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O jedné zlaté střední cestě

Dušičkový čas je časem vzpomínání a modliteb. Každý z nás máme řadu příbuzných, přátel a známých, 
kteří sice už nejsou mezi námi, ale cítíme, že naše srdce neopustili. Navštěvujeme jejich hroby, klademe 
květiny, zapalujeme svíce, modlíme se, vzpomínáme... Já mám ty vzpomínky dost široké, protože jsou zde 
nejen ti, se kterými mne spojovalo rodinné pouto, ale za léta kněžské služby jsem stál už u stovek rakví, které 
ukrývaly vždy originálního a neopakovatelného člověka. Moje vzpomínky se táhnou ale ještě dál. Jako kluk 
jsem byl taky ministrantem a tak vzpomínám na pohřby, které se konaly v naší vesnici. Zemřelý býval většinou 
doma, chodilo se k němu večer modlit růženec. V den pohřbu pak přišel pan farář s ministranty a začalo loučení 
už jaksi naostro. Vzpomínám si na některé texty z pohřební liturgie, ze kterých mi tak trochu jako klukovi běhal 
mráz po zádech. Doma se zpívala antifona: "Kdybys zvážil hříchy, Pane, čím se kdo provinil, Hospodine, kdo 
by obstál?" Na to je dobré pamatovat. Člověku se pak jaksi rychleji a opravdověji odpouští těm, kteří o nás 
třeba z lidské slabosti nějak zavadili. Pak byl průvod do kostela, mše svatá, kondukt, čili poslední rozloučení a 
průvod na hřbitov. Při konduktu se zpívala následující slova: "Vysvoboď mě, ó Pane, od záhuby věčné. V onen 
den tak hrůzný, strašný, v němžto nebe třásti se má i země. Až přijdeš, abys soudil veškeren svět ohněm..."

Po reformě liturgie, jak ji provedl II. Vatikánský koncil, se objevilo mnohem více křesťanské naděje. 
Používá se barva fialová, která je barvou pokání, ale i naděje a očekávání. Fialová barva připomíná barvu 
oblohy před východem slunce. Barva černá ale nebyla odstraněna ani zakázána. Je to barva nejen smuteční, ale 
i slavnostní. Černý smoking dirigenta v opeře není oděv smuteční, ale slavnostní, stejně jako černá barva 
kněžské kleriky. 

My lidé ale míváme tak trochu sklon k přehánění a tak se stává, že se věci přeženou do druhého extrému 
a ze smrti se stává div ne zábava. Jistě, kdo by se netěšil, že doputoval, ale Církev, vedená Duchem Svatým učí, 
že člověk po svém odchodu ze světa, musí vydat jakýsi účet ze svého života a tady je otázka: je tento účet vždy 
správný? Není tam třeba nějaké to manko? 

Vypráví jedna legenda o člověku, který s těmi věcmi asi moc nepočítal a tak když se ve smrti objevil 
před Bohem, začal účtovat. Ukázal Pánu Bohu svoje ruce se slovy: "Pane Bože, podívej se na mé ruce: nikoho 
jsem nezabil, nikoho neokradl, nikoho nepodvedl, ani neošidil, celý život jsem poctivě pracoval. Moje ruce jsou 
čisté..." Bůh bere jeho ruce do svých, dívá se na ně a říká: "Máš pravdu, máš opravdu čisté ruce, jenže je máš 
taky ale prázdné, prázdné..."

Den před Památkou všech věrných zemřelých se slaví Slavnost Všech svatých. To je den, ve kterém 
jakoby Bůh pootevřel brány svého království a ukázal nám najednou všechny jeho šťastné obyvatele. Jsou tam 
ti, kteří jsou beatifikováni, či kanonizováni, ale i ti, které pro nenápadnost a tichost života znal jen Bůh. Co je 
podstatou svatosti? To, že člověk vůbec nezhřeší? To je jistě ideál svatosti, který je patrný na Panně Marii. 
Druhou stranou mince svatosti je schopnost po pádu s lítostí a důvěrou co jak nejspíše povstat a snažit se dále 
ne podle příkladu svých sousedů, či spolupracovníků, ale podle Kristových slov: „Buďte dokonalí, jako váš 
Otec v nebi"

Co si z toho vzít? Ta trochu ustrašená podoba pohřební liturgie před koncilem je jen připomínkou, že s 
Bohem nejsou žerty, že Bůh nemůže být obelstěn a oklamán. Ta vlídnější a nadějnější podoba pokoncilní zase 
připomíná, že Bůh se svého otcovství nezříká ani v hodině naší smrti. Kdo se snaží o tuto zlatou střední cestu, 
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žije v harmonii s Bohem, nemusí se třást. Jen ale nezapomeňme, že i harmonie s Bohem má svoje pravidla, 
které nestanovíme my, ale Bůh. A na naše hřbitovy přicházejme nejen o Dušičkách", ale i docela pravidelně. Je 
to nejen znak naší lásky vůči těm, kteří odešli, ale i jakousi korekcí moudrosti v přístupu k sobě samému. To 
světlo věčné ať jistě svítí našim zemřelým, ale nejen jim: ať svítí i nám, protože potmě se člověk těžko 
orientuje.

P. František

Zprávy z biskupství

V dnešním čísle MOSTu jsme využili „známosti“ na Biskupství ostravsko-opavském, stavebním odboru 
a poprosili jsme naši třineckou rodačku paní Janu Pagáčovou (roz. Obdržálkovou) o vykreslení situace v naší 
diecézi, co se týče stavu církevních staveb a jejich oprav. Paní Pagáčová nám zaslala vyčerpávající informaci, 
za což ji vřele děkujeme. 

V ostravsko-opavské diecézi se nachází 
celkem 620 kostelů, kaplí a far, z toho je 289 
památkově chráněných kostelů a kaplí, 22 
památkově chráněných farních budov.

Od svého vzniku v roce 1997 stavební odbor 
Biskupství ostravsko-opavského se podílí ve 
spolupráci s celou řadou farností na mnoha 
opravách církevních objektů. Většinou se jedná o 
obnovu střech a krovů, statické zajištění, obnova 
fasád, odvodnění apod. Několik vzácných staveb 
bylo zachráněno před zřícením (např. kostely v 
Úvalně, Bílově, Jindřichově ve Slezsku, kaple v 
Heřmánkách, kostel v Ostravě-Polance apod.).  
Nejzávažnější jsou poruchy statiky, které ohrožují 
stabilitu objektu, v mnoha případech se jedná o 
poškozené krovy napadené dřevokaznými houbami. 

