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Noe vychází z archy

(pokračování na str. 3)

Noe tedy vyšel a s ním jeho synové a jeho žena a ženy jeho synů. Všechna zvěř, všechna havěť a všechno ptactvo, vše, 
co se plazí po zemi, vyšlo podle svých čeledí z archy.

Gen. 8, 18 - 19 

  



"Předložil jsem ti život i smrt, požehnání lákadel, konzumního životního stylu, filozofií 
i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty a směru namířených proti životu, proti určitým 
i tvé potomstvo." (Dt 30,19)¨ skupinám lidí, zasévá zrno nenávisti žen k mu-

žům, bojuje proti manželství a rodinám, otevře-
Když jsem v minulém čísle MOSTu přečetl ně se vysmívá všemu Dobru.  Mnozí z nás 

článek paní Evy Kirchner pod názvem „Bůh je však zůstávají klidní. Ať se postará Pán Bůh, 
PRO – LIFE (PRO – ŽIVOT)“ řekl jsem si: „to je „Buď vůle Tvá…“ – toto jistě platí, ale platí také 
dobře“. A co je dobře a proč je to dobře? Totiž „člověče, přičiň se a Pán Bůh ti pomůže…“ 
to, že i v našem městě se také v tomto směru Když dnes a denně slyšíme o všech těch 
začíná něco dít a že se toho účastní křesťané hrůzách, které se ve světě dějí, napadá mě, jak 
jako takoví, nejen nějaká určitá skupina či to všechno spolu souvisí. Nenávist ke křes-
církev. Někomu z článku mohlo vyplynout (viz ťanům (ale nejen křesťanům) a nenávist 
místo konání, osoby přednášejících apod.), že k počatému životu. Není dnes problém vstoupit 
se v dané věci angažují pouze evangelické na internet a prohlédnout si popravy páchané 
církve, že v naší katolické církvi je tzv. „ticho po islamisty. Stejně tak lze vidět detailní průběh 
pěšině“. Není to však pravda. Přece právě potratu. Usekávání hlav, údů, kamenování, 
katolická církev vždy a všude byla „pro život“, cožpak tu není až nápadná podoba s tím, jak je 
vždy důsledně obhajovala a obhajuje nenaro- v těle tzv. matky trháno na kousky malé, 
zený život, postižené děti, ale také lidi staré, bezbranné tělíčko? A údajně šetrnější způsoby 
nemocné, prostě ty nejzranitelnější, proti potratů? Pilulky, které sice plod nerozcupují na 
kterým dnešní liberální svět vyvíjí frontální útok kousky, ale vypudí z mateřského lůna a ono 
jako proti těm nepotřebným, zbrzďujícím vývoj pak „samo“ zemře bez živin, kyslíku… Nepo-
a prosperitu ekonomiky. O takovém zápalu pro dobá se to těm všem ohroženým uprchlíkům, 
život nebylo a stále ještě není možné mluvit donuceným k emigraci a ponechaným 
u všech nekatolických denominací. Ale teď napospas hladu, žízni… Nepíše se mi to lehko.
není čas se přít o to, kdo se angažuje více, kdo Když se stále častěji dozvídáme, že se 
méně, kdo byl či nebyl iniciátorem toho či hodně lidí (nejčastěji mladých a často z bo-
onoho. Krásným příkladem společného nasa- hatých, dobře situovaných rodin) přidává na 
zení v bitvě o počaté životy je Pomník nena- stranu islamistů, cloumá námi zlost. Oni však 
rozeného dítěte, na který přispěli i mnozí pouze většinou nedokážou rozlišit dobro od 
z našeho farního společenství. Je sice smutné, zla, hledají prostě útěk z konzumní prázdnoty 
že tímto pomníkem vzpomínáme na životy západního světa, světa nejen bez Boha, ale 
nenarozené (rozuměj zmařené, zabité), ale světa vůbec oproštěného od duchovna, trans-
vidím v tom také počátek nebo posílení boje za cendentna. A to, co jim „civilizace“ upírá, co jim 
život počatý – ještě také nenarozený, ale stále nedokáže nabídnout, nalézají jinde. Nelze se 
živý, boj o to, aby člověk měl právo nejen na divit, že mladík, který je válcován genderovou 
početí, ale také o narození se. ideologií a stává se z něj bezpohlavní jedinec, 

V předvečer 1. adventní neděle jsme se už zaprahne najednou po tom, být mužem a aby 
poněkolikáté, respektujíce přání dnes již to dokázal, sáhne po zbrani a je mu jedno, kdo 
emeritního papeže Benedikta XVI., modlili tuto zbraň do jeho rukou vloží. A stejná 
a prosili především za počaté životy, ale také ideologie upírá potenciálním matkám rozvinout 
za jejich matky v těžkých životních situacích, svoje ženství, svůj mateřský pud, a proto se 
za otce, aby dokázali čelit pokušení zabít svoje zahalují do šátku, oblékají burky, vdávají se za 
počaté dítě, za ženy i manželské páry, které to muže, kteří jsou hrdí na své otcovství, kteří 
nezvládly a v konfliktní situaci se rozhodly proti v ženách mohou vidět ženy. Proč mohou? No 
nenarozenému životu, za zdravotnický perso- protože jejich civilizace jím v tom nebrání, 
nál, vychovatele, politiky, pracovníky center naopak často je to pro ně příkaz a výzva. 
asistované reprodukce atd. V pobožnosti V podobných úvahách bychom mohli pokračo-
Křížové cestě jsme si uvědomili, že ještě nikdy vat ještě dlouho. 
nebyla Láska tak málo milovaná jako dnes. Blíží se Vánoce. Hodně zkomercializované, 
Jsem přesvědčen, že všichni souhlasíte s tím, zneužívané, přesto však pro všechny je to 
že tato a podobné iniciativy jsou moc potřebné stále ještě čas, kdy jsou lidé alespoň trochu 
– jenže… Jenže v tento večer nás bylo v kos- citlivější, vřelejší, „zranitelnější“ pro Dobro. 
tele žalostně málo, ani ne třicet věrných. Zkusme toho nějak využít a právě v této 
Vzpomněl jsem na slova O. Czesława, který již požehnané vánoční době je tímto Dobrem 
několikrát při hlásání svých moudrých „nainfikovat“. Nestačí k tomu však jenom zpěv 
rekolekčních kázání k poloprázdnému kostelu koled v ulicích, na nárožích, v televizi, ale 
řekl: „Vy jste nejlepší částí Vaší místní Církve, musíme to Dobro sami žít, prožívat, mluvit 
kde je vás více?“ Ne, neděláme se lepšími než o Něm a ukazovat na Něj. Přeji všem, aby se 
jiní, ale na rozdíl od jiných si neříkáme, že nám to dařilo a alespoň někdo v našem okolí 
„situace je sice vážná nikoli však zoufalá“. poznal, že mezi námi žije Láska, která přijala 
Naopak, jsme si vědomi, že se Zlý v těchto lidské tělo, aby nám mohla být nablízku.
časech přímo vtělil do všech těch pokušení, Stanisław Janczyk
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Stůjme vždy na straně života

