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Již týden zaznívají všemi chrámy na svìtì krásné adventní 
písnì, vyjadøující touhu po pøíchodu Vykupitele. Již týden 
obracíme zvláštní adventní pozornost na Požehnanou mezi 
ženami, z níž nám vyšlo mocí Ducha Svatého Slunce spra-
vedlnosti, osvìcující každého èlovìka. Aniž bychom chtìli 
pøedbíhat, než se nadìjeme, budou Vánoce. Jedna otázka ale 
spojuje obì období: Kdo jsi? Kdo jsi ty, jenž pøicházíš a na kterého 
èekáme?

Èlovìk by øekl velmi snadno a pøesnì: no pøece Vykupitel 
Ježíš Kristus, Syn Boží a Syn Panny Marie. To je zajisté pravda, 
ale vìøí v nìj všichni? Vždy� jeho vlastní národ jej jako Mesiáše 
nepøijal a Mesiáše stále ještì oèekává. Pro nás je podstatné, že 
Bùh se zjevil,- tedy dal se poznat, v Ježíši Kristu díky jeho 
viditelnému lidskému tìlu. Toto tìlo Bohoèlovìka prožilo svùj 
lidský údìl vèetnì smrti, pohøbu a zmrtvýchvstání a pak vstupuje 
do slávy Otce a sešle Ducha Svatého. Stává se tedy opìt 
neviditelným. A èlovìk nìkolika posledních století, zvláštì toho 
posledního a zaèátku tohoto století zvláš�, se bude domáhat 
viditelných projevù s tím, že by i eventuálnì uvìøil, ale zatím 
nemùže, protože on vìøí jen tomu, co vidí. První defekt je na 
svìtì: co vidím, tomu nemusím vìøit, to vím. Víra je ujištìní 
o hodnotách neviditelných. Prvních devìt mìsícù v lidském tìle 
prožije Boží Syn pod srdcem své Matky v klidu. Ale jen co pøijde 
na svìt, objeví se první nebezpeèí: Herodes, který se zachvìl 
strachem o svùj trùn a Dítì se bude muset dát pod ochranou své 
Matky a sv. Josefa na cestu do Egypta. Po návratu prožije zase 
nìjaký èas v klidu v tesaøské dílnì svého pìstouna a pod 
støechou domku v Nazaretì. Když ale po svém køtu vystoupí, 
zaène se naplòovat proroctví Simeonovo. Stává se znamením, 
kterému se bude odporovat. Kolem Nìj se bude pohybovat 
mnoho lidí, ale ne všichni ho budou vnímat pøátelsky. Celý Jeho 
viditelný život vyvrcholí na Kalvarii, ale jen co vstane z mrtvých je 
zase jeden problém na svìtì: jak vysvìtlit, že není v hrobì? A tak 
budou situaci zachraòovat peníze za lež, že zatímco stráž u hrobu 
usnula, pøišli jeho uèedníci a mrtvé tìlo ukradli. Písmo svaté 
mluví o tom, že tento výklad je rozšíøen dodnes. Než se vrátí ke 
svému Otci, založí Církev, která se stává rovnìž viditelným 
znamením,- jsou to konkrétní lidé, kteøí se nepovolali sami a kteøí 
pøedávají poselství, které není moudrostí, èi vynálezem tohoto 
svìta. A tak hurá na nì. Od jejího poèátku je stále nìkde 
pøedmìtem nevole, pohrdání a pronásledování. A aby bylo jasno, 

Kdo jsi ?

(pokraèování na str. 2)

Modlitba papeže Benedikta XVI.

Pane Ježíši, máme tì pøed oèima jako dítì
a vìøíme, že jsi Boží Syn,

jenž se stal èlovìkem skrze Ducha Svatého
v lùnì Panny Marie.

Podobnì jako v Betlémì i my,
spolu s Marií a Josefem, andìly a pastýøi,

se ti klaníme a vyznáváme,
že jsi náš jediný Spasitel.

Stal ses chudým,
abychom zbohatli z tvé chudoby:

dej, a� nikdy nezapomínáme na chudé
a na ty, kdo trpí.

Ochraòuj naše rodiny,
žehnej všem dìtem celého svìta
a dej, a� nám vždy vládne láska,

kterou jsi pøinesl, aby èinila náš život 
š�astnìjším.

Dopøej všem lidem, Ježíši,
aby porozumìli poselství Božího 

narození,
aby pochopili, že jsi pøišel darovat celé 

lidské rodinì
svìtlo, radost a pokoj.

Nebo� ty jsi Bùh a žiješ a kraluješ
s Bohem Otcem v jednotì Ducha Svatého

po všechny vìky vìkù. Amen.

(setkání s rodinami u Pražského Jezulátka 
v kostele Panny Marie Vítìzné 26.9.2009)
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Vážení a milí farníci, ètenáøi 
a všichni lidé dobré vùle!

Opìt se pøiblížil èas adventu a s ním 
naše tradièní akce Vánoèní 
strom. Letos to bude již po-
deváté, kdy obdarujeme druhé, 
které ani neznáme. V minulých 
letech jsme obdarovali dìti ze 
stacionáøe Radost a z Reha-
bilitaèního stacionáøe v Tøin-
ci, handicapované dìti ve 
støedisku Lydie a ve 
støedisku Eden v Èeském 
Tìšínì, seniory ve støe-
disku Betanie a handica-
povanou mládež ve støedisku 
Betezda, matky s dìtmi 
v Azylovém domì pro matky s dìtmi v Tøinci, dìti ze 
sociálnì slabých rodin v Tøinci a ženy v azylovém domì 
v Tøinci. V tom roce letošním to budou obyvatelé 
Domova pro seniory Sosna. Jsou to lidé staršího vìku a 
plnì invalidní obèané, kteøí by se bez pomoci druhých 
neobešli. Možná si mnozí z nás øeknou, proè bychom 
mìli nìco dávat zrovna starým lidem, vždy� toho už 
moc nepotøebují a to nejnutnìjší k životu jistì mají. 
Vìøím, že je o nì v domovì dobøe postaráno, ale pøesto 
urèitì mnozí z nich nedostali dávno nìco jen tak… tøeba 
jen drobný dárek, malou pozornost, která potìší jen 
tím, že si na nì nìkdo vzpomnìl. A o tom je to naše 
dávání, dát nìkomu nìco jen tak a neptat se proè 
zrovna tìmto lidem. 
Jsou známá slova klasika, který øekl, že kultura národa 
se pozná podle toho, jak je postaráno o staré lidi. A já k 
tomu pøidám, že køes�an se pozná podle toho, nakolik 
má otevøené srdce na potøeby druhých. A nejvìtší 
potøeba dnešního èlovìka je být milován, být pøijímán a 
nebýt opomíjen, pøestože nezapadám do dnešního kultu 
mládí, zdraví, krásy, úspìchu atd. A k tomu my 
mùžeme pøispìt našimi dárky, které opìt pøineseme pod 
Vánoèní strom v dobì od 1. nedìle adventní až do 
Nového roku. 
Tady je seznam dárkù, kterými udìláte našim seniorùm 
radost:

- kosmetika, napø. mycí gely, šampony, tìlová mléka
- cukrovinky
- teplé ponožky, obleèení
- obrázky na stìny do pokojù, dekorativní pøedmìty
- masážní gely
- jídlo (bonboniéra, èokoláda, džus, bonbóny, tyèinky)
- polohovací polštáøky (do ruky i voòavé polštáøky)
- výzdoba stìn
- vitamíny, krémy

Dìkuji za Vaše dárky jménem všech obdarovaných
a pøeji pøíjemnì prožitou adventní dobu, jejímž 
vyvrcholením je ten krásný vánoèní èas. 

