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Na adventním vìnci hoøely ètyøi svíce. Bylo úplné ticho. Takové
ticho, že bylo slyšet, jak si zaèaly svíèky vyprávìt. První si 
povzdychla a øekla: „Jmenuji se Pokoj. Svítím, ale lidé nezachovávají
pokoj, nechtìjí mì." Její svìtlo bylo èím dál tím slabší až nakonec
docela zhaslo.

Druhá svíèka se mihotala a pravila: „Já se jmenuji Víra. Ale jsem 
zbyteèná. Lidé nechtìjí nic slyšet o Bohu. Nemá význam, abych 
hoøela." Místností zavanul proud vzduchu a i druhá svíce zahasla.

Tiše a smutnì se ke slovu pøihlásila tøetí svíce: „Jmenuji se 
Láska. Už nemám sílu hoøet. Lidé mì odsouvají na vedlejší kolej.
Každý z nich vidí jen sám sebe, ale ne už druhé, které by mìl milo-
vat." A tak i její svìtlo se naposledy zachvìlo a zhaslo.

Náhle vešlo do pokoje dítì. Podívalo se na svíèky a øeklo: 
„Jemináèku, vy pøece máte hoøet a ne být zhasnuté!" A bylo mu do 
pláèe. Vtom se však ozvala ètvrtá svíèka. Pravila: „Neboj se! Dokud
hoøím, mùžeme zapálit i ostatní svíèky. Mé jméno je Nadìje!" A dítì 
si od ní pøipálilo zápalku a znovu pøeneslo svìtlo na všechny ostatní.

Ètyøi svíce

R o r á t y
Stejnì jako v minulých letech i o le- antifonou (introitem) ètvrté adventní pøípravy na slavení svátkù. Tato doba 

tošním Adventu budou slouženy nedìle (Tridentský misál) a následnì se má prožívat ve spoleèenství církve, 

vedl ve Francii (kolem roku 1610) ke vìøící by mìli èastìji navštìvovatrorátní mše svaté, a to v pondìlí pøi 
kompozici adventní písnì Rorate caeli bohoslužby i ve všední dny. Naširanní mši svaté v 7.35, ve støedu 
(její pøeklad mùžete najít v kancionálu pøedci takto prožívali Advent, zvláštìa v sobotu pøi veèerní mši svaté 
pod è. 128). Tato píseò má ètyøi sloky pak, když se zaèínající zimou skonèilyv 17.00.
pro ètyøi týdny Adventu, a tak jako se polní i nìkteré domácí práce. Mše se

zapalovaly svíce adventního vìnce, slavily jen ráno a pro mnohé "roráty"V knize proroka Izaiáše èteme následu-
pøidávaly se další sloky. Roráty tedy znamenaly a ještì znamenají cestu dojící latinský text: "Rorate caeli desuper 
oznaèují mešní vstupní zpìv v dobì kostela zimním ránem, pøièemž je všeet nubes pluant iustum, aperiatur terra 
adventní, pøièemž se kostel postupnì zahaleno tmou. Papež Pius XII. zmírnil et germinet salvatorem et iustitia 
rozsvìcuje, postupnì se i zvìtšuje pøedpisy o eucharistickém postu (sta-oriatur simul ego Dominus creavit 
poèet zapálených svící adventního novil je na jednu hodinu) a dovolileum.", což èesky znamená: "Nebesa, 
vìnce a zpìvy se prodlužují. Toto veèerní mše (1953 a 1957). A tak, vydejte krùpìje shùry, a� kane z oblakù 
narùstání svìtla a délky zpìvu symbo- pøestože uctíváme Pannu Marii, Hvìz-spravedlnost, nech� se otevøe zemì a 
lizuje blížící se pøíchod Krista, který je du jitøní, skrze kterou pøišlo na svìturodí se spása a spravedlnost vyraší 
"svìtlem k osvícení pohanù a spásou pravé Slunce, i v našem kostele budou s ní. Já Hospodin to stvoøím." (Iz 45, 8). 
Izraele" (Lk 2,32). Roráty zaznívat rovnìž veèer, kdy Tato spása, která má vyrašit, je Kristus, 
Celá doba adventní, tak jako doba mùže pøijít více køes�anù, zejména dìtía proto tento verš plnì vystihuje 
postní, má kající charakter. Je to doba a mládeže a svými lampami prosvìtlitduchovní i teologický obsah adventní 
ztišení, sebezáporù, modlitby a pokání, cestu k dobì vánoèní.doby. Díky tomu se stal vstupní 
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Byla jsem oslovena, abych v kostele ozve nebo když maminka nauèit respektovat urèité hranice.
napsala do MOSTu èlánek na téma tøi roky nemùže jít do kostela? Jinak hrozí nebezpeèí, že z nìho
„malé dìti v kostele“. Pøiznám se, že Odpovìdìt si musíme každý sám. vyroste sobec, který tyranizuje
jsem se toho trošku bála, protože to Napadá mne však, že by možná nejen rodièe, ale i své okolí. To
je opravdu zapeklité téma. Každý z mohl pomoci reproduktor ve vstupu samozøejmì neznamená, že máme
nás to cítí trochu jinak a také postoj dítì trestat za každou hloupost, to 
duchovních se velice liší. Takže se bychom ubíjeli jeho sebevìdomí, ale 
pokusím nastínit jak to vnímám já a také mu nesmíme dovolit všechno. 
opravdu nepøedpokládám, že se Vychovat z dítìte dobrého køes�ana
mnou budete všichni souhlasit. je bez Boží pomoci  opravdu tìžké.

„Nechte malièké pøijít ke mnì.“ Vra�me se ale k našemu tématu.
Tento chronicky známý citát Pána „Nechte dìti pøicházet ke mnì a 
Ježíše nám jasnì øíká, jak moc Bùh nebraòte jim, nebo� takovým patøí 
dìti miluje. Má jistì velkou radost, království Boží“ (Lk 18,16) - to 
když pøicházíme i se svými dìtmi do nemusí být jenom o úèasti na mši 
chrámu Pánì. Naskýtá se však svaté, k Bohu lze pøicházet i jinak, 
otázka, zda brát do kostela i malé pøibližovat se pomalu, nenápadnì. 
dìti nebo dìti neposedné, které Ano, nebraòme dìtem pøicházet 
nejsou schopny vydržet v klidu. k Ježíši, tøeba tím, že si s nimi bu-

Odpovìï není jednoduchá, proto- deme o Nìm doma povídat, že jim 
že  názory na to se velmi liší. nebudeme vyprávìt jenom pohádky
Mnohým, jak laikùm i knìžím, bratøí Grimmù, H. Ch. Andersena èi 
pøítomnost malých  neposedù vùbec Boženy Nìmcové, ale že jim
nevadí. Naopak je to naplòuje ukážeme i nádherný svìt andìlù a 
radostí. Na druhé stranì dìtské svatých a tím je pomalièku pøipra-
pobíhání a vykøikování nìkteré víme na to, že i ony zaènou s rodièi
vìøící vyrušuje pøi modlitbì a do kostela. Pokud by bylo dítì pøíliš chodit do kostela, pøistupovat k sva-
nemohou se soustøedit na boho- hlasité, rodièe by se tam mohli tému pøijímání, by� zatím ještì
službu. Já osobnì si myslím, že aktivnì úèastnit mše svaté. s prstíkem na rtech, i ony porozu-
základem všeho je kompromis. mí, že v kostele nemohou køièet a Pro ty vìtší dìti (tak od tìch ètyø, 
Kompromis je nutný jak v partner- bìhat podle libosti, protože se zdepìti let) vidím jako dobré øešení 
ských vztazích, vztazích s rodièi i dìje nìco velmi dùležitého, nìco, cotzv.“dìtskou mši“. Když knìz pøi-
pøi výchovì dìtí. A v našem pøípadì ony ještì moc nechápou, ale - rukuzpùsobí obsah i délku kázání, dìti 
je nutné si uvìdomit, že je sice moc na srdce - chápeme to tak úplnì my,snáze vydrží v klidu. V tomto vìku
hezké být s celou rodinkou v kos- dospìlí?už by se mìlo uèit jak se má 
tele, ale také si musíme uvìdomit, v kostele chovat. V souvislosti s tím Mgr. Hana Worková

