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Letošní advent jsme zaèali pastýøským výzvu - Nechte malièké pøijít ke mnì a vadlem. Vedle stáli mladší manželé a ten 
listem našeho Otce biskupa Mons. Františka nebraòte jim… Pøítomnost dìtí v kostele je mladý pán øíká zásadní vìtu: „Tím spíš, že 
Václava Lobkowicze. Není to poprvé, kdy se jistì krásná, dìti jsou znamením budoucnos- kostel není divadlo a bohoslužba není pøeds-
o první adventní nedìli èetl pastýøský list, ti. To ovšem nesmí znamenat, že mohu dítì tavením, musíme zachovat poøádek a uèit 
ale téma by se mohlo zdát ponìkud ne- v kostele nechat na pospas davu. Dav tomu dìti.“ Pak už nepadla další námitka.
adventní. Slyšeli jsme o postojích v liturgii a èlovìka ještì nièemu moc pozitivnímu V souèasné dobì se mluví o snížení 
smyslem listu bylo ustálit jednotnou praxi, nenauèil. Dav nejednou uèí nebrat ohled, být trestní odpovìdnosti u mládeže z patnácti na 
aby liturgie byla krásná a taky jednotná. dravý, neukáznìný, dívat se jen na sebe bez ètrnáct let. To znamená, že èlovìk mùže za 
Øada lidí si všímala, že v rùzných kostelích ohledu na druhé. To znamená, že dìti je tøeba své jednání být trestnì stíhán už ve ètrnácti 
se jindy stojí, jindy sedí, pøípadnì jindy kleèí. taky uèit jistému liturgickému chování ne letech. Podle mého soudu je to nedomyšle-
Nyní by to mìlo být jednotné. Abychom tedy až v kostele, kdy je dítì nejednou nost. Jak chtít, aby dítì bylo ve ètrnácti 
správnì chápali tyto skuteènosti, je tøeba, nezvládnutelné a svými projevy ruší celé trestnì zodpovìdné za nìco, když od malièka 
abychom vìdìli, co to ta liturgie vlastnì je. okolí. A maminka, nebo babièka zachraòuje mùže všechno: nikdo je nesmí napomenout, 
Kompendium katechismu katolické církve situaci tím, že zaène dítì krmit bonbony, nic se mu nesmí vytknout, ono ví, že prostì 
øíká, že: „Liturgie je slavení Kristova tajem- piškoty, dávat mu pít, èi dokonce z kabelky mùže všechno a co by se mu nedovolilo, 
ství, zvláštì jeho velikonoèního tajemství. Je vytahovat hraèky. Tady se dítì musí nauèit, vydupe si vzteklým pláèem - a babièka èi 
vykonáváním knìžského úøadu Ježíše Krista. že to se prostì nesmí. Jednou to nebude maminka je zaène hned utìšovat, krmit 
Znameními naznaèuje a uskuteèòuje posvì- moci dìlat ani pøi vyuèování. I ve škole bude bonbony a piškoty a hned udìlá, co dítì 
cení lidí a je veøejnou bohopoctou, kterou muset sedìt v lavici a dávat pozor na uèitele. chce? A� si starší generace vzpomene, jestli 
koná tajemné Kristovo tìlo - a to hlava a Není možné nechat dítì bìhat po kostele a nám rodièe brávali do kostela sklenici s èa-
údy.“ Jinými slovy: liturgie není vynález jed- dìlat opièky na okolí. Setkal jsem se se jem, hraèky, bonbony, èi dokonce omalován-
notlivce s projevy jeho momentálních citù a smutnou zkušeností jednoho spolubratra ky.
pocitù. V Kompendiu se dále praví: „Liturgie, knìze, který si posteskl na to, když na dané A co to má spoleèného s adventem? Vel-
èinnost na výsost posvátná je vrchol, k nì- vìci upozornil, dostal sprchu: vyháníte lidi mi mnoho, protože v dobì pøíprav na pøíchod 
muž smìøuje èinnost církve a zároveò zdroj, z kostela a místo abyste pøitahoval, tak je Vykupitele posílal Bùh proroky ne proto, aby 
z nìhož vyvìrá veškerá její životní síla. Skrze odpuzujete. Vím, že jsem mu tehdy doporuèi- naše pøedky krmili cukrovím a dovolili i 
liturgii Kristus pokraèuje ve své církvi, s ní a l, aby tìmto „aktivním“ rodièùm nabídl obhájili všecko, co dìlají, nebo jak jednají. 
skrze ni v díle našeho vykoupení.“ obrázek dítìte bìhajícího v divadle mezi My prostì nemùžeme Boha nutit k tomu, 

Je zøejmé, že je-li liturgie èinností na- øadami sedadel, køièícího, èi dokonce dítìte, aby si zvykl, že to tak prostì dìláme a On 
výsost posvátnou, Kristovou èinností, do které vybìhne na jevištì a zaène se šklebit mùže být rád, že Jej vùbec bereme na 
které je zapojen každý z nás, pak je tøeba na herce, èi je dokonce tahat za šaty. Po vìdomí. Nauèí-li se èlovìk urèité kázni, 
nejen dobré pochopení, ale i øádná pøíprava a èase mi øekl, že to trošku jakoby zabralo, ale urèitým pravidlùm, bude mít život o to snad-
urèitý zpùsob chování a jednání bìhem jejího pøed kostelem mu nìkdo øekl, že pøece nìjší. Sv. Augustin øíkával: Zachovej øád a 
konání. Nepøekvapí nás dokonalá souhra nemùže srovnávat kostel a bohoslužbu s di- øád zachová tebe.
lékaøského kolegia na operaèním sále, Dìlejme tedy vše proto, aby liturgie byla 
nepøekvapí nás urèitá disciplína v dopravì, krásná, vždy�, jak uèí Církev - je to èinnost 
má-li cesta dobøe dopadnout, nepøekvapí nás navýsost posvátná, ve které a skrze kterou 
disciplína sportovce, který se uchází o ví- pokraèuje Kristus v díle našeho vykoupení. 
tìzství. V liturgii církve má úèast široké Dìti zde urèitì patøí, protože jednou  z nich 
spektrum lidí od nejmladších, až po nejdøíve budou dospìlí a co se v dìtství nenauèily, 
narozené. Každá krásná a dokonalá vìc tìžko budou dohánìt ve vìku dospìlém. No 
vyžaduje urèité znalosti i kázeò. Tomu je a my dospìlí jim v tom buïme vzorem, 
tøeba se ovšem uèit. Jistì není neznámá protože rodièe vždy byli, jsou a budou 
lidová moudrost, která praví, že co se èlovìk prvními uèiteli svých dìtí, na tom nemùže 
v mládí nauèí, ve stáøí jakoby našel. A tady nikdo nic zmìnit. Všem Vám pøeji moc hezký 
je to potøebné, ale èasto nedocenìné, èi advent a po nìm ještì krásnìjší Vánoce.
pøehlížené. Jistì všichni známe Kristovu                                              P. František

Jiný adventní pohled
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MOST: Otèe Jane, pøibližte ètenáøùm svoje farní budovu tak, aby byla obyvatelná. V té Jakuba. Velký poèet aktivit se koná na faøe, a� 
životní osudy ode dne, kdy jste opustil Tøinec dobì jsem dva mìsíce bydlel v rodinném domì už pravidelnì každý týden èi nepravidelnì. Také 
v roce 1994, a zejména od momentu, kdy jste u lidí z farnosti, kteøí mne pøijali. Mnozí vìøící letošní školní rok se prvnì vyuèuje náboženství 
opustil Vendryni v roce 2000. Již bìhem Vaše- nejen pøispívali velkými finanèními dary, ale dìtí z roèníkù II. stupnì na faøe. 
ho pùsobení jako faráø v sousední Vendryni také se zapojili do práce a mnoho práce bylo Nyní pøistupujeme k otevøenìjší spolupráci 
(1994-2000) jste vstoupil do úzkého kontaktu udìláno svépomocnì, zdarma. Také pan staros- s kulturní komisí obce. Také farní sbor prožívá 
s Komunitou Chemin Neuf. Komunitou, která se ta (zvolen za KSÈM) „pøidal svou ruku“ k práci „své vzkøíšení“. Pøipravujeme živý betlem, atd. 
dá popsat jako….?  bìhem vnitøních omítek. S dojetím jsem prožil, Pro ty, kteøí mají možnost internetu, více na 

P. Jan Wojnar: Komunita Chemin Neuf je když se mi sousedka svìøovala se slzami www.farnostdobratice.wz.cz.  Navíc, mne Otec 
øímskokatolickou komunitou s povoláním k eku- v oèích se svými pocity. Už si nemyslela, že se biskup ustanovil kaplanem pro mládež v dìka-
menismu. Zrodila se z modlitebního spoleèen- jednou dožije knìze, který by zde na této faøe nátu. Mladí lidé jsou velice schopni a aktivní. 
ství v Lyonu (ve Francii) v roce 1973. V souèas- bydlel. Podobnì smýšlejících lidí v obci bylo Vyžaduji, abych byl s nimi a naslouchal jim. 
nosti má pøes 1300 èlenù, kteøí pocházejí více. Boží Duch je nevyzpytatelný a my jsme Pøesto všechno je nutno se bránit pøílišnému 
z mnoha zemí. Komunita sídlí v 25 zemích, ve vtažení do spoleèného dìní s ním, do Jeho zá- aktivismu a opravdu nechat se vést Pánem. To 
více než 60 zemích má misie a tím se stává mìrù. Ovšem, dáme-li se k dispozici. Od letoš- pøedpokládá být stále otevøený a pøehodnoco-
mezinárodní komunitou. ního roku biskup František pøidìlil obec vat své postoje.       