Pavla Golasowská
Tel: 604 223 971

Kdo jsi?

(pokraèování ze str. 1)

pøedesílá sám Pán: Budete pronásledováni pro moje jméno, - 
tedy ne pro své lidské slabosti a høíchy. Kolik prostøedkù bylo 
vynaloženo k tomu, aby se celé Boží dílo z èlovìka jaksi 
vymazalo… Svátosti jsou považovány jen za obøady a cere-
monie, kostely jsou považovány za nìco jako muzea, liturgie za 
divadélko… Tak ještì ty svátky by nám vyhovovaly, ale ne jejich 
pravý obsah. To vidíme zejména na svátcích vánoèních. Tak a co 
si z toho vybrat: Na jedné stranì volání - dokažte, na druhé stranì 
zuøivý boj proti všemu, co by mohlo jakkoliv pøipomenout Boží 
dílo, které se postupnì naplòuje. Èlovìk mluví èasto o Bohu 
a jeho vìcech naprosto diletantsky, opakuje fráze z rùzných novin 
a èasopisù a kdyby mohl slyšet nìco opravdu autentického 
a odborného, pak utíká s poznámkou, že jej to nezajímá.

Pak ale zùstává otázka o èem mluví a jak o tom mluví? 
V dobì nejnovìjší jsme opìt svìdky boje proti køíži ve 

veøejných budovách, školách a jiných místech. U nás jsme už 
køíže z tìchto míst odstranili a zaèínáme cítit dùsledek tohoto 
kroku. Vyprávìla mi pøed èasem jedna známá paní z jistého 
mìsta na Moravì: Byla v poledne ve škole pro vnuèku, žákyni 
první tøídy základní školy. Když pøišla ke dveøím tøídy, mìla pocit, 
že je už pøestávka. Když ale na pøestávku opravdu zazvonilo, vyšla 
ze dveøí uèitelka, kterou nejspíš alespoò trochu znala. Když vidìla 
její ztrhaný oblièej, øekla jenom, že jí tedy nezávidí. Uèitelka 
mávla rukou a odpovìdìla: „a nejhorší je to, že proti tomuhle 
jsme bezbranní, - žák je pánem.“ Vzpomnìl jsem si na jeden citát 
z Písma svatého: Otcové jedli nezralé hrozny a synùm z toho trnou 
zuby… Když byly v padesátých letech vyhazovány køíže ze škol, 
došlo možná málokomu, že pøijdou èasy, kdy právì zde ve 
školách bude práce tak tìžká. Koho dráždí køíže, nebo koho 
rozdìlují? Vždy� i øada lidí opravdu nevìøících øíká, že vnímají køíž 
jako znamení spravedlnosti, znamení pravdy a nekompromisního 
postoje k ní.

To je možné pøijmout. Tím spíše a více se vrací otázka: Tak 
komu a proè køíže vadí?  Vidíme, že nevadí uèitelùm ani žákùm 
jako takovým, - oni se nebouøí proti tomu, že tam jsou. Vidíme, že i 
po takové dobì jsou aktuální prorocká slova starce Simeona: On 
je znamením, kterému se bude odporovat… A jaké je ovoce 
odporu vùèi Bohu? To je možné vidìt už bez dalšího upozoròování. 
Kdysi jsem v jednom kostele èetl na nástìnce následující verš:

        Stokrát zradíš Boha, stokrát jdeš od nìj  dál
        a zas Jej potkáš znova, kde by ses nenadál.
        A cítíš: marné všecko, pro nìj jsi stvoøen jen.
        Dokud v Nìm nespoèineš, nebudeš spokojen.

Kdo jsi Ty, na kterého èekáme? A èlovìk by mìl stále více 
a více vyzrávat k Petrovì odpovìdi: Ty jsi Mesiáš, Syn Boha 
živého… Nejde o automatické opakování, ale daleko spíše 
o stále hlubší, š�astnìjší  a vlastní vyznání rozumu, srdce i duše, 
na které Ten, na Kterého èekáme, mùže odpovìdìt jako tehdy 
Petrovi: A ty jsi blahoslavený, protože to ti nezjevilo tìlo ani krev, 
ale mùj Nebeský Otec. Jen tak na okraj: blahoslavený znamená 
vìènì š�astný, - takové nás Bùh chce mít, proto posílá svého 
Syna.

 P. František

VÁNOÈNÍ STROM 2009



Každý rok koncem záøí, když vyhodno- vánoèního pøíbìhu (i tady byl problém sehnat generace se zase setkáváme s výmluvou typu 
cujeme prùbìh farního festynu, zamýšlíme se vhodný film). Farníkù se sešlo hodnì, odezva „dìláte to dobøe, už s tím máte zkušenosti, víte 
rovnìž nad tím, jak by mìl vypadat další roèník byla pøíznivá, ale do takového klišé – pozvat jak na to, já bych to takhle neumìl,…“. Zvolili 
setkání farnosti, které se tradiènì koná vždy v lidi do kina, zhasnout svìtlo, promítnout film a jsme proto možnost druhou, letošní setkání 
dobì vánoèní. Tuto krásnou tradici zapoèala v nabídnout koláèek – bychom pøece jenom farnosti organizovat nebudeme, zkusíme si 
naší farnosti Charita Tøinec pøed patnácti léty, sklouznout nechtìli… takže krize… O té vše promyslet, inspirovat se v jiných 
tehdy pod vedením paní Jiøiny Horniakové, ekonomické, svìtové slyšíme z rùzných stran, farnostech èi církvích, samozøejmì budeme 
poté jsme pøevzali pomyslnou štafetu my, tj. v rùzných souvislostech, dnes a dennì. O tu se vdìèní za každý nápad èi podnìtnou 
lidé kolem farního èasopisu MOST a Køes- v našem pøípadì nejedná, pøestože náklady na pøipomínku z Vaší strany a pokud se k nám 
�anského sdružení „Sanctus Albertus“. Nutno pronájem sálu, zajištìní obèerstvení, tomboly pøidá nìkdo, kdo si nebude myslet, „že oni to 
podotknout, že bychom to jistì nezvládli bez atd. nebyly nikdy malé. Avšak právì díky dìlají lépe, …“ a tøeba pøekvapí i ta (nìkdy 
spousty ochotných pomocníkù a také sponzorským darùm, ale pøedevším Vašim neprávem zatracovaná) mládež, budeme moc 
štìdrých sponzorù. Setkání byla pojata jako dobrovolným darùm, darùm do tomboly, rádi.
setkání jedné veliké farní rodiny, kdy se sejdou donesenému cukroví jsme to vždycky nìjak 

