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Gdy anio³ przemówi³ do niewiast, one pospiesznie oddali³y siê od grobu z bojaŸni¹ i wielk¹ radoœci¹ i bieg³y oznajmiæ to 

Jego uczniom. A oto Jezus stan¹³ przed nimi i rzek³: «Witajcie». One zbli¿y³y siê do Niego, objê³y Go za nogi i odda³y Mu 

pok³on. A Jezus rzek³ do nich: «Nie bójcie siê. IdŸcie i oznajmijcie moim braciom: niech id¹ do Galilei, tam Mnie 

zobacz¹».

Mt 28, 8-35  

Niewiasty u grobu Jezusa



Milí bratøi a sestry! poznat nádheru køes�anského manželství Xaverského, jeho horlivostí pro evangelizaci 
Posílám srdeèný pozdrav z Øíma do mé a hloubìji pochopit podvod, který se skrývá za Indie a Japonska; sv. Františka Saleského, 

rodné farnosti každému jednomu z vás, s pøá- touhou zkusit žít spolu jen tak „na zkoušku“. jeho dialogem s kalvinstvím a odlouèenými 
ním milostiplného prožití velikonoèních svátkù! Mnohé z tìchto snoubeneckých párù nám po církvemi.... Dojem, kterým na mì zapùsobil 
Využívám této pøíležitosti, abych se s vámi zakonèení kurzu vícekrát vyjádøily pøání se nový papež František v tìchto dnech je, jakoby 
podìlil o to, jak pokraèuje má služba v øímské nadále setkávat a pokraèovat v prohlubování se v nìm spojila tato tøi charizmata: chudoba, 
diecézi, i o mé osobní zážitky z tìchto výjimeè- témata týkající se manželství. Z tohoto dùvodu nová evangelizace a vìrnost Kristovu uèení. 
ných dnù, které jsme zde v Øímì prožívali jsme se pøed tøemi lety rozhodli otevøít takové A to je také cesta, po které je církev dnešní 
v souvislosti s pøedáním Stolce sv. Petra Jeho malé „manželské spoleèenství“, které se èa- doby (a tedy my všichni!) pozvána kráèet v této 
Svatostí Benediktem XVI. do rukou jeho sem rozrostlo a do kterého dnes již pravidelnì nelehké dobì. 
nástupce Svatému Otci Františkovi. docházejí páry, které prošly tímto pøedmanžel- Ještì jednou pøeji vám všem Požehnané 

Na úvod pár øádek o mém pùsobení v øímské ským kurzem. Velikonoce! A� osobní setkání s Kristem 
diecézi. Od roku 2009 jsem kaplanem ve Co se týèe otázky zmìny na Petrovì Stolci, vzkøíšeným dá vzejít v našem životì konkrét-
farnosti sv. Hilária; jsou to tedy již ètyøi roky, co musím øíci, že z volby papeže Františka mám ním plodùm odpuštìní a lásky, aby svìt mohl 
vykonávám svou knìžskou službu na stejném velkou radost. V první fázi kardinálové v Konk- øíci o nás, køes�anech: „Hleïte jak se milují!“, 
místì. (Prozatím mi žádná zmìna v tomto láve mìli v úmyslu zvolit úplnì jiného kandi- a mohl tak zatoužit se vrátit k Bohu a mít život 
ohledu nebyla sdìlena, a tudíž je pravdìpodob- dáta, Duch svatý však zavanul jiným smìrem a vìèný! 
né, že zùstanu v této farnosti i pøíští rok.) V této pro mì je to jen další potvrzení toho, že Bùh øídí Prosím o modlitbu i za mì a za službu, 
chvíli máme za sebou více než polovinu lodièku církve jak chce, a to úžasným zpùso- kterou mi svìøil Pán v této mé øímské farnosti.
Pastoraèního roku 2012-2013, a musím øíci, že bem. Minulé století bylo doprovázeno doslova 

Váš P. Zdenìk Gibiecjsem velmi vdìèný Bohu za to, jak nás provází „velikány“ na Petrovì Stolci: Pius XII., Jan 
svou Otcovskou prozøetelností a požehnáním. XXIII., Pavel VI., Jan Pavel II., Benedikt XVI.! 

Kvìtnou nedìli, která otevøela liturgie Každý z tìchto pontifikátù byl dùležitý svou 
Svatého týdne, jsme zahájili procesím v naší specifikou pro dané období. Tak jak je tomu 
ètvrti a následnou mší svatou na otevøeném i v pøípadì Papeže Františka, který již svými 
prostranství, což je již dlouholetá tradice této prvními kroky ukazuje smìr, kterým svìt 
farnosti. Dovolilo nám to i pøíznivé teplé poèasí, potøebuje kráèet v této dnešní dobì. 
které jsme tady v Øímì mìli o minulém víkendu Dovolím si konstatovat, že Benedikt XVI. byl 
(na rozdíl od snìhové nadílky, kterou v tìchto snad jedním z nejvíce „teologicky pøiprave-
dnech prožíváte vy v Tøinci!). Zaznamenali ných“ papežù poslední doby a církev ho 
jsme letos zvýšený poèet vìøících, pøítomných potøebovala, aby mohla kráèet jistì v pravdì 
na procesí a bohoslužbì Kvìtné nedìle, a to o Božím Zjevení, a mohla èelit problémùm, 
díky nadšení, které všeobecnì zavládlo tady které se objevily v posledních letech i uvnitø 
v Øímì po volbì nového papeže Františka. církve samotné. Na Popeleèní støedu jsme byli 

V poslední dobì se na mši svaté objevily všichni knìží øímské diecéze pozváni na 
nové rodiny s dìtmi, které doposud na boho- tradièní setkání s Benediktem XVI., které 
služby nechodily, k èemuž pøispìlo i slavení poøádal vždy na poèátku postní doby. Tøi dny 
nedìlní mše svaté v 10 hod., urèené pro rodièe pøed tímto setkáním jsme se dovìdìli o jeho 
s dìtmi, kterou jsme uzpùsobili tak, aby byla abdikaci, a tudíž jsme byli všichni zvìdaví na 
srozumitelná a zajímavá jak pro dìti, tak pro to, co nám k tomu øekne. Byl to zvláštní pocit, 
rodièe. vidìt papeže, který opouští svùj úøad, aby ho 

Další takovou mou „pastoraèní útìchou“ je pøenechal svému nástupci. Tváøí v tváø všemu 
pøedmanželský kurz, který vedu spoleènì se tomu, co øekl, bìhem asi hodinového projevu, 
dvìma zkušenými manželskými páry, a to pro jsem si znova uvìdomil, jak velikého formátu je 
všechny snoubenecké páry, které se v tom roce tento èlovìk, kterému Pán svìøil vedení své 
pøipravují na uzavøení svátosti manželství. Kurz církve bìhem tìchto posledních 8 let. Oba 
trvá tøi mìsíce a je zakonèen celodenním du- pøedchozí papežové, Jan Pavel II. a Benedikt 
chovním setkáním, kde tyto páry mají možnost XVI., které jsem mìl možnost osobnì pozdravit 
vidìt, že víra je nezbytná pro to, aby se a poslouchat jejich homílie a projevy, byli 
manželství mohlo žít v plnosti. Musím øíci, že skuteènými „velikány“ 20. století. I nový papež 
každý rok vidíme, jak Bùh s tìmito páry udìlá František, bìhem prvních dnù své nové investi-
jeden úžasný pøechod od jakési všeobecné tury, již dává najevo, že i on má co øíci lidstvu 
poèáteèní nechuti se úèastnit této duchovní a problémùm dnešní doby. Modleme se, aby 
pøípravy, k „novému objevu“ toho, co znamená nám ho Pán zachoval po dlouhá léta, protože 
žít v manželství jakožto køes�ané. Mnozí mladí služba, která ho èeká bude velmi nároèná.
dnešní doby necítí žádnou potøebu chodit do Na konci svého povídání, ve svìtle nové 
kostela, protože od svých rodièù žádnou víru volby papeže, chci poznamenat, že tøinecká 
nedostali èi ji vìdomì opustili; navíc, mnoho farnost má skuteènì jednu velikou milost: má tøi 
snoubeneckých párù, i tady v Itálii, døíve než se „Otce Františky“, kteøí jsou povìøeni Kristem 
odhodlají uzavøít sòatek, dìlají zkušenost k její službì - Svatý Otec, Otec biskup a váš 
spoleèného života jako druh a družka bez Otec František, který pracuje ve farnosti dnem i 
manželského sòatku. Bìhem našeho kurzu nocí v „první linii“! V historii církve si Bùh vyvolil 
však vidíme, jak osobní zkušenost života rùzné svaté s tímto jménem, aby se podíleli na 
s Kristem onìch dvou manželských párù, které znovuobnovení církve: sv. Františka z Assisi, 
mi pomáhají s kurzem, pomáhá snoubencùm a to charizmatem jeho chudoby; sv. Františka 

Vítìzství
Smrti, kde jsi se zrodila?
V neposlušné pýše!

