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Kdykoli nás postihne nějaké považuješ minulou dobu za 
trápení či soužení, je to pro nás lepší než tu, ve které žiješ? Od 
napomenutím i výstrahou. prvního Adama až k Adamovi 
Nebo� ani sama naše svatá dneška jen práce a pot, trní a 
Písma nám neslibují pokoj, bodláčí. Nebo jsme zapomněli 
bezpečí, klid. Evangelium ne- na potopu? Zapomněli jsme na 
zamlčuje ani soužení, trápení a kruté doby hladu a válek? Je 
pohoršení. Ale kdo vytrvá do o tom přece psáno proto, aby-
konce bude spasen. (Mt 10,22) chom ani teï v přítomné době 
Co vlastně dobrého kdy přinesl nereptali proti Bohu.
tento život už od doby prvního Jakéže to tedy byly časy? Což 
člověka? Od tehdy člověk pro- se všichni, když o nich slyšíme 
padl smrti, od tehdy ho stihla nebo čteme, nechvějeme hrů-
kletba, z níž nás vysvobodil až zou? Měli bychom tedy za naši 
Kristus Pán. dobu spíše děkovat, než na ni 

Nemáme však, bratři, reptat, reptat.
jako někteří reptali, jak říká 

apoštol, a umřeli za to na hadí 

uštknutí. (1 Kor 10,10) Co tak 

neobvyklého, bratři, postihuje právě teï lidské 

pokolení, čím by netrpěli již naši předkové? 

A kdy musíme trpět něco takového, o čem víme, 

že to postihlo už je? Jistě shledáváš, že lidé 

reptají na svou dobu, že prý to bylo za dob 

našich rodičů lepší. Kdyby se mohli vrátit zpět do 

časů svých rodičů, i tam by reptali. Určitě si to 

myslíš, že ty minulé časy byly dobré; jen proto, 

že už ti nepatří, proto jsou dobré.

Jsi-li už zbaven kletby, uvěřil-lis už v Božího 

Syna a znáš-li už svatá Písma a byl jsi v nich 

vychován, divím se, že si můžeš myslet, že Adam 

žil v lepší době. I tvoji rodiče nesli Adamovo 

břímě. Je to přece ten Adam, kterému bylo 

řečeno: V potu své tváře budeš jíst chléb, s ná-

mahou budeš obdělávat zemi, ze které jsi byl 

vzat, trní a bodláčí ti bude plodit. (srv. Gn 

3.19.18) To si zasloužil a to má, stihlo ho to 

podle spravedlivého Božího soudu. Proč tedy 

K zamýšlení

niedziela 17. wrzeœnia 2006
Uroczystoœæ Panny Marii Bolesnej - odpust

pariafialny

msze œwiête
o godz. 6:30, 7:50, 10:00 i 17:00

adoracja i b³ogos³awieñstwo sakramentalne
o godz. 16:30

festyn parafialny od godz. 14:00

24. záøí 2006
121. výroèí posvìcení našeho farního

kostela

mše svaté v 6:30, 7:50, 10:00 a 17:00 hod.
adorace a svátostné požehnání v 16:30 hod.

z kázání svatého Augustina, biskupa 
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„Kap³an jest ¿ywym p³omieniem, jest z piêtrowymi ³ó¿kami oraz zaplecze kulinarne.
promieniem Bo¿ej mi³oœci dla œwiata, jest Mo¿e tutaj  mieszkaæ jednorazowo 25 osób. To
nadziej¹ na szczêœcie wieczne.“ jest  g³ówny sens tego domu.“

                                      B³. Matka Teresa Czas szybko mija. I po wspólnych 
œpiewach, zwiedzaniu wszystkich zak¹tków

„Kap³an jest zarówno s³ug¹ Boga i Jego w ogrodzie, odmówieniu po¿egnalnej modlitwy 
Królestwa na ziemi, jak równie¿ s³ug¹ cz³owie- i przyjêciu b³ogos³awieñstwa na bezpieczny 
ka pomagaj¹c mu stawaæ siê coraz lepszym i powrót do naszych domów, po¿egnaliœmy 
szlachetniejszym“. mi³ego gospodarza. Wracamy, nape³nieni 

                                      Ks. Fr. Kostrzewa piêknymi prze¿yciami, duchowo wzbogaceni 
us³yszanym S³owem Bo¿ym oraz nadziej¹, ¿e za 

„Wierni oczekuj¹ od kap³anów tylko parê tygodni bêdziemy ponownie witaæ Ojca 
jednego, aby byli specjalistami od spotkania Czes³awa, tym razem w Trzyñcu przy okazji 
cz³owieka z Bogiem“. rekolekcji, które bêdzie prowadzi³ dla naszych 

                                   Papie¿ Benedykt XVI wiecznym. Warto o tym pamiêtaæ wtedy, kiedy parafian. Cieszymy siê na Jego nauki
rozwa¿amy prawdê o Eucharystii… rekolekcyjne i wspólne spotkania.

Dla parafian z Trzyñca O. Czes³aw Bloch (...) Dla nas ludzi wierz¹cych, je¿eli godnie 
SCJ nie jest osob¹ nieznan¹. Wrêcz odwrotnie, przyjmujemy Eucharystiê i ¿yjemy Eucharysti¹, 
jest przez wszystkich bardzo ceniony i lubiany jest Ÿród³em ¿ycia wiecznego. Daje nam 
dziêki rekolekcjom, które prowadzi w naszym nadziejê, daje nam pewnoœæ ¿ycia wiecznego... 
koœciele od kilku lat oraz sta³ej gotowoœci Je¿eli ludzie odchodz¹ od Eucharystii, to 
w s³u¿eniu bliŸnim w razie ich potrzeby. Dlatego ja³owiej¹ tak jak pustynia. Jest to obraz tego, 
parafianie z Trzyñca wyjechali w niedzielê 20 co dzieje siê w duszy ludzkiej. Patrzcie na tych, 
sierpnia do Jasienicy w Polsce, miejscowoœci, którzy odeszli od Pana Boga – stroni¹ od 
w której mieszka i pracuje Ojciec Czes³aw. Koœcio³a, nie maj¹ ¿ycia sakralnego, to 

Mo¿emy zaœpiewaæ znan¹ pieœñ: „Oto jest ja³owieje gleba ludzkiego serca. Je¿eli 
dzieñ, który da³ nam Pan, weselmy siê i ra- chrzeœcijanin zerwie kontakt z Eucharysti¹, to 
dujmy siê nim.“ Naprawdê, zostaliœmy ten cz³owiek nie potrafi siê odnaleŸæ. Dobrze 
obdarowani tyloma darami: piêkna pogoda, jak zaistnieje pragnienie powrotu. Eucharystia 
wygodny autobus, wspólne modlitwy, zobacze- jest Ÿród³em ¿ycia, Ÿród³em œwiêtoœci. Bo my,
nie ogrodu pe³nego kwiatów i zieleni o który przyjmuj¹c Chrystusa obecnego w Naj-
w wolnych  chwilach troszczy siê nasz œwiêtszej Eucharystii dotykamy tego, który jest 
Gospodarz. Najwa¿niejsze dary to udzia³ Bogiem po trzykroæ Œwiêtym. Kiedy godnie 
w Mszy œw., s³uchanie S³owa Bo¿ego, Eucha- przystêpujemy do Komunii Œwiêtej, to Bóg 
rystia, odœpiewanie Koronki do Mi³osierdzie dotyka nas i przemienia nas swoj¹ œwiêtoœci¹. 
Bo¿ego no i wspólne agape. Œwiêtoœci¹ samego Boga. Je¿eli cz³owiek ¿yje 

