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Začátek

Nový rok začíná bouřlivými oslavami, ohňostroji, do vzduchu vyletí například v Německu každoročně 
světlice a jiné efektní světelné gejzíry v hodnotě 80 000 000 euro, v ČR v řádech desítek milionů eur méně, ale 
přesto jsou to miliony. Rok 2004 by mohl být pro mnohé z nás posledním rokem. Pro koho to nevíme. Pro 
všechny ale kéž to je rok, ve kterém projdeme pomíjejícím tak, abychom neztratili nepomíjející. Abychom 
zůstali lidmi, kteří vědí, že jsou dětmi, bratry a sestrami vtěleného Božího Syna. Bůh je láska. Když máme 
lásku, nic zlého se nám nemůže přihodit. Krásně to vyjádřil jeden básník z Ghany: „Pane, s tebou se rok stane 
krátkým úsekem milosti. Leží zde 366 dní přede mnou a můj Pán ví, co se v nich stane se mnou. Pane, jako jsi 
spočítal vlasy na mé hlavě, tak jsi spočítal i mé dny, minuty a vteřiny. Pane, každý úder mého srdce přivádí 
mne blíž k tobě. Tento čas je pro mne zkouškou. Bouře bude hučet, husté mraky potáhnou nad zemí i ve dne, 
ale já vím, že nad mraky jsi ty, že tvá vůle hýbe světem.” Bůh stvořil všechno, stvořil planetu Zemi a na ní jako 
vrchol stvořil člověka. Miliony let, miliardy lidí. Zanikáme jako ořechová skořápka v moři, jako zrnko prachu v 
poušti. A tento rok? A ty a já? U evangelisty čteme: Vlasy na vaší hlavě jsou sečteny. Všechny. A Pán zná 
miliontý díl vteřiny. Když začínáme nový rok, zastavujeme se mezi koncem a začátkem plynoucího času. Bůh 
je začátek i konec, alfa i omega.

Začátek týdne bývá pro mnohé hektický. Přede mnou leží cesta s jejími úkoly a požadavky na mne. Dej 
mi svatého Ducha Pane, abych se osvědčil, ne před lidmi, ale před tebou. Týden začíná, co přinese, to nevím, je 
mi to skryto. Dej mi naději v prohrách a pokoru ve vítězstvích. Požehnej můj začátek i konec. Můj Bože, zbav 
mě strachu z pondělí, dej mi lásku k druhým v úterý, obnov mou sílu ve středu. „Já jsem s tebou”, řekni mi ve 
čtvrtek a v pátek, že bez kříže to nejde. V sobotu mi dopřej vyřídit ještě vše neodkladné. Zbav mě všeho, co mě 
skličuje, uvolni mě a dej mi nový horizont v den, který se tobě i mně obzvlášť líbí v neděli.

Začátek dne, to je svatá hodina. Život se probouzí. Dlouhá noc je nyní za námi, slunce svítí jasně a 
nově. A já chci Pánu ze srdce věnovat rád svou práci. Kéž ji milostivě řídí. Ranní rozjímání papeže Jana 
XXIII.: „Jenom pro dnešek se budu snažit prožít den bez toho, že bych chtěl naráz vyřešit celý problém svého 
života. Jenom pro dnešek budu šťastný v jistotě, že jsem stvořen pro štěstí, nejen pro ten druhý, ale i pro tento 
svět. Jenom pro dnešek se přizpůsobím okolnostem a nebudu žádat, aby se okolnosti přizpůsobily mým přáním. 
Jenom pro dnešek vykonám nějaký dobrý skutek a nikomu o tom, nebudu vykládat.”

Co je vlastně čas? Nic jiného než nepatrný zlomek věčnosti Boží, který je bez začátku i konce. Věčnost 
si nedovedeme představit ani ji nedovedeme měřit. Ale my lidé chceme čas nějak dělit: podle slunce a měsíce, 
podle dnů a nocí, podle dění v přírodě. Toto všechno jsme rozdělili na úseky: hodiny, minuty, vteřiny, ve sportu 
dokonce na tisíciny vteřiny. Řídíme se podle hodin na stěně a přitom cítíme, jak nám čas života utíká mezi prsty 
zcela nezadržitelně. To, co nazýváme začátkem, bývá často konec. To, že něco končí, zároveň znamená, že 
něco dalšího začíná. Konec byl tam, kde znovu začínáme. Když člověk skončí číst jednu knihu, může začít číst 
další. Určitě máme být vyrovnaní, máme být sami sebou, máme mít rádi Boha, jedni druhé i sami sebe, 
neuzavírejme se do sebe, buďme na světě pro druhé. Začněme. Neboť v našem životě hodiny jsou čárkami a 
roky tečkami. Po každé tečce začínáme novou větu. Tak je tomu po celý tento přestupný rok: 366 dní 
zodpovědnosti, 8784 hodin k životu a ne jen k přežití. Přeji všem čtenářům dobrou náladu, ochranu Panny 
Marie a hojnost darů Ducha svatého na 527 040 minut, tedy 31 622 400 vteřin roku 2004.

P. Radek
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Proč jsou chrámy přeplněné? 

Nevěříte? Opravdu si myslíte, že je u nás věřících málo? Tak pozorujte se mnou. Chrámů je dostatek a 
neznám ve svém okolí nikoho, kdo by se do chrámu netěšil. Celá rodina se ve svátečním oděvu vypraví v neděli 
do svého oblíbeného chrámu, aby tvořila společenství nejen s ostatními věřícími, ale hlavně se svým bohem. 
Návštěva chrámu dokonce v posledních letech nahradila rodinné výlety a procházky přírodou. 

Pohyb lidí se okolo takového běžného chrámu zvyšuje, zvláště v těchto dnech. I nezúčastněný 
pozorovatel (je-li vůbec takový) zjišťuje, že se něco děje. Doprava v okolí chrámu je příčinou nejednoho 
infarktového stavu řidičů i chodců, věřící se radostně v mohutných proudech hrnou dovnitř, šťastný úsměv na 
tváři. Jedna obrovská bohoslužba je sloužena prakticky od rána do večera. Liturgie má svá pevná pravidla a 
neexistuje skoro nikdo, kdo by se jí nechtěl aktivně účastnit. Vnitřek chrámu je vyzdoben tak, aby věřící pod 
vlivem krásy výzdoby, barevných světel a podmanivé hudby zapomněli na své všední starosti a oddali se do 
vůle nejvyššího, plně se ponořili do jeho bytí a jasně poznali, co jim v jejich bídném životě schází a co všechno
a v jak různých podobách mohou od něj získat. Ministranti a přisluhující se vydávají do krajnosti, aby pro 
svého boha získali co nejvíce duší. Každému věřícímu, který jeví známky nejistoty, okamžitě vysvětlí, co 
potřebuje, aby byl dokonale šťastný. Pro děti, které ještě nechápou obsah věrouky svých rodičů, je zde 
připraven dětský koutek. Ani zde se ovšem děti neponechávají svému osudu, ale již od mala jsou jim 
předkládány v lákavém obalu všechny předměty, které budou pro život potřebovat. 