Takto silně poškozený krov hrozí zřícením střechy nebo věže kostela. V tomto roce se nám např. podařilo 
obnovit poškozený krov ( od 2. svět. války na některých místech krovy zcela chyběly) věže kostela v Suchdole 
nad Odrou, který hrozil havárií. Za 7 let této spolupráce již bylo ukončeno asi 55 náročných oprav střech včetně 
obnovy krovů kostelů. Mnoho oprav je vzhledem ke své finanční náročnosti rozděleno na několik let do 
stavebních etap. Dlouhodobě probíhá např. obnova kostela ve Zlatých Horách, v Bílovci, v Ostravě-
Mariánských Horách, ve Frýdku a řadě dalších. Snad mediálně nejznámější byla nedávno dokončená obnova 
nejstaršího kostela sv. Václava na území Ostravy, tato obnova v závislosti na získávání finančních prostředků 
trvala 7 let a vyžádala si cca 50 mil. Kč. Rovněž nás zasáhly rozsáhlé povodně v roce 1997, které si vyžádaly 
náročné opravy statiky 12 objektů. Od roku 1989 bylo v naší diecézi postaveno 17 nových kostelů a kaplí, v 
okrese Frýdku-Místku je to např. kostel ve Václavovicích, v Písku u Jablunkova, na Jesenicku známé obnovené 
poutní místo Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor.

V tomto roce bylo opravováno zhruba 98 církevních objektů (většinou kostely) ve finančním objemu 
cca 72,1 mil. Kč. Z programů MK ČR se nám letos podařilo získat cca 20 mil. Kč (v této částce je zahrnuta 
výjimečná účelová dotace ze státního rozpočtu ve výši 10 mil. Kč), z rozpočtu Krajského úřadu 
Moravskoslezské kraje a o Olomouckého kraje jsme na opravu církevních památek získali 6,7 mil. Kč a 
jednotlivé obce přispěly částkou 8,3 mil.Kč. Celkový podíl římskokatolických farností činil 36,1 mil. Kč, což 
představuje asi 50% všech nákladů. 

Naší velkou radostí je obnovení zcela vyhořelého dřevěného kostela sv. Kateřiny v Ostravě - Hrabové v 
roce 2002, který byl slavnostně otevřen v sobotu 30. října 2004. Jeho obnova si vyžádala cca 20 mil. Kč. 
Dřevěné kostely patří k nejvzácnějším a mnohdy k nejstarším památkám v diecézi. Zvláště v Beskydech patří 
tyto kostely k vzácným ukázkám lidové architektury. V naší diecézi se nachází celkem 16 dřevěných kostelů a z 
toho v okrese Frýdek-Místek je jich 8 - plná polovina. Letos bude částečně obnovena šindelová krytina na 
kostele v Nýdku a na Prašivé v celkových nákladech cca 1 mil. Kč.
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Kromě stavebních prací probíhá i restaurování 
movitých památek, jako jsou oltáře, obrazy a jiné. Rovněž 
je naší snahou, co největší počet těchto památek 
zabezpečit elektronicky. V tomto roce přispělo MK ČR na 
zabezpečení 7 objektů ve výši cca 90% z těchto nákladů.

I když se každoročně hodně opravuje (a je to 
mnohde vidět), dlouholetá zanedbanost církevních objektů 
je pořád znát. Snad nejvíce zanedbaných budov se nachází 
zejména v okresech Bruntál, Jeseník, částečně Opava, 
Bílovec, ale i v ostatních okresech. V roce 1998 byla 
celková zanedbanost těchto památkově chráněných 
objektů vyčíslena zhruba na 1,42 miliardy Kč. K tomuto 
datu celková zanedbanost všech církevních objektů (620) 
v diecézi pak byla vyčíslena na cca 3 miliardy Kč. 

V současné době (kromě kostela v Janově na Krnovsku) již není žádný kostel bezprostředně ohrožen 
havárií. Věříme, že i v těchto pohraničních oblastech diecéze se nám postupně podaří tyto objekty znovu 
obnovit. V některých oblastech je dobrá spolupráce německých rodáků a současného českého obyvatelstva, kde 
společně se snaží kostel obnovit a tak uchovat pro příští generace.

Vždyť kostel slouží nejen věřícím, ale je i ozdobou a mnohde i dominantou celé obce a okolí.

Jana Pagáčová
stavební odbor Biskupství ostravsko-opavského

Jak přežít kázání
Nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit; ale co z člověka vychází, to jej znesvěcuje. (Mk 

7,15)

Kdosi mi vyprávěl, že jeden kněz udělal lidem kázání o tom, jak přežít bez úhony nedělní kázání, když 
jim takříkajíc „nesedne“. Tomu říkám křesťanský realismus!

Nejednou se totiž člověku přihodí, že přijde na bohoslužbu docela v pohodě a odchází značně nahlodán, 
pokud ne úplně zničen. Ještě hůře, pokud již přišel s nalomeným srdcem, a řeznický styl bohoslužby či kázání 
jej dočista dorazí. Silnější nátura možná špatným či zlým kázáním neutrpí citelnou úhonu, protože se rozhodne 
nenechat si zkazit náladu a vypne příjem; krátí si pak čas počítáním žárovek na kostelním lustru, pozorováním 
roztodivných nedělních klobouků či hemživých dětí, případně si čte pod lavicí farní věstník.

V horším případě bedlivě poslouchá a v duchu protestuje a kritizuje kazatele. Těžko se pak vyhne 
pokušení ulevit si před kostelem s přáteli nějakou trefnou poznámkou, ne-li celým proslovem. Podtrženo a 
sečteno, když člověk nechá věcem volný průběh, může se mu podařit za jednu bohoslužbu více rozmnožit 
hříchy než získat Boží milost. 

I tady totiž platí slovo Ježíšovo: ne co do srdce vchází, ale co z něj vychází znečišťuje člověka. Nejhorší 
tedy není chvíle nedobrovolné roztržitosti (nebo i dobrovolné, velí-li tomu pud sebezáchovy). Horší je zatvrdit 
své srdce, dovolit, aby z něj probublávala povýšená kritika, pohrdání či hořkost vůči kazateli, případně vůči 
církvi jako takové. Špatné kázání nebo jednání kněze mi nemůže nijak ublížit, pokud myšlenky mého srdce 
vůči němu budou pouze pokora a milosrdenství. Ideální pak bude, jestli mne podobná tíživá zkušenost 
povzbudí k modlitbám za dotyčného a ke zvýšené lidské pozornosti; je paradoxní, že za dobré kněze se modlí 
spousta lidí, protože je prostě mají rádi, zatímco za ty poněkud složitější povahy, nesympatické a možná i zlé 
málokdo, někdy vůbec nikdo; natož aby se někdo zajímal o jejich lidské prožívání, proč jsou takoví, jací jsou.

z knihy O milosrdenství s Kateřinou Lachmanovou



4

Společenství matek

Pane dej, ať jsem citlivá k dětem
i k potřebám lidí kolem mě,
ať nikdy neklesám, když jsou mé děti zraněny 
nebo když se cítí osamoceny.
Nauč mně milovat tak,
aby moje první myšlenka patřila druhým
a ta poslední mně.

V září tohoto roku oslavilo mší svatou naše třinecké Společenství matek, modlících se za své děti již 
třetí výročí svého vzniku. Po mši svaté se dvanáct mamin ze dvou společenství sešlo na faře ke společné 
modlitbě a besedě. Příjemně strávený večer jsme vyplnily modlitbou růžence, písničkami, adorací, osobními 
prosbami a díky nejen za naše děti a rodiny, ale za celou naši třineckou farnost. Při krátké besedě si obě skupiny 
povykládaly nejen o tom, jak se jim daří (nebo nedaří) dodržovat pravidelné termíny schůzek, ale na řadu se 
dostaly i jiné aktivity, než jen modlitební. Setkáváme se např. pravidelně na tradiční „vaječině“ i se svými 
manžely, pořádáme vánoční posezení, chystáme společně již tradiční farní akci „Vánoční strom“ a společně 
pečeme „misijní koláče“. Také jsme si adoptovaly v rámci projektu Adopce na dálku indické dítě, na které se 
pravidelně každým rokem skládáme.