MOST: Co Vás k tomu vedlo? Vojkovice s kapli Navštívení Panny Marie do Na závìr ètenáøùm pøeji požehnaný èas 
P. Jan Wojnar: Duch svatý, který je z lid- farnosti Dobratice. Od této chvíle farnost adventního oèekávání, èas, kdy je nám Spása 

ského hlediska nevyzpytatelný, kreativní a vždy prožívá více tento mariánský rozmìr. blíže, než kdy jindy. 
nový. Staèí se mu otevøít, dát se k dispozici V moci Božího Ducha pokraèujeme ve farní MOST: Dìkujeme za rozhovor a pøejeme 
a On jedná. pastoraci: První farní den o poutí sv. Filipa a Vám mnoho Božího požehnání.

MOST: Popište Otèe Jene Váš pobyt v za-
hranièí.

P. Jan Wojnar: Po té co jsem poznal 
Komunitu žijící ve Warszawie a v Praze, odjel 
jsem do Francie, kde jsem se zdokonaloval ve 
znalosti jazyka a zároveò jsem poznával 
bohatství života v mezinárodním spoleèenství 
køes�anù. Ve Francii jsem žil na nìkolika 
místech: v Paøíži, v Lyonu, v malé vesnièce Le 
Potier asi 5 kilometrù od Ars. Poté jsem pùsobil 
osm mìsícù, nejspíš jako první èeský misionáø 
na ostrovì Martinique, který se nachází v Ka-
ribském moøi. Tato misijní zemì mì svou 
historií, pestrostí kultur, hlubokým duchovním 
rozmìrem tamìjších otevøených lidí, hluboce 
zasáhla. Získal jsem mnoho zkušeností, sloužil 
jsem manželským párùm od Moskvy až k té 
støední Americe. Pøesto všechno jsem usiloval 
a v modlitbì prosil o to, abych neztratil 
schopnost rozlišovat to, co je správné a Boží, 
od toho co není.     

MOST: Co Vás vedlo k návratu do služby ve 
farnosti?

P. Jan Wojnar: Rovnìž Duch svatý. Když 
èlovìk alespoò usiluje o pravdivou modlitbu a 
chápe Boží pøítomnost jako osobu, pak je stále 
na správné cestì. A to je to nejdùležitìjší. 
Všechny Boží zámìry a cesty nám budou 
jednou odhaleny až vstaneme pøed naším 
Pánem tváøí v tváø.  

MOST: Od záøí 2007 jste administrátorem 
ve farnosti Dobratice. Pøibližte našim ètenáøùm 
tuto farnost, jak se Vám tam žije, co se dìje a 
jaký je rozdíl mezi knìžskou službou "tam 
venku" a tady v naší diecézi?

P. Jan Wojnar: V Dobratické farnosti v mi-
nulosti pùsobilo mnoho knìží s povìstí 
svatosti, kteøí zde zanechali dobré ovoce své 
služby. Bohužel, posledních 39 let tato farnost 
nemìla vlastního knìze a byla spravována 
z Dobré. Zdejší lidé se nauèili v mnohých 
materiálních i duchovních oblastech velké 
samostatnosti. Nejdøíve bylo tøeba vykasat si 
rukávy a pustit se do fyzické práce a opravit 

Vzpř imte se a zdvihně te hlavu

Jak se mají, co dě lají: P. Jan Wojnar je zpátky! 

Pøi letošní první rorátní mši svaté, bìhem zpìvu mì opustil?“ zohavena spíše než ranami øímských 
pøed evangeliem jsem si uvìdomil, že ubìhly vojákù právì našimi høíchy? A jak potom vypa-
pouhé dva adventní dny a my jsme se už nìko- dáme my, naše tváø, naše duše? A to na sobì 
likrát setkali s odkazem na Boží tváø. V tom zpìvu neseme pouze své høíchy vlastní. 
pøed evangeliem zaznìla slova: „Pøijï, Hospodine, Uvìdomujeme si, jak èasto se dnešní lidé bojí 
Bože náš, ukaž nám svou tváø a budeme spaseni.“ ukázat svou tváø? Jak èasto vidíme tøeba u soudu 
Podobná slova, jako v responsoriálním žalmu 1. obžalované, kteøí si zakrývají svùj oblièej, aby je 
adventní nedìle: „Bože obnov nás, rozjasni svou nikdo nepoznal, v èasopisech mají oblièeje na 
tváø a budeme spaseni.“ A prorok Izaiáš v prvním fotografiích èernou pásku pøes oèi, v televizi je 
ètení nám pøiblížil náøky izraelského lidu: „Kéž bys zámìrnì rozostøený obraz a zkreslený zvuk, aby 
protrhl nebe a sestoupil! Pøed tvou tváøí by se konkrétní osoby nebylo možné rozpoznat. A co øíci 
rozplynuly hory. (…) Nikdo nevzýval tvé jméno, o nové módì, kdy mladí lidé schovávají svùj 
nikdo se nevzchopil, aby se k tobì pøivinul, nebo� oblièej pod baseballovou èepici a pro jistotu se 
jsi pøed námi skryl svoji tváø, nepravosti jsi nás ještì maskují kapucí? Pøi setkání s nimi pak ne-
vydal napospas.“ Boží tváø… Otec František nás vím, zda náhodou nebyl nìkde nablízku vyloupen 
èasto vybízí a pøipomíná nám slova Svatého Otce bankomat èi pošta! Proè mnozí lidé – prostí, 
Jana Pavla II., abychom kontemplovali Boží – chudí, ale i bohatí a úspìšní i mnozí politikové - se 
Kristovu tváø. My pøece máme být jejím odrazem, nedokážou podívat èistým a jasným pohledem do 
k jejímu obrazu jsme byli stvoøeni! Každý den, oèí druhého èlovìka? Proè je tolik tváøí smutných, 
každý z nás se dívá do zrcadla, zda tøeba nemá zakabonìných, zoufalých? … A tak se pak nemu-
rozcuchané vlasy nebo kruhy pod oèima, prostì síme divit, že i Bùh pøed námi skrývá svoji tváø, 
jestli vypadá „jako èlovìk“. Pohledem do Boží protože bychom nemuseli unést její krásu a lesk, 
tváøe máme rovnìž korigovat svùj vzhled, vzhled vydržet jeho pohled.
svojí duše, prostì jestli ještì vypadáme „jako Boží Ano, dívat se do Boží tváøe – v Eucharistii, 
stvoøení“. To jak budeme vypadat, nebudeme-li v modlitbì, v èetbì Písma, v rozjímání o Božích 
zahledìni do Boží tváøe nám líèí opìt prorok Izaiáš vìcech. V jejím odrazu korigovat krásu své vlastní 
ve své písni o Božím služebníku: „… nebo� jeho tváøe, vrásky a šmouhy odstraòovat ve svátosti 
podoba byla nelidsky zohavena, vzhledem se ne- smíøení, v úsmìvu Boha rozžíhat úsmìv v sobì 
podobá èlovìku (...) nemìl vzhled, abychom po sama. A èerpat z Božího pohledu sílu, nadìji, 
nìm zatoužili.“ Jistì, toto proroctví mluví o Ježíši, útìchu tak, jak je to ve starobylé adventní 
o jeho utrpení na køíži, jeho tìlo bylo fyzicky antifonì – „Pøijmi útìchu mùj lidé drahý, nebo� 
zohaveno krvavým potem, bièováním, trním blízko je tvá spása“. 
korunováním, … avšak byly to pouze fyzické Jsou náboženství, která pøikazují lidem zakrývat 
strasti? Na køíži Ježíš visel jako nejvìtší høíšník, jejich tváø pøed svým Bohem. Náš Bùh – Ježíš 
protože vzal na sebe všechny naše høíchy, høíchy Kristus pøed námi svou tváø neukryl, ale milosrdnì 
celého svìta, Izaiáš øíká: „On však byl proboden ji zahalil pod zpùsobou chleba. A øíká, abychom 
za naše høíchy, rozdrcen pro naše viny, tížily ho pøi jeho druhém pøíchodu, kdy  pomine souèasný 
tresty pro naši spásu (…) Hospodin na nìho svìt se neukrývali jako ostatní, ale ústy 
uvalil vinu nás všech“. Avšak nebyla tato tváø, - evangelisty Lukáše nás pøímo vybízí: „Až to 
tváø „muže bolesti jako toho, pøed nímž si lidé zaène, vzpøimte se a zdvihnìte hlavu, protože se 
zakrývají tváø, potupeného, od nás zneváženého“, blíží vaše vykoupení.“
toho, který byvši na dnì zvolal: „Bože mùj, proè si                                          Stanis³aw Janczyk
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Tento Pavlùv list patøí k nejdùleži- kými smìrnicemi. Klíèovým požadav-
tìjším písemným svìdectvím, která se kem tohoto kázání bylo trvání na 
nám dochovala z 1. století církve. obøízce a svátcích podle židovského 
Z historického hlediska není žádný kalendáøe (4,10). Kazatelé tvrdili, že 
jiný pramen tak pouèný ohlednì jediný pravý Bùh požehnal všechny 
Pavlova života a dìjin raného køes�an- národy svìta skrze Abraháma, který 
ství jako list Galatským. uvìøil (Gn 15,6), a poté 
List je v mnohém po- v rámci smlouvy dal 
dobný listu Øímanùm. Abrahámovi pøikázání 
U obou se objevují dùle- o obøízce (Gn 17,10) a 
žitá témata: nauka nebeském kalendáøi. 
o ospravedlnìní (2,15- Židé jsou Abrahámovi 
21), Abrahámova víra potomci ze Sáry, jeho 
(3,6-18), dar Ducha svobodné manželky, a 
(4,6n), život v Duchu zachovávají smlouvu na 
(5,13-25). základì obøízky (Gen 

