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Kain i Abel sk³adaj¹ ofiary

Gdy po niejakim czasie Kain sk³ada³ dla Pana w ofierze p³ody roli, zaœ Abel sk³ada³ równie¿ pierwociny ze swej 
trzody i z ich t³uszczu, Pan wejrza³ na Abla i na jego ofiarê; na Kaina zaœ i na jego ofiarê nie chcia³ patrzeæ. 

Rodz. 4, 3-5



Zaèal mìsíc øíjen a tento mìsíc je již 
tradiènì zvláštním zpùsobem zasvìcen 
modlitbì svatého rùžence. Mìsíc øíjen nebyl 
zvolen náhodou, 7. øíjna se totiž v Církvi 
slaví památku Panny Marie Rùžencové, 
kterou ustanovil papež Pius V. jako 
pøipomínku vítìzství nad Turky v bitvì 
u Lepanta v roce 1571. (O této významné 
události, která ovlivnila další vývoj køes�an-
ské Evropy, si mùžete pøeèíst na nástìnce 
u vchodu do kostela). Proè právì Panna 
Maria Rùžencová a modlitba svatého 
rùžence? Jednoduše proto, že tváøí v tváø 
nebezpeèí se celá Evropa svatý rùženec 
modlila a prosila Pannu Marii o odvrácení 
hrozby dobytí Evropy muslimy. 

V naší farnosti tuto modlitbu odøíkáváme 
v kostele dennì - ráno i veèer, po celý rok, 
poslední nedìli v mìsíci pak je Mariánské 
veèeøadlo s modlitbou celého rùžence, 
avšak v øíjnu se ji modlíme každou nedìli 
v rámci „adoraèní pùlhodiny“ pøed veèerní 
mší svatou. 

Nejinak tomu bude i letos, avšak po 
dohodì s našimi duchovními otci, bychom 
chtìli do této modlitby zapojit mnohem širší 
poèet lidí – dìti, mládež, rodiny, ženy, muže, 
ministranty, scholu, jednotlivá duchovní èi 
profesní spoleèenství… Pøesná forma bude 
upøesnìna – zda se jeden desátek pomodlí 
jedna skupina (napø. mládež), pak další 
desátek další skupina atd., anebo by se 
u jednotlivých „zdrávasù“ prostì farníci støí-
dali. Je pravda, že to letos možná nevyjde 
úplnì podle našich pøedstav, protože jsme 
tuto formu modlitby svatého rùžence zaèali 
organizovat trochu pozdì, ale hlavní je 
pøece snaha nìco udìlat, nìjak zaèít a 
vylepšovat to budeme moci, dá-li Pán Bùh, 
v následujících letech.

Modlitba svatého rùžence by v každou 
øíjnovou nedìli zaèala už v 16:15 hodin a 
celou modlitbu by samozøejmì vedl nìkterý 
z knìží. Nebude stanoveno, v jakém jazyce 
se budeme modlit, každý by se mohl modlit 
v jazyce, který je mu blízký a který mu vyho-
vuje. V zákristii bude bìhem týdne umístìn 
seznam, do kterého se prosím zapište, 
pokud se chcete do této formy modlitby 
rùžence zapojit. Nejde tady o žádnou 
kontrolu úèasti, ale pouze o prùzkum, zda 
bude dost ochotných lidí a zda vùbec tuto 
formu modlitby zvolit.

z povìøení O. Františka a O. Adriana napsal 
Stanislav Janczyk
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Když  se nevě ř ící zeptá …Modlitba
svatého rùžence Pøedposlední záøijová nedìle byla nejen Františka. Jednalo se o peníze darované 

krásná a sluneèná, ale pro naši farnost také tøineckými farníky, které budou využity pøi 
„odpustová“. Již pøi dopoledních mších stavbì kaple a školy na misii v Paraguayi. 
svatých vládla slavnostní nálada. V 8.00 a Když se k tomu všemu pøidalo krásné 
10.00 sloužil P. Jiøí Sedláèek, který je faráøem poèasí a dobrá nálada, výsledkem byla velmi 
v Tìrlicku. Jako vždy pøi slavnostních událos- podaøená akce, kde jsme se mohli setkat 
tech  zpíval náš chrámový sbor LAUDAMUS a s lidmi, které jinak potkáváme jen v kostele, 
pøed kostelem Charita za dobrovolný dar mohli jsme si povykládat s Otcem Františkem 
rozdávala perníková srdíèka. Mezi boho- a Otcem Adriánem a  naplnit bøíška. 
službami nám vyhrávala „Górolsko kapela“ Jen mi nakonec dovolte malé postesknutí. 
z Oldøichovic. Celá akce se mohla uskuteènit jen díky 

Na farní zahradì mezitím vrcholily pøípravy obìtavosti skupiny lidí, kteøí ve svém volném 
na odpoledne. Již v sobotu postavené stany èase stavìli stany, chystali jídlo, nakupovali 
vítr popøevracel, takže  se stavìlo znovu. Po a nosili materiál, potom prodávali nebo si hráli 
obìdì se už sešla parta dobrovolníkù, která s dìtmi. Trošku potom zamrzí, že velká èást 
chystala pohoštìní ve stáncích, grilování, tøineckých farníkù si ani nenašla èas pøijít se 
hudbu, atrakce pro dìti a další vìci. Po druhé podívat a necení si tak práce ostatních. Mìli 
hodinì odpolední pøicházeli  první hosté a bychom být velká farní rodina a také bychom 
každý si mohl koupit zákusky, koláèe, se mìli tak chovat. Dovedu si pøedstavit, jak 
výbornou grilovanou krkovièku, jelito se zelím, by byla smutná maminka, která by chystala 
„kapuœniónke“, pivo, kávu nebo nealko. Pro rodinné oslavy a my bychom se nedostavili, 
dìti byla nachystána øada atrakcí - skákací protože se nám prostì nechtìlo a dali bychom 
hrad, trampolína, lovení rybièek, støílení do pøednost ležení na zahradì nebo na gauèi. 
branky nebo házení do kašpárka. Protože se  Takže na závìr velké Pán Bùh zapla� všem, 
našlo hodnì štìdrých dárcù, na všechny kteøí zkrášlili dopolední bohoslužby a  pøièinili 
èekala bohatá tombola. Jedním bodem se o zdárný prùbìh naší zahradní slavnosti.
programu bylo také pøedání finanèního daru ve    

HWvýši 28.000,- Kè sestøe Marietì z øádu sv. 

Pozvánka na př ednáš ku
V sobotu 8. øíjna v 15 hodin pøijede hormonù. Upozorní na jednotlivé 

k nám do Tøince paní Sylvie Bernar- druhy antikoncepèních pøípravkù 
dová spoleènì s paní MUDr. Xenii s pøíslušným komentáøem. Bude mít 
Preiningerovou, gynekoložkou. Tyto sebou také nástroje a na modelu 
dvì dámy jsou z centra „Hnutí pro názornì pøiblíží, jak se vykonává 
život“ a chtìly by nám vysvìtlit, umìlý potrat. 
poradit, objasnit a pøipomenout prav- Myslíme si, že tato pøednáška není 
dy dávno vyøèené, avšak dávno zma- urèena jenom ženám, i když hodnì 
nipulované. Co je normální a co ne? o nich bude øeè a ani není urèená 
Co je pøirozené a co ne? jenom pro urèitou vìkovou kategorii. 

Jedná se o pøednášku s tématem: Téma je opravdu široké a tak vás 
ÚCTA K ŽIVOTU, ANTIKONCEPCE prosíme: PØIJÏTE! Vy mladí, studen-
NEJEN PROTI POÈETÍ. ti i když ještì nemáte partnera (vždy� 

Øeè bude o vztazích, o volbì partne- antikoncepce je nabízena už patnác-
ra, o pøedmanželské zdrženlivosti. tiletým dívkám), vy rodièové ještì 
Rodièe školou povinných dìtí upozor- malých dìtí, a� víte, èím se máte 
ní, na co si mají dávat pozor (aktuální vyzbrojit až budou dìti chodit do škol. 
informace o tom, co chtìjí v našich Pozvánka platí i pro vás muže, kteøí 
školách uèit dìti). Paní doktorka milujete své manželky a dìti, a chcete 
rozebere fungování hormonù pøiroze- být dùslední i v této oblasti výchovy. 
nì se v tìle nacházejících a také Pøijïte, protože jednou se nás dìti 
pùsobení tìch umìlých. Vysvìtlí, jak nebo známí nevìøící budou ptát na 
pùsobí pilulky, jejich výhody (malé) a tyto otázky. Bylo by dobré znát 
velké nevýhody, jejich druhy a zpùsob jednoznaèné odpovìdi a mít o tomto 
aplikace a pøedá nám pravdivou tématu jasno.
informaci o dopadech nejen na Takže ještì jednou 8. øíjna v 15 ho-
organismus žen, ale i na životní din v salce na faøe. Moc vás všechny 
prostøedí. Vysvìtlí i možné kompli- ještì jednou zveme.