W swojej homilii wyg³oszonej podczas Eucharysti¹, tak naprawdê na co dzieñ, to nie 
Mszy œw. O. Czes³aw podkreœli³ znaczenie bêdzie w jego sercu pustyni, to bêdzie cz³owiek 
Eucharystii, która jest wielkim darem dla bogaty. Cz³owiek, który bêdzie  ¿y³ Panem
cz³owieka wierz¹cego. Poniewa¿ warto o tym Bogiem, bêdzie ¿y³ i myœla³ po chrzeœcijañsku.
pamiêtaæ w naszej codziennoœci przypomnimy Jan Pawe³ II powiedzia³ w Encyklice o Eucha-
przynajmniej fragmenty: „W jakiej uprzywile- rystii: „Eucharystia jest najwiêkszym darem jaki
jowanej sytuacji psychologicznej, duchowej, Chrystus zostawi³ swojemu Koœcio³owi.“ (...)
intelektualnej znajdujemy siê my, ludzie To kazanie bêdziemy d³ugo pamiêtaæ i 
wierz¹cy – bo przed nami jest ¿ycie. Bo ten dar rozwa¿aæ w naszych sercach. Poniewa¿
¿ycia Bo¿ego – wiecznego, da³ nam sam Bóg. pogoda dopisa³a, wspólne agape odby³o siê 
Jesteœmy Jego obrazem. Jesteœmy Mu w ogrodzie poœród zieleni i kwiatów. Ojciec 
podobni. Pochodzimy od Boga, bo przecie¿ to Czes³aw postara³ siê, by nam niczego nie 
On nas chcia³ i On nas powo³a³ do istnienia. On brakowa³o. By³o bardzo przyjemnie i weso³o. 
nam da³ to ¿ycie, ¿ycie doczesne. Ale Ojciec opowiada³ o swoich pielgrzymkach oraz 
jednoczeœnie jesteœmy zakorzenieni w ¿yciu ró¿nych weso³ych sytuacjach, 

które zdarza³y siê podczas reko-
lekcji dla m³odzie¿y. Zaspokoi³
nasz¹ ciekawoœæ dotycz¹c¹ 
powstania tego piêknego domu:

„Jestem tutaj 20 lat. Ten
dom jest darowizn¹ pewnego 
ma³¿eñstwa dla naszego zakonu
Sercanów – Ksiê¿y Najœwiêt-
szego Serca Jezusowego. Od 
momentu przekazania jest tutaj 
obecny Ksi¹dz. Dom s³u¿y 
przede wszystkim jako dom 
rekolekcyjny dla m³odzie¿y.
Dlatego jest kaplica, pokoje

foto Pavel Zuchnický

Dzień, który dał nam Pan

Papež udìlil
titul monsignor 

šesti knìžím diecéze 
*Ostrava * - Šest knìží ostravsko-opavské
diecéze užívá od soboty 26.8. pøed svým 
jménem èestný titul monsignor. Opravòuje je 
k tomu titul papežského kaplana, který získali od 
papeže Benedikta XVI. za zásluhy v pastoraci na 
základì návrhu ostravsko-opavského biskupa 
Františka Václava Lobkowicze. Jména jmeno-
vaných biskup Lobkowicz poprvé oznámil na 
závìr slavnostní bohoslužby k 10. výroèí diecéze 
v katedrále Božského Spasitele v Ostravì v so-
botu 26.srpna. 
Jmenováni byli tito knìží: P. Mgr. Rudolf Sikora,
dìkan frýdecký; P. Mgr. Josef Maòák, dìkan 
místecký; P. Josef Gazda, dìkan ostravský; P.
Bohuslav Novák, delegát biskupa pro trvalé 
jáhny a faráø v Kravaøích; P. Mgr. František
Vrubel, místodìkan dìkanátu Frýdek a P. ICLic. 
Alois Peroutka ThD., dìkan novojièínský. 

pøevzato z www.doo.cz

Všem tìmto knìžím upøímnì blahopøejeme. 
Tìmito èestnými tituly se jistì dostalo ocenìní 
celé ostravsko-opavské diecézi, avšak v osobì 
O. Františka toto jmenování chápeme i jako
urèité ocenìní naší farnosti. A� Pán nadále 
provází jejich kroky a žehná jejich pastoraèní 
èinnosti k užitku celého Božího lidu i k jejich 
vlastnímu duchovnímu obohacení.

 Redakce a všichni tøineètí farníci

a

a

a

*  *  *

„B³ogos³aw, duszo moja, Pana,
I ca³e moje wnêtrze – œwiête imiê Jego.
B³ogos³aw, duszo moja, Pana,
I nie zapominaj o wszystkich Jego 
dobrodziejstwach.“

                                              (Ps 102, 1-2).

Irena Szymonikowa
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Je sobota 26. srpna a já spolu s nì- bolem dlouholeté náboženské tradice zcela naplnila. Pøitom biskupù bylo
kolika farníky z Tøince odjíždím do tohoto kraje. hned nìkolik, posílených navíc øadou
ostravské katedrály na pou� u pøíle- knìží a jáhnù a nepøebernou masouZástupci dìkanátu Jeseník pøinesli 
žitosti výroèí prvního desetiletí lidu Božího. Bohoslužba byla velmi hostie a oplatky z hostiárny v Bílé 
Ostravsko-opavské diecéze. Je kolem slavnostní.Vodì. Pøipomínají místo poznamenané
desáté hodiny a asi všichni nedoèkavì modlitbami a obì�mi stovek sester Mne osobnì zaujala homilie o. arci-
èekáme na zaèátek mše svaté. Ta v internaci. biskupa Jana, v níž nás evangelijními
zaèíná prùvodem, v nìmž k hlavnímu slovy vybízel, abychom zùstali spojeni Zástupci dìkanátu Karviná pøinesli 
oltáøi katedrály spoleènì kráèí s Kristem. Tak jako ratolest nezname-køíž ze zrnek uhlí. Je pøipomínkou
ministranti, bohoslovci, jáhni, knìží ná nic bez vinné révy, i my jsme nièím hornictví a tìžké práce mnoha lidí 
a nìkolik biskupù. Já osobnì to už od bez Krista. Právì v evangelium o vin-tohoto regionu.
poèátku prožívám tak nìjak slavnost- ném kmeni a ratolestech vidìl jakýsiZástupci dìkanátu Krnov pøinesli 
nì, s radostí v srdci, že se nám na- program pro naší Ostravsko-opav-varhanní píš�alu. Symbolizuje dlou-
konec podaøilo na pou� odjet. Všechno skou diecézi.holetou tradici výroby varhan, které 
je milost, taky i ta slavnostní radost ze Dalším oslovujícím momentemdoprovázejí liturgii v mnoha chrá-
spoleèenství církve, kterou spolu byly pøímluvy, které struèným a mech naší diecéze a celého svìta.
s knìžími tvoøíme i my ostatní  dìtí, výstižným zpùsobem vyjádøily dìní èi Zástupci dìkanátu Místek pøinesli 
mladí, staøí, nemocní. Hlavním historii v jednotlivých dìkanátech.Bibli. Pøipomíná pøedávání víry,
celebrantem na této pouti je otec Ostatnì mùžete posoudit sami, jelikožkterému napomáhá Diecézní støedisko
biskup František Václav Lobkowicz, obsah pøímluv je pøedstaven výše.pro mládež, sídlící na území tohoto 
promluvu pak pronáší otec arcibiskup Zasáhla mne taky slova P. Adamadìkanátu ve Staré Vsi nad Ondøejnicí.
Jan Graubner. Ruckého, kdy prosil za odpuštìní Zástupci dìkanátu Nový Jièín pøi-

