość. I to właśnie doświadczenie własnej pustki i nicości doprowadza niekiedy medytującego do 
rozpaczy. Rozpacz zaś rozbija psychiczne. Medytacja chrześcijańska jest również wchodzeniem w głębię 
swojego serca, ale tylko po to, aby na jego dnie odkryć odbity przez akta stworzenia osobowy obraz Boga. 
Możemy powiedzieć, iż medytacja, która ostatecznie nie prowadzi do spotkania z Bogiem osobowym, nie jest 
może być nazwana chrześcijańska. Medytacja chrześcijańska posiada oczywiście swoje stopnie rozwoju, 
stopnie medytacyjnego "wtajemniczenia". Pierwsze kroki w medytacji chrześcijańskiej skupiają się nieraz na 
nawiązaniu "osobowego dialogu" najpierw z własnym życiem, ze światem przyrody, z drugim człowiekiem. 
Ten pełniejszy i bardziej przejrzysty dialog ze sobą, z bliźnim i ze światem służy jednak nawiązaniu 
pełniejszego dialogu z Osobą Boga. Ostatecznym celem medytacji chrześcijańskiej winna być zawsze intymna 
więź z Bogiem.Chrześcijaństwo poprzez medytację ofiaruje nam coś niezwykłego: nawiązanie intymnej więzi z 
Bogiem, który stał się Człowiekiem. Tajemnica Wcielenia jest w centrum medytacji chrześcijańskiej. Ona jest 
jej "największą szansą". Dzięki Tajemnicy Wcielenia chrześcijanin "posiada Boga" w zasięgu swojej ręki. 
Może Go "dotknąć", może Go słyszeć, może Go widzieć, może z Nim się zjednoczyć spożywając Jego Ciało, 
Jego Krew. I właśnie dlatego medytacja chrześcijańska jest najprostszą, "najłatwiejszą" drogą do nawiązania 
intymnej więzi z Bogiem.

Odrzucenie siebie i swojej historii życia

Drugie zagrożenie dla medytacji wynika z próby szukania zjednoczenia z Bogiem przy jednoczesnym 
odrzuceniu siebie samego i własnej historii życia. Człowiek medytujący usiłuje wówczas zbudować silną więź 
z Bogiem, ale poza sobą: poza swoim "aktualnym życiem" oraz poza historią swojego życia. Medytujący 
wchodzi wówczas w pewien rodzaj iluzji, który polega na pomieszaniu przeżyć czysto psychicznych z 
doświadczeniem duchowym. Takie "doświadczenia duchowe" bywają zwykle uwikłane w cały zespół ludzkich 
potrzeb i mechanizmów obronnych, które czynią człowieka coraz bardziej zamkniętym i zalęknionym. 
Odrzucenie siebie i swojej historii życia w medytacji wynika najczęściej z lęku przed własną słabością, której 
nie chce się uznać i przyjąć. Ów lęk przed własną słabością rodzi obronne nastawienie zarówno do swojego 
życia, jak też do świata zewnętrznego. To właśnie lękowe i obronne nastawienie staje się źródłem 
"powszechnej" manipulacji; najpierw manipulacji sobą, a następnie manipulacji Drugim: Bogiem i 
człowiekiem. Człowiek wchodzi wówczas w swoiste "getto" już nie tylkko duchowe, ale także psychiczne. Na 
takie niebezpieczeństwo narażeni są zwłaszcza ludzie, którzy wchodzą w życie wewnętrzne z głębokimi 
zranieniami emocjonalnymi i moralnymi. Kiedy cała przeszłość osobista bardzo "boli człowieka", wówczas 
kuszony on jest, aby ją przekreślić, by móc "zacząć wszystko od nowa".Autentyczne życie duchowe nie tylko 
nie przekreśla przeszłości, ale -- wręcz przeciwnie -- dąży do odzyskania przeszłości poprzez "uzdrowienie 
wszystkich ludzkich zranień". Chrześcijaństwo buduje nowe życie poprzez zintegrowanie całości życia 
ludzkiego: przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Nie można rozumieć działania Bożego w teraźniejszości, 
jeżeli nie dostrzeże się go także w przeszłości. Rozumienie swojej przeszłości staje się kluczem do 
teraźniejszości i przyszłości. Medytacja chrześcijańska jest w jakimś sensie spotkaniem dwóch historii: wielkiej 
Historii Zbawienia z osobistą historią naszego życia. Moja osobista historia zostaje włączona, zintegrowania z 
Historią Zbawienia. Historia Zbawienia ukazana na łamach Biblii jest jednak nie tylko "historią świętości" 
człowieka, ale także historią jego zagubienia i grzechu. Pierwszym etapem medytacji chrześcijańskiej jest 
nawrócenie wewnętrzne, które rozpoczyna się od rozważań o grzechu i miłosierdzia Bożego. Poprzez 
przedłużoną modlitwę chrześcijanin wprowadza Boga w swoją pogubioną, poranioną i grzeszną przeszłość, aby 
móc ją w pełni powierzyć i oddać Bogu. Chrześcijanin nie szuka najpierw uzdrowienia przeszłości, ale zaufania 
Bogu. Z zaufania zaś rodzi się dopiero uzdrowienie.Po pierwszym etapie oczyszczenia, uzdrowienia swojej 
historii medytujący zostaje zaproszony do skupienia swojej "wewnętrznej uwagi" na Historii Jezusa Chrystusa. 
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Jezus Chrystus w swojej Osobie ucieleśnia i realizuje całą Historię Zbawienia. To właśnie dzięki Niemu moja 
osobista historia zostaje nie tylko uzdrowiona i oczyszczana, ale nabiera nowego znaczenia. Staje się też 
miejscem nowego życia. To właśnie Historia Jezusa czyni "wszystko nowym". W ten sposób medytacja 
chrześcijańska stopniowo przechodzi w kontemplację ewangeliczną Osoby Jezusa Chrystusa: jego Wcielenia, 
życia ukrytego, życia publicznego, Jego nauki, a zwłaszcza Jego śmierci i zmartwychwstania. Dzięki Osobie 
Jezusa Chrystusa, "przez Niego, w Nim i z Nim" w medytacji chrześcijanin nawiązujemy intymną więź z całą 
Trójcą Świętą. To właśnie dzięki medytacji rodzi się w nas coraz pełniejsze życie, które polega na 
wprowadzeniu nas "w sferę życia trynitarnego i stawaniu się przez to synem Ojca, bratem Chrystusa, świątynią 
Ducha tak, że możemy w sposób osobowy wejść w związek z Ojcem, Synem i Duchem Świętym" (Jean 
Daniélou).