Pravidelné schůzky našeho spolča se konají na faře v salce vždy ve čtvrtky ve čtrnáctidenních 
intervalech. 

Máte-li i vy chuť a cítíte potřebu pro své děti udělat více, máte možnost se zapojit do hnutí Modliteb 
matek. Tato nabídka není určena pouze ženám, ale mohou na ni reagovat také muži a založit třineckou 
modlitební skupinu mužů, otců nebo dědečků. Modlitba přece není výsadou pouze žen, ale je to i na vás, 
chlapech, jak tuto možnost využijete. Myslím, že salka na faře by určitě snesla minimálně ještě jedno (ne-li 
více) modlitebních společenství.

Všichni ti, kteří se odhodlali rozšířit naše modlitební řady a chtějí vědět více, se mohou obrátit na tuto 
kontaktní adresu: 

Pavla Golasowská
tel: 558 348 595

Poradenské centrum a Kofoedova škola

Milí farníci a čtenáři MOSTu ! 

Chtěli bychom Vás v tomto čísle seznámit s nabídkou a službami Poradenského centra a Kofoedovy 
školy v Třinci- Kanadě a také poskytnout některé informace o těchto zařízeních.

Zřizovatelem Poradenského centra je Slezská diakonie. Je to nestátní a nezisková organizace, která 
poskytuje své služby lidem potřebným a lidem v nouzi. Její hlavní činností je pomoc lidem postiženým, starým, 
bezdomovcům a formou poradenství lidem, kteří se dostali do nejrůznějších těžkostí.

Součástí Poradenského centra Třinec je Komunitní centrum a chráněné dílny Jordán a Poradna Elpis.
Kofoedova škola je občanské sdružení, které nabízí lidem bez zaměstnání kurzy a aktivity, které jim 

mohou pomoci rozšířit znalosti potřebné pro uplatnění na trhu práce, rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, 
obnovit svou hodnotu a sebedůvěru.

Nyní něco málo k jednotlivým zařízením:
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KOMUNITNÍ CENTRUM A CHRÁNĚNÉ DÍLNY JORDÁN

Provoz střediska byl zahájen v dubnu 2003 v pronajatých prostorech v Třinci. Další týdny naší práce 
jsme věnovali navazování úzké spolupráce s lékaři psychiatrických ambulancí ve městě a blízkém okolí, které 
jsme informovali o našem středisku a nabízených službách. Také jsme vyřizovali všechny potřebné 
administrativní záležitosti týkající se rekonstrukce budovy, kterou zakoupila Slezská diakonie do svého 
vlastnictví. Práce spojené s touto rekonstrukcí byly na přelomu roku 2003/2004 zahájeny především díky 
podpoře nadace LCMS World Relief z USA, Nadace rozvoje zdraví a Nadace Civilia, které nám poskytly 
potřebné finance. Asi po půl roce byly všechny práce na rekonstrukci dokončeny a od srpna 2004 můžeme 
realizovat naši činnost a poskytovat služby lidem s duševním onemocněním v nových prostorech. 

Hlavním posláním naší práce je podpora lidí s duševním onemocněním v jejich právech na důstojný 
život ve svém přirozeném sociálním prostředí. Snažíme se o řešení jejich krizové životní situace, vyplývající z 
dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu, o předcházení návratům krizových situací, které vedou k 
chronifikaci a hospitalizaci uživatelů. Naší snahou je, aby uživatelé služeb Komunitního centra a chráněných 
dílen Jordán mohli za individuálního přístupu a s pomocí odborníků překonávat důsledky své nemoci, hledat 
nové přátele a aktivně trávit svůj čas, eventuálně se zapojit do pracovního procesu v různých formách 
zaměstnání.

Komunitní centrum a chráněné dílny nabízejí tyto služby: ranní komunita, individuální a skupinová 
terapie, sociální poradenství, terénní sociální práce, pohybová terapie, muzikoterapie, arteterapie, cvičení a 
relaxace, vycházky do přírody, individuální konzultace s psychiatrem, duchovní péče, poradenství pro rodiny 
uživatelů, poskytování informačních materiálů o duševní nemoci, návštěvy galerií a výstav. Plánujeme používat 
mezinárodně osvědčený edukační program PRELAPSE.

Další nabízenou službou jsou pracovní terapie, které byly doposud realizovány základní formou 
chráněných dílen, přičemž jsou nedílnou součástí pracovního týdne uživatelů a dávají jim prostor pro 
seberealizaci a osobní rozvoj. 

V roce 2005 bychom chtěli rozšířit tuto základní terapeutickou formu chráněných dílen o chráněná 
pracovní místa. Ve spolupráci s Kofoedovou školou Třinec připravujeme projekt „kavárnička s galerií“. 
Navázali jsme rovněž spolupráci s Chráněnými dílnami Ergon a Agenturou podporovaného zaměstnávání z 
Horního Žukova.

Komunitní centrum a chráněné dílny Jordán 
Hraniční 280, 739 61 Třinec- Kanada 
tel: 558 329 880, e-mail: jordan@slezskadiakonie.cz 

Miroslav Hlaváč - vedoucí poradenského centra Třinec 

PORADNA ELPIS 

Sociálně-právní poradna Elpis zahájila svou činnost 1.4.2004. Název poradny - Elpis je převzat z řečtiny 
a znamená naději. Chceme podat pomocnou ruku nejen těm, kteří se stali obětí násilí, týrání a zneužívání, ale i 
lidem s problémy v oblasti mezilidských vztahů nebo při řešení rodinných krizí.

Poradna poskytuje bezplatně a anonymně sociální poradenství a dle potřeb klientů je k dispozici také 
psycholog a právník.

První kontakt s klientem provádí sociální pracovník, který také klientům domlouvá termíny konzultací s 
psychologem nebo s právníkem. Poradna nabízí klientům možnosti kontaktu prostřednictvím osobní návštěvy 
nebo telefonické konzultace. Pokud se klient nachází v krizové situaci, může jej poradna kontaktovat přímo s 
příslušným krizovým centrem nebo se specialistou v daném oboru. O informacích, které od klienta získá, 
zachovává poradna naprostou diskrétnost ve vztahu k soukromým osobám a dále ke všem organizacím, úřadům 
a institucím. Poradna nezjišťuje klientovu totožnost. Mlčenlivosti vůči jiným subjektům může poradnu zbavit 
pouze klient, a to podepsáním „Souhlasu se zpracováním údajů.“
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Naše třinecká poradna navázala spolupráci s Krizovým centrem v části Třinec-Sosna, které je zaměřeno 
na pomoc lidem se závislostí na drogách, alkoholu a jiných návykových látkách. Také spolupracujeme s 
třineckým Domovem pro matky s dětmi, s Poradnou pro ženy a dívky, s Odborem sociálních věcí města Třince 
a s policií.

