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Volal mi nedávno jeden mùj a tìmi pohyby a záškuby automa- plný nìèeho, nìco sledoval s tako-
kolega v knìžské službì: mám tu ticky reaguje na to, co vidí na vou pozorností, až to dostal do 
jeden problém a nevím, co s tím.– obrazovce. Když zrovna nehledí na podvìdomí, že na to myslí poøád a 
Tak pokud budu vìdìt … No víš, poèítaè a hry, pak má „dráty stále:- vnímá, když na nìj mluví-
chystáme biømování a psali te? Nestalo se vám nikdy, že 
jsme s biømovanci test, ale jste se nìkoho na nìco 
kdybys ty testy èetl… hrùza. zeptali a on øekl: -promiòte, 
Tak tøeba otázka: jak se já jsem pøeslechl, nebo to 
jmenuje náš diecézní bis- neøekne a plácne jako 
kup? Odpovìï: uvedené odpovìï nìjaký nesmysl? 
jméno dìkana. Otázka: kde È e h o  j s o u  d n e s  t i  
sídlí náš diecézní biskup? …náctiletí plní, že se s nimi 
Odpovìï: v Londýnì. Otáz- nìkdy tìžko domlouvají 
ka: Kde byl ukøižován Pán tøeba i uèitelé ve škole, nebo 
Ježíš? Odpovìï: Na Sinaji. i rodièe, aniž to pøiznají, 
Co s tím? Tak se snažím protože je jim trapnì? A ne-
kolegu trochu rozveselit, ale jen …náctiletí! Tyto problé-
k smíchu to není. Sám moc my jsou èím dál tím kon-
dobøe vím, jak kdysi dopadly krétnìjší, jenomže èlovìk 
podobné testy u nás. To se nerad pøizná, že nìjaké 
mùže stát, ale daleko horší problémy má. Ten chlapec, 
je reakce rodièù: Místo aby který sebou škube, aniž vidí 
uznali, že výsledky jejich hru na poèítaèi, protože 
ratolestí naprosto neodpoví- vizuální zážitek se v nìm 
dají snahám a práci toho, silnì zakódoval, nebo se 
kdo je k biømování pøipravo- pohupuje a klátí pøi chùzi, 
val, budou køièet a vyhrožo- aniž slyší hudbu, protože si 
vat,- pochopitelnì knìzi, na její rytmus zvykl- ví, co 
protože on je pøetìžuje, on v té chvíli dìlá? Urèitì ne. 
po nich chce moc, on, on, Takových momentù bychom 
on… a když nepùjdou k biø- našli jistì více.
mování, co jim øekne babiè- Dnes vstupujeme do po-
ka z Polska? svátné doby adventní, - ale 

To není fantazie, to jsem víme, o èem je øeè? No v uších“ a poslouchá všelijakou 
už slyšel vícekrát. Ne, my a naše bodej�, vždy� už nìkdy od konce muziku. Houpavou chùzí na ni 
dìti nemùžeme mít vùbec vinu, to øíjna se už derou do naší pøíznì reaguje i tehdy, kdy ji neslyší, 
on knìz …! Tak jsem kolegovi vánoèní reklamy, dekorace v ob-protože délkou poslechu jí má už 
doporuèil, aby biømování pøeložil chodech, po „dušièkách“ zaèínají jaksi zakódovanou v sobì a „hou-
na pozdìji, až se nauèí a budou hrát koledy… Jaký div, že i pe se“ i když tøeba zrovna nic 
mít zájem. Nakonec katechismus nejedna vìøící prodavaèka, èi po-nehraje. S „dráty v uších“ chodí 
uèí, že biømování není nevyhnu- kladní už na Štìdrý den nemùže do školy, do obchodu, prostì té-
telné ke spáse, ale zhøešil by tìžce mìø všude.
každý, kdo by je zanedbal. A jak tyto dvì vìci spolu 

Pøed nìjakým rokem mi souvisejí? Ti první- „biømovanci“ 
vyprávìla jedna paní uèitelka: odpovìdìli hloupì na dané otázky. 
Pozvala si do školy rodièe jednoho Pøi vší dobré vùli a optimismu 
žáka asi sedmé tøídy. Zaèala si chci vìøit, že si z toho nedìlali 
všímat rùzných nenormálních srandu, i když i to se stává: dát 
pohybù, záškubù ramen a nenor- najevo, jak jsem nad vìcí, když 
mální chùze, pøi které se všelijak støelím hloupost. Je tu ale jedna 
klátil a pohupoval,- prostì nešel vìc: Rozumìli otázce? Nebojte se, 
normálnì. Ukázalo se, že kluk test byl v èeštinì,- ale to ještì nic 
tráví volný èas u poèítaèových her neznamená. Je-li èlovìk vnitønì 

Pozor na srdce !

Srdečně všechny zveme na

XIII. SETKÁNÍ FARNOSTI

které se koná 
ve středu 27. prosince 2006 

v 16:00 hod
v Kulturním domě TRISIA.
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Je listopad. V Øímì sotva doznìlo babí léto zejí pastýøi a za nimi karavana Tøí králù na 
a z výkladních skøíní hned vedle baziliky Santa velbloudech, s dary v rukou. Santa Claus, s pyt-
Maria Maggiore záøí vánoèní stromeèek. lem dárkù pøes rameno, celý zkoprnìlý pozoruje 
Advent zaène až víc jak za ètrnáct dní, do scénu s nevyslovenou otázkou: Kdo jsem a kam 
svátkù chybí celých šest nedìl, ale trh už navo- patøím?
zuje – tak trochu násilnì – vánoèní atmosféru. Nedávno jsem navštívil mìsto Bari v Jižní 
A jistì nejen v Øímì. Dùvod lamentovat nad Itálii. Putuje se tam za svatým Mikulášem. Ten 
“odkøes�anštìním” Evropy a komercializací byl ve 4. století biskupem v Myøe, v Malé Asii, 
Vánoc? Lépe to vzít z druhé strany: Zapla� Pán dnešním Turecku. Zùstal v povìdomí lidí jako 
Bùh, mùže øíct našinec, že se dá dnes prostì vyložený dobrodìj; rozdal co mìl a mnoha 
nakoupit a ne stále jenom “shánìt”. Ještì ne lidem pomohl ze šlamastiky, tøeba i zázrakem 
tak zcela dávno tomu bylo zcela jinak. Nicménì z nebe, kam jak se zdá, mìl pøímý drát. Tak 
jistotu, že budeme mít Vánoce, jak vystøižené tøeba když jednu noc tajnì položil tøi koule zlata 
z obrázku, tím nezískáme. Kolik hrozí dennì za okno chudému vdovci, který nemìl na vìno 
nebezpeèí pro náš život, bezpeèí a zdraví. pro tøi své dcery, a hrozilo, že je místo svatby 
A nemusí jít jen o teroristické atentáty, èi ztrátu prostì prodá. Není divu, že úcta ke svatému 
práce. Staèí uklouznout na ulici a místo u vá- Mikuláši se i po jeho smrti šíøila do celého 
noènì prostøeného stolu budeme na nemocniè- tehdejšího svìta. Došlo to až tak daleko, že 
ní stravì. Máme se proto strachovat? S odpo- v jedenáctém století italští námoøníci se prostì 
vìdí pøichází na pomoc Boží slovo: Nemìjte zmocnili jeho ostatkù a pøevezli je do Bari. 
starost o život, co budete jíst, nebo co budete Honosná bazilika nad jeho novým hrobem se 
pít, a do èeho se budete oblékat, a netrapte se pak záhy stala poutním místem. Dnes tam plují 
tím. Život je víc než pokrm a tìlo víc než odìv. loïmi hlavnì spousty pravoslavných z Ruska, 
Kdo z vás si mùže jen o píï prodloužit svùj život, kde sv. Mikuláše od nepamìti ctí jako 
bude-li se znepokojovat? Po tom všem se divotvùrce, pomocníka ve všech nemocích. 
shánìjí lidé tohoto svìta. Váš Otec pøece ví, že A že se sv. Mikuláš ujal i jako patron námoøníkù 
to potøebujete. Vy však hledejte jeho království v bouøi, ctili ho pak všude u moøe: v Holandsku, 
a to ostatní vám bude pøidáno (srv. Lk, 12, 22- v Amsterdamu poøádávali na jeho svátek, 
34). 6. prosince, velký trh s exotickým zbožím ze 