Zamýšlím se nad slovy, která našich knìžských pomluv na adresu nesli obraz svatého Cyrila a Metodìje. 
hovoøí k evangeliu - J 15,1 - 8. Pak i biskupa. Rovnìž mne usvìdèila další Pøipomíná nejvýše položenou kapli na 
nad slovy, která øíká Ježíš… „Zùsta- slova, v nichž nepøímo vybízel, aby-vrcholu Radhoš� zasvìcenou soluò-
nou-li má slova ve vás, mùžete prosit chom jako knìží spolupracovali,ským bratøím.
oè chcete“, ale i to, aby tato slova nezávidìli si a nehledali vlastní slávu, Zástupci dìkanátu Opava pøinesli v nás zùstávala je milost, rovnìž i to, nýbrž Boží vùli.svíci. Je symbolem zasvìceného života abychom zùstávali v nìm, nebo� bez Otec biskup, seè dojat, dìkoval v a pøipomíná Opavu - mìsto staletími Krista nemùžeme dìlat nic. Také nad závìru za úøad a dìní v církvi. Pøi posvìcené životem mnoha øeholních slovy: „Abychom nebyli nìkdy tolik dìkování snad neopomenul žádnouspoleèenství.ustaraní a nechali taky Kristu nìjakou spoleènost èi èlovìka. Vyjádøil vdìè-Zástupci dìkanátu Ostrava pøinesli starost“, jak pronáší žalmista: „Hoï nost lidem, se kterými spolupracuje.rùži. Najdeme ji jak ve znaku mìsta svoji starost na Hospodina“. Prohlásil také, že biskup bez církve Ostravy, tak ve znaku dìkanátu.Bùh Otec nám zjevuje svou slávu, není nièím. Takto naznaèil, že si váží Symbolizuje pøání duchovníhomoc, bohatství, moudrost v celé všech lidí. Kéž i my bychom si vážili rozkvìtu pro biskupské mìsto i celouliturgii. Velmi obohacující bylo i našeho otce biskupa Františka a mod-diecézi.pøinášení darù spolu s chlebem a lili se za nìj. B.Š.vínem ke mši svaté, které symbolizují P. Jan
11 dìkanátù naší diecéze, o kterých se 

Z Tøince vyjela naše malá skupinka.zmíním pozdìji. Velice vøelá a upøím-
Byli to spíš starší lidé a trochu mì ná byla i na závìr dìkovná slova
mrzelo, že nejelo víc mladých v mém P. Adama Ruckého otci biskupu Fran-
vìku, ale co, pøišli o hodnì… Když tiškovi za jeho otcovskou lásku a 
zaèala mše svatá, cítila jsem ve vzdu-otevøené srdce pro knìze. P. Adam
chu spoustu radosti a plno oèekávání. prosil otce biskupa za odpuštìní, 
Ano všichni èekali na pøíchod Pána…nebo� knìží nìkdy více mluví mezi 

Pøede mnou bylo pár dìtí. Po celousebou o otci biskupovi, než s Bohem 
mši sv. jsem si øíkala: „Ty dìti a my o nìm. Kéž bychom i my více mluvili 
mladí jsme budoucností této diecé-s Bohem o knìžích, než o nich s lidmi.
ze“… Je smutné, že nás tam bylo tak A ještì ke slíbené èásti pøinášení 
málo. Deset let je deset let, tohle je jen darù:
jednou za život a nikdy víc už se to Zástupci dìkanátu Bruntál pøinesli 
opakovat nebude.obraz poutního místa P. Marie

A jaký byl vlastnì zážitek z dneš-Pomocné  Maria Hilf, který je pøipo-
ního dne? Oèima mladého èlovìkamínkou úsilí o obnovu církve v po-
musím øíct, že v katedrále jsem ucítila hranièí a svìdectvím tøí národù, která 
velkou nadìji a lásku. Nebyli jsme tamse na tomto místì setkávají.
každý sám za sebe, byli jsme tamZástupci dìkanátu Bílovec pøinesli 
„MY“, celá jedna velká rodina. A to co polštáø s motivem stromu a strom
nás spojuje je pøece Bùh, náš všemo-z keramiky vytvoøené na celostátní 
houcí Otec…pøehlídce zájmové èinnosti církevních

Klára Janczykováškol v Odrách. Pøipomíná nejen tuto 
školu, ale všechny církevní školy naší 

Den pouti do katedrály byl po-diecéze.
žehnán již od zaèátku. Pøestože Zástupci dìkanátu Frýdek pøinesli 
meteorologové hlásili déš�, provázelyrùženec. Je symbolem naší úcty 
nás sluneèní paprsky. A já vnímal, že k Pannì Marii a pøipomínkou poutní
se lidé modlili o poèasí - taky že  byli baziliky Navštívení Panny Marie ve 
vyslyšeni…Frýdku Místku, jediné baziliky v naší 

Jeden z církevních otcù øíkal: „Kde diecézi.
je biskup, tam je církev“. Na pouti do Zástupci dìkanátu Hluèín pøinesli 
biskupského chrámu se tato slovadožínkový vìnec a koláèe. Jsou sym-

Pabìrky z diecézní pouti

Tak je zase všechno jinak, milí ètenáøi. To, co 
jsme se po dlouhá léta (pøesnìji od roku 
1930) uèili ve školách, už neplatí a od teï 
planeta PLUTO už není planeta. Takže si 
musíme zkorigovat to všeobecnì známé 
èíslo “9” a zvyknout si, že tìch planet 
obíhajících kolem Slunce máme pouze “8”. 
Rozhodla o tom mezinárodní astronomická 
asociace, která v tìchto dnech zasedala
v Praze. Toto bude platit samozøejmì do 
doby, než možná nìkdo nìkdy objeví planetu 
novou podle stávajících kritérií nebo nìkdo 
nìkdy zase zmìní kritéria pro posuzování, 
zda nìco je èi není planetou. Pluto teï 
mùžeme maximálnì nazývat “trpaslièí pla-
netou”.
Ono je to ale v celku jedno, protože náš život
pozemský i ten budoucí život vìèný - je 
urèován a ovlivòován docela nìèím a Nìkým 
jiným. Naštìstí. A ten Nìkdo – Bùh – je bez 
promìny, pøestože se vše ve svìtì mìní 
(tøeba poèet planet sluneèní soustavy). 
A v tom je naše jediná jistota.

 Stanislav Janczyk

Editorial:
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Z pielgrzymką do Częstochowy

odczuwa³am boleœci nóg, odciski i doskwiera- nad g³ow¹ przyœwieca³o jedno has³o: Pielgrzym
j¹cy wielki upa³ na trasie. Drugi etap by³ chyba w domu – Bóg w domu. I dlatego nas goœcili, 
najd³u¿szy i tu powsta³y moje w¹tpliwoœci, czy ¿eby Bóg przyszed³ w ich dom. Nie wiadomo, 
wytrzymam. Wieczorem, kiedy k³ad³am siê do jak w³aœciwie tych piêæ dni up³ynê³o.
³ó¿ka,  to myœla³am, co bêdzie rano, bo nogi Szczególnie dla m³odzie¿y przygotowane by³y
by³y napuchniête. Ale rany i pêcherze siê Pogodne Wieczory, które potrafi³y ich zabawiæ.
opatrzy³y, rano by³o wszystko w porz¹dku i sz³o To bardzo fajny sposób, bo m³odzie¿ zawsze
siê dalej. By³o du¿o m³odzie¿y, dlatego by³o by³a obecna w komplecie.
bardzo weso³o na trasie. 
Ta m³odzie¿ nas pod-
trzymywa³a. A nasi 
Ojcowie duchowni ks. 
Bartek i ks. Jan s¹ 
obydwaj bardzo weseli, 
co by³o dla mnie wielkim

W tym roku ponownie w dniach od 20.7. o d k r y c i e m !  B a r d z o  
do 27.7. wyruszali pielgrzymi, by  piechot¹, dobrze siê czu³am w 
rowerem lub autokarem dojœæ lub przyjechaæ koœciele w Bujakowie.
do Jasnogórskiego tronu Maryi w Czêsto- Otrzyma³am tam wiele 
chowie, ¿eby Matce Bo¿ej powierzyæ swe energii na dalsz¹ drogê. 
radoœci, smutki, potrzeby, proœby a tak¿e Chcia³abym podziêko-
pog³êbiæ sw¹ wiarê. W naszych parafiach waæ wszystkim gospo-
pozostali Ci, którzy duchowo nale¿eli do grona darzom spotkanym na 
pielgrzymów, poœwiêcaj¹c ka¿d¹ sw¹ modlit- trasie, bo byli rewe-
wê i udzia³ w Mszy œwiêtej w intencji lacyjni. To jest prze¿ycie 
szczêœliwego ich dotarcia do celu, które niesamowite. Ka¿dy 