Poradenských služeb mohou využít klienti nejen z oblasti Třinecka, Těšínska a Jablunkovska, ale v 
podstatě kdokoliv, kdo o tyto služby projeví zájem.

Poradenské centrum, jehož součástí je i Poradna Elpis se nachází v části Třinec-Kanada na ulici 
Hraniční čp. 280. (Je to budova za zdravotnickým střediskem a lékárnou.) 

Provozní doba: 
Po a St: 12°°-16°°hod 
Pá: 8°°-12°°hod. 
Út a Čt : pro objednané

Kontakt: 
Poradna Elpis
Hraniční 280, 739 61 Třinec- Kanada
tel. 558 320 300, e-mail: elpis.tc@slezskadiakonie.cz

Mgr. Pavla Golasowská - vedoucí poradny Elpis

KOFOEDOVA ŠKOLA TŘINEC 

Kofoedovu školu založil v roce 1928 v Dánské Kodani Hans Christian Kofoed. Jeho iniciativa měla za 
cíl pomoci nezaměstnaným přestát těžké období bez práce a umožnit jim návrat do aktivního života jako 
plnohodnotným občanům. V současné době Kofoedovy školy pracují kromě Dánska také v Polsku, Arménii, 
Estonsku a Litvě. V České republice zahájila Kofoedova škola svou činnost v prosinci 2002, a to v Ostravě. Od 
ledna 2004 nabízí své služby pobočky KŠ v Bruntále, Karviné a také v Třinci. Projekt je podporován 
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. 

Posláním Kofoedovy školy je pomáhat lidem bez zaměstnání objevit a rozšířit vlastní možnosti řešení 
své situace, v níž se nacházejí a kterou chtějí změnit. Studenty Kofoedovy školy se mohou stát lidé bez 
placeného zaměstnání - nezaměstnaní evidovaní na ÚP, invalidní důchodci, senioři, ženy a muži na rodičovské 
dovolené. 

Naším společným cílem, kterého chceme spolu se studenty dosáhnout, je podle individuálních možností 
jejich návrat na pracovní trh, rozšířit jejich znalosti potřebné pro uplatnění na trhu práce, rozvíjet schopnosti a 
dovednosti potřebné k uspokojivému fungování jedince ve společnosti (komunikace, spolupráce, vzájemná 
pomoc), obnovit vědomí své hodnoty a sebedůvěry, povzbudit chuť učit se a rozšiřovat své možnosti, mít vliv 
na svůj život a své okolí, aktivní a smysluplné využívání volného času a v neposlední řadě navázání nových 
sociálních vztahů a otevření perspektivy do budoucnosti.

Kofoedova škola nabízí jazykové kurzy (angličtina, polština), kurzy práce na PC (Word, Excel, 
Internet), Psaní všemi deseti. Kurzy probíhají zpravidla jednou týdně po dobu dvou vyučovacích hodin. Dále 
nabízí KŠ aktivitu „Hodina práce = hodina zábavy“ - jde o možnost vydělat si v hodinových blocích 
jednoduchou nekvalifikovanou prací odměnu dle vlastního výběru (např. vstup na bazén, potraviny, hodinu na 
internetu). Každou středu probíhá v dopoledních hodinách Tvůrčí dílna a Kutilská dílna - studenti zde mohou 
při práci s různými materiály a technikami rozvinout a uplatnit svou tvořivost. Nově je otevřena v rámci tvůrčí 
dílny také keramika. Sociální pracovník Kofoedovy školy nabízí sociální poradenství - pomoc při řešení 
sociálních problémů studentů. Veškeré služby jsou zdarma.

Některé aktivity pro studenty zajišťují ve svém volném čase bez nároku na odměnu dobrovolníci. Jejich 
užitečné práce si velmi vážíme a je pro nás i studenty velkou inspirací a povzbuzením. Kdykoli přivítáme 
lektory práce na PC, jazyků, výtvarných technik, řemeslníky apod. Taktéž uvítáme jakýkoliv materiál, se 
kterým se v dílně dá ještě něco dokázat a jakékoli vybavení do tvůrčí dílny (čisté papíry, vlnu, zbytky látek 
apod.).
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Kontakt: 
Kofoedova škola
Hraniční 280, 739 61 Třinec - Kanada 
tel. 558 320 295, e-mail: trinec@kofoedovaskola.cz

Mgr. Kateřina Biskosová - sociální pracovnice

VÁNOČNÍ STROM 2004

Milí farníci a všichni ti, kteří rádi děláte radost druhým!

Letos se bude konat v našem kostele již čtvrtý ročník oblíbené akce „Vánoční strom“. Vaše dárky 
dostanou děti z Českého Těšína ze stacionáře Lydie, což je centrum služeb pro děti se speciálními potřebami. 
Zřizovatelem stacionáře je Slezská diakonie, což je nestátní a nezisková organizace a proto tato akce bude pro 
stacionář Lydii velkým přínosem.

Tak jako každoročně i letos na začátku adventní doby bude stát v našem kostele neozdobený vánoční 
strom (každoroční sponzorský dar manželů Bobkových) a všichni ti, kteří donesou dárek, pověsí na strom 
vánoční ozdobu. V letošním roce jsme zakoupili slaměné ozdoby, které nahradí ozdoby z medových perníků z 
let minulých. Za každý dárek pověsíte na strom ozdobu, které budou k dispozici v košíku vedle vánočního 
stromu. Bude tam i seznam hraček a věcí, které by byly vhodné a potřebné pro děti, které chceme obdarovat. 
Tento seznam je k dispozici i zde:

Výtvarný materiál: pastelky, fixy, lepidla (KORES, HERKULES), nůžky, výkresy, izolepy, temperové 
barvy v kelímku, plastelína, štětce, barevné papíry, barevný vlnkový papír, barvy na sklo, “euro“ složky, sešity 
malé i velké, dětské obrázkové knížky.

Hračky: kočárek pro panenku, panenky, míče, nádobíčko do kuchyňky, stavebnice pro malé děti, velké 
kostky, autíčka větší i menší, zvukové hračky, dětský kadeřník, koloběžka, trojkolka, pískací hračky, dětský 
lékař, postýlka pro panenku, lahvičky s dudlíkem pro panenky, videokazety- pohádky.

Spotřební zboží: froté bryndáky pro děti, dětské deky, papírové kapesníky, zvlhčené ubrousky, dětská 
prostěradla - froté, ručníky malé i větší, hrající starší televize, utěrky, umělý vánoční stromeček, žárovky na 
stromek, tekutá mýdla, dávkovače na mýdlo, varná konvice, stolní kalendáře, kinofilmy. 

PROSÍME, NENOSTE PLYŠOVÉ HRAČKY!

Za všechny vaše dary jménem stacionáře Lydie předem děkujeme!

Jakékoliv informace k akci „Vánoční strom“ vám poskytne: Pavla Golasowská
Tel: 558 348 595

Příprava k biřmování

Příprava k přijetí svátosti biřmování probíhá od 6.11.2004 každou sobotu vždy po ranní mší svaté -
polsky a po večerní mší svaté - česky. Pro všechny kandidáty k přijetí této svátosti je tato příprava povinná. 
Zúčastnit se mohou rovněž ostatní farníci, kteří chtějí prohloubit svoje teologické znalosti anebo získat nové 
poznatky v oblasti katolické věrouky.