Spoleèenství MMkace s pøípadným poèetím po vysazení 

A byl odpust...



Ètenáøi tøineckého Hutníka si mohli v èísle mlèel a pak zaèal pomalu mluvit on: "Jistì, paní doktorka: -a v jiném prostøedí to není? 
s datem 21. záøí 2011 pøeèíst èláneèek kdo by nemìl radost, ale buïme moudøí a A kdo dìlá takovou hysterii? Proè si na to 
o iniciativì zbudování køíže na Javorovém opatrní. Až èas nám ukáže, jak to s tou "vzpomnìli" až po desítkách let? Ono se to 
jako symbolu požehnání pro mìsto a okolí. demokracií ve skuteènosti je. Vždy� jsme ji stalo módou a lidé neuvažující a "spravedli-
Je v nìm ale jedna drobná nepøesnost a poøádnì nezakusili, nikde jsme se jí neuèili a ví" se zaènou pohoršovat a plivat na 
sice v tom, že osoby zainteresované se najednou že bychom v nìkolika dnech byli papeže, biskupy knìze... no a o to nám 
nepøipojily k mojí myšlence. Nechci být už demokrati se vším všudy? Víte, je jedno pøece jde, ne? Tak tu "demokracii" u nás i 
chválen za nìco, co se nezrodilo v mé jisté znamení, jak na tom v této vìci jsme. jinde pozorujme a uème se nazývat vìci 
hlavì. Je tomu už nìjaký èas, kdy za mnou A tím znamením bude, jak se situace vyvine pravými jmény. Budeme sice nesympatiètí, 
pøišel jeden mladý èlovìk z Tøince s tím, že ve vztahu k církvi. Je to pøece èást naší ale jedinì pravda Boží nás mùže osvobodit. 
co kdyby se na Javorovém zbudoval køíž. spoleènosti, i když tøeba menší, ale jsou to Zaèal mìsíc øíjen a to je mìsíc rùžencové 
Bleskovì jsem si vzpomnìl na mìsto svých naší obèané. Mùže pøijít èas, kdy vyrazí opìt modlitby. Není tajemstvím, kolik se v rùz-
studií Litomìøice, na jehož okraji se nachází do boje proti církvi a køes�anství, budou jí ných èástech svìta vyøešilo právì vytrvalou 
kopec Radobýl, na nìmž je už mnoho let vyèítat všecko a obviòovat ze všeho. A mùže modlitbou sv. rùžence, kdy se zaèali modlit 
veliký kovový køíž, krásnì viditelný z mìsta i to být tím zákeønìjší a horší, protože bude všichni vìøící. Papež Jan Pavel II. nepouštìl 
okolí. Severní Èechy nejsou tak vìøící, jako tìžko nìkoho uvìznit za to, že je vìøící. rùženec z ruky a to se stalo jeho silou. Pøi 
naše Slezsko a pøece tam køíž nikomu Budou se posmívat, obviòovat a poèkejte, jednom osobním setkání byl tázán na 
nevadí. A tak jsem vyslovil radost nad tímto až pøijde tøeba na majetkové vyrovnání exorcismy a ochranu pøed pùsobením Zlého. 
nápadem. Protože však pøišla operace a s církví. Možná dokážou zfanatizovat velikou Tázajícímu na jeho dotaz odpovìdìl, že 
dlouhá pracovní neschopnost, nemohl jsem èást národa proti církvi jen proto, že projevila nejlepším exorcismem je pravidelná modlit-
se osobnì úèastnit jednání, která zatím zájem o to, co jí bylo ukradeno. Lidé mají ba rùžence. Když vidíme, jak Zlý tuto 
probìhla a jsem vdìèný všem, kteøí tato krátkou pamì�. Já si vzpomínám na modlitbu znevažuje, ironizuje a bojuje proti 
jednání zahájili. Takže podìkování a po- padesátá léta, když se rozjela proticírkevní ní, pak mùžeme øíci, že je to pravda. 
chvala patøí tomuto mladému muži a všem, hysterie a zaèali zabavovat církevní maje- Neèekejme nìjaké boje a šarvátky. Zlý 
kdo se v této vìci budou angažovat. Je-li ve tek. Lidé nadšenì volali, že je to správné, dobøe ví, jak má na èlovìka dnešních èasù 
mìstì 70% køes�anù, pak by nikomu køíž vypisovali se z církve, zaèali si hrát na jít. Násilím ne, to by povstali noví muèedníci 
vadit nemusel, vždy� není tajemstvím, že vìdecky založené obèany. Jenomže netušili, a jejich krev je semenem nových køes�anù. 
Evropa povstala z køes�anských základù a že až mocipáni ukradou majetek církvi, Je lepší metoda, kterou mùžeme pozorovat: 
to, že se tu a tam potýká s øadou problémù zaènou krást i jim. Pak mnozí vystøízlivìli, vše zesmìšnit a relativizovat. Vzpomeòte si, 
je jen následek toho, že se od køes�anských ale bylo už pozdì. Víte, tìšme se jistì když slyšíte rùzné vtipy na adresu své víry. 
koøenù oddìlila. Jednání budou jistì z nových pomìrù, ale nepropadnìme ne- Zkuste se jejich autorù zeptat, co o tom vìdí, 
pokraèovat a vìøím, že za nìjaký èas se køíž zdravé euforii. Mùže pøijít èas, kdy duchovní kde to studovali. Zaènou se chichtat a to je 
na Javorovém stane opravdu znamením potomci tìchto zloèincù zmanipulují národ celé jejich "vysvìtlení".  Tak vzhùru srdce: 
požehnání i touhy po nìm. Je pravdou, že i proti církvi do té míry, že vsugerují spoleè- my jsme se nespletli, protože Ježíš Kristus 
dnes, kdy mluvíme o demokracii, je øada lidí, nosti, že církev nemá na nic právo a že je CESTA, PRAVDA a ŽIVOT. Vyprávìli 
kteøí nešetøí zlobou a ironií jen když právì ona je nejvìtším zlem ve spoleènosti. kdysi pozùstalí jedné babièky, která 
o køes�anství, církvi a Bohu slyší. Je Víte, stále platí: Zlodìj køièí- držte zlodìje!"- vychovala dvanáct dìtí. Dost brzy ovdovìla, 
zajímavým úkazem, že na jedné stranì platí Tolik moudra tohoto èlovìka. Nìkolik let je již protloukala se svìtem, ale dìti dobøe 
zákon o protiprávnosti hanobení rasy, mrtev a já, když si na to setkání vzpomenu, vychovala, i když to jistì nebylo lehké. Když 
národa nebo pøesvìdèení, ale média i mohu jen žasnout, jak pøesnì vidìl do po její smrti vyklízeli její pokojík, ve kterém 
jednotlivci mohou házet na církev bez budoucna. Nechci tady rozebírat detaily, ale žila, divili se, že v témìø všech šatech a 
jakéhokoliv ovìøení všelicos. A co je ještì jestli si nìkdo založil novou stranu, pak to zástìrách našli v kapse rùženec. Èasy a 
zajímavìjší úkaz: že køes�ané mlèí a svoje zdaleka neznamená, že se stal jiným doby byly vždycky všelijaké, nežijeme 
køes�anství nejrùznìjším zpùsobem zakrý- èlovìkem. Jak je možné, že se mùže bez- v nebi, ale na zemi. Nejsme andìlé, ale lidé. 
vají, èi maskují. Já jsem si vzpomnìl na trestnì urážet, obviòovat, hanobit? O Svátku V nebezpeèí budeme ale vždy, když 
jednu debatu se starším èlovìkem v de- Povýšení sv. Køíže se ve veèerních zprávách nebudeme stát o Boží pomoc a ochranu. 
vadesátých letech minulého století. Prožili objevila senzaèní zpráva o tom, jak davy Prší-li venku, vezmeme si deštník, abychom 
jsme tehdy velikou euforii z pádu komunis- postižených se pøipravují podávat trestní nezmokli. Èím se chráníme vùèi beznadìji 
tické totality a po novém roce 1990 se oznámení na církev a papeže v souvislosti prázdnotì a šedi doby? 
zaèalo mluvit o návštìvì papeže Jana Pavla s pedofilními aférami. Divím se, že takovou 
II. v naší vlasti. Vypadalo to jako neskuteèné zprávu mùže odvysílat veøejná televize. P. František
a když papež pøijel, slyšeli jsme z úst Jednak dav jako takový nemùže nikde podat 
tehdejšího prezidenta republiky Václava trestní oznámení.
Havla slova: Nevím, zda vím, co je to Platí presumpce neviny, èili nestaèí 
zázrak. Tak jsem si ještì pøed návštìvou obvinìní. Musí být vina dokázána, jinak se 
s tím èlovìkem povídal a nešetøil radostí nad s obvinìným musí jednat jako s nevinným.
tím, že jsme se doèkali jiných pomìrù. Ten Nikdo netvrdí, že se takové pøípady 
èlovìk mì pozornì poslouchal, pak chvíli nemohly stát, ale jak mi nedávno øekla jedna 
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Milí farníci a pøátele 
tøinecké farnosti

