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Nic nového pod sluncem - ke své- vrátit, pak bychom se mohli možná tøeba knìz z Ropice èi Hnojníku a 
mu konci dospìl rok 2005 a my si obávat tøeba o vlastní šaty. Sice jsme si chvíli zpovídat, potøeboval na to státní 
zvykáme pøi psaní data psát 2006. Co je koupili, to je pravda, ale látku jsme souhlas. Jinak mohl být potrestán za 
nám starý rok pøinesl, to je z jedné nevyrobili, stejnì jako jsme ji neodvez- trestný èin proti zákonu o „dohledu 
strany individuální, každý z nás nìco li z továrny do krejèovské dílny a pak státu nad církví“. Snad ještì pamatu-
prožil. Nìkde v rodinách pøivítali do prodejny. Proè by tedy vlastníkem jeme na P. Adama Ruckého, èi P. Petra 
nového èlovíèka, jiné rodiny se našich šatù nemìla být øada lidí, kteøí Siostrzonka, kteøí byli taky bez 
rozlouèily s nìkým ze svých èlenù èi se na jejich výrobì podíleli, nebo je souhlasu, protože tzv. „maøili dozor 
dobrých pøátel. Církev s úctou dopro- dokonce vyrobili? Že jsme si je koupili, nad církvemi“. Paradoxem je, že tato 
vodila na poslední cestì papeže Jana ale v naší spoleènosti bychom mohli novela neprošla senátem  a jednou ji 
Pavla II. a na Petrovì stolci uvítala být uzemnìni otázkou: kde jsme na to odmítl Ústavní soud, pøesto však ji 
jako jeho nástupce Benedikta XVI. vùbec vzali? Víte že to je vždy, když podepsal prezident republiky. Nedá se 
V mediích jsme zaznamenali øadu nìkdo nìco má. Je otázkou, zda jde pøedpokládat, že se spletla tak vysoká 
rùzných zpráv o událostech. Nìkdy to o spravedlnost, èi o primitivní závist. instituce, jakou je Ústavní soud.
v podání médií vypadá, jakoby se dìly Další vìcí je novela církevního No a do tøetice slyšíme v poslední 
vìci pouze zlé, jakoby lidé dokázali jen zákona, omezující provoz charit a dia- dobì dost èasto: levice prosadila, 
vraždit, krást a podvádìt. Do nového konií. V podstatì pøipomíná praxi levice, levice, levice…
roku se vždy vstupuje tak trochu komunistických tzv. státních souhla- Nejde opravdu o nic jiného, než 
s povzdechem: jaký asi bude? Kdyby sù, které svévolnì vydávali, nebo o princip a pak taky o to, abychom si 
byl alespoò takový, jako ten loòský… odebírali lidé církvi nepøátelští v oso- jako køes�ané všímali toho, co se dìje a 
My jsme zaznamenali ale i nìkolik bách tzv. církevních tajemníkù. Nám reagovali na to. Za stav spoleènosti 
událostí, které nelze chápat s radostí to dnes možná moc neøekne, ale tøeba máme pøed Bohem velikou zodpovìd-
ani vesele. Vidíte, pøed chvilièkou jsem pøed vánocemi a velikonocemi, když nost. Že se setkáme s nepøátelstvím? 
psal o tom, že z médií bychom mohli jsme mìli ty zpovìdní soboty, tak aby Ale to se musí èekat, Kristu taky nikdo 
myslet, že se dìjí vìci zlé a sám chci mohl tøeba v našem kostele sednout netleskal, zejména když stál na vùli 
upozornit na vìci neveselé. Jde totiž Otce a øíkal tøeba farizeùm ono 
o vìci, které se nás týkají a jde o to, na nesympatické „Bìda vám…“ 
kolik jsme právní spoleèností, práv- Církev od Krista nepøijala poslání, 
ním státem. Kulturní a vyspìlá aby s líbezným úsmìvem vše odklepla 
spoleènost se øídí platným právem, a tak se líbila èím dál tím více. Pán 
které pro dobro obyvatel musí být pøece øekl o soli, která ztratila chu�, že 
kladné, i když pro nìkoho mùže být se hodí akorát k vyhození a pošlapání.
tìžké. Kulturní, ale hlavnì právní Buïme tedy v novém roce mno-
spoleènost se nemùže øídit výsledky hem pozornìjší, ale i aktivnìjší 
výzkumu veøejného mínìní. vyjádøit nahlas to, co je normou: a to 

Byli jsme svìdky toho, kdy Mìst- je Boží slovo a Boží zákon. Jinak by 
ský soud pro Prahu 1 podruhé po tøeba už ty pøíští vánoce až tak 
letech projednával kauzu vlastnictví svobodné být nemusely… Ke konci 
katedrály Sv. Víta na Pražském hradì. roku na to bylo upozornìno. Øada lidí 
Opìt podruhé byl podle platného to pøijala s úsmìvem jako jakési 
práva vynesen verdikt: majetek církve, ustrašené volání. Ustrašenost není 
respektive kapituly. Tedy právní jistì ctnost, ale opatrnost je matkou 
rozhodnutí. Ale opìt jsme na mrtvém moudrosti.
bodì, protože zase pøed právem a zá- A� jsme v tomto novém roce 
kony vládnou emoce, pocity a názory. moudøí - ne vychytralí, ale MOUDØÍ !
Termíny jako „majetek všeho lidu“ 
zavání znárodòováním v padesátých 

                                     P. František
letech. Kdybychom se k tomu mìli 

A zase na počátku
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Ekonomické okénko:
renovace Betlému, elektroinstalace díl druhý 

Církev od ochrany rodiny a života neustupuje

Z Kodexu èeské televize

Pøi letošní návštìvì Betlému jistì kostele. Po hlavním rozvadìèi došlo i 
neuniknou Vaší pozornosti novì na elektrický rozvadìè ovládání 
zrekonstruované figuríny, nové pojetí zvonù.  Pøi  rekonstrukci bylo použito 
stáje a zpracování celého Betlému. obdobných elektrosouèástek jak u 
Této nároèné práce se zhostil náš opravy hlavního rozvádìèe. Spouštìní 
farník, pan Viktor Twardzik. S velkou našich zvonù je již plnì automatizo-
trpìlivostí zrestauroval všechny figu- váno a èasy zvonìní jsou øízeny 
ry, zhotovil novou konstrukci celého digitálními spínacími hodinami. 
Betlému. Tato doslova mravenèí práce Pohon žaluzií ve vìži je automaticky 
byla velmi nároèná na èas i na trpìli- øízen pohonem zvonù. Kostelník 
vost. Toto dílo je o to vzácnìjší, že obsluhující zvonìní spouští ruènì 
panu Twardzikovi je již 74 let. Není to zvony jedinì o pohøbech a mimoøádnì 
z jeho strany pro naši farnost pøi svátcích.
ojedinìlá práce, kterou vykonal. Tímto se nám podaøilo dokonèit 
Z posledních prací mùžeme zmínit nutné opravy elektroinstalace hlav-
renovaci døevìného køíže, který ních rozvadìèù v zakristii. Došlo i ke 
doprovází naše zemøelé pøi poslední kompletní výmìnì osvìtlení hlavního 
cestì. Výsledky práce pana Viktora oltáøe (soch svatých na oltáøi, køíže, 
Twardzika mùžete kolem sebe vidìt …). 
pøi bohoslužbì v našem kostele, mezi V pøíštím období máme v plánu 
jinými renovace køížové cesty, výmìnu starých spouštìèù, stykaèo-
kazatelny, apod. vých roštù a ovládání zvonù ve vìži 

Bìhem posledního mìsíce došlo kostela. Pùjde o velmi nároènou 
rovnìž k rekonstrukci dalšího elekt- opravu, snad se nám podaøí. 