Aby evangelizace přinesla co největší užitek, jsou liturgické texty rozesílány celoročně do všech 
domácností. Jednotlivé chrámy mezi sebou dokonce soutěží o to, kdo svým ovečkám poskytne lepší duchovní 
vedení. Za dlouholetou věrnost svému bohu získávají věřící při návštěvě chrámu různé výhody. Chrámy se také 
dělí podle toho, kolika věřícím jsou schopny osvětlit základní nauku své víry. Můžeme nalézt superchrámy, 
hyperchrámy nebo megachrámy. Slyšel-li jste někdo o gigachrámu, rád se nechám poučit.

Evangelizace funguje. Nutno konstatovat, že věřící jsou v posledních letech stále zbožnější a chápavější. 
Překonávají nemalé těžkosti a problémy, aby mohli svému bohu přinášet oběti. Celé rodiny se omezují, aby měl 
jejich bůh radost. Návštěva takového megachrámu je malá slavnost a plánuje se hodně dopředu. 

Jenom jedno nechápu. Nikdy jsem tu neslyšel nahlas vyslovit jeho jméno. Jméno boha, kterému se 
slouží. Možná to věřícím nepřipadá důležité, možná chce zůstat sám bůh utajen. Možná, že nechce být 
pojmenován proto, že by ztratil svoji schopnost manipulovat miliardami lidí po celé planetě. Možná by se 
potom někteří jeho věřící rozpomněli, že existuje opravdový, reálný Bůh, jehož jméno je Láska. Přesto se 
odvážím pojmenovat boha, jehož chrámy a věrouka jsou popsány v tomto článku - je to mamon. 

Karel Tomek
www.katolik.cz

Adventní duchovní obnova pro mládež

,,Necelé tři týdny zbývají do Vánoc. Začíná vonět cukroví a maminky všechno leští, aby to doma bylo 
krásné. Pojďme se společně zastavit v tom předvánočním spěchu a nablýskat také své duše.” 

Někdy kolem poloviny listopadu se mi dostal do rukou zajímavý letáček s tohle upoutávkou. Byla to 
pozvánka na Adventní duchovní obnovu pro mládež z našeho děkanátu. A tak jsem si řekl, že bych se mohl 
zeptat hlavního organizátora (Otce Radka) na nějaké podrobnosti. Ten mi všechno prozradit nechtěl, řekl, že se 
mám nechat překvapit, nebo ještě lépe něco málo pomoci při organizaci této akce. Setkání se uskutečnilo v 
sobotu 6.12.2003 v našem kostele, později pak v rybárně. Celá duchovní obnova byla naplánována od 13.00 do 
18.00. Všechno to začalo modlitbou sv. růžence v kostele a poté jsme se přemístili do rybárny, kde na nás 
čekaly poutavé přednášky, které měl pro nás připravené O. Radek. Tyhle přednášky nám opravdu začaly 
nablýskávat naše duše, tak jak bylo ve zmiňované upoutávce slibováno. A není se vůbec čemu divit, když se 
jednalo o tak krásná témata jako jsou: 

Modlitba ve společenství 
Bible ve společenství 
Modlitba ve společenství - Ježíś mě miluje i když zná slabost mé víry, mé pochybnosti i starosti, bere 

mě takového jaký jsem, bez výmluv a podmínek jak to my lidé máme sklon někdy dělat. Takové lásce se máme 
učit i my. Nepřemýšlet a nezabývat se jenom sami sebou, svými potřebami, ale myslet i na lidi, kteří žijí ve 
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strachu a hrůze, denně hladovějí, neprožijí ani hodinu bez bolesti, kteří se hroutí pod svým životním břemenem. 
Proto nám Pane dej milosti, abychom v každém člověku, kterého nám pošleš do cesty, viděli Tebe samotného a 
tak se k němu i chovali. Dej abych Tě viděl:

 když lidem z našeho domu přeji dobré jitro,
 když na stole leží chléb a za stolem sedí lidé, s nimiž mám jíst,
 když jdu po ulicích v hluku, shonu a chvatu,
 při práci, jednotvárné či zajímavé, příjemné či namáhavé, kterou smím trochu přispět k růstu tvého 

světa.
 Dej abych Tě viděl:
 v lidech, kteří se mají rádi, a v těch, kteří volají po lásce
 v těch, kteří Tě marně hledají na nepravých cestách,
 v lidech zpustlých, nemocných, zmrzačených, ošklivých,
 ano i v sourozencích a násilnicích.

Voláš na mne ze všech lidí, i z mých nepřátel. Ze všech ke mně mluvíš: prosíš, vyzýváš, povzbuzuješ 
mně. Dej, abych Tě viděl. Dívá se na mne můj bližní, soused a ti, kteří patří k mojí rodině, ti kteří jsou mými 
přáteli, i ti, kteří jsou mými nepřáteli. Všichni se na mne dívají, a v nich se na mne dívá BŮH!!!

Nevidíš-li Boha, láska k druhým tě přivede k tomu, abys ho viděl. Nemiluješ-li bratra, kterého máš před 
očima, nemůžeš milovat Boha, kterého nevidíš.

Bible ve společnosti - Nejdříve bychom si měli připomenout, že Bible je knihou knih a proto se nečte 
po stránkách, nýbrž po verších. Před tím než začneme číst, bychom se měli také zamyslet a poprosit Pána, aby 
nám dal: rozum - abychom to pochopili

jazyk - abychom o tom dokázali mluvit
duši - aby to také zanechalo nějakou ,,odezvu” v duši
Na tohle téma tak obsáhla přednáška nebyla, i když byla taky hodně zajímavá. O. Radek měl připravené 

texty, na které měly pak menší skupinky vedené mladými lidmi z našeho ,,spolča” vymyslet nějaké scénky. 
Tyhle scénky pak byly vyhodnocovány nezávislými porotci (,,tribunál z řad našeho spolča”).

Na tomto tématu mne oslovila metoda ,,Sedmi kroků” jak si co možná nejvíce odnést z čteného Slova. 
Při této metodě mají všichni v ruce Bibli nebo aspoň NZ a nalezený úryvek, který se bude v daný den číst. 
Obsahem prvních 4 kroků je modlitba (nikdo zbytečně nemluví).

1. Zveme Pána mezi sebe - Ztišit se k modlitbě, poprosit o Jeho přítomnost, o otevřenost, světlo a 
moudrost.

2. Čteme text - Někdo ze skupiny (rodiny) přečte pomalu určený text.
3. Prodléváme u textu - Pomalu si text čteme a prodléváme u něj. Můžeme si v srdci klást otázky: 

Co mi v tomto textu říká Pán? Co mi říká o sobě? Co po mě chce? Na co 
1. se mne ptá? Co mu odpovím?

4. Necháme Boha aby k nám potichu promluvil. Nasloucháme mu.
5. Vzájemně si sdělíme, co se nás dotklo, co nás oslovilo v textu, co nám daroval Bůh.Vyměníme 

si jaké poselství pro nás ta, která věta obsahuje. Mluvíme o sobě, nekážeme pro druhé.
6. Rozmlouváme o tom, co od nás Pán chce - přemýšlíme o předsevzetí pro sebe a úkolech pro naší 

skupinu (rodinu). Můžeme si zvolit ,,SLOVO ŽIVOTA” (slovo nebo věta, která nás zvlášť 
oslovila), které nás bude provázet a budeme podle něho jednat do dalšího setkání, na kterém si 
můžeme navzájem sdělit své zkušenosti z jeho uplatňování. 