*  *  *

Z vody a Ducha svatého 
se narodili 

Josef Václav Mlčoch
Sebastian Cienciala
Vojtěch Bauman
Dorian Zawadzki
Izabela Galuszková 
Juraj Bielesz
Agáta Szurmanová
Michal Brudný

Do věčnosti nás předešli

František Byrtus
Milada Drtilková
Alexander Jusko
Stanisław Brachaczek

R.I.P. 

*  *  *

*  *  *

Setkání farnosti 2014
Drazí farníci,
zveme Vás na letošní Setkání farnosti do 

Kulturního domu Trisia v Třinci, které se bude 
konat 27. prosince 2014 v 15:00 hodin. Jedná 
se o společenskou akci našeho farního spole-
čenství (a nejenom). Setkání se uskutečňuje 
po určité době a bude se jednat už o XVII. 
ročník. Máme pro Vás připravený zajímavý 
program, kde hlavním bodem bude Koledo-
vání u jesliček, které se letos uskuteční právě 
v rámci tohoto setkání. Připravujeme malé 
občerstvení a chtěli bychom Vás poprosit 
o donesení darů do tomboly (prosíme donést 
na místo v den konaní akce). Organizátorem 
této akce je farní sdružení Sanctus Albertus. 
Těšíme se na společné setkání a věříme, že 
dorazíte v hojném počtu. 

Wiesław Wania

Vločka milosti
Čekám na ni, kdy už poletí 
a dopadne na naše prokletí.

Jedinečná a přeci v miliónech 
snese se mé a tvé adrese.

Čistá jako sníh do srdcí nevděčných,
jež častokrát ani neví,
že pro ně se tu zjeví.

V jedinečném okamžiku proletí
a člověk ji uchopí nebo znesvětí.

A přeci padá z nebe,
padá jen pro tebe vločka milosti 
zvěstujíc lásku a krásu Stvořitele,
jenž se právě zrodil v těle jako dítě.

Pohled Jeho uchvátí tě,
neboť v něm vidíš původ svůj.

Tak ve vločkách klidně stůj a kochej 
se
než poklekneš k jeho uctění.

Úsměv je ti znamením, že je tu kvůli 
tobě
to krásné malé robě
uprostřed vloček milosti a Božského 
jasu.

Jsou Vánoce!
Tak děkujme za tu krásu.

AVE

Rudinec Stanislav 



Kdo by nepoznal slova snad nejznámější deme-li jen bezduše opakovat, pak si jistě normy, žádné hranice, žádná podřízenost… 
koledy. Uvažoval jsem, jaký titulek dnes použít. nestačíme. V listopadu tohoto roku stanul na Nařídit něco? Ale přece to nejde, máme svobodu, 
Jistěže nechci urychlovat čas, který zbývá do půdě Evropského parlamentu papež František. ať se rozhodne. Jak často slýcháme, že církev 
vánoc. Blíží-li se vlak do stanice, pak brzdí, aby Hovořil jako vždy věcně, trefně, bez příkras a za- má nabízet… Ale církev není obchodní síť, ale 
zastavil tam, kde zastavit má. Máme před sebou jímavě. Mluvil o tom, že Evropa a celý svět tajemné tělo Kristovo a v každém těle musí být 
ještě dost adventního času a jakési jeho úmyslné potřebuje svatost. Pokud ji mít nebude, pokud se pořádek. Druhý Vatikánský koncil nazývá církev 
urychlování by přineslo asi to, co by přineslo mu jí nedostane, bude se stále více podobat Matkou a Učitelkou. Oba termíny ukazují něco 
strojvedoucímu, kdyby při přijíždění do stanice stárnoucí babičce. Jistěže Svatý Otec nechtěl závazného, ukazují autoritu a  potřebu autority, 
přidával rychlost. Prostě by ji minul. vyslovit nějakou kritiku starých babiček, ale má-li se dosáhnout cíle. Nemůžeme udělat 