že tam nejsme sami a pokud si já osobnì myslím, že hlídání dìtí 
projevy dìtí pøekroèí únosnou mez, na faøe problém až tak moc neøešil. 
mìli by rodièe situaci zvážit. Hodnì malé dìti od maminek

Maminka nebo tatínek, který nedostanete a ty starší už by se 
celou dobu jenom bìhá za dítìtem a mìly uèit, že v nedìli se chodí na 
je nervózní aby moc nekøièelo, ze mši svatou a ne do salky. Samo-
mše svaté stejnì moc nemá. To se zøejmì, že nìkteré i starší dìti jsou
týká ale opravdu malých dìtí, které aktivnìjší a usedìt je pro nì
ještì nemohou pochopit, proè by nadlidský výkon. Ale tady by mìli 
mìly sedìt na místì a nekøièet. být ostatní vìøící tolerantní a
Mùžu teï mluvit z vlastní zkuše- nesjíždìt malého neposedu vražed-
nosti, protože také máme roèního nými pohledy. Navíc, pokud to
syna a zatím ho necháváme doma a nìkomu opravdu vadí, mùže se
na mších se støídáme. Já osobnì dìtským mším vyhýbat.
musím øíct, že mi to vyhovuje a mši 
svatou mohu v klidu prožít. Teï Nedávno si mi jedna paní stì-
možná nìkteøí namítnou: „Vždy� žovala, že rodièe snad dìtem dovolí
øíkala, že Bùh se raduje z dìtí všechno. Dìti skoro lezou po so-
v kostele“. To jistì, ale myslím, že chách, hrajou si v kostele na scho-
ještì mnohem vìtší radost má z to- vávanou a  rodièe jim nic neøeknou.
ho, když je vedeme k Bohu i doma, Myslím, že tohle byla opravdu
když rodièe vytváøejí dítìti køes�an- výjimka a paní možná pøehánìla, 
ské prostøedí plné lásky, aby se pro ale dovolte mi trošku odboèit od 
nìho stal  milující Bùh pøirozenou tématu. Ono to souvisí s dnešním
souèástí života. pohledem na výchovu dìtí. Mnozí 

Je tady samozøejmì problém odborníci pøicházejí opìt na to, co 
maminek, které nemají dítko komu naše babièky vìdìly i bez psycho-
svìøit, aby mohly jít na mši svatou. logù. A sice, že dítì musí respek-
Co je horší? Když se dítko párkrát tovat autoritu rodièù a musí se také

Nechte dìti pøicházet ke mnì… 

Drazí farníci!

Blíží se Vánoce, konec roku pak 
Nový rok  a hned na zaèátku ledna je 
tady opìt Tøíkrálova sbírka. 
V minulém èísle MOSTu už na ni 
upozoròoval O. František. Chci Vás
poprosit a� ti, kteøí váháte, nebo se 
zkrátka bojíte „vyjít do ulic“ s ko-
runkou na hlavì, prolomíte v sobì 
ostych a zapojíte se. Lidé si na tento 
zpùsob koledování už zvykli a z vlast-
ní zkušenosti vím, že vesmìs reagují 
pozitivnì a rádi podpoøí dobrou vìc .
Pøípravná schùzka všech koledníkù 
se bude konat v nedìli dne 9.12. 
2007  v 9:00 v salce na faøe. Prosím,
vezmìte si sebou obèanské prùkazy.
Pevnì vìøím, že se sejdeme v hoj-
ném poètu.

*  *  *

Marta Bezecná, 
øeditelka Charity Tøinec
tel. 724 257 219
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Irena Zawada: W 1973 roku wychodzi³a 
za m¹¿ moja kole¿anka z Czeskiego Cieszyna i 
prosi³a mnie, ¿ebym na jej œlubie zaœpiewa³a 
„AVE MARIA“ i to by³ mój pierwszy koœcielny
wystêp. Maj¹c 18-cie lat zaczê³am chodziæ do 
chóru koœcielnego, który w tym czasie pro-Parafianie trzynieccy na pewno dobrze 
wadzi³ pan Edward Chlebik. Tam te¿ œpiewa³am znaj¹ pani¹ Irenê Zawada, która ju¿ od lat 
parê razy solo. Ale po czterech latach przesta-swym œpiewem upiêksza uroczystoœci 
³am chodziæ do chóru, bo trzeba by³o siê zaj¹æ liturgiczne w naszym trzynieckim (i nie tylko)
dzieæmi. Czasami, nastêpny pan dyrygent koœciele. Nale¿y na pewno do ludzi, bez których 
Tadeusz Siedlaczek, prosi³ mnie o goœcinne nasz¹ parafiê nie potrafimy sobie wyobraziæ. 
solo a z panem Stabraw¹ œpiewaliœmy parê Poprosiliœmy pani Irenê o rozmowê. 
razy w duecie. Coraz czêœciej proszono mnie 

MOST: Proszê siê przedstawiæ, pani Ireno.
o œpiew na œlubach a póŸniej równie¿ na 

Irena Zawada: Urodzi³am siê 12.6.1956 pogrzebach. Od pewnego czasu zaczê³am 
jako trzecie dziecko mych rodziców Anny i œpiewaæ w duecie z córk¹ Beat¹, ale kiedy
Franciszka Przyhodów. Mam dwu starszych rozpoczê³a studia w Krakowie, to zast¹pi³a j¹ 
braci Tadeusza i Henryka. Do szko³y córka Katarzyna, z któr¹ œpiewam do dziœ dnia 
podstawowej uczêszcza³am na 1 PSP przy ul. (nowy numer telefonu 996 923, proszê 
Dworcowej, któr¹ ukoñczy³am w 1971 roku. dzwoniæ po 18.00 godz.).
Przyjêto mnie do gimnazjum w Czeskim

MOST: Dziêkujemy pani bardzo za roz-niczy³am w wielu konkursach œpiewaczych. PoCieszynie, które ukoñczy³am egzaminem 
mowê i ¿yczymy „wysokiego C”.ukoñczeniu gimnazjum, prowadzi³am z mê¿em dojrza³oœci w 1975 roku i rozpoczê³am pracê w 

zespó³ „UŒMIECH“. A to zami³owanie do Hucie Trzynieckiej a zaocznie jeszcze przez dwa 
muzyki, tañca i œpiewu odziedziczy³y wszystkielata studiowa³am nadbudówkê w Pradze.
nasze córki.W roku 1976 wysz³am za mê¿a Kazimierza 

MOST: Sk¹d siê wziê³o u pani to zami-Zawadê, z którym mamy czwórkê dziewcz¹t: 
³owanie?Beatê, Barbarê, Katarzynê i Ma³gosiê. 

