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B³ogos³awiona jesteœ 
miêdzy niewiastami



Dýchej!
Jsem š�astný jako vùl,
jenž zahøíval Mesiáše,
jsem š�astný, 
že to dítì je naše!

Jsem š�astný jako vùl,
že mùžu dýchat pro Pána,
jsem š�astný, 
že ta milost mi byla dopøána.

I když spílají mi do volù,
já se vzpírat nemohu 
jejich pøirovnání,
vždy� š�astnìjšího není k mání 
než ten, kdo dýchá pro Spasitele,
tak do volù spílejte mi klidnì vøele.

Vždy� on byl tam, kde zrodila se 
spása,
on byl tam, kde Marií krása 
dávala sílu svatému Josefu 
pøijmou Boha za syna,
pøestože mìl srdce otèima.

On dýchal tam, 
kde my zavírali jsme dveøe 
Lásce v požehnaném stavu,
on dechem hladil pomazanou hlavu.

Tak s ním i já dýchám na to Malièké,
jež své bytí kratièké
dalo zcela za naši spásu…
Tak dýchej se mnou pro tu køehkou 
krásu!

AVE

Vìnováno všem obìtavým, kteøí 
nešetøí dechem.

Rudinec Stanislav

V minulém èísle MOSTu jsme avizovali, že nikoli. Ta už je tady zabìhnuta a nìjaká zmìna 
bychom se rádi po delší pøestávce vrátili k cyklu by možná snad byla moc nákladná, protože se 
èlánkù o naší katolické víøe. Tentokrát bychom to symboly EU se setkáváme na každém kroku.
chtìli pojmout ne jako rozbor urèitých modliteb V té záplavì názorù a komentáøù mì zaujal, 
(Credo, Otèenáš, …) ale jako urèitá zamyšlení pobavil, ale i pobouøil jeden. Historik ze Slo-
nad tím, èím naše spoleèenství žije, kde a z koho venské akademie vìd Ján Steihübel totiž 
èerpá svoji víru, vyrovnat se tøeba i s urèitými prohlásil: "Možnost, pro kterou se banka 
pochybnostmi apod. Cíl je to vysoký, nechtìli rozhodla, je korektnìjší. Jsme sekulární stát, 
bychom tímto suplovat odborné a fundované který není vázán žádnou ideologií ani konkrét-
èasopisy, ve kterých se k daným otázkám ním náboženstvím. Když tu pùsobili (Cyril 
vyjadøují odborníci, knìží a teologové. Prostì a Metodìj), ještì svatí nebyli, i z historického 
zamyšlení nás, laikù. hlediska je to v poøádku." A tady se dostáváme 

V èlánku „Zprávy zlé i dobré“ jsem se již zmínil k meritu vìci. 
o tom, co jistì sami víte. Slovensko se chystá Otázka svátosti…Odkdy tedy byli Cyril a 
v rámci oslav 1150. výroèí pøíchodu svatých Metodìj svatými? Jak mùže vùbec nìkdo øíci, že 
Cyrila a Metodìje na Velkou Moravu vydat ten èi onen v té èi oné dobì je èi není svatý? Toto 
pamìtní minci. Bude to mince v hodnotì 2 eura. si nedovolí oficiálnì øíci ani Církev. Svatý je 
Národní banka Slovenska vyhlásila na grafický pøece èlovìk, který je smíøen s Bohem, je ve 
návrh této mince v kvìtnu 2012 anonymní stavu milosti posvìcující, nachází se ve spojení 
soutìž. V soutìži zvítìzil návrh Mgr. art. (communio) se svým Pánem. Kolik sester 
Miroslava Hrice, ArtD. Mince obsahuje zobrazení a bratøí tøeba v našem farním spoleèenství dnes 
postav soluòských bratøí (pùvodnì se svatozáøí) a dennì je svatými? Po svatém pøijímání jsou 
se symbolickým dvojitým køížem v popøedí. Cyril š�astní, blaženi. Je sice pravda, že èlovìk ve své 
dále drží v rukou knihu, která pøedstavuje slabosti èasto opìt podlehne svodùm a nástra-
vzdìlanost a víru a Metodìj je zobrazen s koste- hám Zlého a opìt musí znovu usilovat o to stát 
lem, který je symbolem víry a církve. Na Velkou se svatým, proto je zde svátost smíøení. A proto 
Moravu, která tehdy zahrnovala i území Slo- Církev prohlašuje nìkoho za svatého až po jeho 
venska, pøišli Cyril a Metodìj jako misionáøi smrti, kdy po øádném beatifikaèním èi kanonizaè-
z Byzance na pozvání knížete Rostislava v roce ním procesu, po prozkoumání jeho života 
863. Pøeložili biblické a liturgické texty do øeèi a zásluh mùže prohlásit, že takový èlovìk se již 
srozumitelné obyvatelùm oblasti, upravili pro definitivnì narodil pro nebe. Svatoøeèení (slav-
slovanskou øeè písmo a vèlenili evangelium do nostní akt vyhlášení svátosti) se však nerovná 
místní kultury. „být svatým“. Se svatými se setkáváme i zde na 

Dvìma (!) státùm Evropské unie se pùvodní zemi, Ježíš pøece øekl, že Boží království je mezi 
návrh nelíbil, protože církevní symbolika nad vámi. Svatí jsou velkým pokladem Církve, 
hlavami svìtcù podle nich porušovala nábo- v Credu vyznáváme spoleèenství svatých – 
ženskou neutralitu. Slovenská biskupská konfe- vzájemné propojení živých zde na zemi, 
rence ústy svého mluvèího Jozefa Kováèika to pokutujících v oèistci i tìch, kteøí již dosáhli 
oznaèila za hanbu, kulturní pøelom a neúctu trvalého communio s Bohem. Važme si toho, že i 
k vlastním dìjinám. Mluvèí pøipomnìl, že vìøící my jsme do tohoto spoleèenství, tohoto 
za totality riskovali ztrátu svobody, když poža- communia, dennì zváni a mùžeme být úèastní té 
dovali, aby se o Cyrilovi a Metodìjovi mohlo nebeské hostiny – tady na zemi pøi každé mši 
mluvit jako o svatých. „Žijeme ve svobodné svaté a nìkdy v budoucnu navìky v nebi. 
spoleènosti nebo v totalitì, kde nám nìkdo bude SJK
diktovat, zda mùžeme používat státní symboly?“ 
dodal Kováèik. Jak pøíznaèné, že Evropská 
komise odmítla sdìlit, o které (dva) státy šlo! Asi 
to je opìt projev politické korektnosti. Para-
doxem však je, že svatozáø na jedné z drobných 
mincí vadí, ale vlajka EU, která je vlastnì 
mariánským symbolem (dvanáct hvìzd kolem 
hlavy Panny Marie, mariánská modrá barva) 

Drazí farníci, možná Vás pøekvapilo, že 
v obchodech se už naplno rozbìhl prodej 
vánoèního zboží. Já jsem tím byl také 
zaskoèen. Navíc mì øeditelka Charity Tøinec 
oslovila, že je tøeba zaèít s pøípravou další 
Tøíkrálové sbírky. Na moji námitku, že na to je 
ještì dost èasu, argumentovala právì tím, že je 
nejvyø
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Charitní okénko

„Léto s bohoslovcem”: Jan Gajdušek 

Farní festyn 2012: parádièka.

Farní festyn 2012: parádič ka.

Dopis Jež íš kovi

*  *  *

Výsledky akce

Misijní koláè 2012
ADOPCE  NA DÁLKU – Z MODLITEBNÍHO SPOLEÈENSTVÍ MATEK   

*  *  *

Tř íkrálová
 sbírka 

2013

Známe poklady své víry? II

Charita Tøinec

srdeènì zve na již tradièní 

ADVENTNÍ SETKÁNÍ,

které se uskuteèní v nedìli dne 2. 12. 2012 od 15,00 hodin
v Kulturním domì ve Støíteži

Program :

• Symbolické zahájení adventu

• Vystoupení dìtí z Mateøské školy s polským jazykem vyuèovacím 
z Èeského Tìšína

• Vystoupení dìtí ze Základní školy ve Støíteži

• Ženský pìvecký sbor z Tøince (ze sboru Slezské církve 
evangelické a. v.) s názvem HALEVAJ

Malé obèerstvení zajištìno 

Tìšíme se na Vaši návštìvu!  •  Serdecznie zapraszamy!

Drogi Stanisł awie,

z okazji Twego zacnego jubileuszu, 
ż yczymi Ci duż o zdrowia, szczę ś cia, 
mił oś ci i mą droś ci. Niech twoje pię kne 
artykuł y nadal obogacają  nasze dusze 
a twoja gra na organach niech podnosi 
nasze serca do Boga. Niech Ci Bóg 
bł ogosł awi.