7. Spontánní motlitba vlastními slovy 

Po těchto přednáškách naše “spolčo” zahrálo krátkou pantomimu: BOJ DOBRA SE ZLEM. Díky 
kutilům z řad naší mládeže a peněžní podpory našich kněží jsme připravili klíčenky s malými kartičkami, na 
kterých byly krátké úryvky z textu Bible, coby upomínku na toto setkání. Po zakončení tohoto setkání jsme se 
opět přemístili do kostela na společnou mši svatou. A tak mohla mládež z farnosti Třinec, Vendryně, Bystřice, 
Jablunkov, Mosty u Jablunkova, Salajka zakončit tento krásný den společným slavením eucharistie. Je jenom k 
politování, že z celého děkanátu se zúčastnilo asi jen 80 lidí. Že by nás tady bylo jen tolik? 

Milan
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„A radości w sercu tyle“

W niedzielę 14 grudnia 2003 o godzinie 14,30 w naszym rzymsko-katolickim kościele św. Alberta w 
Trzyńcu odbył się „Beneficyjny koncert adwentowy“. Program był bardzo urozmaicony. Występowali soliści: 
sopran Zuzana Fišerová, flet Dagmar Kořenková, organy Petr Vondráček, oraz chóry: „Polski Chór Mieszany -
Ad Dei Gloriam“ z Czeskiego Cieszyna, dětská farní schola oraz nasz chór parafialny „Laudamus“. Piękne 
utwory od sławnych kompozytorów takich jak: A. Vivaldi, J.S. Bach, G.F. Haendel i innych, rozbrzmiewały w 
naszym kościele. Była to wielka przedświąteczna uczta duchowa. Wspaniale zaprezentowali się młodzi artyści, 
kto był, może to potwierdzić. Koncert prowadziła MUDr. Halina Plitko. Na wstępie podała informacje, że 
pieniądze zebrane z koncertu będą przeznaczone na realizacje projektu: „Przedszkole dle seniorów“ i „Poradnia 
dle kobiet i dziewcząt“. Na zakończenie pan ing. Martin Plitko, dyrektor Charity Trzyniec podziękował 
wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji koncertu i także prywatnym osobom za wsparcie finansowe. W 
imieniu wszystkich słuchaczy dziękujemy za zorganizowanie koncertu, napewno długo pozostanie nam w 
pamięci i będzie się powtarzał co roku. A ponieważ rozpoczynamy Nowy Rok 2004 i obchodzimy X rocznicę 
powstania czasopisma MOST, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia redakcji MOSTu i wszystkim jego 
czytelnikom - „Niech Bóg otacza Was opieką i miłością a w Nowym 2004 roku prowadzi w zdrowiu i 
szczęściu“. 

Janina Misiarz

Novoroční modlitba 

Buď pochválen Pane, za nový rok, jenž tiše vchází, 
za novou šanci stát se trochu lepším, 
i když vím, že zas a znovu zhřeším, 
chci, aby touha po lásce k mým bližním nestala se frází. 

Buď pochválen Pane za každou radost, která potěší mé srdce, 
za dary štěstí, lásky, naděje a zdraví, 
však díky i za bolest, úzkost, beznaděj a kříže,
Bože, ať v chvílích těžkých k modlitbě vždy sepnu ruce.

Buď pochválen Pane za každou chvilku lásky,
kterou mohu rozdat těm, kdo k životu se nutí, 
že mohu plakat s těmi, kteří trpí, 
radovat se s dětmi a nepočítat vrásky. 

Ať nový rok má v sobě více lásky, kterou lidem kolem sebe dám, 
ať nežijem pro pýchu, bohatství a slávu, 
ale pro dětský úsměv, naší duše krásu
a naději, kterou v Tebe věčný Bože mám. 

H. W.

Muzikál Boží hvězda - dobrá vizitka křesťanských tříd

V pondělí 15. prosince 2003 byl Divadelní sál Kulturního domu Trisia v Třinci místem setkání žáků, 
jejich rodičů, příbuzných a všech příznivců křesťanských tříd 6. základní školy v Třinci, Slezská. Důvodem 
bylo, že tam proběhla již tradiční Vánoční besídka, přesněji řečeno, její 10. ročník. Hlavním bodem této 
besídky bylo představení muzikálu Boží hvězda, který se svolením autorů nacvičili a předvedli žáci všech 
křesťanských tříd této školy. Muzikál vypráví starozákonní příběh knihy Ester a jeho aplikaci do dnešní doby. 
Někteří z nás měli možnost šoty z besídky vidět i v rámci vysílání Kabelové televize Třinec. Celé přestavení 
připravila a přípravu vedla paní učitelka Mgr. Monika Guńková. Pěvecký sbor dětí, jenž doprovodil muzikál i 
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besídku zpěvem, vedla paní učitelka Mgr. Marika Folwarczná. Samotný muzikál vyprávěl příběh židovské 
dívky Ester (v překladu Boží hvězda), která se v babylonském zajetí stala tamější královnou a poté zachránila 
židovský lid před záhubou v tomto zajetí. Pro všechny děti bylo velkým potěšením a radostí zúčastnit se jak 
přípravy, tak samotné besídky a za tuto aktivitu si pedagogický sbor křesťanských tříd ZŠ Slezská zaslouží naše 
uznání a poděkování. Odměnou jim byl potlesk zaplněného divadelního sálu a spokojenost dětí a jejich rodičů. 
Tyto aktivity přispívají k dobrému jménu těchto tříd v Třinci. U příležitosti Vánoční besídky 2003 bylo 
poděkováno přítomnému Mgr. Janu Bockovi, bývalému řediteli 6. ZŠ, který podporoval vznik a fungování 
těchto tříd. Věřím, že i za nového vedení 6. ZŠ tyto křesťanské třídy budou mít dostatečný prostor a podporu 
pro svou činnost a výchovu dětí v křesťanském duchu. 

Marian Kozok

Poděkování

Milí farníci, po celou adventní dobu jste mohli do farního kostela přinášet dary pod vánoční strom, které 
byly následně předány pracovníkům a dětem Rehabilitačního stacionáře pro postižené děti. Na adresu farního 
úřadu přišel dopis, ve kterém vedení stacionáře děkuje vám všem za otevřené srdce a poskytnuté dárky:

Třinec, 19.12.2003
Vážení bratři a sestry,
za všechny naše děti a kolektiv Rehabilitačního stacionáře pro postižené děti v Třinci, Vám chci 

poděkovat za dary, které jsme od Vás dnes obdrželi. Zároveň děkuji za návštěvu a za společně prožité chvíle, 
kdy jsme si mohli znovu připomenout pravý význam vánočních svátků - narození Pána Ježíše. Tak, jak jsme 
my všichni byli obdařeni tímto narozením, tak i Vy jste nás obdarovali tím, co bylo ve Vašich možnostech a 
právě za to Vám chci ze srdce poděkovat. Velmi si vážím Vaší přízně a pomoci, kterou nám projevujete a tím 
podporujete naši náročnou práci s postiženými dětmi. 

Do dalšího roku, který je před námi, Vám všem přejí Boží požehnání, zdraví, spokojenost v rodinách, v 
zaměstnáních a hlavně radost ze služby bližnímu, kterou vykonáváte.