Stejnì jako každý rok chystáme 
na den 18. záøí 2011, v den poutní 
slavnosti sv. Alberta, hlavního pat-
rona tøineckého farního kostela, 
zahradní slavnost. Díky úpravì 
liturgického kalendáøe (o tom píše 
na jiném místì O. František) se nám 
obì slavnosti (sv. Albert i Panna 
Maria Bolestná) ocitly vedle sebe 
(14. a 15. záøí), a tak je mùžeme 
prožít a oslavit v plné jednotì 
v sobotu a nedìli po tìchto datech. 
Ke zdárnému prùbìhu již tradièního 
farního festynu patøí kromì pøíjem-
ného posezení u dobrého jídla 
(kotlety, jelita, ...) a atrakcí pro dìti 
rovnìž tombola a dobré zákusky èi 
koláèe ke kávì. Proto vás prosíme, 
abyste obojí, a� už zákusky anebo 
dary do tomboly vìnovali a pøinesli 
pøímo na farní zahradu v den konání 
akce. Dary do tomboly mùžete také 
pøinášet prùbìžnì o nedìlích do 
Domeèku.

Za vìnované dary všem dìkujeme 
a tìšíme se na setkání s vámi na 
farní zahradì.

Organizátoøi 

K letošní pouti

Kř íž  nad mě stem

Tradièní farní rekolekce, které 

povede O. Czes³aw Bloch,

 probìhnou od 30.10.2011 

do 3.11.2011.



Milí tøineètí farníci, 22 let, s velkým pódiem, skvìlými mìli možnost pøijet na toto setkání do 
vzhledem k tomu, že se mi letos zpìváky, divadelním pøedstavením, Madridu, zažilo na letišti Cuatro 

nepodaøilo napsat pár øádkù o sobì ohòostrojem, atd. Byl na ni pozván i Vientos hlubokou jednotu víry, opíra-
ani v dobì vánoèní, ani v dobì starosta mìsta Øíma, který pozvání jící se o Petra, kterému bylo dáno do 
velikonoèní, doháním tak alespoò teï, pøijal a pøijel hovoøit o nìkolika ruky kormidlo, aby øídil lodièku církve 
co jsem zanedbal. Pokusím se v tomto dùležitých projektech, které se pøipra- po vodách smrti. Ježíš øíká Petrovi: 
krátkém dopise shrnout uplynulý rok, vují právì pro tuto okrajovou ètvr�. Já „Ty jsi Petr, skála, a na té skále 
který se mi i letos rýsuje v podobném jsem zprvu nebyl nìjak moc nadšen, zbuduji svoji církev a brány pekelné ji 
duchu.  když pan faráø pøišel s návrhem nepøemohou“ (Mt 16, 18). Nevím, 

zorganizovat tuto slavnost, která jestli jste se dívali na pøímý pøenos Mìsíc záøí je kromì obvyklého cho-
nebyla v podstatì vùbec koncipovaná z Madridu, ale my, co jsme tam byli, du farnosti, do kterého spadají mše 

svaté, zpovìdi, pøípravy na svátosti, 
køty, svatby, návštìva nemocných, 
pohøby, atd., vždy ve znamení rozbí-
hání i dalších farních aktivit, jehož 
podstatnou èást tvoøí náboženství dìtí 
(v uplynulém roce k nám docházelo na 
faru asi 140 dìtí), katecheze pro 
dospìlé, biblické hodiny, setkávání 
s mladými, atd. V záøí minulého roku 
jsme udìlali pokus zaèít ve farnosti i 
s novými aktivitami, jako napø. výuka 
ovládání poèítaèe, divadelní èi šachový 
kroužek, letní tábor pro dìti, a jiné, 
které mìly velmi pozitivní dopad. Tyto 
èinnosti sice nejsou pøímo spojeny 
s tématikou náboženství, ale tímto se 
dala možnost dostat se do kontaktu 
s farností i lidem, kteøí normálnì do 
kostela nechodí. Osobní setkání s knì-
žími vedlo k tomu, že mnozí zaèali 
vnímat farnost jako rodinné prostøedí, 
kde má dveøe otevøené každý. Nemalý 
poèet z tìchto lidí dokonce zaèal v køes�anském duchu. Nakonec se jsme zažili jeden silný moment Boží 
chodit pravidelnì i na bohoslužby. z toho však vyvinula velmi pozitivní moci. Do té doby než pøijel Sv.Otec na 

Všechny tyto aktivity tedy bìží po akce, která pomohla mnohým obyva- místo setkání, bylo úplnì jasno, 
celý rok a k nim se v urèitých obdo- telùm této ètvrti ohodnotit pozitivnì ètyøicetistupòové horko, doslova jsme 
bích pøidávají další, jako napø. pøed- snahu místního farního spoleèenství se pekli na slunci. Asi hodinu pøedtím 
manželský kurz, který mám v naší zasadit se o dobro všech. I tady v Øímì než mìl pøijet se zaèaly stahovat tìžké 
farnosti na starost já (pomáhají mi bohužel mají nìkteøí lidé spoustu èerné mraky, které se rozestoupily 
s ním dva manželské páry), který trvá pøedsudkù vùèi církvi, ale jakmile se jako dvì èerná ramena, která jakoby 
dva pùl mìsíce a je zakonèen jedno- s ní dostanou do osobního kontaktu chtìla uchopit a rozmáèknout všechny 
denními duchovními cvièeními. Aby skrze konkrétní lidi zjistí, že je ty shromáždìné mladé, bylo to celkem 
toho nebylo málo, øekli jsme si s tìmi všechno jinak než jak si mysleli. hrùzostrašné. Když Sv. Otec dorazil a 
manžely, kteøí mi pomáhají, že tyto Pár slov ke Svìtovým dnùm mládeže vyšel na tribunu, tak zaèala prùtrž 
snoubence nemùžeme jen tak nechat v Madridu, kterých jsem se úèastnil mraèen: do 10 minut jsme byli úplnì 
na pospas svìtu, a tak jsme jim nabídli v polovinì srpna se skupinou mladých mokøí, protože pøišel tak silný déš� 
pravidelné mìsíèní setkávání na rùzná z naší øímské farnosti. Od roku 1995 s vìtrem, že se pøed tím nedalo nijak 
témata týkající se manželství a rodiny. zdárnì absolvuji všechna Svìtová schovat. Úžasné ale bylo, když Sv. 
Pìt z deseti párù, které absolvovali setkání mladých se Sv. Otcem (kromì Otec koneènì odešel do sakristie a po 
kurz, tuto nabídku pøijalo. Po pùl roce setkání v roce 2008 v Austrálii, kde chvíli vyšel obleèen v liturgickém 
mohu konstatovat, že se mezi námi jsem nemohl jet kvùli svým jáhen- odìvu a zaèala adorace, jakmile 
vytvoøilo jedno velmi otevøené a ským svìcením), kterých bylo do toho pøinesli Nejsvìtìjší svátost, tak ustal 
pøátelské klima, ve kterém je možno letošního celkem sedm. Na tìchto déš� i vítr a my jsme si vychutnali tìch 
zasévat „dobré semeno slova“, protože setkáních jsem vždy naèerpal hodnì 15 minut nádherným zpùsobem! Bylo 
jsou ochotni poslouchat to, co jim pro svùj vnitøní život, ale mìl možnost to pøesnì jak v tom pøíbìhu v evange-
chce Bùh skrze církev øíct. i zakusit sílu jednoty víry. Je velký liu, kdy jsou uèedníci na rozbouøeném 