          “ MOSTowe" koleż anki i koledzy



Letos 11. øíjna byl v celé církvi zahájen Eucharistie by mohlo být vzácným pøedsevze- Kristus posvìtil svou pøítomností. Proè je ale 
papežem Benediktem XVI. Rok víry. Není tím pøijít na mši svatou i ve všední den. Jistì tolik rozbitých manželství? Protože mnohdy 
tomu jinak ani v naší vlasti. Církev se zde lidé jsou zamìstnáni, dìti jsou ve škole. Není svátostná životní praxe se vùbec nekoná. Ve 
pøipravuje uctít a oslavit slavné výroèí 1150 let možné èekat, že lidé si vezmou na mši svatou vztahu k Bohu, víøe, liturgii a kostelu nìkdy 
od pøíchodu slovanských vìrozvìstù sv. Cyrila volno v zamìstnání, ale v tom zamìstnání slyšíme poznámky o støedovìku. Je ale dnes 
a Metodìje. Už dlouho pøedtím bylo napláno- zase nejsme ètyøiadvacet hodin dennì. Bùh už hmatatelné a do oèí bijící, kolik vìcí se 
váno jakési pøípravné tøíletí: Rok sv. køtu, Rok dokáže být mimoøádnì pozorný k tìm, kteøí objevilo v našem životì, za které by se i ve 
sv. biømování a Rok Eucharistie. Tento rok jsou pozorní vùèi jeho pøítomnosti. Eucharistie støedovìku stydìli a my máme pocit, že jsme 
zaèíná na první nedìli adventní a bude trvat nebyla ustanovena jen proto, abychom ji objevili Ameriku. Zvláštní péèi v oblasti víry 
do konce církevního roku, tedy do Slavnosti jednou do roka pøijali a zase "naplnili zákon" a Eucharistie je tøeba ale vìnovat taky svátosti 
Ježíše Krista Krále v roce 2013. O této alespoò jednou do roka... Mì tam vždy zarazí smíøení. Nìkdy slýcháme, že sv. pøijímání 
slavnosti bude ukonèen Rok víry v celém ono "alespoò" A zase si z toho lidé udìlali staèí. Já nevím: nestaèí prádlo jen po každém 
svìtì a Rok Eucharistie u nás. Èlovìka by nìkdy pravidlo, vždy� já o Velikonocích do použití znovu vyžehlit? Proè se namáhat 
mohlo napadnout: není toho nìjak moc kostela a ke zpovìdi zajdu... Jiní øíkají: „já s praním? A jsou to nejednou nahromadìné 
najednou? Já spíše obdivuji Boží Prozøetel- chodím i na Vánoce,“ jakoby to byly nìjaké høíchy, které vytváøejí izolaci mezi Bohem 
nost, jak má vìci nejen "pod kontrolou", ale jak prémie pro Pána Boha. Pøitom Eucharistie je a duší. Kdo z nás si dá snídani na špinavý talíø 
moudøe plánuje v našem svìtì a v našem dobro nejvyšší a pro nás. Ve svìtì taky s tím, že dùležité je to, co je na tom talíøi?
èase. Papež Benedikt XVI. v listì ohlašujícím pøibývá míst, kde je pravidelnì vystavena Rok Víry zdaleka nekonèí, vždy� pøed 
Rok víry píše, že brána nebes je otevøena Nejsvìtìjší Svátost Oltáøní k celodenní adora- nedávnem teprve zaèal. Rok Eucharistie nám 
dokoøán. Máme jí procházet k tomu, abychom ci. U nás nejblíže je to ve farním kostele sv. taky zaèal. Jaké je to bohatství, které 
se nauèili setkávat se již v tomto pozemském Marie Magdaleny v Cieszynì. Navíc v Polsku nevytvoøil èlovìk pro Boha, ale Bùh pro 
putování s živým Bohem. Pøipomínali jsme si na celém území je možnost dennì získat èlovìka. Oba tyto roky jdoucí soubìžnì jsou 
už vícekrát, že nejde jen o oprášení vìdomos- plnomocné odpustky, když navštívíme kostel, velikým darem Božím, øekl bych- pro nové 
tí: jistì i to je tøeba. I my máme oživovat ve kterém je vystavena Nejsvìtìjší Svátost, polidštìní èlovìka, protože bez víry, nadìje, 
plamen daru, kterého se nám dostalo svatým nebo je tam pøítomna ve svatostánku a lásky a Eucharistie žijí i rostliny a zvíøata. Tato 
køtem a biømováním a nám knìžím knìžským pomodlíme se Korunku k Milosrdenství Boží- atmosféra je dána k regeneraci lidské 
svìcením. Ovšem není možné toto oživování mu, Modlitbu Pánì a Vyznání víry a Sláva Otci osobnosti. Pøíležitostí je celá øada, jen chtít 
pøirovnat jen k jakémusi opláchnutí a uložení na úmysly Svatého Otce. Toto privilegium využít, aby i skrze nás mohl Bùh obnovovat 
zase do nìjaké pøihrádky. Pravdy víry se udìlil pro celé Polsko papež bl. Jan Pavel II. tváø zemì.
podobají schodùm, po kterých s jistotou My v našich podmínkách taky nejsme bez Zaèíná advent: udìlejme si více èasu na 
vystupujeme k setkání a spoleèenství s živým možností: ètvrtky po veèerní mši svaté do systematickou duchovní èetbu, na èastìjší mši 
Bohem. A tady Rok Eucharistie mùže a má být 19.00 hodin a nedìle po prvním pátku po celý svatou, na adorace, když máme možnost a 
vzácnou pomocí, jakýmsi ukazatelem den máme adorace. Jen se je tøeba ptát, taky na kvalitnìjší a pravidelnìjší pøístup ke 
konkrétní cesty. Kde je Bùh tak konkrétnì a využíváme-li je pro svoje posvìcení, obohace- svátostem. Tím nedáváme Bohu ani knìzi 
hmatatelnì pøítomen jako právì v Eucharistii- ní, prostì pro život s Kristem? Mám radost prémie, ale uèíme se èerpat „z této studnice 
v Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní? Její ustanovení z toho, že vím o lidech, kteøí ve ètvrtky zlaté moudrost nebes”- jak zpíváme ve známé 
na Zelený ètvrtek se stalo jakýmsi vrcholem pøicházejí na adoraci, i když už tøeba ráno byli cyrilometodìjské písni.
Kristovy cesty v tomto svìtì. Eucharistii dává na mši svaté. A jsem pevnì pøesvìdèen, že jim 

P. František jako dar své lásky, ve kterém není pøítomna to nìco (nebo spíše Nìkoho!) dává. Jinak by 
láska oddìlenì od svého zdroje, kterým je prostì nepøicházeli. Já mám takovou svoji 

 Bùh, ale v Nìm samém. Eucharistii ustanovil radostnou zkušenost s adorací už od svých 
Ježíš Kristus i jako podmínku jistého bohosloveckých let. Mám to jednoduché: 
doputování do Božího Království. Kdo by bydlím naproti kostela,- tím více si vážím tìch, 
neznal jasná slova: Kdo jí mé tìlo a pije mou kteøí to mají ponìkud dále, a pøesto pøijdou. 
krev má život vìèný a já ho vzkøísím v Rok Eucharistie je tak trochu,- nebo by mìl 
poslední den. Na této skuteènosti se za celých být- rokem adorace. Buï tak nìjak naplno 
dva tisíce let nic nezmìnilo. Eucharistie je skrze èastou úèast na mši svaté a svatým 
nejen vrcholem bohopocty z naší strany, ale pøijímáním, nebo pro osvìžení víry a naplnìní 
taky vrcholem Božího zjevení z Boží strany. své víry. Minulé století bylo dobou, kdy Bùh 

Mši svatou nazýváme nejsvìtìjší obìtí a obdaøil putující církev pozoruhodnými Eucha-
bylo by dobøe, abychom na tento termín ristickými osobnostmi. Za zmínku jich stojí celá 
nezapomnìli. Zde se Bùh obìtuje, Ježíš øada, pøipomeòme si sv. Otce Pia - stigmatika, 
Kristus bez omezení pokraèuje v obìti lásky bl. Matku Terezu z Kalkuty, bl. Jana Pavla II., 
pro dobro èlovìka. V Eucharistii je vrchol a papeže. Eucharistická praxe je cestou k ožive-
naplnìní naší víry v prostoru a èase. Jistìže ní svátostné praxe vùbec. Svátost køtu jsme 
jsme si zvykli na úèast na mši svaté v nedìle a pøijali všichni, svátost biømování mnoho z nás, 
zasvìcené svátky. Jenomže co se èasto knìžské svìcení jsme pøijali my knìží, svátost 
opakuje, mùže èlovìku zevšednìt. Setkáváme manželství taky øada z nás... a tady nelze 
se nìkdy s postojem: je to tehdy a tehdy pod nepøipomenout Kristovo upozornìní: beze 
høíchem? Strach z høíchu nemusí být špatný, mne nemùžete dìlat nic. Tady by bylo možné 
ale vrcholem lidské inteligence je láska a ta se poukázat zvláš� na svátost manželství. Je to 
neptá jen na pøedpisy. V tomto Roce svazek mezi mužem a ženou, který Ježíš 
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Rok Eucharistie

Letošní dovoz bude v sobotu 
22. prosince, tedy tìsnì pøed 
Štìdrým dnem. Bude k dispozici na 
nádraží ÈD pøi samotném rozvážení 
kolem pùl jedenácté. Dále pokra-
èuje až do Mostù u Jablunkova, kdy 
bìhem zastávek po trase bude 
nabízeno zájemcùm. Od odpoledne 
tohoto dne pak bude na faøe našeho 
kostela, odkud si jej budete moci 
odpálit a odnést domù. Poslední 
pøíležitost odpálení bude po štìdro-
veèerní mši svaté.