P. František
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 Naše role při nedělní bohoslužbě (7)

POSVÁTNÁ ZNAMENÍ - MLUVA SYMBOLŮ 

Dostal se kdosi nahodile do kostela. Nechápavě zíral a pak venku prohlásil: „Copak Ježíš, když se 
obětoval za lidi, klečel mezi dvěma ministranty ve zlatém ornátu na plyšovém koberci? Co v tom kostele 
děláte?“ 

Asi byste mu odpověděli to, co já. My tam po sobě nepliveme, svého kněze nebičujeme, nezabíjíme ho, 
přestože je tam „v osobě Kristově“. Trápení a mučení si užil Pán Ježíš dost - a naši kněží venku v životě také 
nějakou tu putýnku špíny a zlobné plivnutí sem tam schytají. 

Ale v kostele, tam se netrápíme. Tam se radujeme, že ten náš umučený Pán žije. Slavíme památku jeho 
vítězství nad zlobou a smrtí. Zde nemluví realita života, ale mluva symbolů. Zde jednáme podle liturgického 
rituálu. 

Co je to symbol, co je to ritus? 
Co je tělo pro duši, to jsou symboly pro duchovní pojmy. Jako tělo je nástrojem duše, - skrze tělo náš 

duch působí, jedná, mluví, - tak i Bůh nás oslovuje skrze posvátná znamení, symboly. Je to tedy zviditelnění 
neviditelného, vyjádření nevypověditelného mysteria, tajemství. 

Starým generacím křesťanů nebylo třeba tohle povídat, mluva symbolů jim byla mateřskou řečí církve, 
řečí, které bez zvláštního učení rozuměli. 

My to teď už tak jednoduché nemáme. Proč? Jako je těžké rozumět jednomu hlasu tam, kde jich mluví 
moc, tak i my jsem dnes zahlceni křikem mnoha obrazů. 

Už malé děti dřepí u televizorů a pasivně konzumují obrazy. Není k tomu potřeba žádného úsilí, žádné 
fantazie. A bez schopnosti prožívat, vnímat symboly, jsme při bohoslužbě jako slepí a hluší. 

A tak je třeba, abychom v sobě rozvíjeli schopnost k vnímání mluvy symbolů, které se říká liturgie. 
Pojďme si naznačit, jak máme na posvátná znamení nahlížet. 

Hned u dveří kostela se setkáš s vodou. Takové nic je ta loužička vody v nádobce u vchodu. Ale kolik 
tajemství je v každé kapičce. 

Zahleděl ses někdy na hlubinu čisté lesní studánky, o kterou se „nebe dlaní opírá“, jak napsal básník? 
Voda, pohotová omýt zašpiněného, občerstvit žíznivého, je podobenstvím života, který je tak jasný a tak 
záhadný. Na křtu v nás voda probudila nový život. Zde v kostele nás rosou občerstvuje a očišťuje. Je posvěcená 
- i nás posvěcuje. Setkává se tu vykoupená příroda a vykoupená duše. Pramenem té vody, studánkou, je Ježíšův 
probodený bok. 

Pak ti padne do oka živý plamének svíce. Jak výmluvný je to symbol. Pevně si stojí na svícnu - aby její 
světlo posvítilo i těm, co jsou vzdáleni. Své tělo roztápí teplem plamene, teplem lásky. Vzdáleným svítí, blízké 
hřeje. „Já jsem světlo světa“ - říká Pán (Jan 8, 12): „Vy jste světlo světa“ - říká Pán i nám, i tobě (Mt 5, 14). 

Svíce tě učí modlit: „Pane, v té svíci jsem já. Zapal mě dnes při bohoslužbě, abych šel ven a svítil a 
hřál.“ 

Pak děláš rukou znamení kříže a oči zvedáš k velikému kříži, který vévodí nad obětištěm, presbytářem. 
„Kříž, znamení všehomíra, znamení vykoupení. Obepíná tě, žehná ti, posvěcuje tě. Děláš jej v pokušení, aby tě 
posílil, děláš jej v nebezpečí, aby tě ochránil. Je to znamení ze všech nejsvětější. Dělej jej řádně, zvolna, velký, 
s rozmyslem.“(R. Quardini) 

Ústředním symbolem mešní liturgie je chléb a víno. Neseme jej k oltáři jako znamení chleba vezdejšího, 
který si chceme vyprosit k zajištění denního života. Je obrazem společenství - z mnoha zrn jeden chléb, z 
mnoha hroznů jeden nápoj. Zrna byla násilně drcena, hrozny lisovány, to je obraz oběti Kristovy i obětí našich 
osobních. Sjednocuje nás: jezte z něho všichni, pijte z něho všichni; prolita za nás a za všechny. 

Chléb je pokrm jadrný, který se nikdy nepřejí. V podobě chleba se naše bytí živí živým Bohem a působí, 
že jsme v něm a on v nás. Víno je nápoj. Není to jen nápoj, který hasí žízeň - tím je voda. Víno znamená víc. 
„Obveseluje srdce člověka“ praví žalmista. Smyslem vína není toliko hasit žízeň, nýbrž i napájet radostí. „Krvi 
Kristova, opoj mne“ - modlí se svatý Ignác z Loyoly. 

Chléb je věrnost a každodenní sytost. Víno je smělost, radost nade vši pozemskou míru. Opíjí nás 
životem Božím. 
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Tak uměl naslouchat řeči liturgických symbolů jeden z iniciátorů liturgické obnovy, Romano Quardini. I 
my se snadno naučíme rozumět řeči symbolů a znamení v liturgii. I my je uslyšíme, když se divíme očima 
vidoucíma, když nasloucháme ušima k slyšení. 

Občas se objeví „obrazoborecké“ sklony. Protestanté odstranili z kostelů i svíce. Po koncilu jsme 
kadidlo prohlašovali za zbytečnost a přežitek. Ale protestanté se k svícím rádi zase vrátili, a v našich kostelích o 
velkých svátcích kadidlo zase voní. Zastesklo se nám zase po kouři kadidla, krásném symbolu posvátné 
atmosféry kostela, symbolu onoho Vzhůru srdce. A nic není pro zdar bohoslužby důležitější, než dosáhnout 
tohoto sursum corda, vzhůru ze všedních starostí. 

Pamatujme proto dobře: 
Kdo se naučí vnímat mluvu liturgických symbolů, ten prožívá bohoslužbu jako velký zážitek. 
Poznámka spíš pro kněze 
„Cesta k liturgickému životu nevede pouhým poučováním, ale především konáním, „ říká Romano 

Guardini v úvodu ke spisu „Posvátné znamení“. Nejvíc povíme o krásné liturgii tím, že ji krásně konáme. Ale 
přesto je nezbytné o ni i hovořit, napomáhat k živému vidění. 

Říká se, že liturgie staví most mezi Bohem a člověkem. Můžeme dodat, že symboly a rituální úkony 
jsou pilíře toho mostu. 