Tak¿e Aneta Polok z Trzyñca, która uczestni-zw³aszcza w tym roku z powodu upa³ów by³o przynajmniej raz w ¿yciu mia³by coœ takiego
czy³a po raz pierwszy w pieszej pielgrzymce wiêkszym utrudnieniem. Nasze oczekiwania na prze¿yæ. To jest wszystko bardzo wzruszaj¹ce, 
podzieli³a siê swoimi wra¿eniami: „Jesteœmyuroczysty moment dojœcia pieszej pielgrzymki daj¹ce niesamowit¹ energiê.”
zmêczeni, ale doszliœmy. Wszystko w porz¹dku.wype³niliœmy bogatym programem zwiedzaj¹c Pielgrzym Tadeusz daje takie œwiadectwo: 
Duchowa strona wspania³a. By³ bardzo wielkiklasztor, dowiaduj¹c siê wiele nowych „Najwa¿niejsze by³o przygotowanie psychiczne 
upa³, ale sz³o siê wspaniale, poniewa¿ nasi ciekawych informacji oraz udzia³em w Drodze do ca³ej pielgrzymki. Dlatego, ¿e id¹c na 
duchowi przewodnicy szli stale z nami i stale Krzy¿owej, któr¹ prowadzi³ ksi¹dz Leszek jak¹kolwiek inn¹ wycieczkê w góry, w las, 
nas wspierali. Dlatego sz³o siê bardzo fajnie.”z Andrychowa – duchowy przewodnik autoka- ma³o kto doszed³by do celu i pokona³ tak¹ trasê 

Wieczorem drugi moment kulminacyjny rowej pielgrzymki. Wielka radoœæ ogarnê³a w tak ciê¿kich warunkach. Ale wszyscy 
tego dnia – nocne czuwanie w kaplicy Matkiwszystkich czekaj¹cych, kiedy ujrzeliœmy wiedzieli, dlaczego id¹, wszyscy mieli cel przed 
Bo¿ej przed Jej cudownym obrazem. Dalszy zbli¿aj¹cych siê pielgrzymów, uœmiechniêtych i sob¹ i wiedzieli, ze Pan Bóg im dopomo¿e i 
nabój duchowoœci dla nas pielgrzymów i radosnych na czele z ks. Janem Mazurem i ks. doda si³. Nie by³o ¿adnego wypadku na trasie, 
bardzo potrzebne s³owa, które wypowiedzia³ Bartkiem a miêdzy nimi tak¿e naszych nikt nie zemdla³, nikt siê nie przewróci³. 
ks. Bartek podczas pó³nocnej Mszy œw.pielgrzymów z Trzyñca. Wszyscy doszli cali i zdrowi. Na wszystkich
odprawianej w kaplicy: „Najwiêkszym proble-Ksi¹dz Jan podczas uroczystej Mszy œw., miejscach ludziom, którzy nam zapewniali dach 

któr¹ odprawi³ w kaplicy Matki Bo¿ej piêknie 
dziêkowa³ wszystkim pielgrzymom: „Chcê
podziêkowaæ wszystkim pielgrzymom, którzy 
byli œwiadectwem. Ich oczy widzia³y, ich uszy 
s³ysza³y tê radosn¹ wieœæ. S³uchali katechezê,
ale sami byli ¿yw¹ katechez¹, swoim 
œwiadectwem, swoim przyk³adem ¿ycia. 
Wêdrowa³o nas tutaj z XVI pieszej pielgrzymki
z Zaolzia 120 osób, z XIV pielgrzymki auto-
karowej 94 osób, z IV pielgrzymki rowerowej 
28 osób oraz z V pielgrzymki duchowego 
uczestnictwa 172 osób. Ja w tej chwili 
chcia³bym podziêkowaæ za ich modlitwy.
Wprawdzie nasze nogi tutaj dosz³y, ale ich 
modlitwy przynios³y nas tutaj. Bo nie czuliœmy 
czasem nawet zmêczenia i pêcherzy. Ich 
modlitwy nas tutaj doprowadzi³y a my 
doszliœmy do celu, do Maryi.”

Jedn¹ z tych, która po raz pierwszy przesz³a 
pielgrzymi szlak w³¹cznie z odcinkiem z Jab³on-
kowa do Czeskiego Cieszyna by³a pani 
Ciesielska z Trzyñca. A oto jej œwiadectwo: 
„Wra¿enia s¹ ogromne. Chcia³am spróbowaæ. 
Na pocz¹tku pe³na by³am nadziei i wiary, ¿e mi 
siê to uda. Jednak ju¿ po pierwszym dniu 

„Niech Ciê b³ogos³awi¹, Bogarodzico, 
wszystkie œlady ludzi,
Którzy tu kiedykolwiek przychodzili.
Niechaj Ciê b³ogos³awi¹ wszystkie
modlitwy, proœby i b³agania,
Które tu kiedykolwiek do Ciebie zanoszono.
Niechaj Ciê b³ogos³awi¹ wszystkie ³aski,
pociechy i dary,
Któreœ u Syna Swego tu wyprosi³a ludziom 
b³agaj¹cym o ratunek.
Niechaj Ciê b³ogos³awi¹ wszystkie serca 
ludzkie, które tu kiedykolwiek
W szczerej spowiedzi i prawdziwej skrusze
Za Twoj¹ przyczyn¹ zosta³y nawrócone.”
                            (ze starego modlitewnika)
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mem przede wszystkim jest to, ¿e Pana Jezusa 
nie potrafimy zaprosiæ do swojego w³asnego 
¿ycia. Nie potrafimy otworzyæ Mu tych ciê¿kich
drzwi, które mamy w sobie. Dlatego bardziej, 
jeszcze g³oœniej powinniœmy wo³aæ: „Chcê 
tylko, byœ by³!”, cieszyæ siê Betlejem, gdy siê 
rodzi w naszych sercach i w sercach drugich 
ludzi. Jak Maryja szukajmy Jezusa Chrystusa i 
w sobie i w drugim cz³owieku. Chcê tylko, byœ 
by³ równie¿ w chwilach krzy¿a, chwilach 
grzechu i kryzysu. B³ogos³awieni jesteœcie – to 
by³o has³o naszej pielgrzymki. Pan Jezus mówi 
do ka¿dego z nas – B³ogos³awieni jesteœcie. 
Jest to zaproszenie do tego, abyœmy zostali 
szczêœliwi. Je¿eli bêdziesz mia³ kryzys 
w swoim ¿yciu, je¿eli nie bêdziesz móg³ 
pod¹¿aæ drog¹, któr¹ wyznacza ci Pan Jezus, 
pamiêtaj o trzech rzeczach bardzo wa¿nych: 
Pierwsza to Msza œwiêta, druga – modlitwa, 
trzecia – szukanie wspólnoty.

Bardzo wa¿ne zawo³anie nawet w chwilach 
kryzysu, w chwilach pora¿ek i niedoskona³oœci:
„Chcê tylko byœ by³, nic wiêcej tylko byœ by³.”