Kivi

Rok Eucharistie



V dnešní dobì se èlovìk nedokáže ubránit svìtu dala spoustu úžasných lidí – svìtcù, která bude emitována na Slovensku, ale 
záplavì nejrùznìjších zpráv, které se na nás vìdcù, umìlcù, z níž vzešla spousta úžasných o tomto tématu bych si dovolil pouvažovat na 
valí ze všech stran. Média chrlí dennì stovky a vynálezù a objevù, která byla kolébkou jiném místì tohoto èísla v rámci cyklu „Známe 
tisíce informací poplatné souèasnému gende- velkých antických velmocí i støedovìké jednot- poklady své víry? II“.
rovému myšlení a politické korektnosti. Pokud né Christianitas, kolébkou univerzit, katedrál, Jsou však také zprávy, které si razí cestu 
tomu všemu chci uniknout, jistì, nemusím tento kontinent, který položil základy právních jako svìtélko na konci tmavého tunelu. 
zapínat rádio ani televizi, nemìl bych vìd atd. – z této Evropy se stává nìco jako ta Kupodivu na stránkách „ipravo.cz“ jsem se 
vstupovat na internet, obloukem mohu minout „elektronická jedle“, která sice bliká, která se doèetl, že v San Franciscu, kteréžto mìsto 
prodejnu s tiskem. Ani to však není øešení, na sice chlubí zeleným nátìrem, ale ve skuteè- a vùbec stát Kalifornia je považován za 
internet vstupuji nejen proto, abych èetl zprávy nosti stárne a umírá a pøežívá jen díky nejvíce pøesexualizovaný a morálnì uvolnìný, 
a ubohé komentáøe k nim, ale tøeba musím transfuzi, kterou mùžeme chápat jako imigraci vyšlo naøízení, které èásteènì potírá pøílišnou 
vstoupit do internetového prohlížeèe, abych lidí odlišných kultur, náboženství a víry, lidí, nahotu. Ono té nahoty tam zùstává ještì dost, 
pøeèetl e-mailovou poštu (napø. i k vydání u nichž je samozøejmé ctít a uchovávat oby- samozøejmì protestují skupiny lidí, od kterých 
každého èísla našeho farního èasopisu èeje a zvyklosti pøedkù, kteøí svou víru proží- se nic jiného oèekávat nedá, ale naøízení 
potøebujeme poèítaè a komunikaci skrze vají opravdovì, radostnì, pro nìž je jednou uvítalo hodnì obyvatel, mimo jiné rodièe 
e-mailovou poštu) a odtud už je malièký z hodnot nejvyšších vlastní rodina, kteøí se s malými dìtmi. A ve stejných novinách byla 
krùèek k tomu, abych „kliknul“ na ten èi onen nestydí být otcem nebo matkou… informace, že zpìvaèka Madonna na jednom 
odkaz k nìjaké (podle mì) zajímavé zprávì. Ano – mateøství a otcovství – rovnìž po z posledních koncertù toho ukázala pøíliš 
Stejnì tak se nemohu vyhnout setkávání tìchto hodnotách šlapou dnešní osvícení mnoho, proti èemuž protestovali dokonce 
s lidmi, a� už náhodnému èi cílenému – a uvìdomìlí. Jako tøeba zpráva z Res poøadatelé koncertu se slovy „pøedvedla toho 
zaslechnu nìjaký rozhovor tøeba v autobuse, Claritatis: „V sedmdesáti pìti francouzských víc, než jsme potøebovali vidìt“. Píšu tady 
potkám známého a tito lidé zaènou naøíkat, o tom, ne proto, abych vás pohoršil, ale mám mìstech probìhly v minulém (46.) týdnu 
nadávat èi prostì mì informovat, co se doèetli, pocit, že se znovu koneènì zaèínají naplòovat manifestace proti návrhu zákona, který má 
co vidìli, co slyšeli, co naopak nìkdo další slova Písma, totiž, že tam, kde se rozmnožila umožnit tzv. „manželství pro všechny“. Za 
øíkal jim. Prostì spousta informací a zpráv, nepravost se ještì v hojnìjší míøe projeví tímto legislativním krokem stojí teorie genderu, 
které obraznì øeèeno zaneøádí moje myšlenky, milost. podle které nejsou sexuální rozdíly biologické-
moje nitro a já se musím s tím vypoøádat. Stanis³aw Janczykho øádu a nezakládají lidskou identitu. Dle této 
Spousta informací se týká náboženských  teorie si každý libovolnì mùže zvolit svou 
otázek, potažmo køes�anství. sexuální orientaci, nezávisle na pohlaví. 

V 47. èísle Katolického týdeníku jsme se Katoliètí duchovní vyzývají k široké veøejné 
mohli doèíst, že „v Bruselu kvùli strachu diskusi o této problematice. Francouzská vlá-
z islamistù odmítla tamní radnice instalovat da diskutovat odmítá. Zákon chce administra-
v centru mìsta tradièní vánoèní strom a místo tivní formou odstranit pojmy jako matka/otec a 
toho vybudovala jakousi svítící kovovou používat obecnìjší pojem „rodiè“. To vede 
konstrukci, kterou nazvala ponìkud konejšivì k pøepsání mnoha nejen legislativních, ale i 
„elektronická jedle“.  – tady bych spatøoval všech úøedních textù èi dokumentù. Nìkteøí 
schizofrenní jednání tak pøíznaèné pro sou- francouzští duchovní tvrdí, že manželství 
èasnou Evropu a vùbec tzv. západní civilizaci. nemùže být pro všechny, protože ze zákona 
Jakékoliv náboženské symboly (za který je jej nemùže utvoøit bratr a sestra, strýc a 
považován i vánoèní strom) musí jít pryè, ale neteø… První subjekt, který bude tímto záko-
zase to nemùže být tak úplnì, protože po nem ohrožen, je dítì, a to je nutné chránit. 
jejich totálním odstranìní by už nezbylo skoro – k tomu snad nìco dodat ani nelze. Lidé 
nic. Pokud si dobøe vzpomínám, pøed nìkolika manifestují a protestují, Církev chce diskuto-
lety se v nìkterých církevních kruzích uvažo- vat, vláda však diskutovat odmítá. Nepøipomí-
valo o tom, zda by nestálo za to o Vánocích ná nám to nìco èi nìkoho? Ještì jsem si 
zrušit pracovní volno. Urèitým zpùsobem by to vzpomnìl, že pøed èasem se o podobné 
pomohlo „odkomercializovat“ tyto køes�anské snaze, tj. zrušit pojem otec/matka a nahradit 
svátky, které stejnì vìtšina lidí slaví pouze pojmy rodiè 1/rodiè 2 mluvilo v nìkteré ze 
u televize a pøeplnìných stolù. Praktikující severských zemí, a to i v souvislosti s adopcí 
vìøící by si naopak dokázali zorganizovat svùj dìtí stejnopohlavními osobami. Už si nevzpo-
èas a sváteèních bohoslužeb by se zúèastnili a mínám, ve které zemi a zda se tato snaha 
svátky prožili opravdu duchovnì. Tyto úvahy minula úèinkem èi nikoli. Jenom by mì 
však narazily pøedevším na lidi z komerèní zajímalo, kdo v rámci všeobecné a absolutní 
sféry a další nevìøící, kterým najednou neva- rovnosti a rovnoprávnosti pak je rodiè jedna 
dilo, že se jedná o druhé nejvìtší køes�anské a kdo rodiè dva! Nebo snad to bude jako 
svátky, že slaví narození nìkoho, v koho u volených zástupcù lidu - po urèitém období 
vlastnì nevìøí. Dùležitìjší pro nì byla ekono- se poøadí vymìní a spokojeni budou všichni 
mická stránka vìci. Ale zpìt k tomu bruselské- (alespoò všichni dospìlí)!
mu pseudovánoènímu stromu. Tato kovová, Takových a podobných témat se každý den 
umìlá konstrukce mi pøipomíná dnešní Evropu valí nepøeberné množství. Jedním z tìch 
– místo zeleného, živého, voòavého, kvetou- èerstvých je i zákaz svatozáøe za hlavami 
cího stromu, místo civilizované Evropy, která svatých Cyrila Metodìje a køíže na 2 € minci, 
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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  

*  *  *

To potě š í…

Výlet dìtské scholy za P. Romanem Macurou 

(Ne)podaøené 
výroky žákù 

?