Symbol vyvolává emoce, mluví. Vyslovuje to, co není postižitelné rozumem, co není vyjádřitelné slovní 
definicí. Síla symbolu je v jeho evidentnosti. Symbol, který by byl nesrozumitelný, ztrácí svou sílu i své 
oprávnění. 

Symbol tedy není totéž co znamení. Symbol mluví sám za sebe. Znamení, značky, je třeba vysvětlovat -
např. dopravní, sportovní, erby, písmena. 

Povahu symbolu mají pralidské archetypy - vzduch, voda, oheň, popel. A také obrazná rčení: pouta 
hříchu, zub času, holubice Ducha. 

Znamení budí otázky: co to znamená, co se tím říká. Symbol vyvolává pocity, působí přímo, mimo 
rozum. 

Symboly v bohoslužbě jsou chleba, víno, modlitební gesto, světlo svíce, vůně kadidla, beránek, orel 
obětní stůl. Kristus sám je veliké „znamení“ - ve svátostech. Celá liturgie je také znamení - znamení Boží lásky. 

Každý vnitřní úkon má svůj zevnější ohlas, duše si tvoří těla. 
Ritus je vzor stálého a známého chování. Je to jednání symbolizované. Podává tak jednotlivci jistotu ke 

spolujednání, umožňuje společnou akci. Zbavuje jednotlivce rozpaků, jak by se měl sám projevit. Důvěrně 
známý a neměnný postup mše dává jednotlivci klid k pohroužení do obsahu. Umožňuje soustředění na smysl, 
když není nutno myslit na postup jednání. 

Ale je tu nebezpečí, že ritus ztratí funkci pomocného lešení a stane se sám účelem. Postaví se na místo 
Toho, ke kterému má vést. To pak vše ovládne stálá a jediná starost: jak to správně a přesně dělat. Nástroj se 
stane cílem. 

Smyslem eucharistické bohoslužby je radostné shromáždění rodiny a setkání s Pánem u dvojího stolu. 
Na nás kněžích je, abychom dbali na jasnost liturgických symbolů a liturgického dění. Svíce jedna a 

masivní je výmluvnějším symbolem, než více svící drobnějších. Kalich a patena na jinak prázdném obětním 
stole (krom misálu před kalichem) je výmluvnější než na obětním stole zaplněném věcmi (svícny, křížek, 
květiny, brejle, mikrofon, kancionál a co ještě). 

Kadidlo teď používáme řidčeji, ale když už, pak má hojně kouřit, má krásně vonět. Má zviditelňovat 
ono „vzhůru srdce“. 

Liturgie je mluva symbolů. Je to vlastní řeč církve. 
Kéž se stále chutě učíme mluvit touto řečí radostně a srozumitelně. 

Ladislav Simajchl
Pokračování příště

W odwiedzinach u ks. Mirka 

„Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości i nie może się potknąć. Kto zaś swojego brata 
nienawidzi, żyje w ciemności i działa w ciemności, i nie wie, dokąd dąży, ponieważ ciemności dotknęły ślepotą 
jego oczy.” 1 J 2, 10-11
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„Wszystko jest darem Bożym, nawet najmniejsze rzeczy i właśnie suma tych darów tworzy życie piękne 
lub ponure, zależnie od tego, jak ich użyjemy.”

„Lepiej, żebyś naprawdę poczuł kiedyś głód chleba, niż żeby ciężar twych bogactw stopniowo 
paraliżował a potem przygniótł ci duszę.” Michel Quoist

W sobotę 25 września parafianie z Trzyńca i 
bliskiej okolicy wyruszyli autokarem do Olbrachcic koło 
Cz. Cieszyna. Cele wycieczki były odwiedziny ks. Mirka 
Kazimierza, proboszcza tutejszej parafii, zwiedzanie 
kościołów, które ma pod opieką, poznanie okolicy i 
głównie wspólne porozmawianie i wspominanie. Wszyscy 
dobrze pamiętamy służbę kapłańską ks. Mirka przed 6-ciu 
laty w parafii trzynieckiej, jego zapał i cierpliwość w 
prowadzeniu wiernych do Boga. Zresztą, jak sam przyznał 
w późniejszej rozmowie, także mile wspomina na ten okres 
i dlatego jest częstym gościem w naszej parafii. A to 
sprawia nam zawsze wielką radość.

Atmosfera w autokarze była wspaniała, pogoda 
także dopisała. Podziwialiśmy piękną okolicę, oraz 

malownicze usytuowanie kościoła parafialnego w centrum wioski. Najpierw zwiedziliśmy wspólnie z ks. 
Mirkiem drewniany kościół zabytkowy na cmentarzu, który został wybudowany w 1766 roku. Dziś już tylko 
historyczny obiekt, w którym msze św. są odprawiane dwa razy w roku - 1 i 2 listopada. Brak niektórych 
pierwotnych obrazów zaprzyczynili złodzieje, którzy parokrotnie odwiedzili kościółek. Już od 1447 roku datują 
się pierwsze wzmianki o istnieniu kościoła w Olbrachcicach, który prawdopodobnie został zniszczony, kiedy 
niedaleko płynąca rzeka Stonawka w okresie powodzi zalała przybrzeżne tereny. W roku 1938 został 
wybudowany parafialny kościół pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła. Widać, że parafianie na czele z swym 
duchowym przewodnikiem bardzo dbają o swój kościół. Wszędzie pełno kwiatów, zadbane wnętrze i 
uporządkowana najbliższa okolica.