Irena Zawada: W naszym domu by³o Najstarsze Beata i Barbara po ukoñczeniu
zawsze du¿o muzyki. Mój tatuœ by³ przez d³ugi studiów odjecha³y do Londynu, gdzie mieszkaj¹ 
czas organist¹ w naszym koœciele. W domu, i pracuj¹ do dziœ. Trzecia z kolei - Katarzyna, 
kiedy siê przygotowywa³ do mszy œwiêtej, gra³ pracuje na oddziale rehabilitacji w szpitalu 
i œpiewa³ piosenki, psalmy, to ja zawsze mu w Czeskim Cieszynie. Najm³odsza córka 
towarzyszy³am. Czasami przychodzi³y do nas Ma³gorzata jest uczennic¹ ósmej klasy 2 PSP 
ówczesne solistki, panie Adelka Janczykowa i na Tarasie.
Zosia Szczerbowska, ¿eby przeæwiczyæ lub MOST: Od kiedy pani lubi œpiewaæ?
przygotowaæ dalszy repertuar, wiêc wtedy Irena Zawada: Od dzieciñstwa uwiel-
siada³am obok w pokoju i cichuteñkobia³am œpiew, taniec i muzykê. Ju¿ w przed-
s³ucha³am a póŸniej, bêd¹c sama w domu, szkolu i w szkole podstawowej tañczy³am 
próbowa³am œpiewaæ te piosenki.w zespo³ach i œpiewa³am w chórach, prze-

MOST: Kiedy po raz pierwszy œpiewa³a wa¿nie piosenki solowe. W gimnazjum by³am 
pani w koœciele solo?cz³onkiem kwartetu gimnazjalnego. Uczest-

Muzyka, to nasza rodzinna tradycja 

Ani jsme se nenadáli a je tady advent. pitelnì nebudeme nyní zveøejòovat, ten by
Ten uteèe a budou tady vánoce a po Vás mìl pøekvapit až na místì), obèerstvení
vánocích Silvestr, neboli konec obèanského a snad i pøíjemná vánoèní atmosféra.
roku 2007. No a období mezi vánoèními Nebude chybìt ani tombola. Postaráno bude
svátky a Silvestrem je v naší farnosti již i o naše nejmenší, v pøedsálí na nì èekají hry 
tradiènì vyplnìno jednou (snad) milou udá- a soutìže. Uvidíme…
lostí a tou je Setkání farnosti. To letošní bude Každopádnì pøispìchejte všichni, kdo
už ètrnáctým od roku 1994, kdy základy chcete strávit nìkolik hodin vánoèní doby
úspìšné akce položila paní Jiøina Hornia- v našem farním spoleèenství. Pokud by
ková, øeditelka Charity Tøinec. Na jejich pìt nìkdo z Vás nebo z vašich známých chtìl 
roèníkù (1994-1998) jsme navázali v prosinci vìnovat cokoliv do tomboly, zavolejte prosím 
1999 a letošní 14. Setkání je další akcí pod na èíslo telefonu 606 675 167 (pan Andrzej
hlavièkou farního sdružení Sanctus Albertus. Bezecny, email: Bezecna1@post.cz) a sdìlte
Takže jste všichni srdeènì zváni v sobotu 29. tuto informaci. Dar staèí donést až v sa-
prosince 2007 na 15. hodinu odpolední do motný den akce pøímo na místo. Takže ještì 
velkého spoleèenského sálu Kulturního domu jednou na závìr: srdeènì Vás zveme, Vaše
Trisia v Tøinci na Terase na letošní Setkání. blízké, pøíbuzné, známé.

 Organizátoøi, sdružení Sanctus Albertus Èeká na Vás program (jehož obsah pocho-

Sobota 29. prosince 2007 - 14. Setkání farnosti 2007: 
Srdečně zveme!

Gdzie œpiewaj¹, tam wejdŸ,

tam dobre serca maj¹.

Bo uwierz mi, gdzie nie s³ychaæ œpiew,

tam ludzie umieraj¹.

*  *  *

sobota 8.12.2007 - Wspólne spotkanie 
Sympatyków Radio Maryja i Dzieci 
z Kó³ka Ró¿añcowego o godz. 14:30 
w salce parafialnej.

niedziela 16.12.2007 - Wyjazd od koœcio³a
o godz. 9:00 do Domu Seniora Trzyniec - 
Sosna. Program wspólnie z dzieæmi 
z CZŠ w Trzyñcu. Mile widziane s³odycze 
lub owoce.

poniedzia³ek 17.12.2007 - Ostatnie spotkanie 
w tym roku z Pismem Œwiêtym i 
Katechizmem w salce parafialnej o godz. 
15:00. Msza œwiêta w intencji Sympa-
tyków Radio Maryja w podziêkowaniu za 
otrzymane dary o godz. 17:00

Program spotkañ

Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian.

hledá zamìstnance do funkce technického správce. 
Požadujeme:

- manuální zruènost a praxe 
v øemeslnických oborech vèetnì 
zabezpeèení technického zázemí 
chaty

- samostatné a odpovìdné jednání
- pružné pøizpùsobení potøebám hostù 

a chodu chaty
- øidièský prùkaz skupiny B
- praxe s poèítaèem vítána 

Nabízíme:
- celoroènì bezplatné bydlení na chatì
- v sezónì bezplatné stravování
- práci v pìkném prostøedí

tel.: 558 437 65, 731 604 114, dsj@volny.cz
a

Horská chata
Dùm sv. Josefa na Gruni

(Staré Hamry)