                         Bronislav Strokoszrického rozvadìèe v našem farním 

Prohlášení pøedsedy ÈBK arcibiskupa Jana respektovaný stupeò nedotknutelnosti lidského 
Graubnera, pražského arcibiskupa kardinála života. Protestujeme proti snahám, které mají 
Miloslava Vlka a pøedsedy Rady pro rodinu umožnit nièení lidských embryí v zájmù vìdy a 
ÈBK brnìnského biskupa Vojtìcha Cikrleho zabíjení tìžce nemocných pod záminkou jejich 
v reakci na pøijetí zákona o registrovaném autonomie. Dùraznì požadujeme, aby Èeská 
partnerství lidí stejného pohlaví. republika dùslednì plnila zvláštì své závazky 

vyplývající z Úmluvy o lidských právech a bio-
V den hlasování o osudu návrhu zákona, jehož 

medicínì i z Listiny základních práv a svobod.
uvedení do praxe by narušilo výjimeènost 
instituce manželství, otiskl jeden z èeských Nechybí náznaky, že ústupky politikù nátla-
deníkù nepravdivé tvrzení, že církev v pohledu kovým skupinám jsou souèástí pøedvolebních 
na registrované partnerství ustoupila. aktivit. Ani za tìchto okolností se církev 

nenechá pohnout k pøímému vstupu do politic-
Církev požaduje, aby lidé s homosexuálními 

kého dìní a k výzvám na podporu nebo 
skony byli pøijímáni s úctou, jemnocitem. "Vùèi 

odmítnutí urèitých politických stran. Církev si 
nim je tøeba se vyhnout jakémukoli náznaku 

nepøivlastòuje moc nad svìtskými záležitostmi, 
nespravedlivé diskriminace." (Katechismus 

k jejím úkolùm však náleží "posuzovat z hle-
katolické církve, 2358). Neexistuje ovšem 

diska mravního i ty vìci, které patøí do oblasti 
žádný dùvod pro pøiznání pøednostních práv 

politiky, vyžadují-li to základní práva lidské 
kterékoli skupinì lidí jen pro její sexuální vztahy. 

osoby nebo spása duší" (Gaudium et spes, 
Rodina a život pøedstavují jednotu, kterou 

76). Vìøícím i všem obèanùm dobré vùle, 
spoleènost musí chránit. Soužití, která nemají 

kterým není lhostejná budoucnost národa, 
vést k rození a výchovì dìtí, "veøejná moc 

pro to doporuèujeme, aby sami peèlivì 
nesmí institucionalizovat … takovým zpùso-

sledovali zpùsob hlasování poslancù jednotli-
bem, že by jim pøiznávala podobný statut, jaký 

vých stran o zákonech, jejichž pøijetí nebo 
pøísluší manželství a rodinì" (Manželství, 

odmítnutí rozhodne o ochranì nebo bezpro-
rodina a "fakticky existující soužití", 9). 

støedním ohrožení rodiny i dùstojnosti èlovìka, 
Podpora rodiny a manželství založeného na 

a aby své poznatky vzali v úvahu pøi rozhodo-
spoleèenství muže a ženy patøí k nejvýznam-

vání o své podpoøe konkrétním politickým 
nìjším úkolùm každé spoleènosti.

uskupením. Stabilita rodiny a nedotknutelnost 
V zákonodárných sborech Èeské republiky se lidského života patøí i dnes k nejcennìjším 
v souèasnosti projednává nìkolik legislativních hodnotám naší spoleènosti.
návrhù, které jsou nejen eticky citlivé, ale jejich 

Zdroj: Tiskové støedisko ÈBK
pøijetí by pøímo ohrozilo stabilitu rodiny i dosud 

Èl. 7 Otázky náboženství a etiky

7.1 Program Èeské televize vychází ve 
vztahu k náboženským otázkám ze zása-
dy otevøenosti a tolerance rozmanitých 
náboženství, církví, popøípadì nábožen-
ských spoleèností, vìøících, jakož i osob 
ateistického pøesvìdèení. Èeská televize 
se zejména zdrží vysílání poøadù, kterými 
by byla šíøena nesnášenlivost mezi lidmi èi 
skupinami s odlišnou náboženskou orien-
tací, pøípadnì mezi vìøícími a osobami bez 
vyznání. 

7.2 Programový prostor vìnovaný nábo-
ženství se opírá o rozvrstvení spoleènosti 
a její aktuální vztah k duchovní oblasti. 
Pomùckou jsou údaje posledního sèítání 
lidu, ale také odborné analýzy aktuální 
migrace nových duchovních smìrù 
v evropském prostoru. 

7.3 Èeská televize pøi vìdomí evropské 
kulturnìhistorické tradice vìnuje v rùz-
ných žánrech a poøadech pozornost 
biblickým tématùm a jejich významu pro 
kulturní vývoj a mravní postoje vèetnì 
rùzných úhlù pohledu na jejich historické i 
souèasné interpretace (køes�anské církve, 
judaismus). Poøady Èeské televize sou-
èasnì pøibližují myšlenkové a kulturní 
základy jiných svìtových náboženství, a to 
s ohledem na šíøení vzájemného poznání, 
porozumìní a tolerance mezi rùznými 
náboženstvími a kulturami. 

7.4 Program a jednání Èeské televize 
budou vždy pomìøovány také etickými 
normami. Èeská televize vychází z mrav-
ních tradic evropského civilizaèního okru-
hu. Je povinna zvažovat skuteènost, že její 
publikum tvoøí rozmanité obèanské-
divácké skupiny, z nichž nìkteré mohou 
obsah urèitých poøadù vnímat jako atak na 
své náboženské èi etické pøesvìdèení. 
Zvláštì musí být brán ohled na starší 
spoluobèany a pøíslušníky národnostních 
èi etnických menšin. Èeská televize je 
povinna diváky pøedem upozornit na 
výraznì eticky èi nábožensky kontroverzní 
obsah poøadu, což uèiní tak, že sdìlí 
divákùm vhodnou formou faktické 
informace o charakteru obsahu takového 
poøadu. 

Od redakce: Jak se výše uvedené èeské 
televizi daøí plnit, zda otázky vìnované 
køes�anství a náboženství vùbec v rozsahu 
nedìlního Køes�anského magazínu a Cest 
víry (s ohledem na údaje posledního 
sèítání lidu (viz bod 7.2) a také s ohledem 
na starší (???) spoluobèany (bod 7.4) je 
dostaèující, posuïte sami. Pro nás zají-
mavý je i pojem “aktuální migrace nových 
duchovních smìrù v evropském prostoru”. 
Pro zájemce celý kodex najdete na interne-
tových stránkách: 

czech-tv.cz/ct/kodex/obr/kodex.pdf
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Leden 2005: králové i pøedstavitelé jiných církví dùchodu a krátce nato zemøel) nahradil P. 
- v nedìli 3. dubna ve farním kostele se Janusz Kiwak.- probìhla Tøíkrálová sbírka 2005, jedna 
konal koncert duchovní hudby. Úèinkovali: - v Tøinci známý P. Mgr. Adam Rucki byl z hlavních akcí Èeské katolické charity. 
Štývarùv dìtský sbor, Tøinecký komorní jmenován biskupským vikáøem pro péèi V Tøinci a jeho okolí pùsobilo celkem 17 
orchestr øídí Alena Kostková. Zaznìla hudba o duchovní povolání, dosavadní spirituál skupinek koledníkù. Vybralo se cca 206 tisíc 
Orlanda di Lassa, Giovanniho Batisty knìžského semináøe v Olomouci,Kè, které byly použity na charitní projekty;
Pergolesiho, Wolfganga Amadea Mozarta, - v pátek 1. èervence se konalo tradièní - zapoèala pravidelná setkání „Odpoledne 
Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, Martinù setkání dìtí s Otcem biskupem na Prašivé,s Písmem svatým” na faøe;
a jiných. - dnia 10 lipca 2005 odby³a siê XIII - na tøinecké faøe se konalo regionální 
- v úterý 19. dubna kolem šesté hodiny Pielgrzymka Rodziny Radia na Jasn¹ górê do setkání Podwórkowych Kó³ek Ró¿añco-
veèerní bylo oznámeno zvolení nového Czêstochowy,wych, které vedl P. Cherubin M. Kurczowicz 
papeže, 266. v dìjinách: stal se jím nìmecký - w dniach od 15 do 21 lipca 2005 odbyla OFM z jablunkovského kláštera;
kardinál Joseph Ratzinger, který pøijal jméno siê piesza pielgrzymka z Jab³onkowa na - poslední lednovou sobotu se v Domu 
Benedikt XVI. Slavnostní inauguraèní mše Jasn¹ Górê, w której udzia³ wzieli takze PZKO v Dolní Líštné se konal tradièní ples 
svatá se konala v nedìli 24. dubna na niektórzy parafianie trzynieccyCharity Tøinec. Byl to již jeho 9. roèník od 
Svatopetrském námìstí.roku 1997 a bavilo se na nìm znaèné 