17,14) a Zákon, daný Apoštol Pavel píše 
Mojžíšovy skrze andìly dopis pravdìpodobnì 
(Gal 3,19). Pohané jsou v Makedonii na podzim 
Abrahámovi potomci roku 55 po Kr. Gala�ané, 
z Hagar, otrokynì. Na kterým je list adresován, jsou v pra-

základì hlásání kazatelù mùže být vém smyslu potomci Keltù, kteøí pøišli 
dílo Mesiáše Ježíše nyní rozšíøeno na podél øeky Dunaje do Malé Asie z 
pohany, kteøí mohou být plnì Gallie ve 3. století pø. Kr. a usadili se v 
zaèlenìní do smlouvy, jestliže se oblasti dnešního mìsta Ankary. 
nechají obøezat jako Abrahám a Založili tam nezávislé království a 
budou konat skutky Zákona.postupnì se asimilovali s pùvodním 

obyvatelstvem. Jejich království se po Pavel pochopil Zákon novým 
øadì politických zmìn stalo kolem zpùsobem po setkání se vzkøíšeným 
roku 25 pø. Kr. øímským majetkem. Kristem a zakusil osvobozující moc 

jeho výkupné obìti. Ne Zákon, ale Pavel pøed rokem 55 hlásal evan-
Ježíš Kristus je vrcholem Božího zje-gelium - snad dvakrát (srov. 4,13) - 
vení. Zákon není tedy cestou ke pohanùm v Galácii. Pravdìpodobnì 
spravedlnosti pøed Bohem a ke spáse. u nich uèinil i zázraky (3,5). O to je 
Byl dán kvùli „provinìní“ (3,19), aby Pavlùv zármutek vìtší teï, kdy ho 
èlovìka usvìdèil z høíchu, ze kterého považují za nepøítele, který je svým 
se on sám nevysvobodí. Èlovìku kázáním o Kristu podvádìl (4,16). Jak 
nezbývá, než uznat rozsudek Zákona k tomu došlo? Když Pavel z Galácie 
a podrobit se mu. Tak to uèinil odešel, pøišli tam køes�ané ze židovství 
zástupnì za celé lidské pokolení Ježíš (6,13) - asi z Jeruzaléma - a hlásali 
Kristus. Aèkoli sám spravedlivý, po-jiné evangelium (1,7). Co bylo jeho 
drobil se na køíži rozsudku Zákona, a obsahem? Mùžeme jej zrekonstruovat 
tak vykoupil z jeho moci a ze smrti ty, zrcadlovitì z Pavlovy odmítavé reakce, 
kdo ve víøe pøijímají jeho obì�. Zákon která nám kázání Pavlových odpùrcù 
je požadavkem spravedlnosti, ale ne-nelíèí pøíliš sympaticky.
mùže ji dát. Tu daruje Bùh v obìti 

Musíme pøiznat, že kazatelé (na-
Ježíše Krista a èlovìk ji pøijímá ve víøe. 

zvìme si je tak) pøišlí po Pavlovi, 
Køes�anští kazatele z židovství, kte-nemuseli vypadat jako neèestní lidé. 

øí pøišli po Pavlovi do Galácie, hlásali Gala�ané jim uvìøili snáze než Pavlovi. 
uèení, které vedlo k otroctví místo ke Pokusme se ukázat si, proè toto jiné 
svobodì. Pavel vydává svìdectví, že evangelium znìlo vìrohodnì. Hlásání 
v Ježíši Kristu našel plnou svobodu, Pavla i kazatelù se shodovalo v tom, 
jelikož On svou obìtí z nás sòal že Boží dílo spásy skrze Mesiáše Ježíše 
prokletí Zákona. lze nazvat ospravedlnìním, je darem 

Ducha a je urèeno jak pro židy, tak 
pro pohany. Ale jak mohou pohané Tento krátký úvod k listu Galat-
tento Boží dar v Ježíši pøijmout? Podle ským nás má vést, bratøi a sestry, 
Pavla nabízí Bùh ospravedlnìní skrze k jeho hlubšímu studiu. Setkání nad 
víru v Krista. Podle kazatelù je víra tímto listem se uskuteèní opìt v pátek 
v Krista dùležitá, ale ospravedlnìní po veèerní mši svaté v „salce“ na faøe: 
není úplné bez konání skutkù Zákona; 5. a 19. prosince.
toto kázání chtìlo pohanùm pøedat 

Kaplan vzácné dìdictví židovství se všemi etic-

List Galatským
Milí farníci, 

blíží se vánoèní konec roku a s ním i tradièní 
setkání všech èlenù celé naší farnosti. Každý rok 
Vás chceme pøekvapit nìèím novým, pozvat 
nìjakého zajímavého hosta, kvalitní hudební èi 
divadelní soubor, zaujmout nìjakou novou sou-
tìží apod. Je to však stále  tìžší a nároènìjší. 
Program je pokaždé jiný, ale pøesto se nám zdá, 
že se zaèínáme opakovat a že Vás už tak trochu 
nudíme, což ale Vy nám taktnì nedáváte najevo. 
Po tìch mnoha létech, kdy se setkání konají, 
jsme už tak nìjak vyèerpali svoje nápady i 
možnosti našeho tøinecko-jablunkovsko-tìšín-
ského regiónu a zvát hosty tøeba z Ostravy, Brna, 
Olomouce by asi pøesáhlo naše finanèní, ale i 
technické možnosti. 

Proto Vás letos zveme do kina. Øekli jsme si 
totiž, že naše mìstské kino KOSMOS po své letní 
rekonstrukci zkrásnìlo, v sále již nejsou ta stará, 
tvrdá, døevìná, úzká a vrzající sedadla i foyer je 
mnohem kulturnìjší a pøíjemnìjší. Nìkteøí z Vás 
kino navštìvují pravidelnì, nìkteøí z Vás již tyto 
zmìny postøehli bìhem benefièního koncertu 
tøinecké charity, avšak je Vás jistì mnoho, kdo 
jste kino KOSMOS v jeho nové podobì ještì 
nevidìli. 

A tak Vás zveme k jeho návštìvì v rámci 
setkání naší farnosti v sobotu 27.12.2008 od 
15.00 hodin. Po (opravdu) krátkém programu 
Vám promítneme krásný film s vánoèní téma-
tikou, který bude vhodný i pro dìti a poté budete 
mít možnost posedìt a popovídat si v pøedsálí 
kina - v jeho bufetu, vedlejší cukrárnì, popøípadì 
pizzerii. Pevnì vìøíme, že tato zmìna bude 
osvìžením našich farních setkání, doufáme, že 
Vy, kteøí jste jim byli vìrní po všechna ta léta, 
pøijdete i tentokrát a Vy, kterým se nechtìlo 
setkávat v TRISII, to letos zkusíte také. Zda to 
bude pouze nezdaøený pokus anebo krásné 
pokraèování letité tradice, pøípadnì nìjaké 
intermezzo pøed návratem do interiéru kulturního 
domu, záleží i na Vás.

Organizátoøi 

Milí farníci, dovolte abychom vás poinfor-
movali, že v nedìli 23.11.2008 u pøíležitosti 
poutì „u sousedù“ probìhla ve Vendryni 
„srdíèková sbírka“. Vybralo se témìø 9.000,- 
Kè. Dìkujeme všem dárcùm a také dobrovol-
níkùm, kteøí se pøièinili k uskuteènìní této 
akce. 
Èas rychle bìží, blíží se opìt konec roku a s tím 
spojena tradièní TØIKRÁLOVÁ SBÍRKA.
Obracíme se proto s prosbou o pomoc pøi 
zorganizování této sbírky.
Dne 7.12.2008 v 9.00 v salce na faøe v Tøinci 
probìhne první schùzka s koledníky.
Pevnì doufáme, že pøijdou všichni již osvìd-
èení spolupracovníci z minulého roku a vìøíme, 
že oslovíme i další. Uvìdomujeme si, že v mi-
nulém roce jsme zdaleka neobešli celé mìsto.
Jelikož prosincový MOST vyjde právì onu 
nedìli 7.12.2008, proto prosíme ty z vás, kteøí 
byste byli ochotni se pøidat k Tøíkrálové sbírce 
coby koledníci, o neprodlené zavolání na èíslo 
724 257 219.