Po stopách apoštola Pavla
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Vìtšina z nás alespoò trochu zná život apoštola a výjimeèné mìsto. Naše kroky samozøejmì pøístavu Igoumenitsa. Odtud pøejíždíme napøíè
Pavla. Pøesto si dovolím napsat nìkolik smìøovaly na námìstí svatého Marka, kde se Øeckem k Egejskému moøi, kde budeme ubyto-
dùležitých informací o jeho životì. nachází chrám sv. Marka, který je silnì váni pouze nìkolik kilometrù od nejvìtšího
Narodil se v židovské rodinì, byl vyuèen v tra- ovlivnìn byzantským slohem. Uvnitø chrámu øeckého pohoøí Olympos s jeho nejvìtším 
dici pøedkù v jedné z nejlepších židovských škol jsou monumentální mozaiky s biblickými výje- vrcholem Mitikas, který mìøí 2917 m. Dle 
v Jeruzalémì u uèitele Zákona Gamaliela. Jeho vy, relikvie svìtcù, a také nekoneèné zástupy pøedstav antických Øekù, byl Olympos sídlem
horlivost pro Boha a Zákon vyvrcholila pøi jeho turistù. Avšak za tento nevšední zážitek stojí si boha Dia. Úžasná podívaná, z jedné strany širé 
nasazení v pronásledování køes�anù, kteøí byli vystát i hodinovou frontu. moøe a z druhé vrcholky posvátného pohoøí 
chápáni jako ti, kdo se odklonili od pravé víry Veèer se naloïujeme na trajekt, jak jsem již Olympos.
Izraele. Úèastnil se také kamenování jáhna zmínil, je to má první cesta po širém moøi a jak Z našeho letoviska vyrážíme po odsloužení mše
Štìpána. Poté si vyžádá doporuèující list od za chvíli pochopíte i nezapomenutelná. Nebojte svaté za východu slunce na cesty poznávání 
veleknìží a vydává se na cestu do Damašku, se! Nedopadneme jako apoštol Pavel, že antického svìta. Nebudu vyjmenovávat všech-
kde jde vyhledávat køes�any, aby je v poutech bychom ztroskotali, ale pøesto si jisté dobrod- na místa, která jsme navštívili, nebo� by to 
pøivedl do Jeruzaléma. Pøed Damaškem náhle ružství prožiji. Naši plavbu jsme zaèali spo- nebylo jednak zajímavé, a také by to bylo 
kolem nìho zazáøilo svìtlo z nebe, on padá na leènou mší svatou, poté jsme si každý udìlali zdlouhavé. První místo, které jsme navštívili
zem a uslyší hlas: „Saule, Saule (jeho hebrejské program dle vlastního gusta, nìkteøí šli spát, bylo mìsto Kavala (pùvodnì makedonská
jméno), proè mì pronásleduješ“. Tady zaèíná jiní se kochali pohledem na noèní oblohu a Neapol) ležící v severovýchodní èásti Øecka.
jeho nová cesta, kdy se poprvé setkává moøe. Já jsem patøil do skupiny romantikù, Byl to pøístav, kde apoštol Pavel poprvé
s živým Ježíšem, do jehož služeb se pak zcela kteøí si vylezli na palubu a pozorovali noèní vstupuje na svých cestách na evropskou pùdu.
vydává (srov. Skutky apoštolù 9,1-30). Nasa- oblohu, poslouchali šumìní moøe a rachot Odtud pøechází do blízkých Filip, které byly 
zení apoštola Pavla pro hlásání Ježíše Krista turbíny, jež pohánìla plující „moøský kolos“. Ale nejvýznamnìjším místem této makedonské
zapalovalo stovky, tisíce lidí po celém území co se nestalo! Byl jsem domluven s kolegou, oblasti. Apoštol Pavel vyhledává modlitebnu,
støedomoøí: od Palestiny až po Øím. Na jeho s kterým jsem spal v jedné kajutì, že za nìjaký proto jde za mìsto k øece. Mezi ženami, které
cestách po øímské øíši podstoupil pro hlásání èas dojdu a pùjdu také spát. Musím upøesnit, poslouchají jeho uèení, je i obchodnice s pur-
evangelia nejednu tìžkou zkoušku, nìkolikrát že klíè od kajuty byl jen jeden pro dvì osoby. purem Lydie, která se tam od nìho nechává
byl bit, a párkrát mu šlo dokonce o život. Svou Když se vracím napojen dojmy z plavby, zjiš�uji, pokøtít. Také my jsme na tomto místì symbo-
životní pou� konèí v Øímì muèednickou smrtí. že kolega má velmi dobré spaní. Delší dobu licky obnovili svùj køest, nìkteøí z nás i koupelí
I my jsme se vydali po stopách toho velikána tluèu na kajutu a nic! Vzdávám to a odcházím v øíèce. Ještì jsem neuvedl podstatnou
mezi køes�anskými svìtci. Naše pou� se zaèala se projít po lodi. Nalézám skupinku poutníku, informaci: historická antická mìsta, která jsme
v Kravaøích, odkud jsme vyjíždìli. Krátkým jak ve spoleèenské místnosti tráví veèer navštìvovali, jsou jen hromady kamení, a mezi 
slovem a modlitbou ji zaèal O. Bohuslav Novák, hraním karet, tak se pøidávám. Oni po èase ními obèas nìjaký zbytek sloupu, køes�anských
tamìjší faráø. Na pou� jsme vyrazili autobusem, odchází spát a já zùstávám. Zjiš�uji, že jsem bazilik èi podlahy obydlí. Solidnì jsou dochová-
v nìmž bylo krom O. Bohuslava ještì dalších bez domova, bez penìz, bez dokladù a celá noc na pouze øecká divadla, která byla neodmysli-
šest knìží z celé Moravy, zbytek poutníkù byl je pøede mnou. Co dìlat? Hledám místo, kde telnou souèástí každého vìtšího mìsta. Byla
z rùzných farností naší diecéze. První cíl naší bych hlavu složil. Prvnì to zkouším na palubì, postavena tak geniálnì, že úèinkující nepotøe-
cesty byly Benátky, kde jsme se mìli nalodit ale odtamtud mì po hodinì vyžene zima. Po bovali mikrofony, a pøesto je slyšely tisíce
na trajekt, jenž nás mìl dopravit na øecké nìjakém èase unaven, nacházím odvahu a divákù. Nìkolikrát jsme si vyzkoušeli, jaké to 
území. Musím pøiznat, že jsem se velmi tìšil na uléhám v otevøeném baru na rohovou lavici, bylo poslouchat v tomto prostoru zpìv. Pokud
cestu trajektem, nebo� jsem ještì nikdy nejel kde strávím nìkolik hodin bdící, spící. Ráno se jste se postavil do støedového kruhu a pustil na 
lodí, a to jsem ještì netušil, jak velkou lodí koneènì dobudu do kajuty. Všichni jdou na zem minci, tak divák v poslední øadì, která byla 
pojedu. Pøi pøíjezdu do Benátek jsme mìli ještì snídani a pak na mši, akorát já jdu spát. vzdálená až 80 m a více, slyšel vše zøetelnì.
dost èasu, abychom navštívili toto romantické Po 24 hodinách plavby dorážíme do øeckého Návštìva tìchto antických ruin vyžaduje od

návštìvníkù dostatek fantazie a je nutné mít 
dobrého prùvodce, který vám pomùže se pøe-
klenout v èase. My jsme mìli naštìstí odbor-
níka na slovo vzatého. 
Místem, na které jsem se asi nejvíce tìšil, byla 
Soluò (Tessaloniky), a to zvláštì z toho dùvodu, 
že odtud pochází vìrozvìstové Cyril a Metodìj. 
Bylo to jediné mìsto, kde jsme vìdìli, že se 
tam nachází katolický kostel. V Øecku pøeva-
žuje Øecká ortodoxní církev, která bohužel není 
moc otevøená komunikaci s katolíky.
Ihned jsme ho navštívili a požádali místního 
duchovního, jestli bychom v nìm nemohli 
sloužit mši svatou. Otec byl starší a velmi 
pøívìtivý. Mši svatou jsem sloužil já a po mši 
svaté jsme ještì s jedním spolubratrem 
udìlovali novoknìžské požehnání. Byl to pro 
mì asi nejvìtší zážitek z celého pobytu 
v Øecku. Soluò je zvláštní i tím, že mezi 
panelovými domy v centru mìsta nacházíte 
spoustu malých i velkých byzantských 



kostelíkù. Nikde jinde jsme jich již nevidìli V nich vysvìtluje nìkteré zásady každodenního každý, kam ho srdce táhlo. Já s jedním 
takové množství. V tomto mìstì se také na- života s Bohem, reaguje na nìkteré nesprávné spolubratrem jsme navštívili kostel sv. Klemen-
chází hrob nejvíce uctívaného svìtce v Øecku názory na budoucí vzkøíšení, a také se zmiòuje, ta, kde se nachází hrob sv. Cyrila. Pro mì 
Demetria. jak má správnì probíhat slavení veèeøe Pánì. osobnì je to jeden z nejkrásnìjších øímských
Za zmínku také stojí návštìva pravoslavných Pokud nám to podmínky dovolovaly, tak jsme kostelù a velmi rád se zde uchyluji. Veèer jsme 
klášterù zvaných Meteora. Na nedotknutelných se snažili na tìchto místech spoleènì slavit nasedli do autobusu a pomalu se vydali na 
vrcholcích holých a krásných skal se rozprostí- mši svatou. V Korintu jsme našli místo vedle sever, opouštìje teplé kraje.
rá nìkolik mužských a ženských klášterù. Od pravoslavného kostela, kde byl stùl a pár Bìhem cesty po antickém svìtì jsme navštívili
14. století jsou tyto skály cestou, která vede lavièek. moøe zajímavých a okouzlujících míst a jsem
nejednoho mnicha do nebeského domova. Už Cestou zpìt jsme ještì navštívili Delfy. Nejvìtší rád, že jsem je mohl vidìt. Pøesto si uvìdomuji, 
samotné vrcholky skal jsou mezi nebem a poutní místo antického Øecka. Pro nás je toto že mi to nebude k nièemu, pokud nebudu
zemí, a tak nabízejí asketický žebøík duchov- místo známé skrze prorokyni Sibylu, která zde následovat apoštola Pavla v jeho horlivosti pro
ního výstupu k našemu nebeskému Otci. prorokovala. Její proroctví byla pak zapisována Krista. Svatý Pavle oroduj za nás.
Jedineèné místo, které nikde jinde na svìtì knìžími. Delfy patøily mezi ètyøi mìsta, kde se 
nenajdete. konaly každoroènì olympijské hry. Mezi docho-        P. Roman Macura