množství našich farníkù. Ples se podaøil - ke kostelnické službì se pøidal Michal Srpen 2005:
Mrózek a stal se tak sedmým kostelníkem a zábava byla dobrá; - v nedìli 13. srpna tøinecká MO KDU-ÈSL 
v naší farnosti, zorganizovala tradièní pou� na Svatý Hostýn 
- v sobotu 23. dubna tøineètí farníci navštívili u pøíležitosti Slavnosti Nanebevzetí Panny Únor 2005:
P. Radka Drobisze v jeho farnosti Skalice Marie;- první únorový den oslavil své 50. naro-
nedaleko Frýdku-Místku - v Kolínì nad Rýnem v Nìmecku se konalo zeniny náš pan faráø P. František Vrubel,
- we wtorek 26 kwietnia odby³o siê spot- svìtové setkání mládeže, kterému se - ve støedu 9. února zapoèalo období velké-
kanie wspólnoty La vie Montante z Sym- zúèastnil i nový papež Benedikt XVI. Tohoto ho postu,
patykami Radia Maryja v Trzyñcu setkání se zúèastnila i malá skupinka - v postní dobì se v našem kostele opìt 

mladých z naší farnosti.objevil v boèní kapli pro dìti tzv. Køíž 
- v Nýdku se konal skautský tábor, kterého Kvìten 2005:dobrých skutkù;

- tøinecká mládež se zúèastnila tradièního se zúèastnilo 24 táborníkù, program byl 
setkání s Otcem biskupem Františkem Lob- zamìøen na zlatokopeckou dobu.Bøezen 2005:
kowiczem na Kozubové. Akce se podaøila, - byla provedena generální oprava støechy - v nedìli 6. bøezna probìhl další V. roèník 
poèasí pøálo; nad zakristií.akce Misijní koláè, výše darù èinila cca 47 
- kolem 80 èeských a polských dìtí poprvé tisíc Kè,
pøijalo svátostného Pána Ježíše; Záøí 2005:- v sobotu 12. bøezna se v Jablunkovì ko-
- v sobotu 28. kvìtna Otec biskup František - v nedìli 25. záøí naše farnost oslavila 120. nalo diecézní setkání mládeže s Otcem 
Václav Lobkowicz udìlil mladým tøineckým výroèí posvìcení kostela sv. Alber ta biskupem,
farníkùm svátost biømování, Jeruzalémského a Panny Marie Bolestné. - v nedìli 13. bøezna zde v Tøinci za P. Fran-
- rovnìž v sobotu 28. kvìtna složil v Brnì Mši svatou v 10 hodin sloužil Otec biskup tiška zaskoèil P. Marián Pospìcha, kaplan ve 
své vìèné sliby Jiøí Woclawek, rodák z Vend- František Václav Lobkowicz, který se rov-Frýdlantu nad Ostravicí a dával novoknìžské 
rynì, který ale kdysi pùsobil v tøineckém nìž odpoledne na krásného podzimního požehnání, P. František byl kázat rekolekce 
spoleèenství mladých. poèasí zúèastnil dalšího roèníku Farního ve Frýdlantu nad Ostravicí

festynu, který se povedl a všichni hosté - v niedzelê 20 marca dzieci i doroœli 
Èerven 2005: (snad) odcházeli spokojení,z naszej parafii wyjechali autobusem na 
- w niedzielê 12 czerwca nasze Podwór- - u pøíležitosti 120. výroèí posvìcení naše-spotkanie regionalne Podwórkowych Kó³ek 
kowe Kó³ko Ró¿añcowe Dzieci  wyjecha³o ho farního kostela byl vyroben suvenýr  Ró¿añcowych diecezji kielsko-¿ywieckiej 
na pielgrzymkê na Jasn¹ Górê do Czêsto- hrníèek ozdoben dobovými fotografiemi w Kalnej nad jeziorem ¿ywieckim pod gór¹ 
chowy na spotkanie z Madzi¹ Buczek farního kostela z roku 1885 a 2005, podì-Skrzyczne.
- v nedìli 12. èervna naposledy zpíval pøi kování náleží podnikatelùm Henryku Waw-- ve støedu 16. bøezna se konal zájezd do 
mši svaté v 7.50 náš polský farní sbor, který reczkovi a Henryku Szlaurovi,polského Cieszyna na divadelní pøedstavení 
tímto završil a oslavil 60. výroèí své èinnosti. - v kostele byla zmodernizována elektroin-„Mêka pana naszego Jezusa Chrystusa”
Tato derniéra uzavøela bohatou historii stalace a to výmìna hlavního rozvádìèe - nezvykle brzo jsme slavili velikonoèní 
tohoto polského sboru. Ve støedu 15. èervna v zakristii, za iniciativu dìkujeme panu svátky, a to již od ètvrtku 24. bøezna do 
se ve spoleèenském sále Dìlnického domu Bronislavu Strokoszovi,pondìlí 28. bøezna.
v Tøinci konalo slavnostní setkání èlenù - od 1. záøí v Tøinci na Sosnì (v areálu 7. ZŠ) 
sborù, které bylo urèitým spoleèenským byla otevøena Základní církevní škola, jejím Duben 2005:
uzavøením èinnosti tohoto velmi zasloužilé- zøizovatelem je Slezská církev evangelická. - v sobotu 2. dubna 2005 v 21.37 zemøel ve 
ho pìveckého sboru. Tato škola chce navázat na zkušenosti Vatikánu papež Jan Pavel II, ve vìku nedo-

køes�anských tøíd, které 10 let fungovaly na žitých 84 let. Papežem byl zvolen v øíjnu 
6. ZŠ v Tøinci na Slezské ulici a jejich Èervenec 2005:1978 a jeho pontifikát trval úžasných 27 let, 

- pøi tradièních personálních zmìnách existence byla po bouølivých jednáních pro øadu z nás byl jediným Svatým Otcem, 
v obsazení farností byla naše farnost vy- ukonèena z dùvodù, o kterých lze dodnes kterého si pamatujeme. Jeho pohøeb ve 
nechána a P. Jan Mazur zùstal i nadále s úspìchem diskutovat.Vatikánu v pátek 8. dubna pøekonal co do 
tøineckým kaplanem i pro další období. - zaèala stavba altánu na faøe a další práce poètu úèastníkù všechny rekordy a byl nej-
Zmìna nastala mj. v nedalekém Jablun- kolem fary, díky iniciativì pana Adama vìtším pohøbem v dìjinách lidstva, kterého 
kovì, kde P. Evžena Kalische (odešel do Waclawka.se zúèastnily statisíce poutníkù, politici, 

Stalo se … AD 2005
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Øíjen 2005:
- v sobotu 8. øíjna probìhl 3. roèník Vino-
braní aneb Setkání pøátel dobrého vína 
v Rybárnì pod kostelem, akci pøipravila MO 
KDU-ÈSL;
- ve dnech 30. øíjna až 3. listopadu probìhly 
tradièní rekolekce pod vedením P. Czes³awa 
Blocha; téma: Eucharistie
- zjazd MAITRI w Czeskim Cieszynie
- odbylo siê spotkanie wspólnoty La vie 
Montante z Sympatykami Radia Maryja 
w Mistku,
- službu farní varhanice vedle Mgr. Ing. 
Stanislava Janczyka pøevzala Daniela Wor-
ková, která v této roli nahradila Petra 
Vondráèka.