Letos v èervnu jsme zorganizovali i rozdíl prožívat víru sám nebo ve moøi, hrozí jim, že utonou, pak se 
velkou tøídenní farní slavnost pro spoleèenství lidí, kteøí mají podobnou Ježíš, který do té doby spí v zádi lodi, 
celou ètvr�, která èítá nìjakých 7 000 zkušenost. Jsem pøesvìdèen, že dva probudí, pohrozí vìtru a dešti a oni 
obyvatel, která tady nebyla skoro milióny mladých z celého svìta, kteøí zmlknou. Když nám pak Sv. Otec dal 
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Rodina Neposkvrnìné
Prosím všechny èleny Rodiny 

Neposkvrnìné o nahlášení obìtova-
ných dnù za celý rok 2011 do Duchov-
ní kytice pro Svatého Otce. Napište 
poèet darovaných dnù s vaším jmé-
nem,  adresou a odevzdat to mùžete 
do sakristie nebo pøímo mnì do 20. 
záøí. Moc bych prosila, aby se pøihlási-
li i ostatní, které dosud v seznamu 
nemám. Zatím je nahlášeno jen 20 
dosavadních èlenù Rodiny Neposkvr-
nìné a 5 nových. U paní Kröhnové 
bylo v seznamu pøes 90 èlenù, jak mi 
v dopise sdìlila paní Vystrèilová 
z Bánova, která toto spoleèenství vede. 
Také píše, pokud by mìl nìkdo zájem 
dìlat „patrona“ jednomu z novoknìží 
vysvìcených v roce 2012, mùže se 
pøihlásit. „Patroni“ se pak za svého 
novoknìze modlí a obìtují celý svùj 
život. 

Všem Pán Bùh zapla�
Anna Šišková  

*  *  *

Jak se mají, co dě lají: 
dopis P. Zdeň ka Gibiece svým tř ineckým rodáků m

Mše svatá u hrobu sv. Jana od Køíže v Segovii



V naší farnosti se v souèasnosti výraznì z akolytù, Jan Pavlik, na což mu rovnìž dík. 
zmìnilo obleèení akolytù a ministrantù, Jen pro vaši pøedstavu: na 1 albu se 
zejména tìch „vìtších a velkých“. Dlouho- spotøebuje 2,5 metru látky (šíøe 1,4 m), 
letý úbor „èerný límec - bílá rocheta - èerná takže pokud dobøe poèítáme, tak celkem 

2suknì“ byl nahrazen bílými albami, 3,5 m  látky. Na všech 20 alb „padlo“ tedy 
podobnými jaké nosí knìží pod ornát. 50 metrù látky. Výroba jedné alby dle slov 
Neznamená to zmìnu jejich postavení èi paní Linkové trvá asi tak 3 hodiny poctivé 
„nìjaké povýšení“, ale pouze praktickou práce, takže šitím všech 20 alb paní Linková 
zmìnu l i turgického obleèení tìchto strávila u stroje a nùžek nepøetržitì 2,5 dne. 
pomocníkù knìze u oltáøe. Dosavadní staré V jejím vìku úctyhodný výkon. Jen tak 
tradièní obleèení v dùsledku pøirozeného mimochodem: paní Linková vùbec ne-
opotøebení pøi používání se dostalo do potøebuje brýle! A nakonec ještì jedna 
nepøíliš dobrého „technického stavu“ a již dùležitá informace: za tuto práci paní Marie 
koncem roku 2010 vyvstala otázka obnovy Linková odmítla vzít jakoukoliv finanèní 
ministrantského obleèení. Na lednové nebo hmotnou odmìnu, vše udìlala 
schùzce ministrantù a akolytù s panem zdarma, ostatnì jako vždy, když šila nìco 
faráøem bylo dohodnuto, že v budoucnu pro faru. Jak sama øíkala, odmìnou jí bude 
budou všichni tøineètí ministranti a akolyté radostný pohled na tøinecké akolyty a 
používat nové, jiné jednotné obleèení a to ministranty u oltáøe v „jejích albách“. A my 
bílé alby, v pase stažené páskem èi žlutým dodejme na závìr jednu krátkou vìtu: paní 
cingulem. Linková - dìkujeme, Pán Bùh zapla�! 

Možná se ještì sem tam nìjaký ministrant MK 
objeví ve starém šatu, ale toto bude spíš 
výjimka. Bylo zvoleno øešení, že každý 
ministrant èi akolyta má výluènì svou vlastní 
albu, která mu byla ušita na míru, o kterou je 
povinen se starat (prát, žehlit, ...) a nosit si ji 
sebou do kostela, do zákristie, takøíkajíc se 
s ní a poté „v ní“ dostavit do služby u oltáøe. 
Je to nìco jako jeho osobní uniforma. A nyní 
si urèitì kladete otázku, kdo a jak všechny 
tyto alby ušil, vyrobil. Nuže takto: tohoto 
úkolu se „na jednièku“ zhostila paní Marie 
Linková. Snad neuvedeme nic nevhodného 
– o vìku žen se údajnì nepíše.. – ale paní 
Marii Linkové je nyní už úctyhodných 86 let 
a je stále èilým a aktivním èlovìkem. 
Narodila se v roce 1925 v Horních Toša-
novicích, do Tøince se pøistìhovala 
s manželem koncem 50. let. Do roku 1979 
bydlela na sídlišti Sosna, od roku 1979 bydlí 
na Folvarku. Už desítky let pravidelnì chodí 
do našeho farního kostela, a to témìø 
dennì. Je matkou pìti dìtí, z toho bohužel 
už dvì ji pøedešly na vìènost a manžel 
zemøel v roce 1987. Mnoho let pracovala 
rovnìž na faøe, zejména pomáhala 
s praním, žehlením a šitím liturgických 
odìvù. Ušila mnoho sukní a rochet pro 
ministranty a rovnìž i alb pro knìze. A i 
v souèasnosti stále dle potøeby je v tìchto 
èinnostech nápomocná pøi provozu fary a 
farnosti. V letošním roce si vzala „za své“ 
ušití nových alb pro ministranty. Celkem jich 
prozatím vyrobila 20 kusù, dle potøeb 
dalších ministrantù je ochotna ušít i nìkolik 
dalších, dle potøeby farnosti. S koupí 
materiálu paní Linkové pomáhal i jeden 
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Pou� na blahoøeèení Jana Pavla II. do Øíma

Autorstwo Sekwencji do Ducha 
Œwiêtego przypisuje siê papie¿owi 
Innocentemu III (ok. 1200 roku).

Papie¿ przyzywa Ducha Œwiêtego, 
by z Nieba zes³a³ strumieñ swego 
œwiat³a, bo Duch jest tym, który ca³y 
czas w historii zbawienia objawia 
œwiatu Ojca i Syna. Jest Ojcem 
ubogich, czyli sprawia, ¿e Jego 
dzieæmi staj¹ siê ci, którzy wybieraj¹ 
oddanie wszystkiego, co posiadaj¹ 
Bogu, a wtedy Duch Dawca darów 
mnogich obdarza ich innym bogact-

Ministranti v novém

Nemám zbytí,
toužím natrhat Ti kvítí,
jež sám stvoøil jsi, Pane,
nakonec i ty dlanì,
které pozvednou se k Tobì
- právì v této dobì, 
jež trhá Tì na kusy a zkouší
pokusy… kolik sneseš!

Nemám zbytí,
trhám luèní kvítí, jež voní,
což u kvìtin vzácností se stává
a pøitom pouhá tráva.
Což teprve naše nitro,
jak s Tebou by vonìlo a kvitlo
nebýt nedùvìry a nelásky její dcery.

Však Tvá kvìtena krásná 
je naše duše š�astná,
která v radosti z Tvých milostí 
voní až do nebe…

… utrhni nás, jsme tu jen pro tebe!

AVE

Vìnováno všem, jež jsou š�astní 
s Bohem.

