
Opět začínáme

Stará a dobře známá věc: silvestrovská půlnoc, odbíjení hodin, cinkání číší- a "na zdraví..." 
Vítáme nový rok 2005. Stará, každoročně se opakující scénka, zopakována před několika dny 
nám připomněla, že jsme zase o jeden rok starší, což znamená o jeden rok zase blíže Božímu 
Království. Kolik různých přání bylo vysloveno a přijato... Jenomže tento rok má hned na 
svém počátku jedno bolavé místo. Svět se pomalu vzpamatovává z vánoční tragedie na 
ostrovech jihovýchodní Asie. Ve chvíli, kdy je tento článek psán, je nezvěstných asi dvě stě 
padesát Čechů... Kolik lidí vítalo Nový rok se slzami v očích a s bolestí v srdci: Kde jsou 
jejich příbuzní? Kde jsou hroby jejich zesnulých? Je to skutečnost, že se domů opravdu již 
nevrátí? ...Takových a podobných otázek se v hlavě a srdci rojí celá řada. Dokonce se 
dočítáme, že ono vánoční zemětřesení bylo zaznamenáno u nás na Moravě ve Slatinicích 
dokonce osm minut po jeho začátku. Přístroje totiž zaregistrovaly změnu tlaku podzemní 
vody a rozhýbaná hladina v podzemí měla výkyv o šedesát centimetrů.
A to jsme od epicentra pořádně daleko! V paměti se vynořují biblické příběhy o potopě světa, 
ale i o záchraně spravedlivého Noeho. Kolik smíchu na toto téma jsme zažili v socialistických 
školách! Jak by vůbec mohlo něco takového nastat?! ...Pohádky pro babičky, či malé děti. 
Když ale před lety se pod vodou ocitla část Moravy a o něco později i část Prahy, když jsme 
slyšeli o řádění živlu v Polsku a jinde, bylo tu a tam slyšet i takové hlasy: ono to v té Bibli 
přece jen není pohádka. Dokonce jeden, dnes již zesnulý spolubratr v kněžské službě, který se 
v době povodní vrátil z lázní, řekl: „Teprve teď, co jsem to prožil, bych mohl dětem v 
náboženství povyprávět, jaká asi byla ta potopa světa.“ Písmo svaté není kniha pohádek, ale 
slovo živého Boha člověku. Není tam jen vyprávění o potopě světa, ale i vyprávění o tom, jak 
Bůh uzavírá s lidstvem smlouvu, kterou známe jako Desatero Božích přikázání. V souvislosti 
s nedávnou katastrofou v jihovýchodní Asii jsem zaslechl zajímavý rozhovor. Bylo to v mé 
přítomnosti a já žasnul natolik, že jsem k tomu nepoznamenal jediné slovo. Ten rozhovor byl 
velice kratičký: První muž mluví o katastrofě zrovna v době vánoc, čas narození Krista a tady 
haldy mrtvých těl, dospělí, ale i děti... A ten druhý říká: ano, hrůza, ale jestlipak víte, že právě 
tato oblast je celá léta považována za cíl sexuální turistiky... Já jsem k tomu neřekl 
překvapením ani jediné slovo. Pokud chcete slyšet moji reakci, pak je zde: Modleme se za 
oběti i za pozůstalé. Prosme Boha o milosrdenství pro všechny a o Boží pomoc pro ty, kteří 
tam s pomocí spěchají. Pomozme, jak můžeme, jsou to naši bližní, jsou to lidé. Ale co z toho 
pro nový rok 2005? Mluví se u nás o malém počtu věřících. Co je toho příčinou? Víra je 
reakcí na zjevenou Boží pravdu. Máme-li ale strach Boží pravdy hlásat takové, jaké jsou a 
uchylujeme se jen k jakýmsi pravidlům slušného chování, co mají lidé s vírou přijímat? 
Pravidla slušného chování jsou jistě dobrá a vzácná, ale na to stačí lidský rozum a paměť. Co 
víme o Bohu? Máme pocit, že víme všechno? A tady jsme u kořene věci.
Vzpomněl při jednom rozhovoru po vánocích známý pražský kněz prof. Dr. Tomáš Halík na 
jedno setkání spolu s pražským světícím biskupem Václavem Malým v rozhlasovém studiu. 
Redaktor se pak ke konci rozhovoru obrátil na pana biskupa s otázkou: "Mohl byste říci našim 
posluchačům něco voňavoučkého?"
A profesor Halík dodává: Církev nebyla poslána Kristem, aby vytvářela jakési cukrové 
polevy. Kristus říká: Vy jste sůl země. Za toto panu profesorovi tleskám, protože sám jsem to 
vícekrát připomínal. Nečekejme od církve populismus, ani laciné přizpůsobování se době. To 
není naše poslání ani cesta. Mluví o tom sám Pán: Pozbude-li sůl chuť, čím bude osolena? 
Nehodí se k ničemu, než aby byla vyhozena a lidmi pošlapána. Přeji vám všem i sobě, 
abychom se v tomto novém roce, který je ke všemu Rokem Eucharistie, prohloubili právě ve 
věrouce. Jde o to, abychom mohli říci se sv. Pavlem: Vím, komu jsem uvěřil a jsem si jist. Z 
toho se pak odvíjí i všechno ostatní. Víra je dar schopnosti přijímat Boží skutečnosti takové, 
jaké jsou, byť jsou momentálně nad náš rozum. Neznamená to ale, že jsou proti našemu 



rozumu. Tak - Pán Bůh nám v novém roce žehnej a taky i připomeň, že církev nebyla a není 
hloupá, když třeba při římských průvodech při mariánských poutích ve Frýdku zpívá: Svatý 
Bože, svatý silný, svatý a nesmrtelný - smiluj se nad námi. Od moru, hladu, ohně a války, 
vysvoboď nás Pane. Od náhlé a nenadálé smrti - vysvoboď nás Pane. Ode všeho zlého -
vysvoboď nás Pane. Pamatujete si to? V duchu to zpívám, když vidím fotografie, či televizní 
záběry z ostrovů jihovýchodní Asie. Kéž nás Bůh chrání ode zlého. My v tom můžeme 
spolupracovat s Bohem právě zachováním nejen některých, ale všech přikázání Desatera. 
Jejich autorem přece není člověk, ale Bůh!

P. František

Ekonomické okénko: Bilancování a plánování s Otcem 
Františkem

V minulosti jsme Vás občas, drazí třinečtí farníci, informovali více nebo méně obsáhle o 
různých hospodářských aspektech života naší farnosti. Tentokrát MOST opustil roli 
informátora a převtělil se do role tazatele. Na naše dotazy odpovídala osoba dle církevního 
práva přímo zodpovědná za hospodaření farnosti - náš pan farář, P. František Vrubel. 

MOST: Jaký byl, Otče Františku minulý rok 2004 z hlediska hospodaření naší farnosti? Mají 
naše příjmy vzestupný či sestupný charakter? Jak moc pamatují naši farníci na svou farnost?