Pøesouváme se pomalu na jih do mìsteèka vané památky tohoto mìsta patøí i stadion
Tolo, ležícím v Nauplijském zálivu.  Naše další (stadion mìøil na délku zhruba 190 m). Nevá-
výpravy budeme podnikat z tohoto pøímoøského hali jsme a ihned jsme uspoøádali závod
letoviska. v bìhu. Musím se pøiznat, že jsem dorazil do 
Øecko je nìkolikanásobnì vìtší než naše cíle až druhý.
republika, pøesto má stejný poèet obyvatel - 10 Naši pou� jsme zakonèili v Øímì, v trapistickém
mil. obyvatel. Vìtšina tìchto obyvatel bydlí klášteøe Tre fontane, na místì, kde byl apoštol 
v nìkolika velkomìstech, které se v Øecku Pavel kolem roku 67 po Kristu s�at. Pak jsme se 
nachází, samotné Athény - pro nás spojené na nìkolik hodin rozešli po vìèném Øímì,
s poslední olympiádou -  mají podle nìkterých 
odhadù pøes 3,5 mil. obyvatel. Ve støedu 
rozlehlých Athén se èní Akropolis s majestát-
ním Parthenonem, zasvìceným bohyni Pallas
Athénì, ochránkyni mìsta. Socha Pallas
Athény stojící v chrámu byla v nadlidské veli-
kosti zhotovená ze zlata a slonoviny, nádherná 
umìlecká a øemeslnická práce. Již samotný 
pohled na ni musel vzbuzovat u tehdejších lidí 
úžas a bázeò pøed božstvem. Na Akropoli jsou 
krom Parthenonu ještì další chrámy zasvìcené 
i jiným bohùm uctívaným v tehdejším antickém
Øecku. Pod Parthenonem se nachází malý 
skalní pahorek, nazývaný Aeropag, kde se 
scházeli svobodní lidé z mìsta, aby si poslechli 
rùzné nové uèení a názory.
Na nìm apoštol Pavel promlouval k Athéòanùm 
o Ježíši Kristu. Zaèíná tím, že si všiml jednoho 
nápisu na jejich posvátném místì: „Neznámé-
mu bohu“. Pokraèuje tím, že koho oni takto 
uctívají, a ještì neznají, toho on jim zvìstuje. 
Své uèení podkládá i nìkterými odkazy na 
antické filosofy, které oni dobøe znali. Pøes 
všechno Pavlovo snažení konèí jeho kázání 
fiaskem ve chvíli, kdy zaène mluvit o vzkøíšení 
z mrtvých! Pøece se k nìmu pøipojuje nìkolik
lidí: Dionysios z Aeropagu a Damaris (srov.
Skutky apoštolù 17, 16-34). Na tomto pahorku 
jsme v ranních hodinách odsloužili mši svatou, 
a pak se rozešli po antických Ahénách. Nejvíce 
na mì zapùsobil pohled z Aeropagu na 
Parthenon. Èlovìk si pod tímto vznešeným 
chrámem pøipadal nicotnì. Vzpomnìl jsem si 
na apoštola Pavla, jak on kázal Athéòanùm 
zastínìn tímto chrámem s bohyní Athénou. 
Lidé radìji pøijmou to, co vidí a na co si mohou 
šáhnout, než Boha, kterého apoštol Pavel
zvìstoval. Jeho odvaha kázat zastínìn touto 
bohyní, je výzva pro každého kazatele.
Spojnicí mezi Achájou a Peloponésem je mìsto 
Korint, ležící v tzv. korintské šíji, do kterého 
apoštol Pavel píše pro nás dva dùležité listy.
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Od dnešní nedìle 2.12.2007 bude 
„osmová“ mše svatá sloužena od 
8.00 hodin. 

Vìøíme, že to bude ke spokoje-
nosti všech, protože z dùvodu 
pøibývajících aut byl èím dal tím 
vìtší problém vystøídat se na 
parkovišti u kostela. Èastá byla 
rovnìž situace, kdy lidé z ranní mše 
svaté ještì nestaèili vyjít z kostela a 
na schodech se již houfovali
pøicházející farníci.

Jsme pøesvìdèeni, že pùvodní 
dùvod, proè byla tato mše svatá 
sloužena již pøed osmou hodinou, tj. 
návaznost na autobusovou dopravu
odpadl, jelikož od té doby byl jízdní 
øád zmìnìn nesèetnìkrát (v souèas-
né dobì v nedìli jezdí linka è. 15 
každých 20 minut) a také èím dál 
tím více farníkù pøijíždí do kostela
vlastním autem.

Príbeh
pre tento èas...

Táto príhoda se stala pøed nieko¾kými
rokmi, keï otec zbil svoju 5-roènú
dcérku, pretože stratila nejakú vìc 
neve¾kej hodnoty.
Bol èas Vianoc a dievèatko prinieslo 
otcovi darèek a vraví mu: „Ocko, toto 
je pre Teba!“ Otec bol vidite¾ne v roz-
pakoch, ale jeho podráždenos� ešte 
vzrástla, keï otvoril krabièku a niè 
v nej nenašiel, bola prázdna.
Nahnevane odvrkol: „Nevieš, že keï sa 
robia darèeky, tak sa oèakáva, že 
v nich aj nieèo je? A ty mi dávaš 
prázdnu krabicu!“
Dievèatko sa na neho nechápavo
pozerá a so slzami v oèiach hovorí:
„Ocko,... nie je prázdna! Vieš ako som
sa namáhala, kým som ju naplnila 
mojimi mnohými božtekmi?“
Otec vtedy precitol, k¾akol si k dcérke,
objal ju a prosil o odpustenie...
Prešiel nejaký èas a chvi¾ová nepo-
zornos� vodièa stála život toto 
dievèatko.
Celý ostatný èas po jej smrti otec 
chránil krabièku, ktorú dostal v ono
vianoèné ráno od dcérky, na noènom
stolíku, pri posteli. A keï sa cítil 
slabý, bezmocný, keï nevedel ako
ïalej, keï mu problémy prerastali cez 
hlavu... vtedy otvoril krabièku a 
vybral z nej jeden božtek, spomínajúc
si pritom na lásku, s akou ich dcérka 
do nej vkladala.

KAŽDÝ Z NÁS, PRIATELIA, MÁ 
URÈITE JEDNU TAKÚTO KRABIÈKU
AJ DOMA. JE PLNÁ BOZKOV A LÁSKY
NAŠICH RODIÈOV, PRIATE¼OV
A BOHA...

Prajeme Vám všetkým pokoj v duši 
a rados� v srdci, prajeme Vám po-
žehnaný Advent, priatelia!

POZOR!



  1. Kde Izraelci s pláèem vzpomínali na Jeruzalém? (Žalm 137,1)
  2. Kde se setkal Filip s etiopským dvoøanem, kterého pak pokøtil? 