Pielgrzymi, którzy przyjechali autokarem 
w drugim dniu zwiedzili Kalwariê Zebrzy-
dowsk¹, której historia rozpoczyna siê ju¿ w 
1600 roku. To jedno z najpiêkniejszych miejsc 
pielgrzymkowych czêsto okreœlany mianem 
„Polskiej Jerozolimy”. Dziêki bratu Eliaszowi 
z Zakonu Bernardynów, który mieszka wprost 
w klasztorze, zobaczyliœmy wiele ciekawych 
miejsc, zabytkowych budowli oraz us³ysze-
liœmy o tradycyjnych obchodach dró¿kowych i 
misteriach pasyjnych. W powrotnej drodze nie 
mog³o zabrakn¹æ Wadowic, rodzinnego miasta 
papie¿a  Jana Paw³a II, modlitwy w jego 
intencji o rych³¹ beatyfikacjê oraz zwiedzanie 
Bazyliki mniejszej i Domu papie¿a. Dziêkujemy 
Jadzi i Franciszkowi Frankom z Cz. Cieszyna, 
którzy przygotowali i zorganizowali wszystkie
rodzaje pielgrzymek do Czêstochowy. Dziêki
nim mogliœmy byæ uczestnikami tak wspania-
³ych rekolekcji w drodze. Jeszcze jedna piêkna 
prawda, któr¹ przekaza³ nam ks. Leszek 
z Andrychowa podczas ostatniej Mszy œw.
w Kalwarii Zebrzydowskiej: „Ten, który rz¹dzi 
ca³ym Wszechœwiatem ma dla ka¿dego z nas 
czas. Nie powie nam, jestem dzisiaj zajêty,
przyjdŸ jutro. Wrêcz odwrotnie. Bóg mówi: „Ja 
ju¿ tutaj czeka³em wczeœniej ni¿ kiedy siê 
zrodzi³y Twoje problemy.” B¹dŸmy szczêœliwi, 
¿e jest ktoœ, kto nas wys³yszy i kocha.
Dziêkujmy za Bo¿¹ ³askê, Opatrznoœæ, za Matkê 
Bo¿¹, za Bo¿e b³ogos³awieñstwo i opiekê 
w czasie naszej pielgrzymki.”

                                  Irena Szymonikowa

Ekonomické okénko:

Z mnoha malých vìcí vznikají velké 
Letní mìsíce se v naší farnosti nesly rovnìž dokonèuje stavbu pergoly

ve znamení spíše menších oprav a úkli- v areálu farní zahrady. Již bìhem farní
dových prací. Zde je naší milou zahradní slavnosti budeme mít všichni
povinností co nejsrdeènìji podìkovat možnost ocenit jeho krásnou a kvalitní 
všem, kteøí pøiložili ruku k dílu a práci. Kromì toho si zaslouží podìko-
pomohli zkrášlit okolí našeho kostela a vání díky celoroènímu kosení travna-
farní budovy. Rádi bychom podìkovali tých ploch kolem kostela a fary.
zejména panu Stanislavu Klaisovi, který Co nás èeká v nejbližším období 
mezi jinými vìnoval své síly a èas zaèínajícího podzimu? Pøedevším by to
úklidu na farní zahradì (likvidace mìla být výmìna oken v budovì fary.
starých koøenù z pùdy), opravám stìny Tato velká akce si vyžádá nejen velké 
na WC a rovnìž obnovì nátìru finanèní prostøedky, ale i hodnì 
v místnosti zakristie. Kromì toho pan trpìlivosti a námahy pøi úklidu. Každý,
Klais spolu s pány Adamem Waclaw- kdo již jednou mìnil okna dobøe ví, že 
kem, Radimem Šiškou, Danielem onen jemný prach se dostane témìø 
Kroczkem, Karlem Sikorou a Janem všude a práce s likvidací prachu
Pavlikem odstranili starý vnitøní plot v z nábytku èi podlahy je vždy „na
areálu farní zahrady, zabetonovali nìkolik kol“. Takže až to bude hotové, 
novou bránu a èásteènì zlikvidovali urèitì budou vítány na faøe ochotné 
kovový odpad. Za tuto èinnost ještì ruce pomocnic pøi hrubém nebo
jednou všem Pán Bùh zapla�. jemném úklidu.

MKPan Adam Waclawek v tìchto dnech 

Volá Vás opìt RODINA NEPOSKVRNÌNÉ
Každým rokem se na Vás v tuto dobu Pro Vaši informaci uvádím. Celkem v naší

obracím s prosbou o nahlášení dnù za celý farnosti je pøihlášeno 111 èlenù. Z toho již za 
kalendáøní rok 2006, které jste vìnovali do 19 zemøelých byla ve Fatimì sloužena mše
DUCHOVNÍ KYTICE Svatému Otci. Souèet svatá a Panna Maria jim byla posilou a pøí-
všech obìtovaných dnù – v nichž je zahrnuta mluvkyní pøi odchodu na vìènost. V uplynulém
modlitba sv. rùžence, mše sv. radosti i bolesti roce 2005 bylo od našich èlenù darováno
prožitého dne, obìtované a vkládané do rukou 4 936 obìtovaných dnù, k èemuž nìkteøí
Panny Marie – se pak hromadnì od všech pøiložili i finanèní pøíspìvek (vùbec není pod-
èlenù RP posílají jako dárek k vánocùm Sv. Otci mínkou) 3 700,- Kè pro agendu RN. Doufám, že
Benediktu XVI. ani v letošním a dalším roce se svými 

Hlášení s poètem Vámi obìtovaných dnù modlitbami na Pannu Marii nezapomenete.
napište na lísteèek se svým jménem a ode- Pamatujte, že Panna Maria nikomu nezùstává
vzdejte buï mnì, nebo v Domeèku nejpozdìji nìco dlužná, dlužníky jsme my.
do 17. záøí 2006. Pro nejpilnìjší mi sestra Za vše vdìèné „Pán Bùh zapla�!“
Vystrèilová z Bánova, které hlášení posílám, 

Anna Kröhnovádala obrázky.

Farní zahradní slavnost 2006 

Zveme všechny farníky na již 7. Farní zahradní slavnost 2006, neboli na náš Farní festyn. 
Letos se bude konat v nedìli 17. záøí 2006 od 14. hodin. Vìøíme, že si mnoho z vás najde èas a 
cestu na farní zahradu a poèasí nám bude pøát. Jako vždy v minulosti si mùžete dát nìco na 
zub, nìèím svlažit hrdlo a potkat své blízké a známé. 

Urèitì nám dáte za pravdu, že k pøíjemnému posezení s pøáteli a blízkými u kávy nebo èaje 
patøí i nìco dobrého k zakousnutí - koláèek, zákusek apod. Proto se jako každým rokem
obracíme na všechny, kteøí umí a chtìjí tyto dobroty vyrobit, aby nám, organizátorùm farní 
slavnosti pomohli tím, že napeèou a donesou své výrobky do salky na faru v sobotu 16. záøí 
odpoledne mezi 16. a 18. hodinou nebo pøímo v nedìli 17. záøí od 13. do 14. hodiny. Sami dobøe 
víte, že se po tìchto dobrotách jenom zapráší a zisk, který z nich utržíme, slouží k èásteènému 
pokrytí nákladù farního festynu èi prosincového setkání farnosti a k obnovì inventáøe (stánky,
lavice, stoly apod.).

Dále se obracíme s prosbou na všechny, kteøí by byli ochotni pøiložit ruku k dílu, a� se 
prosím pøihlásí v nedìli Domeèku u kostela. Jedná se o pomoc pøi pøípravì akce (svoz, 
rozestavìní a odvoz lavic, postavení stánkù). Uvítali bychom rovnìž i pøípadnou pomoc 
v bufetu. 

Organizátoøi
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užili spoustu legrace.S pilotem v kabinì
Ale jak se lidovì øíká „to nejlepší na 

Na naší zpáteèní cestì z dovolené na konec“. Právì zde, v Gutech, v jednom
Kypru jsme mìli v letadle prima po- z nejstarších døevìných kostelù (1563) 
sádku. Byla moc vtipná a milá. na Tìšínsku, jsme mìli možnost prožít
Vykládali zajímavosti, tøeba co je pod to nejkrásnìjší z celého dne – Mši 
námi za ostrov, kolik km za hodinu svatou, kterou pro nás a pár místních 
uletíme a kolik spotøebujeme leteckého obyvatel sloužil Otec Jan. No, øeknìte 
petroleje. A tak vyhlásili soutìž o nej- sami: Není to snad krásné putování
lepší básnièku o dnešním letu nebo našimi Beskydy s Pánem? Jak lépe 
o našem pobytu na Kypru. Vyhrávají využít prázdninový den než obdivovat
první tøi místa a ty jdou do kabiny dílo našeho Stvoøitele v pøírodì a poté 
k pilotùm! A tak jsem si øekla, že za se s Kristem setkat v Eucharistii?
zkoušku to stojí a snažila jsem se nìco B.B.
vymyslet. Za dobrých 8 minut byla 
docela pìkná básnièka na svìte. Letuš- Zážitek z tábora
ka je pak všechny posbírala a zaèali to 

