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Dlouho jsem pøemýšlel, jaký titu- nepøišel na svìt proto, aby nám sám jsou hodnoty, které jsou bez Boha a 
lek dát tomuto novoroènímu rozjímá- vybral a ustanovil parlament, aby sám náboženství nemyslitelné. Znám ty 
ní. Vzpomnìl jsem si na svoje dìtská mávnutím èarovného proutku vytvo- fráze: já v Boha vìøím, ale církev k 
léta, kdy jsme na Nový rok zpívali pøi øil bez našeho pøièinìní nebe na zemi. nièemu nepotøebuji. Kdyby mluvil 
mši svaté právì tuto píseò: - Pøeslavný Toto je velmi idealistický pohled, podobnì lékaø: Já potøebuji nemocnici, 
den jest k nám pøišel, v nìmž má býti ale mnoho lidí tuto pøedstavu má. ale nepotøebuji žádné nástroje ani 
každý vesel, radujme se, veselme se v Slýcháme nìkdy, jak se na to èi ono léky… Kdyby takhle mluvil umìlec: já 
tomto novém roce. To ještì nebyl spo- mùže Bùh dívat? Pøitom nám jaksi potøebuji talent a nadání, ale nepotøe-
leèný kancionál, mìli jsme sbírku písní uniká pravda formulována sv. buji ani štìtec, ani plátno, ani notovou 
a modliteb, ze které se v bývalé Augustinem, že totiž Bùh nás stvoøil osnovu, ani hudební nástroj… Èlovìk 
Apoštolské administratuøe èeskotìšín- bez nás, ale nespasí nás bez nás. A tady je budován díky Božím darùm, které 
ské zpívalo na Frýdecku. Ale pojïme k je pole pùsobení Ježíše Krista nedává Bùh bezprostøednì, stejnì jako 
vìci. Vykupitele: Všem, kteøí jej pøijali dal mi elektrárna nedá bezprostøednì elek-

Zaèínáme nový rok 2007 a ve chví- moc stát se dìtmi Božími. Pokud tøinu bez vedení, zásuvek a šòùry. 
li, kdy berete do rukou toto první èíslo dospìlí dìti nepokazili, pak tyto dìti Pøedstavme si školu bez uèitelù, auto-
Mostu máme již první týden nového mají rády své rodièe, vìøí jim a žijí s bus bez øidièe, letadlo bez pilota, vaøení 
roku za sebou. Nový rok je èasem poèí- nimi ve shodì. Tìžko si dovedou pøed- bez nádobí, švadlenu bez jehly a nití… 
tání i pøedsevzetí a já bych rád obrátil stavit, že by žily bez nich. Pøijde ale Na adresu všelijakých tuneláøù a pod-
pozornost k Hodu Božímu vánoènímu doba dospívání, která je dobou vodníkù slyšíme z nejednìch rozzlobe-
L.P. 2006, kdy jako vždy v poledne významnou, ve které dìti zaèínají ných úst  - že se nestydí…! A co je to 
pronesl Svatý Otec Benedikt XVI. svoje vzdorovat: Vidìly, že kamarád má to èi stud? 
vánoèní poselství Mìstu a Svìtu. ono, mùže jít tam èi onde a ony ne - a Kdyby byla církev zbyteèná, jistì 
Zaèínal tehdy otázkou:- Potøebuje je oheò na støeše. Rodièe jsou staro- by ji Ježíš Kristus neustanovil, ušetøil 
tento svìt Spasitele? A pak zaèal vypo- módní, nièemu nerozumí, nepøejí by si jistì i øadu zklamání a bolesti. 
èítávat øadu úspìchù dnešního èlovì- svým dìtem… Prostì až bude mít osm- Ovšem církev to jsme my všichni 
ka, vìdy a techniky, které svìdèí o náct, odejde z domu a pak všem ukáže, pokøtìní, vìøící a snažící se Ježíše 
tom, že èlovìk využívá rozum, aniž zaè je toho loket. A pak ukáže, že podo- Krista následovat. Jenomže kdysi polo-
nìkdy tuší, že právì rozum je Boží dar. benství Ježíše Krista o marnotratném žil jeden èlovìk zajímavou otázku: 
Jinak by nic nepoznal ani nevymyslel. synu, který otci ukázal jen to, že doká- Nezdá se vám, køes�ané, že vás není 
Mluvil o vìcech, které mohou souèas- zal odejít z domu, utratit peníze… a ani vidìt, ani slyšet?  Máme v Písmu 
ného èlovìka naplnit hrdostí. Pak ale pak byl rád, že se mùže vrátit. Pøichází svatém hezká pøirovnání: kousek kva-
zaèal mluvit o vìcech, o kterých se v mizerných šatech, bez haléøe… su, který prokvasí celé tìsto, obraz 
moc nepíše, ani o nich moc neslyšíme, Neukázal nic. soli, jejíž špetka dává chu� celému 
ale které jsou. To jsou nejrùznìjší pro- Je to podobné, jako v dospívání: hrnci jídla, svìtlo, které se stává ve tmì 
jevy lidské bídy, bídy a úzkosti èlovìka otec a matka nerozumí nièemu, ale dùležitým orientaèním bodem… 
i lidstva. Kdyby na nì èlovìk staèil kamarádi…! To je zdroj inspirace. Tady Køes�ané, neschovávejme se za zády 
sám, nebo jen pomocí vìdy a techniky, je to podobné: Církev nic neví, nièemu Ježíše Krista, ale buïme viditelní a 
pak by je jistì dávno vyøešil. Takže z nerozumí, kdo by ji bral vážnì? Jistì slyšitelní. Ani Ježíš Kristus se nescho-
celého ne pøíliš dlouhého, ale opravdu tady není církev od toho, aby nám ona vával za zády Otce. Ani Svatý Otec se 
velmi trefného a obsažného poselství tvoøila parlament, aby nám tvoøila neschovává za davy, ale promlouvá s 
vyplynulo, že svìt Spasitele potøebuje. státní rozpoèet, aby knìží èi biskupové celou moudrostí a váhou svého úøadu.
Hned po svátcích jsem èetl nìkolik kandidovali ve volbách… Posláním S tichou církví se dnes poèítá a 
trefných reakcí na ono poselství i na církve je být nástrojem Božím ve for- když by se nìco ze smìru od ní šustlo, 
stav, ve kterém se nacházíme. Poprvé mování èlovìka, který jistì potøebuje už je tu pojistka:
vstupujeme do nového roku znát matematiku, pøírodní zákony, vytahování starých krámù tøeba 