Nìkomu snad bude to spoleènì strávené 
farníci, pøátelé a známí i mimo kostel, na- „utáhli“. Spíše se jedná o krizi vhodných 

farní odpoledne chybìt, nìkdo možná bude 
chystané bylo i malé obèerstvení, ale nápadù, myšlenek, je to urèitý syndrom 

rád, že nemusí nikam jít… Zkusme však tøeba 
pøedevším jsme se snažili pøipravit hodnotný „vyhoøení“, protože organizace tìchto setkání 

29. prosince 2009 (to by se asi za normálních 
program. V posledních letech to však bylo byla záležitostí vždy stejné nebo podobné 

okolností setkání farnosti konalo) sejít se 
stále horší: èím lidi pobavit, s jakými skupiny lidi. A tak musela pøijít ta chvíle, kdy 

v kostele pøi veèerní mši svaté kolem našeho 
zajímavými osobnostmi èi aktivitami je jsme si øekli – buï to zaène organizovat nìkdo 

Pána a Jeho prostøeného stolu a pomodlit se 
seznámit? Bližší i vzdálenìjší okolní zdroje další anebo my se musíme alespoò trochu 

o radu, inspiraci, sílu a pomoc, abychom 
jsme vyèerpali, zvát nìkoho z vìtší vzdálenosti „nadechnout“, naèerpat nové síly, pøijít na 

v prosinci 2010 opìt dokázali spoleènì 
a hradit cestu, popø. ubytování jsme pøece nové myšlenky a nápady. Té první možnosti 

zorganizovat a prožít v poøadí již 16. Setkání 
jenom nechtìli, a tak jsme se octli v krizi. moc nevìøíme, protože máme zkušenost, že 

farnosti!
V loòském roce jsme to vyøešili zorganizo- pro mládež (bohužel i tu farní) je v souèasnosti 
váním farního setkání v Mìstském kinì charakteristické si spíše užívat, než se 

Stávající organizátoøi farních setkáníKOSMOS a promítnutím krásného filmu – zavazovat k nìjakým povinnostem, u starší 
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Proč  neorganizujeme Setkání farnosti A.D. 2009

SETKÁNÍ SCHOL
Dne 14. 11. 2009 se v Kulturním domì zavítali rùzní hosté, napø. dìkanátní vedoucí nám povedlo a pro nás jsme vyhráli!

Trisia konalo setkání schol. mládeže Vašek Rylko nebo P. Pavel Dobia, A chýlíme se ke konci tohoto prvního 
Naše schola se v hale sešla v 8:30 hod., kteøí nám také øekli pár slov. Nyní je Luckou roèníkù setkání schol.

abychom se trochu rozezpívali, když jsme a Markem vyhlášena pauza na obìd, bìhem Chtìla bych podìkovat organizátorùm, 
mìli zazpívat jako první z deseti pøítomných kterého náš P. Roman pouští na plátno rùzné prùvodcùm programem Lucce a Markovi a 
pøihlášených schol. V 9 hodin se ujal slova videoklipy. Po pauze se opìt malý sál zaèíná sponzorovi, bez kterého by tato akce urèitì 
náš dìkan, který svým krátkým, krásným a plnit, jelikož má zpívat ještì pìt schol. nebyla. Ale hlavní dík patøí Pánu Bohu, že 
povzbudivým slovem zahájil toto setkání. Tajná porota se radí, která že to schola nám žehnal, že nìco takového mohlo 
A je èas zazpívat všem pøítomným divákùm, zazpívala nejlíp. Byla to schola z Tøince nebo vzniknout a snad pøi jeho dalším požehnání, 
scholám a naší tajné porotì 3 písnì, které si z Jablunkova, Bukovce nebo snad z Gutù? které si vyprošujeme, to nebylo první ani 
každá schola mìla za úkol pøichystat. Jste Jelikož se blíží 14. hodina, Vašek dostává poslední setkání schol.
zvìdaví co jsme zazpívali? Tak já Vám to tedy zalepenou obálku s výsledkem. Každý je Takže, už teï se tìším na další setkání a 
prozradím. Byly to písnì: Je krásné být napjatý jak v superstar. Obálka je otevøena zpívání.
Božím dítìtem, Byl èlovìk jako já a Aleluja a my se dozvídáme, že nejlíp zazpívala Pavla H.
šabalaba labam bam. schola z Bukovce. Sice jsme nevyhráli, ale 

Nejen, že se zpívalo, ale také mezi nás pro nás bylo dùležité se zúèastnit, což se 

Organizaèní štáb, Øímskoka-
tolická farnost Tøinec a úèast-
níci si dovolují touto cestou 
podìkovat obecnì prospìšné 
spoleènosti pana Mgr. Petra 
Šišky ANGELUS AUREUS o.p.s. 
za komplexní financování celé 
akce. Bez této pomoci by se 
tato akce nemohla konat. 
Dìkujeme moc! 

Podìkování pro 
ANGELUS AUREUS o.p.s. 
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Již delší dobu mám zvláštní moderní a vyspìlá spoleènost jsme 
pocit, zda si naše spoleènost a zaè. Nedokážeme se zastavit, 
vlast vùbec zaslouží mít demokra- nemáme chu� si o nìèem promlu-
cii. Po dvaceti letech od sametové vit, rádi pøehlížíme a vyhýbáme se 
revoluce, které pøedcházelo svato- možnostem, abychom nìkomu 
øeèení sv. Anežky, by mìlo být pomohli (není tøeba vždy penìzi). 
v naší republice lépe, ale je tomu V jednu chvíli jsem i zaèal tak 
tak? trochu závidìt tìm africkým dì-