Na wspólnym agape w Domu PZKO w Olbrachcicach poznaliśmy gości ks. Mirka - trzy siostry 
Zgromadzenia Misyjnego Sióstr Służebnic Ducha Świętego z Warszawy. Siostry tego zgromadzenia pracują na 
wszystkich kontynentach w 40 krajach świata. Jedna z obecnych sióstr, siostra Mariola, wyrusza do Afryki, aby 
w dalekiej Etiopii pomagać tym, którzy jeszcze o Bogu nie słyszeli. Dowiedzieliśmy się wiele na temat pracy 
misyjnej, która chociaż przynosi wiele radości, jest bardzo trudna i niebezpieczna. Siostry uczestniczyły także 
w mszy świętej, którą odprawił ks. Mirek. Nie tylko ich piękne śpiewy z akompaniamentem gitary, ale także 
słowo o misjach i zawierzeniu Panu Bogu głęboko dotknęło naszych serc. Opowiadanie rozpoczęły obrazem 
bezdomnego wędrowca, który bardziej od pieniędzy potrzebował nadziei. Miał przy sobie karteczkę na której 
było napisane pięć tajemniczych słów: „Małe drzwi są stale otwarte.” To pisał jego ojciec, który mu przebaczył 
i tym zapewniał o ponownym przyjęciu. Pracę misyjną porównały do losu Abrahama, który wyszedł z ziemi 
rodzinnej, pozostawiając wszystko i szedł w nieznane, ponieważ Pan Bóg wysłał go na tę drogę, obiecując mu 
swoje błogosławieństwo. A Boże błogosławieństwo oznacza Bożą pomoc i łaskę potrzebną na każdą chwilę 
życia. Abraham zawierzył Panu Bogu. Podobnie każdy misjonarz pozostawi swój dom rodzinny, swoich 
przyjaciół i idzie tam, gdzie Bóg go skieruje. Realizuje Boży plan zbawienia, który jest niekiedy dla niego 
niezrozumiały i trudny. Tak jak w ewangelii, którą słyszeliśmy, Pan Jezus wysyła swoich 72 uczniów przed 
sobą. Mieli iść tam, aby mówić o Bogu tym, którzy jeszcze o Bogu nie słyszeli. Mieli głosić ewangelię, 
ponieważ kto słyszał o Chrystusie, nie może tej wieści pozostawić tylko dla siebie, ale powinien dzielić się z 
innymi. I te słowa kieruje dziś Jezus do każdego z nas. Mamy swoim życiem mówić o Bogu poprzez codzienne 
świadectwo życia. Mamy być misjonarzami w swoich domach, w miejscu pracy, tam wszędzie, gdzie jest nam 
dane być. Chrystus mówi nam - pozostaw to wszystko co cię jeszcze zniewala i weź do ręki jak ten bezdomny 
wędrowiec małą karteczkę - Pismo Święte - i czytaj co Bóg dzisiaj od Ciebie oczekuje, bo każdy z nas na mocy 
chrztu świętego jest powołany do głoszenia dobrej nowiny. Drzwi do domu Ojca są zawsze otwarte dla tych, 
którzy chcą przez nie wejść. Tymi słowami zakończyła siostra misyjna przedstawienie celu dla każdego 
wierzącego. Po mszy św. zwiedziliśmy jeszcze kościół p.w. św. Józefa w Suchej Górnej. Pierwsza jego część 
była zbudowana w 1835 roku a dopiero później została dobudowana tylna część i wieża. W przyszłym roku 
wioska będzie obchodziła 700 lat swego istnienia. I ten Dom Boży bardzo się nam wszystkim podobał.
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Ks. Mirek Kazimierz oprócz wypełniania obowiązków duszpasterskich w swoich parafiach musi 
właśnie wykonywać administracyjne i organizacyjne zadania, dalej nauczanie religii, różne akcje dla młodzieży 
i parafian, kilkakrotny udział w pieszej pielgrzymce do Częstochowy, wyjazdy w góry z ministrantami, 
współpraca ze scholą i chórem kościelnym, pomoc w redagowaniu miesięcznika parafialnego „EMAUS”, 
odwiedziny parafian itd. Podziwiać trzeba, że przy tych wszystkich obowiązkach znajduje jeszcze czas, kiedy 
zaistnieje taka potrzeba, pomóc w naszej trzynieckiej parafii.

Jeszcze wspólna modlitwa dziękczynna i czas pożegnać gościnnego gospodarza i miłe siostry i udać się 
w powrotną drogę do Trzyńca. Dlatego tak jak w słowach pieśni, którą śpiewaliśmy w autokarze: „Oto jest 
dzień, który dał nam Pan, weselny się i radujmy się w nim.” Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za wszystkie dary, 
którymi nas obdarzył w tym pięknym dniu. Kapłani są ambasadorami Boga, jego wysłannikami do świata. 
Poprzez nich mogą wierni osiągnąć szczęście, radość, zadowolenie i pokój. To oni wskazują nam właściwą 
drogę do świętości i Boga. Powinniśmy się modlić za naszych kapłanów, by Pan Bóg obdarzył ich swoim 
błogosławieństwem, zesłał na nich dary Ducha Świętego i dał im wielkie serce pełne miłości dla swoich 
wiernych oraz cierpliwości i radości wewnętrznej z głoszenia dobrej nowiny i przypominaniu o otwartych 
drzwiach domu Ojca naszego. W przyszłości chcemy poznać także parafie innych kapłanów, którzy w różnym 
okresie pełnili posługę duszpasterską w naszej parafii trzynieckiej.

Ponieważ wszyscy jesteśmy jedną rodziną, wszystkich odkupił Chrystus i w Nim staliśmy się dziećmi 
tego samego Ojca, przez to zaś braćmi i siostrami jedni drugich.

Michel Quoist:
„Bliźni to ten,
przez którego Bóg się wypowiada,
przez którego Bóg wzywa,
przez którego Bóg ubogaca,
przez którego Bóg mierzy naszą miłość.
Bliźni to ten, dzięki któremu wzrastamy, to podarek miłości Chrystusa.”

Irena Szymonik

Ti naši ministranti (a jejich rodiče)

Všichni dobře víme, že ke katolické mši svaté a dalším pobožnostem nerozlučně patří tzv. ministrant. 
Věku jsou různého: od špuntů, které není vidět, když stojí u obětního stolu, až po „staré chlapy“, kteří (a to 
často) ministrují společně se svými syny… Naše farnost absolutním nedostatkem ministrantů určitě netrpí, ale 
trpíme odvěkým ministrantským „syndromem“, který byl zde dle mé nemladé už zcela paměti vždy: o svátcích 
a o některých nedělních mších svatých je narváno a nemají ani všichni kde sedět… a to už nemluvím, že někteří 
se nemají do čeho obléct a musí proti své vůli „na kostel“, což žádný správný ministrant nemá vůbec rád…. jen 
tak sedět někde s lidmi, mačkat se s nimi v lavici a být „obyčejný“… Naopak, jsou mše - zejména přes týden a 
zvláště ráno - kdy je v zakristii liduprázdno a kromě kázání a liturgie eucharistie si takový ministrant může 
procvičit skoro všechno: číst všechno možné, případně zpívat i žalm, zvonit na všechny zvonky a pendlovat „od 
knížky ke kalichu, tam a nakonec zase zpátky…“ No, toto je o organizaci. Proč že to všechno píši: chci vás 
poprosit, drazí rodiče, jejichž kluci v naší farnosti ministrují, abyste tak trochu dohlídli na to, kdy váš syn „má 
službu“, zda chodí či nechodí. Prosíme vás, pokud bude třeba, aby jste kluka doprovodili do kostela, zavezli ho 
tam, jako rodiče prostě podpořili… Ono to není tak, že stačí, když se tam přimotá v neděli, když jde do kostela 
celá rodina. Takoví nedělní služebníci jsou taky vítáni, ale co přes týden? Přes týden se pozná, koho služba baví 
a kdo tam chodí „po cestě s rodiči“… Takže prosíme ještě jednou rodiče, zajímejte se trochu i o to, zdali by 
nemohl váš syn přijít k oltáři i přes týden. S případnými dotazy se obracejte na P. Jana Mazura, který jako 
kaplan takříkajíc garantuje zdárný chod této služby. Samozřejmě tato prosba se týká i té skupiny tzv. 
ministrantů - juniorů, které už rodiče jaksi moc neřídí nebo jen velmi těžce: i vy ve svých -nácti letech můžete 
přijít a pomoci. Každopádně všem ochotným děkujeme.
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A na závěr této krátké úvahy několik slov některých třineckých ministrantů, kterých jsem se zeptal na 
určité věci… Nuže, prosím. 