P. František: Co se týká hospodaření farnosti - nebyl minulý rok špatný, spíše naopak. 
Povedlo se splatit velikou půjčku Městskému úřadu v Třinci (dva miliony + úrok) a povedlo 
se udělat celou novou měděnou střechu na farní budově, což si vyžádalo náklad přes milion 
korun, z nichž zbývá doplatit něco přes tři sta tisíc. Kromě toho zde byly běžné výdaje, 
spojené s provozem kostela.

MOST: Velkou radostí pro Vás a jistě i pro nás je fakt, že se nám v prosinci podařilo zcela 
splatit téměř třímiliónový dluh z roku 2000, který vznikl při generální opravě fasády farního 
chrámu, při stavbě století. Dá se nyní zhruba říct, kolik nás celkem vlastně ta oprava stála? 
Neměl jste někdy pochybnosti nebo obavy z velikosti našeho dluhu? 

P. František: Nemluvil bych o stavbě století, protože jsme nic nového nepostavili, ale o 
náročné generální opravě. Celý ten „špás“ stál 3.662.907,- Kč. Když připočteme úrok z 
půjčky, pak to byly necelé 4 miliony korun. Tak trochu obavy jsem měl, ale věřil jsem, že 
jestli se jedná o kostel, který je domem Božím, že Bůh pomůže,- a pomohl. Městskému úřadu 
v Třinci, který nám velmi pomohl poskytnutím půjčky, abychom vyplatili firmu, jsem poslal 
poděkování za jejich pomoc s přáním všeho dobrého do nového roku 2005.

MOST: Jak jsme na tom na přelomu roku 2004/2005 v oblasti našich závazků?

P. František: Na přelomu roku 2004-2005 na tom v oblasti závazků jsme tak, jak jsem napsal 
výše: kostel je vyplacen, chybí doplatit ještě střecha na faře. 

MOST: Jaké máte další plány v oblasti zvelebování naší farnosti? Jaké jsou naše nejbližší 
plány na začínající rok? Není tam, resp. v delším časovém horizontu místo například na 
stavbu tzv. farního domu, kde by se mohly konat různé farní aktivity a který by převzal úlohu 
dnešní „salky“?



P. František: Další plány jsou následující: nová okna a nové podlahy ve farní
budově (kromě podlah chodeb, které jsou nové). Čištění a konzervace fasády na farní budově, 
další výměna vitráží ve farním kostele, generální oprava schodišť v kostele, přestavba 
bočního vchodu na bezbariérový vchod. I domeček volá po různých nutných opravách... 
Otázka tzv. farního domu bude tedy hudbou budoucnosti, i když bych si jej velmi přál, 
protože jedna sálka na faře opravdu do budoucna nemůže stačit. Podotýkám ale: zvažme své 
finanční možnosti, případnou cenu. Nejde o to stavět palác, ale nejde ani o to postavit nějakou 
boudu. Já do dalších dluhů jít nechci. Jiná věc, týkající se budoucího farního domu: Takový 
dům by jistě potřeboval nějakého hospodáře, který by se o něj po všech stránkách staral. Po 
zkušenostech mám ale vážné obavy, že bych jím nakonec musel být já sám.

MOST: O Vánocích 2004 byl náš kostel opravdu opět tradičně nádherně vyzdoben a ustrojen. 
Komu byste chtěl při této příležitosti poděkovat? 

P. František: Chtěl bych poděkovat všem: těm, kteří uklízeli,- a bylo jich hodně. Těm,
kteří dávali dohromady stromky, těm, kteří aranžovali květiny, všem, kteří na to přispěli. Chci 
poděkovat i službě varhaníků, kostelníků, ministrantů, scholy, obou sborů s jejich vedením. 
Chci poděkovat taky našim elektrikářům panu Františku Zawadovi a panu Bronislavu 
Strokoszovi za jejich péči o vše, co je jakkoliv spojeno s elektřinou v kostele. Všem Vám 
upřímné Pán Bůh zaplať. 

MOST: Děkujeme i my za příkladnou starost o farnost jak z hlediska materiálního, ale 
zejména děkujeme za duchovní službu v celé její šíři a bohatosti. Věříme, že s pomocí Boží se 
nám podaří splnit naše nemalé plány. 

PODĚKOVÁNÍ
 „ Z lásky posíláme dík
Všem drahým
Uslyšel bližní křik
Tak pohlazením vlahým
Na tvář dítěte
Vloudil se úsměv
Mám tě rád světe
Slyš můj zpěv.“

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem farníkům, všem lidem se srdcem na pravém 
místě, kteří přispěli svým darem pod obrovský vánoční stromeček v našem stacionáři LYDIE. 
Přáli bychom Vám vidět ty šťastné dětské oči při rozbalování vánočních překvapení.
Svátky vánoční se od věků pojí s obdarováním blízké osoby, proto si velice vážíme nápadu, s 
kterým přišla před několika lety Vaše farnost, organizovat v období Vánoc adventní sbírku. 
Naše finanční možnosti jsou dost omezené, takže tolik krásných a hodnotných dárků bychom 
nemohli dětem nikdy koupit. Proto ještě jednou z celého srdce Všem děkujeme a do Nového 
roku přejeme mnoho zdraví, lásky a Božího požehnání.

Děti a pracovníci stacionáře LYDIE . 
V Českém Těšíně 3. ledna 2005 Jana Kadlubcová 
vedoucí stacionáře



Nový rok - nový začátek 

V životě existují výjimečné okamžiky, kdy se nám nabízí mimořádná příležitost začít znovu. 
Nový rok takovým okamžikem je. Podnes si většina lidí uchovala pocit tajemna obestírající 
nás pokaždé, když starý rok končí a nový začíná. Mnozí touží prožít naplno tento okamžik, 
kdy staré ustupuje novému a zanikající vznikajícímu. Je to úžasná a přitažlivá chvíle. 
Oslavit začátek nového roku správně je umění. Nám křesťanům přináší totiž ještě něco víc 
než vzájemné přání šťastného nového roku. 
Hle - všechno tvořím nové! - praví Bůh (Zj 21,5). Všecko nové je třeba brát vážně. Máme 
právo počítat s tím, že nám Bůh poskytne nové možnosti, ukáže nové cesty a vloží nám do 
srdce nová přání. Je něco velkého a krásného v tom, že nic v životě nemusí setrvávat ve 
stereotypu ani pokračovat beze změny a stále jen opakovat zaběhnuté vzorce. Náš život může 
být proměněn a dostávat stále novou tvář. 
Navenek zůstaneme pravděpodobně ve stejných životních podmínkách: se stejným manželem 
či manželkou. Rozhodující však nejsou vnější okolnosti, ale náš postoj a způsob, jak na ně
reagujeme. V tom se ukrývají naše možnosti stálého vývoje a proměny. 
Povzbuzením k obnově se stává právě skutečnost, že nám Pán dopřává začít nový rok. 
Nepřeje si, abychom v něm žili stejně jako v právě uplynulém. Touží po tom, abychom se 
setkali novým způsobem s ním i s těmi, které nám na naší cestě pošle. 
Jsme na cestě k bohatšímu životu. 