Jak člověk postupně stárne, tak častěji porovnání je jasné. Naše babičky bývají upra- z Církve nějakou modelku, která předvádí různé 
vzpomíná a já tak vzpomínal na advent, jak jsme cované, tu a onde přestávají sloužit nohy, zrak, módní výstřelky. Tak by se dalo psát ještě dál a 
jej prožívali v době mého dětství v malé vesničce, sluch… kdo by se divil. Člověk není nevyčerpatel- dál. Po vystoupení papeže a jeho odchodu byli 
ze které pocházím. Je tu vzpomínka na našeho ný a ony ty naše babičky neměly na růžích kontaktováni někteří poslanci s otázkou, jak 
někdejšího duchovního správce P. Erwina Dur- ustláno. Všimněme si jedné věci: Jestliže babička hodnotí papežovo vystoupení. Tak on jej hodnotil 
czoka, který byl u nás farářem šest let. Měl naši hůř slyší, musíme nejednou přidat na hlase, to celý parlament, když jeho řeč několikrát přerušil 
vesnici a její obyvatele rád a my jsme mu zase jednou může čekat i nás. Když už pak neslyší povstáním poslanců a bouřlivým potleskem. Jen 
byli vděčni za to, že od jeho příchodu se v našem téměř vůbec, je komunikace o to náročnější. naše paní poslankyně jaksi nevěděla, co říci. To 
kostelíku slavila každou neděli pravidelně mše Všimněme si jedné věci - a sice jak je dnešní po- je nám přízračné. Církev hlásá nadčasové 
svatá. Za časů jeho předchůdců byla u nás mše pulace neslyšící na to, co se týká Boha, Církve… evangelium už dva tisíce let, jak je to s naší 
svatá jen dvakrát do roka a to v den pouti a v den Můžete mluvit, vysvětlovat… a nic, zase se schopností slyšet? Jak může vypadat jakákoliv 
posvěcení kostela. Jinak se chodilo do farního opakují staré fráze…. Kolik toho bylo třeba společnost, kterou řídí neřízené střely? Chtít 
kostela, který je asi pět kilometrů vzdálen. nedávno kolem církevních restitucí! Mluvení, vykoupení ovšem předpokládá taky chtít přijmout 
P. Durczok zavedl pravidelné nedělní mše svaté vysvětlování, odkazy… a nic, zase staré opako- Vykupitele, protože kdybychom na vykoupení 
a kromě toho přijížděl na mši svatou i v týdnu: vání, nadávání, zlost… Slyšeli? Porozuměli? stačili sami, nemusel Bůh posílat svého Syna. 
vždy na první pátek v měsíci a pak třeba v úterý. Chtěli slyšet a porozumět, nebo to už nedokáže- Pán to řekl jasně jednomu tazateli: Chceš-li vejít 
No a díky těmto pravidelným nedělním a třeba i me? Často slyšíme, nebo čteme o různých po- do života, zachovej Boží přikázání. Pozor: ne 
všedním bohoslužbám jsme jaksi více a častěji domních prodejcích, jsme varováni, dostalo se nějaké nezávazné rady, ale přikázání. Advent, 
naslouchali v adventu krásným adventním jim nelichotivého označení „šmejdi“. A oni zase Vánoce- liturgické období, ale i současnost, než 
písním. Když tak občas procházím ve vzpomín- přijdou, vychválí jakési téměř zázračné zboží a stane každý z nás před Bohem, má svoje veliké 
kách na tento čas, pak v poslední době mi babička vytáhne svoje úspory, či podepíše bohatství, které Ježíš Kristus neustále dává, ale 
přichází vzpomínka na to, na co jsem před lety smlouvu a za nějakých pár dnů či týdnů s pláčem je třeba opravdu i daru ticha, abychom s pomocí 
nějak tak nevzpomínal. To úžasné a nádherné hledá advokáta, který by tu její koupi zrušil… Ducha Svatého přemýšleli, správně hodnotili, 
ticho na vesnici hlavně odpoledne a večer. Po Jistě, veškerá úcta našim seniorům, ale my to správně vybírali a neskočili na primitivní a bez-
setmění mohl člověk vyjít ven na dvorek či děláme i v mladém věku a s většími následky. Tu obsažné třpytky, kterými se to zvlášť v adventu 
zahrádku a to ticho by se dalo krájet. Kolem a tam se můžeme doslechnout, že nějaký boho- a o Vánocích třpytí. Nezapomeňme, že co 
dvaceti hodin projel vesnicí poslední autobus a slovec odešel ze semináře. Tak pokud odešel v adventu zasejeme, o Vánocích sklidíme a 
pak zase krásné ticho. Co je na tom tak ještě jako bohoslovec, pak to není tragedie. jednou Pánu představíme jako rozmnoženou 
zvláštního? Ticho je podstatným prvkem v pro- Příjme-li kněžské svěcení a teprve pak bude chtít hřivnu. Připomeňme si ještě jednou slova 
cesu lidského myšlení. V hluku člověk moc odcházet, je to těžší, protože svěcení se nedá Kristova Náměstka, Svatého Otce Františka: 
nepřemýšlí, spíše naopak: hluk se kdesi v člově- odstranit či anulovat. A hned slyšíme hodnocení: „Evropa potřebuje svatost, dejte jí svatost…“ 
ku ukládá a člověk se na něm stává závislým. jo, kdyby papež zrušil celibát, jistě by zůstali. Tam Svatost může dát Bůh každému, kdo s Ním trvale 
Před časem jsem zaparkoval na jednom par- problém není, protože ti mládenci se nehrnou ani a vytrvale spolupracuje. Ten pak, až přijde plnost 
kovišti a vidím v zaparkovaném autě kousek od do manželství. Slyšíme často, že si chtějí času, vstoupí do Světla věčného. Svatost si 
mého na sedadle spolujezdce mladého muže, jak užívat… ale čeho? Chyba se stala už dávno: nemůžeme vyrobit sami. 
se kroutí, nadskakuje, různě se šklebí, a kdyby Jako dítě nebyl veden k žádné disciplíně, žádné P. František
nebyl v omezeném prostoru kabiny auta, kdo ví, 
co by ještě vyváděl. V první chvíli mě napadlo, 
jestli třeba nemá nějaký záchvat, nebo zdravotní 
potíže, až po chvíli jsem si všimnul divoké hudby 
a bubnování, které se ozývalo i mimo auto. Tak si 
říkám, žádný záchvat, spíše závislost na hluku. 
Vidíte jít mladého člověka a pohybuje se tak 
divně, že máte pocit, že má snad nějaké pohy-
bové potíže, ale chyba lávky, on má jen „dráty 
v uších“ no a hýbe se podle míry hluku, které 
skrze uši pomaličku devastují jeho mozek. Je 
člověk v takovém stavu schopen jakéhokoliv 
myšlení a uvažování? Že je advent časem ticha a 
přípravy na příchod Mesiáše, Vykupitele - to se 
většinou ví, ale zároveň se vtírá otázka: potře-
bujeme vůbec nějaké vykoupení? Nestačíme si 
na všechno sami? Myslím, že stav naší vlasti, 
Evropy i světa odpovídá zcela jednoznačně: 
nestačíme si sami. Přestaneme-li myslet a bu-

Poděkování
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Tichá noc, přesvatá noc…

(pokračování na str. 4)

Pokračování ze str. 1

Křesťanské sdružení „Sanctus Albertus“ o.s.
Stowarzyszenie chrześcijańskie „Sanctus Albertus“ o.s.