HUMOR

STALO SE V ROCE 2010

MOST 228/XIX

Rycerstwo Niepokalanej –  Ś wię ty Maksymilian Maria Kolbe

*  *  *

Cał opań stwowe spotkanie czł onków MAITRI

Schola

Zprávy zlé i dobré…

Velké vodní øádìní
Srdeènì zvu všechny dìti, studenty, rodièe, 
kamarády, prostì každého, kdo má rád vodu 
do aquaparku Bohumín. Akce se bude konat 
v sobotu 8. prosince 2012. Odjezd je 
naplánován na 10.00 hod. z autobusové 
zastávky, která je umístìna u 1. ZŠ. 
Pøedpokládaný návrat bude kolem 14.30 
hod. 
Cesta autobusem je bezplatná. Vstupné 
do aquaparku na 2 hodiny pro dìti a 
studenty èiní 55 Kè, pro dospìlé 100 Kè. 
Pøihlásit se mùžete SMS zprávou, mailem 
nebo po nedìlní desáté mši svaté. 

Silva

Př íprava dě tí 
k 1. svatému př ijímání
V týdnu po 1. nedìli adventní zaèíná 
pravidelná pøíprava dìtí k 1. sv. pøijímání. 
Jedná se o dìti 3. tøíd základních škol, které 
navštìvují výuku náboženství od zaèátku 
školní docházky. Dìti, které se budou 
pøipravovat v èeském jazyce, budou mít 
pøípravu vždy v úterý od 16.30 hodin v kostele, 
dìti, které budou mít pøípravu v polském 
jazyce, budou mít pøípravu ve støedu v 16.30 
hodin. První pøíprava bude v úterý 4.12. a ve 
støedu 5.12. Úèast je povinná.



Jak jste si jistì všimli, zhruba od konce øíjna trochu odboèil od vysvìtlení dùvodu zhoršené 
se významnì zmìnila dopravní situace v okolí dopravní situace, aneb proè už nebudeme 
našeho farního kostela, ale bohužel k horšímu. jezdit smìr starý høbitov. Dle vysvìtlení 
Do té doby jsme mìli možnost odjet od kostela místostarosty Ing. Ivo Kantora radnice zjistila 
smìrem ke starému høbitovu cestou nad mìøením, šetøením a vrty, že celá plocha 
bøehem, která byla jednosmìrná a jako parkovištì pøed obøadní síní na starém høbi-
„odvadìè“ aut od kostela (ale i od obou nových tovì je takøíkajíc „na vodì“. Co se stalo? Pod 
høbitovù) plnila svou funkci docela dobøe, asfaltovou vrstvou nikdy nebylo kvalitní podlo-
zejména v situaci, kdy ke kostelu souèasnì ží, v podstatì tam kdysi dávno byl navezen 
pøijíždìla jiná auta, což se stávalo jak mezi nìjaký stavební odpad, který vyrovnal plochu. 
našimi bohoslužbami, tak v pøípadì kumulace Na ní se pak položil asfalt a udìlalo parko-
pohøbù. Koncem øíjna však tøinecká radnice vištì. Roky a roky pod povrchem ale tekla 
u vjezdu na cestu nad bøehem zabetonovala voda, která zjednodušenì øeèeno zeminu 
znaèku „zákaz vjezdu“. Od té doby všechna vyplavila pryè. Nyní to vypadá tak, že podloží 
auta, která ke kostelu a høbitovùm pøijedou pod parkovištìm je nestabilní, mìkké, prostì 
úzkým „stoupákem u køíže“ musí odjet stejnou „jako máslo“. Zjistily to vrty a prùzkum. Za této 
cestou, úzkým a relativnì strmým „sešupem“ situace teoreticky hrozí, že by se pod tíhou 
na hlavní cestu. V létì se to dá v pohodì automobilové dopravy mohla „zemì propad-
ubrzdit a po intenzivním rozhlížení se na nout“ a slovy Kelíšky „by se do Západního Nì-
všechny strany a po prudké akceleraci vyjet na mecka mohl propadnout èlovìk, auto èi dokon-
hlavní, bez srážky s rychle nebo pomaleji po ní ce celý pohøební prùvod…“. No toto je samo-
jedoucími auty. Takový trochu adrenalin, ruská zøejmì nadsázka. Jelikož ale tøinecká radnice 
ruleta „vyjde nevyjde“… Nechci to ironizovat, údajnì pøesnì neví, jak závažné je poškození 
jen pevnì vìøím, že se tam nikomu nikdy nic podloží pod parkovištìm, a tudíž z bezpeè-
nestane… Problém nastává v zimì, když nostních dùvodù celou plochu uzavøela pro 
„sešup“ pokryje sníh a led. To se pak stává, že vjezd automobilù. Nyní pravdìpodobnì bude 
pøes veškerou snahu brzdit jedete autem jako hledat nìjaké øešení tohoto problému. Toto už 
na saních, smìr hlavní …Radìji nebudu psát ale není problém naší farnosti. My máme prob-
co se pak mùže stát…. Problém vjezdu je lém v tom, že musíme od konce øíjna 2012 
naše stará bolest, P. František minimálnì naše auta toèit zpìt, zhoustl nám provoz a na 
deset let pravidelnì apeluje na tøineckou všech parkovištích kolem kostela je a bude 
radnici, aby toto nebezpeèné místo nìjak pøed a po bohoslužbách (zejména nedìlních a 
stavebnì vyøešila. Bylo instalováno zrcadlo, sváteèních) tlaèenice. Dávejme pozor, a� si 
které pomùže v orientaci. Nejlepším øešením vzájemnì neodøeme své plechové miláèky 
by ale bylo øešení stavební. Na toto údajnì dle nebo se snad nezajedeme… V zimì, ve 
vedení radnice nebyly a nejsou finanèní snìhu, bude situace ještì mnohem složitìjší. 
prostøedky. V letošním roce se zadalo zpraco- Uzavírka a komplikace dle mého odhadu a 
vání studie proveditelnosti komplexní stavební informací mùže trvat mìsíce, spíš i roky…
úpravy, aneb kolik by to stálo. Výsledek zatím Pøátelé, doufám, že vám tento èlánek 
není znám… Takže asi nezbývá než doufat, že nepokazil pìknou pøedvánoèní náladu. Hlavnì 
se tam nic zlého nestane. Pøátelé farníci, opatrnì ke kostelu, u kostela, po kostele a od 
buïme hodnì, hodnì opatrní! Ale to jsem kostela. 

mk
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Ministranti v novém

„ Abychom se nepropadli do Západního Ně mecka“

KOZUBOVÁ 2012

*  *  *

Charita Tř inec 
2011 –  2012

MOST 228/XIX

Jak jsem se 
v roce 2003 mýlil

Práce v naší farnosti 

pokraèují

(pokraèování na str. 6)

Dárky pro Ukrajinu

*  *  *

Zprávy z „ Domeč ku“
I v letošním roce si mùžete v „Domeèku“ vybrat 
z bohaté nabídky kalendáøù na rok 2013. Prodej 
kalendáøù pøedstavuje pro nakladatelství, která 
bìhem roku vydávají køes�anskou literaturu, 
finanèní vzpruhu a možná jedinou možnost jak 
získat peníze na další provoz. Pøijïte si vybrat 
z tìchto titulù: 

Stolní kalendáøe:
Katolický kalendáø, nakladatelství Vyšehrad, 

59 Kè
Kalendáø s texty sv. Jana od Køíže, 
nakladatelství CESTA, Proglas, Noe, 57 Kè
Dìdictví otcù, Karmelitánské nakladatelství, 

59 Kè 
Malá poselství, Karmelitánské nakladatelství, 

59 Kè
Poutní místa, nakladatelství Sypták, 59 Kè
S dùvìrou v Boží milosrdenství, 
nakladatelství Sypták, 59 Kè
Jihoèeská Madona, nakladatelství Cor Jesu, 

59 Kè

Nástìnné kalendáøe:
Katolický kalendáø, nakladatelství Econing, 49 Kè
Katolický kalendáø, nakladatelství Cor Jesu, 

49 Kè

Cyrilometodìjský kalendáø na ètení – 
nakladatelství Katolický týdeník, 85 Kè

*  *  *

Tato úvaha vznikla jako další reakce na 
doporuèení Evropské unie Slovensku, aby 
z nové 2 € mince odstranilo køes�anské 
symboly (svatozáø nad hlavami a køíže z pláš-
�ù sv. Cyrila a Metodìje - blíže k tématu se 
mùžete doèíst v èlánku „Známe poklady své 
víry? II“).