Království Boží! „Byl jednou jeden král…“, zámoøí. Biskup Mikuláš, obtìžkán dárky chodil 
tak zaèínají mnohé pohádky. A i dospìlí je mají pak v doprovodu andìla a sluhy tmavé pleti (z 
rádi, protože král v nich je vìtšinou dobrý, dìj Holandských kolonií) od domu k domu. Ten 
se sice všelijak zamotá, ale nakonec všechno zvyk i s andìlem a “èertem” pøišel i do našich 
dobøe dopadne. Škoda, že je to jenom pohádka, krajù. No a jelikož to byli Holanïané, co založili 
a ne skuteènost, napadne èlovìka, když zazvoní New York, dostal se svatý Nikolaus, holandsky 
zvonec a pohádky je konec. Ruku na srdce. Santa Klaas, až za oceán, do Nového svìta. 
Nejsou pro nás Vánoce takovou pohádkou? Èasem se z nìj stal Santa Claus, a sotva si 
Pohádkou, která rozzáøí tváøe dìtí a na chvilku dnes kdo vzpomene, že jeho pradìd, stejnì jako 
pøemùže i dospìlé? Pohádkou o rodinné poho- pradìd dìdy mráze, byl zaruèenì ctihodný pan 
dì, míru a harmonii celého svìta, alespoò v ten biskup Mikuláš.
kouzelný veèer, který nazýváme “štìdrý”. To Ty tøi však spojuje pøinejmenším jedno: rádi 
jsou pøeci Vánoce: “posvátná” èi “požehnaná” dávají dárky “od Ježíška”. Jen sv. Mikuláš však 
noc (od nìmeckého slova Weihnachten). ví, že hlavním darem je Ježíšek sám. A aby ho 
Èekáme na tu noc s vírou, že splní i ta nej- napodobil, stal se i on lidem kolem sebe darem. 
tajnìjší pøání. A víra pøeci není “pohádka”, ale A ti nezapomnìli, nebo�, jak øíká žalm 112: 
velká síla, která i “hory pøenáší”! O to víc, „Spravedlivý zùstane v pamìti vìènì“. Po 
èekáme-li nikoliv jen na noc samu, ale na svìtlo svém to dosvìdèují dokonce i Dìda Mráz se 
toho, který z hloubi té noci pøichází: dobrý král, Santa Clausem: vždy� i oni vlastnì chtìjí dobro, 
který i zlé dokáže zmìnit v dobré. Jaký si mù- by� jen tím, že kolem sebe šíøí dobrou náladu. 
žeme pøát vìtší dar? Možná to ale èasem pochopí, že je zapotøebí jít 

Dìti to vìdí nejlépe. Vìdí, totiž, že dárky spolu do Betléma, postavit se do fronty 
jsou od Ježíška. Že mu staèí napsat a On už to gratulantù, za pastýøe a za tøi krále. Potkají tam 
zaøídí. Sehnat hasièské auto s vysunovacím v tom davu jistì i sv. Mikuláše: Ten je jistì 
žebøíkem, èi panenku Barbie, je pro nìj jistì popostrèí blíž, dopøedu ke svaté rodinì, podle 
hraèka. Dokáže jistì mnohem víc! Jistì tak toho, jak to v životì mysleli upøímnì. Popøejí 
vìøil malý chlapec v Nìmecku, když Ježíškovi pak jistì svatým tøem králùm pìkné svátky 
napsal: „Moc tì prosím, vra� mi mého dìdeè- a bezpeèný návrat domù do Iráku…No prostì, 
ka“, ve kterém ten rok ztratil toho nejlepšího budou to skvìlé Vánoce…
kamaráda. Vùbec, s dìdeèky se to má nìjak Teï stop! Nevykládám tu už samé 
zvláštnì. Dárky jsou od Ježíška, to se ví, ale je pohádky? Zpátky do skuteènosti! Stejnì ani 
tu pøece taky Dìda mráz. Ten mìl døív v Øímì vánoèní stromek nevydrží déle než do 
v Èechách jak se patøí tìžký úkol: nahradit “Tøí Králù”, a bude po všem. Opravdu po všem? 
Ježíška, který se už nezdál být dost vìdecko- Nikoliv, vrátíme-li se z vánoèní romantiky do 
technický a historický. Úspìchu ten dìda mráz všední reality s úmyslem žít jako sv. Mikuláš: 
ale moc nesklidil; však také nakonec sbalil jolku se zrakem srdce otevøeným pro bližního: co on 
a odsáòkoval na Východ. Zemì však musí být èi ona zrovna potøebují a co já mohu dát. A� 
opravdu kulatá: záhy se k nám totiž vrátil…ze nám svatý Mikuláš tenhle “zázrak” u Ježíška 
Západu. Jen se už nejmenuje ïéduška maróz vyprosí! Pak všechno dobøe dopadne. A i ten 
ale Santa Claus. Ale i ten je v našich krajích tak chlapec z Nìmecka se svého dìdy jednou 
trochu nesvùj. Nedávno jsem ho vidìl v jednom doèká. Nebo� kdo žil pro druhé, navìky 
vánoèním kalendáøi, jak v zasnìžené krajinì se nezahyne. Život je proto velký advent –  
mu naskytla prapodivná podívaná: Ejhle ze tmy oèekávání království Toho, který nás má tak 
záøí stáj, s Pannou Marií, Ježíškem a sv. rád, že se kvùli nám stal èlovìkem. Radostné 
Josefem, jak z Ladových obrázkù. Právì pøichá- Vánoce a š�astný Nový Rok!

koledy ani slyšet, i když právì 
tehdy by ji mìly potìšit, rozzáøit… 
Dostali jsme do podvìdomí nìco, 
co potom ovlivòuje všecko další. 
Právì dnes na první nedìli 
adventní jsme slyšeli v evangeliu 
od Pána Ježíše upozornìní: „Dejte 
si pozor, aby vaše srdce nebyla 
zatížena nestøídmostí, opilstvím 
a pozemskými starostmi…“ Takže 
onen titulek èlánku není upozor-
nìním na možné onemocnìní 
srdeèního svalu, na kterém závisí 
život èlovìka, ale na vnitøní 
svobodu, na vnitøní uspoøádání 
osobnosti. To je pøedpoklad správ-
ného chápání, tvoøení poøadníku 
hodnot a taky na správné odpovì-
di nejen na otázky, ale i na 
správné životní postoje. Slyšel 
jsem za svùj knìžský život taková 
slova: „Namáháte se a vysvìtluje-
te, ale øada lidí si to vysvìtluje po 
svém, chápe-li to vùbec. Není vaše 
námaha zbyteèná?“ To si nemys-
lím, i když je pravdou, že nìkdy 
opravdu nechápeme, protože 
prostì neslyšíme. Slova sice sly-
šíme, ale jaksi nerozumíme jejich 
obsahu, protože srdce je zatíženo 
nìèím jiným. Hlásání a vysvìtlo-
vání v žádném pøípadì nepovažuji 
za zbyteèné, protože toto mi a 
nám knìžím uložil Pán jako 
poslání, jako úkol. „Jdìte a uète 
všechny národy…“ Co s tím sly-
šeným už posluchaè udìlá je už 
jeho zodpovìdnost. Knìz hlásáním 
a vysvìtlováním splnil svùj úkol 
uèit. 

Advent jako takový je jistì 
krásný, pokud ovšem chápeme, že 
je to v první øadì a jedinì pøíprava 
na oslavu Kristova narození s uvì-
domìním si, co jeho narození 
znamená pro naši spásu. Vše 
ostatní k vánocùm mùže patøit, 
ale jako jakýsi doplnìk, nikoliv 
podstata. Letošní advent je kratší, 
protože ètvrtá adventní nedìle je 
již Štìdrý den. Tak využijme tìch 
požehnaných dnù i ke kontrole 
obsahu své osobnosti, srdce, 
duše, abychom je slavili jako lidé 
svobodní. Slyšeli jsme, že jsou 
lidská srdce zatížena nepodstat-
nými vìcmi do té míry, že lidé si 
berou pùjèky, aby si o vánocích 
mohli poøídit vìci nepodstatné a 
pak mají tøeba i veliké problémy 
se splácením pùjèek- a to už k ra-
dostem nepatøí. Bùh nám dal 
svého Syna zdarma jako milost a 
dar a tento Syn je dárcem spásy i 
skuteèné svobody. Nedejme se 
svést a zatížit všelijakými cizími 
vìcmi, které k podstatì nepatøí.   

                                  P. František

Děda Mráz, svatý Mikuláš a Santa Claus

Richard Èemus
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Adventní nedìle v roku 2006: našich pøedkù. Byla to víra hluboká, 
1. adventní nedìle:   3.12.2006 pouèená Božím slovem. Nápìvy i slova 
2. adventní nedìle: 10.12.2006 písní pøeklenují celé generace. Dávají 
3. adventní nedìle: 17.12.2006 nám zakusit spoleèenství církve, které 
4. adventní nedìle: 24.12.2006 je rozprostøeno pøes celá století. 