Vás srdečně zve na
zaprasza na

XVII.
Setkání farnosti          Spotkanie Parafii

do Kulturního domu TRISIA v Třinci na Terase
v sobotu 27. prosince 2014 v 15 hodin.



Je 30. listopadu, první adventní neděle. opustily a namísto toho mě naplnil pokoj legrační scénkou. Po večeři jsme se sešli ke 
Vždycky si říkám, že nejpozději do konce a tichá radost. Večerka byla v deset, my společné modlitbě a než šly děti spát, 
listopadu budu mít umytá okna, zaděláno dospělí si samozřejmě rádi posedíme zamýšleli jsme se nad nadcházející adventní 
těsto na perníčky a hlavně budu mít jasno u dobrého vína a vykládáme málem do rána. dobou i nedělním evangeliem a luštili 
v tom, co nadělí Ježíšek mým nejdražším Muzikanti si to teda zpestřili asi tříhodinovou zajímavé rébusy. Večer se přes zavřené 
pod stro-meček. To všechno proto, abych se zkouškou a když se k nám k půlnoci přidali, dveře jídelny opět ozývaly tlumené zvuky 
vyhnula stresům a bezhlavému běhání nám ostatním se už klížila víčka… Rychle do hudebních nástrojů do půl dvanácté, pilovali 
z Tesca do Dráčiku a zase nazpátek. Abych postele a v sedm ráno už to slyším – hudební doprovod k písničkám velmi svědo-
nemusela poslouchat celý advent vánoční mamíííí, už můžu vstávat? Chuděry ku- mitě, takže věřím, že se máte na co těšit. 
koledy a deptat se pohledem na lačný chařky, ty musely chystat snídani dávno před V neděli už byl program volnější, ale bylo 
pohled lidí bloudících mezi regály plnými budíčkem, aby náporu hladových krků třeba ještě dotáhnout trička a taky absol-
zboží, aby ukořistili vánoční výzdobu s po- odolaly. Po ránu byly děti čerstvé, tak je vovat dvě zkoušky zpěvu. Uteklo to rychle, 
kud možno největší slevou, která jim pak za hned čekala pořádná porce zkoušení a pak jako vždycky, když člověk prožívá něco 
málo peněz zajistí tu „pravou“ vánoční za pomoci Péti malování našich nových zajímavého a hezkého. 
atmosféru. Abych si místo toho mohla v klidu „scholových“ triček – to proto, abychom se Je 30. listopadu, první adventní neděle. 
domova vychutnávat adventní atmosféru vám líbili, až přijdeme koledovat na setkání Nemám nakoupeno ani napečeno, mám jen 
radostného očekávání při poslouchání rodin. Vlastnoruční výzdoba takového trička špinavá okna. Dokonce jsem nestihla ani 
Proglasu a pečení vánočního cukroví není jednoduchá, ale kreativita je dětem připravit adventní věnec. Ale až se naše 
s holkama. vlastní a tak si s tím holky i kluci dali rodina sejde k večerní modlitbě u obyčejné 

Tak to mi zase letos nevyšlo. V práci náležitou práci. Po obědě jsme všichni – svíčky, vím, že budu mít v srdci radost 
blázinec a přesčasy, k tomu každodenní malí i velcí - vyrazili ven, kde pro nás Marek a pokoj, protože máme za co děkovat. Díky 
kolotoč škola – školka – práce – družina – připravil venkovní verzi známé hry scrabble. vám všem, kteří jste nezištně zajišťovali vše 
školka – a rychle domů… Místo louskání My dospěláci jsme se do toho pustili potřebné, aby se víkendové soustředění 
ořechů a leštění oken jsem sháněla trička, s takovou vervou, že chvilkama to vypadalo, scholy mohlo uskutečnit. Díky také vám, 
barvy a dávala společně s ostatními že si děti moc nezahrajou, ale pak jsme se kteří nás provázíte modlitbou. Díky dětem, 
dohromady program na chatu (ti na tom byli umoudřili a dali jim taky prostor. Jolanka že byly pilné a chovaly se dostatečně vzorně 
podobně – nemocné děti, služební cesty…) později prohlásila, že „polní“ hry (jako že se na to, abychom si ten víkend užívali všichni.

Nevím jak oni, ale já jsem byla na pokraji hrajou „napolu“) byly nejlepší, tak jsem se Díky vám všem, kteří jste strávili poslední 
vyčerpání, když jsme v pátek dorazili na uklidnila, že si to asi nakonec užily i ty děti. listopadový víkend na Lípě. Díky vám jsem 
chatu Lípa, kde jsme měli strávit víkend Následovala zase zkouška zpěvu, přece mohla zažít, že to, co je důležité, je lidským 
s malou scholou. To nerozdýchám, říkala jenom nás čekají dvě větší akce – zpívání na očím neviditelné. Slovy německého básníka 
jsem si, téměř dvacítka dětí „na krku“, a já adventním setkání v Líštné a hlavně koledo- Friedricha Von Bodenstedta – kapka lásky je 
jsem zralá spíš na to celý víkend prospat, vání na setkání farnosti 27. prosince – a na víc než vodopád zlata.
než se jim věnovat. No nic, vybalili jsme to je třeba se pořádně připravit. Když už toho Deo gratias.
tašky z auta, v chatě už bylo docela zpívání bylo až až, pobavily nás dosud 
příjemně, protože můj drahý muž a hlavní utajené herecké talenty Katka a Janka Eva
topič v jedné osobě už nějakou dobu 
rozehříval kamna, krb i elektrické topení. 
V tom mu později vydatně vypomáhal 
Michal, který se pak v mezičase věnoval 
fotodokumentaci celé akce a hlídání malé 
Zuzanky.

Hlad jsem měla jak nevím co, ale naše 
milé kuchařky, Hanka a Milada, nás 
nenechaly padnout a rychle připravily 
skvělou večeři, i když byla v plánu až 
o hodinu později. Lucka hbitě „roztajlovala“ 
děti na pokoje podle předem připraveného 
seznamu a vyvěsila víkendový program. 
Verča, Katka a Janča pomohly dětem vybalit 
a povléknout peřiny. Zatímco se děti pod 
vedením Lucky a Wieslawa učily nové 
písničky, pomohly mi holky připravit stezku 
odvahy. 