(ciąg dalszy w następnym numerze)

Vánoční pořad bohoslužeb

Neděle 24.12.2000 - 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.

Pondělí 25.12.2000 Hod Boží Vánoční.
Mše svaté jako v neděli:
- 6.30 jitřní a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
Od 14.00 bude kostel otevřen k soukromým návštěvám.
Před večerní mší svatou v 16.30 poklona Svátosti Oltářní a sv. požehnání.

Úterý 26.12.2000 - svátek sv. Štěpána, prvomučedníka.
Mše svaté jako v neděli:
- 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
Před večerní mší svatou v 16.30 poklona Svátosti Oltářní a sv. požehnání.

Neděle 31.12.2000 - svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa.
- 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
Pro všechny, kdo chtějí Pánu za uplynulý rok poděkovat bude výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní k tiché 
a soukromé adoraci od 15.00 hodin.
V 16.45 bude děkovná pobožnost a Te Deum za uplynulý rok a celé tisíciletí, prosba o Boží pomoc do 
nového roku a celého tisíciletí a pak mše svatá v 17.00 hodin.

Pondělí 1.1.2001 - Slavnost Matky Boží, Panny Marie.
Mše svaté jako v neděli:
- 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
Před večerní mší svatou v 16.30 poklona Svátosti Oltářní a sv. požehnání.

Sobota 6.1.2001 - Slavnost Zjevení Páně
Mše svaté:
- 6.35 polsky, 17.00 česky.
Před večerní mší svatou v 16.30 poklona Svátosti Oltářní a sv. požehnání.

Neděle 7.1.2001 - svátek Křtu Páně
Mše svaté jako v neděli:
- 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
Před večerní mší svatou v 16.30 poklona Svátosti Oltářní a sv. požehnání.
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Pořad bohoslužeb v prosinci

1. Neděle 3.12.2000 - 1. neděle adventní, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
2. Středa 6.12.2000 - svátek sv. Mikuláše, biskupa.
3. Pátek 8.12.2000 - Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu.
4. Neděle 10.12.2000 - 2. neděle adventní, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
5. Neděle 17.12.2000 - 3. neděle adventní, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
6. Sobota 23.12.2000 - sobota po 3. neděli adventní, mše sv. v 7.35 a 17.00, večerní mše sv. s nedělní 

platností. Mše svatá v Nemocnici Sosna nebude.
7. Neděle 24.12.2000 - 4. neděle adventní, 6.30 česky, 7.50 polsky, jubilejní slavnost rodinného 

společenství.
8. Středa 27.12.2000 - svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty.
9. Čtvrtek 28.12.2000 - svátek sv. Mlaďátek, mučedníků.
10. Středa 3.1.2001 - 16.00 hodin, Setkáni farnosti v KD TRISIA v Třinci na Terase, večerní mše svatá 

nebude.
11. Neděle 14.1.2001 - 2. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
12. Každou neděli půl hodiny před večerní mší svatou je adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a 

svátostné požehnání. Poslední neděli v měsíci - mariánské večeřadlo.
13. 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.
14. Každý čtvrtek po večerní mši svaté a první pátek po ranní mši svaté je výstav Nejsvětější Svátosti 

Oltářní.
15. Každý pátek po ranní i večerní mši svaté je výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní s modlitbou 

Korunky k Božímu Milosrdenství.
16. Mše svatá v Domově důchodců na Sosně je každý pátek v 15.30. Mše svatá v Nemocnici Sosna je 

každou sobotu v 15.30 hodin. Půl hodiny před začátkem mše svaté je možno přistoupit ke svátosti 
smíření.