Z knihy I dnes je den Boží

Pozvánka na ples 

Všechny Vás srdečně zvu na IX. charitní ples, který se koná v sobotu 29. ledna 2005 od 19. 
hodiny v Domu PZKO v Dolní Lištné.

Kromě zábavy Vás čeká pestrý program, bohatá tombola, perfektní hudba. 
Cena vstupenky: 250,- Kč (v ceně je přípitek, večeře, zákusek a káva). 
Vstupenky lze zakoupit v Domečku nebo rezervovat na číslech telefonů 604 383 876, 608 031 
383, 974 732 245. 
Vítáme každou pomoc do kuchyně a do bufetu. 

Všichni jste srdečně zváni. 

Ing. Martin Plitko, ředitel Charity Třinec

Poděkování 

Chtěla bych tímto poděkovat všem obětavým mladým lidem, kteří jsou ochotni si v neděli 
udělat čas a na faře hlídat naše děti během mše svaté. Velmi si vážíme toho, že i v době 
vánoční obětovali svůj klid, pohodlí domova a věnovali se dětem, aby si rodiče mohli plně 
prožít mši svatou. 
Děti se do „nedělní školičky“ velmi těší, mohou si tam hrát, někdy dívat na pohádky či kreslit. 
Rodiče se nemusí bát je svěřit do jejich rukou a mohou se tak plně věnovat bohoslužbě. Často 



se mluví o tom, co s dětmi při mši svaté a toto je jedno řešení. Má svoje pozitiva. Jsem matka 
tří dětí a těší mne, že je zde taková možnost. Děti se taky radují každou neděli, že půjdou „do 
školičky“. 
Děkujeme. 
S.K.

Poselství svatého otce 
Jana Pavla II. 
k xx. světovému dni mládeže
(KOLÍN, SRPEN 2005)

„Přišli jsme se mu poklonit.” (Mt 2,2) 

Milovaní mladí!

1. Tento rok jsme slavili XIX. světový den mládeže a rozjímali jsme nad přáním některých 
Řeků, kteří přišli na Velikonoce do Jeruzaléma: „Chceme vidět Krista.” (srov. Jan 12,21) 
Nacházíme se na cestě do Kolína, kde se v srpnu 2005 uskuteční XX. světový den mládeže.
„Přišli jsme se mu poklonit.” (Mt 2,2) To je téma nadcházejícího světového setkání mladých. 
Je to téma, které dovolí mladým lidem všech světadílů znovu si projít cestu mudrců, jejichž 
ostatky se podle jedné zbožné tradice uctívají právě v tomto městě, a setkat se jako oni s 
Mesiášem všech národů.
Opravdu, Kristovo světlo ozářilo chápavost a srdce mudrců. „Vydali se na cestu” (Mt 2,9), 
vypráví evangelista, vrhnuli se s odvahou po neznámých stezkách a podnikli dlouhou a 
nesnadnou cestu. Neváhali nechat všeho, aby mohli jít za hvězdou, kterou viděli zářit na 
východě (srov. Mt 2,1). Také vy, drazí mladí, napodobte mudrce a ze všech míst světa se 
pusťte na „cestu” do Kolína. Je důležité, nejen abyste se starali o praktickou organizaci 
Světového dne mládeže, ale je třeba, abyste na prvním místě pečovali o duchovní přípravu v 
atmosféře víry a naslouchání Božímu slovu. 

2. „A hle - hvězda (…) šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě.” (Mt 2,9) 
Mudrci přišli do Betléma, neboť se nechali poslušně vést hvězdou. Dokonce „jakmile uviděli 
hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí.” (Mt 2,10) Milovaní, je důležité naučit se 
rozpoznat znamení, kterými nás Bůh volá a vede. Když jsme si vědomi, že nás vede On, naše 
srdce zakouší hlubokou a opravdovou radost, která se pojí s živou touhou setkat se s ním a s 
vytrvalým úsilím poslušně ho následovat. 
„Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií.” (Mt 2,11) Na první pohled nic 
zvláštního. A přece toto dítě je jiné než ostatní: je to jednorozený Syn Boží, který se zřekl své 
slávy (srov. Fil 2,7) a přišel na svět, aby zemřel na kříži. Sestoupil mezi nás a stal se chudým, 
aby nám zjevil božskou slávu, kterou budeme plně kontemplovat v nebi, naší blažené vlasti. 
Kdo by mohl pomyslit na větší znamení lásky? Zůstáváme ve vytržení před tajemstvím Boha, 
který se poníží, aby na sebe přijal lidskou přirozenost až po obětování se za nás na kříži (srov. 
Fil 2,6-8). Ve své chudobě přišel, aby hříšníkům nabídl spásu, Ten, který - jak nám připomíná 
svatý Pavel - „ačkoli bohatý, stal se pro vás chudým, abyste vy zbohatli z jeho chudoby” (2 
Kor 8,9). Jak poděkovat Bohu za tak nezměrnou dobrotu?

3. Mudrci se setkali s Ježíšem v městečku „Bet-lehem”, což znamená „dům chleba”. V prosté 
betlémské jeskyni leží na troše slámy „pšeničné zrno”, které zemře, aby přineslo „hojný 
užitek” (srov. Jan 12,24). Ježíš se během svého veřejného života, když mluvil o sobě a o svém 



spásonosném poslání, odvolával na obraz chleba. Řekl: „Já jsem chléb života!” „Já jsem 
chléb, který sestoupil z nebe.” „A chléb který já dám, je mé tělo, obětované za život světa.” 
(Jan 6,35.41.51)
Projdeme-li s vírou cestu Spasitele od chudoby jesliček až po opuštěnost na kříži, pochopíme 
lépe tajemství jeho lásky, jíž vykoupil lidstvo. Dítě, Marií opatrně uložené ve stáji, je Člověk-
Bůh, kterého uvidíme přibitého na kříži. Ten samý Spasitel je přítomný ve svátosti 
eucharistie. V betlémském chlévě se v prostém vzezření novorozeněte nechá uctívat Marií, 
Josefem a pastýři; v proměněné hostii ho uctíváme svátostně přítomného v těle, krvi, duši a 
božství a dává se nám jako pokrm věčného života. Mše svatá se tak stává pravým setkáním 
lásky s Tím, který se zcela vydal pro nás. Neváhejte, drazí mladí, odpovědět mu, když vás zve 
„k Beránkově svatební hostině” (srov. Zj 19,9). Naslouchejte mu, připravte se odpovídajícím 
způsobem a přijímejte svátost oltářní zvláště v tomto Roce eucharistie (říjen 2004 - 2005), 
který chci vyhlásit pro celou církev.