Když jsem v èervnu roku 2003 šel (stejnì 
jako dalších 55% volièù v ÈR) podpoøit vstup 
Èeska do „vysnìné“ Evropské unie, øíkal jsem, 
že je „lepší sbírat drobky ze západního plného 
stolu“ než èekat, co s námi a kdy „provede 
východní bratr“. Stejnì tehdy uvažovalo asi 
77% úèastníkù referenda a od kvìtna 2004 
jsme tam. Mimochodem, z „plného stolu“ se 
v mezièase stal „stùl spíše prázdný s pocáka-
ným ubrusem“, který nìkteøí jeho uživatelé, jež 
si po desetiletí žili nad své pomìry a možnosti, 
stahují ze stolu na zem…. Ale nechci tady psát 
o ekonomických výhodách a nevýhodách a 
problémech EU. Tak jsem si naivnì myslel, že 
ona unijní západní Evropa je „vìøící, køes�an-
ská“, kdežto ta východní „je bezbožná a ko-
munistická“.  Jak jsem se mýlil. V Rusku za 
chuligánství v moskevském chrámu sedí ve 
vìzení „umìlkynì“ z Pussy Riot. Na Západì, 
v EU, naopak volají po jejich propuštìní a za-
kazují vyobrazení køíže a národních svìtcù sv. 
Cyrila a Metodìje na nìjaké málo významné 
pamìtní minci v nominální hodnotì 2 €…. 
Mimochodem dle katolického svìta se jedná 
o spolupatrony Evropy. Jaká ironie, jaký vý-
smìch katolíkùm v EU… Tak si dovoluji 
vyslovit obavu, že kdyby politici, kteøí spolu-
zakládali EU pøed cca 60 léty, vstali z hrobu 
a vidìli své dìdictví v dnešní podobì, tak by 
byli zdìšeni tím, kam to jejich nástupci ve 
vedení EU dopracovali právì z pohledu vztahu 
unie ke køes�anství. Køes�anství, jež bylo po 
dlouhá staletí základem Evropy. Z tohoto 
duchovního pohledu (a vypadá to, že nejen 
z tohoto pohledu) asi nebyl vstup do EU úplnì 
perfektní nápad… 

MK

*  *  *

Sdružení Sanctus Albertus Vás srdeènì zve na

který se koná v sobotu 26.1.2013 v 19 hodin v Restauraci ZOBAWA

k poslechu i tanci hraje skupina LOTOS
cena vstupenky 200,- Kè (v cenì je zahrnuta veèeøe)

prodej vstupenek v Domeèku

DOBRÁ ZÁBAVA – BOHATÁ TOMBOLA – DOMÁCÍ ZÁKUSKY

TRINECKÝ FARNÍ PLES



Dnešní nedìle je první nedìlí adventní. Zapalujeme první svíèku na 
adventním vìnci a tìšíme se na Vánoce. Nic se ale nesmí uspìchat. Hezky 
si to tìšení užívejte, dopøejte si klid, poseïte chvilku u zapálené svíèky, 
povídejte si o pøíchodu Pána Ježíše, ètìte si pøíbìhy z Bible. My vždycky 
zpíváme u adventního vìnce starodávnou píseò Ejhle Hospodin pøijde 
a spoleènì se modlíme. Mùžete to taky zkusit. Myslím, že spolu s pùstem 
a s dìláním dobrých skutkù je to ten nejlepší zpùsob, jak pøipravit svá 
srdce, abychom o Vánocích mohli zažít tu nejvìtší radost, opravdovou 
radost, jakou mùže dát jen Bùh. 
Na pøíchod Ježíše, slíbeného vykupitele pøipravoval lid Jan Køtitel. K èemu 
lidi vybízel, se dozvíte, když vyluštíte osmismìrku.

Každému èlovìku se mùže stát, že se jeho životní cesta pìknì zašmodr-
chá. Víš, kdo jediný v takovém pøípadì mùže naše srdce oèistit? To se 
dozvíš, když spojíš èísla od 1 do 41.

Na obrázku vidíš mnoho zašmodrchaných cest. Správná je jediná a poznáš 
ji podle toho, že vypadá jako srdce. Až ji najdeš, poøádnì ji vybarvi svou 
oblíbenou barvou, aby srdce hezky záøilo. 

JSEM ANIMÁTOR, AL

O kř íž i u kostela  

Cesta zamyš lení

Ekonomické okénko: Ploty a tak rů zně    

VÁNOČ NÍ STROM 2011

20. rocznica powstania Radia Maryja

Pìší køížová cesta

Kam kráèíš?

Jsme jak marnotratní stolovníci

hodujíc u plných èíší rozkoše,

jen použít a hodit do koše.

Hledajíc svoji slast

zaprodáváme i vlast 

ve jménu mamonu,

jenž nalévá co hrdlo ráèí,

Evropo, kam tvé srdce kráèí?

Ty pýcho marnivá, 

jež si se shlédla v zrcadle pokroku,

nevidíš, že ïábel hraje ti do kroku

pohøební marš?

A pod nohy sype místo plátkù rùží

marnost, až dech se úží

z jeho chøtánu,

vysmívajíc se i chrámu Spasitele 

v rouhaní, jež se dìje 

skrze nastolené právo.

Zástup vìrných trpce hledí na to 
pustošení

a v lidských srdcích lásky není,

nebo� míra vzpurných dosahuje 
okraje èíše…

Kdo z nás pozvedne hlas pro Ježíše?

AVE

Vìnováno stateèným, kteøí kráèejí 
proti proudu.

Rudinec Stanislav

Buïme solí zemì ...
(pokraèování ze str. 5)
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Panna Maria Královna
Vyznání víry – 3. èást

Pro nejmenší

Spoj èárou s ba�ùžkem ty pøedmìty, které si do 
nìj sbalíš na prázdniny.

Czę stochowa 2012

Advent
Ježíš Kristus byl poèat z Ducha svatého a narodil se z Marie Panny
Máte rádi tajemství? V dnešním zamyšlení nad vyznáním víry jich totiž 

bude docela dost. Je to jako když vám mamka øekne: To pochopíš, až budeš 
vìtší. Tøeba to, že Pán Ježíš je pravý Bùh a zároveò pravý èlovìk. Teï tomu 
ještì nerozumíme, ani já, ani vy. Pochopíme to až jednou na vìènosti. Až 
budeme v nebi u Boha, tam už nám bude všechno jasné. I když tomu 
nerozumíme, je dobré tyto pravdy znát a vyznávat. Vìøíme, že Duch svatý 
církev vede a tyto pravdy nám zjevuje, protože jsou pro naši cestu za 
Ježíšem dùležité. 

Proè tedy Pán Ježíš sestoupil na zem? Pøišel kvùli nám, jak øíkáme: pro 
nás lidi a pro naši spásu. My se totiž nechováme vždycky tak, jak bychom 
mìli. Místo abychom dìlali to dobré, co nám napovídá svìdomí, dìláme vìci 
špatné – høešíme. Ježíš pøišel, aby nás z našich høíchù vysvobodil.

Tím, že pøišel, nám taky ukázal, jak velmi nás Pán Bùh miluje. Urèitì už 
jste nìkdy slyšeli verš z Janova evangelia: Nebo� tak Bùh miloval svìt, že dal 
svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v nìho vìøí, nezahynul, ale mìl 
život vìèný.

Tady na zemi žil náš lidský život, tak jako každý z nás. Prožíval tak jako my 
rùzné lidské radosti i starosti. Z evangelií víme, jak jednal, jak se choval, co o 
Pánu Bohu uèil - v celém svém životì se nám Ježíš ukazuje jako vzor, je 
dokonalým èlovìkem. Dal nám pøíklad, který mùžeme následovat.

A jak to vlastnì všechno zaèalo? Úplnì na zaèátku, ještì pøed stvoøením 
svìta si Bùh vyvolil jednu židovskou dívku z Nazareta, aby se stala 
maminkou Jeho Syna. Uchránil ji dìdièného høíchu a dokonce za celý svùj 
život ani jednou nezhøešila. Katechismus o ní øíká, že je plná milostí, celá 
svatá. Byla to Maria, panna zasnoubená s mužem jménem Josef z Davidova 
rodu. Jednoho dne k ní pøišel andìl a povìdìl jí, že se stane matkou Božího 
Syna. Maria se polekala, ale pak odpovìdìla: Jsem služebnice Pánì, a� se 
mi stane podle tvého slova. A tak se Maria, souhlasící s Boží vùlí, stala 
matkou Ježíšovou. Ježíš je sice její jediný syn, ale její duchovní mateøství se 
vztahuje na všechny lidi. S láskou o nás peèuje, vychovává nás a vede 
k Bohu.