Ètyøi adventní nedìle VÝZNAM ADVENTU - ADVENT 
Doba pøípravy na Vánoce se nazývá V NÁS
„ADVENT“. Toto oznaèení pochází Adventní doba naštìstí není pouze 
z latinského slova „adventus“, což zna- èasem horeèných nákupù. Má pøede-
mená pøíchod. Myslí se zde na pøíchod vším svùj duchovní obsah. A tím je 
Vykupitele Ježíše Krista. Adventní doba nejen pøíprava na Vánoce! Vyzývá nás 
trvá ètyøi nedìle pøed slavností k setkávání se s Kristem v našem 
Narození Pánì 25.12. každodenním životì a pøipravuje nás 
Každoroèním prožíváním adventu a na jeho slavný druhý pøíchod.
slavením adventní liturgie církev V biblické knize Zjevení svatého Jana 
zpøítomòuje oèekávání starozá- øíká Ježíš: „Hle, stojím u dveøí a klepu. 
konních prorokù, kteøí pøipravovali Kdo uslyší mùj hlas a otevøe dveøe, 
lidstvo na pøíchod Mesiáše. Tím, že se k tomu vejdu a budu jíst - já u nìho a on 
vìøící vžívají do atmosféry této dlouhé u mì“ (Zj 3,20). Tyto dveøe našeho 
pøípravy na první pøíchod Vykupitele, srdce mají jen jednu kliku - zevnitø. 
oživují zároveò touhu po jeho druhém Kristus je ani nevylomí, ani nevypáèí. 
pøíchodu na konci èasù, ale rovnìž do Zevnitø je mùžeme otevøít jen my...
svého vlastního života. Prožít plodnì adventní dobu znamená 
První zaèátky slavení adventu se obje- novì se setkávat s Bohem, který nabízí 
vují v jižní Galii a ve Španìlsku koncem naplnìný život a cestu dál. Pøijmout 
4. století. Od 12. do 13. století se stal výzvu adventu znamená vycházet mu 
advent zaèátkem nového liturgického v ústrety, obracet se k nìmu, pozvedat 
roku, který do té doby zaèínal Váno- k nìmu své oèi, smíøit se s ním a s tìmi, 
cemi. kdo jsou kolem nás a odhazovat vše-
Datum první adventní nedìle je pohyb- možnou zbyteènou pøítìž, která nám 
livé. Je to proto, že poslední adventní znemožòuje jít po jeho cestách... 
nedìle - ètvrtá - pøipadá na nedìli pøed 
25. prosincem. A protože 25. prosinec 
je každý rok v jiném dni v týdnu, tak i 
1. adventní nedìle má každý rok jiné 
datum. 

ADVENTNÍ VÌNEC
Vìnec je od nepamìti symbolem 
vítìzství a královské dùstojnosti. I Bible 
mluví o vìnci jako o projevu úcty, 
radosti a vítìzství. Adventní vìnec je 
holdem tomu, kdo je oèekáván, a kdo 
zároveò již pøichází jako vítìz, jako 
král a osvoboditel: Ježíš Kristus. 
Rozlévající se svìtlo z hoøících svící 
vyjadøuje pøicházejícího Krista, který 
rozptyluje temnotu a strach, nebo� on 
je „Svìtlo svìta“ (Jan 8,12). Každému, 
kdo vìrnì a s láskou vyhlíží pøíchod 
Pánì, bude pøedán vìnec spravedlnosti, 
vítìzný vìnec života. 
Neboj se. Buï vìrný a dám ti vítìzný 
vìnec života. (srv. Zj 2,10)

ADVENTNÍ PÍSNÌ - RORÁTY
Obsah adventní doby výstižnì vyjad-
øují staré èeské adventní písnì - 
„roráty“, sestavené podle biblických 
textù, pøevážnì prorockých. (Roráty - 
název pochází z nejznámìjší latinské 
adventní písnì pocházející z 16. stol 
z Francie: „Rorate coeli de super...“ - 
„Rosu nám dejte nebesa, dejte nám 
spasitele...). Pøipomínají oèekávání 
spásy, vyvedení ze zajetí a uvedení do 
Boží blízkosti. Pøinášejí ujištìní o Boží 
vìrnosti v pøíslibu spásy. 
Tyto staré písnì nás spojují s vírou 

Dnešní nedìlí vstupujeme do pøekrás-
né, tajemné doby adventní, doby, 
která má být plná oèekávání, touhy i 
radosti z toho, že Pán je blízko. Je to 
doba, která snad nejvìrnìji odráží 
charakter našeho života, který je 
pøece celý adventem – od narození až 
k hodinì pøechodu do vìènosti 
oèekáváme svého Pána, který ve slávì 
pøijde spolu se všemi svými Svatými. 
Jenže… do této krásné adventní 
harmonie vstupuje rušivý element. 
Zbláznìný svìt, v honbì za ziskem, za 
hodnotami, které stejnì jednou sežere 
rez a moli, neumí respektovat ten 
prostý fakt, že všechno má svùj èas. 
Už od slavnosti Všech svatých, a 
nìkdy i døíve se musíme dívat na 
vánoèní stromky v obchodech, na 
blikající obchodní výlohy, ve kterých 
visí sklenìné koule a které bývají plné 
„falešných“ dárkù. A to buïme 
š�astní, že žijeme v našem provincio-
nálním mìstì, a tìch „vánoèních 
radostí“ v listopadu pøece jenom není 
tak moc. To jeden pražský varhaník 
od Panny Marie Snìžné se jednou 
svìøil, že je pro nìho velice tìžké 
s radostí a nadšením hrát o Vánocích 
koledy. Proè? Totiž po celou dobu 
adventní cestou do chrámu Pánì 
prochází Václavským námìstím a té-
mìø vždy ze všech stran, skoro z kaž-
dého obchodu, ale i pøímo na chodní-
cích slyší zpívat èi hrát nìjakou 
vánoèní koledu. Když pak sám má na 
pùlnoèní zaintonovat napø. „Nesem 
vám noviny“ èi „Narodil se Kristus 
Pán“ hraje  – mírnì øeèeno – s nechutí. 
Ano, „umìlá vánoèní atmosféra“, 
která s pravými Vánocemi nemá nic 
spoleèného, která lidem neumí pøedat 
to nádherné poselství, o tom, že „se 
narodil Spasitel, Kristus Pán“, která 
nám vnucuje pouze poselství „penìz, 
bohatství a blahobytu“, dokáže otrá-
vit naši mysl více než si myslíme. My 
patøíme k tìm š�astnìjším, protože 
nejenže mùžeme, tuto mysl oèistit, ale 
skuteènì ji od falešného pozlátka 
pøedèasných vánoc oèiš�ujeme! Kdy a 
kde? Na mši svaté, v kostele, kde 
advent je stále ještì adventem, kde 
knìz stále ještì nosí v té dobì fialové 
roucho, kde absence hymnu Gloria a 
tøeba i ménì jásavé rejstøíky varhan 
nám mají uvìdomit vážnìjší ráz této 
doby. A to bych rád vzkázal i tìm, 
kteøí se ptali, proè v našem kostele 
nejsou vánoèní koncerty už v adven-
tu, když tøeba v jiných kostelech 
našeho mìsta ano. Chraòme si 
advent, chraòme si øád a poøádek 
v kostele, ve vìcech víry, ale i v celém 

s v é m  ž i v o t ì .  
Kolikrát jsme již 
v kostele slyšeli 
slova „èlovìèe, 
zachovej øád a 
ø á d  z a c h o v á  
tebe“? A o tom 
všem to je!!!
                                          
Stanislav Janczyk

EditoriálAdvent - nejen pøedvánoèní období

pøevzato z 

www.vira.cz

Dnia 4-go grudnia 2006 obchodzi swoje 40-te 
urodziny pan Ing. Marian Kozok, d³ugoletni 
ministrant, akolita i kolega redakcyjny. 

Drogi i szanowny Marianie
Z okazji koñcz¹cej siê trzeciej dekady 
Twojego ¿ycia przynosimy tê skromn¹ 
gratulacjê. 
Ponad jedn¹ czwart¹ tych lat spotykamy siê 
razem, ¿eby tworzyæ MOST - nasze wspólne 
dziecko, które ma przynosiæ radoœæ, ale i 
pouczenie wszystkim naszym braciom i 
siostrom w parafii. Bez Twoich pomys³ów, 
Twych inwencji twórczych MOST nie by³by 
taki barwny i ciekawy. Za to Ci z serca 
dziêkujemy, a do dalszych lat w tej ziemskiej 
pielgrzymce ¿yczymy wiele s³oñca, zdrowia i 
pogody. 
1-go stycznia bêdziemy sobie przypominaæ 
macierzyñstwo Najœwiêtszej Marii Panny, 
Tej, której imiê masz zaszczyt nosiæ. Pozwól, 
¿e wykorzystamy s³owa refrenu psalmu 
przypadaj¹cego na ten dzieñ i wszyscy razem 
zawo³amy: Bóg mi³osierny niech Ci b³ogo-
s³awi!