   Za ochotu a vstøícnost dìkuje Charita Tøinec

Charitní okénko 

Setkání farnosti v kinì KOSMOS
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„Ducha Œwiêtego trzeba poszukaæ w sa-mym Domu Seniora w Frydlancie nad Ostrawic¹. když èlovìk dostane do srdce tu touhu poznání, 
sobie. Wst¹pi³ w nas w dniu naszego chrztu Spotkanie to przebiega³o 12 listopada.  Chêtnie lásku,  tak s radostí bude mít sílu a pozná, že to 
œwiêtego. Mamy na Niego chuchaæ i dmuchaæ, przyjechaliœmy ju¿ z tego powodu, ¿e Mszê œw. je pro jeho dobro. Èím víc nás Boží Duch 
¿eby siê nie zaziêbi³, ¿eby w nas p³on¹³. Jako oraz g³ówny wyk³ad na temat „Obnova v Duchu naplní, tím lépe to dokážeme. Proto je potøebné 
chrzeœcijanie mamy Go przekazywaæ innym. svatém” ods³u¿y³ i przedstawi³ ks. mgr Adam vroucnì prosit, aby nás naplòoval víc a víc. 
Tego oczekuje od nas Bóg.” Rucki. Jego s³owa poruszy³y nad do g³êbi, Duch svatý jen skrze nás mùže dìlat nìco 
        Ks. Jan Twardowski dlatego chcemy siê dzieliæ przynajmniej z frag- krásného na tom svìtì. Duch svatý je ten 

mentami jego wyk³adu: Dárce života, ten Utìšitel.
„…Naše srdce potøebuje Boží žár, Boží lásku, Jestli se má Boží slovo dotknout našeho srdce, „Jakakolwiek rzecz  dobra uczyniona bez ³aski 
která je do srdce vlitá skrze Ducha svatého, a tak musí nést Boží dech, a to je jen Duch svatý. Boga, która jest ¿yciem, jest martwa.”
tak se mohou se stát z høíšných lidí svatí. Když Bez Ducha svatého není žádné spoleèenství. Œw. Albert
nìkdo chce jenom sám stavìt kolem sebe sva- Duch svatý sjednocuje srdce a stmeluje lidi. 
tozáø, daleko nedojde, dokud Bùh nezasáhne, Duch svatý se projevuje v naši lásce trpìlivostí „Wtedy, kiedy wyczerpujemy siê z mi³oœci dla 
dokud si nevyprosí moc shùry. Proto prosíme a tím, že se obìtujeme. On nás dává do pohy-drugich, dzieje siê cud pomno¿enia naszych si³ 
o žízeò, touhu, jako zásadní vìc køes�anù. bu, že máme chu� se setkávat ve spoleèenství. i potrafimy dŸwigaæ wielkie ciê¿ary.”
A  touha zpùsobí, že zaènu dychtivì utíkat Ta jednota - to je dílo Ducha svatého. Život Ks. Jan Twardowski
k Pánu, pít  Jeho lásku, sílu k životu, která dává køes�ana bez Ducha svatého je pohoršení a ne 
nové srdce, která promìní každého èlovìka. povzbuzení. Tøeba prosit Pána o tu milost, 

„Pan kocha, kiedy to, co dla niego czynimy, Prosme, dokud moc Ducha svatého, Boží láska, abychom se dokázali otevøít Duchu svatému. 
czynimy z  radoœci¹.” nerozpálí naše srdce. To je Boží dar, a ten je na Máme nejen vìøit, ale máme mít i žízeò. Možná 

Ks. Bosko dosah ruky pro nás, a� je nám 60, 70, 80 nebo se to projeví v radostném životì. Budeme na-
90 let. Vždy touto cestou mùže zaèít naše slouchat lidem, oni nám øeknou svùj problém 

Od wielu lat nasza wspólnota Sympatyków 
svatost, a to je pøece radostná zpráva, že i já a najednou odejdou od nás úplnì osvìžení a 

Radio Maryja utrzymuje wiêzy przyjaŸni z grup¹ 
mohu být svatý…Je tøeba znát zdroj svatosti, uzdravení. To Duch svatý v nás zpùsobil. To 

seniorów La vie Montante z Frýdku-Místku. 
abychom ještì více zatoužili po Duchu svatém. mùže každý, i nejstarší nemocný èlovìk, posky-

W tym roku 15 paŸdziernika zostaliœmy zapro-
Protože dokud nebudeme žít jako Pán Ježíš a tovat službu lásky a modlit se za lidi…“

szeni do odwiedzin. Tym razem zwiedzaliœmy 
Panna Maria, stále musíme volat: Pøijï Duchu Dziêkujemy g³ównej animatorce oraz koordy-koœcio³y w Hawierzowie-B³êdowicach. Naj-
svatý! Køes�an dostal všechno, byl vybaven pro natorce p. mgr Marii Tvrdej za wszystkie pierw powitali nas pastor PhDr. Vladislav Volný 
život ve svatosti, ale ona se neprojevuje. prze¿ycia w obydwu dniach, które nas bardzo jr oraz pastor Suchanek w koœciele ewangelic-
Modlitba a touha zpùsobí, že ona  se zaène duchowo wzbogaci³y. PrzyjaŸñ to piêkny i kim augsburskiego wyznania, który zosta³ 
projevovat. A plody Ducha svatého jsou: láska, drogocenny dar, za który trzeba dziêkowaæ wybudowany po wydaniu Patentu Tolerancyj-
radost, pokoj, tichost, vlídnost, dobrota, vìrnost Panu Bogu. Niemal ka¿dego dnia mamy nego w 1709 r. Poznaliœmy bardzo szczegó³owo 
a zdrženlivost. Ani Ježíš nevykroèil, pokud mo¿liwoœæ okazywania radoœci czy powodu do historiê koœcio³a. Po raz pierwszy widzieliœmy 
Duch svatý na Nìho nesestoupil v øece Jordán. uœmiechu. Tylko ten, kogo cieszy ¿ycie, mo¿e ambonê w o³tarzu oraz wymalowany sufit, 
Je tøeba prosit o touhu a žízeò. To je ta první byæ radoœci¹ innych. Radoœæ p³ynie z wiary który przedstawia³ nowy Jeruzalem.
vìc. A když mám žízeò, tak už bìžím na w Boga i cz³owieka, z czynienia dobra i do-

PóŸniej modliliœmy siê w koœciele œw. Ma³go- modlitbu, bìžím do kostela nejenom v nedìli, strze¿enia piêkna. Zostaliœmy stworzeni do 
rzaty, który by³ bardzo piêkny, a jego wnêtrze ale i pøes týden, když to vyjde. Bìžím ne proto, radoœci. W niej mieœci siê prawdziwe bogact-
jakby zaprasza³o ka¿dego do modlitewnej že musím, ale že chci. Když pøijde Duch svatý a wo naszego istnienia. Zbli¿aj¹ce siê Bo¿e 
medytacji. A tu dla nas niespodzianka. Okaza³o vleje do srdce tu lásku a to svìtlo, èlovìk Narodzenie to prezent radoœci Boga dla ludzi. 
siê, ¿e ks. Choròak, który zaznajomi³ nas pochopí, že to co øíká Bùh, je to nejlepší co má Dlatego módlmy siê do Ducha Œwiêtego i 
z histori¹ tego koœcio³a, bêd¹c jeszcze na stu- dìlat. A potom není k tomu nucen, ale pøímo proœmy o dar otwarcia siê na prze¿ywanie 
diach teologicznych, by³ przez pewien czas má touhu v srdci a chce to dìlat. Morálka bez radoœci i rozpalenie naszych serc Bo¿¹ mi³oœci¹ 
u nas w Trzyñcu. Wczesnym popo³udniem Ducha svatého je otrocká køes�anská morálka. i uwielbieniem Boga w podziêkowaniu za te 
przyjechaliœmy do Frydku, by zasi¹œæ w wiel- Moralizovat je nejvìtší nesmysl. Je nutno nej- wszystkie Bo¿e dary, którymi zostaliœmy 
kiej sali magistratu frydeckiego urzêdu. Pier- døív pøivést èlovìka ke Kristu, a potom teprve, wszyscy obdarowani.
wotnie mia³a nas przywitaæ pani Prymator, lecz 
niestety z powodu wyborów i spotkañ z oby-