Rudinec Stanislav

Duše š�astná

závìreèné svátostné požehnání, do 
3 minut zaèalo znovu pršet. Nìkteøí 
mladí z naší skupiny byli tímto faktem 
velmi osloveni, tzn. tím, když vidìli, že 
pøítomnost Ježíše Krista ve svátosti 
oltáøní úplnì pøerušila na 20 minut 
tak silnou prùtrž mraèen. Kromì 
tohoto konkrétního pøírodního jevu 
jsme vidìli i mnoho dalších malých-
velkých zázrakù, a to hlavnì tehdy, 
když nìkomu Bùh „promìnil srdce”: 
v Segovii se nám stalo, když jsme 
zpívali a hráli na kytary na jednom 
námìstí a nìkdo z mladých hovoøil 
o své zkušenosti víry pøes megafon ke 
všem, kteøí byli pøítomni, byl tam v té 
chvíli také jeden starší pán (majitel 
jedné nedaleké cukrárny, ale to jsme 
nevìdìli), který nás pozornì poslou-
chal po celou dobu. Když jsme pak 
odcházeli z toho námìstí, vyšel ven ze 
své cukrárny a volal na nás a pozýval 
nás, a� jdeme dovnitø. Když jsme se 
asi v 50 lidech nahrnuli do jeho ne 
zrovna velké cukrárny, zaèal vytahovat 
tácy s fantastickými zákuskami a 
cukrovinkami, které mìl v pultech a 
rozdávat je všem pøítomným. Bìhem 
10 minut jsme mu doslova „vybílili“ 
cukrárnu. Bylo to úžasné, vidìt 
štìdrost na konkrétním èlovìku, který 
zakusil jednu Boží milost. Za ještì 
vìtší zázrak ale považuji to, co jsem 
pozoroval na tváøích tìch mladých lidí 
bìhem naší pouti, které se doslova 
promìnily. Nìkteøí z nich nemìli na 
poèátku moc velkou chu� se této pouti 
zúèastnit, ale po týdnu v Madridu.... 
se jim naopak vùbec nechtìlo domù. 
Atmosféra, kterou zažili, byla skvìlá! 
Pro mì osobnì byla ta letošní pou� 
jiná i v tom, že jsem ji poprvé absolvo-
val jako knìz. Letos poprvé jsem ji 
neprožil v duchu „èerpání“, ale 
v duchu „dávání“, a to mì naplnilo 
ještì úplnì jinak, než jak jsem to 
prožíval pøedtím. 

Já se ve svém povídání zastavím 
tady; prosím nadále o vaše modlitby, i 
já na vás myslím pøi mši svaté tehdy, 
když zrovna nemám žádnou intenci. 
Vyprošuji každému z vás, a� vás Bùh 
provází svým požehnáním a zase 
nìkdy na vidìnou v Tøinci. 

P. Zdenìk Gibiec

Poznámka redakce: P. Zdenìk Gibiec 
je od roku 2009 kaplanem v øímské 
ètvrti Palmarola, která se nachází na 
severozápadním okraji Øíma, asi 6-7 
km od Vatikánu, ve farnosti, jejíž 
patronem jen sv. Hilarius z Poiters. 

*  *  *
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Bylo, nebylo… øada z vás øekne, že byl vzdìlávací, povídací veèer, zakon-
takto spíš zaèínají pohádky. Nu, já èený pozdnì veèerní mší svatou 
zaèínám psát èlánek o mládežnické v pøírodì. Mládeži byly nabídnuty 
akci ve Vendryni s mìsíèním zpoždì- 4 tematické skupiny, ze kterých si 
ním, a protože se za ten poslední mìsíc mohli vybrat. Takže abych dal nahlíd-
v mém salesiánském životì toho událo nout i vám … povídali jsme si 
víc než dost, a události z konce prázd- o køes�anských církvích a sektách, 
nin jsou v mé pamìti jakoby v mlze, o komunikaci mezi dospívajícím a 
proto si dovoluji použít tato slova. rodièi, také o sexualitì jako Božím 

daru, ale i o reklamì a jejím pozitivním Ještì, abych nezapomnìl, mìl bych 
i negativním vlivu. Mladší dìvèata se pøedstavit. Jsem Salesián (èlen 
vtáhlo téma komunikace dospívajícího øeholní kongregace Salesiánù Dona 
s rodièi, které moderovala pracovnice Boska) a pocházím z Vendrynì. Na 
poradny pro ženy a dívky ze Zlína, poèátku 90. let jsem v Tøinci byl 
o povídání se starší mládeží o sexualitì vedoucím mládeže a tam mne øada 
se postarala paní Friedrichová z vás zná pod pøezdívkou George, na 
z Ostravského centra pro rodinu, kterou slyším dodnes. V úvodu jsem 
o køes�anských církvích se poutavì psal, že se toho za poslední mìsíc 
rozpovídal vendryòský rodák reverend událo víc než dost. S koncem srpna 
Jaroslav Kratka a o svùj pohled na jsem skonèil i se svým pùsobením ve 
reklamu se s námi podìlil odpromova-Zlínì a mí pøedstavení mne poslali na 
ný student Ba�ovy university ve Zlínì.nové pùsobištì, tentokrát do Pardubic. 

A tady se zapojuji do týmu, který A co se ještì dìlo dál, tak tøeba…. 
vytváøí programy pro dìti z ústavní jednu z adorací jsme prožili  motivová-
péèe (z dìtských domovù, z diagnostic- ni biblickým pøíbìhem o marnotrat-
kých a výchovných ústavù). Ale to by ném synu, trochu jsme se dali vést i 
bylo na samostatný èlánek, nebo knihou „návrat ztraceného syna“ od 
návštìvu v Tøinci a na nìjaké vìtší Henriho Nouwena. „Zahráli“ jsme si i 
nedìlnì odpolední povídání o naší noèní hru, jejímž cílem bylo sebepo-
práci. znání a sestavení si poøadí osobních 

hodnot. Jedním z výsledkù noèní hry A tak ještì jednou… bylo, nebylo, 
(kromì zkráceného spaní) byl i vìtší v pátek 19. srpna se bìhem odpoledne 
zájem o svátost smíøení.do Vendrynì na faru postupnì sjíždìla 

parta mladých z rùzných míst. Opìt, Už jsem toho asi napsal víc než dost a 
jako každoroènì, z Prahy – Dolních èas uzávìrky pøijímání pøíspìvkù se 
Poèernic, Popradu - Ve¾kej, Zlína, blíží (píšu na poslední chvíli) a tak 
Tøince, Vendrynì, Bystøice, a poprvé poslední vzpomínka. Mládež v rámci 
mezi nás zavítali Ostraváci. V poètu asi brigád pomáhala i pøi úklidu sportov-
35 mladých jsme vydrželi do støedy, ního areálu, chodníkù – míst, které 
kdy naši partu posílila další dìvèata, jsou v péèi obecního úøadu. Místo-
která se vrátila den pøed tím ze starosta Boguœ Raszka mládež vždy 
svìtového setkání mládeže v Madridu. zaúkoloval, obèas pøijel s obèerstvením 

atd. A mezitím v kanceláøích obecního V rùzných poèetních obmìnách, ale 
úøadu probíhaly náhodné dotazy, co je pokaždé v mezinárodním složení, 
to za mládež, a èím to, že pracují s programem, který si mládež nachys-
zadarmo atd.tala z velké èásti sama, jsme se letos 

sešli už po sedmé. A tak naše akce neformuje jen nás 
organizátory a mládež na akci, ale i Jako každý rok, i letos jsme mìli 
smýšlení lidí kolem nás. Chtìl bych program poskládaný z manuální práce 
touto formou podìkovat všem mamin-(díky které si mládež odpracovala 
kám a babièkám z Vendrynì, které ubytování i velkou èást výdajù na 
nám pekly buchty, Bogusiowi Rasz-stravování), z podnìtù pro duchovní 
kowi za dostatek práce, Otci Arturovi život (každodenní mše svatá, spoleèná 
za ubytování na faøe i za práci, kterou veèerní adorace, krátké ranní duchov-
jsme mohli dìlat.ní slùvko na den) i èasu, který jsme 

vìnovali lidem v okolí (sportovní A pozvání pro tøineckou mládež. 
odpoledne pro mládež, herní odpoled- Ozvìte se a mìjte odvahu pøíští rok se 
ne pro dìti i brigády u starých a pøipojit k nám.
nemohoucích lidí ve farnosti). 

Jiøí „George“ Woclawek SDBDalším dùležitým bodem programu 

a

Informace pro úèastníky 
zájezdu do Czêstochowy

Na zaèátku letošního roku vypsala 

Spoleènost pro duchovní hudbu 

skladatelskou soutìž na vytvoøení 

nového mešního ordinária øímsko-

katolického ritu v èeském jazyce. 