Kam kráèíš?
Do temné øíše!

Smrti, kde je tvé vítìzství?
V zatracených!

Copak nevíš, že pøemohl tì Beránek 
nevinný?
I všechny skutky, jež se v tobì 
zmarnily?

Nevìøím na Vzkøíšení,
jsem beznadìj a nicota,
pro mne nežije Boží dobrota.

Má jediná touha je spouš� pouhá
v každém skutku a tvoru,
jsem dárkyní smrtelného moru,
jímž je høích!

I ten pøemohl Lev z pokolení Judova
a rozsápal na svém tìle
v pokoøe køíže, podle vùle Spasitele!

Jsi pøemožena!
Tak jak dlouho ještì budeš s námi 
kráèet?

Dokud s Jidášem budete chleba 
máèet!

I zde jsi poražena!
Copak nevíš, že je zde milosrdenství,
nejvìtší Boží dar?

I pro Jidáše?... kdyby litoval!

AVE

Rudinec Stanislav
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Výzva k př ihláš kám do seminář e 

„Léto s bohoslovcem”: Jan Gajdušek 

Farní festyn 2012: parádièka.

Milí farníci, milá mládež i

Dopis Jež íš kovi

*  *  *

Misijní koláè

ADOPCE  NA DÁLKU – Z MODLITEBNÍHO SPOLEÈENSTVÍ MATEK   

*  *  *

Tř íkrálová
 sbírka 

2013

VELIKONOÈNÍ POZDRAV Z ØÍMA

*  *  *



Je veèer Zeleného ètvrtku. Vrátil jsem se po (pektorál), který užíval jako krakovský biskup jméno František. Ten povzdech, nebo snad až 
veèerní mši svaté na památku poslední a arcibiskup. Ponechal si i svùj jednoduchý výkøik svìtcùv zní: „Láska není milována!“. 
veèeøe Pánì a usedám, abych napsal prsten ve tvaru køíže, který používal od Snad to bude docela podstatný rys nového 
èláneèek pro dubnový Most. O èem by mìla biskupského svìcení. O jeho nástupci, papeži pontifikátu, protože ve všech dosavadních 
být øeè, ne-li o událostech posledních ètrnácti Benediktu XVI. øekl jeden z jeho nejbližšího promluvách papež František na lásku Boží 
dnù, které se zapíšou do novodobých dìjin okolí, že papež si nevybírá a obléká to, co mu mimoøádnì poukazuje, když mluví o milo-
církve i svìta… Vlastnì jde o jedinou událost. dají. Papež František tedy jde ve šlépìjích srdenství, o odpuštìní høíchù, o milosrdném 
Po odstoupení papeže Benedikta XVI. ze svých pøedchùdcù, jenomže lidé v honbì za povolání uèedníkù, zvláštì nìkterých. Druhý 
služby Kristova námìstka a nástupce sv. senzacemi velmi rychle zapomínají. Papež den po svém zvolení neèekanì opouští 
apoštola Petra jsme všichni èekali nové mluví o chudobì, o církvi pro chudé. Je Vatikán, aby se nenápadnì objevil v bazilice 
konkláve. Èasu do Velikonoc mnoho nebylo a ovšem otázka, zdali víme, co to chudoba je. Panny Marie Vìtší, položil kytièku kvìtù pøed 
jistì jsme chovali kdesi v koutku srdce pøání, Nezdá se, že by mìl papež v úmyslu nechat známý obraz Santa Maria Salus populi 
aby o Velikonocích byl již nový papež. zbourat svatopetrskou baziliku se všemi k ní Romani a setrval tam v delší tiché modlitbì. 
Mnohokrát jsme slyšeli i pochybnosti: patøícími budovami. Tyto budovy byly budo- Jistì: u Panny Marie a od Panny Marie se 
konkláve mùže být dlouhé, vždy� papež vány hodnì dávno v tom stylu, v jakém byly uèíme lásce k Bohu, ale i moudré chudobì. 
Benedikt XVI. stejnì jako jeho pøedchùdce bl. budovány. Chudoba není stav penìženky, Tìžko si pøedstavit, že by Svatá rodina 
Jan Pavel II. nasadili tak vysokou la�ku. Jistì, nebo konta v bance. Chudoba je postoj nemìla co do úst, stejnì jako to, že by toho 
kdyby bylo jen na lidech, mohlo se to protáh- k tomu, co mám. Mohu mít miliony a pøitom mìla tolik, že by jí „nevyšlo“ ani zajít do 
nout na delší èas. Jenomže tak, jako si Ježíš být chudý, protože z toho použiji pro sebe jen Jeruzalémského chrámu. Jistì, prostota a 
Kristus sám povolal a vyvolil sv. Petra, tak tolik, kolik potøebuji a jsem ochoten pomoci chudoba, ovšem moudrá prostota a moudrá 
podobnì si vybíral skrze volbu i jeho tìm, kdo jsou v nouzi. A tady církev se nemá chudoba sluší každému a my mùžeme jen 
nástupce. Zdá se to zvláštní, ale je jisté, že za co stydìt. Kolik škol, vzdìlávacích Svatému Otci Františkovi pøát, aby vždy byl 
Pán dobøe zná všechny, které do této služby zaøízení, nemocnic, domovù pro rùznì pro naši inspiraci a povzbuzení záøivým 
povolá i v budoucnosti, až do svého slavného zdravotnì postižené a charitativních zaøízení pøíkladem obojího. Mùžeme mu pøát a jistì 
pøíchodu na konci èasu. V úterý 12. bøezna na celém svìtì provozuje a financuje…! pøejeme a vyprošujeme, aby mu onen výkøik 
odpoledne tedy kardinálové vstoupili do Tìžko si pøedstavit, že tøeba církevní škole dá jeho papežského patrona o tom, že „láska 
konkláve. Ještì téhož podveèera se usku- nìkdo elektøinu, teplo èi uèebnice zdarma, není milována“, pomáhal uèit nás, lid mu 
teènilo jedno kolo volby a hustý, èerný dým protože je to církevní zaøízení. Proto v historii i svìøený této lásce. A my si mùžeme navzájem 
doslova se valící z komínku Sixtinské kaple dnes lidé, kteøí tuto èinnost vidí, rádi pod- pøát a vyprošovat, abychom byli Františko-
ohlásil, že papež ještì není. Stejná situace porují. Nakonec i charita, i když má svùj statut vými pozornými a odvážnými žáky bez ohledu 
byla druhý den pøed polednem. Volbu je církevní organizací. Chudoba je tedy na to, jak foukají všelijaké mediální vìtry. 
provázela modlitba celé církve, a jak jsme dobrovolný nedostatek nadbyteèného a ne- Jediným Stvoøitelem a Spasitelem je pøece 
mìli možnost vidìt i v chladnu a dešti bylo potøebného a to je vnitøní stav duše a inte- Bùh.
námìstí sv. Petra celou dobu plné. Obvykle ligence, zatímco bída je nedobrovolný P. František
krásná atmosféra: žádné výtržnosti, rozbíjení, nedostatek životnì dùležitého a to není 
žádné billboardy se sliby potencionálních ctnost, ale defekt. Ježíš Kristus blahoslaví  
kandidátù, prostì nic z toho, co bìžné volby chudobu, ne bídu, blahoslaví chudobu 
doprovází. A kolem sedmi hodin veèer v duchu, ne na duchu, chudoba na duchu je 
13. bøezna zaèal z komínku stoupat k obloze diagnóza. A tak papež František, stejnì i jako 
hustý bílý dým a vzápìtí se rozeznìly jeho pøedchùdci uskuteèní ideál chudoby, i 
všechny zvony baziliky sv. Petra oznamující, když je obklopen nádhernými chrámy a 
že ony Petrovy klíèe Božího království opìt budovami Vatikánu. Nakonec když papež 
nìkdo drží v ruce. Kdo to je? Na to jsme si odchází, a� už umírá, nebo jako Benedikt XVI. 
museli dost dlouho poèkat, ale doèkali jsme abdikuje, nemùže z toho nic odkázat nìkomu 
se. "Annuntio vobis gaudium magnum: jinému, prostì to nepatøí jeho osobì. Vzpomí-
Habemus Papam..." Kardinál protodiakon ale nám si na jednu paní, to bylo ještì za èasù 
nedal pøíležitost k dlouhému potlesku a do- Jana Pavla II., jak se pohoršovala nad jeho 
povìdìl: "Jorge Mario kardinál Bergoglio, prstenem. Kolik je chudých a on nosí zlatý 
který si vybral jméno František." Pak se prsten. Ježíš Kristus žádný prsten nenosil, 
objevila na balkonu svatopetrské baziliky mìl by jej dát chudým. Tak jsem jí øekl, a� 
postava v bílé klerice s úsmìvem na tváøi a zkusí v tom smìru papeže zahanbit a z tìch 
svìt uslyšel první slova: "Bratøi a sestry - asi pìti prstenù, které má na obou rukou, a� 
dobrý veèer…“ Jak víme, nový Svatý Otec je jeden chudým vìnuje, zùstanou jí ještì ètyøi… 
z Argentiny. Vystudoval chemii, filozofii, teolo- Neodpovìdìla, jen ve tváøi jsem vidìl docela 
gii. Vstoupil do jezuitského øádu, stal se zarputilý výraz. (Jak je knìz nepøíjemný, když 
knìzem, biskupem, kardinálem, papežem… øekne pravdu, když je solí, ne hromádkou 
docela standardní cesta. Svìt ale pøekvapil cukru!) Nakonec o tom si mùže udìlat úsudek 
svou prostotou, upøímností a chudobou. Je- každý sám.
nomže ani jeho pøedchùdci se v tomto smìru Já jsem si ale vzpomnìl na jeden povzdech 
neodlišovali. Když byl zvolen Jan Pavel II., sv. Františka, když jsem slyšel, že nový 
ponechal si svùj dosavadní náprsní køíž papež, kardinál Bergoglio si neèekanì vybral 
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Láska není milována…
Rok Eucharistie