S úctou
Alena Kostková

vedoucí stacionáře

Víkendový pobyt na Salajce

Dne 14. listopadu jsme odjeli na víkend na Salajku. Ptáte se kdo? No přece celá naše parta z „malé 
scholy“ a to od nejmenších, až po ty největší. V 15:30 byl sraz na autobusovém stanovišti a v 15:40 jsme si to 
už frčeli směr Jablunkov. Tam se naše asi 20-ti členná „posádka“ vměstnala do malého, zeleného autobusu 
Mercedes. Tím jsme celkem v pořádku, jen s pocitem „nezávidím rybičkám v konzervě“, dorazili do Lomné.

Když jsme došli k faře, první kdo nás vítal, byl Simba, pes, patřící místnímu panu faráři.
Půl hodiny nato jsme už vybalovali své tašky v pokojích, do kterých nás roztřídila naše sympatická 

animátorka Baśka. Poté se celá naše banda vřítila do jídelny, kde jsme po uklidnění při modlitbě, dostali 
vydatnou večeři, připravenou tetou Irkou. Den jsme zakončili noční procházkou a modlitbou v kapli.

Druhý den se šlo na pořádný výšlap. Ovšem mě se ( ostatně jako vždy ) moc nechtělo a tak jsem 
společně s kamarádkou Kaśkou dostala úkol. Měly jsme připravit pro ostatní hru „hledání pokladu“. Tak jsme 
nafasovaly krepové praporky a vydaly se je pověsit na stromy v okolí. Odpoledne že půjdeme poklad schovat. 
Praporky jsme ověšely značné množství stromů v lese, ale když jsme se vydaly odpoledne poklad schovat, 
visela jich na stromech jen polovina. Takže jsme schovaly jen tak tak těch 10 úkolů, které se k nálezu pokladu 
mělo plnit. Ale povedlo se to!!!! Večer nám animátoři přichystali stezku odvahy, při níž dostaly pořádně zabrat 
především hlasivky. 

Další den jsme začali mší svatou v kostele. Protože bylo docela chladno, byli jsme celý den na faře, hráli 
různé hry a den měl vyvrcholit „módní přehlídkou“. Všichni se snažili vymyslet si co nejoriginálnější model, 
holky nacvičovaly tanečky, kluci nacvičovali jak jim to zkazit… no prostě paráda. Po opravdu zajímavé 
přehlídce byla asi 15 minut volná zábava, kdy se naši animátoři radili, kdo vyhraje. Musím se pochlubit, že 
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jsme se svou nerozlučnou kamarádkou Kaśkou obsadily 3. místo za „Sličné Afričanky“, v róbě ze závěsů a 
opálené od uhlí nikoli od sluníčka. Druhá byla Maruška Havrlantová, jako Červená Karkulka a 1. místo 
obsadila Markétka Lipowská, z níž udělali nádhernou gejšu. Líbily se ale všechny masky.

Poslední den se konal turnaj v pexesu, hrály se schovky a samozřejmě nechyběla modlitba. Především 
se ale balilo. Během celého našeho pobytu nám moc dobře vařily tety Irka a Baśka.

O duševní potravu se pak s elánem a nadšením sobě vlastním staral otec Radek. Stejně jej obdivuji jak 
dokázal porozumět našim občas pubertálně ulítlým vtipům, nenásilně uměl hovory přesměrovat do duchovní 
oblasti a přitom se uměl skvěle odvázat skoro jako by mu bylo taky pořád -náct!!

Ráda bych také poděkovala animátorům Jarkovi Macurovi, Basi Bocek a Irce Porosz. Hluboce se 
skláním před Vaší trpělivostí a snahou udělat pro nás skvělý víkend. Doufám, že tahle Salajka nebyla poslední!!

Basia Mrózek

Z życzeniami u pensjonariuszy

Josemarija Escriva de Balaguer: „Odwzajemnij się miłości Bożej swoją wiernością - a w następstwie 
tej wierności, nieś otrzymaną miłość innym ludziom, by także oni cieszyli się ze spotkania z Bogiem.”

Adwent to czas oczekiwania. Każdy człowiek na coś czeka. Mało jest ludzi, którzy niczego nie 
oczekują, niczego się nie spodziewają, do niczego nie dążą. Dobrze przeżyty Adwent sprawi, że Boże 
Narodzenie nie będzie tylko czasem ferii, prezentów, gości, ale prawdziwym spotkaniem z Dzieciątkiem Jezus. 
Adwent jest także okresem, w którym powinniśmy uważniej popatrzeć wokół siebie, zauważyć potrzeby 
innych, zaobserwować czym moglibyśmy sprawić radość drugiemu człowiekowi. Właśnie, dać coś z własnego 
wolnego czasu, przygotować coś, co nie kupimy za pieniądze w sklepach, obdarować kogoś uśmiechem, 
dobrym słowem. Jak tradycja każe złożyć życzenie i przełamać się opłatkiem nie tylko z bliską sobie osobą i 
rodziną, ale pamiętać o starszych, chorych i opuszczonych. 

Stało się już tradycją wspólne przedświąteczne spotkanie pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej w 
Trzyńcu z Dziećmi Podwórkowego Kółka Różańcowego i Sympatyków Radia Maryja. Przygotowania do 
uroczystości rozpoczęły się miesiąc wcześniej. Dzieci wraz z rodzicami malowały stajenki betlejemskie, 
przygotowały się do występu w jasełkach.. Na jedno takie robocze spotkanie zawitał między dzieci Święty 
Mikołaj, anioł i diabełek oraz ks. Radek. Wszyscy obecni z odwiedzin bardzo się ucieszyli! W niedzielę 21 
grudnia zajaśniało słoneczko i ciepła rodzinna atmosfera w salce bibliotecznej w Domu Opieki Społecznej w 
Trzyńcu. Stół pięknie przybrany, pełno smakołyków, owoców, radosne twarze dzieci poprzebieranych za 
królów, aniołów, pasterzy i inne postacie występujące w jasełkach. No i oczywiście uśmiechnięci 
pensjonariusze, którzy już wcześniej zajmowali miejsca wokół stołu. Siostry przywiozły tych, którzy o 
własnych siłach nie mogli przyjść do salki. Czas szybko mija. Czujemy się jak w jednej rodzinie. Wzajemnie 
obdarowywujemy się radością z wspólnego świętowania. Cieszy nas, kiedy słyszymy jak obecni pensjonariusze 
włączają się już do śpiewu kolęd w czasie programu. Nasza niezmordowana grupa muzyczna Zuzka Pavlíkowa 
i Jarek Macura jeszcze długo po programie przygrywają i wyśpiewują na życzenie obecnych znane pieśni i 
kolędy. Później wspólne łamanie opłatkiem, składanie życzeń, przekazywanie stajenek, składanie życzeń w 
pokojach, gdzie leżą ci, którzy nie byli obecni w salce. Aż smutno, że trzeba pożegnać się. Zasmuciło nas, 
kiedy usłyszeliśmy iż p. Chmiel, który nam w każdym roku zaśpiewał pieśń o choince leży chory w szpitalu. 