Ordinárium je nemìnná èást mše a 

skládá se z èástí Kyrie, Gloria, 

Credo, Sanctus, Agnus Dei. Soutìž 

byla anonymní a podmínky urèo-

valy, že skladba má být pro scholu, 

lid a doprovod, který je možné 

provést pøi mši svaté v chrámových 

podmínkách. Zúèastnilo se 28 

skladatelù z celé Èeské republiky 

a porota (ve složení Jan Maria 

Dobrodinský, Jan Grossmann, Jan 

Kalfus, Ivan Kurz, Jiøí Laburda, Jan 

Málek, Jaroslav Krèek) se rozhodla 

ani první, ani druhou cenu neudìlit 

a tøetí cenu rovnocennì pøiznat 

ètyøem soutìžním dílùm. Byla to 

ordinária Jiøího Hrubého, Bo-

huslava Korejse, Jiøího Temla a 

našeho tøineckého varhaníka Micha-

la Worka. Michalovo ordinárium 

bude provedeno v rámci Svato-

václavských slavností pøi mši svaté 

16.10. 2011 v 18 hodin v kostele 

Panny Marie Snìžné v Praze. Notový 

materiál všech soutìžních ordinárií 

je zveøejnìn na webových stránkách 

www.sdh.cz.

SJK

Se zaèátkem nového školního roku 
jsme se opìt zaèali scházet ve 
ètvrtky od 16 hodin v salce na faøe. 
Kdo máte chu� a èas, pøijïte mezi 
nás. Na vìku vùbec nezáleží a 
mùžete vzít sebou i rodièe. Možná 
jste si všimli, že v loòském roce 
s námi zpívaly i maminky.

Tìšíme se na Vás 
Monika a Barèa

JSEM ANIMÁTOR, AL

Do nového školního rku s humorem Vendrynì a lá Don Bosko 2011

HOLA, HOLA 
SCHOLA VOLÁ

Úspìch 

našeho varhaníka

Úspìch 

našeho varhaníka



„Jakakolwiek rzecz dobra, uczyniona bez ³aski abyœmy nie szli za ró¿nego rodzaju filozofi¹, aby kupna s¹ bardzo zadowoleni, bo parafia jest 
Boga, która jest ¿yciem, jest martwa.” ta wiedza nie poch³onê³a mnie i m¹droœæ Bo¿a ¿ywa, a brak by³o miejsca do spotykania siê 

Œw. Albert nie zosta³a przyæmiona przez nasze postêpo- ró¿nych wspólnot.” W Nydku o koœciele Œwiêtego 
„Pan kocha, kiedy to, co dla niego czynimy, wanie. ¯ebyœmy nie szli za ludzk¹ tradycj¹ i za Miko³aja, w zastêpstwie pana koœcielnego, 
czynimy z radoœci¹.” ¿ywio³ami tego œwiata, ale w³aœnie za opowiada³a o ¿yciu i historii pani Sikorowa. 

Ks. Bosko Chrystusem, który jest Drog¹, Prawd¹ i ¯yciem. Koœció³ zosta³ wybudowany w 1576 roku. 
I my to otrzymaliœmy ju¿ w Sakramencie Chrztu Dopiero w roku 1654 by³ poœwiêcony biskupem 

We wtorek 6 wrzeœnia oczekiwa³ na dworcu Œwiêtego. ...  Szczególnie teraz, w tym wieku krakowskim. W 1789 roku przebiega³ remont, 
autobusowym w Trzyñcu bia³y minibus, ¿eby w jakim jesteœcie, miej œwiadomoœæ nie tylko który ponownie by³ przeprowadzony w 1894 
wyjechaæ z seniorami obydwu wspólnot, którzy ¿ycia nadprzyrodzonego, ale to, ¿e jesteœ roku. Natomiast w 1934 by³a przeprowadzona 

potrzebny. ¯e  Chrystus Ciê potrzebuje! I nie ma pragnêli w ten dzieñ poznaæ niektóre koœcio³y, wielka rekonstrukcja. Przed szeœciu laty remon-
takiego dnia, kiedy On by ciebie nie potrzebowa³, us³yszeæ S³owo Bo¿e i wspólnie prze¿yæ towano dach, który jest pokryty szyndzio³em. 
abyœ poszed³ do innych i da³ siebie samego. ... Eucharystiê. Pierwszym miejscem naszego Obydwa koœcio³y s¹ drewniane, piêknie 
Mi³oœæ bezwarunkowa Boga, Ojca Niebieskiego, postoju by³ Klasztor Franciszkanów w Jab- utrzymane i warte bli¿szego poznania.
ona zawsze jest mi³oœci¹, która powoduje wzrost ³onkowie przy ulicy Velebnovského, który zosta³ PóŸniej przyjechaliœmy do Wêdryni, gdzie ju¿ 
i dlatego te¿ Pan Jezus dzisiaj mówi do Ciebie: poœwiêcony w roku 1994. Tam w kaplicy nas oczekiwa³ proboszcz ca³ej parafii wêdryñ-
Pamiêtaj, Ja ciebie wybra³em. Ja ciebie klasztornej O. Natalis OFM celebrowa³ Mszê œw.  skiej ks. Artur Kimak, który jest tutaj gospoda-
wybra³em – czy to w ¿yciu ma³¿eñskim, rodzin-w intencjach naszych wspólnot i wyg³osi³ bardzo rzem od  2000 roku. Parafialny koœció³ p.w. œw. 
nym,  teraz jako osobê samotn¹, czy jako wdowê piêkne i potrzebne dla nas kazanie. Oto kilka Katarzyny Aleksandryjskiej jest ozdob¹ gminy. 
– pamiêtaj, Ja ciebie wybra³em. Nie powo³a³eœ fragmentów: Nale¿y przypuszczaæ, ¿e powsta³ razem z gmin¹ 
sam siebie, Ja ciebie powo³a³em po to, a¿ebyœ „Œw. Franciszek pyta³: „Panie, co chcesz, przed 1300 rokiem. Tak¿e wêdryñski koœció³ od 
szed³ i dawa³ œwiadectwo o tym, co Ja uczyni³em abym uczyni³? I my, chocia¿ jesteœmy ju¿ 1550 roku na ponad 100 lat sta³ siê w³asnoœci¹ 
dla ciebie. Bo to jest ewangelizacja. ... Jak œw. posuniêci w latach, to ka¿dego dnia musimy protestantów. W 1654 roku 21 marca koœcio³y 
Franciszek powiada: Przyjmuj¹c Chrystusa do zadawaæ sobie takie w³aœnie pytanie: Panie, co w Wêdryni, Bystrzycy i Nydku zosta³y przeka-
swojego serca, stajesz siê nie tylko Jego bratem, chcesz dzisiaj, abym uczyni³? Wam dzisiaj Ojciec zane katolikom. W 1658 roku, w³aœciciel gminy, 
nie tylko siostr¹, ale tak¿e Matk¹. To znaczy, ¿e Niebieski pozwoli³ na pielgrzymowanie, aby tak bardzo przychylny koœcio³owi, ofiarowa³ miêdzy 
przyjmuj¹c Go do swojego sera, zaczynasz Go jak wasze ¿ycie jest pielgrzymk¹ zmierzaj¹c¹ do innymi monstrancjê, która do dziœ jest u¿ywana 
rodziæ poprzez gest, poprzez dobre s³owo, po-Domu Ojca, tak samo to dzisiejsze pielgrzymo- podczas ró¿nych nabo¿eñstw. Ks. Kimak 
przez uœmiech, poprzez to, ¿e dajesz swój czas wanie by³o zachêt¹, aby spojrzeæ inaczej na przypomnia³ tak¿e o niej legendê. Bardzo 
drugiej osobie. I to w³aœnie chce nam przekazaæ swoj¹ codziennoœæ, na swoje problemy, ciekawie zaznajomi³ nas z ca³¹ histori¹ koœcio³a, 
dzisiaj Jezus, aby to uzdrowienie w Królestwie dolegliwoœci. Aby to zosta³o wszystko tu na jak równie¿ i z nowym o³tarzem, który by³ 
Niebieskim by³o dla ka¿dego dostêpne. I ono jest o³tarzu z³o¿one, a jednoczeœnie przez dotkniêcie poœwiêcony w ubieg³ym roku. Piêknie wkompo-
dziêki w³aœnie tobie, który  dzisiaj jesteœ. ... Ja Chrystusa, który staje siê Cia³em i Jego S³owa, nowany w stó³ ofiarny jest jeden z najstarszych 
zachwycam siê Chrystusem, ja siê w Nim by³o uzdrowione. Bo je¿eli Jezus uzdrawia, to dzwonów, odlany w Krakowie w latach 1420 – 
zakochujê. On jest moim Panem i z takim uzdrawia ca³kowicie. Uzdrawia najpierw nasze 1460. Ma bardzo piêkny dŸwiêk, który parafianie 
entuzjazmem mam Go przedstawiæ innym, ¿eby serce, nasz¹ duszê po to, abyœmy na nowo s³ysz¹ w czasie Podniesienia podczas ka¿dej 
On sta³ siê ich Panem, ¿eby sta³ siê ich jedyn¹ mogli doœwiadczaæ mi³oœci Ojca Niebieskiego, Mszy œw.. Ciekawa jest kompozycja o³tarza, 
nadziej¹ w ¿yciu. Dlatego te¿ niech ka¿dy z nas który jest w niebie i tej mi³oœci, któr¹ otrzyma- która przedstawia gorej¹ce Serce Jezusa. 
bêdzie takim œwiadkiem Jezusa Chrystusa...”liœmy zadarmo. To jest dar, który jest tobie dzisiaj Parafia wêdryñska jest obszarowo bardzo 
Podczas wspólnej biesiady dowiedzieliœmy siê o oferowany, a który mogliœmy przepiêknie us³y- rozleg³a. Oprócz zadañ duszpasterskich ks. 
tradycji pielgrzymowania do Czêstochowy, która szeæ w dzisiejszym Liœcie do Kolosan. Bo œw. Kimak troszczy siê o utrzymanie i wygl¹d trzech 
jest duchow¹ stolic¹ Polski. Obowi¹zkowo trzeba Pawe³ pokazuje nam tê Wszechmoc samego koœcio³ów, przychodzi do Domów Seniora 
wyruszaæ raz w roku, by podziêkowaæ i ofiarowaæ Boga, tê Jego mi³oœæ w postaci tego jak w Wêdryni, Bystrzycy i Nydku, do tego jeszcze 
ca³y rok, który min¹³ i prosiæ o ³aski na przyjêliœcie naukê o Jezusie Chrystusie jako odwiedziny chorych, katechezy, lekcje religii, 
nadchodz¹cy oraz duchowo siê wzmocniæ. Panu. Je¿eli Jezus jest dla mnie Panem, to tak praca z ministrantami itp. Dlatego jesteœmy 
O.Natalis mówi³ te¿ o powo³aniu do œwiêtoœci i postêpujcie. W³aœnie w Nim. Trzeba w Nim bardzo wdziêczni ks. proboszczowi, ¿e przy tak 
podejmowaniu w³aœciwych decyzji. Dowiedzieliœ-postêpowaæ i nawet je¿eli nasza codziennoœæ wielu obowi¹zkach znalaz³ czas, by byæ jednak 
my siê tak¿e o mo¿liwoœci „przyjazdu do jest naznaczona ró¿nego rodzaju krzy¿em, to razem z nami w Wêdryni. Poprowadzi³ on te¿ 
Klasztorku na jeden lub wiêcej dni na takie musimy zawsze tak jak œw. Franciszek spojrzeæ modlitwy i Litaniê do Serca Jezusowego oraz da³ 
skupienie dla siebie samego oraz ¿eby odkryæ, na ten Krzy¿. ... My ¿yjemy w Roku Chrztu Œwiê- nam b³ogos³awieñstwo na drogê.
jakie Pan Bóg da³ nam zalety i talenty, z których tego. Przygotowujemy siê w tej Nowennie do Ostatnim przystankiem by³ koœció³ œw. Alberta 
my nie korzystamy.” tego, ¿e Cyryl i Metody przyszli na te tereny i dali w Trzyñcu, który jest œwie¿o po wymalowaniu 