Modlitba k Duchu svatému:watelami nie mog³a byæ obecna. Przywita³a 
„Pøijï, Duchu svatý, a naplò mé srdce svými nas w jej imieniu kierowniczka wydzia³u 
dary.szkolnictwa p. in¿. Nováková. PóŸniej kronika-
A� tento den mou slabost pronikne Tvá moc, ka p. Anna Nováková ciekawie opowiada³a 
abych mohl svìdomitì plnit všechny povinnosti o swej pracy i powstawaniu nowych kart 
svého stavu.kroniki.
Abych mohl konat to, co je správné a Nie mog³o zabrakn¹æ wspólnej chwili bycia 
spravedlivé.razem z naszymi przyjació³mi z La vie Mon-

tante. W tym roku odby³o siê spotkanie Pomoz mi, Duchu svatý, ve všech zkouškách 
w salce na plebanii w urzêdzie dziekanatu. By³o života.
bardzo przyjemnie. Wspólny dzieñ zakoñczy³a Osvìcuj mì, veï mì v nevìdomosti, raï mi 
Msza œw. w naszej intencji, odprawiona przez v pochybnostech,
ks. Lukša w koœciele œw. Jakuba. Ciekawy by³ posiluj ve slabosti, pomáhej ve všech 
mini-teatrzyk, w którym ministranci przedsta- potøebách, 
wiali obrazy z Ewangelii. A wzruszaj¹ce by³o, chraò mì pøed pokušením a utìšuj v soužení.
gdy dzieci po Mszy œw. kreœli³y na czole Milostivì mì vyslyš, Duchu svatý, 
ksiêdza krzy¿yki. Odje¿d¿aliœmy nape³nieni 

a vlij Tvé svìtlo do mého srdce, mé duše a mé 
wielk¹ radoœci¹ i pokojem.

mysli.
Ponownie zostaliœmy zaproszeni przez koordy-

Amen.“
natorkê p. mgr Mariê Tvrdou do udzia³u w akcji 

                                            Irena Szymonikowa
„Setkání seniorù a lidí støedního vìku“ do 

Wspólne spotkania Sympatyków Radio Maryja z wspólnot¹ La vie Montante z Frýdku-Místku
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Moji drazí, té havìti zvíøecí: hadù, velkých motýlù, nebezpeè- odpadky, které tam svážejí, je tam strašný smrad. 
pozdravuji vás, tøineètí farníci, z daleké Are- ných pavoukù a obrovských žab. Už jsem jednu Kromì toho chytají i ryby z øeky. Je to tam hrozná 

guy v jihoamerické Paraguayi (z Tøince je to vidìla, je strašnì šeredná... Prý plive a to místo podívaná, jako v Indii s Matkou Terezou. Pøíští 
vzdušnou èarou cca 11.100 km, dle Google Earth, zèervená a hned se na tom místì vytvoøí zánìt. týden bude veselo, bude tady okolo 100 dìtí, 
pozn. redakce).  Dorazila jsem tady v poøádku. Pár Proto musím být radìji odìná od hlavy až k patì i nedokáži si to pøedstavit. Nejprve se pomodlíme, 
slov o cestì: z Evropy jsme letìly pøes Atlantský když mi bude horko… Je tady krásný mìsíc najíme, vykoupeme, odvšivíme, potom nìjaká ta 
oceán, vysoko nad mraky, takže jsme toho moc v noci, který leží, ne jak u nás… Hlína je zde katecheze, zpoèátku ji budou mít dobrovolníci 
nevidìly. Pøistály jsme v brazilském Sao Paulu. taková èervená. Lidé jsou velmi citliví, ale i nebo postulanti. Bude to nároèné! O víkendu 
Tam jsme bohužel èekaly na další let do Para- mazaní, všechno prožívají emotivnì, hlavnì víru. jdeme na setkání s hnutím NOVÁ PÍSEÒ, jsem 
guaye na letišti 5 hodin, v noci. Chtìlo se nám Mají ale krásný dar zpìvu a hraní na nástroje. zvìdavá jaké to bude. Provozují to mladí lidé a 
hroznì spát, protože pøedtím jsme nespaly bìhem rodiny, šíøí se to z Argentiny a je to schválené Dovoluji si vám zaslat fotografii, která je s ro-
noèního letu. V letadle z Evropy do Sao Paula se biskupem. Každý víkend tady pøijíždí mládež, která dinkou 9 dìtí. Tatínek je zamìstnaný tady a Otec 
moc hýbat nedalo, tak to bylo docela únavné. má zde duchovní obnovy se svým animátorem, Marek mu dává urèitou èástku, se kterou tak tak 
Letìly jsme obrovským letadlem dvouposcho- minulý týden to bylo velice nároèné. Byla tady živí svou rodinu. Jen pro ilustraci: 100.000 guara-
ïovým Jumbem, celkem 425 cestujících. holka, která se upsala satanovi svým podpisem a ní na celý mìsíc je v pøepoètu našich 400,- Kè. (1 

dìlala to velmi dlouho. Vyzpovídala se, ale na ten Ale díky Pánu Bohu, už jsme tady, v našem Kè je 250 guaraní). Dvì nejstarší dcery nemají 
høích zapomnìla. V dobì adorace se Otec Marek centru Aregua. Staví se zde nový kostel, ale žádné vzdìlání, ani nechodily do základní školy, 
k ní pøiblížil, ona spadla a zaèala se kroutit a finance to brzdí. Pøijíždí tady mládež každý víkend tím pádem neumìjí španìlsky, jen místní indián-
køièet, byl v ní satan. Trvalo to pùl dne, až byla a mají duchovní obnovu. Je tady nedostatek skou øeè guaraní. Nemají kde bydlet, mají 
celá vysílená a Otec Marek také. My jsme se knìží, proto mladí mají sebou svého animátora, postavený provizorní chatrè a èekají, že každou 
všichni s mládeží úpìnlivì modlili. Potom jsme ji knìz poslouží pøi mši svaté, zpovìdi a spoleèné chvíli na nì pøijde majitel pozemku s maèetou a 
nechali odpoèinout a Duch svatý ji osvítil a ona si veèerní adoraci. Zaèali jsme zde pøesouvat chudé vyžene je, jsou totiž na jeho pozemku. Zaèínají 
vzpomnìla na ten høích, vyznala jej a bylo to dìti a budeme se o nì starat. V Paraguayi je sice tady prázdniny a trvají tøi mìsíce. V únoru zaèíná 
myslím v poøádku, nevím na jak dlouho? Byla za-novì zvolený prezident, který má dobrou vùli nový školní rok. To jsou právì ta nesnesitelné 
snoubena s klukem a on se cítil v její pøítomnosti zvýšit životní úroveò obèanù, ale asi sám nic vedra, která trvají až do bøezna, doufáme, že to 
velice zle, bylo mu špatnì. Ta mládež je otevøená nezmùže. Proti nìmu stojí silná vládnoucí skupina, s Boží pomocí sneseme. Jinak už máme øidièáky, 
jak pro dobro, tak pro zlo, vše prožívají emotivnì a která byla u moci dlouhou dobu, která ovládá které jsme si pouze zaplatily se 2 fotkami a 
nasávají z venku cokoliv. Chudé rodiny jsou roz-všechno a na nespravedlnosti se obohacuje, takže nahlášenou krevní skupinou za 160 Kè, v pøepoètu 
bité, mnohdy bez obou rodièù. Matky mají dìti jsou zde moc bohatí lidé, ale ti se nestarají o ty na naše peníze. Byly jsme navštívit uzavøený 
s rùznými muži, jsou zneužívány. Je zde hodnì chudé. Je to taková velká stará mafie. A ta nám prostor indiánù, kteøí si chtìjí zachovat svou 
pohoršení a høíchu… Dìti vnitønì strádají, jsou dokonce fandí, protože máme starost o ty chudé a kulturu, øeè a zvyky. Žijí na malém pozemku, je 
duševnì zranìni, mnohdy nepøijati a potulují se oni se nemusí o nì starat. Prezident je bývalý jich tam asi 1200. Mají tam docela èisto, kupo-
v buši. Pavoukù je tady spousta druhù, velkých, biskup, požádal papeže o 5-letý dispens od své divu ve srovnání s ostatními chudými, které jsem 
broukù, komárù hejna, mravencù, kteøí jsou velcí pastýøské služby a chce dát nìkteré vìci koneènì vidìla blízko øeky v hlavním mìstì. Mají svou 
a jsou schopni si odnést za noc pytel mouky. Po po 60 letech do poøádku. Jinak jdou vìci dopøedu speciální øeè MAKO a svou školu, kde se uèí 
dešti jich je jak nasoleno…velmi pomalu. Vìtšina lidí zde žije v bídì, mimo španìlštinu a guaraní. Dojíždí tam dvakrát týdnì 

