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Na pocz¹tku Bóg stworzy³ niebo i ziemiê. Ziemia zaœ by³a bez³adem i pustkowiem: ciemnoœæ by³a nad powierzchni¹ 
bezmiaru wód, a Duch Bo¿y unosi³ siê nad wodami. Wtedy Bóg rzek³: Niechaj siê stanie œwiat³oœæ! I sta³a siê œwiat³oœæ. Bóg 
widz¹c, ¿e œwiat³oœæ jest dobra, oddzieli³ j¹ od ciemnoœci. I nazwa³ Bóg œwiat³oœæ dniem, a ciemnoœæ nazwa³ noc¹. I tak 
up³yn¹³ wieczór i poranek - dzieñ pierwszy.

Rdz 1,1-5

Na pocz¹tku Bóg stworzy³ 
niebo i ziemiê



Marnotratný syn

Kleèím v blátì

dívajíc se na rypáky vepøù

a mé svìdomí volá, a� se vzepøu.

Klesl jsem tak,

že jedl bych i jejich stravu

jsem ještì èlovìk

nebo již vepø z davu?

Ach, strava vepøù

jak mi voní

co asi namíchali do ní?

Jistì mnoho zábavy a tlachù,

ale též díl strachu

též polili medem

a� její hoøkost poznat nedovedem.

Vše provaøili s marnostmi

a množstvím nahých tìl –

vìru, tak umí vaøit jen nepøítel.

V slzách dívám se

na prasata u koryta

jak chrochtají a jsou sytá.

A já, hloupý, marnotratný syn

v blátì pláèu a závidím.

Teï vím, že v pravou chvíli

navštíví-li mne hlad a nouze

jež mne donutili vstát

a v touze k Otci utíkat.

Uvìøil jsem, že Otec stále èeká na 

mne

a jeho milosrdné rámì

pøivine mne do dlaní

kde rány Zmrtvýchvstalého 

èekají.

AVE

Rudinec Stanislav
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Vynikal v charitativní èinnosti, V Øímì se totiž 14. února oslavova-
v moudrosti a v neohroženosti pøi la bohynì Juno, považovaná za 
svém poslání knìze. Koruny muèed- ochránkyni partnerských vztahù 
nické dosáhl v Øímì u Milvijského v manželství a ochránkyni rodin. 
mostu na Flaminijské cestì. Tam byl Ženám byly z toho dùvodu v rodinì 
také archeology objeven jeho hrob dávány kvìtiny. 
pod zøíceninami jemu zasvìcené 

V døívìjších dobách byl prý 
baziliky. 

14. únor nazýván i "miláèkùv den", V Øímì byl knìzem pravdìpodob-
protože se zasazoval "Miláèkùv polní nì za panování císaøe Claudia II. 
salát." Také se vytvoøila povìra, že Gothica (268-270) a pùvodnì byl dle 
svobodná dívka si vezme chlapce, legendy lékaøem. Podle císaøova 
kterého na Valentina spatøí jako názoru ženatí muži prý v armádì 

nepodávali tak dobré výsledky jako prvního. Toho hned z rána s kytkou 
svobodní a z toho dùvodu budoucím v ruce využívali mladí nápadníci. 
vojákùm zakazoval vstup do manžel- Podle historikù jsou souvislosti 
ství. Valentin však zamilované tajnì 14.2. se svátkem zamilovaných i 
sezdával. Odtud mùže pramenit v probouzející se pøírodì, kdy ptáci 
vztah k svátku zamilovaných. zaèínají své svatební tance. Posílání 

Rozšíøené Valentinské oslavy, 
Valentinských pohlednic má svùj 

jejichž pùvod nìkde vycházel od 
poèátek až v 15. století, kdy první svátku biskupa Valentina z Terni, 
"valentinku" prý manželce z londýn-který není v martyrologiu, byl jinde 
ského vìzení poslal orleánský svádìn na údajnou zamilovanost 
vévoda Charles a tradice se rozšíøila knìze Valentina. Toto rozhodnì není 
až v 19. století. Pak rostla se zájmy pravda a oslavy mají možná docela 

pohanské pozadí. obchodníkù. 

Svatý Valentin

Hledají se 
noví kostelníci! 

Redakce MOSTu se z povìøení pana 
faráøe P. Františka obrací s touto výzvou na 
muže v naší farnosti, zdali by nìkdo z vás 
nezvážil nabídku stát se kostelníkem. 
V souèasné dobì se stále více objevuje 
potøeba generaèní výmìny souèasných 
kostelníkù a kostelnic, resp. doplnìní jejich 
øad o „dorost“, dá-li se to takto pojmeno-
vat… Aè se možná nìkomu zdá být složité a 
tìžké být kostelníkem, tøeba má nìkdo i 
obavy „zda a jak to zvládnu“, není tato 
služba nìjak mimoøádnì nároèná a dá se 
nauèit. Základní podmínkou ale je ochota, 
chu� pøijít a uèit se. Základem je vlastní 
rozhodnutí obìtovat službì farnosti svùj èas. 
Ptáte se – kolik èasu? Takže orientaènì: pøi 
poètu ètyø kostelníkù jeden týden v mìsíci 
služba na veèerní mši svaté. Pokud by se 
nìkdo našel, kdo by byl ochoten rozšíøit 
øady našich kostelníkù, a� se prosím pøihlásí 
osobnì pøímo u pana faráøe nebo pana 
Stanislava Klaise, farního hospodáøského 
pracovníka. Kdo váháte, neváhejte a pøijïte! 
Je to velmi záslužná služba pro farnost.  