Máme volnost pohybu, mùže- tem, i když to asi není zrovna na 
me vycestovat, kde se nám zlíbí, místì a taky asi není co. Nemají 
v obchodech nalezneme jakékoliv dostatek vody, trpí hladem a 
zboží a nakoupíme cokoliv. Je rùznými nemocemi, ale rodina je 
svoboda mluveného slova a vyz- u nich to základní a hlavní, 
nání. Toto je jen zlomek všech vìcí, spoleènì tráví zbývající volný èas. 
které nám byly za doby komunis- Zde není prostor na závist a pýchu 
mu usurpovány. Co se ale dìlo a – jež u nás skvìle bují. Není 
stále se více rozvíjí, se již nesluèuje odmlouvání – poèkej, až za chvíli, 
s mým myšlením a pøesvìdèením. jen co dohraji tuto úroveò ve høe. 
S modernizací se rozmáhá vše, co Tady se všichni podílejí na spoleè-
znaènì poškozuje i ty základní ném chodu, aby rodina byla spo-
vìci, které rodinu vždy držely kojená a držela pohromadì. Pak 
pohromadì. Poèítaèe, internet, když vidí pomocnou ruku, tak 
televize, mobily jsou dobøí pomoc- samy celé rodiny se snaží všemi 
níci, ale nedobré závislosti, jako dostupnými prostøedky zlepšit 
pøirovnání oheò – dobrý sluha, ale jejich situaci a taky celé vesnice. 
špatný pán. Úcta k hodnotám a U nás je vidìt vlnu solidarity pøi 
odkazùm našich pøedkù, etika a živelných pohromách, ale pak 
mravnost vùbec, rodina jako zá- s postupem èasu, až vše pøejde, 
klad spoleènosti, již není prezen- tak se málokdy staráme nebo zají-
továno s takovou vervou, jak máme o ty následky, se kterými se 
tomu bylo na zaèátku naší køehké musí vypoøádat samotní postižení.
demokracie. Vždy se prezentovalo, Neøíkám, že bez penìz se nic 
že s postupem èasu se bude vše nevyøeší, ale i finanènì zajištìná 
zlepšovat, ale u tìchto zmínìných duše bez víry a etického cítìní, je 
hodnot je tomu naopak. Koho v podstatì prázdná a v pozdìjším 
dnes zajímá historie naší vlasti, vìku urèitì velmi zoufalá, protože 
kdo byl sv. Václav; slušnì mluvit a není nablízku nikdo, kdo by si ji 
pomoci nìkomu staršímu, pøeži- rád vyslechl, promluvil s ní, pøí-
tek; mít svatbu, proè, zkusíme to padnì pofoukal bolístky. Nemìla 
na zkoušku. Tohle je obrat k lep- by ona duše radši hromadit spo-
šímu? Stydím se za nìkterá vys- leèné trávení v rodinném kruhu, 
toupení našich vládních èinitelù a radovat se z malièkostí svých dìtí, 
jejich návrhy na zmìny zákonù. pozdìji tøeba i z vnouèat, a� se 

Pøed nìkolika mìsíci jsme mùže spolehnout na to, že si na ni 
poøádali jako skauti s nadací vždy, když bude tøeba, udìlají èas, 
Èlovìk v tísni celonárodní sbírku: a jak se øíká - zahøejí na duši.
Postavme školu v Africe (již potøetí Prosím proto o moudrost, a� 
v Tøinci). Dlouho jsem se tímto rozeznám ty správné hodnoty. 
projektem a celým dìním v dané Všichni ostatní, zamysleme se, 
oblasti zabýval a mnohé tak proè se honíme za úspìchem, ka-
pochopil. O samotné sbírce pro- riérou, penìzi ... Co si z toho 
bìhly místními médii kusé infor- odneseme sebou na vìènost? Radši 
mace, informaèní stánek na Terase usilujme o to, a� si naši potomci o 
pøed kulturním domem Trisia nás mohou povídat a vzpomínat 
nešlo pøehlédnout. O pomoc nì- na nás, co jsme jim odkázali pro 
komu bližnímu se na místì jejich lepší a smysluplnìjší životy.
informovala a pøispìla hrstka lidí, Oroduj, za nás svatá Anežko 
kteøí by se dali spoèítat na obou Èeská

Tomáš Kyvalskýrukou. Tady jsem pochopil, co my 

Opravdu svoboda a volnost?Tøíkrálová sbírka 

v r. 2010

Bratøi a sestry, opìt se 
blíží  vánoèní èas a 
s ním i Tøíkrálová sbírka. 
Proto se na Vás obracím 
s touto výzvou.
Dovolím si parafrázovat slova Ježíše Krista 
(Mt 9,37,38): Kasièek je sice hodnì, ale 
koledníkù málo, prosím proto Pána žnì, ale 
také vás: zapojte se i VY!! Potøebujeme 
spolupracovníky a pomocníky. Potøe-
bujeme dospìlé, ale také dìti. Dospìlé, 
jako vedoucí skupinek, dìti, jako tøíkrálové 
koledníky. Práce to není moc nároèná. Je k 
tomu tøeba pouze na nìkolik odpolední si 
nic neplánovat, být zdravý, ale pøedevším 
najít v sobì dostatek odvahy, a vyrazit do 
ulic našeho mìsta s dìtmi (a� už s vlast-
ními nebo pùjèenými), a nebát se zazvonit 
u cizích lidí. 
A vìøte mi, je to zkušenost k nezaplacení. 
J istì,  zaž i jete hodnì zk lamání  – 
zabouchnutých dveøí pøed nosem, ale také 
hodnì srdeèných pøivítání a setkání 
s úžasnými lidmi. A když nenaplníte až po 
okraj kasièku, nevadí, nikdo vám hlavu 
neutrhne. Nejde nám o to vybrat každým 
rokem víc a více. Jde nám o to, abychom 
do všech bytù ve mìstì doruèili radostnou 
zvìst, že Bùh pøišel na tuto zem. Aby 
vìdìli, že je nìkdo, kdo je má rád. A že ve 
mìstì pracuje Charita, která je pøipravena 
jim v pøípadì potøeby pomoct. Protože 
naše pomoc, to jsou pøedevším plody 
tøíkrálové sbírky. Vìtšina penìz, která se 
vybere, totiž zùstává u nás v Tøinci, a za nì 
nakupujeme zdravotní pomùcky, které pak 
pùjèujeme všem, kdo je potøebují. Z nich 
také financujeme asistenèní službu. Tak 
napø. v lednu jsme zaèínali s dvìmi 
asistentkami, a nyní jich máme už 14! 
Také jsme právì zahájili službu: úklid 
v domácnosti, o kterou je velký zájem.
Máme i další plány, ale k jejich realizaci 
potøebujeme finanèní prostøedky. Proto 
Vás ještì jednou prosím, pomozte! 
Tøíkrálová sbírka bude slavnostnì zahájena 
3. ledna pøi mši svaté v 10 hodin, a ukon-
èena o týden pozdìji, také pøi mši svaté 
o desáté. 
Vy kdo jste ochotni se zapojit, mùžete se 
pøihlásit na tìchto èíslech:
558 958 530 nebo 776 083 286.
Budu se na Vás tìšit.

Jiøí Kuchaø 
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Miluj svého bližního - to znamená 
vìnuj mu svou dùvìru, svìø mu svùj 
život. Zároveò žij tak, aby se tvùj 
bližní mohl svìøit Tobì. Mnozí z nás si 
øíkají, proè bych mìl/a vyznat svým 
manželùm, manželkám, dìtem, ro-
dièùm, pøátelùm lásku, když oni to 
stejnì vìdí. Neberme to jako sa-
mozøejmost, øíkejme  èastìji svým 
bližním jak je milujeme. Nelze 
oddìlit pøikázáni blíženské lásky od 
pøikázání lásky k Bohu. Druhé pøi-
kázání neexistuje samostatnì a 
oddìlenì od prvého. Vìtšího pøiká-
zání nad tato dvì není. Pán Ježíš dìlá 
ze dvou pøikázání jedno. Lidské srdce 
bylo stvoøeno tak, že nemùže exis-
tovat bez druhého èlovìka. Èlovìk 
dostává život od èlovìka a bez nìho 
nemùže být.  Právì díky vzájemné 
lásce se spoleènì doprovázíme k Bo-
hu. Dìkujme proto PÁNU za naše 
bližní, modleme se za nì, protože ONI 
jsou nedílnou souèástí našeho života. 
Na závìr Vám chci popøát krásné 
Vánoce a vše neeejlepší v Novém roce. 
A� Vám Bùh žehná.