"Mostowe" kole¿anki i koledzy 
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Wyjazd parafian w odwiedziny ks. Piotra Raka
„Œwiêtoœæ dla kap³ana jest t¹ ca³kowit¹ szego Sakramentu i wspólnej modlitwie Koron- sercu. Najwspanialsze wspomnienia mam na 
jednoœci¹ z Chrystusem, dziêki której mo¿e On ki do Mi³osierdzia Bo¿ego. Trzyniec, bo to parafia, gdzie zaczyna³em i tam 
¿yæ w kap³anie swoim ¿yciem, modl¹c siê te¿ pozosta³a czêœæ mego serca. Chcê was W czasie rozmów dowiedzieliœmy siê o dobrej 
w nim, dzia³aj¹c w nim, jednocz¹c siê w nim zapewniæ o modlitwie z mojej strony i te¿ chcê wspó³pracy ksiêdza ze swymi parafianami. Nie 
z Ojcem - to jest œwiêtoœæ kap³añska. Nie prosiæ, ilekroæ pójdziecie do koœcio³a, to te¿ ma problemu z pomocnikami do ró¿nych prac, 
mo¿na jej do niczego porównaæ. Jedynym pomódlcie siê za mnie, ¿ebym ja by³ dobrym ministrantów jest tyle, ¿e niekiedy brak 
mo¿liwym porównaniem kap³añskiej œwiêtoœci ksiêdzem. Poniewa¿ wiecie dobrze, ¿e z³y duch miejsca dla nich przy o³tarzu. Ksi¹dz wyje¿d¿a 
jest sam Jezus, poniewa¿ kap³an powinien byæ dzia³a i te¿ chce dobre dzie³o w jakiœ sposób ze swymi wiernymi na ró¿ne pielgrzymki. 
tak ca³kowicie z Nim zjednoczony, ¿eby zniszczyæ. Im jest cz³owiek lepszy i bardziej siê W tym roku odwiedzili Oœwiêcim – obóz 
Chrystus móg³ naprawdê na niego liczyæ i ¿yæ stara, to bardziej chce temu przeszkodziæ. koncentracyjny, gdzie przy wspólnych modlit-
ca³kowicie w nim, a Jego Ojciec móg³ przez Jeden cz³owiek nie zdzia³a nic, ale Pan Jezus wach zastanawiali siê, do czego mo¿e 
niego kochaæ œwiat.” powiedzia³, gdzie dwaj lub trzej gromadz¹ siê doprowadziæ ludzka nienawiœæ i z³o. Odwiedzili 
                                        B³. Matka Teresa w imiê Moje, tam i Ja jestem wœród nich. ró¿ne koœcio³y oraz miejsce rodzinne ksiêdza 

Pamiêtajcie o swoich kap³anach, bo my Piotra – Imielin. W listopadzie wyjechali na 
jesteœmy te¿ tylko ludŸmi ze swoimi ludzkimi „Patrz¹c na dary, jakie Pan z³o¿y³ w twoje rêce, tzw. „pou� dušièkovou“ do Koclíøova u Svitav. 
s³aboœciami i u³omnoœciami. Ta wasza na miejsce, na którym ciê postawi³, na osoby, Chocia¿ te trzy wioski nie s¹ liczebnie wielkie, 
modlitwa i dobre s³owo jest dla nas piêknym wœród których ka¿e ci odbywaæ drogê, to jednak na pielgrzymki, które organizowa³ ich 
œwiadectwem. Chcê wam te¿ powiedzieæ, ¿e odkryjesz zadanie, jakie ci przeznacza.” ksi¹dz proboszcz wyje¿d¿a³y zawsze dwa pe³ne 
dla mnie jest te¿ piêkne i mi³e, ¿e po tych wielu autobusy! Ksi¹dz Piotr nie mo¿e narzekaæ na                                            Michel Quoist
latach mo¿emy siê tu spotkaæ w tej atmosferze nudê, poniewa¿ opiekuje siê ¿yciem ducho- 
modlitwy i posiedzieæ przy stole, ¿eby wspólnie wym w trzech wioskach – Slatinì, Tìško-Nasi parafianie stale maj¹ w swojej pamiêci 
porozmawiaæ i cieszyæ siê swoj¹ obecnoœci¹. vicach i Tísku, trzema koœcio³ami, czyli tak¿e w kap³anów, którzy w ró¿nych odstêpach czasu 
I za to wam te¿ chcê z ca³ego serca po-ka¿d¹ niedzielê i œwiêta odprawia trzy Msze odbywali swoj¹ pos³ugê kap³añsk¹ w naszym 
dziêkowaæ. œwiête. Z obiadami po tym maratonie dopo-koœciele. Jednym z nich by³ tak¿e ks. Piotr Rak. 

³udniowym nie musi siê k³opociæ, poniewa¿ ju¿ Wam wszystkim ¿yczê spokojnej drogi do Po przyjêciu œwiêceñ kap³añskich zosta³ wys³a-
do marca przysz³ego roku istnieje plan domu. ¯ebyœcie szczêœliwie i dobrze dojechali. ny Ojcem Biskupem w³aœnie do naszego 
odwiedzin poszczególnych rodzin, co tak¿e Powoli ju¿ œwiêta przybywaj¹ milowymi Trzyñca. Po roku dzia³alnoœci w naszej parafii 
bardzo pomaga we wzajemnym poznawaniu krokami, dlatego pozdrówcie wszystkich moich zosta³ przydzielony do parafii w Hluèínì na 
siê i porozmawianiu o ró¿nych potrzebach dobrych przyjació³, wszystkich, którzy nie mogli okres dwóch lat. W roku 2003 zosta³ 
parafian. Nie ma problemu z organistami, dziœ przyjechaæ i zapewnijcie ich, ¿e mam ich  administratorem w parafii Slatina u Bílovce. Od 
których ma szeœæ oraz z m³odzie¿¹, która ma wszystkich w sym sercu kap³añskim. Jeszcze roku 2004 zostaje mianowany proboszczem 
spotkania osobno w ka¿dej parafii. Dobrze raz dziêkujê wam i ¿yczê b³ogos³awieñstwa tej¿e parafii. Troszczy siê o trzy koœcio³y: 
funkcjonuje schola oraz wspólne spotkania Bo¿ego dla was i waszych rodzin. Tak œwiecko koœció³ parafialny pw. Panny Marii Wniebo-
wiernych na plebanii. ¿yczê wam uœmiechu na co dzieñ. Poniewa¿ wziêtej w Slatinì u Bílovce, koœció³ filialny 

uœmiech i radoœæ przenios¹ cz³owieka przez Czas szybko mija³. Trzeba by³o po¿egnaæ goœ-w Tísku pw. Œwiêtych Cyryla i Metodego oraz 
najwiêksz¹ pustyniê jego ¿ycia. Z uœmiechem, cinnego gospodarza i wyruszyæ w drogê koœció³ w Tìškovicích pw. Wniebowziêcia 
radoœci¹ i  Bo¿¹ pomoc¹ mo¿na wszystko powrotn¹ do Trzyñca. Jeszcze w Tìškovicach Panny Marii.
znieœæ. ¯yczê wam, ¿eby ludzie, którzy was ksi¹dz Piotr w czasie po¿egnania przekaza³ po-We wtorek 14 listopada parafianie z Trzyñca 
widz¹, widzieli tê radoœæ i pokój waszego zdrowienia dla wszystkich parafian w Trzyñcu: wyjechali autokarem w odwiedziny do ks. 
serca, ¿eby Jezus znów przyszed³ do waszych „Wielu z was modli siê za dobrych kap³anów. Piotra Raka. By³ to dzieñ pe³en mi³ych 
serc i znowu je rozpromieni³. ¯eby to dobre, Dziêkujê wam za jak¹kolwiek modlitwê w tej niespodzianek i radosnych prze¿yæ. Najpierw 
bo¿e, co jest w waszych duszach, sz³o na intencji. Ja te¿ o was pamiêtam. Nie myœlcie zwiedziliœmy plebaniê, kaplicê domow¹ i 
zewn¹trz, ¿ebyœcie innych zapalali p³omieniem sobie, ¿e ja tak tylko wyjecha³em i zapomnia-najbli¿sze otoczenie, podziwiaj¹c piêkne wido-
Bo¿ej mi³oœci. Jeszcze raz za wszystko wielkie ³em. Ten pierwszy rok mojego kap³añstwa  ki. Plebania w Slatinì by³a zawsze duchowym 
Bóg zap³aæ.”prze¿yty z wami pozosta³ w mojej pamiêci i centrum dla okolicznych wiosek. PóŸniej 

przeszliœmy do piêknie odnowionego koœcio³a, 
poznaj¹c jego ciekaw¹ historiê. Ks. Piotr 
zwróci³ nasz¹ uwagê na wielki obraz Matki 
Bo¿ej Czêstochowskiej, który pozosta³ z pierw-
szej po³owy 17 wieku, kiedy to misjonarze 
z Polski, z powodu braku  tutejszych ksiê¿y 
prowadzili ¿ycie duchowe w  tej parafii. 
Historia powtarza  siê po 400 latach, kiedy  to 
ks. Rak otrzymuje probostwo w Slatinì u Bí-
lovce, tak¿e z powodu braku miejscowych 
kap³anów. Potem  wspólnie z Ojcem Piotrem 
ruszamy do Tísku, do koœcio³a pw. Œwiêtych 
Cyryla i Metodego, gdzie ksi¹dz s³u¿y w naszej 
intencji Mszê œwiêt¹ oraz wyg³asza  przepiêkne 
kazanie o modlitwie i jej znaczeniu. I ten koœ-
ció³ by³ piêknie przyozdobiony kwiatami i nie-
dawno, jak mogliœmy siê dowiedzieæ, odno-
wiony. Nasta³ czas wspólnego biesiadowania. 
Panie z Tísku przygotowa³y dla nas same 
smako³yki domowej roboty oraz kawê i her-
batê. Wspomnieniom nie by³o koñca. Jeszcze 
wspólne œpiewy, podziêkowania i ruszamy do 
trzeciego koœcio³a w Tìškovicach, by tam 
uczciæ Pana Boga w krótkiej adoracji Najœwiêt-