mìsta. Je zde hodnì nemocí, vysoký výskyt knìz na bohoslužby i jáhen na Boží slovo a Bylo by toho mnoho, co bych vám, milí 
AIDS. Zdejší indiáni by naše jídlo nejedli, jsou udìlování svátostí. Náš Otec Marek jim koupil dvì tøineètí farníci ráda napsala, ale povinnosti volají. 
zvyklí mít maso na ohni a jíst ho nedopeèené, postele pro nemocné a starší, byli moc rádi. Ještì Jak vidíte, život „u vás“ ve vyspìlé Evropì je 
k nìmu takové svoje zvláštní byliny. Byly jsme ve stále vyøizujeme své dokumenty, byly jsme už pro docela jiný než tady, „u nás“, v misijním centru 
mìstì a mají tam rovnìž stejné krásné super- papíry, tedy pro povolení od biskupa, že tady Aregua. Všechny vás moc pozdravuji a prosím 
markety, kde mùžeš koupit všechno. Tady v cent- mùžeme provozovat misijní èinnost. Ale neza- o modlitbu. 
ru jsou zamìstnáni dobrovolníci, ale nemají stihly jsme ho, mìl biskupskou konferenci, papíry Vaše sestra v Kristu,  
v sobì zodpovìdnost, potøebují nìkoho, kdo je nám ovšem pøedala jeho sekretáøka. V hlavním Marieta Valariková, 
vede, kontroluje, pracuje s nimi a hlavnì jim moc mìstì u øeky žijí lidé ve slumech a živí se Aregua, Paraguay, Jižní Amerika
nevyèítá a má je rád. Misionáøi zde koupili nové 
vìtší auto na dovoz dìtí a bude s ním jezdit jedna 
z našich sester, aby to déle vydrželo…. Kdyby 
s tím jezdili zdejší kluci, nedopadlo by to dobøe… 
Jezdí s tím rychle a vyøizují si své osobní zále-
žitosti. Deset minut od nás pìšky jsou kontempla-
tivní sestry pøísného øádu Božího Milosrdenství a 
modlí se 24 hodin dennì pøed Nejsvìtìjší 
Svátostí. Mají tam sestru, která má mimoøádné 
schopnosti a dary od Boha: uzdravování a vidìní 
do nitra èlovìka, Bùh jí to dává poznat v modlitbì 
a skrze její utrpení. Je hodnì nemocná, je po 18 
tìžkých operací s nohami, má v nich šrouby. Trpí 
už od 12 let a nyní má 25 rokù. Jedna z jejich 
sester nás trochu douèuje ještì španìlsky. Zatím 
je to takové koukání kolem, seznamování, uklízíme 
spoleèné místnosti, protože je tu binec, všude 
plno broukù, tak dìláme postøiky a èistíme, umý-
váme a dezinfikujeme hraèky pro dìti atd. Už tu 
pomalu zaèínají letní horka, jsem úplnì mokrá, je 
to hroznì nepøíjemné, ale co se dá dìlat, nemùžu 
být stále ve vodì…. Jsem ráda, že máme svoji 
kuchyòku, kde si mùžeme uvaøit své jídlo a každá 
máme svùj malý pokojíèek s postelí, skøíní a 
psacím stolkem. Máme i bombu na plyn, sporák, 
lednièku, praèku, žehlièku, ty základní vìci. 
Hlavnì, a to je dùležité, je tu dobrá voda, kterou 
nemusíme pøevaøovat, je tu vlastní hluboká stud-
na 150 m. Jen se bojím až pøijde léto, že pøibude 

Sestra Marieta Valariková je už v Paraguayi se svými novými pøáteli, kde mùže pomáhat i 
díky naší finanèní pomoci. 

Pozdrav z Jižní Ameriky
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VÁNOÈNÍ STROM 2008
Milí ètenáøi Mostu! seznamu. Za každý donesený dárek na úklid - èistící prostøedky, smeták, 
Možná jste si všimli, že od letošního povìsíte na strom, který bude stát kýbl, mop.
roku je na budovì bývalé evangelické opìt v boèní kapli našeho kostela, Po celou adventní dobu a pak až do 
fary logo Slezské diakonie, která jednu vánoèní ozdobu.Nového roku mùžete nosit dárky, 
poskytuje sociální služby potøebným Je to již 8. roèník této naší tradièní které si vyberete a koupíte podle 
lidem na základì køes�anských farní akce a jen krátce si pøipomeòme, 
hodnot. V této budovì poskytuje své koho jsme obdarovali v letech 
služby celkem 5 zaøízení a to poradna minulých: 2x to byl Rehabilitaèní 
Elpis, Sociální asistence, Osobní stacionáø v Tøinci, jednou stacionáø 

Radost a Azylový dùm pro matky s asistence, Rút - sociální rehabilitace 
dìtmi také v Tøinci, støediska Eben- a novì otevøený Azylový dùm pro 
Ezer, Eden a Lydie v Èeském Tìšínì a ženy. Protože každým rokem obdaro-
úplnì první roèník této akce v r. 2001 váváme jedno nebo dvì zaøízení 
pøinesl dárky støediskùm Betezda a v rámci již naší tradièní farní akce 
Betanie v Komorní Lhotce. Je hezké že „Vánoèní strom“, rozhodli jsme se 
se nám daøí zachovávat tuto tradici a letos podpoøit dvì støediska z výše 
že naše farnost má dost lidí s otev-zmiòovaných služeb a to Sociální 
øeným srdcem pro potøeby druhých.asistenci Tøinec a Azylový dùm pro 
Pøíjemné prožití adventní doby a ženy v Tøinci.
radost z toho, že mùžeme dávat Vám Sociální asistence je novou službou, 
pøejí organizátoøi akce která svoji práci zapoèala na jaøe 

Pavla Golasowská letošního roku. Je to služba terénní a 
a Míša Wawreczková.poskytuje pomoc rodinám s dìtmi, 

jejichž vývoj je ohrožen v dùsledku 
dlouhodobé nepøíznivé sociální situa-
ce, kterou rodina není schopna sama 
øešit. Sociální asistentky v souèasné 
dobì docházejí do 12 rodin a pomáhají 
rodinám s hospodaøením, s vedením 
domácnosti, pøi douèování dìtí. Tyto 
rodiny se èasto potýkají s nezamìst-
naností, dluhy, neplatí nájem nebo 
mají vysoké pùjèky. Cílem služby je 
pomoci každé rodinì tak, aby mohla 
fungovat samostatnì bez pomoci 
jiných. 
Azylový dùm pro ženy poskytuje 
ubytování ženám, které se ocitly bez 
støechy nad hlavou, jsou bez dìtí a 
mají trvalé bydlištì v Tøinci.
Klientùm tìchto dvou støedisek urèitì 
udìláte radost Vašimi dárky, které 
byste letos chtìli vìnovat pod náš 
„Vánoèní strom“. A co by to mohlo 
být?
Pro støedisko Sociální asistence 
bychom chtìli obdarovat zejména dìti 
a tady je seznam vìcí, které mùžete 
darovat: Spoleèenské hry, vìtší 
puzzle, fotbalový míè, potítka, 
èelenky, pastelky, fixy, výkresy, 
omalovánky, barvy na sklo, papír 
skicák, kostky, stavebnice, chrastít-
ka, leporelo, encyklopedii, nauèné 
knihy, perlièky, silon, knížky, panen-
ky, dìtské hry, korálky, sponky, 
kosmetiku.
Ženám v Azylovém domì urèitì udì-
lají radost šampóny, mýdla, kosme-
tika, ruèníky, vlny, perlièky, vìci na 
ruèní práce, stolní hry, nádobí do 
kuchynì - hrnce, kastroly, pøíbory, 
vaøeèky, struhadla, hrnce na vaøení, 
kuchyòská váha, sítko, škrabka, vìci 

Biblický kviz
Najdi je, zaèínají na „K“!
Hledej slova a názvy, které zaèínají písmenem K. 
U nìkteré odpovìdi možná objevíte ještì další možnost.

  1. Øímský setník a velitel tzv. „Italského pluku" v Cesareji, který se stal 
køes�anem. (Sk 10,1 -23)

  2. Název hory, na které se prorok Elijáš støetl s Baalovými proroky. 
(l Král 18,19)

  3. Mìsto na bøehu Galilejského jezera, kde Ježíš èasto pobýval a kde 
uzdravil chromého, kterého k nìmu spustili støechou. 
(Jan 6,22-25; Mar 2,1-12)

  4. Muž, který vrátil zmalomyslnìným Izraelcùm odvahu, ztracenou 
po svìdectví zvìdù, kteøí se vrátili z výzvìdné cesty do zaslíbené zemì. 
(Joz 14,6-12)

  5. O co prosil Ježíš v Getsemane, aby mu nebeský Otec podle své vùle 
odejmul? (Mat 26,42)

  6. Jméno perského krále, který byl oznaèen za mesiáše. (Iz 44,28; 45,1)
  7. Starší syn Adama a Evy, který se stal psancem. (l  Mo| 4,1-12)
  8. Veleknìz Židù, který navrhoval, aby zabili Ježíše, a který se pozdìji 

postavil i proti Petrovi a Janovi. (Jan 11,48-50; Sk 4,6-21)
  9. Mìsto, kde Ježíš uèinil první zázrak. (Jan 2,1-12)
10. Kdo byl losováním vyvolen pro Azázela? (3 Moj 16,9-10)
11. Název biblické knihy, která zaèíná slovy: „Pomíjivost, samá pomíjivost..." 
12. Ve kterém mìstì se nìkteøí køes�ané hlásili k Pavlovi a jiní k Apollovi? 

(1 Koø 3,4-5)
13. Jaká zvíøata spatøil Jan ve vidìní, když andìl rozlamoval peèeti? 

(Zjev 6,2nn)
14. Jeden z darù, který pøinesli mudrci narozenému Ježíšovi. (Mat 2,11)
15. Jméno mìsta, ve kterém pùvodnì bydlel Abraham. (l Moj 11,31)
16. Co znièilo sochu, kterou Daniel vidìl ve snu? (Dan 2,34-35)
17. Muž, který vyvolal vzpouru proti Mojžíšovi a spolu se svými stoupenci 

zahynul. (4 Moj 16. kap.)
18. Král, kterého porazil Abraham, a tak vysvobodil z jeho zajetí svého 

synovce Lota. (l Moj 14,4-16)
19. Materiál, ze kterého se vyrábìly mìchy na uskladnìní vína. (Mat 9,17)
20. Jméno pøedstaveného korintské synagógy, který se stal køes�anem. 