Když jsme se pak navečer sešli u svíčky 
při zpívané modlitbě Korunky k Božímu 
milosrdenství, nahromaděné napětí, mrzu-
tost a stres všedních dní mě nadobro 
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Kapka lásky je víc než vodopád zlata

(pokračování na str. 5)



Vážení a milí farníci a všichni lidé dobré vůle! Z PAPÍRNICTVÍ:  
- stolní či nástěnné kalendáře na rok 2015

Opět se přiblížil čas adventu 
a s ním naše tradiční akce Z TEXTILU:  
Vánoční strom. Letos to bude - teplé ponožky, rukavice
již po čtrnácté, kdy budeme 
mít možnost obdarovat ty, V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit 
kteří jsou sami nebo žijí na Pavlu Golasowskou, tel. 604 223 971.
mimo své rodiny. V le-
tošním roce to budou 

klienti Domova Nýdek, který provozuje město 
Třinec. Opět můžete po celý adventní a ještě i 
vánoční čas nosit pod Vánoční strom dárky 
a můžete na strom pověsit připravené ozdoby. 

Tady je seznam dárků, které můžete donést 
do našeho kostela pod Vánoční strom:
   
HYGIENICKÉ POTŘEBY: 
- sprchové gely, šampony
- mýdla, pasty na zuby
- pěny na holení, vody po holení
- ústní vody, toaletní vody, tělová mléka

Z LÉKÁRNY:                     
- vitamíny (C, magnézium, multivitamin…) 
- masti či gely proti bolesti kloubů a kostí

POTRAVINY:  
- káva, čaj, víno

ského koutku) byla odváděna na starou kanali- dokončeno. Problém tkvěl v tom, že svody 
zaci, jež ale neústila do ČOV. Problém nastal, z hospodářské budovy u fary ústily tak nešťastně, 
když nebylo dovoleno naší farnosti pokácet staré že část vody se dostávala na farní dvůr, a v zimě 
mohutné stromy kolem cesty „před farou“ se tak z farního dvorku někdy stalo i kluziště. 
a kořeny jednoho z těchto stromů prorostly do Jelikož naše farnost neprovozuje Holiday on Ice 
staré kanalizace, rozbily ji, hlína ji ucpala ani nemáme (zatím) hockey club, tento stav nebyl 
a odpadní voda přestala odtékat … Na faře nastal žádoucí. Svody byly proto napojeny do kana-
kalamitní stav, voda z koupelny a kuchyně lizační roury a voda bude odváděna do příkopu 
neodtékala, v podstatě hrozilo zatopení podlah mimo faru. Povrch stavby byl pokryt opět 
v přízemí. Havárie musela být řešena neod- zámeckou dlažbou. 
kladně. Firma Cieslar s.r.o., jež je dodavatelem Druhá investiční akce započala v pondělí 25. 

Konec roku je vždy časem bilancování a ne- prací tohoto typu pro naši farnost, udělala nové listopadu a ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, patrně 
jinak je tomu i v případě věcí hospodářských naší odpady z koupelny výkopem do země do hloubky ještě probíhá. Investiční jak investiční … my jsme 
farnosti. Tento článek nebude oním shrnutím 1,5 metru, jelikož koupelna není podsklepená. darovali městu pozemek, stavbu platí Město 
celého roku, ale shrnutím jeho druhé poloviny. Na Z kuchyně se nový odpad napojil skrze sklepní Třinec. Jedná se o výstavbu nového parkoviště 
úvod nutno říct, že neustále probíhají drobnější prostory a oba odpady se „sešly“ ve venkovní na našem již bývalém pozemku u cesty od fary na 
opravářské a údržbářské práce jak v kostele, tak i kanalizaci, jež je vedena skrze dvě šachty a vede starý hřbitov. Proveditelem stavby je firma T-DEX 
na faře a v jejich okolí, úklid nevyjímaje. Zásad- k městské kanalizaci směr farní zahrada a směr s.r.o. Parkoviště bude mít celkem 32 nových 
nější investiční akce proběhly a vlastně stále Folvark. Výsledný stav je ten, že veškeré odpadní parkovacích míst, z toho 2 místa budou vyhra-
probíhají dvě. vody z fary nyní končí v městské kanalizaci a již zena jen pro invalidy. Plánované rozpočtové 

První z nich se týkala záležitostí spojených by problémy vznikat neměly. Samozřejmě kromě náklady činí 2.369.296,-Kč bez DPH, my 
s kanalizací a odpadními vodami. Doposud byla vody dešťové, jež se do kanalizace svádět nesmí, neplatíme nic. My tam budeme pouze parkovat – 
budova fary napojena na novou městskou kana- viz dále… Povrchová úprava terénu byla zejména v neděli dopoledne a o velkých slav-
lizaci (postavenou před několika léty v rámci tzv. provedena formou položení zámecké dlažby na nostech se budou místa dost hodit… Během 
Revitalizace Olše i směrem Folvark) jen co se inkriminovaná místa kolem budovy fary, jež výstavby doporučuji ostražitost při pohybu kolem 
týká odpadu z WC. Ostatní odpadní voda z fary utrpěla výstavbou nové kanalizace. Souběžně se staveniště. 
(tj. z kuchyně, koupelny a hospodářsko-kuchyň- řešilo i odvodnění dvora, jež bylo rovněž Marian Kozok 
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Pokračování ze str. 4

Ekonomické okénko

Ohlédnutí se za večerem 
plným Božích chval

Ze začátku musím hned říct, že chvály na mě 
udělaly veliký dojem. Přišel jsem s tím, že jsem 
moc nevěděl, co mám čekat. Na začátku mě 
mile překvapil průvod s obrazem Božího 
Milosrdenství. Poté jsme se zaposlouchali do 
krásných písní oslavujících Boha, které byly 
velmi hezky zazpívány a zahrány místní mládeží 
a scholou. Obdivuji, jak se všichni členové 
dokázali společně domluvit, a bylo vidět, že 
každý - děti, mládež i dospělí mají svou 
vyznačenou roli. Mezi jednotlivými písněmi měly 
místo různé modlitby a samotné chvály, které 
vedl O. Adrian spolu se členy spolča. Nejvíce 
mě oslovila modlitba: „Netradiční desátek“, kde 
se místo odpovědi „Svatá Maria…“ zpívalo 
latinsky Magnificat. Na závěr chval nám bylo 
ještě uděleno svátostné požehnání, které 
doplnilo už tak velmi duchovní atmosféru, po 
požehnání všichni pěvci sklidili velký potlesk. 
Nakonec nesmím opomenout velkou hostinu, 
která měla místo na faře. Myslím, že všem moc 
chutnalo :-). 