Betty Szczerbowská 

Národní konference modliteb matek
Ve dnech 16. - 18. øíjna 2009 se licky pod køíž své dìti. Po modlitbì 
konala národní konference modli- jsme byly rozdìleny do malých 
teb matek v Brnì. V pátek jsme skupinek, kde mìla každá mamin-
vyjely vlakem z Tøince já a dvì ka øíct nìjaké svìdectví ze svého 
maminky ze spoleèenství z Vend- života, což bylo hodnì obohacující 
rynì. Do Brna jsme pøijely tak a povzbudivé. Nejvíc na mnì 
akorát, abychom našli kostel sv. zapùsobil veèerní program. Mod-
Jakuba. V 19 hodin zaèala mše litby za uzdravení vnitøních zra-
svatá, kterou celebroval P. Jan nìní, které vedl bratr Ignác OFM 
Bezdìk. Po mši svaté nás pøivítala pøed Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní. 
koordinátorka Rùženka Fialová, Bìhem modlitby jsem prožila 
po èemž jsme se rozešli na dotek Boží lásky, cítila jsem jak 
ubytování. V sobotu ráno zaèínal nás Pán uzdravuje ze svých vnitø-
program na biskupském gymná- ních zranìní.
ziu. Byla jsem mile pøekvapena V nedìli po mši svaté P. Vojtìch 
kolik pøijelo maminek a babièek Kodet, O. Carm., nás povzbudil 
(asi kolem tøí set) z celé Èeské krátkou pøednáškou. Nìkolik slov 
republiky. Slovo, které nás prová- P. Kodeta:

„Každá maminka by chtìla mít zelo celou konferenci: „Veï mnì 
dítì zdravé, hodné, hezké, chytré, cestou své pravdy a pouèuj mì, 
aby mìlo dobré vzdìlání…, aby vždy� jsi Bùh, má spása, každo-
prostì to Boží požehnání tak ply-dennì skládám svou nadìji v Tebe.“ 
nulo po celé její rodinì. Jenomže (Žl. 25,5)
ono to v životì tak není. Nebojme Po ranních chválách nás pozdravil 
se pøijít k Pánu, vše mu odevzdat. Mons. Vojtìch Cirkle a svými 
Bùh mùže promìnit i to nejvìtší povzbudivými slovy nás vybídl, 
bahno v nejkrásnìjší milosti. On je abychom se jako matky neuza-
naše nadìje. On jediný mùže víraly jenom pro naše rodiny, ale 
zmìnit to, co my nejsme schopni.“mìly otevøené srdce pro bližní 
Prožily jsme mnoho nádherných kolem nás. Následovala pøednáška 
okamžikù spoleènì se všemi ma-faráøky Evy Matìjkové z CÈH, mše 
minkami. Pokud by nìkdo mìl svatá, možnost svátosti smíøení 
zájem modlit se za své dìti, vnuky, nebo duchovní rozhovory. Po obì-
scházíme se každý týden. Staèí dì jsme se všechny spoleènì mod-
kontaktovat Otce Romana.lily modlitby matek, bìhem které 

B.S.každá matka odevzdala symbo-

Nìžný vánku ze svatostánku 
jenž dotýkáš se svým božstvím 

mé nicoty
a uchvacuješ v radosti mé srdce 

k obrazu tvému stvoøené.
Dìkuji ti! Že jsi se mnou a neseš mne 

po vlnách starosti a nedùvìry.
Dìkuji ti! Že jsi se mnou 

a toužíš mne zacelit.
Tak otvírám každou ránu, a� zlíbáš ji
svou nìžností, vždy� v lidské krutosti

jsi pnìl a pníš, co dokážeš ty víš!
A tak v této chvíli, kdy zastavil jsi èas 

a já plný krás
kleèím v tobì s tebou a božskou nìhou
hýèkán a milován, koupám se v rozkoši

obìti tvé lásky, odevzdávám se 
k promìnìní,

vždy� pøišel mùj Pán a Bùh, 
aby milosrdnì

zaplatil mùj dluh, spravedlnosti! AVE

Vìnováno všem, kteøí netouží!
Rudinec Stanislav

Milován

Miluj svého bližního 



2. nedìle adventní (6.12.) Ref. Bóg mi³osierny niech nam b³ogos³awi.
1. ètení: Bar 5,1-9; 2. ètení: Flp 1,4-6.8-11; 
Evangelium: Lk 3,1-6 Slavnost Matky Boží, Panny Marie (1.1.)
Žalm: odp. Velkou vìc s námi uèinil 1. ètení: Nm 6,22-27; 2. ètení: Gal 4,4-7; 
Hospodin, naplnila nás radost. Evangelium: Lk 2,16-21
Ref. Pan Bóg uczyni³ wielkie rzeczy dla Žalm: odp. Bože, buï milostiv a žehnej 
nas. nám.

Ref. Bóg mi³osierny niech nam b³ogos³awi.
3. nedìle adventní (13.12.)
1. ètení: Sof 3,14-18a; Flp 4,4-7; 2. ètení: 2. nedìle po Narození Pánì (3.1.)
Evangelium: Lk 3,10-18 1. ètení: Sir 24,1-4.12-16; 2. ètení: Ef 1,3-
Žalm: odp. Plesejte a jásejte, nebo� nad 6.15-18; Evangelium: Jan 1,1-18
vámi vládne Svatý Izraele. Žalm: odp. Slovo se stalo tìlem a 
Ref. G³oœmy z weselem, Bóg jest miêdzy pøebývalo mezi námi.
nami. Ref. S³owo wcielone wœród nas zamiesz-

ka³o.4. nedìle adventní (20.12.)
1. ètení: Mich 5,1-4a; 2. ètení: Žid 10,5-
10; Evangelium: Lk 1,39-45
Žalm: odp. Bože, obnov nás, rozjasni svou 
tváø a budeme spaseni.
Ref. Odnów nas Bo¿e, i daj nam zbawienie.

Slavnost Narození Pánì
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 Hospodi-
nových milostech.
Ref. Na wieki bêdê s³awi³ ³askê 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 sv. Štìpána (26.12.)
1. ètení: Sk 6,8-10;7,54-60; Evangelium: 
Mt 10,17-22
Žalm: odp. Do tvých rukou, Pane, svìøuji 
ducha svého.
Ref. W rêce Twe, Panie, sk³adam ducha 
swego.

Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a 
Josefa (27.12.)
1. ètení: Sir 3,3-7.14-17a; 2. ètení: Kol 
3,12-21; Evangelium: Lk 2,41-52
Žalm: odp. Blaze každému, kdo se bojí 
Hospodina.
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Biblický kviz
Najdi je, zaèínají na „T“!