Listopad 2005:
-  ve støedu 2. listopadu se na novém 
høbitovì konala dušièková mše svatá, 
poèasí bylo tzv. na hranì;
-  v boèní kapli byl poètvrté vztyèen zelený 
smrèek a zahájena akce “Vánoèní strom”, 
dárky tentokrát putovaly pro dìti ze stacio-
náøe EDEN;
- byly opraveny schody do budovy fary 
a zapoèala generální oprava farní kuchynì. 
Kromì toho byly vymìnìny dva okna v bu-
dovì fary.
- od 14. do 19. listopadu opustili èeští 
a moravští biskupové naši republiku, aby 
vykonali cestu do Øíma k apoštolským 
prahùm - Ad limina apostolorum. V rámci 
této cesty se setkali i s papežem Benediktem 
XVI.

Prosinec 2005:
- v dobì adventní, vždy v pondìlí veèer, 
støedu a sobotu ráno byla sloužena rorátní 
mše svatá;
- Vánoce byly „na blátì“. Uznání si zaslouží 
pan Viktor Twardzik, který pro tyto Vánoce 
kompletnì zrenovoval farní Betlém,
- v úterý 27. prosince se konalo 12. Setkání 
farnosti. Setkání se konalo opìt v Kulturním 
domì Trisia. Celé setkání moderovali 
Barbara Bocek a Jiøí Kuchaø, hlavním bodem 
programu byly tzv. Jase³ka v provedení 
souborù „Zaolzie“ a „Zaolziaczek“.

Celkem v roce 2005 bylo v naší farnosti 
pokøtìno 65 dìtí, bylo udìleno 20 svátosti 
manželství, pohøbeno 101 farníkù.

Sestavily spojené síly èlenù redakce 
èasopisu MOST

Pokud jsme na nìjakou zajímavou akci, 
událost èi aktivitu zapomnìli, omlouváme 
se, èlovìk je tvor zapomìtlivý a tyto støípky 
jsme poskládali tak, jak jsme je zachytili ve 
své pamìti a samozøejmì i v MOSTech roku 
2005.

je to asi poprvé v ètrnáctileté levizi. A pøece advent je nabitý 
historii našeho farního èasopisu, událostmi, je to tìch nìkolik tisíc let, 
kdy jeho lednové èíslo vychází po které Izrael oèekával svého 
pøesnì 1. ledna. Dnes stojíme pøesnì Spasitele, ale i tìch devìt mìsícù, 
uprostøed doby vánoèní a ptáme se, kdy Spasitel už na zemi byl, pod 
co nám ten další rok pøinese. srdcem své Panenské Matky. A sa-
Mùžeme oèekávat nejrùznìjší mozøejmì advent nese i poselství 
události, vždy� i ten minulý rok, našeho vlastního èekání na Kristùv 
s nímž jsme se o pùlnoci rozlouèili pøíchod – celý náš život je adventem. 
nás èastokrát pøekvapil rùznými Na mì velice silnì každý rok pùsobí 
politickými zvraty, pøírodními nejen rorátní mše svaté, ale také 
katastrofami, nehodami, ale na adventní antifony, které zpíváme 
druhé stranì i pozitivními událost- v pøedvánoèním týdnu od 17. do 24. 
mi – no prostì nìèím, èeho bychom prosince: “Moudrosti Nejvyššího, ty 
se na zaèátku loòského roku mocnì i mírnì øídíš všechno, pøijï a 
nenadáli. Bylo toho hodnì, ale nauè nás cestì rozumnosti”; “Vùdce 
nìkteré události nelze pominout. domu Izraelova, ty jsi dal Mojžíšovi 
Nás, katolické køes�any, na jaøe zákon na Sinaji, pøijï a vysvoboï 
zasáhla smrt Svatého Otce Jana nás s velikou mocí”; “Koøeni Jesse, 
Pavla II., pro mnohé tím bolestnìjší, ty stojíš jako znamení národùm, 
že byli doslova generací tohoto pøijï a vysvoboï nás, už neprodlé-
papeže, jiného prostì nepoznali. No vej”; “Klíèi Davidùv, ty otvíráš 
a pak samozøejmì velice krátké brány vìèného království, pøijï a 
konkláve a Svatý Otec Benedikt vyveï ze žaláøe spoutaného, jenž 
XVI., svìtové setkání mládeže v Ko- sedí v temnotì”; Emanueli, králi náš 
línì nad Rýnem… V politice to bylo a zákonodárce, pøijï a dej nám 
napøíklad schválení nìkterých spásu, Pane, náš Bože”; “Králi 
zákonù, které mùžeme oznaèit dnes národù a nárožní kameni církve, 
tak oblíbeným a frekventovaným pøijï a spas èlovìka, kterého jsi 
slùvkem: “kontroverzních”. Pøed utvoøil z hlíny”; “Východe, jase 
pár dny se politici v Evropì dohado- vìèného svìtla a slunce spravedlnos-
vali o tom, že je tøeba omezit ti, pøijï a osvì� ty, kdo žijí v temnotì 
náboženský charakter Vánoc – no co a ve stínu smrti” – cítíte tu hloubku 
k tomu øíci? V Pensylvánii v polo- a naléhavost? A tak k pøání dobrého 
vinì prosince rozhodl soud, že na roku pøidávám i to, abychom si 
školách lze uèit pouze Darwinovu zachovali ducha adventu i mimo 
“vìdeckou” evoluèní teorii, protože dobu adventní, abychom svého 
jedinì toto je podle zákona – otáz- Spasitele oèekávali po celý nadchá-
kou je zda “zákonné” je vždy dobré zející rok i léta budoucí… A ještì 
a správné, ono totiž záleží, kdo jedno. Jistì mùžeme øíci, že prùvod-
zrovna ten èi onen zákon pøedkládá cem adventní dobou nám je prorok 
a schvaluje. A v naší místní církvi, Izaiáš – “evangelista Starého záko-
na našem “farním dvorku” – samo- na”. Hned o první nedìli adventní 
zøejmì výroèí 120 let od posvìcení k nám v breviáøi, v modlitbì se 
našeho chrámu… To jenom pro ètením øíká “Pøestaòte jednat zle, 
pøipomenutí pár momentù roku uète se jednat dobøe” (Iz 1,16-17). 
2005… Jak krásnì to Bùh øíká: vedle 

A co bychom si mohli pøát do imperativu “pøestaòte” stojí prosba 
toho dalšího roku – jistì -  obligátní “uète se”. Pøestat s nìèím totiž lze 
zdraví, štìstí, hodnì Božího požeh- okamžitì, by� se nám do toho moc 
nání,… Víte, bratøi a sestry, napadá nechce a hledáme tisíce výmluv 
mì ale ještì jedna vìc. “proè to nejde, a pokud to jde jiným, 

Vždycky je mi líto, že každoroè- tak proè to nejde zrovna mì!”. Takže 
nì se tak nìjak rychle pøehoupneme skonèit se zlem mùžeme ihned, 
pøes dobu adventní, která v sobì naopak konat dobro, to je nìco, 
nese tolik pozitivního a krásného. èemu se musíme uèit, je to proces, 
Vánoce – ty prožíváme mnohem s nímž však mùžeme zaèít také hned 
intenzivnìji, s koledami, jeslièkami a teï. A tímto pøáním – PØESTAÒME 
dárky, ale advent se pro mnohé JEDNAT ZLE A UÈME SE JEDNAT 
“scvrkne” pouze do ètyø nedìlí, kdy DOBØE – optimisticky vzhlížím 
si eventuálnì zapálíme další svíèku k novému roku Pánì 2006.  
na adventním vìnci, popøípadì 