To, żeśmy mogli przeżywać wspaniałe chwile radości, obdarowywać innych mamy do pozawdzięczenia 
wielu osobom. Za potrzebny papier do wyrobu stajenek, przedruk i samoklejki dziękujemy p. U. Hudeczkowej 
z AD SERVISu cz. Cieszyn. Za życzenia ofiarowane pensjonariuszom dziękujemy p. RNDr. J. Brozdzie i p. 
Macurowej. Za upieczenie różnych ciast i słodyczy oraz owoce dziękujemy p. Tatarkowej, Pomykaczowej, 
Jasiowej oraz wszystkim paniom z wspólnoty Sympatyków Radia Maryja. Za włączenie się do akcji malowania 
stajenek dziękujemy p. Mgr. B. Kraina i dzieciom 6. ZŠ, p. Mgr. J. Misiarz i dzieciom z 2 PSP w Trzyńcu, p. 
Golasowskim, p. M. Szewczikowej i Ludce, p. Pomykaczowej, p. Tatarkowej, p. Sikorowej. Bardzo się 
cieszymy, że możemy współpracować z młodymi. Dziękujemy Zuzce i Jarkowi, którzy włączyli się do 
wspólnego świętowania. Dziękujemy dyrektorowi Domu Opieki Społecznej w Trzyńcu p. Mgr. J. Hławiczce za 
umożliwienie naszego występu i za zorganizowanie przyjazdu i odjazdu naszej grupy. Jesteśmy pełni podziwu 
widząc bogaty program zajęć, do których mogą włączać się podopieczni. Podkreślić trzeba, że także potrzeby 
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duchowe są zaspakajane - nasi księża prawidłowo każdy tydzień odprawiają mszę świętą w salce bibliotecznej. 
Życzymy dyrekcji i wszystkim pensjonariuszom dużo błogosławieństwa Bożego, zdrowia i wiele miłości 
każdego dnia w Nowym Roku. 

Prawdziwy chrześcijanin, to człowiek niosący Boga nie tylko dla siebie, ale także dla innych. Życie 
każdego człowieka jest dorastaniem do takiej pełni duchowego rozwoju, jaką zakreślił każdemu Bóg. Ks. 
Tomasz Węcławski pięknie napisał: „Pan Bóg stwarza nas i daje nam życie nie tylko przez to, że kiedyś 
powołał nas do istnienia, ale jeszcze bardziej za sprawą tych wszystkich ludzi, bliskich i dalekich, znanych nam 
i nieznanych, którzy się składają na nasze życie i na jego dzisiejszy kształt. Bo jednym słowem można dać 
komuś całe życie, ale jednym słowem lub gestem można je zniszczyć.” 

Życzmy sobie, by w tym nowym roku nadal mogliśmy się spotykać w naszych wspólnotach -
Sympatyków Radia Maryja oraz Podwórkowym Kółku Różańcowym Dzieci, wspólnie odmawiać różaniec i 
koronkę oraz duchowo wzrastać. Wiemy, że w naszej parafii jest dużo wiernych, którzy uczestniczą w różnych 
akcjach miłosiernych. Na przykład akcja bandaży dla trędowatych przerosła nasze oczekiwania. Około 200 
bandaży zostało przesłanych do Cz. Cieszyna do dalszej wysyłki. Serdecznie Pan Bóg zapłać wszystkim 
parafiankom. Można nadal robić bandaże. W marcu będzie dalsza zbiórka. Serdecznie zapraszamy wszystkich 
chętnych do udziału w naszych spotkaniach. Na najbliższym spotkaniu Sympatyków Radia Maryja w sobotę 
17.1. o godzinie 14:30 będziemy słuchali wykładu naszego proboszcza ks. Franciszka Vrubla na temat Pisma 
Świętego. 

Życzmy sobie, by obecnie w kościele, ale i na świecie było coraz więcej ludzi, którzy naśladując 
Chrystusa miłość w swym sercu postawią na pierwszym miejscu. Najpiękniej o miłości napisał Św. Paweł w 
pierwszym liście do Koryntian: „Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się 
jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i 
posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym 
niczym.

I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie 
miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie 
unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie 
cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we 
wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się 
skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie…. 

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość.”

Irena Szymonik

Setkání farnosti slavilo své jubileum

V sobotu 27. prosince 2003 se naše farnost sešla na jubilejním 10. setkání farnosti, které se konalo u 
příležitosti slavení Svátku rodiny. Organizátoři ze sdružení Sanctus Albertus nás pozvali do prostor 
společenského sálu Kulturního domu Trisia a kromě hezkého programu připravili i bohaté občerstvení. Mezi 
hosty seděl i nám dobře známý Otec Czesław Bloch z Jasienice. Setkání mělo tentokrát odlišný charakter: místo 
moderátorské dvojice nás v letošním roce nás programem velmi vtipně a originálně doprovázely dva „gorolski“ 
páry: Katarzyna Zawada a Dominik Szlauer, Sylva Białoń a Wiesław Wania. Po úvodním slovu našeho pana 
faráře Otce Františka jsme na scéně uvítali ženský pěvecký sbor Slezské církve evangelické augsburského 
vyznání z Třince pod názvem HALEVAJ (Dá-li Bůh). Zazpívaly nám 3 písně ze svého krásného různorodého 
repertoáru. Po nich jeviště patřilo farnímu baviči Jiřímu „Donutilovi“ Kuchařovi, neboli One-man-talkshow. 
Následovalo losování tomboly (první část) a přestávka, během které jsme se mohli občerstvit. Po přestávce nám 
několik pěkných slov řekl Otec Czesław Bloch a po něm účastníky setkání oslovil Ing. Martin Plitko, ředitel 
Charity Třinec. Po nich již jeviště patřilo vystoupení rómské hudební skupiny Romale Demo z Ostravy. Tyto 
čtyři mladé kluky do Třince přivedl Otec Pavel Kuchař, kněz z ostravského salesiánského střediska. Tito 
salesiáni se z velké části věnují práci s rómskou mládeží a celkem mají vytvořených 12 podobných hudebních 
skupin. Taková práce si určitě zaslouží poděkování a uznání. Jejich vystoupení sklidilo velký úspěch a potlesk. 
Kluci nám zahráli několik zvučných skladeb s rómskou melodikou a v jejich jazyce. Předposledním bodem 
programu byla pantomima třinecké farní mládeže na téma „Boj dobra se zlem“. Nakonec se ještě dolosovala 
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tombola, zazpívali jsme si dvě koledy a s přáním do nového roku 2004 jsme se všichni dělili oplatkem. Setkání 
se líbilo a je o něho zájem, o čemž svědčí i to, že se ho zúčastnilo asi 350 farníků a navíc i děti v předsálí, pro 
které byly přichystány hry a soutěže. Večer program ještě pokračoval diskotékou pro mládež v zrcadlovém 
salonku kulturního domu, takže všechny generace snad mohou být spokojeny. Toto setkání bylo symbolickým 
ukončením farního života v roce 2003 a věříme, že i na to další, za rok si naši farníci najdou cestu. 

Redakce MOSTu

Stalo se … AD 2003

Leden 2003: 
- proběhla Tříkrálová sbírka 2003, jedna z hlavních akcí České katolické charity. V Třinci a jeho okolí působilo 
celkem 6 skupinek koledníků, dalších 8 působilo v rámci farnosti Vendryně. Vybralo se cca 79 tisíc Kč, které 
byly použity na charitní projekty. 
- na prvním setkání Přátel Radia Maryja v roce 2003 byl vzácným hostem P. Oligiusz OFM a předmětem 
setkání byla misijní práce řádu františkánů v Bolivii, 
- členové Podwórkowego Kółka Różańcowego Dzieci se v Jablunkově setkali se zakladatelkou tohoto 
modlitebního hnutí, Polkou Madziou Buczek, 
- v Dolní Lištné se konal tradiční ples Charity Třinec, na kterém se bavilo značné množství našich farníků. Ples 
se podařil a zábava byla dobrá. 