Nastêpnym przystankiem by³ koœció³ p.w. nam Chrystusa. Dali nam Ojca Niebieskiego wnêtrza. Wszyscy podziwiali piêkne witra¿e i 
Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego w Bystrzycy w mocy Ducha Œwiêtego. Jednoczeœnie dali nam gospodarnoœæ ks. proboszcza Franciszka Vrubla, 
oraz koœció³ Œwiêtego Miko³aja w Nydku, które Maryjê i to powoduje, ¿e  pierwszy rok mamy który nieustannie upiêksza nasz Dom Bo¿y. Po 
s¹ filialnymi koœcio³ami rzymskokatolickiej parafii przygl¹daæ siê sakramentowi Chrztu Œwiêtego. odmówieniu Koronki do Mi³osierdzia Bo¿ego 
w Wêdryni. Historiê koœcio³a oraz ¿ycie parafian Jak¹ godnoœæ wielk¹ ka¿dy z nas wtedy zakoñczyliœmy nasze wspólne spotkanie, 
w Bystrzycy przedstawi³a pani Teofilowa, otrzyma³! Nie tylko, ¿e jesteœmy dzieæmi Bo¿ymi, dziêkuj¹c Panu Bogu za te wszystkie dary, 
koœcielna tego Domu Bo¿ego: „Stary koœció³ by³ ale nale¿ymy do królewskiego rodu, nale¿ymy do którymi nas tak hojnie obdarzy³ w czasie ca³ego 
zbudowany w 1587 roku, jako koœció³ ewange-kap³añskiego urzêdu, poniewa¿ wszyscy dnia.
licki. W roku 1654 by³ ju¿ koœcio³em katolickim. jesteœmy kap³anami i ofiara, któr¹ sk³adamy, to „Niech nic ciê nie niepokoi, niech nic ciê nie 
Po latach zbutwia³ i trzeba by³o go rozebraæ. Ten nie sk³ada tylko kap³an, ale ka¿dy z nas. Bo trwo¿y.
dzisiejszy by³ budowany 2 lata, a poœwiêcony ka¿dy coœ tutaj ofiaruje. Ofiaruje siebie, swoich Wszystko przemija, tylko Bóg siê nie zmienia.
miesi¹c przed 1900 rokiem. W 1907 roku po-najbli¿szych, ka¿dy z czymœ przychodzi. I na- Kto posiad³ Boga, temu nic nie brakuje, Bóg sam 
wsta³ o³tarz, a w 1911 r. zosta³a zakupiona Droga le¿ymy do ludu prorockiego. A wiêc mamy g³osiæ mu wystarczy.”
Krzy¿owa. Wszystkie koszty zosta³y pokryte ze to, czym ¿yjemy. Mamy byæ prorokami nadziei, 

    Œw. Teresa z Avilask³adek parafian. Tak los pokierowa³, ¿e dom, nadziei  na lepsze jutro, na lepsz¹ przysz³oœæ. 
w którym przebywali przeciwnicy koœcio³a, dziœ I my jesteœmy, jak œw. Franciszek powiada, 
jest to œwie¿o zakupiona fara. Wszyscy z tego Irena Szymonikowanarzêdziami pokoju. Œw. Pawe³ nas poucza, 
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Setkání 
dě tí a mládež e 

na Praš ivé

Letos, stejnì jako jiné roky, usku-
teèní se setkání dìtí, mládeže, ale i 
rodièù a všech na konci školního 
roku na pouti s Otcem biskupem 
Františkem na Prašivé. Toto setká-
ní, s modlitbou, mší svatou a 
bohatým programem se uskuteèní 
v pátek dne 1. èervence 2011. 

Program: 

10.00 - zahájení v areálu Kamenité, 

10.30 - mše svatá 
s Otcem biskupem 
a pøítomnými knìžími, 

11.30 - výstup ke kostelíku sv. 
Antonína na Prašivé, 

13.00 - spoleèný program, 

15.30 - závìreèné požehnání.

Budeme se snažit vypravit autobus 
pro dìti, informace budou podány 
v kostele. Pøijïme spoleènì podì-
kovat Pánu Bohu za uplynulý školní 
rok.