(Sk 18,7-8)



Vánoce klepou na dveøe a všichni pøemýšlíme ètenáøe zaujmout, leckdy i rozesmát a hlavnì – 
èím udìlat našim blízkým a našim dìtem radost. dodat mu chu� znovu pracovat na svém 
Dìtem se jistì zavdìèíme pìknou knížkou, zvláš� nejdùležitìjším vztahu. Knihu uvítají vedoucí 
když z ní budeme dìtem  pøed spaním pøedèítat pøíprav na manželství a organizátoøi manžel-
pøíbìhy, které je nejen potìší, ale také pouèí.  ských setkání. Cena 99,- Kè 

Josef Janšta  * Pohádky bratra Pavla:  Krásným dárkem mùže být nìkterá z výpravných 
Terezka, Andrea, Michal, Lukáš a Marcel jsou publikací s krásnými fotografiemi jako je Vatikán, 
malé dìti, ale po pøíchodu ze školy na nì nemají Katedrály, Chrámy a kostely nebo Prùvodce Biblí 
rodièe èas. Proto se potulují po sídlišti a stávají a Encyklopedie náboženství.
se terèem šikanování starších klukù. Seznamují 
se s mladým øeholníkem Pavlem, který je neje- V Domeèku jsou k dostání ètyøi druhy skládacích 
nom ochrání pøed výrostky, ale každý den se betlémkù a velký výbìr vánoèních pøání.   
dìtem vìnuje. Pøi tìchto setkáních jim povídá Pøijïte si  vybrat také z bohaté nabídky stolních i 
pohádky o poutníku Kryštofovi. Takto uèí dìti nástìnných katolických kalendáøù. 
nejenom etickému jednání, ale radí v nastalých Všem  našim stálým i pøíležitostným zákazníkùm 
situacích. Cena 119,- Kè a všem ètenáøùm MOSTu pøejeme krásné a 

požehnání prožití vánoèních svátkù a v novém 
roce mnoho pøíjemných chvil pøi ètení kvalitní Josef Janšta * Advent – veèerní ètení pro dìti 
køes�anské literatury. Velice úspìšná a oblíbená knížeèka, která nabízí 

Workovi ètení na každý den tohoto období. A jestliže 
budete èíst v rodinì spoleènì a pomodlíte se i 
pøipojenou modlitbu, naplníte smysl knihy: spojit 
rodiny v radostném oèekávání. Cena 97,- Kè 

Pro dìti si mùžete vybrat z velké nabídky 
dìtských ilustrovaných biblí. 

Pro dospìlé mohou být možná velice pøínosné 
tøeba knihy:  

Christiane Ponsardová * Víra v rodinì
Na výchovu a na rodinný život neexistují 
všeobecnì platné recepty a zaruèené metody. 
Ani autorka knihy nepøedkládá jedinou správnou 
cestu k následování. Nabízí však nepøeberné 
množství podnìtù k zamyšlení nad tìmi 
nejbìžnìjšími životními situacemi. Umí se dívat 
na každodenní život pohledem hluboké víry a 
souèasnì stát nohama na zemi a pøijímat 
skuteènost takovou jaká je. Pøináší inspiraci pro 
øešení nejrùznìjších problémù, které se v ro-
dinném životì objevují. Napøíklad mluví o situaci, 
kdy se dìti zaènou bouøit proti spoleèné 
modlitbì, o vztazích rodièù a pubertálních dìtí, 
o efektivní pøípravì na školu, o odpouštìní nej-
rùznìjších zranìní, která si rodièe a dìti zpùso-
bují, o problémech s partnerskými vztahy. 
Vzhledem k uspoøádání po tématech je kniha 
užiteèná pro køes�anské rodiny jak s malými, tak 
se staršími dìtmi. Cena 199,- Kè 

Hugues Dollié * Ženy, milujte své muže!
Život v manželství se vždycky nevyvíjí podle 
toho, jak o tom partneøi snili. Nìkteré neideální 
vìci je tøeba pouze pøijmout, ale v mnoha jiných 
situacích lze dobøe nebo špatnì reagovat a 
hodnì záleží na jednom i druhém partnerovi, 
jestli bude výslednicí rozkol nebo zkouškou 
posílená vzájemná úcta a láska. Kniha má 
provokativní název, který zámìrnì parafrázuje 
výzvu apoštola Pavla vùèi mužùm. Autor nejen 
stanoví vysoký ideál, ale krùèek po krùèku 
k nìmu ukazuje cestu, a to z pohledu èlovìka, 
který po té cestì sám kráèí. Navíc má vzácný dar 
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Homeopatie
Pro èlovìka je zdraví jednou z nejvìtších tuálem, pøi kterém mají úèinkovat tajemné síly. 

hodnot, které na této zemi vlastní. Lidé jsou Zatímco v klasické medicínì angínu léèíme 
ochotni pro to, aby se zbavili svých obtíží a vždy antibiotikem pùsobícím proti vyvolávají-
v honbì za plným zdravím udìlat vše. Boží cím bacilùm, homeopatický lékopis uvádí 
nepøítel nabízí lidem rùzné okultní metody zvláštní lék pro léèbu levé mandle (jodid 
léèení v nejrùznìjších podobách a pod nej- rtu�natý) a odlišný lék pro léèbu pravé mandle 
rùznìjšími názvy, aby nakonec tímto zpùsobem (jodid rtu�ný). Jiný nìmecký lékopis doporuèuje 
co nejvíce lidí ovládl svým zhoubným vlivem. na zánìt pravého støedního ucha lék Lyco-
Lidé tak v domnìní, že se ochrání pøed nežá- podium v øedìní D6 a na zánìt levého støedního 
doucími úèinky tìžké chemie, hledají mírné, tzv. ucha D12. Mùže se stát, že homeopat pøede-
pøírodní prostøedky, které údajnì vedlejší pisuje jedné ženì na její køeèové žíly tentýž lék, 
úèinky nemají. Málokdo ví, že nìkteré homeo- který pøedepsal na zánìt mandlí u jejího 
patické léky obsahují jedovaté tìžké kovy, že manžela. Zato manželka pøi pøíštím zánìtu 
následkem akupunktury utrpìli nìkteøí lidé mandlí dostane opìt úplnì jiný prostøedek. Je 
závažná poranìní vnitøních orgánù a že nìkteré také nápadné, že na lécích nebývají žádné 
léky rostlinného pùvodu mohou pøi nekontrolo- návody, kde mají pomáhat. Chybí také vysvìt-
vaném podávání zpùsobit poškození vnitøních lení úèinnosti vysokých øedìní a vìdecké 
orgánù, i když jde o pøírodní medicínu.Vìnujme zdùvodnìní (potenciace) léku pøi protøepávání. 
se nyní podrobnìji pøípravì homeopatického Mùžeme tedy jako køes�ané pøijímat homeopa-
léku. Když homeopat vytváøí homeopatický tickou léèbu? Jistì mùžeme pøijímat rùzné 
pøípravek, vychází z tzv. základní tinktury, napø. pøírodní prostøedky léèení, avšak u metod, kdy 
z alkoholového extraktu drobnì pokrájené se pøi pøípravì léku setkáváme s magickými 
kopøivy. Vezme jeden dílek této tinktury a øedí ji rituály (jako je kyvadlo, ètení z ruky, léèení na 
devíti stejnými dílky rozpouštìdla a pak tento dálku, vysoké øedìní léku), a kde máme poèítat 
roztok dùkladnì potøepává ve sklenìné nádobì. s pùsobením neznáme kosmické energie, by-
Vzniká tak øedìní 1:10, homeopaty oznaèováno chom mìli být opatrní. Mnozí lékaøi praktikují 
jako D1. Pokud chceme získat øedìní D2, pak je homeopatii jako zdroj dalších pøíjmù. Existují i 
nutné rozøedit jeden díl z roztoku D1 opìt devíti pøípady, kdy je to spojeno právì s okultními 
díly rozpouštìdla a roztok øádnì potøepat. Pøi praktikami. Pokud nìkdo touží léèit se pøírod-
každém stupni øedìní je roztok dùkladnì ními pøípravky, pak jistì nemusí volit zrovna 
potøepáván a v tìchto okamžicích má do rozto- homeopatii. Hlavní nebezpeèí homeopatie pro 
ku vstupovat životní energie. Tomuto procesu køes�ana nespoèívá v polykání tìchto pilulek 
homeopaté øíkají potenciace nebo také dynami- bez úèinné látky, nýbrž v pøejímání uèení, které 
zace. Úèinek léku pak má být údajnì závislý je s touto léèbou spojeno a má svùj pùvod 
nikoli na množství látky, která ještì v roztoku v magii a okultismu (víra v neznámou kosmic-
zbyla, ale na množství životní energie, která do kou energii, ovlivòující naše zdraví). Pro vìøící-
roztoku vstoupila. Existuje i øedìní (velmi ho èlovìka se jistì naskýtá lepší alternativa, a 
vysokého stupnì), kdy øedìním a protøepává- to modlit se k Bohu a pøedkládat mu náš 
ním se lék promìnil v léèebného ducha. V léku zdravotní stav. ,,Milovaní, nevìøte každému 
pak nepùsobí již žádná koncentrace pùvodního vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou 
léku, nýbrž urèitá duchovní síla-kosmická z Boha; nebo� mnoho falešných prorokù vyšlo 
energie, která urèitì není totožná s Bohem. do svìta.“ (1. Jan 4.1)
Øedìní a protøepávání léku je magickým ri-                                                       D.W.