Milý Otèe Františku,

u pøíležitosti Vašich 
narozenin Vám pøejeme, 
a b y  V a š e  p a s t ý ø s k á  
služba v dnešní pøekotné 
dobì znamenala pro Vás 
naplnìní a uspokojení. 
Kéž Vám náš Pán Ježíš 
Kristus dá sílu nadále 
naplòovat své povolání a 
o b d a ø í  V á s  s v ý m  
požehnáním.

vdìèní farníci 



Tak jsme prožili první mìsíc nového roku státním mìøítku byla právì letos vykoledová- kladli apoštolùm k nohám a ti rozdìlovali 
2014. Kalendáøe ještì záøí témìø novotou na rekordní èástka: 80 milionù korun, potøebným tak, jak kdo potøeboval. Církev je 
a stránek, které bude ještì tøeba obrátit je dokonce o tøi miliony více než loni. A tak to na svìtì dva tisíce let. Èeskoslovenská 
tam pomìrnì dost. Snad už nedìlá problém samo hovoøí za sebe. A už zase je možné tu republika vznikla v roce 1918, tedy o moc 
v rùzných písemnostech psát správnì rok a onde èíst slabomyslné a zlostné poznám- pozdìji a tak bychom se mohli taky ptát, 
2014. Leccos se událo. Jednou z událostí, na ky… Naštìstí lidé, kteøí mají pøehled, se jen odkud vzala ona svùj majetek? Je pøece 
kterou jsme si již zvykli, je Slavnost Zjevení pousmìjí. Ti, kteøí nechtìjí mít pøehled, a nic o témìø dva tisíce let mladší. Potíže, se 
Pánì - svatých Tøí Králù. Pøed 14 lety byla je nezajímá, ti budou štvát a blábolit vždycky. kterými se potýkáme dodnes, nastaly po tom, 
obnovena tradice tøíkrálového koledování Takže ještì jednou koledníkùm, Charitì ale i co jsme byli pøeválcováni cizí ideologií, která 
ve prospìch Charity, aby mohla pomáhat vám dárcùm za vlídné pøijetí i za každou vyvrátila národ z jeho koøenù historických, 
potøebným. Letošní koledování mìlo jednu korunu do pokladnièky vøelý dík. A myslím, že kulturních a všech jiných. Jenom si vzpo-
zvláš� pozitivní stránku: poèasí pøipomínalo nikdo z tìch, kteøí dali svùj dar, nepocítili, že meòme, jak dìti už nesmìly mít svatého 
spíše jaro a tak vìøím, že naši obìtaví by jim ta èástka scházela. Mikuláše, ale dìdu mráze (píši schválnì 
koledníci moc nepromrzli. Chci podìkovat Když jsem se ale dotkl oné proticírkevní 

s malými písmeny), vzpomeòme si, jak jsme 
všem skupinám, které vyšly do terénu s pøá- zuøivé masáže, nemohu nevzpomenout 

se museli uèit, že èlovìk je z opice a vše je 
ním požehnaného nového roku a s nìjakou ètvrtek 16. ledna, kdy Èeská televize 

náhodou z nièeho. Jak byla „pøebudována“ 
pìknou koledou zvonili u dveøí, èi klepali na odvysílala pravidelný poøad Máte slovo. 

historie a další vìdy, aby vyhovovaly ideo-nì. Chci moc podìkovat rodièùm tìch Pøesto že se na televizi nedívám èasto a už 
logii? Naše babièky a jejich generace se menších, že se nebáli je pustit, ale naopak vùbec ne pravidelnì, tento poøad jsem si 
musela uèit sázet mrkev a brambory podle jim dali lekci køes�anské lásky a solidarity pro nenechal ujít. Rozhodnì se nejednalo 
sovìtského vzoru… A jak se zdá, plaveme dobro druhých. Je pravdou, že koledníkù o vítìzství nepøátel církve, i když mi bylo 
v tom stále. Dnes se s obavami díváme na není nikdy tak dost, aby mohli obejít celý nìkdy trochu líto mluvèího Èeské biskupské 
Ukrajinu, co to mùže pøinést, ale nedíváme terén. To pak slýchávám tøeba takové reakce: konference Mons. Dr. Tomáše Holuba. Èelit 
se, jak vyznavaèi této démonické ideologie „Tak jsme se tìšili, ale k nám nepøišli…“ - jistì tolika primitivním výpadùm pøed kamerou 
lžou a rozeštvávají národ. Pøi jmenování ne ze zlé vùle èi lenosti, ale prostì nestaèili. televize, to musí být opravdu zážitek. Celý 
nového premiéra Èeské republiky Bohuslava Snad pøíštì, ale bude-li koledníkù dostatek. poøad zaèal velmi emotivní otázkou 
Sobotky jsme slyšeli slib nového premiéra, Jen pro pøipomínku: každá skupinka má moderátorky: Je to v poøádku, že v dobì, kdy 
složený do rukou hlavy státu. A v tom slibu je dospìlého vùdce, prùkazku potvrzenou bis- stát prožívá tìžké hospodáøské období, kdy 