4. „Padli na zem a klaněli se mu.” (Mt 2,11) Dítě, které Maria tiskne v náručí a v němž 
mudrci poznali a uctívali toho, který byl očekáván národy a předpověděn proroky, dnes 
můžeme uctívat v eucharistii a uznat ho jako našeho Stvořitele, jediného Pána a Spasitele.
„Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.” (Mt 2,11) Dary, které 
mudrci věnovali Mesiáši, symbolizují pravou úctu. Zlatem zdůraznili královské božství; 
kadidlem ho vyznali jako kněze Nové smlouvy; tím, že mu dali myrhu, oslavili proroka, který 
prolije vlastní krev pro usmíření lidí s Otcem. 
Drazí mladí, nabídněte i vy Pánu zlato svého bytí, neboli svobodu následovat ho z lásky, a 
odpovědět mu tak věrně na jeho zavolání; nechte k němu vystoupat kadidlo své vroucí 
modlitby ke chvále jeho slávy; obětujte mu myrhu, neboli vděčnost Jemu, pravému Člověku, 
který nás tak miloval, že za nás zemřel na Golgotě jako zločinec.

5. Klanějte se jedinému pravému Bohu, přiznejte mu první místo ve svém bytí! Modloslužba 
je stálým pokušením člověka. Bohužel jsou lidé, kteří hledají vyřešení problémů v 
náboženských praktikách neslučitelných s křesťanskou vírou. Pokušení věřit jednoduchým 
mýtům úspěchu a moci je silné; je nebezpečné souhlasit se zamlženými pojetími svatého, 
která představují Boha ve formě kosmické energie nebo jinými způsoby, které se neshodují s 
katolickým učením.
Mladí, nevěřte lživým iluzím a pomíjivým módám, které nezřídka zanechávají tragické 
duchovní prázdno! Odmítejte vábení peněz, konzumismu a lstivého násilí, které někdy 
předkládají masmédia. 
Klanění se pravému Bohu představuje opravdový postoj odporu vůči každé formě 
modloslužby. Klanějte se Kristu: On je kámen, na kterém postavíte svou budoucnost a 
spravedlivější a solidárnější svět. Ježíš je vládcem pokoje, pramenem odpuštění a usmíření, 
který může všechny členy lidské rodiny učinit bratry.

6. „Vrátili se do své země jinou cestou.” (Mt 2,12) Evangelium upřesňuje, že mudrci se poté, 
co se setkali s Kristem, vrátili do své země „jinou cestou”. Taková změna směru může 
symbolizovat obrácení, k němuž jsou voláni ti, kteří se setkali s Ježíšem, aby se stali pravými 
ctiteli, jaké On si přeje (srov. Jan 4,23-24). To s sebou nese napodobení jeho způsobu jednání, 
abychom sami sebe přinesli, jak píše apoštol Pavel, „v oběť živou, svatou a Bohu milou.” 
Apoštol pak dodává, abychom se nepřizpůsobovali tomuto světu, ale abychom se změnili a 
obnovili svoje smýšlení, abychom „dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a 
dokonalé.” (srov. Řím 12,1-2)
Poslouchat Krista a uctívat ho přivádí k odvážným volbám, k často hrdinským rozhodnutím. 
Ježíš je náročný, protože chce naše skutečné štěstí. Volá některé lidi, aby zanechali všeho a 



následovali ho v kněžství nebo v zasvěceném životě. Kdo zaslechne toto pozvání, ať nemá 
strach odpovědět „ano” a ať ho poslušně následuje. Ale kromě povolání k zvláštnímu 
zasvěcení je také povolání vlastní každému pokřtěnému člověku: i to je povolání k „vysoké 
míře” běžného křesťanského života, která je vyjádřena ve svatosti. Potkáme-li Krista a 
přijmeme-li jeho evangelium, náš život se změní a jsme jakoby tlačeni k tomu, abychom 
vlastní zkušenost sdělili druhým.
I dnes je mnoho těch, kteří ještě neznají Boží lásku nebo se snaží naplnit srdce 
bezvýznamnými náhražkami, a proto je nutné být svědky lásky kontemplované v Kristu. 
Pozvání k účastni na Světovém dni mládeže platí také pro vás, drazí přátelé, kteří nejste 
pokřtěni nebo kteří se neznáte k církvi. Není snad pravda, že právě vy žízníte po Absolutnu a 
hledáte „něco”, co dá smysl vašemu bytí? Obraťte se na Krista a nebudete zklamáni.

7. Drazí mladí, církev potřebuje pravé svědky pro novou evangelizaci: muže a ženy, jejichž 
život je proměněn setkáním s Ježíšem; muže a ženy schopné předat tuto zkušenost druhým. 
Církev potřebuje svaté. Všichni jsme povoláni ke svatosti, pouze svatí mohou obnovit lidstvo. 
Na této hrdinské cestě evangelia nás mnozí předešli. Vybízím vás, abyste se často dovolávali 
jejich přímluvy. Na setkání v Kolíně lépe poznáte některé z nich, jako svatého Bonifáce, 
apoštola Německa, a svaté města Kolína, zvláště Uršulu, Alberta Velikého, Terezii Benediktu 
od Kříže (Edith Stein) a blahoslaveného Adolfa Kolpinga. Mezi nimi chci zvláště jmenovat 
svatého Alberta a svatou Terezii Benediktu od Kříže, kteří se stejným vnitřním postojem 
mudrců vášnivě hledali pravdu. Neváhali dát své intelektuální schopnosti do služby víry, a tak 
svědčili o tom, že víra a rozum jsou spojeny a že se na sebe vzájemně odvolávají.
Milovaní mladí, kteří jste se vypravili na cestu do Kolína, papež vás provází svou modlitbou. 
Maria, „žena eucharistie” a Matka moudrosti ať podpírá vaše kroky, osvěcuje vaše volby, učí 
vás milovat to, co je pravdivé, dobré a krásné. Ať vás všechny přivede ke svému Synu, který 
jediný může uspokojit nejvnitřnější očekávání inteligence a srdce člověka.

Uděluji vám všem požehnání!

V Castel Gandolfu 6. srpna 2004

V tom vánočním čase…. 11. Setkání farnosti na Terase! 

V tom vánočním čase se naše farnost již tradičně schází na svém Setkání a nejinak tomu bylo 
i na sklonku prosince 2004, kdy farní sdružení Sanctus Albertus uspořádalo již 11. Setkání 
farnosti 2004, z toho šesté ve vlastní réžii. Vánoce v roce 2004 vyšly tak trochu zajímavě 
(spíš nezajímavě) na víkendové dny a tudíž náš tradiční sobotní termín vzal za své. Proto se 
Setkání uskutečnilo přes týden, v úterý 28. prosince 2004. Místem konání byl již tradičně 
velký společenský sál třineckého Domu kultury Trisia a začátek byl krátce po 15 hodině. Role 
moderátorů se v letošním roce zhostili - a nutno dodat, že velmi dobře - Barbara Bocková 
(moderovala již několik Setkání) a Jiří „Donutil“ Kuchař alias Jurek z werku. Celým setkáním 
nás krátkými zpěvy provázelo „příležitostné“ osmičlenné pěvecké těleso „a capella“ ve 
složení: Hanka Worková, Sylva Białońová, Kasia Zawadová, Agata Kreželoková, Janusz 
Kroczek, Wiesław Wania, Dominik Szlaur a Genio Worek. Zazpívali nám celkem 5 skladeb, 
například originální a jednorázové „Farní setkání začíná“, světoznámé „Air“ od Johanna 
Sebastiana Bacha nebo White Christmas v angličtině! Zaslouží si pochvalu za skvělý nápad a 
netradiční přístup. Několik hezkých slov nám rovněž na úvod řekl P. Jan Mazur a poté i 
třinecký bohoslovec v Římě (a jak řekli moderátoři - i cestovatel, ale nikdo neví co víc…) 
Zdeněk Gibiec. Pavla Golasowská nám přiblížila farní modlitební aktivitu matek za své děti a 