Gratulace

Pìší pou� pro mládež 
a dìti na Kozubovou
Chtìla bych pozvat všechny dìti a mladé 

na pou�, která se koná 8. kvìtna 2013 a míøí 
na Kozubovou. Je to setkání mládeže a dìtí 
z našeho dìkanátu. Organizátorem je 
farnost Jablunkov. Na pou� pojedeme 
autobusem, sraz bude u kostela v 8. hod. 
ráno a pojedeme smìr Košaøiska. Poté 
pùjdeme pìšky. Bìhem cesty se pomodlíme 
rùženec, nìco zazpíváme a když vyjdeme 
nahoru,  bude mše svatá, která bude 
sloužena venku. Po mši svaté má pøipra-
vený program mládež z Jablunkova a 
následuje adorace. Návrat je plánován 
kolem 15 hod. 

Vezmìte si sebou svaèinu, pití, pár korun 
na útratu a hlavnì obuv na hory. Zájemci a� 
se hlásí u mì. Na všechny se moc tìším a 
doufám, že se naplní autobus.

Farní teta Silva

*  *  *

*  *  *



MOST: Jak jste se dostali k SNE Zacheusz? MW: Myslím, že takovým opravdovým z té druhé strany jako zodpovìdní za jeho 
svátkem pro spoleèenství je CZUWANIE prùbìh. Bylo velmi pouèné a silné vidìt, jak Marie Wawreczková, dále jen MW: V roce 
–Veèer chval, který je vždy tøetí sobotu Bohu staèí k svému pùsobení nedokonalé 2011 pøi pìší pouti do Czêstochwy jsme 
v kostele sv. Køíže u františkánù v Cieszynie a lidské osoby, jak svou moc vylévá na ty poznali Otce Efraima, který založil v Cieszynie 
v Jablunkovì v dohodnutou sobotu. Veèer nejnepatrnìjší a nehodné. Myslím, že to bylo spoleèenství Zacheusz, formující pøevážnì 
chval zaèíná konferencí na urèené téma, ještì silnìjší a hloubìji se nás dotýkalo mladé lidi, kteøí chtìjí prohloubit svou víru. 
následuje modlitba rùžence, slavení Eucha- pùsobení Ducha svatého na úèastníky i nás Jelikož hranice padly, tak spousta mladých ze 
ristie s modlitbami o uzdravení, adorace, je samotné.Zaolší se k tomuto spoleèenství pøipojila a tak 
zde místo i pro svìdectví a další modlitby. Je vznikla nutnost vytvoøit jakousi poboèku a to 
to takový duchovní maratón, ale vìøte, že po v Jablunkovì.  Zacheusz vstoupil do Školy JW: Èlovìk, když otevøe své srdce Bohu, je 
jeho absolvování se budete cítit více po-Nové Evangalizace, která je zamìøena hlavnì naplnìn Duchem Svatým, jeho nekoneènou 
vznesení a utvrzení ve víøe. Tato nová forma na vedení kurzù. Pozdìji jsme se setkali láskou, moudrostí, pokojem. Pak pochopíme, 
se stále více objevuje v Polsku, na Slovensku, s lidmi, kteøí už prošli nìjakým kurzem a byli že pravým  štìstím  je dávat druhým lidem, tak 
ale i u nás v Èesku se v podobném duchu tak nadšení, že jsme se rozhodli sami základní jak Bùh obdarovává nás. V tom okamžiku 
neslo celostátní setkání mládeže ve Zïáru.kurz Nowe ¿ycie absolvovat. vidíme kolik krásy je v nás lidech. Bùh touží po 

tom, abychom se nechali milovat jeho láskou, 
MOST: Co je kurz Nowe ¿ycie? a skrze jeho pøítomnost uvìøili, že nás Jan Wawreczka, dále jen JW: Pìší pou� do 

obdarovává všelijakými dary. Sám Bùh pak Czêstochowy jsme absolvovali od roku 2009 MW: Kurz je tøídenní - zaèíná v pátek 
tyto dary používá pro záchranu nás lidí, tohoto ètyøikrát. Jsou to úžasné rekolekce na nohou, odpoledne a konèí v nedìli odpoledne. Je 
svìta. Této Boží moudrosti se nám dostává i které prohloubily naši víru natolik, že jsme se urèen vìøícím k oživení víry a k prohloubení 
ve škole nové evangelizace ZACHEUSZ, rozhodli, že pùjdeme v našem manželství svého vztahu k Bohu. Nejsou to klasické 
právì na tìchto kurzech. Doporuèujeme tyto Pánu Bohu naproti. Zaèali jsme navštìvovat duchovní cvièení. Mají podobný obsah, ale 
kurzy, možná i Ty tam najdeš právì to, co spoleèenství Zacheusz – Czuwania - veèer jsou pøedávány jinou, novou formou. Zažili 
hledáš.chval - a pravì tam, hlavnì já, jsem zjistil, že jsme nejedno pøekvapení a také slyšeli krásná 

budu mít ještì hodnì práce a hlavnì Pán Bùh svìdectví tìch, kteøí kurz vedli. Kurz nás 
se mnou, než øeknu - ano Ježíši, Ty buï mým natolik zasáhl, že jsme se okamžitì zapsali na MOST: Dost se hovoøí o tzv. kurzech ALFA. 
Pánem, chci, abys Ty rozhodoval v mém další kurz:  Emaus – jak porozumìt lépe Je známo, že se jedná o kurz základù 
životì, chci, abys byl všude na prvním místì, Božímu slovu – objevit Bibli. køes�anské víry, vznikl v roce 1977 v jednom 
nejenom v kostele na mši svaté, ale hlavnì ze sborù anglikánské církve a dnes je nabízen JW: Na tomto kurzu nás nejvíc oslovil Duch 
v manželství, v rodinì, v práci, zkrátka všude. cca 170 køes�anskými denominacemi po Svatý. Jak už bylo øeèeno skrze svìdectví, 

celém svìtì. Jaký je Váš soukromý názor na promluvy lidí, kteøí kurz vedli, jsme pochopili, 
tyto kurzy? Je Vám známo, že by se mj. i tímto že Duch Svatý je OSOBA, která miluje, cítí, MOST: Jak pracuje Zacheusz?
smìrem mìla vydat i naše katolická církev? pláèe, smìje se, ale hlavnì poøád na nás MW: Mladí, ale i starší lidé se setkávají 