kupstvím, aby se mohli prokázat. Pokladniè- tu a tam tolika lidem hrozí bída, církev žádá slibováno, že bude zachovávat zákony této 
ky jsou zapeèetìny a otevøeny jsou až po restituce? Mohla zaznít odpovìï ve formì zemì. Tedy zachovávat, ne populisticky 
ukonèení sbírky na obecních èi mìstských protiotázky: A kdo dostal naši zemi do této vyhlašovat referendum proti tìmto zákonùm. 
úøadech, kde komise k tomu urèená, poèítá situace? Snad ne církev! Tøiadvacet let se To by si ctitelé alkoholu mohli vyhlásit tøeba 
jejich obsah. No a pak místní charity oznámí, zde beztrestnì tunelovalo a rozkrádalo… Co referendum na téma zrušení toho, že v alko-
k èemu budou peníze použity a pro koho. Je dìlala justice a policie? Církev projevila holovém opojení za volant prostì nesmím. 
to opravdu úctyhodnì prùzraèná akce, i když zájem o necelou polovinu ukradeného Kde byli zachránci národa, když se kradlo 
nebude nikdy osvobozena od zlomyslných, majetku… Jak je možné, že pøi domovní a tunelovalo ve velkém?
kteøí budou zpochybòovat, pomlouvat, ale prohlídce se podaøí uprchnout podezøelému Opravdu nechci vytvoøit jakési „stínové 
jaksi zapomenou dokázat, že jejich pochyb- èlovìku až do zahranièí? A pak se vyhlásí Máte slovo“, ale je škoda, že lidé nepochopili, 
nosti a pomluvy mají jakékoliv opodstatnìní. amnestie, aby vše, nebo velmi mnoho smetla že se nejedná o pokus o jakousi záchranu 
Chci podìkovat i vedení naší farní Charity ze stolu? Proè takzvaná Akce „K“ v dubnu národa, ale o tøídní boj, který je této ideologii 
paní øeditelce Martì Bezecné, jejímu manže- 1950 probíhala v noci, kdy byly obsazeny vlastní. Z tìch údajných nepøátel v jejich 
lovi a taky všem dobrovolníkùm, kteøí kláštery a øada církevních budov a jejich 

podání, je tu již jenom církev a tak hurá na ni. 
opravdu poctivì slouží. Opravdu se tìším obyvatelé byli odvezeni do sbìrných táborù? 

Mùže nám to pøinést hlasy do pøíštích voleb. 
z toho, že máte veliký kredit, protože zatím Proè to nebylo ve dne? Na otázku, kdo 

No jak si usteleme, tak si lehneme. Je 
nezaznìla opodstatnìná stížnost na Charitu, budoval tyto budovy, kláštery a chrámy 

nápadné, že ono „Máte slovo“ bylo odvysílá-její služby. Spíše èlovìka potìší uznání i slyšíme, že to nebyla církev, ale pracující lid. 
no v den památky výroèí úmrtí Jana Palacha z øad tìch, kteøí se oznaèují za nevìøící. Zajisté, ale vìøící pracující lid, který za svou 
(+ 16.1.1969), kterému tato ideologie nedala Kdyby tam bylo nìjaké pochybení, oni by se práci dostal taky zaplaceno. Nevìøící nemìli 
pokoj ani po smrti v hrobì. Musel být už ti, kteøí se pokládají za naše nepøátele, dùvod stavìt kostely a kláštery, pozdìji 
exhumován, zpopelnìn a pøedán mamince, dobøe postarali o to, aby to rozmázli ve církevní špitály a školy. Žádný kostel nebyl 
která jej zase musela mít nìjakou dobu velkém. Vìøím pevnì, že Bùh si toto dílo nikdy stavìn proto, aby se stal obøadní síní, 
v pokoji ve svém domku, než jí bylo po delší chrání. Konec loòského roku a zaèátek výstavní èi koncertní síni, ale místem 
dobì povoleno uložit urnu s popelem syna na letošního byl ale ve znamení velikých bohoslužby. Vìøící lid tvoøí spolu tajemné 
høbitovì. Ne, žádné prapory a revoluce, a nevybíravých útokù proti církvi ve spojení tìlo, které se nazývá církev. Pøed únorem 
žádná pomsta, ale zdravý rozum, znalost se zákonem o církevních restitucích a dost 1948 se ke katolické církvi hlásilo 85% 
dìjin a Boží moudrost a� nám nechybí èasto se ozvaly hlasy, že tøíkrálová sbírka obyvatel. Když vezmeme v úvahu nekatolic-
ve zmatcích èasu. Ti, kteøí rozeštvávají skonèí fiaskem, protože lidé jsou prý ké církve, pak tìch nevìøících tu byla hrstka. 

rozzuøeni na restituce a tak nedají nic. Èlovìk Církev mìla urèitý majetek od svého národ, tøídnì bojují, nikdy národu neprospìjí, 
míní a Pán Bùh mìní. První zprávy o výsled- poèátku. Ve Skutcích apoštolù se doèteme, jak to ostatnì již dokázali.
ku tøíkrálové sbírky mluví o tom, že v celo- že lidé prodávali svoje majetky a peníze  P. František
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Èlovìk míní…



V prùbìhu roku slavíme nejrùznìjší výroèí na rùzné úrovni. 
Pøipomínáme si významné dny v osobní rovinì, ve svých rodinách, 
kromì toho však slavíme i v celonárodním èi dokonce celosvìtovém 
mìøítku. Rovnìž mìsíc únor stojí ve znamení urèitých výroèí. 
Nìkterá z nich jsou smutná, osudová, na které bychom radìji 
zapomnìli, jiná š�astná, která oslavujeme s radostí. 