KG z Vendryně
Jménem celého společenství mladých a malé 

scholy si dovoluji poděkovat všem lidem, kteří 
přišli a spolu s námi vzdávali Bohu chválu. Také 
děkuji všem, kteří se aktivně zapojovali a 
pomáhali tento večer utvářet. Děkuji za 
spolupráci malé schole, společenství mladých i 
malých. Ale především chci poděkovat za 
podporu mým rodičům a aktivní spolupráci Otci 
Adrianovi. Velké Pán Bůh zaplať. 

JK

Milí spoluobčané!
Po roce máme zde opět adventní čas, který 

nás přímo vyzývá k zamyšlení se nad uplynulým 
obdobím. Pro mne samotného to bylo období 
aktivní, které nakonec přineslo změnu v tom, že 
po 22 letech opouštím místo pedagoga na 
střední škole a stávám se místo-starostou 
našeho města. Vstupuji do své nové role 
s obrovskou pokorou, kterou mám vůči městu 
a především vůči vám, jeho občanům. Chci taky 
vyslovit obrovský obdiv za vaši odvahu volit 
křes-ťanskou stranu a mnohokrát poděkovat za 
vaši podporu, kterou jsme od vás dostali 
v komunálních volbách. Pouze s vámi jsme 
dosáhli velkého úspěchu tří zvolených 
zastupitelů a stali se součástí vládní koalice na 
radnici. Dovolte mi, abych vám popřál 
požehnané Vánoce, hodně sil, zdraví a rodinné 
pohody do nového roku.

Ing. Michael Trojka, 
místostarosta města Třinec

Vá noční strom

*  *  *
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Dětskou stránku připravují Lucka a Eva

Co jsme prožili…  

*  *  *

Svatí v našem kostele
V prosinci se slaví svátek hned několika svatých, jejichž sochy můžeme najít v našem kostele. Mezi ně patří také 
sv. Barbora, kterou si připomínáme 4. prosince. Pro utrpení, které během svého života zažila, a mučednickou smrt 
patří ke čtrnácti svatým pomocníkům ve zvláště těžkých chvílích, je vzývána jako ochránkyně proti náhlé smrti a je 
také patronkou horníků a jiných rizikových povolání.

Kolędowanie
 przy żłóbku

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
parafian w imieniu scholy dziecięcej 
„DROPS“ na wspólne kolędowanie przy 
żłóbku, które tym razem odbędzie się 
w ramach Spotkania parafialnego w Domu 
Kultury w Trzyńcu. Spotkanie rozpoczyna 
się o godz 15:00. 

Lucyna Mokroszowa

KDE JI NAJDEME?O ŽIVOTĚ SV. BARBORY 
Svatou Barboru určitě nepřehlédnete – je 
to jedna z největších soch v našem 
kostele. Jak už jsme si řekli dříve, svaté 
poznáte podle tzv. atributů, to jsou 
znaky, se kterými bývají svatí zobra-
zováni. Mezi atributy svaté Barbory patří 
kalich s hostií, meč a věž, ve které byla 
uvězněna. Stačí se jen pozorně rozhléd-
nout a jistě ji najdete.

PŘEDSEVZETÍBarbora žila v Turecku kolem roku Barbora byla přísně střežena. Jeden 
Se svátkem svaté Barbory se pojí stará 300. Legenda vypráví, že byla velmi za sloužících však byl tajný křesťan, 
tradice – v tento den se uřeže jabloňová krásná. Když vyrostla, její otec ji který jí vyprávěl o víře v Krista. Také 
větvička a dá se do vázy s vodou. Tato 

přísně střežil a všechny její ná- se podařilo, aby za ní tajně přišel 
větvička pak o Vánocích rozkvete. A moje 

padníky vyháněl ze svého domu. kněz a pokřtil ji. předsevzetí? "Barborkou" ve váze si budu 
Barbora ale stejně na vdávání ani připomínat, že mám usilovat o to, aby na 
nepomyslela. mém každodenním životě rozkvétaly 

květy lásky, s níž Ježíš stále přichází. 

MODLITBA (na podkladě závěrečné 
modlitby breviáře) 

Bože, Tvá síla se projevuje zvláště tehdy, 
když působí v tom, kdo je slabý: Tys 
posiloval svatou Barboru, aby statečně 
snášela všechno mučení; pomáhej i nám, 
abychom na její přímluvu vítězně prošli 
všemi zkouškami, nezemřeli náhlou 
smrtí, ale předstoupili před Tebe 
smířeni, po přijetí sv. svátostí. Prosíme 

Když se o tom dozvěděl její otec, 
o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, 

Tajně se totiž seznámila se životem rozzuřil se a nechal ji uvrhnout do našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě 
Ježíše Krista a rozhodla se darovat vězení. Cestou se Barboře zachytily Ducha svatého žije a kraluje po všechny 
mu svůj život. šaty o keř a uvízla jí na nich malá věky věků. Amen 

větvička.
(zdroje: deti.vira.cz, wikipedie.cz, 
catholica.cz)

Barbora ve vězení velmi trpěla, ale 
nepřestala věřit Bohu. Otec se na ni 
velmi zlobil a chtěl, aby se víry 
v Krista zřekla. Ona to ale neudělala. Barbořin otec, který v Boha nevěřil, 
Jednoho dne se na ni otec rozzlobil pojal podezření o jejích úmyslech. 
příliš a ve vzteku ji zabil. Ještě ten Aby ji uchránil před tehdy zaká-
den vyrostlo na Barbořině větvičce zaným křesťanským učením, zavřel 
několik krásných květů.ji do vysoké věže.