                            Stanis³aw Janczyk poslechneme adventní koncert v te-

Milí ètenáøi MOSTu,
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Spotkanie z człowiekiem to przyjście Boga do nas

Szczególne podziêkowania wyra-„B³ogos³awieni mi³osierni, albowiem 
¿amy p. Urszuli Hudeczek z firmy AD oni mi³osierdzia dost¹pi¹.”           
Serwis z Cz. Cieszyna za wszystkie                                               Mt 5,7
nadruki i papier potrzebny do „Nie gromadŸcie sobie skarbów na 
wykonania stajenek. Dziêkujemy p. ziemi, gdzie mol i rdza niszczy i gdzie 
mgr Jance Misiarz, uczniom kl VII z 2 z³odzieje w³amuj¹ siê i kradn¹. 
PSP w Trzyñcu oraz wszystkim, którzy GromadŸcie sobie skarby w niebie, gdzie 
w³¹czyli siê do malowania i sklejania. ani mol ani rdza nie niszczy i gdzie 
Gor¹ce podziêkowania za twórcz¹ 

z³odzieje nie w³amujê siê i nie kradn¹. Bo 
pracê paniom H.Sadowskiej, M. i L. 

gdzie jest twój skarb, tam bêdzie serce Ševèíkovej i Jasenskiej. Bogaty 
twoje.“ œwi¹teczny stó³ powsta³ dziêki wy-

                                       Mt 6,19-21 piekom pañ Dudysowej, Dudowej,  M. 
Heczkowej, Tatarkowej, Jasiowej, 

Prawdziw¹ wartoœci¹ jest to, co Pindurowej i Pomykaczowej. Pan Bóg 
niezniszczalne, czyli skarby w niebie, zap³aæ tak¿e wszystkim sponsorom 
które gromadz¹ siê poprzez dobre szczególnie p. RNDr. J. Brozdzie. 
uczynki: mi³osierdzie, modlitwê i post. Najwiêksze podziêkowania kierujemy 
Œwiadomoœæ, ¿e wszystko co posia- do pana dyrektora Domu Opieki 
damy jest depozytem od Boga, pozwala Spo³ecznej p. mgr. Tadeusza H³a-
³atwiej przekazywaæ innym to, co wiczki, który umo¿liwia nam spoty-
otrzymaliœmy, jeœli za¿yczy sobie tego kaæ siê z jego mieszkañcami oraz 
Bóg - w³aœciciel tych dóbr. Cz³owiek przydziela do naszej dyspozycji 
potrzebuje przede wszystkim cz³o- wiêkszy pojazd wraz z szoferem.
wieka, a jeœli rzeczy to tylko po to, by Czekamy ci¹gle na coœ nadzwy-
ten zwi¹zek ludzkich serc objawiæ. czajnego i nie zauwa¿amy wcale, jak 

Od kilku lat wytworzy³a siê tra- Bóg codziennie przychodzi do nas 
dycja uczestniczenia w przedœwi¹- w ludziach, którzy nas o coœ prosz¹, 
tecznym spotkaniu w Domu Opieki którzy nas obdarowuj¹ uœmiechem. 
Spo³ecznej w Trzyñcu na Soœnie Gdy bêdziemy wra¿liwi na potrzebê 
w czwart¹ niedzielê Adwentu. Ka¿de drugiego cz³owieka, wtedy jest szansa, 
spotkanie z cz³owiekiem to przyjœcie ¿e us³yszymy Jego pukanie i  
Boga do nas, które stanie siê szcze- zaprosimy Go do siebie. Gdy wejdzie do 
gólnym wydarzeniem, jeœli bêdziemy naszych serc, wtedy bêdziemy 
na nie otwarci. Do akcji dzielenia siê wiedzieli, kim jesteœmy.
radoœci¹ w³¹czyli siê wszyscy z PKRDz                           Irena Szymonikowa
oraz cz³onkowie Sympatyków Radio 
Maryja. W tym roku po raz pierwszy 
w programie wyst¹pi³a grupa dzieci 
z „Církevní školy v Tøinci na Sosnì“ 
z ucz¹c¹ w tej placówce p. mgr Beat¹ 
Kraina, oraz czêœæ zespo³u folklorys-
tycznego „Zaolziaczek“. Jedynie 
wspólny wysi³ek wszystkich, którzy 
w³¹czyli siê do tej piêknej akcji, móg³ 
zaowocowaæ tak serdeczn¹ i mi³¹ 
atmosfer¹, która by³a odczuwalna w 
czasie ca³ego niedzielnego dopo³udnia.

Zaznìlo v jednom kostele pøi ohláškách:
„…v sobotu je slavnost svatého Josefa, 
snoubence Panny Marie, ochránce Svaté 
rodiny a celé církve; a krom toho je svatý 
Josef také patronem dobré smrti. A pøi této 
pøíležitosti bych vám chtìl popøát…“

Hania do nie grzesz¹cej urod¹ cioci:
- Czy ciociê te¿ Bóg stworzy³?
- Oczywiœcie!
- Tak jak mnie?
- Tak.
Dziewczynka patrzy do lustra i mówi do 
siebie:
- Teraz Pan Bóg pracuje lepiej.

Jeden ze snoubencù, kteøí se pøipravovali 
na manželství, telefonoval na faru:
„Otèe, poraïte nám nìjaký biblický citát na 
svatební oznámení, chceme tam dát jen 
odkaz.“
„Dobøe… Tak tam zkuste dát 1 Jan 4,18.“
Ovšem v telefonu bylo špatnì slyšet. Na 
svatebním oznámení se pak místo 1 Jan 
4,18 (Strach nemá v lásce místo, protože 
dokonalá láska strach vyhání.) objevil citát 
Jan 4,18 (Pìt mužù už jsi mìla, a ten, 
kterého máš teï, není tvùj muž.)…

Goœæ luksusowego hotelu sk³ada u kelnera 
zamówienie:
- Proszê dwa gotowane jajka. Jedno tak 
miêkkie, ¿e zarówno ¿ó³tko i bia³ko ma byæ 
w stanie p³ynnym, a drugie takie twarde, 
¿ebym mia³ k³opoty z jego pogryzieniem.
Proszê równie¿ dwa plasterki boczku, 
zimne, ale z jednej strony zwêglone, oraz 
spalonego, krusz¹cego siê w d³oniach 
tosta.
Mase³ko niech bêdzie tak zmro¿one, 
¿ebym za nic w œwiecie nie móg³ go 
rozsmarowaæ.
Proszê tak¿e o bardzo s³abiutk¹ kawê, 
o temperaturze pokojowej.
- To bardzo skomplikowane zamówienie, 
proszê pana. Nie wiem, czy nasi kucharze 
potrafi¹... - odpowiada kelner.
- Wczoraj, potrafili!!!