Z nabídky kníž ek v Domeč ku Celá Evropa se modlí – pøidej se!

Kdy? Každý den ve 12.00 hodin.

Kde? Tam, kde právì jsi.

Co? Modlitbu „Otèe náš.*“

Za co? Za køes�anskou Evropu.

Proè? Protože Kristus je naše nadìje.

*Katolíci jsou zváni modlit se „Otèe náš“ pøed 
modlitbou „Andìl Pánì“.

Ludzie modl¹ siê w ca³ej Europie - 
przy³¹cz siê! 

Kiedy? Codziennie, w po³udnie - jeœli to mo¿liwe! 

Gdzie? Dok³adnie tam, gdzie jesteœ!

Co? Ojcze nasz.* 

Za co? Za Europê opart¹ na wartoœciach 
chrzeœcijañskich! 

Dlaczego? Bo Chrystus jest nasz¹ nadziej¹! 

*Katolicy s¹ zaproszeni do odmawiania 
dodatkowo modlitwy Anio³ Pañski.



2. nedìle adventní (7.12.)
1. ètení: Iz 40,1-5.9-11; 2. ètení: 2 Petr 3,8-14; 
Evangelium: Mk 1,1-8
Žalm: odp. Ukaž nám, Hospodine, své milosrden-
ství a dej nám svou spásu!
Ref. Oka¿ sw¹ ³askê i daj nam zbawienie.

3. nedìle adventní (14.12.)
1. ètení: Iz 61,1-2a.10-11; 2. ètení: 1 Sol 5,16-24; 
Evangelium: Jan 1,6-8.19-28
Žalm: odp. Duch mùj plesá v Bohu mém!
Ref. Duch mój siê raduje v Bogu, Zbawcy moim.

4. nedìle adventní (21.12.)
1. ètení: 2 Sam 7,1-5.8b-12.14.16; 2. ètení: Øím 
16,25-27; Evangelium: Lk 1,26-38
Žalm: odp. Na vìky chci zpívat o Hospodinových 
milostech.
Ref. Na wieki bêdê s³awi³ ³aski Pana.

Slavnost Narození Pánì  Vigilie (24.12.)
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 (25.12.)
1. ètení: Iz 52,7-10; 2. ètení: Žid 1,1-6; 
Evangelium: Jan 1,1-18
Žalm: odp. Všechny konèiny zemì uzøely spásu 
od našeho Boha.
Ref. Ziemia ujrza³a swego Zbawiciela.

Svátek Svaté Rodiny (28.12.)
1. ètení: Sir 3,3-7.14-17a; 2. ètení: Kol 3,12-21; 
Evangelium: Mt 2,13-15.19-23 
Žalm: odp. Blaze každému, kdo se bojí 
Hoposdina.
Ref. B³ogos³awiony, kto siê boi Pana. 

Slavnost Matky Boží, Panny Marie (1.1.)
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.

2. nedìle po narození Pánì (4.1.)
1. ètení: Sir 24,1-4.12-16; 2. ètení: Ef 1,3-6.15-
18; Evangelium: Jan 1,1-18
Žalm: odp. Slovo se stalo tìlem a pøebývalo mezi 
námi.
Ref. S³owo wcielone wœród nas zamieszka³o.

Støeda 24.12.2008, Štìdrý den
15.30 vánoèní mše svatá „Než usedneme ke stolu“ 
pro rodiny, dìti a všechny, kteøí chtìjí zaèít vánoèní 
svátky vinšováním Kristu k jeho narozeninám; 
èesky – polsky. 
Pøi mši svaté budou požehnány vánoèní oplatky.

Ètvrtek 25.12.2008, Slavnost Narození Pánì
Mše svaté jako v nedìli; 6.30 jitøní a 10.00 polsky, 
8.00 a 17.00 èesky.
Od 14.00 bude kostel otevøen k soukromým 
návštìvám.

Pátek 26.12.2008, Svátek sv. Štìpána, 
prvomuèedníka
Mše svaté jako v nedìli; 6.30 a 10.00 èesky, 8.00 
a 17.00 polsky.
Pøed veèerní mší svatou v 16.30 poklona Svátosti 
Oltáøní a sv. požehnání.

Nedìle 28.12.2008, svátek Svaté Rodiny, 
Ježíše, Marie a Josefa
Mše svaté 6.30 a 10.00 èesky, 8.00 a 17.00 polsky.
Pøed veèerní mší svatou v 16.30 poklona Svátosti 
Oltáøní a sv. požehnání.

Støeda 31.12.2008, sedmý den v oktávu 
Narození Pánì
6.35 – èesky, 17.00 polsky
Pro všechny, kdo chtìjí Pánu za uplynulý rok 
podìkovat, bude výstav Nejsvìtìjší Svátosti 
Oltáøní k tiché a soukromé adoraci od 15.00 hodin. 
V 16.45 bude dìkovná pobožnost a Te Deum za 
uplynulý rok, prosba o Boží pomoc do nového roku 
a pak mše svatá.

Ètvrtek 1.1.2009, Slavnost Matky Boží, Panny 
Marie
Mše svaté jako v nedìli; 6.30 a 10.00  èesky, 8.00 a 
17.00 polsky.
Pøed veèerní mší svatou v 16.30 poklona Svátosti 
Oltáøní a sv. požehnání.

Poøad bohoslužeb v prosinci

most

§ §Nedìle 7.12.2008 - 2. nedìle adventní; 6.30 Každý poslední pátek v mìsíci v prùbìhu 
a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 èesky. celého školního roku se modlíme za dìti, 

§Pondìlí 8.12.2008 - Slavnost Panny Marie, mládež, žáky, studenty, katechety, uèitele a 
poèaté bez poskvrny prvotního høíchu. vychovatele pøi veèerní adoraci Nejsvìtìjší 

§Nedìle 14.12.2008 - 3. nedìle adventní; Svatosti Oltáøní od 16.00 hodin (mimo dobu 
6.30 a 10.00 èesky, 8.00 a 17.00 polsky. postní).

§ §Nedìle 21.12.2008 - 4. nedìle adventní; Mše svatá v Domovì dùchodcù na Sosnì je 
6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 èesky. každý pátek v 15.30. Pùl hodiny pøed 

§Sobota 27.12.2008, svátek sv. Jana, apoš- zaèátkem mše svaté je možno pøistoupit ke 
tola a evangelisty, mše svaté 6.35 polsky a svátosti smíøení.  

§7.20 èesky; odpoledne od 15.00 probìhne Mše svatá v Nemocnici Sosna je sloužena 
setkání farnosti v mìstském kinì KOSMOS. každou sobotu v 15.30. Pøede mší sv. 

§Pátek 2.1.2009 první pátek v mìsíci. pøíležitost ke svátosti smíøení.
§Nedìle 4.1.2009 - 2. nedìle po Narození 

Pánì; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 
èesky.

§V dobì adventní jsou každé pondìlí (6.35), 
støedu (17.00) a sobotu (17.00) slouženy 
rorátní mše svaté.

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

§Poslední nedìle v mìsíci  - Mariánské 
veèeøadlo.

§V prùbìhu týdne mše svaté zaèínají v 6.35 a 
17.00 hodin. V pondìlí, støedu, pátek - ranní 
èesky, veèerní polsky. V úterý, ètvrtek, 
sobotu - ranní polsky, veèerní èesky. 

§Každý ètvrtek od 16.00 a první pátek po 
ranní mši svaté je výstav Nejsvìtìjší Svá-
tosti Oltáøní. 

§Každý pátek po ranní i veèerní mši svaté je 
výstav Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní s modlit-
bou Korunky k Božímu Milosrdenství.

§První pátek v mìsíci - litanie a zasvìcení 
Božskému Srdci Ježíšovu. 

§

Nedìlní a sváteèní
liturgie v prosinci

Redakce neruèí za jazykový sled jednotlivých 
mší sv. Sledujte vývìsku v kostele!

Pøíští èíslo MOSTu 

vyjde 11. ledna 2009. 

Pøíspìvky mùžete zasílat 

do 31.12.2008.

Intencje Apostolstwa Modlitwy 

- prosinec 2008

Intencja ogólna: 
Aby Koœció³, wobec rozprzestrzeniaj¹cej siê 
cywilizacji przemocy i œmierci, wspiera³ 
cywilizacjê ¿ycia wszelkimi apostolskimi i 
misyjnymi œrodkami.
Intencja misyjna: 
Aby chrzeœcijanie przebywaj¹cy w krajach 
misyjnych potrafili przekonaæ tamtejszych 
mieszkañców, ¿e Dzieci¹tko narodzone 
w stajni betlejemskiej niesie œwiatu œwiat³o 
nadziei.
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Vánoèní poøad bohoslužeb

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

*  *  *

sobota 20.12.2008     9.00 – 12.00
14.30 – 18.00

Vánoèní svatá zpovìï
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