Ve vyznání víry se mluví jen o tajemství Kristova vtìlení a vzkøíšení. 
Evangelia nás uèí také o tajemství jeho dìtství a skrytého života ještì 
pøedtím, než zaèal veøejnì hlásat Boží království. O Vánocích se Boží 
velikost a sláva zjevuje v malièkém, bezbranném a chudém dì�átku. Osmý 
den po narození byl Ježíš obøezán – je to židovský obøad, který vyjadøuje, že 
Ježíš patøil k vyvolenému Izraelskému národu. Pøíchod tøí mudrcù je zase 
znamením, že Ježíš je Pánem všech národù. Pøi obìtování v chrámì 
pøichází Simeon a Anna, aby vyznali, že On je tím spasitelem, kterého Izrael 
už tak dlouho oèekával. Kvùli nenávisti Heroda museli s Marií a Josefem 
uprchnout do Egypta. Pak se vrátili do Nazareta. Tady žili skrytì a 
nenápadnì – tím nám mùže být svatá rodina vzorem na tìch 
nejobyèejnìjších cestách všedního života. I my máme být poslušní vùli Otce, 
jako byl Ježíš poslušný Marii a Josefovi, máme pokornì pracovat a žít 
v rodinì ve vzájemné lásce.  

Celý svùj život nežil Ježíš sám pro sebe, ale právì naopak –žil ho pro nás, 
od chvíle, kdy sestoupil z nebe pro nás lidi a pro naši spásu  až ke své smrti 
za naše høíchy a ke svému zmrtvýchvstání pro naše ospravedlnìní. 

Nemùžeme úplnì pochopit Boha, náš rozum na to nestaèí. Ale máme ještì 
jednu možnost – poznávat jej mùžeme také svým srdcem. A zakusit Boží 
lásku mùže opravdu každý.

Andílek

Postup: Andílkovi vybarvi 
šatièky podle vlastní fantazie. 
Potom ho vystøihni, ruce pøehni 
dopøedu, šaty stoè jako 
kornoutek a vzadu zalep. 
Do nastøižení na zadní stranì 
vlož vystøižená køídla. Mùžeš 
dozdobit tøpytkami, barevným 
papírem nebo tøeba chomáèky 
vaty. 

Pøejeme hodnì radosti pøi 
tvoøení!

Dìtskou stránku pøipravují 
Lucka a Eva

Legenda osmismìrky:
ARCHANDÌL
BETLÉM
GABRIEL
HØÍCH
HVÌZDA
CHLÉV
JAS
JÁSOT
JOSEF
KADIDLO
KRÁL
LÁSKA
MARIA
MESIÁŠ
MUDRC
MYRHA 
OSLÍK
OVCE
PLENKY
SEN
SIMEON
SLÁVA
SPASITEL
STÁJ
ZNAMENÍ
ŽALM
ŽIVOT



Milí tøineètí farníci a všichni lidé dobré vùle! Po základní škole jsem nastoupil na uèilištì do jsem byl pøed èasem já sám. Vìtšinu tìch lidí 
V letošním roce je to již 12 let, co se v naší Karviné a nemìl dùvod se vracet domù do dobøe znám, vždy� jsem s nimi pobýval v jedné 

farnosti na první nedìli adventní objeví v boèní Tøince, nebo� vztahy doma byly neustále napjaté. partì. 
kapli holý stromek, pod který mùžete nosit dárky Rodinu mi nahrazovala parta lidí ze školy a uby- V Teen Challenge se lidé uèí žít nový život. Život 

tovny. K alkoholu i cigaretám jsem však pøièichl s Bohem, kterého pøijímají do svého života a za každý dárek povìsit na stromek ozdobu. 
už na základce. Na uèilišti pak alkohol i cigarety a nechávají se jím vést. Lidé nacházejí mocné Letos budou obdarováni klienti Azylového 
automaticky patøily k partì. Takto jsem si, v pod- „zbranì“ v podobì modlitby a víry, které se domu pro muže v Tøinci. 
statì nevìdomky, postupnì vybudoval závislost. stávají souèástí jejich životù. Nový život je Dárky mùžete pøinášet pod Vánoèní strom 
Mùj život byl doprovázen èastým pitím a žel naplnìn cestou s Ježíšem Kristem, který všem v dobì od 1. nedìle adventní až do Nového 
dostal jsem se i opakovanì do vìzení. Jednou dává sílu pøekonávat každodenní problémy, vèet-roku. 
napøíklad za loupežné pøepadení. Šlo to až tak nì problémù závislosti na alkoholu a nikotinu. Pøinést mùžete:
daleko, že jsem se dostal do stádia, kdy jsem Dìkuji Bohu za zázrak, který se v mém životì - šampóny /sprchové gely (nejlépe 2 v 1)
vlastnì musel neustále udržovat hladinu odehrál. Øíkám nyní každému, kdo má podobné - ponožky
alkoholu. Když jsem chvíli nepil, následovaly problémy s alkoholem, jaké jsem mìl kdysi já, že - šály
špatné stavy a musel jsem znovu pít. Obèas i on má nadìji na zmìnu ve svém životì a že - sušenky
jsem se opil i do nìmoty a nejednou si øekl, že už i jeho situace je øešitelná.         - psací potøeby – propisky
nikdy nechci alkohol ani vidìt. Jenže když je Pavel Kuèa- papírové kapesníky
èlovìk na alkoholu èi nikotinu závislý a nemá - krémy na ruce
žádnou oporu ve své vùli a ve zdravých životních Tento pøíbìh skonèil díky silné vùli a modlitbì - prášky na praní
návycích, jsou ta rozhodnutí o skoncování s pi- dobøe, ale je mnoho tìch, kdo se snaží dostat se 
tím vìtšinou nestabilní a vratká. Jelikož jsem a� už z rùzných závislostí nebo touží po domovì A teï pár slov o Azylovém domì Bethel:
v té dobì hodnì živoøil, nìkolik let jsem využíval a zatím se jim nedaøí. Mùžeme jim pomoci Azylový dùm pro muže v Tøinci, který 
sociální služby pro bezdomovce na støedisku modlitbou nebo právì tøeba tím, že jim zpøíjem-provozuje Slezská diakonie, funguje již hezkou 
Bethel Tøinec. Pracovníci tohoto støediska se mì níme vánoèní svátky naším malým dárkem øádku let a poskytuje ubytování mužùm, kteøí se 
snažili motivovat, abych se šel léèit, ale závislost a dáme jim tak pocítit, že i oni mají svoji ocitli bez støechy nad hlavou. A vìøme, že dnes 
byla v té dobì silnìjší. Musím øíct, že se mnou dùstojnost a hodnotu èlovìka pøed Bohem.se to mùže stát opravdu každému. Ztráta 
tehdy museli mít hodnì trpìlivosti, protože jsem Za všechny vaše dárky, podporu a modlitby za zamìstnání, rozpad rodiny nebo nemoc a dluhy, 
byl opravdu lump. klienty Azylového domu pro muže v Tøinci dìkujekteré nemohu splácet, mohou zpùsobit, že se i já 
Opakovanì jsem hledal pomoc v protialkoholní Pavla Golasowskáocitnu v situaci, kdy budu potøebovat pomoc 
léèebnì, jenže vždy, když jsem se vrátil zpìt do  jiných. Ztráta støechy nad hlavou nese s sebou 
stejného prostøedí, navázal jsem na pùvodní hlavnì ztrátu domova a bezpeèí. Oè snadnìjší je 
život. Znovu jsem se dostával do vyjetých kolejí. cesta dolù, o to hùø se èlovìk zaèleòuje opìt do 
Mùj život pøipomínal vlak jedoucí velkou rychlos-spoleènosti a ne každému se to podaøí. Že se to 
tí, z nìjž však není témìø možné vyskoèit. Zaèal ale mùže pøece jen nìkomu podaøit, o tom 
jsem hledat pomoc i u Boha, byl na faøe a snažil vypráví následující pøíbìh:
se nìco se svým životem udìlat. Našel jsem si i 
pøítelkyni, vlastnì ona si našla mì, a v té dobì Cesta k opravdové svobodì
jsem pil o nìco ménì, snažil jsem se držet. Mùj životní pøíbìh dokazuje, že se èlovìk díky 
Dlouho mi to však nevydrželo a díky alkoholu Boží milosti dokáže dostat i z beznadìjné situa-
jsem se rozešel i s pøítelkyní. ce. Jmenuji se Pavel Kuèa a byl jsem ve svém 
Jednou jsem se dozvìdìl od své lékaøky, že životì dlouhodobì závislý na alkoholu, kouøení 
pokud nezmìním svùj život, zbývají mi dva roky a byl jsem i ve vìzení. Dnes je mi 43 let a žiji 
života. Uvìdomoval jsem si závažnost své nový život bez alkoholu. Co je ovšem dùležitìjší, 
situace a nebezpeèí životního rychlíku, v nìmž jsem naplnìn vírou v Boha, nebo� jsem do svého 
jsem cestoval.  srdce pøijal Ježíše, který zmìnil mùj život od 
Díky pøátelùm z týmu Šance podaná ruka jsem základu. 
se dostal následnì do støediska Teen Challenge Než však u mì došlo ke zmìnì, mnoho let svého 
ve Šluknovì, což je køes�anská komunita pro lidi života jsem strávil na ulici. Byl jsem bezdomov-
se závislostí. Uèinil jsem podstatné rozhodnutí, cem, pøespával rùznì, nìkdy kde se dalo, jindy 
že to v Teen Challenge vydržím. Nebylo to u známých èi pøátel. Pracoval jsem u kolotoèù a 
jednoduché, ale já potøeboval zmìnu. Zpoèátku na rùzných brigádách, nikde však stabilnì. Mìl 
jsem se to snažil zvládnout sám. Po nìkolika jsem velké problémy s alkoholem a lidi, jako 
týdnech jsem však do svého srdce opravdovì jsem byl já, zamìstnat nikde nechtìli, resp. v dù-
pøijal Ježíše Krista, který naprosto zmìnil mùj sledku alkoholu je brzo propustili. Byl jsem 
život. Vzal mi chu� na alkohol a cigarety a dal mi zoufalý a bál jsem se, že se upiji k smrti.
svobodu, radost a smysl života. Po sedmnácti Od dvou let jsem žil pouze s mámou. Rodièe se 
mìsících jsem se do Tøince vrátil jako nový brali mladí, obìma bylo okolo 18-ti let a jak to 
èlovìk. bývá u takových mladých párù, brzy se rozvedli. 
V souèasné dobì bydlím v podnájmu a opti-Otec odešel a já zùstal jen s mámou. Maminka 
misticky hledím na svùj život do budoucna. se podruhé vdala v dobì, když mi bylo 10 let. 
Nekouøím, nepiji alkohol, øeším problém dluhù, S otèímem jsme si však od poèátku nepadli do 
pracuji a snažím se øešit i narušené rodinné oka a postupnì se doma vztahy znaènì vyostøily. 
vztahy. V dobì, kdy jsem byl na støedisku Bethel Vyústily dokonce ve vzájemné fyzické napadení, 
v Tøinci, jsem si uvìdomil, že mnozí jsou na tom já dìlal øeckoøímský zápas, a proto jsem se 
podobnì, jako jsem byl já. Proto také chodím nebál. Doma jsem zažíval neustálé peklo. 
mezi lidi bez pøístøeší a vyprávím svùj pøíbìh Rodièe byli èasto opilí, hádali se a køièeli na sebe 
obrácení tìm, kteøí jsou v podobné situaci, v jaké i na mnì. Alkohol mi byl na oèích neustále. 
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Sbírky 
na mimofarní úèely