v podstatì bez vlády. Pùl roku trva- medicínu, ekonomiku, ale kterému jak se to stalo pøed vánocemi v podobì 
jí rùzná jednání, rozhovory, pokusy, taky nesmí scházet slušnost, zodpo- spolupracovníkù StB a jiné vìci. Jistì 
ale i rùzná osoèování vìdnost, poctivost, pokora, schopnost to není radostná vìc, ale je právem a 

a my se ptáme proè? Ježíš Kristus soužití s jinými a pak taky stud. A to povinností církve, aby to øešila ona 

Přeslavný den jest k nám přišel…

Kéž nadcházející rok Pánì 2007 je pro Vás požehnaným èasem štìstí, radosti a pohody.
Niech nam wszystkim w roku 2007 b³ogos³awi Bóg Ojciec, Syn i Duch Œwiêty.

Pour Feliciter 2007.
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Adwent - to czas czuwania, by Bóg nie przyszedł do nas nadaremnie
„Cz³owiecze, który z przyjemnoœci¹ przygl¹- jako dìti na svého otce. Naše dny jsou plny 
dasz siê dzie³om w³asnej rêki, owocom w³asne- darù od Boha. Dìkujeme-li Bohu, pozvedáme 
go geniuszu, do Ciebie mówi Chrystus: Nie se na jeho úroveò. Bùh øídí všechny životní 
zapominaj o Jedynym, który stworzy³ to situace s láskou. Pøijímáme-li jeho lásku, zaèí-
wszystko! Nie zapominaj o Stwórcy!” náme hledìt na všechno jeho oèima. Všechno 

je dar Boží i ty nejmenší vìci. Všechny dary 
                                           Jan Pawe³ II, 1990 vcelku tvoøí život. Krásný nebo smutný. Podle 

toho, jak jich používáme. Vdìènost rozšiøuje „B³ogos³aw, duszo moja, Pana, i ca³e moje 
naše srdce a pøináší nám štìstí. Smyslem vdìè-wnêtrze - œwiête imiê Jego! B³ogos³aw, duszo 
nosti je nejenom oslava Boha, který to vše moja, Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego 
dává. Vdìènost vede k tomu, abychom nevní-dobrodziejstwach!”
mali v životì pouze negativní vìci, jenom to, co                                                 Psalm 103, 1-2
nás trápí a bolí. Abychom tu bolest, utrpení, 