(pokraèování na str. 5)
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My te¿ zostaliœmy nape³nieni wielk¹ radoœci¹, 
S³owem Bo¿ym, piêknem poznanych koœ-
cio³ów, wielk¹ ¿yczliwoœci¹. Podczas modlitwy 
w drodze powrotnej dziêkowaliœmy Panu Bogu 
za wszystkie dary otrzymane w tym dniu oraz 
za obecnoœæ Bo¿¹ i Jego opiekê w czasie 
naszej podró¿y. Ksiêdzu Piotrowi dziêkujemy za 
goœcinnoœæ i ¿yczymy, by pozosta³ nadal 
dobrym pasterzem prowadz¹cym swoich 
parafian najkrótsz¹ drog¹ do Boga.
                                                 Irena Szymonik 

Modlitwa za kap³anów: 

Ojcze w niebie, Twojej opiece powierzamy 
naszych duszpasterzy, którzy podaj¹ nam 
chleb S³owa Bo¿ego i Chleb Eucharys-
tyczny. Daj im si³y do pracy i serce 
ojcowskie, abyœmy przez ich pos³ugê mogli 
dojœæ do zbawienia. Amen.

„W tygodniu misyjnym ofiarujmy dar modlit-
wy misjonarzom, misjonarkom, wolonta-
riuszom. Módlmy siê za ludzi cierpi¹cych we 
wszystkich zak¹tkach œwiata, za umieraj¹cych 
z g³odu, za przeœladowanych z powodu 
wyznawanej wiary, a zw³aszcza za dzieci, 
którym odebrano dzieciñstwo i których losem 
jest ból, poni¿enie i rozpacz. Oprócz modlitwy 
mo¿emy pomóc misjom tak¿e materialnie. 
Jesteœmy wdziêczni wszystkim, którzy poprzez 
ofiary na misje, na adopcjê na odleg³oœæ, na 
potrzeby opuszczonych dzieci, przyczyniaj¹ siê 
do rozkwitu nadziei na lepsz¹ przysz³oœæ 
œwiata. Ka¿dy gest czu³ego serca jest aktem 
mi³oœci wobec samego Chrystusa, który 
powiedzia³: Wszystko co uczyniliœcie jednemu 
z tych braci moich najmniejszych, mnieœcie 
uczynili. (Mt 25,40)”

                         s. Gra¿yna Sikora CMW

W sobotê 21 paŸdziernika mogliœmy przy-
witaæ miêdzy nami misjonarza ojca Franciszka 
Kubìnê SJ, który wspó³pracuje s „Obèanským 
sdružením Likvidace lepry”, za poœrednictwem 
którego uskuteczni³a siê jego misja do Indii. 
Podzieli³ siê z nami swymi wra¿eniami z pobytu 
na misji: „Je to úplnì jiný svìt, naprosto 
odlišný od toho našeho. Mnoho lidí je bez 
práce. Církev v Indii je malièká, velmi živá, 
s množstvím duchovních, vzdìlávacích, zdra-
votnických a charitativních aktivit. Vyznaèuje 
se pøemírou knìžských a øeholních povolání. 
Knìžské semináøe a noviciáty jsou plné. Církev 
žije v hluboké chudobì, která èasto hranièí 
s bídou. Zvláštì dojemnì na mnì zapùsobil 
skromný život bohoslovcù v interdiecézním 
semináøi u Kalkaty. Øeholníci žijí v hluboké 
chudobì, ale vyvíjí obrovskou èinnost hlavnì 
ve školách a v nemocnicích. My bychom mìli 
právì v té èinnosti misijní se nejen za ty misie 
modlit, ale naši pomoc smìøovat pouze skrze 
místní církev. 

Našim vìøícím by kontakt s chudým svìtem 
pomohl otevøít oèi k pravdivému vidìní svìta i 
svého života. Køes�ané u nás by si pak mohli 
lépe uvìdomit, že zde žijí v hmotném nadbytku, 

Spotkanie z ojcem Franciszkiem Kuběnou SJ w Trzyńcu
kdy se na svìt dívají ne oèima víry, ale brýlemi misijního díla èeských jezuitù. Spoleèným dílem 
høíchu. My žijeme v Evropì i u nás v Èesku Èeské provincie a pøátel jezuitského misijního 
v blahobytu. Tam nikdo nebere dùchod ani apoštolátu budou „Misie svátého Františka 
žádnou podporu. Tam za celý život nevidìli Xavera”. Chceme pøispìt na výstavbu rozesta-
doktora. U nás lidé èím jsou bohatší, tím jsou vìných kostelù, pøispìt k rozvoji Semináøe 
uzavøenìjší, více zlí, chamtivìjší. Pøibývá u Kalkaty, zamìøit se na dìtský program 
duševních poruch, sebevražd. My si prostì v leprostanici v Nagaru a vybudovat vesnièku 
v tomto misijním týdnu máme uvìdomit, jak je SOS pro sirotky. Pro nás by bylo dobøe, aby 
dùležitá víra v Krista, to pøilnutí k Nìmu, a že naši bohoslovci byli rok nebo dva na praxi 
z toho vyplývá povinnost hlásat Krista tìm v takové chudé zemí a porovnali jak žije vìtšina 
druhým a pomáhat všem potøebným. Staèí lidstva a jaké my máme požadavky na život. 
nìco málo pøes dolar na den,  to je ménì než Vìci by se mìlo užívat natolik, kolik nám je 
cena krabièky cigaret, což poskytne dítìti ve potøeba na cestì k Bohu. Chceme spolu-
tøetím svìtì veškeré jídlo, obleèení, ubytování pracovat s co nejširším okruhem pøíznivcù 
a uhradí školné a pomùcky. a dárcù.

Misie chce v první øadì finanènì podpo- Byliœmy wdziêczni p. Mgr. Piotrowi 
rovat dìti malomocných pøi leprostanicích Roszakowi, który zorganizowa³ Niedzielê 
obèanského sdružení Likvidace lepry, ale také Misyjn¹ w Czeskim Cieszynie, na której 
sirotky, jejichž rodièe zemøeli na AIDS nebo g³ównym goœciem by³ w³aœnie O. Franciszek 
tsunami. Problém je, že malomocenství má Kubìna za za³atwienie przyjazdu misjonarza 
v zemi velmi špatnou povìst, podobnì jako z Indii tak¿e do nas do Trzyñca. Jeszcze jedna 
v dobách Ježíšových. Ten, kdo je malomocný, radoœæ ogarnê³a cz³onków naszej wspólnoty. 
musí opustit vesnici. Je to hrozná nemoc. Pan Piotr przywióz³ oficjalny dokument dalszej 
Èlovìk zaživa hnije, rozpadá se a až done- adopcji na odleg³oœæ organizowan¹ przez 
dávna proti tomu nebylo pomoci. Kdyby se MAITRI. Jesteœmy adopcyjnymi bliskimi 
nemoc podchytila hned v zaèátku, lidé se krewnymi dla Valensa Niyongira z Ruhango, 
uzdraví bez vìtších následkù. Právì pro lidi, który ma 10 lat, jest sierot¹ i jest uczniem 
kteøí léèbou prošli, ale nemají nic a nejsou ani 3 klasy szko³y podstawowej. Nasza Rachel 
schopni se postarat o své dìti, církev v Indii z Konga zyska³a brata. Dziêkujemy wszystkim, 
buduje leprokolonie a pokouší se finanènì którzy bêd¹ finansowo wspierali to dzie³o 
podpoøit jejich dìti a zajistit jim vzdìlání. pomocy. Tak¿e wielkie Pan Bóg zap³aæ 
Podmínky, v nichž žijí jsou pro nás nepøedsta- wszystkim tym, którzy nadal robi¹ na drutach 
vitelné, a pro církev v Èesku je tu velké pole banda¿e dla trêdowatych, które w³aœnie 
pùsobnosti. docieraj¹ do szpitala w Indiach. Dla ka¿dego 

V Asii žije 50% obyvatel planety a pouze 2% z nas z osobna by³o to wielkim obci¹¿eniem jak 
Køes�anù, kteøí žijou ve velmi tìžkých podmín- finansowym, tak czasowym. Jednak dla 
kách a jde jim èasto o život. Køes�ané jsou cz³onków ca³ej wspólnoty i dalszych parafian 
úplnì jiní než ten zbytek obyvatel, ponìvadž jest wielk¹ radoœci¹ w³¹czenie siê do dzie³a 
pro nì bylo vždycky „modli se a pracuj”. Tøeba wspólnej pomocy.
jiné kultury hlásají, že práce je nedùstojná 
èlovìka, hlavnì pro muže. Nejtìžší práce dìlají 
ženy. Vìtšinou do školy chodí kluci. Žena je 
urèena pouze, aby se provdala. V nìkterých 
oblastech zabíjejí dìvèátka po porodu. Umírá 
tam mnoho dìtí na banální vìci. Naší 
povinností je podporovat místní církve. Kristus 
pøináší osvobození od zla, od všech tìch pout, 
které nás zotroèují. Pøináší lásku a mír do duše.