Jednoho krásného sluneèního dnehodnotit. Za 10 minut už vìdìli první
jsem se koneènì doèkala. Jedu natøi místa a mezi nimi jsem byla i já! 
tábor! Hroznì jsem se tìšila. Já a má A tak jsme já ještì s jednou holkou a 
kamarádka jsme dostaly za úkol vy-klukem šli k pilotùm do kabiny. Ta
myslet pár zábavných her. S chutíkabina je opravdu malá, tak tak jsme 
jsme se do toho pustily.se tam všichni tøi vlezli. Jsou tam

samé tlaèítka a budíky. Chvilku jsme Na táboøe se nám líbilo, ale mìly jsme 
si s nimi povídali a oni nám vykládali jeden velký problém – každý veèer jít 
rùzné zajímavosti a pak už jsme mìli brzy spát. Nìjak se nám to vymklo 
zaèít pøistávat, tak jsme si museli jít z rukou – ne a ne usnout. A tak místo 
sednout. Ale byl to pro mì opravdu toho, abychom spaly jsme mastily 
hezký zážitek, na který nikdy ne- karty. Nemohly jsme moc nahlas 
zapomenu! mluvit, a tak jsme si radìji dopisovaly.

Veronika Kozoková Jedna noc se nám ale opravdu
povedla. Nudily jsme se èím dál tím 

A zde si dovolíme (redakce) otisknout víc a zaèaly jsme prozvánìt mobilními 
výše uvedenou básnièku: telefony kluky. Vedoucí to ale brzy 

zjistil a mobily nám zabavil. Jenže to 
Nad námi je Airbus 300 nemìl dìlat. 
naše cesta je však jistá, Kluci nám slíbili, že nás pøijdou v noci 
vždy� kapitán Pavlíèek navštívit, ale „sliby-chyby“ – jak už to 
urèitì je profíèek. bývá, nepøišli. Tak jsme se rozhodly,

že pùjdeme my za klukama. No pros-Ve vzduchu si prozpìvuje,
tì, když nepøijde hora… Té noci jsme zahrádku v Dejvicích jistì udržuje.
si užily velikou švandu, avšak asi po Bìhem cesty zajímavosti vykládá,
pùl hodinì na nás vlítli vedoucí a bylo létat s ním je prostì PARÁDA!
po legraci. A neptejte se co nás èekalo. 
S kamarádkou jsme si pøedstavovaly

Na výletì s Otcem Janem to nejhorší, ale nakonec trestem, který
jsme podstoupily bylo mytí nádobí. V úterý 15. 8., pøesnìji v den slavnosti
Ještì, že tak!!!Nanebevzetí Panny Marie, vyrazila
A ponauèení pro pøíštì? No prostì vzít skupinka asi 23 lidí (kterou tvoøily 
si dostatek práškù na spaní.dìti a mládež naší farnosti) v èele 

K & Ks Otcem Janem na hory. Našim 
prvním cílem byl Javorový vrch. 
Vzhledem k tomu, že nejmladšímu 
èlenu naší výpravy nebylo ještì ani
5 let, rozhodli jsme se Javorový zdolat 
s pomocí lanové dráhy. Na Javorovém
jsme pak obdivovali krásu pøírody a 
nádherný výhled nejen na naše mìsto. 
(Menší dìti stále ještì vstøebávaly 
obrovské zážitky z lanovky.) Samo-
zøejmì jsme také zavítali do turistické
chaty, abychom se obèerstvili a po-
silnili na další èást našeho výletu. 
Tentokrát jsme mìli namíøeno ke
døevìnému kostelíku Božího Tìla 
v Gutech. Tam jsme dorazili zhruba po 
2,5 hodinách chùze. Není potøeba se 
asi na tomto místì zmiòovat o tom, že 
to byla cesta velmi veselá, a že jsme si 

A

A

A

A

A

SOUTĚŽ

Malá schola 
a její prázdniny

Co dìlá schola o prázdninách? Zpívá 
a užívá si prázdnin. Tradièní ètvrteèní 
zkoušky se o prázdninách pochopitelnì 
nekonají, ale do liturgie se zapojujeme 
zpìvem stejnì jako bìhem školního
roku, tedy každou druhou nedìli na 
„dìtské“ Mši svaté, která zaèíná v 10 
hodin. Kromì toho jako každoroènì
jsme i letos spolu strávili 7 dní na 
letním táboøe. 

Tentokrát se tábor nekonal jako
obvykle v Horní Lomné, ale v Trnávce
(poblíž Petøvaldu u Nového Jièína). 
Užili jsme si spoustu legrace a v pod-
statì to byla taková „vìtší rodinná
dovolená s Bohem“. Není možné popsat 
vše, co jsme spoleènì prožili v nìkolika
vìtách. Snad jen ve zkratce se zmíním 
o tom, že napø. nechybìla volba Miss 
a tradièní táborák, modelovali jsme 
z hlíny, navštìvovali jsme místní kou-
palištì, absolvovali jsme „stezku odva-
hy“, vyrábìli jsme „maxi“ rùženec, 
…atd. Nejkrásnìjší ale bývaly veèery,
kdy jsme vyráželi s kytarou za Pánem
do místního kostela. Tam jsme Mu 
pøicházeli doslova „vysypat obsah 
našich srdcí“, tam jsme se Mu uèili 
naslouchat a tam jsme také od Nìj 
dostávali spoustu milostí a darù.

Za tento krásný týden plný radosti
patøí nejvìtší dík samozøejmì Panu
Bohu, ale také bychom rádi prostøed-
nictvím MOSTu podìkovali panu
Macurovi, který nám zajistil odvoz 
a také finanènì pøispìl na náš tábor.
A v neposlední øadì bychom chtìli 
rovnìž podìkovat místnímu panu
faráøi, kterým je P. Jan Maria Hnátek, 
za to, že nám umožnil tábor ve své 
farnosti zorganizovat, za mši svatou za 
nás obìtovanou, za jeho vstøícnost, 
ochotu a za èas, který nám vìnoval.

B.B.

Poděkování

Ve dnech 24. – 30. 7. byla naše „Malá 
schola“ na táboøe v Trnávce.
Zúèastnilo se asi 21 dìtí. Byl to 
skvìlý týden plný her, soutìží,
zábavy, plavání, legrace, nových
poznání a nových pøátelství.
Tímto bych chtìla podìkovat našim 
hlavním vedoucím Basi a Jarkovi,
kteøí tento tábor tak úžasnì 
zorganizovali a také Petøe, Andrejce a 
Ivèi. A zároveò náš velký dík patøí i 
panu Macurovi, který nám vìnoval
sponzorský dar.

Barèa

A

Oznámení

Zkoušky „Malé scholy“
se z organizaèních dùvodù 
ve školním roce 2006/2007 

pøesouvají ze ètvrtku na nedìli 
vždy od 9,00 h – 10,00 hod. 

První zkouška se uskuteèní v nedìli 
10. záøí v 9,00 hod. 

v sálce na faøe.

Srdeènì zveme všechny naše 
„stálé zpìváky“ a také moc rádi 

uvítáme nové „posily“ 
(ve vìku od 4 let).

Už se na Vás všechny moc tìšíme.

B a J a M

A

A

A

A

V pøedprázdninovém èísle MOSTu jsme vyzvali mladé ètenáøe MOSTu, aby nám 

poslali své prázdninové zážitky. Na této stranì zveøejòujeme pøíspìvky se vzpomín-

kami na prázdninové èasy s tím, že oèekáváme další a ty zveøejníme v pøíštím èísle. 