bezesporu je moc dobře, že ve farnosti taková skupina je! Slečna Daniela Worková nám 
krásně zahrála na klavír Dusíkovou Sonátu B-dur. Tombola se letos losovala nadvakrát a 
štěstí se tentokrát usmívalo (přímo zubilo) na jednu rodinu, kterou nějak shodou náhod dobře 
známe… Po přestávce jsme mezi námi přivítali netradičního hosta, pana Tadeusza Filipczyka 
z Návsí, „gorola z Góralije“, který nám po našemu povyprávěl lidové příběhy a nejednu 
lidovou moudrost a „vysvětlil“ spoustu otázek ohledně vzniku goroli a Góralije…bylo to 
velmi příjemné poslouchání…a kdo chtěl, mohl si z jeho slov i něco poučného vzít pro sebe. 
Zejména radu, že je třeba se radovat z každého pěkně prožitého dne. Poté scéna patřila 
pohádce: netradiční formou jsme mohli shlédnout a hlavně uslyšet slavnou Popelku, tady 
„Popolušku“ v krásné zvučné slovenštině. Hlavní role se skvěle zhostil P. Jan, sekundovat se 
mu snažili vybraní čtyři farní akolyté v rolích Krásného Prince, Dobré víly, Škaredých sester 
a Rozprávača. Scéna poté patřila 4 dívkám z Malé scholy: Lucce a Pavle Wojnarovým, Pavle 
Havrlantové a Andrei Lipowské, které nám předvedly inscenaci na téma: Stromy. Setkání 
bylo tradičně ukončeno lámáním oplatků a vzájemným přáním si všeho dobrého v 
nadcházejícím roce 2005. Pak setkání pokračovalo neformálním posezením u stolů a mladší 
věkem si s chutí zatancovali na diskotéce v zrcadlovém salónku… Každopádně srdečně 
děkujeme všem, kteří si našli čas a navštívili naše setkání, díky Vaší účasti víme, že 
organizace takové akce má smysl a nic nepotěší organizátory více než plný sál a plné balkóny 
(i když v jednu chvíli nějak moc hlučící…ale budiž). 
Děkujeme rovněž všem sponzorům Setkání, děkujeme všem dárcům a přispívatelům přímo na 
místě, ať už finančním darem nebo věcnou cenou do tomboly. Bez všech těchto darů by se 
setkání nemohlo konat ani náhodou. Pro Vaši ilustraci: zatímco v roce 2000 byly náklady na 
setkání cca 22 tisíc Kč, v roce 2004 to už bylo cca 27 tisíc Kč. 
Místo více psaní Vám, drazí farníci, nabízíme několik obrázků z 11. Setkání farnosti 2004. To 
další se bude konat - dá-li Bůh - v úterý 27. prosince 2005 opět na stejném místě a ve stejnou 
dobu. 

mk

Stalo se … AD 2004

Leden 2004: 
- proběhla Tříkrálová sbírka 2004, jedna z hlavních akcí České katolické charity. V Třinci a 
jeho okolí působilo celkem 25 skupinek koledníků, další působily v rámci farnosti Vendryně. 
Vybralo se cca 177 tisíc Kč, které byly použity na charitní projekty; 

- započala pravidelná setkání „Odpoledne s Písmem svatým“ na faře;
- na třinecké faře se konalo regionální setkání Podwórkowych Kółek Różańcowych, které 
vedl P. Cherubin M. Kurczowicz OFM z jablunkovského kláštera;
- v Dolní Lištné se konal tradiční ples Charity Třinec, na kterém se bavilo značné množství 
našich farníků. Ples se podařil a zábava byla dobrá;

Únor 2004:
- MOST slavil 10. výročí svého vzniku. Za tu dobu vyšlo 121 čísel v celkovém nákladů kolem 
121.000 kusů, což farnost stálo zhruba 600 tisíc Kč. Snad to byly (a jsou) dobře investované 
peníze… posuďte sami!
- v postní době se v našem kostele opět objevil v boční kapli pro děti tzv. Kříž dobrých 
skutků;



Březen 2004:
- proběhl další IV. ročník akce Misijní koláč, kterou zorganizovaly katechetky Michaela 
Wawreczková a Pavla Golasowská. Výtěžek akce činil kolem 42 tisíc Kč a sloužil k finanční 
podpoře 5 dětí v Ugandě a na Ukrajině (dohromady 33 tisíc Kč), zbytek byl poslán 
Papežskému misijnímu dílu;
- již potřetí se v našem kostele v době postní nacházel „Kříž dobrých skutků“; 

Duben 2004:
- pod záštitou MO KDU-ČSL se konal ve farním kostele Koncert duchovní hudby, vystoupili 
Grażyna Biernotová, Dagmar Kořenková a Petr Vondráček; 
- P. František se zúčastnil diskuse o víře v třineckém klubu pro mladé Bunkr;
- stejně jako v celé ČR proběhlo i v naší farnosti sčítání návštěvníků nedělních bohoslužeb; V 
Třinci nás bylo celkem kolem 1.600, z toho 40% mužů a 60% žen. To není málo. Rovněž 
věková struktura farnosti je příznivá a průměrný věk třineckého farníka je 42 let; 

Květen 2004:
- třinecká mládež se zúčastnila tradičního setkání s Otcem biskupem Františkem 
Lobkowiczem na Kozubové. Akce se podařila, počasí přálo; 
- třinečtí farníci se zúčastnili poutě 8 evropských národů do rakouského Mariazell, kde 
vyvrcholily Evropské katolické dny zemí střední Evropy. Pouti krajně nepřálo počasí, ale kdo 
byl, dokázal, že je schopen oběti. Heslem této pouti bylo „Kristus naděje Evropy“;
- členové PKRD putovali do Starého Bohumína, k Panně Marii Růžencové -
Starobohumínské, aby tak svým způsobem oslavili 3. výročí svého vzniku (2001);
- v našem kostele proběhla pod vedením Otce Radka Drobisze a mládeže velmi pěkná oslava 
Vigilie Seslání Ducha Svatého;
- kolem 80 čekých a polských dětí poprvé přijalo svátostného Pána Ježíše;
- odbyło się regionalne spotkanie PKRDz z Sekcji Zaolziańskiej w Bukowcu;
- skupinka třineckých skautů se na sv. Hostýně zúčastnila XV. ročníku memoriálu RNDr. 
Rudolfa Plajnera;