Naše farnost si v únoru rovnìž pøipomíná jednu událost, která se 
stala v roce 1994, to jest pøed dvaceti lety. Dovolte mi, že na ni 
zavzpomínám trochu v osobní rovinì. Tehdy jsem ležel na chirurgii 
v nemocnici na Podlesí a už mìsíc se zotavoval po operaci apendi-
xu. Kromì rodinných a pøátelských návštìv mì potìšila i návštìva 
mých redakèních kolegù z MOSTu. Pøinesli mi do nemocnice 
historicky první èíslo tohoto našeho farního èasopisu. Papír vonìl 
tiskem, novotou. Po mìsících pøíprav, plánù a pøemýšlení o tom, jaký 
by èasopis mìl být, se mi tehdy zdál být tím nejkrásnìjším, co se 
nám mohlo povést. Dnes se tomu samozøejmì všichni usmíváme. 
240 mìsícù zkušeností s redakèní prací pøece jenom – naštìstí - 
v nás utvoøilo trochu více sebekritiky, vypìstovali jsme si urèité 
obranné mechanizmy, které nám pomáhají podívat se na tuto èasto 
nelehkou èinnost pøece jenom ponìkud jinak. Nìkdy se však 
dostáváme do rutiny, která nám na jedné stranì mùže práci 
zjednodušit, kdy bez nìjakých zbyteèných slov a schùzek víme, co 
kdo z nás má dìlat, ale na té druhé mùžeme sklouznut do sebeuspo-
kojení a pak se v èasopise objeví nìco, co jsme tam urèitì mít 
nechtìli a nad èím sami žasneme. Stává se to sice velice zøídka, 
a pokud tedy ano, tak se za to Vám, ètenáøùm, omlouváme. Kdysi mi 
nìkdo øekl, že když jsme si na sebe vydávání MOSTu vzali, tak 
nemáme právo se splést. Tady bych si dovolil nesouhlasit – celý 
redakèní tým jsme amatéøi, zaèínali jsme úplnì bez jakýchkoli 
zkušeností, neabsolvovali jsme žádná žurnalistická studia ani žádný 
novináøský kurz, vše jsme se uèili za pochodu, tzv. na kolenì... Za 
tìch dvacet let došlo k bouølivému vývoji výpoèetní techniky (tak se 
tomu øíkávalo kdysi dávno) - od textového editoru T602 jsme se pøes 
AmiPro dostali k Wordu, díky internetové síti mùžeme spoustu vìcí 
dohledat na pøíslušných serverech, máme možnost komunikovat 
prostøednictvím e-mailové pošty, což je pro nás velikým ulehèením 
(èlánky si nemusíme vymìòovat na disketách, ale mnohem pohodl-
nìji na USB flash discích, ale nejlépe jako e-mailové pøílohy. Stejnì 
tak mùžeme komunikovat i s tiskárnou T-print. Potud si stìžovat 
nemùžeme.

Jedna vìc nás však velice trápí. Je to nedostatek dopisovatelù, 
prostì lidí ochotných naplòovat spolu s námi stránky MOSTu. 
Slýcháváme nejrùznìjší výmluvy, napø. „já bych napsal, ale vy to 
umíte líp“, „vy nejlépe víte, o èem psát“, „kdysi jsem nìco napsal, ale 
vy jste mi to neotiskli“,… Proto jsme velice vdìèní tìm málo 
pravidelným pøispívatelùm – Otci Františkovi, paní Szymonikové, 
Standovi Rudincovi, tvùrcùm dìtské stránky, atd., kteøí nás nenechá-
vají tzv. „ve štychu“. Vìøte, nìkdy je to opravdu tìžké naplnit celých 
osm stran èasopisu. Nedalo by se s tím nìco udìlat???

Milí ètenáøi MOSTu, pro získání urèité zpìtné vazby, od Vás 
smìrem k nám, jsme pøipravili malou anketu. Mìla by nám pomoci 
zmapovat, co byste si v MOSTu pøáli mít do budoucna, jak byste si 
pøedstavovali jeho grafickou podobu atd. Prosím, pokuste se ji vyplnit 
v co nejhojnìjším poètu a odevzdejte v prùbìhu února nìkterému 
z redaktorù, nejlépe však v nedìli v Domeèku. Dìkujeme Vám za 
spolupráci a vìøíme, že farní èasopis MOST Vám bude i nadále 
pøinášet spoustu zajímavých informací o dìní v naší Církvi, že Vás 
také dokáže pobavit a obohatit Váš duchovní život.

za redakci MOSTu napsal Stanis³aw Janczyk
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Stalo se v únoruANKETA K 20. VÝROČ Í MOSTu
1. Farní èasopis MOST ètu:

a) pravidelnì
b) obèas
c) neètu

2. MOST ètu:
a) úplnì celý
b) vybírám si urèité èlánky
c) zajímá mì pouze poslední stránka (poøad 

bohoslužeb, odpovìdi žalmù apod.)

3. Grafická stránka MOSTu je:
a) výborná
b) prùmìrná
c) nevyhovující

4. Jednotlivé èlánky v MOSTu by mohlo zpestøit:
a) více fotografií
b) více obrázkù
c) je to akorát
d) obrázky a fotografie zabírají zbyteènì místo

5. V MOSTu bych uvítal (-a) více:
a) vlastních èlánkù z farního dìní
b) zajímavostí a informací o dìní v širším okolí 

farnosti (okolní farnosti, diecéze,…)
c) informací z života svìtové církve

6. Obsahem MOStu by mohlo být více vìrouèných 
èlánkù:

a) ano (Katechizmus, Kodex církevního práva,…) 
b) ne, to je posláním jiných odborných publikací

7. Pokud jste na otázku 6 odpovìdìli „ano“:
a) preferuji obsáhlejší sérii s jednou tématikou
b) preferuji drobnìjší èlánky s rùznými vìrouènými 

tématy

8. Pokud byste mìli možnost zapojit se do tvorby 
MOSTu:

a) okamžitì a s chutí byste kontaktovali redakci
b) myslíte si, že na to máte, ale ostýcháte se pøipojit 
c) necháte to radìji na druhých

9. V MOSTu by se mìly o dìní v Církvi objevovat i 
kritické èlánky:

a) ano, pokud to je pøínosné a žádoucí
b) ano, ale autory by mìly být pouze duchovní osoby 
c) v žádném pøípadì, lze psát pouze o pozitivních 

vìcech

10. Porovnáním starších èísel MOSTu s tìmi 
souèasnými po 20-ti letech:

a) spatøuji vzrùstající úroveò èasopisu
b) si myslím, že úroveò má klesající tendenci
c) nezaznamenávám podstatnìjší rozdíly