Upozornìní pro èleny 
Rodiny Neposkvrnìné

Po úmrtí paní Anny Kröhnové, která 
se mnoho let poctivì a pøíkladnì 
starala o toto spoleèenství, pøebírá 
tuto její službu paní Anna Šišková. Je 
tøeba, aby všichni dosavadní èlenové 
co nejrychleji, nejpozdìji do konce 
mìsíce èervna tohoto roku, oznámili 
v sakristii svoje jméno a pøíjmení a 
trvalé bydlištì, abychom upøesnili 
seznam èlenù. Nìkteøí z Rodiny odešli 
již na vìènost a tak jde o to, aby 
seznam byl aktuální. Noví zájemci 
jsou jistì vítáni a mohou se pøihlásit. 
Každý z èlenù se zavazuje k denní 
modlitbì sv. rùžence za Svatého Otce, 
biskupy a církev a nìkteré dny v roce 
mùže obìtovat své modlitby, práce i 
køíže na tento úmysl. Poèet tìchto dní 
se stává kyticí, která se jednou do roka 
ohlásí a pak posílá Svatému Otci. Jde 
o duchovní pomoc, kterou se mùže 
každý zapojit do praktické služby 
církvi. Prosím, nezapomeòte a noví 
zájemci nebojte se podpoøit svou 
„troškou do mlýna” toto krásné dílo.

P. František

Co bylo dnes na kázání?

Spotkanie seniorów wspólnoty La vie Montante z Frydku-Mistku 
z wspólnotą  Sympatyków Radio Maryja z Trzyń ca

Dovolujeme si vás pozvat na 
pou� k Pannì Marii Pomocné 
u Zlatých Hor

Odjezd v sobotu 17. záøí 2011 v 7:00
od Slovanu a v 7:10 z autobusového 
stanovištì - Gvuzd.
Cena zájezdu je 300,- Kè.
Zápis od 26. srpna do 11. záøí 2011 
v sakristii.
Platba v autobuse.

Informace na tel. 558 996 282.
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27. nedìle v mezidobí (2.10.)
1. ètení: Iz 5,1-7; 2. ètení: Flp 4,6-9; 
Evangelium: Mt 21,33-43
Žalm: odp. Dùm Izraelùv je vinicí 
Pánì.
Ref. Winnic¹ Pana jest dom Izraela.

28. nedìle v mezidobí (9.10.)
1. ètení: Iz 25,6-10a; 2. ètení: Flp 
4,12-14.19-20; Evangelium: Mt 22,1-
14
Žalm: odp. Smím pøebývat v Hospodi-
novì domì na dlouhé, pøedlouhé 
èasy.
Ref. Po wieczne czasy zamieszkam 
u Pana.

Slavnost sv. Hedviky, øeholnice 
(16.10.)
1. ètení: Sir 26.1-4.16-21 Evangelium: 
Mk 3,31-35
Žalm: odp. Blaze každému, kdo se 
bojí Hospodina.
Ref. B³ogos³awiony, kto siê boi Pana.

30. nedìle v mezidobí (23.10.)
1. ètení: Ex 22,20-26; 2. ètení: 1 Sol 
1,5c-10; Evangelium: Mt 22,34-40
Žalm: odp. Miluji tì, Hospodine, má 
sílo.
Ref. Mi³ujê Ciebie, Panie, mocy moja.

31. nedìle v mezidobí (30.10.)
1. ètení: Mal 1,14b-2,2b.8-10; 2. ètení: 
1 Sol 2,7b-9.13; Evangelium: Mt 23,1-
12
Žalm: odp. Opatruj, Pane, mou duši 
ve svém pokoji!
Ref. Strze¿ duszy mojej w Twym 
pokoju, Panie.

32. nedìle v mezidobí (6.11.)
1. ètení: Mdr 6,12-16; 2. ètení: 1 Sol 
4,13-18; Evangelium: Mt 25,1-13
Žalm: odp. Má duše po tobì žízní, 
Hospodine, Bože mùj!
Ref. Ciebie, mój Bo¿e, pragnie dusza 
moja.

Poøad bohoslužeb v øíjnu
§Nedìle 2.10.2011 - 27. nedìle  v mezidobí; èesky, veèerní polsky. V úterý, ètvrtek, 

6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 èesky. sobotu - ranní polsky, veèerní èesky. 
§ §Pátek 7.10.2011 - památka Panny Marie Každý ètvrtek po veèerní mši svaté je 

Rùžencové; první pátek v mìsíci. adorace Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní do 
§ 19.00 hodin.Sobota 8.10.2011 - v 10.00 hodin mše svatá 

§s udílením svátosti nemocných. Tuto svátost Každý první pátek je po ranní mši svaté 
mohou pøijmout osoby starší 60 let a vážnì výstav Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní.

§nemocní. Každý pátek vyjma prvního pátku je výstav 
§Nedìle 9.10.2011 - 28. nedìle v mezidobí; Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní s modlitbou 

6.30 a 10.00 èesky, 8.00 a 17.00 polsky. Korunky k Božímu Milosrdenství.
§ §Nedìle 16.10.2011 - Slavnost sv. Hedviky, První pátek v mìsíci - litanie a zasvìcení 

øeholnice, hlavní patronky Slezska; 6.30 a Božskému Srdci Ježíšovu.
§10.00 polsky, 8.00 a 17.00 èesky. Mše svatá v Domovì pro seniory na Sosnì 

§Úterý 18.10.2011 - svátek sv. Lukáše, je každý pátek v 15.30. Pùl hodiny pøed 
evangelisty. zaèátkem mše svaté je možno pøistoupit ke 

§ svátosti smíøení.Nedìle 23.10.2011 - 30. nedìle v mezidobí; 
§6.30 a 10.00 èesky, 8.00 a 17.00 polsky. Mše svatá v Nemocnici Sosna je sloužena 

§ každou sobotu v 15.30. Pøede mší svatou Pátek 28.10.2011 - svátek sv. Šimona a 
pøíležitost ke svátosti smíøení.Judy, apoštolù.

 §Nedìle 30.10.2011 - 31. nedìle v mezidobí; Redakce neruèí za jazykový sled jednotlivých 
6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 èesky. mší svatých. Sledujte vývìsku v kostele.

§Úterý 1.11.2011 - Slavnost Všech Svatých. 
Dnes odpoledne a zítra po celý den je 
možno pøi návštìvì kteréhokoli kostela 
získat plnomocné odpustky, pøivlastnitelné 
pouze duším v oèistci. Kromì tøí obvyklých 
podmínek (sv. zpovìï, sv. pøijímání, modlit-
ba na úmysl Svatého otce) je podmínkou 
pomodlit se pøi návštìvì kostela modlitbu 
Pánì a vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu je 
možno získat po splnìní tøí obvyklých 
podmínek dennì plnomocné odpustky, 
pøivlastnitelné pouze duším v oèistci, 
navštíví-li nìkdo høbitov a pomodlí se tam 
tøeba jen v duchu za zemøelé; v ostatních 
dnech lze takto získat odpustky èásteèné.

§Støeda 2.11.2011 - Vzpomínka na všechny 
vìrné zemøelé; mše svatá na starém 
høbitovì v 15.30 hodin. 

§Pátek 4.11.2011 - první pátek v mìsíci.
§Nedìle 6.11.2011 - 32. nedìle v mezidobí; 

6.30 a 10.00 èesky, 8.00 a 17.00 polsky.
§Každou nedìli  pùl hodiny pøed veèerní mší 

svatou je adorace Nejsvìtìjší Svátosti 
Oltáøní a svátostné požehnání.

§Poslední nedìle v mìsíci - Mariánské 
veèeøadlo.

§V prùbìhu týdne mše svaté zaèínají v 6.35 a 
17.00 hodin. V pondìlí, støedu, pátek - ranní 

Nedìlní liturgie 
v øíjnu

Pøíští èíslo MOSTu 

vyjde 6. listopadu 2011. 

Pøíspìvky mùžete zasílat 

do 25.10.2011. 

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

*  *  *

Úmysly Apoštolátu

modlitby – øíjen 2011

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

1. Úmysl všeobecný: Za nevyléèitelnì 
nemocné, aby se ve svém utrpení mohli 
opøít o víru v Boha a lásku svých bližních.

2. Úmysl misijní: Aby Svìtový den modliteb 
za misie roznítil v Božím lidu nadšení pro 
evangelizaci a podporu misijních aktivit 
modlitbou a hospodáøskou pomocí nej-
chudším církvím.

3. Úmysl národní: Za naši osobní pøipra-
venost stát se kmotry tìm, kdo touží být po-
køtìni, a za odpovìdné celoživotní 
naplòování tohoto závazku.

V sobotu 8.10.2011 pøi mši svaté 
v 10.00 hodin bude v naší farnosti 
udílena svátost nemocných, kterou 
mohou pøijmout osoby nad 60 let 
a vážnì nemocní. Zápis jako vždy 
v zákristii.
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