Každoroènì nìkolikrát do roka jsou 
ohlašovány sbírky na mimofarní úèely.

Je tomu tak v celé diecézi i celé církvi. 
Pro letošní rok jsou v naší ostravsko-
opavské diecézi vyhlášeny tyto sbírky:

19.2. Sbírka „Svatopetrský haléø“

11.3. Sbírka na potøeby diecéze

8.4. Sbírka na knìžský semináø 
a bohoslovce

6.5. Sbírka na TV NOE

27.5. Sbírka na Diecézní Charitu

16.9. Sbírka na církevní školy

21.10. Sbírka na misie

18.11. Sbírka na tisk Bible pro misijní 
kraje

9.12. Sbírka na potøeby diecéze

*  *  *
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ŘÁD NEJMENŠ ÍCH BRATŘÍ SV. FRANTIŠ KA Z PAULY –  PAULÁNI

ÈAS KYVADLA

Pou� do Czêstochové

Chtìla bych 
pozvat všechny 
rodiny, dìti a 
každého, kdo chce prožít nádher-
nou sobotu 
v Czêstochové.

Kdy: sobota 23.6.2012

Cena: 250 Kè dospìlý
200 Kè dítì

Odjezd: 7.00 hod. z Tøince

Sebou: svaèinu, pití, cestovní 
pas, pláštìnky, 
propisku a hlavnì 
dobrou náladu

Návrat: kolem 19. hod.

Charitní okénko

Charitní okénko: 
podìkování za finanèní dary 

pou�ové sbírky

Setkání Rodiny Neposkvrnìné 
se uskuteèní v sobotu 19. kvìtna 2012 
ve Starých Hamrech na Slovensku. 

Program setkání:
10.00 Promluva
10.30 Slavnostní mše svatá 

s udílením svátosti nemocných
14.00 Modlitba rozjímavého Rùžence
14.45 Pobožnost se závìreèným 

požehnáním

Všechny Vás srdeènì zveme a tìšíme se 
na setkání s Vámi.

Duchovnì se s námi budete moci spojit 
prostøednictvím Rádia Lumen. Pøímý 
pøenos setkání zaène 
v 10.00 hodin u bude pokraèovat 
až do 12.00 hodin.

POZVÁNKA

TOVARYŠ STVO JEŽ ÍŠ OVO –  JEZUITÉ
Ř ády ř eholních kleriků

PEREGRYNACJA IKONY CZÊSTOCHOWSKIEJ „OD OCEANU DO OCEANU”

Sobotní adorace aneb 
vzpomínka na staré č asy

*  *  *

VÁNOČ NÍ STROM 2012

V sobotu 4.11. jsem se rozhodla, že zajdu na 
adoraci, protože mì ten uspìchaný èas nedovolil 
ani v klidu navštívit høbitov a ani nebyl èas na 
rozjímání a hlavnì mì zlákal program adorace. 
Na zaèátku celého setkání jsme šli na høbitov a 
pomodlili se zaèátek rùžence, nebo� poèasí nám 
nepøálo, a tak jsme modlitbu dokonèili v kostele. 
Po modlitbì rùžence sloužil Otec Adrian mši 
svatou, pøi které jsme všichni stáli u oltáøe. To byl 
obrovský zážitek, kdy jsme byli opravdu jedna 
velká rodina u jednoho stolu. Poté následovala 
adorace a musím øíct, že bych neèekala, že po tak 
nároèném týdnu, kdy už v sobotu veèer nemùžu 
ani chodit, mì nìco tak naplní, tak odlehèí a 
otevøe dveøe. Jsem nesmírnì ráda, že jsem se tak 
krásného veèera mohla zúèastnit, odpoèinout si a 
nadýchat se té opravdové atmosféry ,,dušièkové" 
a zavzpomínat když jsem byla mladá a každou 
sobotu jsme chodívali na „spolèo“. Proto bych 
chtìla všechny farníky pozvat na sobotní ado-
race, které jsou vždy v 18 hod. Vy mladí, pro které 
jsou adorace hlavnì urèené, nebojte se a pøijïte. 
Èím vás bude víc, tím víc akcí spolu mùžete 
podniknout a musím øíct, že z takových „spolè“ 
vychází i krásné a zdravé manželské páry. Moc 
mì ten veèer povzbudil, a pokud mi to èas dovolí, 
tak zajdu znova. Z celého srdce dìkuju 
O. Adrianovi za jeho obìtavost a když budete 
unaveni z toho co se dìje kolem, zajdìte si 
v sobotu a uvidíte. Velký Pán Bùh zapla�.

Silva



§ §Nedìle 2.12.2012 – 1. nedìle adventní; 6.30 a Poslední nedìle v mìsíci  - Mariánské 
10.00 polsky, 8.00 a 17.00 èesky. veèeøadlo.

§ §Pátek 7.12.2012 – první pátek v mìsíci. V prùbìhu týdne mše svaté zaèínají v 6.35 a 
§ 17.00 hodin. V pondìlí, støedu, pátek - ranní Sobota 8.12.2012 – Slavnost Panny Marie, 

èesky, veèerní polsky. V úterý, ètvrtek, sobotu - poèaté bez poskvrny prvotního høíchu.
§ ranní polsky, veèerní èesky. Nedìle 9.12.2012 – 2. nedìle adventní; 6.30 a 

§Každý ètvrtek po veèerní mši svaté je adorace 10.00 èesky, 8.00 a 17.00 polsky.
§ Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní do 19.00 hodin.Nedìle 16.12.2012 – 3. nedìle adventní; 6.30 

§Každý první pátek je po ranní mši svaté výstav a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 èesky.
§ Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní.Nedìle 23.12.2012 – 4. nedìle adventní; 6.30 

§Každý pátek vyjma prvního pátku je výstav a 10.00 èesky, 8.00 a 17.00 polsky.
§ Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní s modlitbou V adventní dobì jsou v pondìlí (6.35), støedu 

Korunky k Božímu Milosrdenství.(17.00) a sobotu (17.00) slouženy rorátní mše 
§První pátek v mìsíci - litanie a zasvìcení svaté.