(Sk 8,26-30)
  3. Kde žili Akvila s Priskou, u kterých Pavel nìjakou dobu pobýval 

a pracoval? (Sk 18,1-3; Øím 16,3)
  4. Kde prodali bratøi Josefa midjánským obchodníkùm? (1 Moj 37,17)
  5. Kde bylo první táboøištì Izraelitù, když pøešli Jordán? (Jos 5,10)
  6. Ve kterém mìstì žil øímský dùstojník Kornélius? (Sk 10,1) 
  7. Kde bydlel Jáson, který poskytl Pavlovi ubytování? (Sk 17,1-6)
  8. Ve kterém mìstì uzdravil Ježíš setníkova služebníka? (Luk 7,1-10)
  9. Kde se mladí lidé posmívali Elíšovi, protože mìl pleš? (2 Král 2,23) 
10. Kde Petr vyznal, že Ježíš je Božím synem? (Mat 16,13-16)
11. Kde si dal Pavel podle slibu ostøíhat vlasy? (Sk 18,18)
12. Na které cestì se pøipojil Ježíš k uèedníkùm, ale oni ho nepoznali? 

(Luk 24,13) 
13. Kde byli Kristovi následovníci poprvé nazváni køes�ani? (Sk 11,26)
14. Kam po svém obrácení odešel apoštol Pavel? (Gal 1,17) 
15. Ve které ulici v Damašku apoštol Pavel nìjakou dobu bydlel? (Sk 9,11)
16. Kde pøi Pavlovì kázání spadl jeden mladík z okna? (Sk 20,6-9) 
17. Kde spálili knihy o magii, které mìly hodnotu 50.000 støíbrných?

(Sk 19,17-19)
18. Kde byl vybudován stánek po rozdìlení zemì na dvì království?

(Jos 18,1) 
19. Na které pláni nechal babylónský král postavit zlatou sochu, 

aby ji všichni uctívali? (Dan 3,1) 
20. Kde jistá žena pomazala Ježíše drahou mastí? (Mat 26,6-7)

Biblický kviz
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Kde se to stalo?

zaèalo období adventu, ve kterém se budeme pøipravovat na pøíchod Božího 
Syna na naši zemi. A s tímto poèátkem se uskuteèní v našem kostele  tradièní
akce s názvem „Vánoèní strom“. Již 7  let naše farnost obdarovává potøebné; 
již 7 let roznášíme radost a spoleènì tak naplòujeme ono biblické „…cokoliv
jste udìlali pro nejbližší, pro mì jste udìlali.“ Letos tomu nebude jinak. 
Obdarovanými budou matky s dìtmi, které jsou ubytovány
v Azylovém domì v Tøinci v budovì stacionáøe Radost. 

Tak jako v minulých roènících bude v levé boèní kapli postaven  strom,
vedle kterého budou pøipraveny slamìné ozdoby, které zavìsíte za Vámi
koupený a donesený dárek. Bude tam i tabule, na které bude seznam vìcí, které 
mùžete darovat.

Prosíme všechny dárce, zda by mohli napsat na dárek, co v nìm je. 
Velmi nám to usnadní rozdìlení a dáreèky zùstanou neporušené. Dìkujeme
všem, kteøí se podílí jak na pøípravì, tak na realizaci celé akce. Ale hlavnì Vám
všem, kteøí jste ochotni vìnovat nìco svého pro radost jiným. Stále se dnes 
zdùrazòuje, že doba je sobecká a lidé myslí jen na sebe. Jsme velmi rády, že 
v naší farnosti to neplatí. 

Seznam vìcí, které mùžete darovat:
omalovánky, pexesa, karty, stavebnice, kostky, míèe, pastelky, barvy na 

sklo,  nádobí (talíøe, pøíbory, hrnce, smaltované pekáèe, kastroly, vaøeèky),
èistící prostøedky, gumový závìs do koupelny, sáèky do odpadkového koše,
drogistické zboží (šampóny, sprchové gely, mýdla, zubní pasty). 

Míša Wawreczková
Pavla Golasowská

Milí farníci,

Pondìlí 24.12.2007, 
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 oplátky.

Úterý 25.12.2007, 
Slavnost Narození Pánì,
Mše svaté jako v nedìli: 6.30 jitøní a 

10.00 polsky, 8.00 a 17.00 èesky.

Od 14.00 bude kostel otevøen 

k soukromým návštìvám.

Støeda 26.12.2007, 
svátek  sv.  Štìpána ,  prvo -
muèedníka,
Mše svaté jako v nedìli: 6.30 a 10.00 

èesky, 8.00 a 10.00 polsky.

Pøed veèerní mší svatou v 16.30 

poklona Svátosti Oltáøní a sv.

požehnání.

Nedìle 30.12.2007, svátek Svaté 
Rodiny Ježíše, Marie a Josefa,
6.30 a 10.00 èesky, 8.00 a 17.00 

polsky.

Pøed veèerní mší svatou v 16.30 

poklona Svátosti Oltáøní a sv.

požehnání.

Pondìlí 31.12.2007, 
sedmý den v oktávu Narození 
Pánì,
6.35 èesky, 17.00 polsky.

Pro všechny, kdo chtìjí Pánu za 

uplynulý rok podìkovat, bude 

výstav Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní 

k tiché a soukromé adoraci od 15.00 

hodin. V 16.45 bude dìkovná 

pobožnost a Te Deum za uplynulý 

rok, prosba o Boží pomoc do 

nového roku a pak mše svatá.

Úterý 1.1.2008, 
Slavnost Matky Boží Panny Marie,
6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 10.00 

èesky.

Pøed veèerní mší svatou v 16.30 

poklona Svátosti Oltáøní a sv.

požehnání.

Vánoční pořad 
bohoslužeb

VÁNOČNÍ STROM
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ODWIEDZINY KS. JANA MAZURA W OSTRAWIE – TRZEBOWICACH
„Zadaniem jakie zosta³o zawierzone kap³anowi, Zasloužili se o další opravy a zvelebování 
jest wprowadzenie czu³ej mi³oœci Boga w czyn. chrámu i o postavení fary. V roce 1969 zde 
Dlatego te¿ zadanie, które wykonuje jest nastoupil P. Metodìj Hasilík a ještì pak 2 ge-
œwiête. To zadanie powinno zawsze dopro- nerace salesiánù. Salesiáni se zajisté podíleli
wadziæ do Boga nie tylko jego samego, ale nejen na nezbytných pøestavbách a opravách,
równie¿ inne dusze. Dlatego Jezus powiedzia³: ale pøedevším na duchovním životì farnosti.“
Aby ludzie widzieli wasze dobre czyny i 
chwalili Ojca, który w niebie jest.“ Po przeczytaniu artyku³u Ks. Jana „PodanéW czasie naszych odwiedzin g³ówny o³tarz, na 
B³. Matka Teresa, MC ruce“ zrozumia³am, ¿e na nasze podane d³onie którym jest Panna Maria a wokó³ niej pe³no 

te¿ na pewno ktoœ czeka. Mo¿e to byæ obcy anio³ów, jest zakryty a przed nim stoi 
cz³owiek, który powróci³ do naszego koœcio³arusztowanie. Ksiêdza Jana czeka jeszcze du¿o Pomimo tego, ¿e dopiero minê³y trzy miesi¹ce 
lub chce wst¹piæ do rodziny parafialnej. Mo¿e pracy, by wnêtrze koœcio³a by³o odnowione do od wyjazdu Ks. Jana Mazura na nowe miejsce 
to byæ nasz nowy Kap³an, Ks. Roman Macura, przysz³ego roku, kiedy tutaj bêdzie uroczystoœæ s³u¿by kap³añskiej do Ostrawy - Trzebowic,
który potrzebuje pomocy w pracy z minist-z okazji 270 rocznicy istnienia Domu Bo¿ego.wszyscy cieszyli siê na sobotê 13 paŸdziernika. 
rantami i z m³odzie¿¹. Mo¿e to byæ ktoœ bliski.W tym dniu grupa 35 naszych parafian jecha³a 
Ka¿demu nasza z sercem podana d³oñ, pomo¿e Po uroczystej Mszy œwiêtej powróciliœmy na w odwiedziny do Ks. Jana. Rozpiera³a nas 
dodaæ si³ê i odwagê w szukaniu drogi do Boga plebaniê, by przy kawie i innych smako³ykachciekawoœæ, chêæ poznania nowej placówki,
i ludzi.porozmawiaæ z Ks. Janem o jego parafii: oczywiœcie spotkanie ulubionego kap³ana, ale 
                                                             Irena Szymonik„Msze œwiête s¹ raz dziennie. W niedzielê s¹ tak¿e odczuwaliœmy trochê niepewnoœci, czy 