11. MOST ètu:
a) pouze v papírové podobì
b) na internetu
c) v papírové podobì i na internetu

Dìkujeme za Vaše odpovìdi a prosíme ještì o 
zakroužkování následujícího:
Jsem žena           muž               

vìøící           nevìøící          vlažný k víøe
katolík           jiného vyznání

Vìk: 0-20           21-40              40-60              nad 60
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Dnes je dnes a dnes je ples, aneb ohlédnutí za plesem
Dnes je dnes a dnes je ples – mohli jsme si zpívat v sobotu na zemi. Let trval asi 15 vteøin a stál zato. A pak opìt tanec 

25. ledna 2014. Ten náš – Farní - se konal tentokrát v poøád- a tanec. O pùlnoci už byla tradièní tombola, do které nám 
nì mrazivé noci, zato na tradièním místì, v Restauraci letos vìnovalo dvanáct dárcù celkem 21 darù. Všem dvanácti 
Zobawa. Týden pøed plesem jsme mìli trošku strach, že nás sponzorùm dìkujeme! Hlavní cenou byl dar tøineckého 
bude málo, ale nakonec bylo opìt plno, sešlo se nás pøesnì farníka pana Bohuslava Raszky a to obrovský dort ve tvaru 
sto. Po sedmé hodinì si naši skvìlí moderátoøi, kterým moc našeho farního kostela, který vyrobila na základì našich 
dìkujeme, Hanka a Wies³aw Waniovi vzali slovo, všechny fotek jedna firma z Èeského Tìšína. Na plesech se stává, že po 
pøivítali a slavnostním pøípitkem zahájili spoleènou zábavu. tombole se hosté zaèínají vytrácet, ale to nebyl náš pøípad. 
Úvod patøil folklórnímu souboru Zaolzi, který pùsobí od roku Lidé neodcházeli domù, ale šli opìt na parket, kde až do tøetí 
2001 pøi místní organizaci PZKO v Jablunkovì, s doprovo- hodiny ranní tanèily páry a skupiny. Farní ples je oblíbený 
dem gorolské kapely Lipka. V prvním vstupu jsme si mohli pro svou pøátelskou atmosféru, kterou do nìho vnáší naše 
vychutnat písnì a tance Tìšínských Beskyd a jejich krásné farní spoleèenství, protože skoro všichni se navzájem známe. 
a profesionální vystoupení bylo odmìnìno bouølivým A když ne, tak se poznáme! Vìøíme, že i letos se vydaøil 
potleskem. Pod vedením zkušených taneèníkù ze souboru a naplnilo se naše pøání, se kterým jsme ho v roce 2011 
následovala tradièní polonéza. Pak se parket zaplnil a zùstal zakládali. A tím bylo, abychom se vzájemnì mohli setkat 
takovým vlastnì do tøetí hodiny ranní!  Po polonéze naše i mimo kostel, bìhem uvolnìné a pøitom kulturní spoleèen-
osvìdèená hudební skupina DUO LOTOS manželù Dagmar ské zábavy. Podìkování patøí všem, kteøí se jakkoliv zapojili 
a Stanislava Malyszových spustila první melodie krásného do pøípravy plesu. Tìm, kteøí ho podpoøili finanènì, hmotnì 
valèíku. DUO LOTOS hrálo po celý ples perfektnì a zùstat nebo svou modlitbou. Bez penìžní pomoci osmi finanèních 
sedìt nebylo témìø možné. Dìkujeme! Pøi druhém vstupu sponzorù by akci nebylo možné pøipravit v takovém rozsahu 
ZAOLZI pøedvedlo goralské tance z regionu Suchá Hora.  a se vstupným 250,- Kè, ve kterém je i teplá veèeøe. Rovnìž 
Potom se opìt tanèilo, veèeøelo, prostì bavilo. Hodinu pøed velmi dìkujeme Libì Pavlíkové a jejím pomocníkùm za 
pùlnocí byla na programu speciální Tombola snù. No pøípravu a  prodej zákuskù a jednohubek. Výtìžek z prodeje 
øeknìte: nebyly výhry z kategorie mimoøádných? Atypické bude použit pro potøeby Poradny pro vztahy a rodinu.
akvárium (krabièka sardinek), vysnìná cesta pro 1 osobu Velmi dìkujeme Vám, našim  hostùm, kteøí jste nakonec 
(tabletka na spaní), depilaèní balíèek (lepící páska), roman- v hojném poètu pøišli a bavili se! Váš úsmìv a dobrá nálada 
tická veèeøe pøi svíèkách pro dvì osoby (dvì èajové svíèky nám udìlaly velkou radost, dodala energii k organizaci 
a kuøe na smetanì v sáèku), poznávací zájezd pro dvì osoby dalších akcí. Když vidíme, že „bálovníci“ odcházejí spokojení, 
(2 lístky na MHD v Praze na 20 minut), puzzle pro nároèné moc nás to tìší a naplòuje pocitem, že to má cenu. Že má cenu 
(strouhanka pro složení rohlíku), bublinková koupel (sáèek pøipravit za rok další, pátý roèník Farního plesu 2015! 
fazolí). Vrcholnou cenou byla výhra výher: pøelet nad Alpami Tìšíme se na vás! 
– letadlo plus 4 silní chlapi, coby motory, pøenesli - pøeletìli Za poøádající sdružení Sanctus Albertus 
s pøeš�astnou výherkyní nad 3 lahvièkami alpy, položenými manželé Kozokovi a Workovi 