Božskému Srdci Ježíšovu.
VÁNOCE §Mše svatá v Domovì pro seniory na Sosnì je §Pondìlí 24.12.2012 – Štìdrý den; ráno 6.35 

každý pátek v 15.30. Pùl hodiny pøed za-
èesky, odpoledne 15.30 slavnostní mše svatá 

èátkem mše svaté je možno pøistoupit ke 
z Vigilie Narození Pánì s žehnáním vánoèních 

svátosti smíøení.
oplatkù a pøivítáním Betlémského svìtla v na- §Mše svatá v Nemocnici Sosna je sloužena 
šem kostele, èesky-polsky.

každou sobotu v 15.30. Pøede mší svatou §Úterý 25.12.2012 – Slavnost Narození Pánì; 
pøíležitost ke svátosti smíøení.

6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 èesky; od 
Redakce neruèí za jazykový sled jednotlivých 

14.00 hodin možnost soukromé návštìvy 
mší svatých. Sledujte vývìsku v kostele!

kostela a Betléma.
§Støeda 26.12.2012 – svátek sv. Štìpána, 

prvomuèedníka; 6.30 a 10.00 èesky, 8.00 a 
17.00 polsky; v 16.30 výstav a adorace 
Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní a svátostné 
požehnání.

§Ètvrtek 27.12.2012 – svátek sv. Jana, apoštola 
a evangelisty.

§Pátek 28.12.2012 – svátek sv. Mláïátek, 
muèedníkù.

§Nedìle 30.12.2012 – svátek Svaté Rodiny 
Ježíše, Marie a Josefa; 6.30 a 10.00 polsky, 
8.00 a 17.00 èesky; v 16.30 adorace 
Nejsvìtìjší Svátostí Oltáøní a svátostné 
požehnání.

§Pondìlí 31.12.2012 – sedmý den v Oktávu 
Narození Pánì, poslední den obèanského 
roku 2012; 6.35 èesky  od 15.00 výstav 
Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní k adoraci, Te 
Deum a v 17.00 mše svatá na podìkování za 
uplynulý rok 2012, polsky.

§Úterý 1.1.2013 – Slavnost Matky Boží, Panny 
Marie; 6.30 a 10.00 èesky, 8.00 a 17.00 
polsky; od16.30 adorace Nejsvìtìjší Svátosti 
Oltáøní a svátostné požehnání.

§Pátek 4.1.2013 – první pátek v mìsíci.
§Sobota 5.1.2013, pøedveèer Slavnosti Zjevení 

Pánì; 6.35 polsky, 17.00 mše svatá z Vigilie 
Slavnosti Zjevení Pánì se svìcením vody, 
køídy a kadidla, èesky.

§Nedìle 6.1.2013 – Slavnost Zjevení Pánì – sv. 
Tøí Králù; 6.30 a 10.00 èesky, 8.00 a 17.00 
polsky; v 16.30 adorace Nejsvìtìjší Svátosti 
Oltáøní a svátostné požehnání.

§Každou nedìli pùl hodiny pøed veèerní mší 
svatou je adorace Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní 
a svátostné požehnání.
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Poøad bohoslužeb v prosinci

Pøíští èíslo MOSTu 
vyjde 6. ledna 2013. 

Pøíspìvky mùžete zasílat 
do 26.12.2012.

Pøíští èíslo MOSTu 

vyjde 6. ledna 2013. 

Pøíspìvky mùžete zasílat 

do 26.12.2012.

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

*  *  *

MOST 228/XIX

1. nedìle adventní (2.12.)
1. ètení: Jer 33,14-16; 2. ètení: 1 Sol 3,12-4,2; 
Evangelium: Lk 21,25-28.31-36 Žalm: odp. K tobì 
pozvedám svou duši, Hospodine. Ref. Do Ciebie, 
Panie, wznoszê moj¹ duszê.

2. nedìle adventní (9.12.)
1. ètení: Bar 5,1-9 2. ètení: Flp 1,4-6.8-11; 
Evangelium: Lk 3,1-6 Žalm: odp. Velkou vìc 
s námi uèinil Hospodin, naplnila nás radost.
Ref. Pan Bóg uczyni³ wielkie rzeczy dla nas.

3. nedìle adventní (16.12.)
1. ètení: Sof 3,14-18a; 2. ètení: Flp 4,4-7; 
Evangelium: Lk 3,10-18 Žalm: odp. Plesejte a 
jásejte, nebo� nad vámi vládne Svatý Izraele.
Ref. G³oœmy z weselem, Bóg jest miêdzy nami.

4. nedìle adventní (23.12.)
1. ètení: Mich 5,1-4a, 2. ètení: Žid 10,5-10; 
Evangelium: Lk 1,39-45 Žalm: odp. Bože, obnov 
nás, rozjasni svou tváø a budeme spaseni.
Ref. Odnów nas Bo¿e, i daj nam zbawienie.

Slavnost Narození Pánì  - Vigilie
1. ètení: Iz 62,1-5; 2. ètení: Sk 13,16-17.22-25; 
Evangelium: Mt 1,1-25
Žalm: odp. Na vìky chci zpívat o Hospodinových 
milostech. Ref. Na wieki bêdê s³awi³ ³aski Pana.

Za svítání (25.12.)
1. ètení: Iz 62,11-12; 2. ètení: Tit 3,4-7; 
Evangelium: Lk 2,15-20 Žalm: odp. Svìtlo dnes 
zazáøí nad námi, nebo� se nám narodil Pán.
Ref. Œwiat³o zab³yœnie, bo Pan siê narodzi³.

Ve dne 
1. ètení: Iz 52,7-10; 2. ètení: Žid 1,1-6; Evangelium: 
Jan 1,1-18 Žalm: odp. Všechny konèiny zemì 
vidìly spásu od našeho Boha.
Ref. Ziemia ujrza³a swego Zbawiciela.

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 
(30.12.)
1. ètení: 1 Sam 1,20-22.24-28; 2. ètení: 1 Jan 3,1-
2.21-24; Evangelium: Lk 2,41-52
Žalm: odp. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.
Ref. B³ogos³awiony, kto siê boi Pana.

Slavnost Matky Boží, Panny Marie (1.1.2013)
1. ètení: Nm 6,22-27; 2. ètení: Gal 4,4-7; 
Evangelium: Lk 2,16-21
Žalm: odp. Bože, buï milostiv a žehnej nám.
Ref. Bóg mi³osierny niech nam b³ogos³awi.

Slavnost Zjevení Pánì (6.1.)
1. ètení: Iz 60,1-6; 2. ètení: Ef 3,2-3a.5-6; 
Evangelium: Mt 2,1-12
Žalm: odp. Budou se ti, Hospodine, klanìt všechny 
národy.
Ref. Uwielbi¹ Pana wszystkie ludy ziemi.
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Nedě lní liturgie
v prosinci

Podìkování

Srdeèné podìkování panu Josefu 
Matuškovi z Tøince Kanady za 
denní poctivý úklid snìhu kolem 
kostela. Nemá to do kostela 
blízko a pøece už brzo ráno 
pracoval, abychom mohli pøijít 
do kostela po schùdném chod-
níku. 

Denní modlitba Apoštolátu: Nebeský Otèe, kladu 
pøed tebe celý dnešní den. Pøináším ti v nìm své 
modlitby, práce, radosti i utrpení ve spojení 
s Ježíšem Kristem, který ve mši svaté neustále 
zpøítomòuje obì� sebe samého za záchranu 
svìta. Duch Svatý, který jej vedl, kéž je i mým 
prùvodcem a vyzbrojí mì silou pro svìdectví 
o tvé lásce. To vše pøináším jako svou nepatrnou 
obì�, spolu s Pannou Marií, Matkou našeho 
Pána a Matkou Církve, zvláštì na úmysly, které 
nám pøedkládá Svatý otec a naši biskupové pro 
tento mìsíc: 
1. úmysl všeobecný: Aby pøistìhovalci po celém 
svìtì byli pøijímáni s velkorysostí a opravdovou 
láskou, zvláštì køes�anskými komunitami.
2. úmysl misijní: Aby se Kristus zjevil celému 
lidstvu svìtlem, které záøí z Betléma a zrcadlí se 
na tváøi jeho církve.
3. úmysl národní: Aby se naše rodiny pùsobením 
Ducha Svatého stávaly spoleèenstvím víry, 
nadìje a lásky. 

Úmysly Apoštolátu
modlitby – prosinec 2012

Úmysly Apoštolátu

modlitby – prosinec 2012

Pøíležitost k vánoèní svaté zpovìdi s úèastí 
cizích zpovìdníkù bude v sobotu 15.12.2012 
dopoledne 9.00 – 12.00 a odpoledne 14.30 – 
18.00 hodin.
Využijte hlavnì dopolední pøíležitosti, kdy je 
vždy více knìží.
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