odprawiane dwie Msze œw. Ministranci nas jeszcze pamiêta. Zaraz pierwsza chwila 
przychodz¹ w tygodniu sporadycznie, powitania zupe³nie rozproszy³a nasze obawy.
wiêkszoœci¹ w niedzielê. Pracuj¹ tutaj dwie Ksi¹dz Jan Mazur jak zawsze uœmiechniêty,
schole. Jedna, która œpiewa na dzieciêcej przyjazny, mi³y oraz bardzo bezpoœredni, czeka³ 
Mszy œw. Druga schola œpiewa podczas nas przed plebani¹. Naprzeciw widzimy piêknie 
wiêkszych uroczystoœci. W niedzielnej Mszy odnowiony koœció³  p.w. Panny Mari i  
œw. bierze udzia³ oko³o 400 parafian. Wniebowziêtej. Przy g³ównym wejœciu do 
Trzebowice to wioska w mieœcie, licz¹ca oko³okoœcio³a figura Najœwiêtszej Panny Marii. 
1800 mieszkañców. Wiêkszoœci¹ uczestnicz¹ Wokó³ koœcio³a cmentarz. W salce na plebanii 
w nabo¿eñstwach wierni z Ostrawy - Poruby.przygotowanej na nasze przyjœcie poznaliœmy 
W Mszach œw. w przeci¹gu tygodnia bierze historiê tego miejsca i piêknego przybytku 
udzia³ od 20 do 50 wierz¹cych. Od tego dnia, Bo¿ego:
kiedy jestem ju¿ w Trzebowicach mia³em „Tøebovice byly založeny v roce 1377. 
3 pogrzeby i 2 wesela. Chrzest odbêdzie siê w Samostatnou duchovní správu mìly až do 
najbli¿szej przysz³oœci. Religiiê do trzeciej klasy konce 16. století. V roce 1450 je v kronice 
uczê ka¿d¹ klasê z osobna. PóŸniej s¹ z³¹czone Tøebovic pøipomínán faráø Petr Gloria. První
klasy 4-5 i 6-9. Razem z katechet¹ uczymy na zmínka o kostele je z roku 1553, kdy zemøel 
plebanii. Tego roku 1. Komunia œwiêta nie by³a, tehdejší majitel Tøebovic - Jindøich Bzenec. 
w przysz³ym roku bêdzie mo¿e 10 dzieci.“Zøejmì z doby kolem roku 1550 pochází soška
Na nasze zapytania o prze¿ytych pierwszych Panny Marie umístìna dnes na hlavním oltáøi. 
dniach na nowej placówce Ks. Jan tak Roku 1600 pøevzal panství Jan Starší Vlèek, 
odpowiedzia³: „Tutaj w Trzebowicach ludzie který byl luteránem. Vyhnal proto katolické
przyjêli mnie bardzo serdecznie. Napisa³em duchovenstvo a na jejich místo dosadil 
o tym artyku³ do naszego czasopisma pt. predikanty. Luterská správa zanikla pravdì-
„Podané ruce“. Czu³em jak od pocz¹tku mipodobnì až za tøicetileté války. Roku 1713 
pomagali. Cz³owiek kiedy przyjdzie na nowe získal Tøebovice sòatkem Jiøí Rudolf Wiplar
miejsce, nie bardzo wie, na kogo siê obróciæ, z Ušic. Matìj Wolf, který byl hospodáøským 
kogo prosiæ o pomoc i potrzebne informacje. správcem v Tøebovicích založil fundaci, na 
ZnaleŸli siê parafianie, którzy bardzo chêtnie kterou uložil 200 slezských talárù. Z výnosù 12 
nie tylko przybli¿yli mi ró¿ne stosunki miêdzy-talárù roènì mìly býti ve døevìném høbitovním 
ludzkie panuj¹ce w naszej parafii, ale tak¿e kostelíku tøebovském slouženy bohoslužby.
opowiedzieli o obowi¹zkach koœcielnych i ¿yciu V roce 1738 nechal Rudolf Wipler na místì 
w tej parafii. Nie ma tutaj koœcielnych jak w døívìjšího døevìného kostelíka postavit nový 
Trzyñcu, ale s¹ ludzie, którzy otwieraj¹ i zamy-zdìný kostel. Na hlavní oltáø byla umístìna 
kaj¹ koœció³. S¹ ochotni i robi¹ to z radoœci¹“.socha Panny Marie. Nad hlavní oltáø bylo 
Na nasze pytanie, czy wraca niekiedy we umístìno sousoší Nejsvìtìjší Trojice a po jeho 
wspomnieniach do okresu pos³ugi kap³añskiejbocích sochy rodièù Panny Marie a dvou 
w Trzyñcu odpowiedzia³: „Kiedy by³em w tym andìlù. V kapli byla už od poèátku socha sv.
roku na festynie ogrodowym w Trzyñcu,Jana Nepomuckého. Vrcholem celého oltáøe je 
uœwiadomi³em sobie ile rzeczy tutaj zanied-socha sv. Jiøího na koni, jako symbol 
ba³em; tym wiêcej mia³bym siê za parafian zakladatele kostela Jiøího Rudolfa Wiplera.
trzynieckich modliæ“.Snaha o obnovení samostatné duchovní správy.

Roku 1847 nechala obec umístit do kostela
Na koniec wspólne œpiewy oraz b³ogos³a-Køížovou cestu. Druhý, už úspìšný pokus o zøí-
wieñstwo na drogê. Chocia¿ chcielibyœmy zení samostatné správy zaèal v roce 1901. 
d³u¿ej pozostaæ, trzeba by³o po¿egnaæ mi³ego Roku 1906 bylo žádosti vyhovìno. Prvním
gospodarza, podziêkowaæ za wielk¹ goœcin-faráøem tøebovickým se tedy stal P. Jan Kotrš,
noœæ, bardzo serdeczn¹ atmosferê i ruszyæ rodák z Jaktaøe u Opavy. Po nìm sloužila ve 
w drogê powrotn¹.zdejší farnosti celá øada duchovních správcù. 