Humor parafialny
Pewnej listopadowej niedzieli mia³ 
przeczytaæ pewien niem³ody ju¿ lektor MK 
tzw. „og³oszki“ przed msz¹ œwiêt¹ o go-
dzinie 10-tej takiej oto treœci „Zapraszamy 
wszystkich parafian na spotkanie z Pismem 
œwiêtym, które odbêdzie siê w poniedzia³ek 
….“. Zamiast tego pan M. z powa¿n¹ twarz¹ 
og³osi³ i¿ „Zapraszamy wszystkich œwiêtych 
na spotkanie z Pismem œwiêtym, które 
odbêdzie siê w poniedzia³ek ….“. Nakoniec 
powiedzia³ „Niech bêdzie pochwalony 
Jezus Chrystus“ i odszed³ sobie do 
zakrystii. 
O swym „pøebrebtu“ dowiedzia³ siê a¿ po 
mszy œwiêtej ko³o koœcio³a od swych 
bliskich i znajomych, którzy z serdecznym 
œmiechem pytali go, co powiedzieæ babci, 
która regularnie doteraz chodzi³a na 
spotkania z Pismem œwiêtym do salki na 
plebanie, która jeszcze ¿yje i trudno w tym 
wypadku j¹ (na razie) zaliczyæ w poczet 
wszystkich œwiêtych…

HUMOR

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *
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tylko w okresie œwi¹tecznym. Skreœli³ tak¿e kilka s³ów dla 
czytelników MOSTu:

Drodzy parafianie trzynieckiej parafii! Korzystaj¹c z okazji 
spotkania z PKRDz, które odby³o siê 9 grudnia na probostwie 
w Jab³onkowie, zosta³em poproszony o przedstawienie mej 
misji na nowej placówce. Od roku pracujê w parafii œw. Jana 
Chrzciciela. Uczê siê mówiæ, myœleæ i ¿yæ po czesku. 
Nauczy³em siê otwieraæ na ludzi, s³uchaæ ich i s³u¿yæ im. 
W tym pomog³o mi przebywanie w ubieg³ych latach w klasz-
torze w Jab³onkowie, które bêdê stale wspomina³ w swojej 
pos³udze. Ci¹gle te¿ zaczynam od nowa otwieraæ siê, s³u¿yæ i 
poznawaæ Boga w ludziach. Chcia³bym wam ¿yczyæ z okazji 
zbli¿aj¹cych siê œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, abyœcie byli W sobotê 10 grudnia odby³o siê wspólne spotkanie dzieci 
otwarci na potrzeby bliŸnich. B¹dŸcie czujni jak pasterze z Podwórkowego Kó³ka Ró¿añcowego oraz Sympatyków 
w Betlejem. Pozdrawiam waszych duszpasterzy i polecam ich Radia Maryja. By³ to dzieñ radoœnie oczekiwany przez dzieci i 
pamiêci modlitewnej.doros³ych. Wszyscy byli ciekawi, czy œw. Miko³aj zawita na 

                                      o. Cherubin M. Kuczowicz OFMplebaniê w Trzyñcu. Punktualnie o godz. 15,00 pojawi³ siê 
zacny goœæ w asyœcie dwóch anio³ów. Po przywitaniu i 

Jesteœmy wdziêczni Panu Bogu za to spotkanie, chocia¿ wspólnej modlitwie œw. Miko³aj ka¿dego obdarowa³ drobnym 
krótkie, ale bardzo wymowne. Z Ojcem Cherubinem upominkiem. Niektórym przypomnia³ ich braki: np. rzadkie 
po³¹czymy siê duchowo 5 stycznia 2006 o godz. 17-tej, kiedy uczestnictwo w Mszy œw. lub inne przewinienia. Wszystkich 
to w Libercu odprawi Mszê œw. w intencji PKRDz i Madzi obecnych pochwali³ za dobre uczynki.  Dzieci œpiewa³y, 
Buczek. ¯yczymy Ojcu Cherubinowi du¿o si³ do wykonania recytowa³y wiersze, mówi³y zagadki. PóŸniej jeszcze kilka 
woli Bo¿ej i przyjêcia wszystkich utrapieñ na nowej placów-wspólnie odœpiewanych pieœni i  œw. Miko³aj po¿egna³ nasz¹ 
ce.grupê. 

    Ten prawdziwy œw. Miko³aj – Biskup obdarowywa³ tych, 
Jak powiedzia³a b³. Matka Teresa: „Kap³an jest znakiem, co nic nie mieli, co têsknili za tym co najprostsze, co 

¿ywym p³omieniem, jest promieniem Bo¿ej mi³oœci dla œwiata, najpotrzebniejsze. Warto odkryæ to Ÿród³o radoœci, ale i 
jest nadziej¹ na szczêœcie wieczne. Bóg kocha œwiat poprzez odczucie wdziêcznoœci, którego brak tym, co wci¹¿ chc¹ 
ka¿dego kap³ana, który zastêpuje na ziemi samego zbyt du¿o dla siebie. Nie ma bowiem radoœci tam, gdzie nie 
Chrystusa”.ma braku, a jest tylko natychmiastowe zaspokajanie swych 

pragnieñ. Jakoœ nie bardzo siê pamiêta o tym, ¿e najpierw 
                                                                   Irena Szymonikowamusi byæ jakaœ têsknota, brak czegoœ, ¿eby potem z osi¹g-

niêcia odczuwaæ wielk¹ radoœæ. Radoœæ serca i duszy, a nie 
tylko chwilowa przyjemnoœæ dla cia³a. Ca³y urok œw. Miko³aja 
polega³ na tym, ¿e uczy³ on radoœci z bezimiennego 
obdarowywania kogoœ. Dziœ, gdyby zapytaæ któreœ z dzieci, 
czy przygotowa³o podarunek dla œw. Miko³aja, mo¿e by siê 
zdziwi³o. Wiêkszoœæ jest przyzwyczajona, ¿e to oni maj¹ byæ 
obdarowywani a to jeszcze wed³ug w³asnych oczekiwañ. Ten 
dzisiejszy biznes œwi¹teczny ka¿e dyktowaæ, braæ i nawet nie 
bardzo dziêkowaæ, bo ponoæ dzieciom wszystko siê nale¿y. 
Ale najbardziej nale¿y je nauczyæ  odczuwaæ radoœæ z obda-
rowywania kogoœ bliskiego, czymœ nie kosztownym, ale 
z serca.

My tak¿e zostaliœmy obdarowani. Mi³¹ niespodziank¹ dla 
nas by³ przyjazd Ojca Cherubina z dalekiego Liberca do 
parafii Jab³onkowskiej w pi¹tek 9 grudnia. Chocia¿ tych parê 
godzin by³o tylko krótkim przerywnikiem w podró¿y, której 
celem byly rekolekcje w Polsce, mia³o to spotkanie wielkie 
znaczenie. W 2002 roku Ojciec Cherubin zosta³ przewodni-
kiem Zaolziañskich Podwórkowych Kó³ek Ró¿añcowych 
Dzieci. Wyje¿d¿a³ z nami na pielgrzymki i spotkania z Madzi¹ 
Buczek w Czêstochowie i innych miejscach. Organizowa³ 
regionalne spotkania kó³ek ró¿añcowych.

Tym razem bardzo obszernie opowiada³ o swojej 
pielgrzymce do Ziemi Œwiêtej, któr¹ nazwa³ pielgrzymk¹ 
swego ¿ycia. Przyzna³ tak¿e, ¿e dopiero teraz, kiedy 
pos³uguje w bardzo odleg³ym miejscu, bo a¿ w Libercu, 
w pe³ni sobie uœwiadamia, jak wa¿n¹ i odpowiedzialn¹ 
w danej parafii jest pos³uga ksiêdza proboszcza oraz kontakt 
parafian z  swoim duszpasterzem. Podczas ³amania siê 
op³atkiem ¿yczy³ wszystkim obecnym, by ich serca by³y bia³e 
i czyste jak ten op³atek a tak¿e otwarte dla wszystkich, pe³ne 
mi³oœci do Boga i dla bliŸnich. Jest to bardzo potrzebne, nie 

„Adwent, to czas czuwania, by Bóg nie przyszed³ do nas 
nadaremnie. Czuwaæ, to odwa¿nie przygl¹daæ siê temu, co 
robiê ze skarbem mojego ¿ycia.”
                                                              Ks. Marek Dziewiecki

„Proœmy, aby œw. Miko³aj wyjedna³ nam ³askê tak wielkiej 
mi³oœci i dobroci dla wszystkich ludzi, jak¹ on posiada³, 
abyœmy równie¿ tak jak On kochali wszystkich ludzi i z ra-
doœci¹ pomagali biednym i potrzebuj¹cym.”
                                                                o. Piotr Dettlaff CSsR
   