Červen 2004:
- „Podwórkowe Kółko Różańcowe Dzieci wyjechało na pielgrzymkę na Jasną Górę do 
Częstochowy na spotkanie z Madzią Buczek;
- spolu s koncem školního roku 2003-2004 byla fakticky ukončena existence tzv. 
křesťanských tříd na 6. ZŠ Slezská. Tyto třídy fungovaly velmi úspěšně v letech 1994-2004, 
avšak dle rozhodnutí Ministerstva školství ČR byla jejich existence ukončena, neboť se 
jednalo o časově omezený experiment a údajně není důvod ho prodlužovat. Škoda. To si 
politici za rámeček nedají;
- farní sbor LAUDAMUS vystoupil na mariánském poutním místě Cvilín u Krnova; 
- v třineckém kinu Kosmos se promítal světoznámý film Mela Gibsona „Umučení Krista“; 

Červenec 2004:
- Otec Radek Drobisz ukončil svou kaplanskou službu v Třinci a byl ustanoven farářem ve 
farnosti Skalice nedaleko Frýdku. Otec Drobisz v Třinci působil v letech 2001-2004; 
- novým třineckým kaplanem se stal P. Jan Mazur, novokněz, rodák z blízkého Milíkova;

Srpen 2004:



- MO KDU-ČSL zorganizovala tradiční pouť na Svatý Hostýn u příležitosti Slavnosti 
Nanebevzetí Panny Marie;
- několik chlapců z třineckého skautského oddílu uskutečnilo prázdninový putovní tábor;

Září 2004: 
- dne 19. září odpoledne se konal na farní zahradě Farní festyn, kterému přálo počasí a lze 
říci, že zahradní slavnost se povedla; 
- 25 września trzynieccy parafianie odwiedzili byłego wikarego O. Mirosława Kazimierza;

Říjen 2004: 
- byla dokončena generální oprava farní střechy, během které byla dosavadní krytina 
nahrazena měděnou krytinou v hodnotě 1,1 mil.Kč;
- v sobotu 2. října proběhl 2. ročník Vinobraní aneb Setkání přátel dobrého vína v Rybárně 
pod kostelem, akci připravila MO KDU-ČSL;
- ve dnech 31.10. - 4.11. proběhly tradiční rekolekce pod vedením O. Czesława Blocha;

Listopad 2004:
- na novém hřbitově se konala dušičková mše svatá, počasí bylo tzv. na hraně;
- o Slavnosti Ježíše Krista Krále navštívil chrámový sbor LAUDAMUS bývalého třineckého 
kaplana O. Miloše Šmahlík v jeho působišti, ve Vítkově;
- v boční kapli byl počtvrté vztyčen zelený smrček a zahájena akce „Vánoční strom“, dárky 
tentokrát putovaly pro děti ze stacionáře Lydie v Českém Těšíně;
- začala probíhat příprava biřmovanců na přijetí této svátosti v roce 2005;
- ke kostelnické službě se přidal pan Stanislav Klais, 

Prosinec 2004:
- v době adventní, vždy v pondělí, středu a sobotu byla sloužena rorátní mše svatá;
- v adventě se konal v našem kostele druhý benefiční koncert Charity Třinec;
- podařilo se do poslední koruny splatit několikamiliónový dluh z roku 2000, který byl čerpán 
v souvislostí s obnovou a čištěním fasády farního kostela;
- v úterý 28. prosince se konalo 11. Setkání farnosti. Setkání se konalo opět v Kulturním domě 
Trisia, které zahájil třinecký kaplan O. Jan Mazur. Program byl tentokrát pojat skromněji, z 
vlastních zdrojů. Představilo se v něm pěvecké okteto pod vedením E. Worka, s krátkým 
programem vystoupila pianistka D. Worková, Mgr. P. Golasowská přiblížila „Společenství 
matek, modlících se za své děti“, svůj program předvedli i třinečtí akolyté. Jako jediný host 
vystoupil „gawędziarz ludowy“ Tadeusz Filipczyk z Návsí. Celé setkání vedli Barbara Bocek 
a Jiří Kuchař.

Celkem v roce 2004 bylo v naší farnosti pokřtěno 81 dětí, bylo uděleno 33 svátosti 
manželství, pohřbeno 93 spoluobčanů a 288 osobám byla uděleno pomazání nemocných. 

Sestavily spojené síly členů redakce časopisu MOST

Pokud jsme na nějakou zajímavou akci, událost či aktivitu zapomněli, omlouváme se, člověk 
je tvor zapomětlivý a tyto střípky jsme poskládali tak, jak jsme je zachytili ve své paměti a 
samozřejmě i v MOSTech roku 2004.



Rozdawanie Bożej miłości

„Czas jest pięknym darem Boga dla nas. Bóg zażąda z niego cis rachunku. Ale bądź 
spokojny, Bóg nie jest złym Ojcem. On nie daje pracy bez podania środków do jej 
wykonania.”

„Radość zaczyna się w tej samej chwili, w której przestajesz szukać własnego szczęścia, by 
próbować dawać je innym. W głębi serca zawsze znajdziesz ślad zwrotu ku sobie. Nie 
zgadzaj się na to. Oddaj Bogu, co tak zazdrośnie ukryłeś, a potem zapomnij o sobie i myśl o 
bliźnim.”

Michel Quoist

Nie ma skuteczniejszego lekarstwa na stres, zmęczenie, zniechęcenie, nerwowość i depresje 
niż bliskie obcowanie z Bogiem, który nas oświeca i odnawia, dając nam siłę, pogodę ducha i 
pokój. Podobnie jak potrzebujemy przerwy, aby odzyskać siły i odpocząć fizycznie, tak samo 
potrzebujemy kilku chwil, aby odnowić się duchowo. Wystarczy dostrzec Bożą obecność w 
nas i we wszystkim co nas otacza. Dzięki tej krótkiej refleksji będziemy mogli radośnie 
podjąć dalszą pracę, przemieniając ją w ofiarny dar. Matka Boża wskazuje bardzo konkretną 
drogę, dostępną dla wszystkich i solidnie wrośniętą w życie codzienne: modlitwa, czynienie 
drobnych ofiar, walka z grzechem, przyjmowanie krzyży, które zsyła Bóg, wierność 
codziennym obowiązkom i uczciwej pracy, odnowę życia w rodzinie. Mamy się uczyć 
wzajemnej miłości i przebaczenia, być otwartym dla innych i rękami radośnie wyciągniętymi 
ku tym, którzy nie znając Boga odczuwają ogrom pustki swego życia. Chodzi o to, by 
powiedzieć dobre słowo, obdarzyć uśmiechem, wyciągnąć rękę. W modlitwie Bóg napełnia 
nasze serce swą miłością, a my w codziennym życiu jesteśmy wezwani do rozdawania jej 
innym. Świat potrzebuje ujrzeć na własne oczy, że nawrócenie w naszym życiu jest możliwe, 
że droga świętości nadaje ludzkiej egzystencji wielkie znaczenie, że życie z Bogiem jest 
światłem, pięknym, pokojem oraz radością. Mamy być świadkami wiary, nosicielami pokoju i 
apostołami miłości. Każdy z nas zajmuje bardzo ważne miejsce w tym Bożym planie 
zbawienia świata. Każdy z nas ma swe zadanie do spełnienia i od nas zależy jak będzie 
wypełnione. Żeby nasze życie było potrzebne, musimy patrzeć, kto potrzebuje pomocy. 
Dopóki nie zwracamy uwagi na bliźniego, nie możemy wiedzieć w jakim stopniu jesteśmy 
zdolni do miłości ani tego, ile jesteśmy w stanie zrobić dla innych. Kiedy człowiek zrozumie 
wartość życia, wówczas od rana do wieczora dziękuje Bogu za każdą chwilę dnia, bo życie 
jest przeogromnym Bożym darem, a my musimy je przyjąć i przeżywać całym sercem. 
Postępując w ten sposób, nigdy nie powiemy, że życie nie jest nic warte.
I my w naszej wspólnocie Sympatyków Radia Maryja staramy się obdarować miłością i 
troską nie tylko wzajemnie członków naszej grupy, ale dzielić się radością z tymi, którzy jej 
najbardziej potrzebują - starszymi, chorymi, ruchowo nie sprawnymi z racji swego wieku i 
różnych niedomagań. Z radością przygotowujemy upominki, bierzemy udział w imprezie, 
poświęcamy swój wolny czas. Także w tym roku tradycyjnie w ostatnią niedzielę adwentu 
odwiedziliśmy wraz z dziećmi podwórkowego kółka różańcowego Dom Opieki Społecznej w 
Trzyńcu. Przeżywaliśmy wszyscy wielką radość. Kiedy nastał czas łamania opłatkiem i 
składania sobie życzeń, niejednemu zakręciła się łezka w oku. Początkiem stycznia 
odwiedzimy także tradycyjnie Klasztor Elżbietanek w Jabłonkowie.
Na początku grudnia przeżywaliśmy jeszcze jedno wspaniałe popołudnie czekając w salce 
parafialnej przy herbatce i ciasteczkach na przyjście św. Mikołaja. Razem z nami oczekiwali 
upragnionego gościa ministranci z ks. J. Mazurem. Tak ma być - starsi wspólnie z młodzieżą, 