èeká, oslovuje nás skrze Svátosti, Církev, MW & JW: Kurzy Alfa, do kterých jsme také jednou týdnì v pátek v kostele U Alžbìtinek 
skrze lidi, skrze rùzné okolnosti dìlá všechno mìli možnost nahlédnout, jsou jiné v tom, že v Jablunkovì od 19.30 do 21.00 hod. Program 
proto, abychom byli š�astní. Na dalším kurzu -  jsou urèený hlavnì pro ty, kdo hledají Boha. je vždy pøipraven na dané téma. V únoru byl 
EMAUS  nás Bùh oslovil – slovem - Biblí. Více se v nich dozvídáme o základech víry, dopodrobna probírán manželský slib, takže 
Možná právì proto, že v prvním kurze Duch poznáváme Boha Otce, jeho lásku k nám. první únorové setkání bylo na téma: Slibuji Ti 
Svatý naše srdce i manželství uzdravil natolik, Seznamujeme se s Ježíšem a tím co pro nás lásku, druhé únorové setkání: Slibuji Ti vìrnost 
že nám Písmo Svaté zaèalo být více srozu- udìlal a pøipravujeme se na pøijetí Ducha a ètvrté poslední: Slibuji Ti úctu. Mezitím, 
mitelné. Po kurze Emaus øíkám manželce: svatého a jeho darù. Letos je rokem pøíprav na v tøetí pátek spoleèenství Zacheusz vždy slaví 
„Nezdá se Ti, že ty kapitoly, verše jsou nìjaké nabídnutí tìchto kurzu v pøíštím roce pro Eucharistii. Mìli jsme možnost být na druhém 
jiné?“ Shodli jsme se, že jiné jsou v tom, že širokou veøejnost. Uvažujeme o této pøípravì, setkání a mohu øíct, že bylo velmi pøínosné 
jsou živé, právì skrze Ducha Svatého. abychom mohli být k dispozici církvi pro ve-a krásnì prožité nejen pøítomnými manželský-
V Písmu Svatém jsme nalezli pokoj, život dení takových kurzù. Myslíme si, že v našich mi páry ale i tìmi, kteøí se na manželství 
vìèný, samého Pána Boha. Ètení Písma podmínkách mohou mít vìtší uplatnìní.teprve pøipravují. Velmi bych takové setkání 
Svatého obohacuje náš život, naši rodinu.doporuèila všem snoubencùm. Bøeznovým 

Pøipravili Iveta a Marian Kozokovitématem byla modlitba CREDO – zamyšlení 
nad svou vírou. Musím øíct, že èím dál více MOST: Víme, že jste kurz Nowe ¿ycie 
sympatizujeme s tímto spoleèenstvím a èasto absolvovali podruhé. Jak to? PS: pokud máte zájem se dozvìdìt a poznat 
se úèastníme jejich setkání. více, napište manželùm Wawreczkovým na MW: Ano, po kurzu EMAUS jsme byli 

tyto emailové adresy: mariolawa@seznam.cz oslovení k pomoci pøi organizování kurzu 
nebo j.wawreczka@seznam.cz  Nowe ¿ycie. Mohli jsme si tento kurz prožít i MOST: Co ještì Zacheusz organizuje? 

Na našich stránkách se snažíme nejen informovat o dìní v naší farnosti, ale rovnìž informovat o všem, co je zajímavé a pozitivní pro 
každého katolíka, každého køes�ana. Tím jsou bezpochyby hnutí, jejichž èinnost je postavena dùslednì na našem uèení, jsou v rámci naší 
církve a nìjak zlepšují naši víru, náš vztah s Bohem. Hnutím, které si bezesporu zaslouží naši pozornost a znalost, je hnutí - kurz „Nový 
život“ (v polském originále Kurs Nowe ¯ycie). Tento kurz organizuje hnutí Škola nové evangelizace Zacheusz z polského Tìšína, které má 
i svou „vìtev Zaolzie“. Více o SNE Zacheusz najdete na www.sne.franciszkanie.pl. První letošní bìh se konal o víkendu od 11. ledna 2013 
do 13. ledna 2013 v polském Tìšínì. Tohoto kurzu se zúèastnili i naši známí ze sousední farnosti Vendrynì, manželé Marie a Jan 
Wawreczkovi. V této souvislosti jsme jim položili nìkolik otázek. 
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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

MOST 232/XX

Rycerstwo Niepokalanej –  Ś wię ty Maksymilian Maria Kolbe

*  *  *

*  *  *

Køes�anství nejpoèetnìjší 
náboženství na svìtì 

Habemus papam ! (?) 

Zprávy zlé i dobré…

Velké vodní øádìní

Př íprava dě tí 
k 1. svatému př ijímání

P. Petr Prokop Siostrzonek, př evor bř evnoského kláš tera
Jak se mají, co dě lají: 

Milí č tenář i MOSTu, 
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Ministranti v novém

„ Abychom se nepropadli do Západního Ně mecka“

KOZUBOVÁ 2012

*  *  *

Charita Tř inec 
2011 –  2012

MOST 232/XX

Jak jsem se 
v roce 2003 mýlil

Práce v naší farnosti 

pokraèují

(pokraèování na str. 6)

Letní tábor pro dìti

*  *  *

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

*  *  *

*  *  *

STALO SE V ROCE 2012

Kdy: sobota 22. 6. 2013 
Odjezd: v 7. hod ráno od 1. ZŠ
Cena: 250 Kè dospìlý a 200 Kè dítì, pro 

víceèlennou rodinu se budu snažit 
zajistit slevu.

 Jedná se o pou� „Podwórkowych kó³ek 
ró¿añcowych“, kde se setkávají dìti z rùzných 
koutù svìta. Pro naše dìti je pøipravený program 
v autobuse formou kvízù a hádanek. Na 
parkovišti si zahrajeme na „lajdy“. V Czestochové 
je program vždy pøichystaný a ukonèený mší 
svatou pod širým nebem. Každá rodina si mùže 
udìlat program podle sebe. V pøípadì, že by jelo 
dítì samo, musí mít platný cestovní doklad.

Motto letošního setkání je „Vìøím v Tebe, Bože 
živý“. Mùžete tuto pou� darovat dítìti k prvnímu 
svatému pøijímáni jako podìkování.
Nebojte se vyrazit s námi. Panna Maria na nás 
èeká.

Kdyby nìkdo chtìl tuto pou� podpoøit finanènì, 
budeme moc rádi. Pøihlásit se mùžete sms 
zprávou nebo e-mailem. Tel: 605 325 749, 
S.Krezelokova@seznam.cz

Na všechny se moc tìší Silva

Na první pohled to tak možná vypadá, ale ty 
tøi dny jsme opravdu nestrávili na stromì. 
V pátek 15.3.2013 jsme se vyšplhali na úpatí 
Javorového, kde jsme „zahnízdili“ na chatì 
Lípa. Tím zaèalo tøídenní soustøedìní malé 
scholy. 

Nejoblíbenìjším bodem programu bylo sa-
mozøejmì jídlo, což se letos obzvláštì poved-
lo, takže bez dalších komentáøù bychom mohli 
prohlásit soustøedìní za zdaøené díky našim 
skvìlým kuchaøkám Hance a Majce. Jen si to 
pøedstavte – jste na chatì v horách, kolem 
hluboké lesy, venku pùlmetrové závìje, ticho, 
jen v krbu a v kuchyòských kamnech praská 
oheò, voní domácí „špyrky“ a do toho pomlas-
kávají dìti, baštící placky. Není to idylka?