Dìvèata a chlapci, jistì jste rádi, když A když se znovu ozvalo. „Samueli, syny, dále pak pøi èetbì mùžete prožít 
paní uèitelka èi pan uèitel vstoupí do Samueli!“, tak tiše øekl: „Mluv, Pane, celý Samuelùv život, plný zajímavých 
tøídy a upoutá vás nìjakou veselou tvùj služebník slyší.“ událostí. 
historkou èi vtipem. Proto i my zaène- Pak mluvil Bùh k samému Samue-
me to naše dnešní zamyšlení legraèním lovi. To bylo nìco slavného, slyšel Boží 
rozhovorem ze sakristie jednoho hlas. Jenže zpráva, kterou Samuel 
kostela:                                 slyšel, nebyla ani trochu dobrá. Bùh 

Tamní knìz si všiml, že jeden z jeho mluvil o tom, že dobøe ví, jak zlí a špat-
ministrantù stále mluví o detektiv- ní jsou oba Heliho synové. Proto je také 
kách. už døíve varoval, ale Chofní a Pinchas 

Ty nic jiného neèteš?“ zeptal se ho. neposlechli. Neposlechl ani starý Heli. 
„Ne,“ pøiznal se upøímnì chlapec. Proto musí být potrestáni.
Knìz otevøel jednu ze zásuvek a vy- Potom nastalo ticho. Boží hlas umlkl. 

táhl z ní Nový zákon. Samuel však už nemohl usnout. 
Zpráva ho tížila a navíc ji mìl pøedat „Na, pøeèti si to, je to velmi zajímavé 
Helimu. Jak tìžce se mu to bude øíkat! ètení.“
Samuel poprvé v životì cítí, jak je Za pár dnù se ho zeptal „Tak co, jak 
nìkdy tìžké zvìstovat Boží vùli, varo-se ti to líbí?“ 
vání nebo dokonce soudní výrok. Ale „Je to moc napínavé,“ odpovìdìl 
øíct to musí. Vyprošuje si k tomu sílu…ministrant, „zrovna ètu, jak je Ježíš 

Zde vyprávìní pøíbìhu pøerušíme. pøed Pilátem. Ale neøíkejte mi, jak to 
Nelíbí se vám to? Chcete vìdìt, jak to dopadne.“
dopadlo? Radím vám: Najdete to samo-Øíkáte všichni, že tohle se vám stát 
zøejmì v bibli. I každá obrázková bible nemùže? Rád vám vìøím, že život Pána 
pro dìti tlumoèí tento pøíbìh tak, Ježíše, pøedevším pak velikonoèní 
abyste mu lépe rozumìli. A možná máte událostí, máte v živé pamìti. Ale znáte i 
obrázkovou bibli doma, a ani o tom jiné pøíbìhy z bible? Tøeba ten následu-
nevíte. A pokud ji doma nenajdete, tak jící:
vám rodièe nebo babièka èi dìdeèek Samuel byl ještì chlapcem, když 
rádi bibli s obrázky koupí. A tam se nastoupil do služby v chrámì u vele-
doètete, jak to dopadlo s Helim a jeho knìze Heliho. Moc se mu líbilo být 

Božím služebníkem. Teprve èasem 
poznal, že všechno není tak krásné, jak 
se mu to zpoèátku jevilo. Pøedevším 
Heliho synové Chofní a Pinchas se 
nechovali jako Boží služebníci, kteøí 
mìli pøinášet obìti v chrámì s èistým 
srdcem a neposkvrnìnýma rukama. 
Heli je mìl úèinnì napomenout, pøí-
padnì jim èinnost v chrámì zakázat, 
pokud by se nepolepšili. Ale on jim to 
trpìl a dìlal, jako by se nic nedìlo.  

Jednou v noci se Samuel probudil. 
Slyšel, jak ho volá nìjaký hlas: 
„Samueli, Samueli!“

Chlapec vstal, utíkal do pokoje 
Heliho a tam se veleknìze zeptal: „Tu 
jsem, volal jsi mne?“

Ale starý muž ho poslal spát, že se mu 
asi nìco zdálo. Ale když se to opakova-
lo po druhé a potøetí, tak Heli pochopil, 
odkud ten hlas pøicházel, a proto 
Samuelovi pøikázal: „To byl Bùh, který 
tì volal. Vra� se do svého lùžka, a až 
zase hlas uslyšíš, tak musíš øíci: Mluv, 
Pane, tvùj služebník slyší.“

Samuel se vrátil do své komùrky 
a srdce mu bušilo bázní a úctou pøed 
Pánem. Že by opravdu s ním Hospodin 
chtìl mluvit? To by bylo krásné! To by 
bylo to nejkrásnìjší, co by se mu v ži-
votì mohlo stát.
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Bible jako detektivka

1. Jméno uèedníka: Skála =…….
2. Ježíš se svým rodièùm ztratil, když mu 

bylo….let.
3. Mìsto Ježíšova dìtství.
4. Jméno syna Zachariáše a Alžbìty.
5. Místo narození Pána Ježíše.
6. Ježíš pøišel na tento svìt, abychom 

mìli……….
7. Ježíš se narodil jako……
8. Satan nás……….
9. Ježíš se svým rodièùm ztratil 

v mìstì………..
10. Máme být Ježíšovými…….
11. Pokušení nám pomùže pøekonat…….
12. Místo pokušení Pána Ježíše.
13. Josefovo povolání.
14. Pøišli od východu.
15. Ježíš své rodièe……..
16. Duch svatý na Ježíše sestoupil v 

podobì…….
17. Pán Ježíš ho vidìl sedìt pod fíkem.
18. Pøišli se poklonit narozenému Spasiteli.

Podle otázek pod køížovkou 

doplòuj odpovìdi.