Byl jsem povìøen, abych pøispìl k obnovì 

Když krájíš si chléb, za hladové prosbu vznes,
Aby Bùh poslal jim pomoc 
           a každý dostal najíst dnes!
Rozdìl se s potøebnými o své statky,
Dostaneš od Boha dvakrát tolik zpátky!
Pros za to, abys  v každém èlovìku bratra 
           a sestru vidìl
A nikdy a nikde se za svou víru nestydìl!

(pokraèování ze str. 4)
Irena Szymonikowa



6

1. Podle èeho bylo urèeno, že Izraelci budou 40 let putovat po poušti? 
(4 Moj 14,34)

2. Co dìlal Pavel (Saul) ve chvíli, kdy kamenovali Štìpána? (Sk 7,58)
3. O kterou èást Ježíšova odìvu losovali vojáci pod køížem? 

(Jan 19,23-24)
4. Kdy dostali všichni dìlníci stejný plat, bez ohledu na odpracovanou

dobu? (Mat 20,1-16)
5. Kdo je v Bibli hodnocen více než drahé perly? (Pøísl 31,10)
6. Kdy pouhá pøítomnost Boží schránky zpùsobila znièení modly? 

(1 Sam 5,2-4)
7. Jakým pøedmìtem pobil Samson 1000 mužù? (Soud 15,15)
8. Èím ovinula Rebeka Jákobovi ruce a krk, aby oklamala Izáka a pøimìla

ho, aby udìlil Jákobovi požehnání? (1 Moj 27,16)
9. Za jaká božstva považovali v Lystøe Pavla a Barnabáše, když uzdravili

chromého? (Sk 14,12)
10. Kterou knihu èetl etiopský dvoøan, když se vracel z Jeruzaléma a byl

na cestì osloven Filipem? (Sk 8,26-28)
11. Jak vysoký byl Goliáš? (1 Sam 17,4)
12. Kdo po uzdravení skákal radostí a chválil Boha? (Sk 3,8)
13. Nad kterým dnem týdne je Syn èlovìka pánem? (Mat 12,8)
14. Jak se projevila desátá egyptská rána? (2 Moj 12,29)
15. Kde je zpráva o 700 vynikajících støelcích, kteøí byli leváci? 

(Soud 20,16)
16. Kdo jiný kromì Ježíše chodil po vodì? (Mat 24,29)
17. Které slovo rozhodovalo o životì nebo smrti toho, kdo je vyslovoval? 

(Soud 12,5-6)
18. Jak zemøela Achabova manželka - královna Jezábel? (2 Král 9,30-33)
19. Kdo øekl, že „každý den má dost vlastního trápení“? (Mat 6,34)
20. Jakou zbraní porazil David obra Goliáše? (1 Sam 17,49)

Biblický kviz
dovolte mi v tìchto nìkolika øádcích Vám 

podìkovat za podporu, kterou jste vyjádøili 
kandidátùm KDU-ÈSL v nedávno probìhlých 
komunálních volbách. Také díky Vašim hlasùm 
bude po následující ètyøi roky na tøinecké 
radnici slyšet hlas køes�ansko-demokratické 
politiky, která je prioritnì založena na tom 
nejpevnìjším pilíøi a tím je rodina. Budeme ke 
svým úkolù pøistupovat maximálnì odpovìd-
nì, ale také razantnì, vždy na základì man-
dátu, který jste nám svìøili ve volbách. Máme 
zastoupení v radì mìsta, v zastupitelstvu 
mìsta, ale také ve všech výborech a komisích, 
které zøizuje rada nebo zastupitelstvo mìsta.

Vážení ètenáøi, dovolte mi, abych Vám 
popøál svým jménem a také jménem všech 
èlenù KDU-ÈSL v Tøinci krásné prožití advent-
ního období a svátkù vánoèních. V novém roce 
2007 hodnì zdraví, štìstí, pohody a Božího 
požehnání. Zároveò si dovoluji Vás pozvat na 
Lidovecký ples, který se uskuteèní v sobotu 
27.1.2006 v restauraci Dìlnický dùm a nava-
zuje na již zaniklou tradici charitních plesù 
v Tøinci. Vstupenky v pøedprodeji si mùžete 
zajistit v domeèku u Evžena Worka.

Milí farníci, Seznam vìcí, které mùžete darovat
už jen nìkolik málo dní schází do zaèátku období • Tekutá dìtská mýdla
adventu, ve kterém se budeme pøipravovat na • Šampony
pøíchod Božího Syna na naši zemi. A s tímto 

• Zubní pasty - dospìlé nebo dìtské
poèátkem se uskuteèní v našem kostele  tradièní 

• Dìtské ovocné a bylinkové èajeakce s názvem „Vánoèní strom“. Již 6  let naše 
• Sponky a gumièky dìvèátkùm do vlasùfarnost obdarovává potøebné; již 6 let roznášíme 
• Výtvarné potøeby - voskovky, vodovky,radost a spoleènì tak naplòujeme ono biblické 

BAREVNÉ PAPÍRY, LEPIDLA, BARVY „…cokoliv jste udìlali pro nejbližší, pro mì jste 
NA SKLOudìlali..“ Letos tomu nebude jinak. Ptáte se - 

koho obdarujeme v tomto roce? Adresátem se • Chodníkové køídy
stanou dvì pìstounské rodiny, které bydlí • Bryndáky - velké a igelitové
s celkem 11 dìtmi v domcích postavených • Froté prostìradla standardní velikosti
obèanským sdružením Philadelphie - pøístav • Ponožky: 
Oldøichovice. Jedná se o rodiny manželù Penka- kluci - velikost 35; 28; 2x20 (pro dvojèata)
lových a Godfrydových z Ostravy.  holèièky - velikost 36;35;25
Tak jako v minulých roènících bude v levé boèní • Tepláky a pyžama: 
kapli postaven strom, vedle kterého budou 

kluci - 134; 128; 100-110 (dvojèata),
pøipraveny slamìné ozdoby, které zavìsíte za 

holèièky - 152; 134; 116
Vámi koupený a donesený dárek. Bude tam i 

• Povleèení na polštáøe a peøiny, rozmìry pro
tabule na které bude seznam vìcí, které obì 

dospìlérodiny potøebují a také informace o tìchto dvou 
• Prostìradlo froté s igelitempìstounských rodinách.. 
• Koèárek Chtìly bychom všechny dárce poprosit, zda by 
• Panenkymohli, tak jako loni, napsat na dárek, co v nìm je. 

Velmi nám to usnadní rozdìlení a dáreèky zùsta- • Døevìná stavebnice pro kluky
nou neporušené. Dìkujeme všem, kteøí se podílí • Sada spoleèenských her
jak na pøípravì, tak na realizaci celé akce. Ale • Tepláky velikost 128; 116; 104
hlavnì Vám všem, kteøí jste ochotni vìnovat • Ponožky velikost 33; 31 
nìco svého pro radost jiným. Stále se dnes • Prací prášek Palmex 
zdùrazòuje, že doba je sobecká a lidé myslí jen na 

(PROSÍME POUZE
sebe. Jsme velmi rády, že v naší farnosti to 

TENTO DRUH KVÙLI 
neplatí. 

ALERGII)
                                     Míša Wawreczková
                                     Pavla Golasowská

Vánoèní strom 2006
sobota 9.12.2006, godz. 14:30 – zapraszamy 
Sympatyków Radia Maryja, dzieci z Kó³ka 
Ró¿añcowego oraz wszystkich parafian na 
Spotkanie z œw. Miko³ajem w salce parafialnej.

niedziela 17.12.2006 – Spotkanie przedœwi¹-
teczne w Domu Emerytów na Soœnie. Odjazd 
od koœcio³a o godz. 9:00. Wystêp dzieci. Owoce 
i domowe wypieki mile widziane. Zapraszamy 
wszystkich parafian.

Ka¿dy pi¹tek o godz. 15:00 – modlitwa 
ró¿añcowa dzieci i rodziców w kaplicy na 
Osówkach.

Vážení ètenáøi,

Michael Trojka, èlen Rady mìsta Tøince 
a pøedseda místní organizace 
KDU-ÈSL Tøinec

*  *  *

Program spotkañ

Vzhledem k tomu, že letos pøipadá 4. adventní 
nedìle již na Štìdrý den bude pøíležitost 
k pøedvánoèní sv. zpovìdi o týden døíve - tedy 
v sobotu 16. prosince jako obvykle:
od 9.00 do 12.00 hodin a od 14.30 hodin do 
konce veèerní mše svaté. Nespoléhejme na 
poslední dny, protože i nemocní èekají na 
návštìvu knìze a posloužení sva tými 
svátostmi!
Na Štìdrý den, ètvrtou nedìli adventní budou 
ráno jen dvì mše svaté: v 6.30 a v 7.50 hodin.
Slavná mše svatá z vigilie Slavnosti Narození 
Pánì pak bude v 15.30 hodin s požehnáním 
vánoèních oplatkù a možností odnést si 
domù taky Betlémské svìtlo.