Ale vra�me se k tomu, proè jsme sem 
vlastnì jeli. Dùvod nebyl jeden, jak tomu 
obvykle bývá, ale hned dva (teda s tìma 
plackama už jsou to vlastnì tøi). 

Takže hlavnì jsme pøijeli zpívat, zpívat 
a zpívat. Na zkouškách se dìti snažily moc 
a dospìlí ještì víc, aby jejich krásné hlasy 
rozvíjeli a sladili dohromady a do hlav natloukli 
hory písní na pøicházející velikonoèní svátky. 
Abychom hodiny prosezené na zkouškách 
vyvážili, vyrazili jsme øádit ven. Èerstvì napa-
daný sníh nám k tomu poskytl ideální podmín-
ky. Hledali jsme Yettiho a taky jsme vyrazili na 
prùzkumnou procházku tzv. nazvanou „lesem 
až co snesem“ – tedy  rovnou do vrchu  a pak 
prostì po zadku a jiných náhodnì se nama-
nuvších èástech tìla dolù. Naštìstí se nám 
v pátek pøed odjezdem podaøilo nabalit i boby 
a lopaty. Ty jsme využili k tomu, abychom 
zbytek sil zanechali na svahu u chaty pøi 
sáòkování a eskymácké honièce.

Když jsme se dost vyzpívali a vyøádili, pøišel 
èas pro chvíli ztišení. Vydali jsme se pomyslnì 
s Ježíšem na køížovou cestu. Díky pøiprave-
ným symbolùm jsme si mohli lépe uvìdomit 
okolnosti Jeho cesty na Golgotu a pomohly 
nám zapamatovat si nìkteré situace z Ježíšo-
va chování, abychom je mohli napodobovat ve 
svém životì. Byla to také jedna z krásných 
chvil, která nám pomohla sjednotit se v Kristu 
a budovat naše vzájemné vztahy. Tedy další 
dùvod, proè jsme sem jeli. Chtìli jsme se lépe 
poznat a prostì pobýt spolu, jen tak si 
popovídat. Na to pøi zkouškách bìhem roku 
není èas a byla by škoda, kdybychom spolu 
zpívali, ale vlastnì o sobì nic nevìdìli.

V nedìli jsme kromì spoleèné modlitby 
a opìt skvìlého obìda už jen pomalu uklízeli 
a dávali chatu do poøádku. Stihli jsme ještì 
poslední zkoušku zpìvu a natoèili jsme 
videoklip, který si mùžete prohlédnout na 
našem farním webu trinec.farnost.cz.

Øíká se „bylo to krásné a bylo toho dost.“ 
Asi je to pravda. Za sebe mùžu øíct, že dost 
(kromì jídla) bylo urèitì tìch opravdu krásných 
chvil, na které budu dlouho a ráda vzpomínat 
– minimálnì do té doby,  než spolu zase 
nìkam vyrazíme.

Za Malou scholu Eva

Pou� pro rodiny 
a dìti do Czêstochové

Víkend na Lípì

*  *  *

*  *  *

Po nìkolika letech jsme se rozhodli zorganizovat pro vaše dìti letní tábor.

Kde: Návsí Jasení

Kdy: Od 17.8.2013 do 24.8.2013

Cena: 1200 Kè

Pøihlášky na tábor budou k dostání u p. Silvie Kreželokové, p.Tomáše Kyvalského 

a zákristii.

Poèet dìtí je omezen, proto kdo se døíve pøihlásí, má vìtší šanci. 

V cenì je ubytovaní, 5 krát strava, pitný režim a doprava na výlet.

Obracíme se s prosbou na naše farníky, kdyby nìkdo chtìl pomoc finanènì, budeme 

moc rádi a penízky využijeme ve prospìch dìtí.

Pøedem moc dìkujeme a na všechny dìti se tìší Silva, Kivi a naše tøinecká mládež.

DÌTSKÝ BAZÁREK  
0 - 15 let
JARO - LÉTO
  Bundy,  boty, kalhoty, dupaèky, overálky, punèocháèe,  koèárky, postýlky, 
autosedaèky
6. - 9. 5. 2013

 Køes�anské støedisko HUTNÍK
ul. Revoluèní, Tøinec, nad evangelickým kostelem
                           vchod z ulice od Lidového domu
pøíjem vìcí:   6. 5.        od 10:00 do 18:00 hodin
prodej vìcí:   7. - 8. 5.  od 9:00 do 18:00 hodin
výdej vìcí:    9. 5.       od 12:00 do 18:00 hodin
Pøijímáme pouze èisté a nepoškozené vìci
Za každou vìc k prodeji vybíráme 1 Kè
Pøijímáme na osobu maximálnì 30 kusù
info: e- mail: detskybaz@seznam.cz

„Vdìènost nám otevírá oèi, uèí úctì, tvoøí 
vztahy, zbavuje smutku, naplòuje úžasem 
a radostí. Vdìènost èiní èlovìka lidštìjším.“

Milí farníci a ètenáøi MOSTu!
Když jsme letos zaèali pøipravovat naši tradièní 

farní akci Misijní koláè, øíkali jsme si, zda letos 
vybereme dostatek financí, abychom mohli opìt 
zaplatit naše adoptované dìti. Víme, že doba je 
tìžká, co se týká financí a hluboko do kapsy mají 
jak rodiny s dìtmi, tak i senioøi. Ale peníze pro 
adoptované dìti potøebujeme a tak jsme zaèali jako 
každý rok oslovováním sponzorù, abychom mìli 
peníze na nákup potøebných potravin. Sponzoøi 
dali, co mohli a my tak mohli nakoupit vše potøebné 
na naše peèení. Vzhledem k našemu sortimentu, 
který tvoøí koláèe, linecké tyèinky a kremrole jsme si 
trochu rozdìlili, co kdo upeèe a pak jsme se už dali 
do práce. Pøi všech pøípravách a peèení jsem si 
uvìdomila, kolik lidí je do akce zapojeno, lidí, kteøí 
tzv. „nejsou vidìt.“ Bylo fajn dostat sms-ku napø. 
„mám 70 vajec, kdy je mám donést?“… a 
pokraèování „kdybys potøebovala pomoct, dej 
vìdìt.“ Bylo prima si objednat 10 kg marmelády 
a pak se dozvìdìt, že je to sponzorský dar nebo 
dostat nìkolik kg oøechù, abychom pak napekli ty 
oøechové koláèky, po nichž se letos opìt zaprášilo. 
Bylo pøíjemné zjistit, že byl takový zájem o naše 
velké sobotní peèení, kde se peèou koláèe z 22 kg 
mouky, že jsem musela zájemce s lítostí odmítat, 
nebo� bychom se do naší kuchynì už nevešli….
A tak bych mohla pokraèovat dál až po ty, kdo nám 
pøišli pomoci rozdávat a neváhali jít pìšky ráno 
z domu více než pùl hodiny ve více než 
10 stupòovém mrazu nebo nechávali hlídat dìti 
další rodinì nebo pøišli, pøestože se ještì mìli léèit. 
Samozøejmì díky patøí tìm, kdo pøispìli do kasièek 
a také kdo mi pomohli to vše doma a pak v salce po 
rozdávání uklidit a v neposlední øadì všem, kdo na 
nás pamatovali v modlitbì za zdárný prùbìh naší 
akce.

Dnes jsme koláè rozdali, vybrali jsme 58 120,- 
Kè a teï už zbývá jen poslat peníze tam, kam patøí. 
A tak teï sedím a myslím s vdìèností na všechny 
ty, kdo pøiložili ruku a srdce k našemu spoleènému 
farnímu dílu. Ještì jednou dìkuji všem za naši 
spoleènou akci, ze které budou mít užitek dìti na 
Ukrajinì, na Haiti, v Kongu a Indii. Dìkuji také 
jménem Otce Mariána Kuffy, kam opìt dáme zbytek 
darovaných financí. 