Spotkanie z Mikołajem
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Naše bohoslužba není útìk ze svìta do se smím s prvními køes�any radovat èas. 
posvátného ticha chrámu. Boho- z toho, že Ježíš žije a že já mohu žít Myšlenkový svìt naší liturgie stojí na 
služba, vše, co se tu mluví a koná, má s ním. biblických textech. 
nás otevøít, uschopnit k setkání s Kris- Bohoslužba slova není samomluva Starý zákon se èasto používá v pøene-
tem, aby mohl dát nový život nám i Boží. Je to rozhovor s posluchaèem. seném, pøed obrazném smyslu, typo-
svìtu. Bùh mluví, my odpovídáme podìko- logicky. Je tøeba uèit se takto typolo-
Slovo Boží je hlas Kristùv, který nás váním za každé ètení, zpìvem žalmo- gicky myslet, abychom dokázali 
vede ke smíru, k novému životu v lás- vého refrénu, radostným vstáváním a pøeklenout vzdálenost k souèasnosti. 
ce. voláním aleluja na uvítanou Pánu Žalmy - byly složeny ke zpìvu, mají 
Sebeslavnìjší bohoslužba, za kterou pøed evangeliem, vyznáním víry a se zpívat. Kde se pouze recitují, tam se 
by nenásledovala zmìna života, by pøímluvnou modlitbou nakonec. vyrábí další "ètení". 
byla jen prázdnou pompou. Když jen nìmì sedíš, ani slovíèka Je dobré nauèit se zpívat pro každou 
Hlásíme správný èas!" - Tak to neodpovíš, nebo jen bezmyšlenkovitì dobu aspoò jeden žalm. Žalm je pøíle-
slýcháme z rozhlasu. Pøeruší se breptneš své Bohu díky, pak to není žitost k meditaci o kázání. Proto se 
hudba, pøeruší se celý program, aby pravá úèast. Jsou kratièké ty odpo- refrén nemá zpívat po každém verši 
ve správné chvíli zaznìlo èasové vìdi, aby zbylo místo na meditaci, - ale až po celém odstavci. 
znamení. Je dùležité znát správný èas ale musí to být odpovìï srdce, ne jen Když se žalm zatím jen recituje, pak se 
- autobus jede pøesnì, škola i práce bezmyšlenkovitý ševel úst. neopakuje refrén ani po odstavcích, 
zaèíná pøesnì. Evangeliem mešní ètení vrcholí. øíká se jen na zaèátku a na konci. 
V bibli se také mluví o tom, že je Pøipraveni Zjevením ve Starém zákonì Zda biblická ètení dnešního posluchaèe 
dùležité znát správné znamení èasu, a ètením epištoly povstáváme a oteví- osloví, závisí na tom, jak mu doká-
správnou hodinu, která pøišla. I my ráme svùj rozum, øeè i srdce trojím žeme pomoci, aby se pøenesl od obraz-
køes�ané jsme dìti své doby. Víme, že køížem k setkání s Ježíšem a v duchu ných rekvizit biblických do dnešní 
protiváhou vìènosti je pøítomná prosíme: prolom, Pane, mou hluchotu situace; jak dokážeme myšlenku textu 
chvíle. A když se tu sejdeme k boho- a slepotu, abych tì uvidìl a uslyšel. zkonkretizovat, aby se stala návodem 
službì, stáváme se souèasníky Uzdrav mou ochrnulost, abych se stal k zodpovìdnému jednání v naší sou-
Kristovými. Máme tu slyšet, k èemu solí zemì a svìtlem kolem sebe. Co teï èasnosti. 
pøišla hodina,  která je znamením uslyším, není jen nìjaké zbožné "Mládež pùjde za tím, kdo se jí ujme 
èasu, - co je pro nás v této dobì vyprávìní - je to nìco, co má zmìnit uprostøed jejích problémù a nejistot, 
dùležité. mùj život k lepšímu. Je to smìrnice do ne za tím, kdo ji uèí zbožnì mávat 
Není to zvláštní? Neznalý èlovìk by mého všedního dne. Mluv, Pane, tvùj kadidelnicí" - napsal pøed popravou 
øekl: jakápak souèasnost? Vždy� tu služebník naslouchá! jezuita A. Delp. 

                                   Pokraèování pøíštìmluvíte o dávných dobách, o událos- Osvojme si dobøe toto umìní aktivnì 
tech dávno minulých! Ale my víme, že naslouchat slovu Božímu a odpovídat 
to tak není, že bible mluví k naší na nì srdcem. Když to dokážeme, 
souèasnosti. A že v bohoslužbì se jed- zbavíme se pocitu, že Bùh mlèí. 
ná o naší pøítomnosti i budoucnosti. Uslyšíme jeho rady do našeho života. 
Kdykoliv nasloucháme Písmu, pøipo- Prosme tedy pøed každou boho-
meòme si to: nasloucháme hlášení službou s malým Samuelem: Pane, 
toho nejdùležitìjšího správného èasu, zde jsem, mluv ke mnì, tvùj služebník 
signálu, abychom nezmeškali celou naslouchá! 
vìènost. Jaká je tedy naše role pøi Poznámka 
bohoslužbì slova? Je tu aktivita Aby ètení byla nejen slyšena, ale i 
posluchaèe vùbec možná? Vždy� mù- uslyšena a pøijata, je tøeba pøed ètením 
žeme jen pasivnì naslouchat? na nì ukázat, vzbudit pozornost. Po 
V kostele se právì nemá jen pasivnì ètení je v chvilce ticha nechat doznít a 
poslouchat. Naše naslouchání v koste- pak na nì odpovìdìt. 
le je tehdy krásné a zajímavé, když je Uvedení do ètení nemá být jakési 
plné naší aktivity a spolupráce. "pøedkázání", ne dlouhé vysvìtlování, 
Už pøedem, pøed zapoèetím ètení, ne prozrazení pøedem, co je cílem 
máme v sobì probudit zájem, zvìda- lekce. Dvìma - tøemi krátkými vìtami 
vost, co mi dnes chce Pán øíci. Nìkdy se má probudit zájem, vzbudit zvìda-
knìz napomùže nìkolika slovy uve- vost, upozornit na myšlenkovou ná-
dení do ètení. Ale to hlavní musí vaznost. 
každý posluchaè udìlat sám. Nejlépe když si je pøi pøípravì na 
Vím, že prvnì se bude èíst ze Starého bohoslužbu udìláme až nakonec, to 
zákona. Pøipomenu si, že je to Vycho- už z práce na kázání víme, jak je 
vatel ke Kristu, že se tam mluví formovat. Pøednes "Uvedení" patøí 
o zkušenostech víry. I mnì tu Bùh knìzi - jako osobní prùvodní slovo. 
ukazuje cestu z otroctví ke svobodì Musí být pøedem pøesnì formulováno 
Božích dìtí. a nauèeno. Èíst se nemá, aby se 
Žalm po ètení, to je hlas mého srdce, nemnožila "ètení". 
které odpovídá Bohu na jeho volání. Je Nìkolik vteøin ticha má následovat po 
to chvilka klidné meditace. každém ètení, aby slyšené mìlo èas 
Epištoly jsou obrazem, jak žili vìøící usadit se v mysli a nebylo hned 
v první generaci po Kristu. zahlušeno dalšími vjemy. Ale chce to 
Jak se pokoušeli ti první køes�ané žít dbát i na výchovu k aktivnímu medi-
podle Krista? Jak se pokouším žít tativnímu prožívání. Bez navedení, jak 
podle Krista já? I moje problémy se domýšlet, jak srovnávat slyšené se 
øeší v Pavlových církevních obcích. I já svou osobní situací, by to byl ztracený 

Ladislav Simajchl: Naše role při nedělní bohoslužbě (18)