*  *  *

Josef Janšta



Milí farníci a všichni dárci! mnìl. Mnohokrát opakovali slova 
Vánoèní svátky jsou již za námi díkù, která patøí všem Vám, kteøí 

a minulostí je také naše tradièní farní jste si udìlali èas a koupili seniorùm 
akce Vánoèní strom. V loòském roce dárek. Ještì jednou velmi dìkuje-
jste obdarovávali klienty sociálních me!!! 
lùžek v nemocnici v Tøinci a také dìti Lucie Sikorová, DiS., 

sociální pracovnice ze sociálnì slabých rodin na tøinecku. 
Oddìlení sociálních lùžek Nemocnice Vaše štìdrost byla velká, bylo obda-

Tøinec Sosnarováno 30 dìtí a více než dvacet 
klientù sociálních lùžek, mužù i žen. 

Tøinecké rodiny, to nejsou jen Proto pøijmìte podìkování jménem 
rodiny bohaté a š�astné, ale jsou organizátorù akce a také podìkování 
mezi nimi i ty, kterým se z rùzných pracovníkù tìchto služeb:
dùvodù financí nedostává. Tyto ro-Vánoèní svátky jsou pro vìtšinu 
diny se potýkají s výchovnými z nás svátky rodinné pohody, klidu, 
problémy dìtí, s nedostateèným štìstí lásky a radosti z pøítomnosti 
bydlením, s dluhy a také se závis-blízkých. Ne vždy to však je pro 
lostmi. Rodièe èasto ve svých nìkteré lidi možné. Pøedevším u se-
pùvodních rodinách nic pìkného niorù, kteøí nejsou v domácím 
nezažili, a proto vychovávají dìti prostøedí, ale v zaøízení sociálních 
tak, jak umí. Dìti z tìchto rodin služeb se pojem Vánoc ponìkud 

mìní. Mnohdy se cítí osamìlí, nìkdy vìtšinou žádné dárky nedostávají, 
odtrženi od blízkých a jejich myšlen- jsou rády, když mají støechu nad 
ky se soustøedí na to, kolik Vánoc hlavou a jídlo. Díky vám však i tyto 
ještì ve svém životì oslaví. My jako dìti mohly zažít radost z toho, že na 
personál takového zaøízení se nì nìkdo pamatoval, mohly zažít tu 
snažíme jim tyto slavnostní chvíle co radost z rozbalování a z toho, že je to 
nejvíce zpøíjemnit a pøiblížit jim dárek jen pro nì. Dìkuji jménem 
rodinnou pohodu, která jim chybí. služby Sociální asistence, která 
Musím øíct, že v letošním roce, díky poskytuje podporu a pomoc rodi-
mnoha z Vás byly vánoèní svátky nám s dìtmi za vaše štìdrá srdce, za 
pro mnoho našich uživatelù velmi vaši ochotu a laskavost. A� vám Bùh 
pøíjemné. Z dárkù, které každý žehná!
obdržel, mìli velikou radost, velmi si Pavla Golasowská, 
cenili toho, že si na nì nìkdo vzpo- vedoucí služby Sociální asistence Tøinec

Vážená paní Kreželoková, 
dovolte mi, abych jménem støediska 

Bethel Karviná, Slezské diakonie, srdeènì 
podìkovala Vám i všem, kteøí se zúèastnili 
farní sbírky pro osoby v nouzi a v potøebì, 
kterou jste zorganizovali dne 19. ledna 
2014. Orientaènì, po protøídìní potravin, 
odhadujeme celkový objem sebraných 
potravin na 250 – 300 kg! Dìkujeme. 

Velice nás tìší, že Vás zaujal projekt 
Promìny 2014, jenž byl podnìtem pro 
zorganizování sbírky. Je to pro nás velká 
pomoc a povzbuzení v naší práci. Potraviny 
jsme protøídili a pøichystali k výdeji osobám 
bez domova. Postupnì je budou rozdávat 
terénní pracovníci, kteøí docházejí za 
potøebnými lidmi do terénu. Ti žijí venku ve 
velmi špatných podmínkách, bez pevného 
pøístøeší a hygienického zázemí. Potraviny 
z Vaší sbírky jsou pro nì obrovskou pomocí, 
ale také poslouží pracovníkùm jako prostøe-
dek pro navázání kontaktu s tìmito lidmi. 
Potraviny budou rovnìž rozdìlovány potøeb-
ným lidem na nízkoprahovém denním centru 
a noclehárnì. 

Mnohokrát dìkujeme také tøinecké mlá-
deži, která pøichystala výborný guláš s chle-
bem. Ten jsme ihned rozdali uživatelùm na 
nízkoprahovém denním centru a sklidil 
obrovský úspìch. 

Ještì jednou srdeènì dìkujeme a pøeje-
me hodnì úspìchu v osobním životì, 
mnoho sil a Božího požehnání.

S pøátelským pozdravem 

Mgr. Michaela Wiselková, DiS.
vedoucí støediska BETHEL  Karviná

7MOST 242/XXI

Jarní táborek by mìl probìhnout tak, jako 
bylo uvedeno v minulém èísle MOSTu. 
V pondìlí se vypravíme do aquaparku (cena 
150 Kè zahrnuje dopravu, vstupné a po-
lévku), støeda bude patøit sportovním 
aktivitám a bowlingu (cena cca 100 Kè). 
Program úterního dne pøizpùsobíme poèasí. 

Pokud pùjdeme na hory, bude v cenì 
100 Kè doprava a teplé jídlo, v pøípadì 
lyžování se cena bude pohybovat od 200 do 
250 Kè.

Prosím, abyste dìti pøihlásili nejpozdìji 
do 18. 2. 2014. V pøípadì malého zájmu se 
táborek neuskuteèní.