Za organizátory akce Pavla Golasowská

Misijní koláè 2013



SprawdŸ z mam¹ i tat¹, czy wiecie             

Na Wielkanoc od dawien dawna by³ zwyczaj œwiêcenia pokarmów. Ka¿dy z darów, który 
niesiemy w koszyku ma swoj¹ symbolikê. Podanym ni¿ej symbolom przyporz¹dkuj 
odpowiednie potrawy.

1. . . . . . . . . . . . symbol nowego ¿ycia

2. . . . . . . . . . . . symbol Jezusa, który odda³ za nas swoje ¿ycie oraz symbol Jego 
                       zwyciêstwa nad œmierci¹

3. . . . . . . . . . . . symbol dostatku i zamo¿noœci

4. . . . . . . . . . . . symbol domu, mi³oœci Boga do nas oraz podstawowy pokarm

5. . . . . . . . . . . . symbol ulepszania œwiata i obrony przed zepsuciem

6. . . . . . . . . . . . symbol si³y i zdrowia

Prožíváme dobu velikonoèní. My už teï nepatrných bratøí, mì jste uèinili“) 
víme, co všechno se stalo, že Ježíš vstal a nabídnutou spásu s vdìèností pøijmìme. 
z mrtvých a jaké události následovaly. Ale Odsoudit by se mohl jen èlovìk sám, 
uèedníci to nevìdìli. Byli z toho celí vedle, pokud by se chtìl úmyslnì odlouèit od 
ani nechtìli uvìøit ženám, které se vrátily Boha a jeho lásky. 
od Ježíšova hrobu a pøinesly jim tu Už apoštolové chtìli vìdìt, kdy ten den 
radostnou zprávu, kterou slyšely od pøijde, a proto se ptali Ježíše: „Kdy to 
andìla – Ježíš žije! Nemohli to pochopit. bude?“ On jim odpovìdìl: „O tom dni 

nikdo neví, ani andìlé v nebi, ani Syn Ježíš se jim pak ještì 40 dní po svém 
èlovìka, jenom Otec“ (Mk 13,32). zmrtvýchvstání zjevoval. Tak jako døíve 

Symbolem spravedlnosti jsou odedávna s nimi jedl a pil a uèil je o Božím králov-
váhy. Boží spravedlnost je však jiná než ství. Až pøišel den, kdy k nim naposledy 
lidská. Bùh totiž vidí do srdce a zná promluvil, pøislíbil jim svého svatého 
úmysly všech lidí. Nechce lidí odsoudit, Ducha a vstoupil na nebe. Mùžete si 
ale zachránit. o tom pøeèíst hned na zaèátku jedné 

z knih Nového Zákona – 

Skutkù apoštolù. Píše se tam: 
„… byl pøed jejich zraky vzat 
vzhùru a oblak jim ho zastøel.“ 
Všimnìte si, že se tam mluví 
o oblaku. Ten oblak je sym-
bolem, znamením neviditelné 
Boží pøítomnosti mezi lidmi. 
Možná si vzpomenete na 

pøíklady ze Starého zákona – 

na oblaèný sloup, který pro-
vázel Izraelity pøi cestì do 
zaslíbené zemì (Ex 13,21) 
nebo na setkání Mojžíše 
s Bohem v oblaku na hoøe 
Sinaji, kde od Nìj pøevzal 
desatero (Ex 24,15). Znamená 
to tedy, že nás Ježíš pøi svém 
nanebevstoupení neopustil. Je zde na 
zemi stále tajemnì pøítomný, jen ho 
nevidíme. Mùžeme také už teï zakoušet 
poèátek Jeho království a to v církvi, tedy 
ve spoleèenství nás vìøících.

Ježíš usedl po pravici Boží – to 

znamená, že zahájil svou vládu, že On je 
Pán a Král. U Otce se za nás neustále 
pøimlouvá. 

A jak bude probíhat Kristùv pøíchod na 
konci èasù? Bude to den soudu, kdy Boží 
Syn pøijde soudit živé i mrtvé ve své slávì 
i s andìly. Všechno vyjde najevo, budou 
odhalena tajemství lidských srdcí. Písmo 
svaté nás nabádá, abychom byli pøiprave-
ni. Buïme milosrdní k druhým lidem, tak 
jako je Bùh milosrdný k nám, pomáhejme 
a braòme slabší („Amen, pravím vám, 
cokoliv jste uèinili jednomu z tìchto mých 

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)
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Panna Maria Královna

Vyznání víry – 3. èást

VYZNÁNÍ VÍRY –  6. Č ÁST

AKCE PRO DĚ TI
  9.2.2013 - Karneval
20.2.2013 - Jarní táborek
10.3.2013 - Pìší køížová cesta
  8.5.2013 - Pou� na Kozubovou
èerven - dìtský den a táborák
  1.7.2013 - Pou� na Prašivou
17.8.2013 - 24.8.2013 

- Farní tábor Návsí-Jasení

Na všechny se tìší farní teta Silva 
a tøinecká mládež.

Ježíš „vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud pøijde soudit živé i mrtvé.“

Pě š í Kř íž ová cesta 
pro dě ti

Chtìla bych pozvat všechny, kdo se s námi 
chtìjí pomodlit Køížovou cestu tak trochu jinak 
a vydat se pìšky, cestou se zastavit a 
pøipomenout si, kolik toho za nás Pán Ježíš 
musel obìtovat. Srdeènì zveme dìti a 
každého, kdo chce nìco obìtovat pro druhé.

Pìší Køížová cesta se koná v nedìli 10. bøezna 
2013, sraz je v 15.15 hodin u zákristie. 
Pùjdeme tak jako loni do kaplièky na Osùvky. 
Sebou vezmìte prosím rùženec, teplé 
obleèení. Nemìjme strach vyjít a ukázat lidem 
Boží pravdu.

Na všechny se moc tìší Silva.

Dìtskou stránku pøipravují Lucka a Eva

Správné odpovìdi: 1b 2a 3a 4c 5c 

Test znalostí 

1. Na které hoøe byli apoštolové s Ježí-
šem, když Ježíš vstoupil na nebe?

a) na hoøe Tábor 
b) na hoøe Olivové 
c) na hoøe Ararat 

2. Co v Písmu svatém obvykle vyjadøuje 
symbol oblaku? 

a) Boží pøítomnost 
b) Boží hnìv 
c) Boží trest 

3. Která z tìchto vìt Písma je správná?
a) Cokoliv jste uèinili jednomu z mých

nepatrných bratøí, mnì jste uèinili.
b) Cokoliv jste uèinili mnì, uèiním já vašim

nepatrným bratøím.
c) Cokoliv jste uèinili jednomu z mých

nepatrných bratøí, zbyteènì jste uèinili.