dziećmi i z księdzem na czele odmawiają różaniec, dzielą się radością i cieszą się z bycia 
razem.
Żebyśmy się mogli dzielić z innymi musimy podziękować wszystkim darczyniom różnych 
smacznych wypieków i ciast, ofiarodawczyniom owoców. Pani Heczkowej z Lesznej za 
piernikowe Mikołaje, które własnoręcznie upiekła i ozdobiła. Pani gr. J . Misiarz z 2 PSP, p. 
Halince Sadowskiej, dzieciom z kółka różańcowego i ich rodzicom za malowanie, sklejanie 
wykańczanie stajenek. Pani U. Hudeczkowej z AD Serwisu za papierowe stajenki i różne 
naklejki. Wszystkim paniom, które były obecne w Domu Opieki Społecznej i brały udział w 
programie: p. Jasiowej, Tatarkowej, Pomykaczowej, Ševčíkovej, Heczkowej. Dziękujemy 
także p. Pawlikowej oraz Zuzce i wszystkim młodym biorącym udział w spotkaniu.
Pomimo często bardzo poważnych dziś trudności w dziele wychowania, rodzice winni ufnie i 
z odwagą kształtować w dzieciach istotne wartości życia ludzkiego. Matka Teresa z Kalkuty 
napisała do dzieci: „Niech w waszych domach będzie zawsze rodzinna modlitwa. Gdy 
rodzina się modli pozostaje zjednoczona, a gdy jesteście złączeni, będziecie się kochać 
nawzajem tak, jak Bóg kocha każdego z was.”
„W dzisiejszych czasach bardzo dużo ludzi odwróciło się od Boga, dlatego Matka Boża 
potrzebuje naszej modlitwy i my dzieci musimy być jej pomocnikami” - tak zwraca się do 
wszystkich dzieci założycielka podwórkowego kółka różańcowego Madzia Buczek. Kochane 
dzieci, przez modlitwę różańcową będziemy zło, które panuje na świecie, przemieniać w 
dobro. Matka Boża sama troszczy się co swoje dzieło, aby rozszerzało się na cały świat. Dziś 
jak informuje Madzia do kółek różańcowych należy 120 000 dzieci i dorosłych w 27 krajach 
świata. „Wszyscy przecież zmierzamy do celu, jakim jest Niebo - przypomina Madzia - Tam 
mamy przez Jezusa przygotowane miejsce, a ponieważ każdy z nas chce zasłużyć sobie na 
Niebo, dlatego już teraz musimy na to pracować: poprzez modlitwę, korzystanie z 
sakramentów świętych, wypełnianie obowiązków i spełnianie dobrach uczynków. Prośmy 
Matkę Bożą, aby pomagała nam poprzez modlitwę różańcową zasłużyć na wieczne 
szczęście.” Wystarczy tak niewiele, bo tylko odmawiać jedną dziesiątkę różańca codziennie a 
tam pomóc Matce Bożej zwyciężyć. Kto będzie chciał poznać Madzię Buczek niech weźmie 
udział w spotkaniu regionalnym w Cieszynie (Polska) 16 stycznia w Teatrze A. Mickiewicza. 
Będzie miał także przyjemność oglądania Jasełek w wykonaniu zespołu teatralnego przy 
klasztorze Elżbietanek w Cieszynie. Zachęcajcie innych do wspólnego odmawiania modlitwy 
różańcowej. Każde nowo założone koło jest wielkim prezentem dla Matki Bożej.
Irena Szymonik

Střípky z posledních vánoc 
Dnes, kdy čtete tyto řádky, je již po Třech králích a Vánoce jsou jak liturgicky, tak prakticky 
pryč. Mnozí z nás již odstrojili a vyhodili své vánoční stromečky, koledy dozněly. Píše se rok 
2005. Život jde dál, nyní nás čeká tzv. plesová sezóna a nakonec Popeleční středa - a to bude 
přesně za měsíc, 9. února 2005. Jaké že to byly ony minulé vánoce? Pro každého z nás byly 
nějaké. Doufejme, že pro většinou takové, jaké si přáli. Nyní se ale několika postřehy přece 
jenom vrátím k těm vánočním chvílím v naší farnosti, které dle mého mínění za zmínku stojí. 
Už v sobotu 18. prosince 2004 byl náš farní kostel doslova zaplaven těmi, kteří se přišli před 
Vánocemi smířit se svým Pánem a díky Bohu za ty zástupy! Stejné lidské díky všem kněžím 
za jejich ochotu, trpělivost s každým kajícníkem. 
Období Vánočních svátků tradičně předchází období příprav a úklidu. Před posledními 
Vánocemi bylo při generálním úklidu kolem 40 osob, což je mnoho a zaslouží si opakované 
poděkování za svou ochotu a dobrou vůli! Nelze tady vyjmenovat všechny a určitě by se na 
některé zapomnělo. Takže děkujeme všem, kteří přišli a pomohli uklidit. Poděkování zaslouží 
i ta skupina farníků, která se postarala o výzdobu kostela tradičními vánočními stromky a 



krásným Betlémem. Děkujeme pánům Klaisovi, Kupczakovi, Kulovi, Motykovi, Kwiczalovi, 
Samcovi a paní Sadowské. O to, že stromky svítily, se postarali pánové Zawada, Strokosz, 
Pavlik, D. Šiška a L. Szkandera. Stromky ozdobila skupina mladých (Bazgierová, Bazgier, 
Borská, Gužiková, Czapla, Lasota, Jakoubek, Macura, Cymorek). 