PODANÉ  RUCE
Dvì slova, spousta námìtù. To je téma knihy,
napadne nìkoho. Hm, charitativní organizace, 
utrousí jiný. Lidská nezištnost, pronese další… 
Povím vám pøíbìh, odvìtí tajemný (ne)známý. 
Nuže, vyprávìj…
„Spanilý král, zaèal tiše cizinec, procházeje 
zahradou uèinil rozhodnutí. Zavolal si jednoho 
ze svých služebníkù. Pùjdeš do svìta, pøipravil 
jsem pro tebe nádherný úkol, øekl král. Já, 
pomyslel si služebník, já mám jiné plány.
V pravý èas tì vyšlu, dodal ještì panovník. 
Služebník pøemýšlel, kudy chodil, co se honí 
hlavou jeho pána. Z jedné strany mìl stále pøed 
sebou královu nabídku, z druhé jim lomcovala 
myšlenka zaøídit si život dle sebe. Král pøišel, 
jak sliboval. Jemnì, nevtíravì pøipomínal 
ubohému služebníku úkol, který jej èeká. S ve-
likou trpìlivostí jej pøipravoval. Muž mìl ale 
svou hlavu. Vzdoroval a házel za hlavu 
panovníkovu nabídku. Nastal èas a onen 
vzdorovitý mládenec kapituloval. Král taktnì 
udolal vzdorovitého snílka. Mladík poznal 
královu nezištnost a velkou náklonnost a 
neodolal.
Šel do svìta, aby získal rozhled. Po návratu byl 
mladý muž poslán do neznámých krajin. Byl 
pod dohledem zkušenìjšího služebníka. Po roce 
pøišla zmìna. Stále mìl ale oporu v druhém 
služebníku, jenž pracoval na stejném úkolu. Tøi 
roky poté dostává samostatné poslání. Pøichází 
na (ne)známé místo a … žasne. Témìø od 
prvních okamžikù nachází pomoc od lidí 
v malièkém slezském království, kde plní svou 
misi. Úkol služebníka pøekvapil, konejšily ho 
však podané ruce. Tyto dlanì, velmi srdeèné, 
dodávaly odvahy a síly. Muž  služebník byl 
vdìèný králi i pøívìtivým obyvatelùm nepatr-
ného království“.
Že Vám tento pøíbìh, milí ètenáøi, nìco 
pøipomíná? Náhoda, nebo podobnost? Kdo 
mùžeš pochopit, pochop! Možná… èasem… 
bude další pokraèování.
Kéž nás provází požehnání Krále králù.

      P. Jan Mazur

„Bo¿e, pozwól mi ze spokojem
przyjmowaæ rzeczy, których nie 
mogê zmieniæ.
Daj mi odwagê,
bym zmienia³ te rzeczy, które mogê zmieniæ
i daj mi m¹droœæ, bym umia³ odró¿niæ 
jedne od drugich.“

*  *  *



1. nedìle adventní (2.12.)
1. ètení: Iz 2,1-5; 2. ètení: Øím 13,11-14; 
Evangelium: Mt 24,37-44
Žalm: odp. Do domu Hospodinova pùjdeme 
s radostí.
Ref. IdŸmy z radoœci¹ na spotkanie Pana.

2. nedìle adventní (9.12.)
1. ètení: Iz 11,1-10; 2. ètení: Øím 15,4-9; 
Evangelium: Mt 3,1-12
Žalm: odp. V jeho dnech rozkvete 
spravedlnost a hojnost pokoje navìky.
Ref. Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybêdzie.

3. nedìle adventní (16.12.)
1. ètení: Iz 35,1-6a.10; 2. ètení: Jak 5,7-10; 
Evangelium: Mt 11,2-11
Žalm: odp. Pøijï, Pane, a spas nás!
Ref. Przyb¹dŸ, o Panie, aby nas zbawiæ.

4. nedìle adventní (23.12.)
1. ètení: Iz 7,10-14; 2. ètení: Øím 1,1-7; 
Evangelium: Mt 1,18-24
Žalm: odp. A� vejde Hospodin, on je král 
slávy!
Ref. Przyb¹dŸ, o Panie, Tyœ jest Królem 
chwa³y.

Slavnost Narození Pánì - Vigilie (24.12.)
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 (25.12.)
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 (25.12.)
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 (30.12)
1. ètení: Sir 3,3-7.14-17a; 2. ètení: Kol 3,12-
21; Evangelium: Mt 2,13-15.19-23
Žalm: odp. Blaze každému, kdo se bojí 
Hospodina.
Ref. B³ogos³awiony, kto siê boi Pana.

Poøad bohoslužeb v prosinci

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. Všeobecný úmysl: Aby se lidská spoleènost 
peèlivì starala o postižené AIDS, zvláštì o dìti 
a ženy, a církev jim pomohla k prožití toho, že je 
Bùh miluje.
2. Misijní úmysl: Aby vtìlení Božího Syna, 
slavené o Vánocích, pomohlo národùm Asie 
k poznání Ježíše Krista jako jediného Spasitele 
svìta.
3. Národní úmysl: Aby ti, kteøí po dlouhé dobì 
zavítají do kostelù, nalezli bratrské pøijetí.

u uNedìle 2.12.2007 - 1. nedìle adventní; 6.30 Každý pátek po ranní i veèerní mši svaté je 
a 10.00 èesky, 8.00  a 17.00 polsky. výstav Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní s mod-

litbou Korunky k Božímu Milosrdenství. uPátek 7.12.2007 - první pátek v mìsíci.
uPrvní pátek v mìsíci - litanie a zasvìcení uSobota 8.12.2007 - Slavnost Panny Marie, 

Božskému Srdci Ježíšovu. poèaté bez poskvrny prvotního høíchu.
uKaždý poslední pátek v mìsíci v prùbìhu uNedìle  9.12.2007 - 2. nedìle adventní; 6.30 

celého školního roku se modlíme za dìti, a 10.00 polsky, 8.00  a 17.00 èesky.
mládež, žáky, studenty, katechety, uèitele a 

uNedìle 16.12.2007 - 3. nedìle adventní; vychovatele pøi veèerní adoraci Nejsvìtìjší 
6.30 a 10.00 èesky, 8.00  a 17.00 polsky. Svátosti Oltáøní od 16.00 hodin (mimo dobu 

uNedìle  23.12.2007 - 4. nedìle adventní; postní).
6.30 a 10.00 polsky, 8.00  a 17.00 èesky. uMše svatá v Domovì dùchodcù na Sosnì je 

uÈtvrtek 27.12.2007 - svátek sv. Jana, každý pátek v 15.30. Pùl hodiny pøed 
apoštola a evangelisty. zaèátkem mše svaté je možno pøistoupit ke

u svátosti smíøení.Pátek 28.12.2007 - svátek sv. Mlaïátek, 
umuèedníkù. Mše svatá v Nemocnici Sosna je sloužena 

u každou sobotu v 15.30. Pøede mší sv.Sobota 29.12.2007 - od 15.00 hodin se bude 
pøíležitost ke svátosti smíøení.konat v KD TRISIA Setkání farnosti, z toho 

dùvodu nebude sloužena veèerní mše svatá.
uNedìle 6.1.2008 - Slavnost Zjevení Pánì;

6.30 a 10.00 èesky, 8.00 a 17.00 polsky.
uV dobì adventní jsou každé pondìlí (6.35), 

støedu (17.00) a sobotu (17.00) slouženy 
rorátní mše svaté.

uKaždou nedìli pùl hodiny pøed veèerní mší 
svatou  je adorace Nejsvìtìjší Svátosti 
Oltáøní a svátostné požehnání. Poslední
nedìle v mìsíci - Mariánské veèeøadlo.

uV 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.

uKaždý ètvrtek od 16.00 a první pátek po 
ranní mši svaté je výstav Nejsvìtìjší 
Svátosti Oltáøní. 
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Úmysly apoštolátu modlitby
– prosinec 2007

Nedìlní a sváteèní
liturgie v prosinci

Redakce neruèí za jazykový sled jednotlivých 
mší sv. Sledujte vývìsku v kostele!

Vánoèní zpovìï
Letošní vánoèní zpovìï bude v so-
botu 15.12.2007 od 9.00 do 12.00 
hodin a odpoledne od 14.30 do 
18.00 hodin.

Pøíští èíslo MOSTu

vyjde 6.1.2008.

Pøíspìvky mùžete zasílat

do 27.12.2007.

*  *  *

Slavnost Matky Boží, Panny Marie (1.1.)
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.

Slavnost Zjevení Pánì (6.1.)
1. ètení: Iz 60,1-6; 2. ètení: Ef 3,2-3a.5-6; 
Evangelium: Mt 2,1-12
Žalm: odp. Budou se ti, Hospodine, klanìt 
všechny národy.
Ref. Uwielbi¹ Pana wszystkie ludy ziemi.