Únor 2003:
- paní Jiřina Horniaková, zakladatelka a v letech 1995-2003 první ředitelka Charity Třinec oznámila ukončení 
výkonu své funkce. V březnu bylo vypsáno výběrové řízení, do něhož se poté přihlásili 3 zájemci.

Březen 2003:
- proběhl další ročník akce Misijní koláč, kterou zorganizovaly katechetky Michaela Wawreczková a Pavla 
Golasowská. …..
- začala a v dubnu byla dokončena oprava střechy a komínu tzv. domečku u kostela. Během ní byla stará 
padající tašková střecha nahrazena plechovou krytinou z pozinkovaného plechu.

Duben 2003:
- o Květné neděli třinecký domov důchodců navštívili v rámci oslavy Velikonoc členové Přátel Radia Maryja a 
dětí z PKRD. Koncem dubna skupinka našich farníků navštívila s velikonoční gratulací domov důchodců u 
Alžbětinek v Jablunkově. Obě návštěvy potěšily žijící tam seniory a byly projevem lásky těchto farníků k 
starým nemocným a osamoceným lidem. 
- v úterý Svatého týdne 15.04.2003 zemřel P. Antonín Cienciala (87 let), dlouholetý farář v Ropici, který v naší 
farnosti strávil období svého kněžského důchodu. Od roku 1984 v Třinci vypomáhal zejména při zpovídání. 
Pohřeb Otce Ciencialy se konal dne 24. dubna a jeho tělesné ostatky jsou uloženy na hřbitově v jeho rodné 
farnosti Ropice. 

Květen 2003:
- započalo napojování budovy fary na horkovod a tím se vytápění fary stalo ekologické s možností napojit na 
toto médium další případné budovy vedle fary. 
- třinecká mládež se zúčastnila tradičního setkání s Otcem biskupem Františkem Lobkowiczem na Kozubové. 
Akce se podařila, počasí přálo (ostatně jako celé léto..), 
- poslední květnový den se konala podařená pouť do Wadowic a Krakowa, během které naši farníci navštívili i 
imposantní Sanktuarium Božího Milosrdenství v Krakowie-Łagiewnikach. 
- ze zdravotních důvodů ukončil službu kostelníka pan Antonín Cinciala.
- kostelnickou službu začali trvale vykonávat celkem 4 noví kostelníci: paní Anna Stašová a Irena 
Szymoniková, pánové Vladimír Šiška a Ján Dzureň. Díky za jejich ochotu a oběť, jejich rozhodnutí si zaslouží 
pomyslné ocenění jako „Čin roku 2003 ve farnosti Třinec“. Přidá se v roce 2004 někdo další k občasné 
kostelnické službě? Bylo by vhodné a velmi vítané! 
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Červen 2003:
- v sobotu 7. června se konala krásná Vigilie Seslání Ducha Svatého s pěkným programem naší mládeže. 
Nakonec byly všem přítomným požehnány červené růže, jako symbol jazyků Ducha svatého. V celé Evropě se 
rozšiřuje slavení vigilie Letnic a pojí se s tím modlitební večerní a noční modlitební setkání. 
- tutéž sobotu 7. června se pro děti, které přistoupily k prvnímu svatému přijímání, konala skvělá akce 
„Putování do zaslíbené země“. Nechyběly kvizy, soutěže, hry a táborák na farní zahradě. 
- do Częstochowy se vydaly na pouť děti z PKRD, 
- na faře ve Vendryni se konala „víkendovka“ coby forma společné dětské zábavy. V pěkném počasí se akce 
zúčastnilo celkem 19 kluků a holek z 2. a 3. tříd. Program obsahoval mj. koupání v Olze, soutěž o nejlepší 
masku, táborák a opékání párků. Akci zabezpečily naše katechetky Pavla Golasowská a Michaela 
Wawreczková. 
- po výběrovém řízení byl k 1. červenci do funkce ředitele Charity Třinec jmenován 35-letý Ing. Martin Plitko. 

Červenec 2003:
- pouť přátel Radia Maryja do Częstochowy. Na Jasnej Górze se sešlo asi půl miliónu věřících z celého světa, 
- Charita Třinec zorganizovala letní tábor pro děti ze sociálně slabších rodin, který byl plně financován z 
výtěžku Tříkrálové sbírky, 
- proběhla krásná 11-denní pouť do Říma, které se zúčastnila i řada našich farníků. Kromě poznání všech 
římských skvostů se poutníci zastavili i v Asissi, 
- celkem 3 autobusy poutníků z Třince a okolí (a tak trochu i rekreantů vzhledem k blízkosti dalmatského 
pobřeží Jadranu) vyrazily na pouť do Medugorje. Pouť doprovázela tropická vedra a jako vždy silné duchovní 
prožitky. 

Srpen 2003:
- proběhla další pouť do Medugorje v Bosně. Této 10-denní letní pouti se zúčastnilo hodně třineckých farníků,
- KDU-ČSL zorganizovalo pouť na Svatý Hostýn, 
- zejména mladí třinečtí farníci navštívili St. Martin v Dolomitech a prožili tam krásné společenství českých 
křesťanů v italsko-rakouských velehorách, spojené s náročnými turistickými výstupy na překrásné vrcholy, 
- byly vydány nové české kancionály.

Září 2003: 
- dne 14. září slavila naše farnost svou poutní slavnost. Odpoledne se konal na farní zahradě Farní festyn, 
kterému konečně přálo i počasí a lze říci, že zahradní slavnost se velmi podařila. 
- v našem kostele byla zabudována nová vitráž v presbyteriu, která znázorňuje postavu sv. Alberta 
Jeruzalemského, hlavního patrona našeho chrámu. Vitráž navrhl Václav Vrba z Ostravy a vyrobila ji firma 
Vitrail servis ze Zábřehu na Moravě. 
- nově byly vymalovány i interiéry budovy fary a obnoveny staré nátěry, 
- farní sbor Laudamus se zúčastnil 1. ročníku Festiwalu Chórów Kościelnych Śląska Cieszyńskiego w 
Albrechticích u Českého Těšína,
- v sobotu 27. září proběhlo v naší farnosti biřmování, které udělil Otec biskup František Václav Lobkowicz. 
Během biřmování byla posvěcena i nová vitráž v presbyteriu. 
- na prvním zářijovém setkání Přátel Radia Maryja bylo hlavním tématem hnutí MAITRI - adopce srdce. Hnutí 
shání finanční prostředky na financování vzdělání dětí a mládeže v nejchudších zemích světa, zejména ale v 
africké Rwandě. 
- dne 28. září zemřela paní Marie Čalová, dlouholetá farní hospodyně (od roku 1986 do roku 2003). V říjnu ji 
následovala paní Marie Strnadová, která rovněž dlouhé roky pomáhala na faře v Třinci a v listopadu paní 
Helena Radwańska, která byla hospodyní P. Durczoka a poté P. Ciencialy. 