Zvláštní poděkování si zaslouží dvě paní, které se nyní starají o květinovou výzdobu kostela: 
paní Emília Kuffová a Alena Kotasová. Novinkou byl i ozdobený a tiše hrající vánoční 
stromek před budovou fary. Na závěr ještě jedno důležité poděkování, a to paním, které se 
starají o materiální chod fary, neboli naší farní kuchyni - farním hospodyním, mimo jiné za 
přípravu vždy velmi chutného jídla pro naše „brigádníky a spolupracovníky všeho druhu“. 
Vlastní dobu vánoční "odstartovala" slavnostní mše svatá z Vigilie Narození Páně, která 
nahradila v roce 1998 tzv. půlnoční. Již kdysi byla velmi kladně přijata a tak se není co divit, 
že kolem půl čtvrté na Štědrý den nešlo u kostela zaparkovat. Do kostela nás přišlo opravdu 
hodně, abychom spolu slavili u společného stolu Páně Vigilii Narození Páně. V podstatě bylo 
více lidí než v neděli, tj. bylo „husto“. V slavnostním průvodu přinesl do ztemnělého kostela 
Otec František v doprovodu ministrantů lucernu s betlémským světlem, od níž pak mnozí z 
nás odpálili toto světlo do svých lucerniček a pak z nich zažehli svíce na svém domácím 
štědrovečerním stole. Za betlémské světlo nutno poděkovat skautům. Na závěr slavnostní mše 
svaté byly rovněž požehnány vánoční oplatky. Radostné bylo zejména to, že hodně účastníků 
této mše svaté tvořily rodiny s dětmi, budoucnost naší farnosti. No a pochopitelně i určitá 
skupina občanů, kteří přijdou zase možná až za rok… V sobotu 25. prosince 2004 slavil náš 
farní pěvecký sbor Laudamus pod vedením Evžena Worka a s varhanním doprovodem 
Stanislava Janczyka páté výročí svého prvního vystoupení (poprvé to bylo o Vánocích 1999, 
vznikl v říjnu 1999). Pěkné chvilky svátečního odpoledne na Boží Hod Vánoční prožil každý, 
kdo navštívil kostel, v ten den otevřený veřejnosti již od 14 hodin. Bylo možno zajít s dětmi k 
jesličkám, poslechnout si koledy jak české, tak polské. Přesto, že celý den foukal silný vítr a 
počasí moc nelákalo k opuštění teplých domovů, sešlo se nás v kostele dost. Tyto romantické 
chvilky přispěly k celkové pěkné atmosféře vánoc. K té romantice už chyběl jenom sníh… 

pk

Pořad bohoslužeb v lednu

1. Neděle 9.1.2005 - Svátek Křtu Páně; 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky; končí doba 
vánoční.
2. Neděle 16.1.2005 - 2. neděle v mezidobí; 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
3. Úterý 18.1.2005 - památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů; začíná týden modliteb za 
jednotu křesťanů.
4. Neděle 23.1.2005 - 3. Neděle v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
5. Úterý 25.1.2005 - svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola.
6. Neděle 30.1.2005 - 4. neděle v mezidobí; 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
7. Středa 2.2.2005 - svátek Uvedení Páně do chrámu.
8. Pátek 4.2.2005 - první pátek v měsíci.
9. Neděle 6.2.2005 - 5. Neděle v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
10. Každou neděli půl hodiny před večerní mší svatou je adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní 
a svátostné požehnání. Poslední neděli v měsíci - Mariánské večeřadlo.
11. V průběhu týdne mše svaté začínají v 6.35 a 17.00 hodin. V pondělí, středu, pátek - ranní 
česky, večerní polsky. V úterý, čtvrtek, sobotu - ranní polsky, večerní česky. 



12. Každý čtvrtek od 16.00 a první pátek po ranní mši svaté je výstav Nejsvětější Svátosti 
Oltářní. 
13. Každý pátek po ranní i večerní mši svaté je výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní s 
modlitbou Korunky k Božímu Milosrdenství. První pátek v měsíci - litanie a zasvěcení 
Božskému Srdci Ježíšovu. Každý poslední pátek v měsíci v průběhu celého školního roku se 
budeme modlit za děti, mládež, žáky, studenty, katechety, učitele a vychovatele při večerní 
adorací Nejsvětější Svátosti Oltářní do 18.45 hodin.
14. Mše svatá v Domově důchodců na Sosně je každý pátek v 15.30. Půl hodiny před 
začátkem mše svaté je možno přistoupit ke svátosti smíření. Od ledna 2005 by měly být opět 
mše svaté v Nemocnici Sosna. Podle informace z ředitelství budeme včas informovat. Mše 
svaté budou jako obvykle v sobotu v 15.30. Přede mší svatou příležitost ke svátosti smíření.

Redakce neručí za jazykový sled jednotlivých mší sv. Sledujte vývěsku v kostele!

Nedělní liturgie v lednu

Svátek Křtu Páně (9.1.)
1. čtení: Iz 42,1-4.6-7; 2. čtení: Sk 10,34-38; Evangelium: Mt 3,13-17
Žalm: odp. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu.
ref. Pan ześle pokój swojemu ludowi.

2. neděle v mezidobí (16.1.)
1. čtení: Iz 49,3.5-6; 2. čtení: 1 Kor 1,1-3; Evangelium: Jan 1,29-34
Žalm: odp. Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.
ref. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

3. neděle v mezidobí (23.1.)
1. čtení: Iz 8,23b-9,3; 2. čtení: 1 Kor 1,10-13.17; Evangelium: Mt 4,12-23
Žalm: odp. Hospodin je mé světlo a má spása.
ref. Pan moim światłem i zbawieniem moim.

4. neděle v mezidobí (30.1.)
1. čtení: Sof 2,3;3,12-13; 2. čtení: 1 Kor 1,26-31; Evangelium: Mt 5,1-12a
Žalm: odp. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské.
ref. Ubodzy duchem mają wstęp do nieba. 

5. neděle v mezidobí (6.2.)
1. čtení: Iz 58,7-10; 2. čtení: 1 Kor 2,1-5; Evangelium: Mt 5,13-16
Žalm: odp. Spravedlivý září v temnotách jako světlo.
ref. Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych.

Intencje Apostolstwa Modlitwy - styczeń 2005

1. Intencja ogólna: Za wszystkich, którzy działają na Bliskim Wschodzie, aby z coraz 
większym zaangażowaniem dążyli do osiągnięcia pokoju. 
2. Intencja misyjna: Za kraje misyjne, aby wydały świętych i wielkodusznych apostołów, 
gotowych głosić wszystkim Ewangelię Chrystusa.
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