4. Kdy bude konec svìta, to
a) neví nikdo
b) vìdí Svìdkové Jehovovi
c) ví jen nebeský Otec

5. Doplò správnì vìtu Písma: Bùh 
neposlal svého Syna, aby svìt soudil, ale 
aby

a) svìt stvoøil
b) svìt poznal
c) svìt byl skrze nìho spasen



Jak houká hasièské auto, ví asi každý, dalo by natož pohybovat se v ohni. Bylo zajímavé 
se to pøeložit jako Hóøí! Hóøí!, a že v pøípadì dozvìdìt se, že hasièi chodí vždy minimálnì ve 
požáru máme vytoèit èíslo 150 nebo 112 ví dvou – to už musí být podle mého opravdu 
doufám opravdu každý, ale kdo z nás ví kamarádi, protože tady už jde o život. V za-
o hasièích nìco bližšího? Tady už má vìtšina asi kouøených prostorách se pohybují po kolenou, 
mezery a právì ty mìli možnost zaplnit všichni, kolem zdí. Proè po kolenou? Protože i kouø je 
kdo se zúèastnili pøednášky dobrovolného hasièe horký a navíc toxický, takže je to nejlepší dole, 
Pavla Vondráèka, která se konala v rámci spolèa kde je ho ménì takže je i lépe vidìt. Závìrem 
v sobotu 9. bøezna. S radostí mohu konstatovat, jsme se dostali k tomu co dìlat, když se nìco 
že se nezúèastnila pouze mládež, ale také ti stane. V první øadì je musíte zavolat (tady u nás 
mladší vìkem, jak rovnìž starší generace. se dovoláme na centrálu v Ostravì) a do telefonu 
Pøednáška, nebo spíš otevøená diskuze byla musíte øíct ètyøi nejdùležitìjší vìci: své jméno, co 
velmi zajímavá a bylo vidìt, že Pavel je pro toto se stalo, kde se to stalo a jaká je pøístupová 
povolání opravdu stvoøen. Pøednáška probíhala cesta. Na to co øíct jako první je dobré myslet, 
v podstatì v neustálých dotazech, a� už je kladl protože každá minuta je drahá. Pokud jsme 
Pavel a posléze doplòoval, nebo upøesòoval naše v domì, pohybujeme se pøi požáru v zakouøeném 
odpovìdi. Také my jsme byli zvìdavostí zapálení. prostoru také pøi zemi a pøes oblièej máme pokud 
Vìdìli jste napøíklad, že hasièi musí vyrazit ze možno aspoò vlhký kapesník a snažíme se 
stanice bìhem dvou minut od poplachu? Jsou to dostat ke dveøím. Pokud kouø pøichází z vedlejší 
opravdu rychlí hoši, ale jsou to bohužel, jak místnosti, je dobré ke dveøím položit vlhký ruèník, 
s oblibou øíká moje mamka, taky holky pro aby se kouø nedostával k nám a nejlepší by asi 
všechno. Hasièi se nepotýkají jen s požáry, ale byla rada pokud možno požárù a dalších 
také jsou velmi dùležitou záchrannou složkou problémù se vyvarovat. Je dobré mít doma hasicí 
u dopravních nehod, což je mimochodem jejich pøístroje a hlavnì vìdìt na co jsou, k tomu slouží 
druhá nejdùležitìjší pracovní náplò, nebo u po- oznaèení A, B…, které na hasicím pøístroji 
vodní, zvládají útoky zvíøat jak to nazval Otec najdete. Co se týèe práškového pøístroje, je prý 
Adrian neboli pøeloženo vèely, sršnì atd. Hasièe dobré s ním pøed použitím bouchnout o zem, aby 
lidé volají i tehdy, když si tøeba zabouchnou se náplò rozvíøila. Urèitì padla ještì øada 
dveøe. Toto by byl ale jen takový úvod, to nejlepší zajímavých informací, ale není v mých silách si 
teprve pøišlo. Popis kompletní výstroje a možnost vše pamatovat a navíc jsem musela bohužel 
si ji i vyzkoušet – to bylo nìco pro nás. Hasièská z pøednášky odejít døíve. Nicménì rozhodnì bych 
bunda, je jasné, že musí být ohnivzdorná. Taky chtìla za pøednášku moc podìkovat. Byla totiž 
nìkoho napadly další nezbytné funkce bundy: plná zajímavých a užiteèných informací a možná 
žáruvzdorná, vodì odolná. Nenapadlo by mì ale, mohla být pro nìkoho i inspirací pro budoucí 
že právì žáruvzdorná vrstva je až ta úplnì uvnitø povolání. Když už jsme u tìch hasièù, mùžu jen 
obleku. Nejvìtší oøíšek ale pro nás byla tlaková závìrem doporuèit pìkný køes�anský film: 
láhev (doufám, že to je správnì), dlouho trvalo, „V jednom ohni“.

Za tøinecké spolèo VKnež jsme vyluštili všechny její souèásti, ale 
nakonec jsme to s Pavlovou pomocí zvládli. 
Taková láhev váží až 25 kg (a to kdysi byly ještì 
tìžší). Dùležité èásti jsou nejen samotná láhev, 
ale i nosiè, hadièky, ventil, manometr (ukazuje 
kolik je v láhvi ještì vzduchu a když je ho už 
málo, vydá varovný signál -  ne zrovna pøíjemný 
zvuk, ale pro hasièe dùležitý, protože když mají 
nasazenou helmu a masku, tak velmi špatnì 
slyší). Zmiòovaná maska má dnes zaøízení, které 
udržuje v masce stabilní tlak, takže hasiè nemusí 
vyvíjet takovou námahu, aby se mohl nadech-
nout. Pár odvážlivcù mezi nimi i Otec Adrian si 
vyzkoušelo, jaké to je mít nìco takového na rtech 
a na oblièeji. Další skvìlou vìcí je helma. Na té 
nás asi nejvíc zaujalo, jak krásnì svítila ve tmì a 
že mìla uvnitø brýle, které se používají napøíklad 
pøi vyproš�ování z auta a také kryt, který je proti 
oslnìní a je pozlacený. Lidé, kteøí si helmu 
zkoušeli a stáhli si tento kryt, vypadali opravdu 
bájeènì. Velmi dùležitou èástí helmy je žáru-
vzdorná látka, která chrání zátylek napøíklad pøed 
padajícím popelem nebo pøed vodou, aby se 
hasièùm nic z toho nedostalo za krk. Pak 
následovaly ještì boty a rukavice. Pøímo ze 
života hasièù, respektive jejich zásahù jsme se 
toho moc nedovìdìli, protože hasièi jsou vázaní 
tajemstvím. Ale mít dennì pøednášky a dennì 
poøádné cvièení je urèitì dost nároèné. Nemluvì 
pak právì o skuteèných zásazích, když napøíklad 
jen hydraulické nùžky nejsou zrovna nejlehèí, 
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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 232/XX

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

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”

V sobotu pøed tøetí nedìlí postní se skupina nìkdo upadne, ten druhý mu pomùže znovu 
mladých lidí vydala na pìší køížovou cestu na vstát.
Osùvky. Sešli jsme se odpoledne pøed naším Na závìr bych chtìla podìkovat Katce za 
kostelem v docela hojném poètu a vydali se skvìlý nápad a hru na kytaru, Ondrovi za 
spoleènì rozjímat umuèení našeho Pána vymyšlení trasy a domluvení mše svaté a Vám 
Ježíše Krista. Cestu jsme nijak dopøedu všem, kteøí jste se zúèastnili.

Barbara Heczkováneplánovali, všechno bylo spontánní, a tak pøi 
každém zastavení se kdokoliv z nás mohl 
pomodlit, podìkovat èi øíct svoje svìdectví. 
Mezi zastaveními byl èas, který jsme mohli 
vìnovat osobní modlitbì a rozjímání, ale taky 
jsme si mohli popovídat s nìkým, kdo šel 
zrovna vedle nás. Nechybìlo ani zpívání 
písnièek za doprovodu kytary èi hraní her. 
Naveèer jsme dorazili do kaple na Osùvkách, 
kde na nás už èekal O. Kaszper. Následnì 
jsme spoleènì oslavili mši svatou a potom 
jsme byli pozváni vedle do domku sv. Josefa, 
kde pro nás bylo pøichystáno obèerstvení.

Pro mì byla tato køížová cesta setkáním 
s živým Ježíšem Kristem a svìdectvím nás 
mladých. Uvìdomila jsem si, jak je pro mì 
dùležité spoleèenství. Sami jsme hroznì slabí 
a zranitelní, ale ve spoleèenství je síla, když 

Byli jsme na Zakarpatské Ukrajinì

*  *  *Pontifex
Odchází služebník služebníkù
pokornì a v tichu,  svobodnì a sám.
V naplnìnou chvíli -  jak chtìl Pán.

Šel proti dravému proudu k prameni,
Církev na svém rameni místo køíže.
Jeho tíže?  - Naše hluchota.

A tak volal, abychom uslyšeli,
hlásal na co jsme zapomnìli.
Pøíkladem úcty uèil nás
milovat Krista v Eucharistii,
znova povznesl svatou liturgii.

Co naplat, zvyk je železná košile
pro mnohé nemilé, pro všechny 
ztráta.

Tak odchází, nebo� nedostává se mu 
sil,
však pøinesl obrovský díl
k budování Království Nebeského - 
dìkujme Bohu za Benedikta XVI.
Jak? Tím, že budeme pokraèovat v 
jeho díle, 
kéž Pán nám k tomu dá sílu a odvahu, 
nebo� stojíme na prahu vìkù.