*  *  *

*  *  *



7

sexuality, drog, homosexuality, problémy veMilí bratøi a sestry, Svoje krátké povídání bych zakonèil asi 
farnostech, apod. tímto zpùsobem: Víte, misionáøi èasto cestují,rok se s rokem sešel, a já se s vámi mohu

èasto musí mìnit prostøedí, kde žijí, a postele,Pokud lidé pøicházejí a poslouchají Božíopìt dìlit o své zkušenosti - pro mne tentokrát 
na kterých spí; musí se potýkat s rùznými slovo a uèení Církve, zkonkretizované proo mnoho víc rozmanitìjší, než ty pøedchozí.
tìžkostmi, jak na úrovni materiální tak lidské,urèitou problematiku do podoby katechezí èiMnozí z vás si pamatují na to, že po 
v podobì odmítání, èasto i pohrdání ze stranyosobních pohovorù, a posléze tito lidéskonèení studií v Øímì, jsem v záøí minulého
nìkterých lidí,... ale vidìt Boží zázraky, Boží spolupracují s tímto konkrétním slovem veroku zapoèal svoji dvouletou „misijní praxi“.
moc a lásku na vlastní oèi, to pak stojí za to jít svém životì, Boží moc skuteènì pùsobí aV diecéznì-misijních semináøích Redemptoris
do èehokoliv, k èemu Bùh èlovìka zve, a jít projevuje se reálným zpùsobem.Mater jsou totiž do formace pro knìžství
kdekoliv, kam ho posílá! Stojí to opravdu za to!Nedávno mi jeden èlovìk øekl: „Pro mne jezahrnuty (ještì pøed vysvìcením na jáhna a

dùležitý Bùh, ale ne Církev.“ Kdyby tento èlovìkpoté za šest mìsícù na knìze) 2 až 3 roky misií 
mìl možnost vidìt alespoò støípek z toho, conìkde ve svìtì. Já jsem byl minulý rok pøiøazen Na závìr, tak jako vždy, vás chci požádat,
jsem tento rok vidìl já, tzn. to, jak Bùh konádo ekipu (=skupina nìkolika lidí, kteøí pracují bratøi a sestry, o vaše modlitby za sebe i za
skrze Církev pro dobro a záchranu èlovìka,spolu), který je zodpovìdný za evangelizaci všechny ty, kteøí kdekoliv na svìtì pracují
urèitì by zmìnil svùj názor. Ježíš ustanovilbývalé Jugoslávie. Tento ekip tvoøí O. Giacomo v evangelizaci.

Zdenìk Gibiecsvoji Církev, aby byla pro lidstvo prostøednicíRaineri, knìz pocházející z mìsta Brescia na
spásy, aby díky svátostem, díky Božímu slovuseveru Itálie, a paní Lucia Toso, taktéž z Itálie, 
a díky moci, kterou má od Boha, ukazovalanarozená v Benátkách, která zasvìtila celý svùj
lidstvu „cestu domù“ k nebeskému Otci.život evangelizaci. Oba mají 68 let a oba 

pracují v bývalé Jugoslávii pøes 30 let. Každé Dnes lidé v zemích západní Evropy,
2 až 3 roky pak dostávají do ekipu jednoho a nakonec i u nás, øíkají, že je Církev zastaralá,
bohoslovce, který jim pomáhá, a jehož úkolem nemoderní, nejednou hlasitì požadují, aby se
je tedy pøedevším se uèit a sbírat zkušenosti. koneènì stala liberálnìjší... Já jsem tento rok
Mám tedy v této roli za sebou první rok, o je- vidìl v praxi, že právì ta dvoutisíciletá
hož zkušenosti bych se chtìl s vámi podìlit: zkušenost Církve, její vìrnost Evangeliu

a Tradici Otcù, z ní dìlá skuteènì moudrouZe zemí bývalé Jugoslávie jsme tento rok
a milující Matku, která nosí v sobì živého pracovali pouze v Chorvatsku a ve Slovinsku,
Ježíše Krista, který tak jako pøed dvìma tisíciavšak pøíští rok se nám rýsují nìjaké aktivity i 
lety, tak i dnes køísí k životu ty, kteøí už v Srbsku a v Bosnì a Hercegovinì. Naše
duchovnì doslova zemøeli. Živý Ježíš Kristus pùsobení se odehrává pøedevším ve farnos-
dává i dnes milost vzájemného odpuštìní, dávátech, a jedná se o katechetickou èinnost a 
neøešitelným situacím nové obzory a nadìje;o práci s lidmi. Pomìrnì hodnì cestujeme: od 
pomáhá nést køíž a èiní z nìho pro èlovìkaøíjna minulého roku do konce èervna tohoto
jednu milost, dává smysl života tìm, kteøí horoku jsme najezdili v autì pøes 40 tisíc km, a 
ztratili, a dokonce si ho chtìli sami ukonèit. Je takovými záchytnými mìsty pro práci v daných
to On, který dává smysl celému stvoøení.oblastech byly tento rok napø. Zagreb, Pula,

Split a Zadar v Chorvatsku a Ljubljana ve Já jsem tento rok skuteènì vidìl, že Ježíš je 
Slovinsku. Co se týèe jazyka, tak mohu øíci, že vzkøíšený, a že doprovází každého èlovìka na
pomalu vstupuji do chorvatštiny, jejíž znalost jeho osobní cestì. Vidìl jsem, jak velmi Bùh 
mi však staèí spíše pro neformální komunikaci, miluje èlovìka, kterému kromì všech materiál-
protože pro veøejnou katechetickou èinnost to ních a duchovních darù dává také rùzné køíže, 
není zapotøebí, jelikož nás pøekládají z italštiny. se kterými mu pøichází na pomoc, aby se 
Intenzita naší práce se dá popsat asi tak, že za èlovìk - ve své pýše a ve své skryté touze být 
tìch 10 mìsícù jsme mìli prakticky skoro bohem - sám nezahubil.
každý den nìjaké setkání pro 50, 100, 200 i 
500 lidí, náš program byl tedy doslova nabitý.

To, za co jsem Bohu velmi vdìèný, jsou
hluboké zkušenosti O. Giacoma a paní Lucie, 
které získali pøi øešení konkrétních životních
problémù mnoha lidí a ze kterých já mohu
velmi mnoho èerpat. Jak veliká Boží moudrost
a Boží moc se projevovala v jejich odpovìdích
a v øešení rùzných tìžkostí (mnoho z nich na 
rovinì skuteènì existenciální), které s nimi 
pøicházeli konzultovat rùzní lidé!

Tento rok jsem si také daleko více uvìdomil,
jak dùležitou úlohu má Církev (kterou pøedsta-
vuje biskup, knìží ve farnostech èi misionáøi),
která pøichází na pomoc lidem v jejich konkrét-
ních problémech, jako jsou rozbitá manželství,
problémy s dospívající mládeží, vztahù v rodi-
nì, problémy pøedávání víry dìtem, problémy

PRVNÍ ROK MISIÍ

dne 30.09.2006 do Rybárny pod 
kostelem na tøinecké vinobraní.
Vinná réva v Tøinci - zázrak? Nikoli - 
to pouze místní organizace KDU-ÈSL 
opìt dodala rajský vinný mok z mo-
ravských úrodných vinic do našeho 
mìsta k útìše srdcí tìch, kdož se 
dokážou bavit, zpívat a hrát. 
Pouhých 180,- Kè postaèí k tomu,
abyste kromì slosovatelné místenky
obdrželi chutnou veèeøi a bohatì 
prostøený stùl. A samozøejmì svoji 
chu� mùžete obohatit rovnìž
kvalitním moravským vínem, 
popøípadì i jiným, vašim chu�ovým
buòkám lahodícím mokem.
K dobré zábavì patøí i tanec a 
úèastníci minulých roèníkù této již 
tradièní akce mohou s klidným 
svìdomím potvrdit, že taneèní
kreace, jichž byli svìdky, byly 
srovnatelné s taneèky úèastníkù 
reprezentaèních tøineckých bálù 
v kulturním domì TRISIA. A to už si 
ani nepøipomínáme zpìv, který
k vínu bezesporu patøí a který na 
tøineckých vinobraních vždy za-
zníval do pozdních noèních hodin, 
chcete-li do brzkých hodin ranních.
Víc snad není tøeba dodávat, snad 
pouze to, že se vstupenkami na tuto 
již tradièní akci na vás èekáme 
v Domeèku u kostela každou nedìli 
ode dneška až do 24.9.2006.
Srdeènì všechny zve výbor KDU-ÈSL.