Říjen 2003: 
- v sobotu 4. října proběhla společenská akce třinecké organizace KDU-ČSL pod názvem „Vinobraní“ a pro 
naše farníky byla výbornou možností se kulturně spolu pobavit. Jednalo se o první ročník a účastníci byli 
spokojeni. 
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- na dalším setkání Přátel Radia Maryja v Českém Těšíně byl hostem P. Roman Rusinek SAC, který působí v 
Rwandě a setkání volně navazovalo na zářijové setkání tohoto hnutí, 
- v naší farnosti tradiční rekolekce přednesl P. Czesław Bloch z Jasienicy. Ústředním tématem byla modlitba 
svatého růžence. Těmito rekolekcemi započala v naší farnosti nová tradice, a to modlitební pouť svatého 
růžence rodinami. 

Listopad 2003:
- dušičková mše svatá na hřbitově se nekonala z důvodu špatného počasí,
- malá schola si zorganizovala víkendový pobyt na Salajce, kde utužovala kolektiv, hrála si a zpívala, 

Prosinec 2003:
- začala doba adventní a s ní i tradiční roráty. Tentokrát se ranních rorát aktivně zúčastnila i naše mládež, která 
doprovázela kněze s rozsvícenými lucernami, 
- o třetí adventní neděli se konal v našem kostele první benefiční adventní koncert Charity Třinec a měl velký 
úspěch. 
- v sobotu 27. prosince se konalo jubilejní 10. Setkání farnosti. Setkání se konalo opět v Kulturním domě Trisia 
a bylo možností vytvořit pěkné farní společenství, upevnit mezilidské vztahy a poznat se navzájem. V 
programu se kromě farních aktivit objevili i hosté: pěvecký sbor Halevaj z SCEAV v Třinci a talentovaná 
rómská hudební skupina Romale Demo, která působí pod vedením ostravských salesiánů. Touto akcí uzavřelo 
sdružení Sanctus Albertus pátý rok svých aktivit na úseku organizace akcí pro celou farnost. 

Sestavily spojené síly členů redakce časopisu MOST

Z życzeniami u pensjonariuszy

Josemarija Escriva de Balaguer: „Odwzajemnij się miłości Bożej swoją wiernością - a w następstwie 
tej wierności, nieś otrzymaną miłość innym ludziom, by także oni cieszyli się ze spotkania z Bogiem.”

Adwent to czas oczekiwania. Każdy człowiek na coś czeka. Mało jest ludzi, którzy niczego nie 
oczekują, niczego się nie spodziewają, do niczego nie dążą. Dobrze przeżyty Adwent sprawi, że Boże 
Narodzenie nie będzie tylko czasem ferii, prezentów, gości, ale prawdziwym spotkaniem z Dzieciątkiem Jezus. 
Adwent jest także okresem, w którym powinniśmy uważniej popatrzeć wokół siebie, zauważyć potrzeby 
innych, zaobserwować czym moglibyśmy sprawić radość drugiemu człowiekowi. Właśnie, dać coś z własnego 
wolnego czasu, przygotować coś, co nie kupimy za pieniądze w sklepach, obdarować kogoś uśmiechem, 
dobrym słowem. Jak tradycja każe złożyć życzenie i przełamać się opłatkiem nie tylko z bliską sobie osobą i 
rodziną, ale pamiętać o starszych, chorych i opuszczonych. 

Stało się już tradycją wspólne przedświąteczne spotkanie pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej w 
Trzyńcu z Dziećmi Podwórkowego Kółka Różańcowego i Sympatyków Radia Maryja. Przygotowania do 
uroczystości rozpoczęły się miesiąc wcześniej. Dzieci wraz z rodzicami malowały stajenki betlejemskie, 
przygotowały się do występu w jasełkach.. Na jedno takie robocze spotkanie zawitał między dzieci Święty
Mikołaj, anioł i diabełek oraz ks. Radek. Wszyscy obecni z odwiedzin bardzo się ucieszyli! W niedzielę 21 
grudnia zajaśniało słoneczko i ciepła rodzinna atmosfera w salce bibliotecznej w Domu Opieki Społecznej w 
Trzyńcu. Stół pięknie przybrany, pełno smakołyków, owoców, radosne twarze dzieci poprzebieranych za 
królów, aniołów, pasterzy i inne postacie występujące w jasełkach. No i oczywiście uśmiechnięci 
pensjonariusze, którzy już wcześniej zajmowali miejsca wokół stołu. Siostry przywiozły tych, którzy o 
własnych siłach nie mogli przyjść do salki. Czas szybko mija. Czujemy się jak w jednej rodzinie. Wzajemnie 
obdarowywujemy się radością z wspólnego świętowania. Cieszy nas, kiedy słyszymy jak obecni pensjonariusze 
włączają się już do śpiewu kolęd w czasie programu. Nasza niezmordowana grupa muzyczna Zuzka Pavlíkowa 
i Jarek Macura jeszcze długo po programie przygrywają i wyśpiewują na życzenie obecnych znane pieśni i 
kolędy. Później wspólne łamanie opłatkiem, składanie życzeń, przekazywanie stajenek, składanie życzeń w 
pokojach, gdzie leżą ci, którzy nie byli obecni w salce. Aż smutno, że trzeba pożegnać się. Zasmuciło nas, 
kiedy usłyszeliśmy iż p. Chmiel, który nam w każdym roku zaśpiewał pieśń o choince leży chory w szpitalu. 
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To, żeśmy mogli przeżywać wspaniałe chwile radości, obdarowywać innych mamy do pozawdzięczenia 
wielu osobom. Za potrzebny papier do wyrobu stajenek, przedruk i samoklejki dziękujemy p. U. Hudeczkowej 
z AD SERVISu cz. Cieszyn. Za życzenia ofiarowane pensjonariuszom dziękujemy p. RNDr. J. Brozdzie i p. 
Macurowej. Za upieczenie różnych ciast i słodyczy oraz owoce dziękujemy p. Tatarkowej, Pomykaczowej, 
Jasiowej oraz wszystkim paniom z wspólnoty Sympatyków Radia Maryja. Za włączenie się do akcji malowania 
stajenek dziękujemy p. Mgr. B. Kraina i dzieciom 6. ZŠ, p. Mgr. J. Misiarz i dzieciom z 2 PSP w Trzyńcu, p. 
Golasowskim, p. M. Szewczikowej i Ludce, p. Pomykaczowej, p. Tatarkowej, p. Sikorowej. Bardzo się 
cieszymy, że możemy współpracować z młodymi. Dziękujemy Zuzce i Jarkowi, którzy włączyli się do 
wspólnego świętowania. Dziękujemy dyrektorowi Domu Opieki Społecznej w Trzyńcu p. Mgr. J. Hławiczce za 
umożliwienie naszego występu i za zorganizowanie przyjazdu i odjazdu naszej grupy. Jesteśmy pełni podziwu 
widząc bogaty program zajęć, do których mogą włączać się podopieczni. Podkreślić trzeba, że także potrzeby 
duchowe są zaspakajane - nasi księża prawidłowo każdy tydzień odprawiają mszę świętą w salce bibliotecznej. 
Życzymy dyrekcji i wszystkim pensjonariuszom dużo błogosławieństwa Bożego, zdrowia i wiele miłości 
każdego dnia w Nowym Roku. 