Hledej slova a názvy, které zaèínají 
písmenem T. U nìkteré odpovìdi možná 
objevíte ještì další možnost.

  1. Muž, který je nazván jako první „mistr 
všech øemeslníkù obrábìjících mìï
 a železo". (l Moj 4,22)

  2. Název místa nedaleko Øíma, kam 
Pavlovi pøišli naproti jeho pøátelé. 
(Sk 28,15)

  3. Ježíšùv uèedník, nazývaný též Dvojèe 
(Didymos). (Jan 11,16)

  4. Pavlùv mladý pomocník, jehož matka se 
jmenovala Eunika. 
(Sk l6,1 nn; 2Tim 1,5)

  5. Øímský císaø, za jehož vlády byl 
ukøižován Ježíš. (Luk 3,1.2)

  6. Název jednoho z kamenù, který mìl 
veleknìz v náprsníku. (2 Moj 28,30)

  7. Místo, kde byl Pavel ve vidìní vyzván, 
aby se vydal do Makedonie. 
(Sk 16,8-10)

  8. Zena z Joppe proslulá dobrými skutky.  
(Sk 9,36)

  9. Jméno muže, kterému Lukáš vìnoval 
své evangelium a knihu Skutkù. 
(Sk 1,1)

10. Kterému pohanskému mìstu ve Fénicii, 
bude v den soudu lehèeji 
než izraelské Betsaidì? (Mat 11,21.22)

11. Jak se jmenoval otec slepého 
Bartimaiose? (Mar 10,46)

12. Co nesli Izraelci na ramenou, když 
utíkali z Egypta? (2 Moj 12,34)

13. Jméno právníka, který s veleknìzem 
Ananiášem podal na Pavla žalobu 
k místodržiteli Felixovi. (Sk 24,1 nn)

14. Makedonské mìsto, kde Pavel kázal a 
získal vìøící a jehož køes�anùm 
pozdìji napsal dva dopisy. (Sk 17,1 nn)

15. Mìsto, do kterého si Jonáš zaplatil 
lodní lístek, ale nedostal se tam. 
(Jon 1,3)

16. Jaká slova použil Ježíš pøi vzkøíšení 
Jairovy dcery a co znamenají? 
(Mar 5,41)

17. Název místa, kde se Samsonovi poprvé 
zalíbila pelištejská žena. (Soud 14,1 nn)

18. Pavlùv spolupracovník, apoštolem 
ustanovený jako správce køes�anského 
sboru na Krétì. (Tit 1,4.5)

19. Jméno Abrahamova otce, který s ním 
také odešel z Kaldejského Uru. 
(l Moj 11,26-32)

20. Název hory, na které se - jak se 
pøedpokládá -   pøed tøemi uèedníky 
promìnil Pán Ježíš. 
(Mat 17,1; 2 Petr 1,18)

Pøed 15 roky bylo v Tøinci obnoveno 
skautské støedisko a do dnešního dne pøes 
nìj pøešlo více než 100 èlenù, kteøí se uèili 
skautským dovednostem, lásce k pøírodì, 
pøátelství mezi sebou a k ostatním a 
v neposlední øadì, úctì k odkazùm našich 
pøedkù. Takto byli formováni, aby byli 
pøipraveni se v dnešním uspìchaném svìtì 
dobøe rozhodnout co je pro nì podstatnìjší a 
smysluplnìjší než to, co je jim nabízeno 
v rùzných jiných médiích a názorech 
jednotlivých oblastí veøejného života.
Dìti (dnes již odrostlejší), které prošly tímto 
výchovným systémem, se rády vrací aspoò 
na malé setkání a popovídání si, kde 
vzpomínají na nezapomenutelné okamžiky na 
letních nebo putovních táborech, víkendové 
akce nebo jen družinové schùzky. V sou-
èasnosti jsou stále aktivní dvì dívèí družiny, 
které se scházejí na ul. Poštovní a Lidické. 
Chlapecká družina ukonèila svou èinnost 
pøed 4 roky, nebyl moc velký zájem. Vše se 
zmìnilo o dva roky pozdìji. Dívky zùstaly 
skoro na stejném poètu, ale pøesto byl 
zaznamenán pozdìji úbytek, zato se podaøilo 
založit jednu chlapeckou družinu, která se 
letos rozrostla o další - více ménì pøed-
školního vìku. Pro samotné založení družiny 
je potøeba nejménì šest èlenù.
Zde na tomto místì nabízíme všem rodièùm 
a jejich dìtem, které chtìjí poznávat nìco 
nového a rozumného, a� se nebojí pøijít mezi 
nás a rozšíøit tak naše øady o další dobré 
kamarády, kteøí se nebojí nauèit se nìèemu 
užiteènému a smysluplnému.
Více informací vám rádi zodpovíme na tel.
605 302 634 - Kyvalský Tomáš - hoši
731 790 340 - Kyvalská Kateøina - dívky
 

Nedìlní a sváteèní liturgie v prosinci

Hledáme nové č leny
*  *  *
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„Mi³oœæ Boga i mi³oœæ bliŸniego, to jak dwoje by³o tak¿e Radio Maryja i Telewizja Trwam. parafialny pw. œw. Micha³a oraz œw. Barbary 
drzwi, które mog¹ jedynie razem otwieraæ siê i Ca³y œwiat móg³ byæ uczestnikiem uroczystej w Kozlovicach, gdzie proboszczem jest ks. mgr 
zamykaæ.” Mszy œw. oraz po³¹czyæ siê w audycji „Roz- Stanislav Kotláø – zastêpca dziekana. Wszêdzie 

S. Kierkegaard mowy niedokoñczone” z Ropic¹. koœcielni zapoznali nas z bogat¹ histori¹ i 
ró¿nymi ciekawostkami. W Palkovicach 