Svoláváme
pøátele
dobrého
vína

*  *  *
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22. nedìle v mezidobí (3.9.)
1. ètení: Dt 4,1-2.6-8; 2. ètení: Jak 1,17-
18.21b-22.27; Evangelium: Mk 7,18.14-
15.21-23
Žalm: odp. Hospodine, kdo smí prodlévat ve 
tvém stánku?
ref. Prawy zamieszka w domu Twoim Panie.

23. nedìle v mezidobí (10.9.)
1. ètení:  Iz 35,4-7a; 2. ètení: Jak 2,1-5; 
Evangelium: Mk 7,31-37 
Žalm: odp. Duše má, chval Hospodina.
ref. Chwal duszo moja Pana, Stwórcê 
swego.

Slavnost Panny Marie Bolestné (17.9.)
1. ètení: Žid 5,7-9; Evangelium: J 19,25-27 
nebo Lk, 2,33-35 
Žalm: odp. Zachraò mì svou slitovností,
Hospodine!
ref. Wybaw mnie, Panie, w mi³osierdziu 
swoim.

Výroèí posvìcení tøineckého farního 
kostela (24.9)
1. ètení: Iz 56,1.6-7; 2. ètení: Ef 2,19-22; 
Evangelium: Lk 19,1-10
Žalm: odp. Do domu Hospodinova s radostí
pùjdeme.
ref. IdŸmy z radoœci¹ na spotkanie Pana.

26. nedìle v mezidobí (1.10.)
1. ètení: Nm 11,25-29;  2. ètení: Jak 5,1-6; 
Evangelium: Mk 9,38-43.45.47-48
Žalm: odp. Hospodinovy pøedpisy jsou
správné, pùsobí radost v srdci.
ref. Nakazy Pana s¹ radoœci¹ serca.

Nedìlní a sváteèní
liturgie v záøí

Poøad bohoslužeb v záøí
1. Nedìle 3.9.2006 – 22. nedìle v mezidobí; 11. Každou nedìli pùl hodiny pøed veèerní
6.30 a 10.00 èesky, 7.50 a 17.00 polsky. mší svatou je adorace Nejsvìtìjší Svátosti
2. Pátek 8.9.2006 – svátek Narození Panny Oltáøní a svátostné požehnání. Poslední
Marie. nedìle v mìsíci – Mariánské veèeøadlo.
3. Nedìle 10.9.2006 – 23. nedìle v mezi- 11. V prùbìhu týdne mše svaté zaèínají
dobí; 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 v 6.35 a 17.00 hodin. V pondìlí, støedu, 
èesky. pátek - ranní èesky, veèerní polsky. V úterý,
4. Ètvrtek 14.9.2006 – svátek Povýšení ètvrtek, sobotu - ranní polsky, veèerní
svatého køíže. èesky.
5. Pátek 15.9.2006 – Slavnost Panny Marie 12. Každý ètvrtek od 16.00 a první pátek po 
Bolestné, spolupatronky tøineckého farního ranní mši svaté je výstav Nejsvìtìjší
kostela. Svátosti Oltáøní.
6. Nedìle 17.9.2006 – poutní slavnost v tøi- 13. Každý pátek po ranní i veèerní mši svaté
necké farnosti; 6.30 a 10.00 èesky, 7.50 a je výstav Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní s mod-
17.00 polsky. Od 14.00 hodin zaèíná litbou Korunky k Božímu Milosrdenství. První
zahradní slavnost ve farní zahradì. pátek v mìsíci - litanie a zasvìcení 
7. Nedìle 24.9.2006 – výroèí posvìcení Božskému Srdci Ježíšovu.
tøineckého farního kostela; 6.30 a 10.00 14. Mše svatá v Domovì dùchodcù na 
polsky, 7.50 a 17.00 èesky. Sosnì je každý pátek v 15.30. Pùl hodiny 
8. Ètvrtek 28.9.2006 – Slavnost sv. Václava, pøed zaèátkem mše sva té je možno
muèedníka, hlavního patrona èeského pøistoupit ke svátosti smíøení.  Mše svatá
národa. v Nemocnici Sosna je sloužena každou
9. Pátek 29.9.2006 – svátek sv. Michaela, sobotu v 15.30. Pøede mší sv. pøíležitost ke 
Gabriela a Rafaela, archandìlù. svátosti smíøení.
10. Nedìle 1.10.2006 – 26. nedìle v mezi-
dobí; 6.30 a 10.00 èesky, 7.50 a 17.00 Redakce neruèí za jazykový sled jednot-
polsky. livých mší sv. Sledujte vývìsku v kostele!

Pøíští èíslo MOSTu
vyjde 1. øíjna 2006.

Pøíspìvky mùžete zasílat
do 20.9.2006.

most

Denní modlitba Apoštolátu

Nebeský Otèe,
kladu pøed tebe celý dnešní den. 
Pøináším ti v nìm své modlitby, práce, 
radosti i utrpení ve spojení s Ježíšem 
Kristem, který ve mši svaté neustále 
zpøítomòuje obì� sebe samého za 
záchranu svìta.
Duch Svatý, který jej vedl, kéž je i mým 
prùvodcem a vyzbrojí mì silou pro 
svìdectví o tvé lásce.
To vše pøináším jako svou nepatrnou 
obì� spolu s Pannou Marií, Matkou 
našeho Pána a Matkou Církve, zvláštì 
na úmysly, které nám pøedkládá Svatý 
otec a naši biskupové pro tento mìsíc:

1. Úmysl všeobecný: Aby lidstvo 
využívalo sdìlovacích prostøedkù zod-
povìdnì a podle hlasu svìdomí.
2. Úmysl misijní: Aby Boží lid v misijních 
oblastech považoval za svùj zásadní 
úkol neustálý další duchovní rùst.
3. Úmysl národní: Aby státní instituce 
našly pozitivní pøístup k dialogu s círk-
vemi a uznaly jejich pøínos v životì 
spoleènosti.

Úmysly apoštolátu modlitby
– záøí 2006

sobota 9.9.2006 - Piesza pielgrzymka do 
Frýdku. O godz. 6:00 B³ogos³awieñstwo na 
drogê w koœciele NSJ w Czeskim Cieszynie. 
O godz. 14:30 odjazd autobusem do Frýdku
od piekarni Gvuzd z Trzyñca (zaliczka na 
autobus 100,- Kè).  Powitanie pielgrzymki
przed bazylik¹ w Frýdku i Msza œwiêta 
o godz. 16:00.

sobota 16.9.2006 – VIII Pielgrzymka
m³odych na Jasn¹ Górê. Wyjazd z Trzyñca
o godz. 8:00 od piekarni Gvuzd (zaliczka na 
autobus 200,- Kè).

sobota 23.9.2006 – Spotkanie Sympaty-
ków Radia Maryja o godz. 14:30 w salce 
parafialnej.

poniedzia³ek 25.9. – Spotkanie z Pismem
Œwiêtym o godz. 15:00 w salce parafialnej.

Na wyjazdy proszê siê zg³aszaæ w zakrystii!

Po prázdninové pauze jsme se 
zamýšleli nad dalším fungováním
nedìlní „školièky“. V hlídání se støí-
daly ètyøi dvojice dìvèat, ze kterých
byla vždy jedna plnoletá. Tøi z nich po 
prázdninách odcházejí do jiných 
farností, proto se obracíme na Vás,
mladá dìvèata, která byste byla 
ochotná tuto službu pøevzít. Jestliže 
se nenajdou dobrovolnice, fungující 
nedìlní „školièka“ bude muset být 
zrušena. Zájemkynì obracejte se na sl. 
Barbaru Bockovou na tel. 608 858 
996.

Maminky prosíme o pochopení. 
Bìhem mìsíce záøí nebude hlídání 
zajištìno. Další prùbìh fungování
škol ièky s ledujte  v  nedì ln ích 
ohláškách, pøíp. v MOSTu.

 Dìvèata ze školièky.

*  *  *

Hlídání dìtí

Program spotkañ