Milé děti, rodiče, prarodiče … s dovezenými hračkami budou zaba- nebo finančním darem, můžete nás 
leny a rozdány dětem. Jestli se chcete i navštívit na 
Vy do této akce zapojit svým věcným sběrném místě: CHARITA TŘINEC, POMOC TĚŠÍNSKÉHO SLEZSKA je 

občanské sdružení, které již devátým Lidická 1272 (v provozních 
rokem organizuje sběr dárků a oblečení hodinách)
v České republice a následný odvoz na kontaktní osoby: Mgr. Michal 
Ukrajinu. Kožuch, Bc. Marta Bezecná 
Charita Třinec jako aktivní spolu- - 558 993 587
pracovník tohoto sdružení již čtvrtým 
rokem se podílí na organizaci této akce. Za jakoukoliv hračku i libovolný 
V tomto roce jsme se rozhodli pro sběr:    finanční příspěvek vám budeme 
- nových a starších plně funkčních vděčni. Pokud se rozhodnete pro 

hraček finanční podporu, peníze můžete zaslat 
- finančních prostředků přímo na účet PTS – 183153869/0300, 

var. symbol: 2014. Potvrzení o daru Darované hračky budou spolu s fi-
pro daňové účely můžete obdržet nančními prostředky i letos převezeny 
v případě Vašeho zájmu od částky skupinou dobrovolníků na Ukrajinu, 
500 Kč výše. kde za finanční prostředky budou 

nakoupeny drobné sladkosti, školní 
a hygienické pomůcky … a spolu Akce trvá do 21. 12. 2014

Milí farníci a čtenáři MOSTu, 
pokud byste chtěli pomoci rodinám s 

dětmi na Třinecku, které se nacházejí 
v obtížných životních situacích a 
kterým hrozí chudoba a hlad, můžete 
přispět nákupem potravin v rámci 
Potravinového fondu, jehož zřizovate-
lem je služba Slezské diakonie – 
Sociální asistence. Potraviny jako jsou 
těstoviny, rýže, luštěniny, cukr, olej, 
konzervy, polévky, dětské přesnídáv-
ky, trvanlivé mléko, Sunar, čaj aj. 
můžete donést dne 14. 12. v době 
od 6.15 do 10.00 hod. do salky na 
faru nebo v jinou dobu po domluvě na 
tel. 604 223 971 (Pavla Golasowská).

Potraviny budou rozděleny potřeb-
ným rodinám s dětmi nejen z řad 
klientů služby Sociální asistence, ale 
také mezi rodiny s dětmi, které 
doporučí Oddělení sociálně právní 
ochrany dětí v Třinci nebo třinecký 
Úřad práce.

Za všechny Vaše dary, vstřícnost a 
spolupráci jménem rodin s dětmi 
děkuje Pavla Golasowská.

Drazí farníci,

Místní charita se na vás obrací 
s velkou prosbou.

Blíží se Nový rok a s tím je spojen i 
začátek Tříkrálové sbírky.

Vy, kteří jste už koledovali, nám opět 
prosím pomozte.

Kdo si myslíte, že koledování není pro 
vás, zkuste překonat ostych a pomozte 
rozšířit řady našich koledníků. Výtě-
žek z Tříkrálové sbírky je velkou 
finanční pomocí pro naši činnost 
a také s každým zazvoněním do 
jednotlivých domovů přinášíme určité 
poselství.

Koledovat se bude opět od 1. do 14. 
ledna.

Ozvěte se prosím na tel. 724 257 219, 

také nám můžete napsat na email: 
bezecna1@ post.cz

Děkujeme

Také v Třinci přivítáme TŘI 
KRÁLE, kteří projdou městem až 
k Betlému (u kina Kosmos) kde se 
pokloní malému Ježíši. Zde bude 
možnost zazpívat si koledy spo-
lečně s místními sbory, také bude 
připraveno pohoštění. 
 Tato akce je naplánována na neděli 
4. ledna. Průvod bude pravdě-
podobně zahájen v 16 hodin na 
Náměstí TGM, odkud králové 
vyjedou na koních. Do průvodu 
jsou zváni všichni, jak jednotlivci, 
tak celé rodiny s dětmi. Účastníci 
obdrží světelnou lampičku. 
Jste všichni srdečně zváni
Tato akce bude hrazena z Dobro-
činného fondu Třineckých železá-
ren

Za Charitu Třinec Marta Bezecná
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Potravinová pomoc 
pro rodiny s dětmi 

na Třinecku

*  *  *

*  *  *

*  *  *

HURÁ PRÁZDNINY…..
CHARITA TŘINEC SE ZNOVU PODÍLI NA AKCI:

DÁRKY PRO DĚTI A SENIORY NA UKRAJINĚ
PRÁZDNÉ RUCE O VÁNOCÍCH?

Charita Třinec 
připravuje 

Tříkrálový průvod 
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Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Příští číslo MOSTu 

vyjde 11. ledna 2015. 

Příspěvky můžete zasílat 

do 29.12.2014.

*  *  *



§ §Neděle 7.12.2014 – 2. neděle adventní; 6.30 Každý 28. den v měsíci se modlíme spolu 
s ostatními farnostmi v naší zemi za český a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky.

§ národ.Pondělí 8.12.2014 – Slavnost Panny Marie, 
§Každou sobotu od 18.00 probíhá modlitba počaté bez poskvrny prvotního hříchu.

posvátného růžence, ke které jsou zváni §Neděle 14.12.2014 – 3. neděle adventní; 
všichni farníci.

6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky. §V průběhu týdne mše svaté začínají v 6.35 §Neděle 21.12.2014 – 4. neděle adventní; a 17.00 hodin. V pondělí, středu, pátek - 
6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky. ranní  česky, večerní polsky. V úterý, čtvrtek, 

sobotu - ranní polsky, večerní česky. VÁNOCE
§Každý čtvrtek po večerní mši svaté je §Středa 24.12.2014 – 15.30 večerní mše 

adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní do 
svatá z vigilie Narození Páně – česky/pol-

19.00 hodin.
sky, žehnání vánočních oplatků a přivítání §Každý první pátek je po ranní mši svaté 
Betlémského světla v našem kostele. výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní.