G³ówna animatorka ruchu seniorów w diecezji „ZnaleŸæ w³asn¹ radoœæ w radoœci bliŸniego, równie¿ ze smutn¹ histori¹ z czasów II. wojny 
ostrawsko-opawskiej p. mgr Marie Tvrdá tak oto tajemnica szczêœcia.” œwiatowej. Natomiast w Metylovicach para-
wspomina na 20 czerwca – dzieñ odwiedzin G. Bernawos fianie dzielili siê z nami piêknymi wspomnie-
frydeckiej wspólnoty w Trzyñcu: „Tato beze- niami na okres s³u¿by ks. Kiwaka, który jest 
sporu krásná duchovní pou� obou spoleèenství „W ¿yciu istnieje tylko jeden sposób na to, aby teraz proboszczem w Jab³onkowie. W Kozlovi-
seniorù a lidí støedního vìku byla doslova a do byæ szczêœliwym: ¿yæ dla innych.” cach zwiedziliœmy tak¿e muzeum „Obecná 
písmene taková, jako u nás v Gutech – v krás-L. To³stoj škola“, w której znajduje siê klasa szkolna 
ném, historickém, døevìném kostelíku na z prze³omu 19. i 20. wieku, ekspozycja 
zaèátku Mše svaté uvítal pøítomný pan faráø Wzajemne kontakty cz³onków obydwu wspól- gabinetu szkolnego, pokoju nauczyciela, histo-
P. Mgr. Kazimierz P³achta, ICLic., cituji:…“sice not trwaj¹ od 26 kwietnia 2005 roku, kiedy do ria Kozlovic oraz przepiêkne muzeum sztuki 
za deštì, ale se sluníèkem v srdci a s úsmìvem Trzyñca przyjecha³a grupa seniorów z La vie sakralnej. PóŸniej w koœciele œw. Micha³a i œw. 
ve tváøích…!“. I když nám pršelo s malými Montante z Frýdku-Místku, na czele z ks. mgr Barbary ods³u¿y³ w intencji obydwu wspólnot 
pøestávkami skoro celý den, toto naše spoleèné Josefem Maòákiem – dziekanem dziekanatu uroczyst¹ Mszê œwiêt¹ towarzysz¹cy nam 
putování, zpívání, modlení se v krásných koste-misteckiego oraz g³ówn¹ animatork¹ p. mgr podczas ca³ego dnia ks. proboszcz Jesel 
lech frýdeckého dìkanátu mìlo velký pøínos pro Mari¹ Tvrd¹. Wtedy poznaliœmy nie tylko z Bazyliki Najœw. Marii Panny w Frydku. 
všechny zúèastnìné jak po stránce duchovní, g³ówne cele dzia³alnoœci naszych wspólnot, ale 
tak po stránce lidské – spoleèenské.  Mohli W roku obecnym, który zosta³ og³oszony przez równie¿ by³ to pocz¹tek naszej wzajemnej 
jsme si povídat, vymìnit si své dojmy, prohlížet papie¿a Benedykta XVI. rokiem kap³anów, przyjaŸni. Nie by³a to pierwsza i ostatnia 
si kroniku. Také jsme si zazpívali a støetli se na mogliœmy poznaæ w czasie obydwu naszych wizyta. PrzyjaŸñ nasza w ci¹gu tych lat stale 
faøe i s mladší generací, a také i s tìmi spotkañ, jak piêkna a zarówno bardzo trudna i siê pog³êbia. Prawid³owo od roku 2005 po 
nejmladšími – úèinkujícími pøi zpìvu na Mši wymagaj¹ca jest s³u¿ba kap³añska. Ona nie dzieñ dzisiejszy spotykamy siê na wspólnych 
svaté v Gutech. Naše srdíèka opravdu byla moc tylko kieruje nasz¹ duszê do Boga, ale opiekuje wyjazdach dwa razy w roku. Jest nam razem 
potìšená a radostná. Co mùže být krásnìjšího siê ca³¹ parafi¹, pamiêta o tradycjach i innych bardzo dobrze, czujemy siê jak wielka rodzina. 
a potìšujícího, když pøijdete do kostela a tam akcjach, które maj¹ na celu wytwarzanie i Nie zapominamy tak¿e o tych, którzy ju¿ odeszli 
vás vítá a seznamuje s 200 let starou historií umacnianie wspólnot parafialnych, które wzbo-do Pana.
mladá kostelnice, a to ještì studentka VŠ, která gacaj¹ ¿ycie parafii.

W tym roku, w sobotê 20 czerwca, chocia¿ dobrovolnì tuto práci koná ve svém volném 
Dziêkujemy bardzo p. mgr Marii Tvrdej oraz by³o bardzo ch³odno, grupa seniorów z La vie èase, jak tomu bylo v kostele Sv. Michala 
wszystkim cz³onkom wspólnoty La vie Mon-Montante przyjecha³a do Trzyñca, by póŸniej Archandìla ve Støítìži? V kostele Zvìstování 
tante, którzy przygotowali ten wspania³y razem z cz³onkami Sympatyków Radio Maryja Pánì v Ropici  nám historii nádherného kostela 
program i towarzyszyli nam w tym dniu. zwiedzaæ piêkne koœcio³y dziekanatu frydec- pøiblížil kostelník, který se s námi také spoleènì 
Wielkie podziêkowania nale¿¹ siê równie¿ kiego. Tym razem by³ to koœció³ pw. Bo¿ego pomodlil. Navštívili jsme také nám dobøe 
dziekanowi misteckiemu – ks. Mons. mgr Cia³a w Gutach, gdzie bardzo mi³o i serdecznie známou kapli Neposkvrnìného Srdce P. Marie 
Josefovi Maòákovi za przywitanie i umo¿liwie-przywita³ nas ks. proboszcz mgr Kazimierz v Tøinci – Osùvkách. Tu jsme navštívili poprvé 
nie korzystania z plebanii w Mistku. Podziêko-P³achta oraz dzieci ze swymi mamusiami, pøed 4 lety, kde jsme tenkrát mìli Mši svatou 
wania równie¿ dla ks. Jesela za uroczyst¹ tworz¹ce scholê koœcieln¹ „Ziarenka”. Tutaj s panem dìkanem místeckého dìkanátu – 
Eucharystiê oraz za towarzyszenie nam i byliœmy uczestnikami uroczystej Mszy œw. Mons. Josefem Maòákem a pøed dvìma lety, 
szoferowanie w ci¹gu ca³ego dnia. Podziwia-PóŸniej zwiedziliœmy koœció³ pw. œw. Micha³a k velké radosti P. Josefa Kaszpera, jsme zde 
my, ¿e przy tylu ró¿nych zajêciach ks. Archanio³a w Trzycie¿u oraz koœció³ pw. vìnovali sošku P.  Marie Fatimské. Letos jsme 
proboszcz poœwiêci³ dla nas swój wolny czas. Zwiastowania Pañskiego w Ropicy. Wszêdzie mìli velikou radost, že jsme se zde u Pána 
Obyœmy, je¿eli Pan Bóg da, i w przysz³ym roku zapoznawaliœmy siê z ciekaw¹ histori¹ tych Ježíše a Panny Marie mohli opìt spoleènì 
2010 mogli kontynuowaæ nasz¹ przyjaŸñ i miejsc. Us³yszeliœmy tak¿e wiele piêknych pomodlit. A pak jsme se plní dojmù vrátili 
wspólne odwiedziny. œwiadectw o dzia³alnoœci ksiê¿y w ci¹gu autobusem z Tøince do Místku, Frýdku a okolí.“