Pøedvánoèní sv. zpovìï

*  *  *
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vojsko Jindøicha Pobožného a s jeho Lidé mají rùzné záliby a koníèky a urèitì každý z nás by mohl jmenovat 
hlavou napíchnutou na kùl oslavovali øadu z nich. K tìm rozhodnì ménì obvyklým patøí jistì ten, se kterým se 
svùj triumf, jak se dostali až na dnes seznámíme. Vždy� psát knihy, sám si je vlastním nákladem vydávat 
Moravu a tady se jejich vítìzné a osobnì je všechny prodávat, to snad uznáte, že není tak èasté. Právì 
tažení ukonèilo, to jsou celkem tímto se mnoho let zabývá pan ing. Jiøí Pala z Tøince, mnohým známý 
známé pøíbìhy. Stejnì tak i utrpení jako uèitel technických pøedmìtù na støední škole na Kanadì. Urèitì není 
moravských køes�anù a jejich prosby ke škodì si spolu pohovoøit.
k Pannì Marii o pomoc a která je 

MOST: Pane inženýre, pøibližte našim ètenáøùm Vaši tvorbu. vyslyšela. To je ten známý motiv 
svatohostýnského obrazu. Z toho je Jiøí Pala: Jedná se o tøi publikace, které svým rozsahem a provedením 
patrné, že tématem knihy pod patøí mezi brožury. První dvì mají po 80 stranách vèetnì fotografií a tøetí 

112 stran textu. V roce 1995 to byla názvem „Pramen nadìje, života a 

první s názvem „Vyprávìní o Janu víry“ byly události 13. století. Pojal 

Sarkandrovi na sklonku dvacátého jsem je však v širším kontextu, svùj 
dìj zaèínám touhou mongolské století“. Byla zamìøena ke svato-
princezny poznat køes�anství a pro øeèení a materiály jsem do ní sbíral 
její splnìné neváhala cestovat se po Moravì a Slezsku, ale také 

svým konvojem až do vzdálených evropských konèin, kde však vinou v Polsku. Tato kniha mìla pìkný 
chamtivosti nalezla smrt. Její otec se rozzlobil a vyslal mohutné vojsko ohlas, ale co je zajímavé, až po 
na potrestání viníkù. Ve starých materiálech jsem našel však i jiné nìkolika letech. V dobì vydání asi 
pøíbìhy, témìø neznámé. Všechny mi pak posloužily jako osnova pro byli lidé zahlceni obdobnými tituly, 
celistvý dìj, odehrávající se v tìchto dobách, dìj obestøený mnoha postupnì však ji zaèali sami 
tajemstvími, ale na podkladì opravdových historických skuteèností.vyhledávat.

MOST: To se poslouchá jako pohádka…MOST: Mám tomu rozumìt tak, že 
Jiøí Pala: Ale vždy� co jiného jsou støedovìké legendy. Jsou plné napìtí, se ptali po knihkupectvích? 
pouèení i tajemna. Podstatné je, co si z nich v dnešní dobì vezmeme. Jiøí Pala: V tom je totiž ta zvláštnost, 
Snažil jsem se nastínit i takový odkaz a celkovì jsem chtìl, aby minulost v prodejnách s knihami se žádná 
se souèasností k sobì ladily a kniha pøinesla poznání a zamyšlení. z nich neprodávala. Knihu jsem napsal, vydal vlastním nákladem a stál 
Ostatnì mé knihy jsem od poèátku vedl snahou pøiblížit vždy dané téma pøede mnou úkol tìch nìkolik tisíc kusù prodat. Naskytla se možnost je 
širokému okruhu ètenáøù, bez ohledu na jejich smýšlení. Tady se vrátím nabízet na Svatém Hostýnì, kde jsem rovnìž do každé knihy napsal 
k mé pøedchozí myšlence o Janu Sarkandrovi. Od jeho svatoøeèení vlastní vìnování z návštìvy tohoto poutního místa s mým podpisem jako 
ubìhlo jedenáct let a pro mnoho lidí je stále neznámou osobou. Ale autora. Bylo to dobré, navázal jsem mnohá pøátelství, ale víkend 
chápu je, vždy� ne každý bedlivì sleduje osudy našich svìtcù. Navíc znamenal kromì tìchto prozaických záležitostí také velkou duchovní 
pøišli mladí lidé, kteøí vlastnì ani atmosféru svatoøeèení nezažili. sílu, kterou jsem na tìchto posvátných místech èerpal. Však kdo si 
Najednou mìli pøed sebou knihu o moravském svìtci, o nìmž snad nìkdy zajel na pou� nebo tøeba i jen na výlet, rozhodnì mi dá za pravdu. 
nìco slyšeli, nebo neslyšeli vùbec nic. Koupili si ji a pøiznám se, že jsem Když jsem pøi prodeji pozoroval život 
mìl pìkný pocit. Ne proto, že jsem získal dalšího kupce. Cítil jsem svùj kolem sebe, zaèaly se mi do hlavy 
malý pøíspìvek pøi šíøení dobré vìci v popularizaci našeho svìtce a vtíra t myšlenky na další knihu. 
pokud jim pøinesla nìco pozitivního pro jejich život, nebyla má práce Z mých prožitkù a vzpomínek bìhem 
zbyteèná. Tento mùj názor se však týká všech zmínìných knih. Pøestože následujících dlouhých zimních 
neoplývají hlubokou filosofií, na to ani nebyly urèeny, ale doufám, že veèerù, kdy se píše lehèeji, vznikla 
duše mých ètenáøù pohladily.má druhá kniha „Svatý Hostýn 

v našich cestách a poutích“, opìt 
MOST: Zmínil jste se, že dlouhé zimní veèery jsou jako stvoøené pro 

vydaná vlastním nákladem v roce 
tvùrèí èinnost. Plánujete vydat nìjakou další knihu? 

1998. Byl to prùøez pou�ovým 
Jiøí Pala: To je pravda, ale teï neplánuji žádnou obdobnou knihu. Knihy 

rokem, vždy� právì tamìjší poutì 
v nìkolikatisícovém nákladu jsou vyprodány a zùstaly mi krásné 

bývají známé mnohdy až daleko za 
vzpomínky. Na jaøe se opìt chystám na Svatý Hostýn, ale jen jako 

hranicemi. Kniha popisuje oèima 
poutník. Mimochodem, s manželkou tam máme schod s našimi jmény. 

malé dívenky nejen tato náboženská 
Tøineèákùm, se kterými jsem se tam setkal, vždy øíkám, že trošku patøí 

a rovnìž spoleèenská setkání, ale 
také všem z naší farnosti. Až tam pojedete, je úplnì nahoøe u baziliky, 

pokusil jsem se i o pohled na náš 
postùjte na nìm. Vidíte, teï bych mohl skonèit citací posledních vìt mé 

život v této dobì vèetnì fotografií. 
tøetí knihy: „….V chrámovém tichu nebo za mohutného  zpìvu 

Text doplnìný fotografiemi je vždy vítaný pro ètenáøe a mnoho z nich si ji 
mariánských písní rozjímají a modlí se. Za sebe, za své blízké, za mnohé 

zaøadilo do svých knihovnièek.
z nás. Protože dobøe vìdí, že pramen nadìje, života a víry pro všechny 
dosud nevytrysknul.“MOST: Zmínil jste se ještì o své tøetí knize… 

Jiøí Pala: Je pravda, že na Svatý Hostýn jezdí mnoho stálých poutníkù, 
MOST: Opravdu pìkný závìr našeho rozhovoru a mi nezbývá nic 

mnozí až nìkolikrát za rok. Když už jsem se u nich stával známou 
jiného, než za nìj podìkovat.

postavou, slyšel jsem také jejich pøání a prosby. Mnohokrát mezi nì 
J.P. Rád jsem se se svými myšlenkami se ètenáøi èasopisu MOST podìlil 

patøila i snaha poznat místní historii. Urèitì jste slyšeli nìco o Tatarech 
a pokud máte zájem, obsahy kapitol i barevné obálky knih jsou na 

a jejich porážce na pøímluvu Panny Marie. Podle legendy se tato událost 
internetové stránce www.webpark.cz/pala. 

pøihodila ve 13. století. Tak jsem se do studia této doby pustil a pomalu 
jsem poznával mnohé souvislosti. Jak táhli z Mongolska pøes Rusko 

                                 S panem Ing. Jiøím Palou rozmlouval Marian Kozok 
Evropou, jak v Krakovì šípem zastøelili trubaèe, jak v Lehnici porazili 

aa

a

a

a

Chvilka s autorem od nás
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1. nedìle adventní (3.12.)
1. ètení: Jer 33,14-16; 2. ètení: 1 Sol 3,12-4,2; 
Evangelium: Lk 21,25-28,34-36
Žalm: odp. K tobì pozvedám svou duši, 
Hospodine.
ref. Do Ciebie, Panie, wznoszê moj¹ duszê.