MOST: Kdy jsi začal ministrovat, co Tě přivedlo k tomu, že jsi se stal ministrantem v naší farnosti? 
Mateusz Waclawik, 11 let: Před mými 10. narozeninami. Donutil mne starší brácha. 
Łukasz Waclawik, 15 let: Bylo to před prvním svatým přijímáním. Začalo se mi to líbit, když jsem to 

viděl v kostele na mši. 
Marek Vondráček, 10 let: Začal jsem ministrovat už ve školce. Přivedli mne k tomu starší bráchové 

Petr, Roman a Pavel. Rád tímto způsobem sloužím Pánu Bohu. Mám mezi ministranty i hodně kamarádů. 
Pavel Vondráček, 11 let: začal jsem ministrovat v 1. třídě. K této službě mne přivedli starší sourozenci 

Petr a Roman. 
Michal Kendzior, 16 let: V roce 1997 se mne zeptal tehdejší kaplan P. Mirek Kazimierz, jestli bych 

nechtěl ministrovat. Já jsem odpověděl: „Ano“. Ještě v ten den jsem ministroval. Od té doby jsem začal sloužit 
u oltáře, zpočátku jen v neděli, později i ve všední den. 

Marek Kreželok, 15 let: Začal jsem ministrovat v osmi letech. K této službě mne přivedl můj otec. 
Jakub Kreželok, 13 let: Ministrovat jsem začal v sedmi letech. Přivedlo mne k tomu moje přání přiblížit 

se více k oltáři a sloužit tam. 
Tomáš Kreželok, 12 let: Ministrovat jsem začal v šesti letech, protože jsem chtěl stejně jako bráchové 

sloužit u oltáře. 

MOST: Kdy povětšinou chodíš sloužit k oltáři a co pro Tebe tato služba znamená? 
Mateusz Waclawik, 11 let: Chodím v pátky a neděle. Mohu sloužit pánu Bohu. 
Łukasz Waclawik, 15 let: Sloužím v úterý, pátek a v neděli ráno. Často taky chodím o svátcích a 

slavnostech. Můžu sloužit Pánu Bohu. 
Marek Vondráček, 10 let: Já ministruji v pondělí večer a v neděli při mši svaté v 8.00. Už vícekrát jsem 

ministroval v různých městech republiky, když jsme byli na různých výletech z kostela nebo s rodinou. 
Výhodou je, že se ministruje všude stejně. 

Pavel Vondráček, 11 let: Mívám u oltáře pravidelnou službu v sobotu ráno, pak v neděli a občas na 
svatbách a pohřbech. Ministrantská služba pro mne znamená být blíže Pánu Ježíši. Dále mám v řadách 
třineckých ministrantů mnoho dobrých kamarádů, se kterými si dobře rozumím. 

Michal Kendzior, 16 let: Během týdne sloužím ve čtvrtek na večerní mši svaté, v pátek mám službu v 
domově důchodců a v neděli chodím na ranní - na půl sedmou. Pro mne tato služba znamená možnost sloužit co 
nejblíže našemu Pánu. Jako lektor si blíže uvědomuji, co nám chce Pán dnes říct. Jsem moc vděčný Pánu, že 
mne do této služby povolal. Je to nejkrásnější služba na světě, kterou člověk koná. 

Marek Kreželok, 15 let: Ministrovat chodím každou neděli a pátek a znamená to pro mne setkání s 
Bohem.

Jakub Kreželok, 13 let: Sloužit chodím každou neděli, středu a pátek. Dělám tuto službu s radostí. 
Tomáš Kreželok, 12 let: Sloužím každou neděli ráno a pak rovněž ve středu ráno. Jsem rád, že se takto 

mohu setkávat s Pánem Bohem. 

O ministrantech zase někdy příště. Koneckonců jsou nedílnou součástí farního života. 
Připravil: -mk-

Pořad bohoslužeb v listopadu

1. Neděle 7.11.2004 - 32. neděle v mezidobí; 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
2. Úterý 9.11.2004 - svátek Posvěcení lateránské baziliky.
3. Neděle 14.11.2004 - 33. neděle v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
4. Neděle 21.11.2004 - Slavnost Ježíše Krista Krále; 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
5. Neděle 28.11.2004 - 1. neděle adventní; 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
6. Úterý 30.11.2004 - svátek sv. Ondřeje, apoštola.
7. Neděle 5.12.2004 - 2. neděle adventní; 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
8. V době adventní jsou každé pondělí, středu a sobotu v 6.35 slouženy rorátní mše svaté.
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9. Každou neděli půl hodiny před večerní mší svatou je adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a svátostné 
požehnání. Poslední neděli v měsíci - Mariánské večeřadlo.
10. 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. 
11. Každý čtvrtek od 16.00 a první pátek po ranní mši svaté je výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní. 
12. 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 adoraci Nejsvětější Svátosti Oltářní do 18.45 hodin.
13. 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.

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

Nedělní liturgie v listopadu

32. neděle v mezidobí (7.11.)
1. čtení: 2 Mak 7,1-2.9-14; 2. čtení: 2 Sol 2,16-3,5; Evangelium: Lk 20,27-38
Žalm: odp. Až procitnu, Hospodine, nasytím se pohledem na tebe.
ref. Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.

33. neděle v mezidobí (14.11.)
1. čtení: Mal 3,19-20a; 2. čtení: 2 Sol 3,7-12; Evangelium: Lk 21,5-19
Žalm: odp. Přišel Hospodin, aby spravoval národy podle práva.
ref. Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie.

Slavnost Ježíše Krista Krále (21.11.)
1. čtení: 2 Sam 5,1-3; 2. čtení: Kol 1,12-20; Evangelium: Lk 23,35-43
Žalm: odp. Zaradoval jsem se, když mi řekli: "Do domu Hospodinova půjdeme!"
ref. Idźmy z radością na spotkanie Pana.

1. neděle adventní (28.11.)
1. čtení: Iz 2,1-5; 2. čtení: Řím 13,11-14; Evangelium: Mt 24,37-44
Žalm: odp. Do domu Hospodinova s radostí půjdeme.
ref. Idźmy z radością na spotkanie Pana. 

2. neděle adventní (5.12.)
1. čtení: Iz 11,1-10; 2. čtení: Řím 15,4-9; Evangelium: Mt 3,1-12
Žalm: odp. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje navěky.
ref. Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.

Úmysly Apoštolátu modlitby - listopad 2004

Denní modlitba Apoštolátu:
Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den. Přináším ti v něm své modlitby, práce, radosti i utrpení 

ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje oběť sebe samého za záchranu světa.
Duch Svatý, který jej vedl, kéž je i mým průvodcem a vyzbrojí mě silou pro svědectví o tvé lásce.

To vše přináším jako svou nepatrnou oběť spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou Církve, 
zvláště na úmysly, které nám předkládá Svatý otec a naši biskupové pro tento měsíc:
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1. Úmysl všeobecný: Aby si věřící byli vědomi daru víry a milosti, že patří do církve, a velkodušně 
usilovali o svatost života, k níž je Bůh volá.

2. Úmysl misijní: Aby všichni, kdo pracují v misiích, nikdy nezapomněli, jak je důležité, aby žili ve 
svatosti, v hlubokém spojení s Kristem.

3. Úmysl národní: Aby rozhodování našich veřejných činitelů sloužilo vždy k dobru celé společnosti.