Prawdziwy chrześcijanin, to człowiek niosący Boga nie tylko dla siebie, ale także dla innych. Życie 
każdego człowieka jest dorastaniem do takiej pełni duchowego rozwoju, jaką zakreślił każdemu Bóg. Ks. 
Tomasz Węcławski pięknie napisał: „Pan Bóg stwarza nas i daje nam życie nie tylko przez to, że kiedyś 
powołał nas do istnienia, ale jeszcze bardziej za sprawą tych wszystkich ludzi, bliskich i dalekich, znanych nam 
i nieznanych, którzy się składają na nasze życie i na jego dzisiejszy kształt. Bo jednym słowem można dać 
komuś całe życie, ale jednym słowem lub gestem można je zniszczyć.” 

Życzmy sobie, by w tym nowym roku nadal mogliśmy się spotykać w naszych wspólnotach -
Sympatyków Radia Maryja oraz Podwórkowym Kółku Różańcowym Dzieci, wspólnie odmawiać różaniec i 
koronkę oraz duchowo wzrastać. Wiemy, że w naszej parafii jest dużo wiernych, którzy uczestniczą w różnych 
akcjach miłosiernych. Na przykład akcja bandaży dla trędowatych przerosła nasze oczekiwania. Około 200 
bandaży zostało przesłanych do Cz. Cieszyna do dalszej wysyłki. Serdecznie Pan Bóg zapłać wszystkim 
parafiankom. Można nadal robić bandaże. W marcu będzie dalsza zbiórka. Serdecznie zapraszamy wszystkich 
chętnych do udziału w naszych spotkaniach. Na najbliższym spotkaniu Sympatyków Radia Maryja w sobotę 
17.1. o godzinie 14:30 będziemy słuchali wykładu naszego proboszcza ks. Franciszka Vrubla na temat Pisma 
Świętego. 

Życzmy sobie, by obecnie w kościele, ale i na świecie było coraz więcej ludzi, którzy naśladując 
Chrystusa miłość w swym sercu postawią na pierwszym miejscu. Najpiękniej o miłości napisał Św. Paweł w 
pierwszym liście do Koryntian: „Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się 
jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i 
posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym 
niczym.

I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie 
miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie 
unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie 
cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we 
wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się 
skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie…. 

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość.”

Irena Szymonik

Zprávy z Domečku

V minulém čísle MOSTu jsme Vám slíbili, že uvedeme částky, kterými jste přispěli na dobročinné účely 
svými dary v Domečku. Takže v roce 2003 se na misie vybralo 13.800,- Kč, na fond LL - likvidace lepry 
16.650,- Kč a na Fond ohrožených dětí 3.200,- Kč. Všem štědrým dárcům ještě jednou Pán Bůh zaplať. 
Abychom si byli naprosto jisti, že peníze na misie opravdu přijdou potřebným, a ne do rukou podvodníků, byly 
peníze určené pro misie zaslány na účet biskupství ostravsko-opavského, přímo vyhrazeného pro misijní účely. 
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Dostali jsem krásný dopis podepsaný přímo panem biskupem, který všem děkuje za jejich soucitnost s trpícími 
a vyprošuje všem Boží požehnání do nového roku. 

Dary na „lepru“ zasíláme již tradičně a také nám chodí dvakrát ročně zpravodaj o vynaložených 
prostředcích. V posledním čísle bylo připojeno i přání k vánocům, které ještě dodatečně připojujeme:

„Díky za všechny příznivce LL narozenému Spasiteli, že i nám svěřil pomoc malomocným a 
tuberkulosním a učinil z nás pomocníky misionářů „do všech končin světa“. Již po dvanácté Vánoce radostně 
oslavujeme uskutečňování průběžného zasílání léků bezmocným, i jinou pomoc těm, kteří jsou týráni 
malomocenstvím a TBC. V duchu Vás všechny pomocníky misionářů objímáme a přejeme k Vánocům Pokoj v 
srdci a do roku 2004 „aby nás Pán Bůh miloval“. LL - likvidace lepry

Již několikrát jste byli informováni o možnosti adoptovat na dálku děti z chudých zemí a umožnit jim 
tak alespoň základní vzdělání. O tomto projektu pojednávají i dvě videokazety, které si můžete zapůjčit v 
Domečku a seznámit se s tímto projektem blíže. Bližší informace o „adopci na dálku“ můžete získat v 
Domečku nebo přímo na tel čísle Arcidiecézní charity Praha 224 250 985.

V Domečku si také můžete koupit nebo předplatit týdeník Světlo, cena na kvartál je 104 Kč. Je možné si 
také objednat týdeník Gość niedzielny, cena 30 Kč.

Pořad bohoslužeb v lednu

1. Neděle 11.1.2004 - svátek Křtu Páně; 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky, končí doba vánoční.
2. Neděle 18.1.2004 - 2. neděle v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
3. Neděle 25.1.2004 - 3. neděle v mezidobí; 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
4. Neděle 1.2.2004 - 4. neděle v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
5. Od 18. ledna do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů.
6. Každou neděli půl hodiny před večerní mší svatou je adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a 

svátostné požehnání. Poslední neděli v měsíci - Mariánské večeřadlo.
7. 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. 
8. Každý čtvrtek před večerní mší svatou od 15.30 hodin a první pátek po ranní mši svaté je výstav 

Nejsvětější Svátosti Oltářní.
9. 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.

10. Mše svatá v Domově důchodců na Sosně je každý pátek v 15.30. Mše svatá v Nemocnici Sosna je 
každou sobotu v 15.30 hodin. 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 lednu

Svátek Křtu Páně (11.1.)
1. čtení: Iz 40,1-5.9-11; 2. čtení: Tit 2,11-14; 3,4-7; Evangelium: Lk 3,15-16.21-22
Žalm: odp. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu.
ref. Pan ześle pokój swojemu ludowi.

2. neděle v mezidobí (18.1.)
1. čtení: Iz 62,1-5; 2. čtení: 1 Kor 12,4-11; Evangelium: Jan 2,1-12
Žalm: odp. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech.
ref. Pośród narodów głoście chwałę Pana.
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3. neděle v mezidobí (25.1.)
1. čtení: Neh 8,2-4a.5-6.8-10; 2. čtení: 1 Kor 12,12-30; Evangelium: Lk 1,1-4;4,14-21
Žalm: odp. Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život.
ref. Słowa Twe Panie, są duchem i życiem.

4. neděle v mezidobí (1.2.)
1. čtení: Jer 1,4-5.17-19; 2. čtení: 1 Kor 12,31-13,13; Evangelium: Lk 4,21-30
Žalm: odp. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti.
ref. Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie.

Úmysly Apoštolátu modlitby - leden 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:

1. Úmysl všeobecný: Aby všichni lidé, muži i ženy, hluboce procítili, že patří do jediné Boží rodiny, a 
skoncovali s válkami, nespravedlností a diskriminací mezi sebou.

2. Úmysl misijní: Aby místní církve v misiích dokázaly vychovat obětavé spolupracovníky v 
pastorační práci.

3. Úmysl národní: Za dobrou přípravu dalšího zasedání plenárního sněmu a jeho přínos pro život 
církve v naší zemi.