ABY ČTENÍ BYLA PŘIJATA A SLYŠENA 

Co je apoštolát modlitby?
Je to zcela jednoduché. Pro apoštolát modlitby je 
charakteristické, že se na něm může podílet každý 
bez rozdílu stavu či vzdělání. Nevypisuje se 
přihláška, nevydávají se legitimace, neplatí se 
členské příspěvky.
Zároveň však apoštolát modlitby otevírá 
nejjednodušším způsobem širokou možnost 
ovlivnění dobra i zla v Božím království na zemi, 
protože modlitba je tak důležitá a tak účinná, že nám 
to připadá až nemožné. Do modlitby vkládám vše, 
co jsem a co mám. I když to může vypadat jako 
zcela nepatrné, nabývá to na síle a velikosti, protože 
vše činím v Duchu svatém a s Ježíšem Kristem. 
Takto vše přijímá Otec s laskavostí a velmi si toho 
cení.
Denně se modlím obětní modlitbu a do ní vkládám 
všechno, co je mi na světě drahé, k tomu svou 
modlitbu a práce, radosti a bolesti celého dne. 
Spojuji vše s obětí, kterou přináší Kristus Otci a tím 
vše nabývá na hodnotě.
Zároveň dostává i můj vlastní život, přes svou 
nedokonalost a nepatrnost, hluboký smysl, i když 
náležím třeba k těm, s nimiž se už nepočítá pro 
jejich stáří, nemoc nebo tělesnou neschopnost.
Při celé své jednoduchosti apoštolát modlitby 
všechny spojuje se skutečně důležitými problémy 
církve na celém světě. Tím se opět naše darování 
násobí a stává se ještě důležitějším.
Počet zapojených do apoštolátu modlitby se ovšem 
nevede. Odhaduje se však, že nás je asi 50 až 70 
milionů na celém světě. A to už je nějaká síla!



8

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.

Svátek Køtu Pánì (8.1.)

1. ètení: Iz 55,1-11; 2. ètení: 1 Jan 5,1-9; 

Evangelium: Mk 1,6b-11Žalm: odp. Pán dá 

požehnání a pokoj svému lidu.

ref. Pan zeœle pokój swojemu ludowi.

2. nedìle v mezidobí (15.1.)

1. ètení: 1 Sam 3,3b-10.19; 2. ètení: 1 Kor 

6,13c-15a.17-20; Evangelium: Jan 1,35-42

Žalm: odp. Hle, pøicházím, Pane, splnit tvou 

vùli.

ref. Przychodzê, Bo¿e, pe³niæ Twoj¹ wolê.

3. nedìle v mezidobí (22.1.)

1. ètení: Jon 3,1-5; 2. ètení: 1 Kor 7,29-31; 

Evangelium: Mk 1,14-20

Žalm: odp. Ukaž mi své cesty, Hospodine.

ref. Naucz mnie chodziæ Twoimi œcie¿kami.

4. nedìle v mezidobí (29.1.)

1. ètení: Dt 18,15-20; 2. ètení: 1 Kor 7,32-35; 

Evangelium: Mk 1,21-28

Žalm: odp. Kéž byste dnes uposlechli jeho 

hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!

ref. S³ysz¹c g³os Pana serc nie zatwardzajcie.

5. nedìle v mezidobí (5.2.)

1. ètení: Job 7,1-4.6-7; 2. ètení: 1 Kor 9,16-

19.22-23; Evangelium: Mk 1.29-39

Žalm: odp. Chvalte Hospodina, který 

uzdravuje ty, jimž puká srdce.

ref. Panie, Ty leczysz z³amanych na duchu.

Nedìlní a sváteèní
liturgie 
v lednu

Poøad bohoslužeb v lednu
1. Nedìle 1.1.2006 – Slavnost Matky pátek - ranní èesky, veèerní polsky. 
Boží Panny Marie; 6.35 a 10.00 polsky, V úterý, ètvrtek, sobotu - ranní polsky, 
7.50 a 17.00 èesky. veèerní èesky. 
2. Pátek 6.1.2006 - Slavnost Zjevení 14. Každý ètvrtek od 16.00 a první pátek 
Pánì; první pátek v mìsíci. po ranní mši svaté je výstav Nejsvìtìjší 
3. Nedìle 8.1.2006 - svátek Køtu Pánì; Svátosti Oltáøní. 
6.30 a 10.00 èesky, 7.50 a 17.00 polsky; 15. Každý pátek po ranní i veèerní mši 
konèí doba vánoèní. svaté je výstav Nejsvìtìjší Svátosti 
4. Nedìle 15.1.2006 – 2. nedìle v mezi- Oltáøní s modlitbou Korunky k Božímu 
dobí; 6.35 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 Milosrdenství. První pátek v mìsíci - 
èesky. litanie a zasvìcení Božskému Srdci 
5. Nedìle 22.1.2006 – 3. nedìle v mezi- Ježíšovu. Každý poslední pátek v mìsíci 
dobí; 6.30 a 10.00 èesky, 7.50 a 17.00 v prùbìhu celého školního roku se 
polsky modlíme za dìti, mládež, žáky, studen-
6. Støeda 25.1.2006 – Svátek Obrácení ty, katechety, uèitele a vychovatele pøi 
sv. Pavla. veèerní adorací Nejsvìtìjší Svátosti 
7. Nedìle 29.1.2006 – 4. nedìle v mezi- Oltáøní od 16.00 hodin.
dobí; 6.35 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 16. Mše svatá v Domovì dùchodcù na 
èesky. Sosnì je každý pátek v 15.30. Pùl 
8. Ètvrtek 2.2.2006 – svátek Uvedení hodiny pøed zaèátkem mše svaté je 
Pánì do chrámu. možno pøistoupit ke svátosti smíøení.  
9. Pátek 3.2.2006 – první pátek v mìsíci. Mše svatá v Nemocnici Sosna je 
10. Nedìle 5.2.2006 – 5. nedìle v mezi- sloužena každou sobotu v 15.30. Pøede 
dobí; 6.35 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 mší sv. pøíležitost ke svátosti smíøení.
èesky.
11. V týdnu od 18.1.2006 (památka Redakce neruèí za jazykový sled 
Panny Marie, Matky jednoty køes�anù) jednotlivých mší sv. Sledujte vývìsku 
do 25.1.2006 (svátek Obrácení sv. v kostele!
Pavla) se modlíme za jednotu køes�anù.
12. Každou nedìli pùl hodiny pøed 
veèerní  mší svatou je adorace 
Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní a svátostné 
požehnání. Poslední nedìle v mìsíci  
Mariánské veèeøadlo.
13. V prùbìhu týdne mše svaté zaèínají 
v 6.35 a 17.00 hodin. V pondìlí, støedu, 

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 záchra-
nu 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:

Úmysl všeobecný
Aby úsilí o plnou jednotu køes�anù 
pøispívalo k usmíøení a míru mezi národy.

Úmysl misijní 
Aby køes�ané dokázali pøijímat vysídlence 
s úctou a láskou a poznávali v nich Boží 
obraz.

Úmysl národní
Aby lidé projevovali solidaritu s tìmi, které 
postihly pøírodní katastrofy, a poznali, že 
pravá radost ze života není ve vlastnìní, ale 
v umìní dávat.

Úmysly apoštolátu modlitby
– leden 2006

Pøíští èíslo MOSTu vyjde 

5. února 2006. 

Pøíspìvky mùžete zasílat 

do 25. 1. 2006.

most

sobota 14.1.2006, godz. 14:00  – 
Spotkanie Sympatyków Radia Mary-
ja i wspólna „Wigilijka” w salce 
parafialnej. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich parafian.

poniedzia³ek 16.1.2006, godz. 
15:00 – Spotkanie z Pismem 
Œwiêtym w salce parafialnej.

niedziela 22.1.2006 – „Jase³ka 
Tradycyjne” – teatr im. Adama 
Mickiewicza w Cieszynie (Polska). 
Spotkanie z Madzi¹ Buczek. Wyjazd 
specjalnym autobusem o godz. 
14:30 z dworca autobusowego 
w Trzyñcu. Chêtni s¹ proszeni 
o zg³oszenie siê w zakrystii wraz 
z zaliczk¹ 100,- Kè do 8.1.2006 
(zakupienie biletów).

Program spotkañ
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