Na všechny se tìší farní teta a mládež.

Jarní táborek 
- informace pro rodièe

*  *  *

Podìkování za dárky pod Vánoèní strom

Podìkování

Charita Tøinec moc dìkuje všem koledníkùm 
a dárcùm, kteøí podpoøili letošní Tøíkrálovou 
sbírku. V pátek 17.1.2014 probìhlo rozpeèetìní 
pokladnièek. Výsledky jednotlivých obcí, které 
spadají pod Charitu Tøinec, jsou následovné:

• Obec Vendrynì - vykoledováno 83 153,- Kè

• Obec Bystøice + obec Nýdek - vykoledováno 78 352,- Kè

• Obec Støítež - vykoledováno 19 249,- Kè

• Mìsto Tøinec - vykoledováno 328 434,- Kè

Celkem vykoledováno 509 188,- Kè, je to o 39 909,- Kè více oproti 
loòské sbírce. Z vybrané èástky zùstane Charitì Tøinec 65%, tato èástka 
bude použitá na provoz osobní asistence. 

15% bude použito na projekty Charity Èeské Republiky
15% na aktivity Diecézní charity ostravsko-opavské
  5% na režijní náklady spojené s Tøíkrálovou sbírkou.

Všem dárcùm a koledníkùm moc dìkujeme!

Tøíkrálová sbírka - výsledky



§ §Nedìle 2.2.2014 – svátek Mše svatá v Nemocnici Sosna je 
Uvedení Pánì do chrámu; 6.30 a každou sobotu od 15.30 hodin. 
10.00 èesky, 8.00 a 17.00 polsky. Pùl hodiny pøed zaèátkem mše 

svaté je možno pøistoupit ke §Pátek 7.2.2014 – první pátek 
svátosti smíøení.v mìsíci.

Redakce neruèí za jazykový sled §Nedìle 9.2.2014 – 5. nedìle 
jednotlivých mší svatých. Sledujte v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 
vývìsku v kostele!8.00 a 17.00 èesky.

§Nedìle 16.2.2014 – 6. nedìle 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 èesky, 
8.00 a 17.00 polsky.

§Sobota 22.2.2014 – Svátek 
Stolce sv. Petra, apoštola.

§Nedìle 23.2.2014 – 7. nedìle 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 
8.00 a 17.00 èesky.

§Nedìle 2.3.2014 – 8. nedìle 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 èesky, 
8.00 a 17.00 polsky.

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

§Poslední nedìle v mìsíci - 
Mariánské veèeøadlo.

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

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

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

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

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

§Mše svatá v Domovì pro seniory 
na Sosnì je každý pátek 
v 15.30. Pùl hodiny pøed zaèát-
kem mše svaté je možno pøistou-
pit ke svátosti smíøení.

§
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most

Pøíští èíslo MOSTu 

vyjde 2. bøezna 2014. 

Pøíspìvky mùžete zasílat 

do 19.2.2014.

MOST 242/XXI

Svátek Uvedení Pánì do chrámu 

(2.2.2014)

1. ètení: Mal 3,1-4; 2. ètení: Žid 

2,14-18; Evangelium: Lk 2,22-40

Žalm: odp. Hospodin zástupù, on je 

král slávy.

Ref. Pan Bóg Zastêpów, On jest 

Królem chwa³y.

5. nedìle v mezidobí (9.2.)

1. ètení: Iz 58,7-10; 2. ètení: 1 Kor 

2,1-5; Evangelium: Mt 5,13-16

Žalm: odp. Spravedlivý záøí 

v temnotách jako svìtlo.

Ref. Wschodzi w ciemnoœciach jak 

œwiat³o dla prawych.

6. nedìle v mezidobí; (16.2.)

1. ètení: Sir 15,16-21; 2. ètení: 1 Kor 

2,6-10; Evangelium: Mt 5,17-37

Žalm: odp. Blaze tìm, kdo kráèejí 

v zákonì Hospodinovì.

Ref. B³ogos³awieni szukaj¹cy Boga.

7. nedìle v mezidobí (23.2.)

1. ètení: Lv 19,1-2.17-18; 2. ètení: 

1 Kor 3,16-23; Evangelium: Mt 

5,38-48

Žalm: odp. Hospodin je milosrdný 

a milostivý.

Ref. Pan jest ³askawy, pe³en 

mi³osierdzia.

8. nedìle v mezidobí (2.3.)

1. ètení: Iz 49,14-15; 2. ètení: 1 Kor 

4,1-5; Evangelium: Mt 6,24-34

Žalm: odp. V Bohu jen odpoèívej, 

duše má.

Ref. Jedynie w Bogu spokój 

znajdzie dusza.

Nedě lní liturgie
v únoru

Úmysly apoštolátu 
modlitby – únor 2014

Poøad bohoslužeb v únoru

Denní modlitba Apoštolátu

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 Pan-
nou Marií, Matkou našeho Pána 
a Matkou církve to všechno 
pøináším jako svou nepatrnou obì� 
zvláštì na úmysly Svatého otce a 
našich biskupù.

Svatý Františku Xaverský, oroduj 
za nás!

Svatá Terezie od Dítìte Ježíše, 
oroduj za nás!

1. Všeobecný úmysl: Aby církev 
a spoleènost uznávaly moudrost 
a zkušenost starších lidí.

2. Evangelizaèní úmysl: Za knìze, 
zasvìcené osoby a laiky, aby plnì 
pracovali na díle evangelizace.

3. Národní úmysl: Aby dobrotivý 
Bùh pøipravil srdce lidí, kteøí 
nepoznali jeho lásku, k pøijetí 
radostného poselství Kristova 
evangelia.

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz
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