2. nedìle adventní (10.12.)
1. ètení: Bar 5,1-9; 2. ètení: Flp 1,4-6.8-11; 
Evangelium: Lk 3,1-6
Žalm: odp. Velkou vìc s námi uèinil Hospodin, 
naplnila nás radost.
ref. Pan Bóg uczyni³ wielkie rzeczy dla nas.

3. nedìle adventní (17.12.)
1. ètení: Sof 3,14-18a; 2. ètení: Flp 4,4-7; 
Evangelium: Lk 3,10-18
Žalm: odp. Plesejte a jásejte, nebo� nad vámi vládne 
Svatý Izraele.
ref. G³oœmy z weselem, Bóg jest miêdzy nami.

4. nedìle adventní (24.12.)
1. ètení: Mich 5,1-4a; 2. ètení: Žid 10,5-10; 
Evangelium: Lk 1,39-45
Žalm: odp. Bože obnov nás, rozjasni svou tváø a 
budeme spaseni.
ref. Odnów nas, Bo¿e, i daj nam zbawienie.

Slavnost Narození Pánì (25.12.)   Vigilie
1. ètení: Iz 62,1-5; 2. ètení: Sk 13,16-17.22-25; 
Evangelium: Mt 1,1-25
Žalm: odp. Na vìky chci zpívat o Hospodinových 
milostech.
ref. Na wieki bêdê s³awi³ ³aski Pana.

Za svítání
1. ètení: Iz 62,11-12; 2. ètení: Tit 3,4-7; 
Evangelium: Lk 2,15-20
Žalm: odp. Svìtlo dnes zazáøí nad námi, nebo� se 
nám narodil Pán.
ref. Œwiat³o zab³yœnie, bo Pan siê narodzi³.

Ve dne
1. ètení: Iz 52,7-10; 2. ètení: Žid 1,1-6; Evangelium: 
Jan 1,1-18
Žalm: odp. Všechny konèiny zemì vidìly spásu od 
našeho Boha.
ref. Ziemia ujrza³a swego Zbawiciela.

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa (31.12.)
1. ètení: 1 Sam 1,20-22.24-28; 2. ètení: 1 Jan 3,1-
2.21-24; Evangelium: Lk 2,41-52
Žalm: odp. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.
ref. B³ogos³awiony, kto siê boi Pana.

Slavnost Matky Boží, Panny Marie (1.1.2007)
1. ètení: Nm 6,22-27; 2. ètení: Gal 4,4-7; 
Evangelium: Lk 2,16-21
Žalm: odp. Bože, buï milostiv a žehnej nám.
ref. Bóg mi³osierny niech nam b³ogos³awi.

Svátek Køtu Pánì (7.1.)
1. ètení: Iz 40,1-5.9-11; 2. ètení: Tit 2,11-14;3,4-7; 
Evangelium: Lk 3,15-16.21-22
Žalm: odp. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu.
ref. Pan zeœle pokój swojemu ludowi.

Nedìlní a sváteèní
liturgie v prosinci

Poøad bohoslužeb v prosinci

Pøíští èíslo MOSTu vyjde 
7. ledna 2007. 

Pøíspìvky mùžete zasílat 
do 20.12.2006.

most

Denní modlitba Apoštolátu
Nebeský Otèe,
kladu pøed tebe celý dnešní den. Pøináším ti 
v nìm své modlitby, práce, radosti i utrpení ve 
spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši svaté 
neustále zpøítomòuje obì� sebe samého za 
záchranu svìta.
Duch Svatý, který jej vedl, kéž je i mým 
prùvodcem a vyzbrojí mì silou pro svìdectví 
o tvé lásce.
To vše pøináším jako svou nepatrnou obì� spolu s 
Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou 
Církve, zvláštì na úmysly, které nám pøedkládá 
Svatý otec a naši biskupové pro tento mìsíc:
1. Úmysl všeobecný: Aby Kristus, tichý a pokorný 
srdcem, ovlivnil pøedstavitele národù, aby užívali 
síly moudøe a zodpovìdnì.
2. Úmysl misijní: Aby misionáøi ve všech èástech 
svìta prožívali své poslání v radosti a nadšení 
a tak vìrnì kráèeli ve stopách Ježíše Krista.
3. Úmysl národní: Aby se upevnilo pøesvìdèení, 
že jen manželství založené na nerozluèném svazku 
muže a ženy, je schopné poskytnout dìtem 
správnou výchovu a potøebné rodinné zázemí.

Úmysly apoštolátu modlitby

– prosinec 2006

1. Nedìle 3.12.2006 - 1. nedìle adventní; 6.30 ranní mši svaté je výstav Nejsvìtìjší Svátosti 
a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 èesky. Oltáøní. 
2. Pátek 8.12.2006 - Slavnost Panny Marie, 14. Každý pátek po ranní i veèerní mši svaté je 
poèaté bez poskvrny prvotního høíchu. výstav Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní s modlitbou 
3. Nedìle 10.12.2006 - 2. nedìle adventní; Korunky k Božímu Milosrdenství. První pátek 
6.30 a 10.00 èesky, 7.50 a 17.00 polsky. v mìsíci - litanie a zasvìcení Božskému Srdci 
4. Nedìle 17.12.2006 - 3. nedìle adventní; Ježíšovu. Každý poslední pátek v mìsíci v prù-
6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 èesky. bìhu celého školního roku se modlíme za dìti, 
5. Nedìle 24.12.2006 - 4. nedìle adventní; mládež, žáky, studenty, katechety, uèitele a 
6.30 èesky, 7.50 polsky. vychovatele pøi veèerní adoraci Nejsvìtìjší 
6. Støeda 27.12.2006 - svátek sv. Jana, Svátosti Oltáøní od 16.00 hodin.
apoštola a evangelisty, 6.35 koncelebrovaná 15. Mše svatá v Domovì dùchodcù na Sosnì 
mše sv., veèerní mše sv. z dùvodu Setkání je každý pátek v 15.30. Pùl hodiny pøed 
farnosti v KD TRISIA nebude. zaèátkem mše svaté je možno pøistoupit ke 
7. Ètvrtek 28.12.2006 - svátek sv. Mláïátek, svátosti smíøení.  Mše svatá v Nemocnici 
muèedníkù. Sosna je sloužena každou sobotu v 15.30. 
8. Sobota 6.1.2006 - Slavnost Zjevení Pánì. Pøede mší sv. pøíležitost ke svátosti smíøení.
9. Nedìle 7.1.2006 - svátek Køtu Pánì, 6.30 
a 10.00 èesky, 7.50  a 17.00 polsky  konèí Redakce neruèí za jazykový sled jednotlivých 
doba vánoèní. V 9.00 hodin zazpívá pìvecký mší sv. Sledujte vývìsku v kostele!
sbor Martinù.
10. V dobì adventní jsou každé pondìlí 
(17.00), støedu (6.35) a sobotu (6.35) 
slouženy rorátní mše svaté. Tìšíme se na 
úèast dìtí a školní mládeže! Pøijïte s nimi.
11. Každou nedìli pùl hodiny pøed veèerní mší 
svatou  je adorace Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní 
a svátostné požehnání. Poslední nedìle 
v mìsíci - Mariánské veèeøadlo.
12. 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. 
13. Každý ètvrtek od 16.00 a první pátek po 

Nedìle 24.12.2006, Štìdrý den
15.30 vánoèní mše svatá „Než usedneme ke 
stolu“ pro rodiny, dìti a všechny, kteøí chtìjí zaèít 
vánoèní svátky vinšováním Kristu k jeho 
narozeninám, èesky  polsky.
Pøi mši svaté budou požehnány vánoèní oplatky.

Pondìlí 25.12.2006, Slavnost Narození Pánì
Mše svaté jako v nedìli: 6.30 jitøní a 10.00 
polsky, 7.50 a 17.00 èesky.
Pøed veèerní mší svatou  16.30 poklona Svátosti 
Oltáøní a sv. požehnání.
Od 14.00 hodin bude kostel otevøen k soukromé 
návštìvì jeslièek.

Úterý 26.12.2006, svátek sv. Štìpána, 
prvomuèedníka
6.30 a 10.00 èesky, 7.50 a 17.00 polsky.
Pøed veèerní mší svatou  16.30 poklona Svátosti 
Oltáøní a sv. požehnání.

Nedìle 31.12.2006, svátek Svaté Rodiny 
Ježíše, Marie a Josefa
6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 èesky
Pro všechny, kdo chtìjí Pánu za uplynulý rok 
podìkovat, bude výstav Nejsvìtìjší Svátosti 
Oltáøní od 15.00 hodin. V 16.30 bude dìkovná 
pobožnost a Te Deum za uplynulý rok, prosba 
o Boží pomoc do nového roku.

Pondìlí 1.1.2007, Slavnost Matky Boží, Panny 
Marie
6.30 a 10.00 èesky, 7.50 a 17.00 polsky.
Pøed veèerní mší svatou  16.30 poklona Svátosti 
Oltáøní a sv. požehnání.

Vánoèní poøad bohoslužeb
*  *  *

*  *  *
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