Redakce neručí za jazykový sled jednotlivých mší sv. Sledujte vývěsku v kostele!

Nedělní a sváteční liturgie v prosinci

1. neděle adventní (3.12.)
1. čtení: Jer 33,14-16; 2. čtení: 1 Sol 3,12-4,2; Evangelium: Lk 21,25-28.34-36
Žalm: odp. K tobě pozvedám svou duši, Hospodine.
ref. Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.

2. neděle adventní (10.12.)
1. čtení: Bar 5,1-9; 2. čtení: Flp 1,4-6.8-11; Evangelium: Lk 3,1-6
Žalm: odp. Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost.
ref. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

3. neděle adventní (17.12.)
1. čtení: Sof, 3,14-18a; 2. čtení: Flp 4,4-7; Evangelium: Lk 3,10-18
Žalm: odp. Plesejte a jásejte, neboť nad námi vládne Svatý Izraele.
ref. Głośmy z weselem, Bóg jest między nami.

4. neděle adventní (24.12.)
1. čtení: Mich 5,1-4a; 2. čtení: Žid 10,5-10; Evangelium: Lk 1,39-45
Žalm: odp. Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář a budeme spaseni.
ref. Odnów nas Boże, i daj nam zbawienie.
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Slavnost Narození Páně
Vigilie (24.12.)
1. čtení: Iz 62,1-5; 2. čtení: Sk 13,16-17.22-25; Evangelium: Mt 1,1-25
Žalm: odp. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.
ref. Na wieki będę sławił łaski Pana.

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

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

Svátek Svaté Rodiny (31.12.)
1. čtení: 1 Sam 1,20-22.24-28; 2. čtení: 1 Jan 3,1-2.21-24; Evangelium: Lk 2,41-52
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.

Svátek Křtu Páně (7.1.)
1. čtení: Iz 40,1-5.9-11; 2. čtení: 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 ześle pokój swojemu ludowi.

2. neděle v mezidobí (14.1.)
1. čtení: Iz 62,1-5; 2. čtení: 1 Kor 12,14-11; Evangelium: Jan 2,1-12
Žalm: odp. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech.
ref. Pośród narodów głoście chwałę Pana.

Úmysly apoštolátu modlitby - prosinec 2000

1. úmysl všeobecný - Aby oslava jubilea vzbudila ve všech lidech ochotu angažovat se ve prospěch 
ochrany a povýšení lidského života.

2. úmysl misijní - Aby děti byly respektovány ve své důstojnosti a aby přestala forma jejich 
zneužžívání.

3. úmysl národní - Aby všichni křesťané byli nositeli Bohem darované naděje ve vstupu do třetího 
tisíciletí.

Charitní okénko

Pozvánka na ples

I v nadcházejícím roce by Vás třinecká Charita chtěla pozvat na další ročník charitního plesu, který se 
bude konat v sobotu 27. ledna 2000 od 19 hodin. 

Ples proběhne na tradičním místě v Domu PZKO v Dolní Lištné. Pro návštěvníky je připraven kulturní 
program, živá hudba pana Czesława Pomykacze, tombola, soutěže apod. Nebude chybět občerstvení a domácí 
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kuchyně. Vstupenky s místenkou v ceně 200,-Kč za osobu je možno objednat u paní Horniakové na telefonním 
čísle 353 391 od poloviny prosince.

Tříkrálová sbírka

V letošním roce byly všechny charity v naší republice pověřeny příslušnými biskupy diecéze organizací 
Tříkrálové sbírky 2001. Konkrétním účelem sbírky v roce 2001 je "pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí a 
podpora charitního díla".

Sbírka bude probíhat dvěma způsoby:

1. dárci mohou přispět zasláním předtištěné poštovní poukázky, které jim přijdou poštou v prosinci 
(centrálně řízená akce z Prahy)

2. možnost přispění během koledování skupinek v období před Slavností Zjevení Páně do 
zapečetěných pokladniček pověřeným vedoucím kolednických skupinek.

Organizací této sbírky v třinecké farnosti byla pověřena ředitelka Charity Třinec, paní Jiřina 
Horniaková, která podá bližší informace všem ochotným spoluorganizátorům na telefonním čísle 353 391. 

Charita Třinec děkuje za dobrou vůli a pomoc všem ochotným pomocníkům a dárcům.