wszystkich lat istnienia koœcio³ów w Znów  dla odmiany 22.10. tego roku grupa 
Tak piêknie o przyjaŸni i kochaniu bliŸniego poszczególnych parafiach. Dziêki nim nie tylko Sympatyków Radio Maryja zosta³a zaproszona 
pisze w wierszu ks. Twardowski:du¿o pozyskali parafianie, ale tak¿e sprawo- do Mistku, by wspólnie spêdziæ ten dzieñ na 
„Spieszmy siê kochaæ ludzi, tak szybko wane przez nich koœcio³y. Ks. proboszcz mgr modlitwie i poznawaniu piêknych koœcio³ów, 
odchodz¹K. P³achta, który pe³ni s³u¿bê kap³añsk¹ tym razem w dziekanacie misteckim. Po bardzo 
zostan¹ po nich buty i telefon g³uchy…w Ropicy, Gutach i Trzycie¿u, zaprowadzi³ od serdecznym i mi³ym powitaniu na plebanii oraz 
… Spieszmy siê kochaæ ludzi tak szybko roku 2007 ponownie Fatimskie nabo¿eñstwa, wspólnej modlitwie w koœciele œw. Jakuba 
odchodz¹zas³u¿y³ siê tak¿e o powstanie zespo³u „Zia- wyruszyliœmy mikrobusem oraz samochodami 
i ci co nie odchodz¹ nie zawsze powróc¹renka”, chóru koœcielnego i powrót ró¿nych do Palkovic, do koœcio³a pw. œw. Jana Chrzci-
i nigdy nie wiadomo mówi¹c o mi³oœcitradycji w parafii. W tym roku w lipcu odby³a ciela oraz do koœcio³a pw. Wszystkich  Œwiê-
czy pierwsza jest ostatni¹ czy ostatnia siê w ramach Fatimskich nabo¿eñstw wielka tych w Metylovicach. W obydwu koœcio³ach 
pierwsz¹.“uroczystoœæ, w której bra³o udzia³ wielu pe³ni s³u¿bê kap³añsk¹ ks. mgr Bronislav 

kap³anów z naszego terenu i z Polski. Obecne Wojnar. Ostatnim przystankiem by³ koœció³ Irena Szymonikowa

Wspólne spotkania cz³onków Sympatyków Radio Maryja 
z seniorami wspólnoty La vie Montante
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Poøad bohoslužeb v prosinci
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§Nedìle 6.12.2009 – 2. nedìle adventní; srdeènì zváni – zvláštì dìti a školáci.
§6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 Každou nedìli pùl hodiny pøed veèerní 

èesky. mší svatou je adorace Nejsvìtìjší Svá-
§Úterý 8.12.2009 – Slavnost  Panny tosti Oltáøní a svátostné požehnání. 

§Marie, poèaté bez poskvrny prvotního Poslední nedìle v mìsíci - Mariánské 
høíchu. veèeøadlo.

§ §Nedìle 13.12.2009 – 3. nedìle advent- V prùbìhu týdne mše svaté zaèínají 
ní; 6.30 a 10.00 èesky, 8.00 a 17.00 v 6.35 a 17.00 hodin. V pondìlí, støedu, 
polsky. pátek - ranní èesky, veèerní polsky. 

§Nedìle 20.12.2009 – 4. nedìle advent- V úterý, ètvrtek, sobotu - ranní polsky, 
ní; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 veèerní èesky. 

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

§§ Každý první pátek je po ranní mši svaté Ètvrtek 24.12.2009 – Štìdrý den; 15.30 
výstav Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní.mše svatá z vigilie Narození Pánì, 

§Každý pátek vyjma prvního pátku  je žehnání vánoèních oplatkù.
§ výstav Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní Pátek 25.12.2009 – Slavnost Narození 

s modlitbou Korunky k Božímu Milosr-Pánì; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 
denství.èesky; od 14.00 hodin bude kostel 

§První pátek v mìsíci - litanie a zasvìcení otevøen k soukromým návštìvám u Jes-
Božskému Srdci Ježíšovu.lièek, v 16.30 adorace Nejsvìtìjší 

§Svátosti Oltáøní a svátostné požehnání. Každý poslední pátek v mìsíci v prù-
§ bìhu celého školního roku se modlíme Sobota 26.12.2009 – svátek sv. Štìpá-

za dìti, mládež, žáky, studenty, kate-na, prvomuèedníka; 6.30 a 10.00 èesky, 
chety, uèitele a vychovatele pøi veèerní 8.00 a 17.00 polsky; v 16.30 adorace 
adoraci Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní od Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní a svátostné 
16.00 hodin.požehnání

§§ Mše svatá v Domovì pro seniory na Nedìle 27.12.2009 – svátek Svaté 
Sosnì je každý pátek v 15.30. Pùl Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa,; 6.30 a 
hodiny pøed zaèátkem mše svaté je 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 èesky.

§ možno pøistoupit ke svátosti smíøení. Pondìlí 28.12.2009 – svátek sv. Mlá-
Pozor – 25.12.2009 a 1.1.2010 mše ïátek, muèedníkù.

§ svatá v Domovì pro seniory nebude!Ètvrtek 31.12.2009 – sedmý den v 
§Mše svatá v Nemocnici Sosna je oktávu Narození Pánì; v 16.30 adorace 

sloužena každou sobotu v 15.30. Pøede Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní, Te Deum a 
mší svatou pøíležitost ke svátosti svátostné požehnání; 17.00 slavnostní 
smíøení. Pozor – 26.12.2009 mše svatá mše svatá na podìkování za rok 

uplynulý rok 2009. v Nemocnici Sosna nebude!
§Pátek 1.1.2010 – Slavnost Matky Boží, 

Panny Marie; 6.30 a 10.00 èesky, 8.00 
a 17.00 polsky, 16.30 adorace 
Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní a svátostné 
požehnání; první pátek v mìsíci.

§Nedìle 3.1.2009 – 2. nedìle po 
Narození Pánì; 6.30 a 10.00 polsky, 
8.00 a 17.00 èesky.

§V adventní dobì jsou v pondìlí (6.35), 
støedu (17.00) a sobotu (17.00) 
slouženy rorátní mše svaté. Všichni jsou 

Nedìlní a sváteèní
liturgie v listopadu

Pøíští èíslo MOSTu 

vyjde 10. ledna 2010. 

Pøíspìvky mùžete zasílat 

do 23.12.2009.

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 mne silou ke 
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 na tento mìsíc, aby …

1. Všeobecný úmysl (Úcta vùèi dìtem)

Aby dìti byly respektovány, milovány a 
nikdy se nestaly obì�mi vykoøis�ování 
v rùzných formách.

2. Misijní úmysl (Aby byl Kristus Svìtlem 
svìta)

Aby o Vánocích lidé na zemi poznali 
Vtìlené Slovo jako Svìtlo, které osvìcuje 
každého èlovìka, a aby národy otevøely 
své dveøe Kristu, Spasiteli svìta.

3. Národní úmysl (Pokoj, armáda)

Aby Kristùv pokoj pronikal skrze duchovní 
službu v armádì ke všem, kteøí mají 
odpovìdnost za mír.

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!

Svatá Terezie od Dítìte Ježíše, oroduj za 
nás!

Úmysly Apoštolátu 

modlitby – prosinec 2009

Internetové stránky naší farnosti 

najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Setkání nad evangeliem 
sv. Marka

se uskuteèní v pátek 
11. prosince v 18.15 hodin 
v „salce“ na faøe. Budeme se 
vìnovat druhé kapitole 
tohoto evangelia. Kdo máte, 
tak si vezmìte svou Bibli. 
Srdeènì se tìší kaplan. 

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

Vánoèní zpovìï svatá je v sobotu 
19.12.2009 v dobì 9.00 – 12.00 a 14.30 – 
18.00.

*  *  *
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