Odchází Papež, jenž mouøenína v 
erbu mìl,
v tìžkostech slunce, jež nám ukazuje 
správný smìr, vždy� v pokoøe 
služebníka
je pøemožen každý nepøítel.

AVE

Rudinec Stanislav

a

a

a

a

a

a

a

Kř íž ová cesta

Stř ípky ze „ spolč a“

Poutì do Medjugorje

Festival mládeže  31.7. - 10.8.2013
Rodiny  5.8. - 14.8.2013

Bližší informace pan Stanislav 
Franek, tel. 774 218 970

Př ednáš ka pro mládež  
–  Anorexie a bulimie
V sobotu 16.2.2013 se konala pøednáška 

Liby Pavlíkové, která pracuje v poradnì pro 
ženy a dívky. Pøednáška se konala na faøe 
v salce a byla o anorexii a bulimii. Je sice 
pravda, že nìkolik pøednášek o anorexii jsem 
už zažil, ale teï už zase vím nìco nového.  
V každém pøípadì je vždy co objevovat. 
Pøednáška byla zamìøena hodnì na rùzné 
pøíklady lidí, kteøí si tím prošli nebo ještì 
procházejí a popøípadì, jak se s tím vyrovnali, 
a� už to byli lidé z dnešní doby nebo 
z šedesátých let. Taky mì pøíjemnì pøekvapila 
roznáška teplého èaje, který v takovém 
zimním poèasí opravdu hodnì zahøeje. Po 
opravdu povedené pøednášce ilustrovanou 
obrázky (PowerPoint) s rùznými pøíklady, jsme 
se podívali na dokumentární film o životních 
pøíbìzích lidí, kteøí mìli problémy s PPP 
(Poruchou Pøíjmu Potravy). Z celé pøednášky 
jsem si odnesl hlavnì to, že èlovìk je jaký je, a 
každý je svým zpùsobem originální a hlavnì 
se máme pøijmout takoví, jak nás Bùh stvoøil, 
nesnažit se vzpírat pøírodì, abychom byli jako 
ty „úžasné hvìzdy v èasopisech“ (kde si stejnì 
nemùžeme být jisti, jestli nezasáhl Photo-
shop). I když takové pøednášky zrovna nemu-
sím, tak tuto jsem si opravdu užil, a tìším se 
na další.

Po pøednášce jsme jako správné spolèo 
v postní dobì prošli celou køížovou cestu, pøi 
které se Bùh obìtoval za nás takové, jací jsme 
a ne jen za ty „IN hvìzdy v èasopisech“.

Lukáš Gryga

PORADNA TØINEC
zve na pøednášku

MUDr. MARIE FRIDRICHOVÉ

MOHU SE CHRÁNIT PØED 
RAKOVINOU DÌLOŽNÍHO 

ÈÍPKU?

Pøednáška probìhne 20. 4. 2013 
v salce tøinecké fary v dobì 

od 18:00– 20:00 hod.

ZVEME VŠECHNY MLADÉ I TY, 
KTERÉ TOTO TÉMA ZAJÍMÁ!



§ §Nedìle 7.4.2013 – 2. nedìle Každý pátek vyjma prvního pátku je 
velikonoèní (Božího Milosrdenství); výstav Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní 
6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 s modlitbou Korunky k Božímu 
èesky. Milosrdenství.

§ §Pondìlí 8.4.2013 – Slavnost Zvìsto- První pátek v mìsíci - litanie a 
vání Pánì. zasvìcení Božskému Srdci Ježí-

šovu.§Nedìle 14.4.2013 – 3. nedìle 
§velikonoèní; 6.30 a 10.00 èesky, Mše svatá v Domovì pro seniory na 

8.00 a 17.00 polsky. Sosnì je každý pátek v 15.30. Pùl 
hodiny pøed zaèátkem mše svaté je §Nedìle 21.4.2013 – 4. nedìle možno pøistoupit ke svátosti smí-

velikonoèní; 6.30 a 10.00 polsky, øení.
8.00 a 17.00 èesky. 

§ Mše svatá v Nemocnici Sosna je §Úterý 23.4.2013 – svátek sv. sloužena každou sobotu v 15.30. 
Vojtìcha, biskupa a muèedníka, Pøede mší svatou pøíležitost ke 
hlavního patrona pražské arcidiecé- svátosti smíøení.
ze.

Redakce neruèí za jazykový sled §Ètvrtek 25.4.2013 – svátek sv. jednotlivých mší svatých. Sledujte 
Marka, evangelisty. vývìsku v kostele!

§Nedìle 28.4.2013 – 5. nedìle 
velikonoèní; 6.30 a 10.00 èesky, 
8.00 a 17.00 polsky.

§Pondìlí 29.4.2013 – svátek sv. 
Kateøiny Sienské, panny a uèitelky 
církve, patronky Evropy.

§Pátek 3.5.2013 – svátek sv. Filipa a 
Jakuba, apoštolù; první pátek v mì-
síci.

§Nedìle 5.5.2013 – 6. nedìle 
velikonoèní; 6.30 a 10.00 polsky, 
8.00 a 17.00 èesky. 

§V mariánském mìsíci kvìtnu se 
koná bìhem týdne po veèerní mši 
svaté a v nedìli od 16.30 Májová 
pobožnost.

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

§Poslední nedìle v mìsíci - Ma-
riánské 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.
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Pøíští èíslo MOSTu 

vyjde 5. kvìtna 2013. 

Pøíspìvky mùžete zasílat 

do 24.4.2013.

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 232/XX

2. nedìle velikonoèní (7.4.)
1. ètení: Sk 5,12-16; 2. ètení: Zj 1,9-
11a.12-13.17-19; Evangelium: Jan 
20,19-31
Žalm: odp. Dìkujte Hospodinu, nebo� 
je dobrý, jeho milosrdenství trvá na 
vìky.
Ref. Dziêkujê Panu, bo jest mi³osierny.

3. nedìle velikonoèní (14.4.)
1. ètení: Sk 5,27b-32.40b-41; 2. ètení: 
Zj 5,11-14; Evangelium: Jan 21,1-19
Žalm: odp. Chci tì oslavovat, 
Hospodine, nebo� jsi mì vysvobodil.
Ref. S³awiê Ciê, Panie, bo mnie 
wybawi³eœ.

4. nedìle velikonoèní (21.4.)
1. ètení: Sk 13,14.43-52; 2. ètení: Zj 
7,9.14b-17; Evangelium: Jan 10,27-30
Žalm: odp. Jsme jeho lid a stádce, které 
on pase.
Ref. My ludem Pana i Jego owcami.

5. nedìle velikonoèní (28.4.)
1. ètení: Sk 14,21b-27; 2. ètení: Zj 21,1-
5a; Evangelium: Jan 13,31-33a.34-35
Žalm: odp. Budu tì oslavovat na vìky, 
mùj Bože, Králi.
Ref. Bêdê Ciê s³awi³, Bo¿e mój i Królu.

6. nedìle velikonoèní (5.5.)
1. ètení: Sk 15,1-2.22-29; 2. ètení: Zj 
21,10-14.22-23; Evangelium: Jan 
14,23-29
Žalm: odp. A� tì, Bože, velebí národy, 
a� tì velebí kdekterý národ.
Ref. Niech wszystkie ludy s³awi¹ 
Ciebie, Bo¿e.

Nedě lní liturgie
v dubnu

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. 

Apoštolát modlitby 
– duben 2013

Úmysly Apoštolátu

modlitby – prosinec 2012

Poøad bohoslužeb v dubnu

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 
nepatrnou obì� zvláštì na úmysly 
Svatého Otce. 

1. úmysl všeobecný: Aby veøejná 
modlitba a oslava víry byla pro vìøící 
pramenem života.

2. úmysl misijní: Za místní církve v mi-
sijních zemích, aby byly znamením 
a nástrojem nadìje a vzkøíšení.

3. úmysl národní: Aby vìøící køes�ané 
nacházeli v Božím slovì útìchu, 
nadìji a radost.

Kancionály opìt k dostání

V Domeèku u kostela si mùžete 

zakoupit èeské kancionály, jejichž 

dotisk vyšel po dlouhé dobì. 
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