§Čtvrtek 25.12.2014 – Slavnost Narození §Každý pátek vyjma prvního pátku je výstav 
Páně; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 Nejsvětější Svátosti Oltářní s modlitbou 
česky; od 14.00 bude kostel otevřen Korunky k Božímu Milosrdenství.

§k soukromé adoraci u Jesliček. První pátek v měsíci - litanie a zasvěcení 
§Pátek 26.12.2014 – svátek sv. Štěpána, Božskému Srdci Ježíšovu.

§prvomučedníka; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 Mše svatá v Domově pro seniory na Sosně 
je každý pátek v 15.30 hodin. Půl hodiny a 17.00 polsky; 16.30 adorace Nejsvětější 
před začátkem mše svaté je možno Svátosti Oltářní a svátostné požehnání.
přistoupit ke svátosti smíření.§Sobota 27.12.2014 – svátek sv. Jana, 

§Mše svatá v Nemocnici Sosna je každou apoštola a evangelisty; z důvodu odpolední-
sobotu od 15.30 hodin. Půl hodiny před ho Setkání farnosti v Kulturním domě 
začátkem mše svaté je možno přistoupit ke TRISIA bude pouze koncelebrovaná mše 
svátosti smíření.

svatá ráno v 6.35. Rovněž nebude večerní §Mše svatá v domě POHODA vždy 1. pondělí 
setkání mládeže ani modlitba svatého 

v měsíci v 10.00 hodin.
růžence.

§ Redakce neručí za jazykový sled jednotlivých Neděle 28.12.2014 – svátek Svaté Rodiny 
mší svatých. Sledujte vývěsku v kostele!Ježíše, Marie a Josefa; 6.30 a 10.00 polsky, 

8.00 a 17.00 česky.
§Středa 31.12.2014 – sedmý den v oktávu 

Narození Páně; 6.35 česky, 17.00 polsky – 
poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží 
pomoc do nového roku, přede mší svatou 
svátostné požehnání a děkovné Te Deum.

§Čtvrtek 1.1.2015 – Slavnost Matky Boží, 
Panny Marie; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

§Pátek 2.1.2015 – první pátek v měsíci.
§Neděle 4.1.2015 – 2. neděle po Narození 

Páně; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 
česky.

§Úterý 6.1.2015 – Slavnost Zjevení Páně; 
žehnání vody, kadidla a křídy.

§Neděle 11.1.2015 – Svátek Křtu Páně; 6.30 
a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

Končí doba vánoční.
§Rorátní mše svaté budou slouženy v době 

adventní v pondělí, středu a sobotu ráno 
v 6.35 hodin.

§Každou neděli půl hodiny před večerní mší 
svatou je adorace Nejsvětější Svátosti 
Oltářní a svátostné požehnání.

§Poslední neděle v měsíci - Mariánské 
večeřadlo.

a

a
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2. neděle adventní (7.12.)
1. čtení: Iz 40,1-5.9-11; 2. čtení: 2 Petr 3,8-14; 
Evangelium: Mk 1,1-8
Žalm: odp. Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství 
a dej nám svou spásu!
Ref. Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

3. neděle adventní (14.12.)
1. čtení: Iz 61,1-2a.10-11; 2. čtení: 1 Sol 5,16-24; 
Evangelium: Jan 1,6-8.19-28
Žalm: odp. Duch můj plesá v Bohu mém!
Ref. Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim.

4. neděle adventní (21.12.)
1. čtení: 2 Sam 7,1-5.8b-12.16.16; 2. čtení: Řím 
16,25-27; Evangelium: Lk 1,26-38
Žalm: odp. Na věky chci zpívat o Hospodinových 
milostech.
Ref. Na wieki będę sławił łaski Pana.

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.

Slavnost Narození Páně (25.12.)
Za svítání
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
1. čtení: Iz 52,7-10; 2. čtení: Žid 1,1-6; Evangelium: 
Jan 1,1-18
Žalm: odp. Všechny končiny země viděly spásu od 
našeho Boha.
Ref. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 
(28.12.)
1. čtení: Gn 15,1-6;21,1-3; 2. čtení: Žid 11,8.11-
12.17-19; Evangelium: Lk 2,22-40
Žalm: odp. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.
Ref. Błogosławiony, kto się boi Pana.

Slavnost Matky Boží, Panny Marie (1.1.2015)
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.

2. neděle po Narození Páně (4.1.)
1. čtení: Sir 24,1-4.12-16; 2. čtení: Ef 1,3-6.15-18; 
Evangelium: Jan 1,1-18
Žalm: odp. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi 
námi.
Ref. Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało.

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

Svátek Křtu Páně (11.1.)
1. čtení: Iz 55,1-11; 2. čtení: 1 Jan 5,1-9; Evangelium: 
Mk 1,6b-11
Žalm: odp. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu.
Ref. Pan ześle pokój swojemu ludowi.

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Nedělní liturgie
v prosinci

Pořad bohoslužeb v prosinci

Úmysly apoštolátu 
modlitby – prosinec 2014

Denní modlitba Apoštolátu
Nebeský Otče,
kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení se 
tvým Synem, který ve mši svaté neustále 
zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti 
v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení 
i radosti.
Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým 
průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. 
Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána 
a Matkou církve to všechno přináším jako svou 
nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce 
a našich biskupů.

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
1. Všeobecný úmysl: Aby narození Vykupitele 
přineslo pokoj a naději všem lidem dobré vůle.
2. Evangelizační úmysl: Za rodiče, aby byli 
autentickými evangelizátory, kteří svým dětem 
předávají drahocenný dar víry.
3. Národní úmysl: Abychom v síle Ducha 
Svatého rozpoznávali, na čem v životě záleží 
a byli ryzí a bez úhony pro den Kristův.

a

Z vody a Ducha svatého 
se narodili 

Tom Sumega
Viktor Heczko
Tomáš Fatura
Filip Potočný
Tereza Kožuchová
Michal Novák
Daniel Petr Walica
Martin Hora

Do věčnosti nás předešli
Andrea Mifková 36
Hilda Polaková 89
Anna Kroupová 91
Jan Lysek 62
Jan Knapp 77

R.I.P. 
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