Nie powinniœmy traciæ czasu danego nam nespokojenost dokázali pøijmout jako souèást 
przez Boga w okresie Adwentu tylko na Božího plánu, programu s námi, který skonèí 
sprz¹tanie, zakupy i pieczenie. Powinniœmy jedinì dobøe. Vdìènost mìní úhel pohledu na 
zadbaæ tak¿e o czystoœæ w³asnej duszy i przy- skuteènost a vede k radosti. Ten, kdo je vdìèný, 
gotowanie Panu Bogu piêkniejszego domu w si je vìdom, že on sám není pùvodcem své 
naszych sercach ni¿ to nasze ziemskie miesz- existence. Uznává, že to, co potøebuje k životu, 
kanie. není v jeho moci, ale musí mu to být darováno. 
W poniedzia³ek 11 grudnia w siedzibie biskupiej Vdìèný èlovìk je schopný vztahu, protože stojí 
w Ostrawie odby³o siê spotkanie przedstawi- za tím co pøijal jako dar a cítí se vnitønì puzen 
cieli parafialnych wspólnot seniorów z ca³ej darovat dál, co sám pøijal. Takový èlovìk ví, že 
diecezji ostrawsko-opawskiej. W czasie støed jeho života není v nìm samém, ale mimo 
radosnego oczekiwania na przyjœcie Pana nìj, že za sebe vdìèí Bohu...
Jezusa biskupski wikariusz, który ma w swej … Aby køes�an byl spasen, nemùže žít bez 
opiece Charitê i seniorów P. JUDr. ICLic. Pavel zábran. Druhá skuteènost každé adventní doby 
Forgaè, Obl.OT, postanowi³ zadbaæ o nasze je shrnuta do známých Ježíšových slov: Bdìte 
duchowe odnowienie i przygotowa³ dla nas a modlete se. To je cesta k tomu, aby èlovìk 
wspania³e rekolekcje. Wyg³oszone S³owo Bo¿e neš�astnì nezahynul, ale aby dospìl k Ježíši 
przypomnia³o nam o naszych zaniedbaniach Kristu a k vlastní spáse. Bdít není otázkou 
dotycz¹cych wyra¿ania wdziêcznoœci Panu nespavosti. Bdít znamená nedát se ukolébat 
Bogu za otrzymane dary, pomog³o obecnym w monotónností života, neupadnout do sebejis-
szukaniu w³aœciwej drogi do osi¹gniêcia toty nad svými úspìchy, nepøestát vìdìt o zlu, 
w³asnej œwiêtoœci, orz pog³êbi³o nasze wiado- které se chce èlovìka v nejrùznìjších podobách 
moœci dotycz¹ce znaczenia s³owa „bdít czyli zmocnit. Bdít znamená i snahu pøevzít odpo-
czuwaæ”. Na pewno po przeczytaniu tych krót- vìdnost za tento svìt, za zemi i dobu, kterou dal 
kich fragmentów niejeden z parafian zastanowi nám Bùh Stvoøitel jako dar k dispozici. Bdít 
siê nad sob¹ i nad w³asnym ¿yciem. znamená rozlišovat, co nás pøivádí k Bohu a co 
„... Panna Marie svou radost a vdìènost vùèi nás odvádí od Boha, co nám Boha zatemòuje. 
Bohu, jako Stvoøiteli a tvùrci všeho dobra na Bdít znamená aktivnì vnášet do tohoto svìta 
svìtì v prùbìhu lidských dìjin, vyjadøuje ve dobro, dobré skutky a užiteèný život. Bdít zna-
svém Magnificatu. Dává nám tím sama pøitažli- mená, abychom nepøestali vìdìt a vnímat, kam 
vý pøíklad vdìènosti k Bohu za celý náš život v smìøuje celý náš život. Druhý požadavek 
celku i v jednotlivých detailech. Vybízí každého Ježíše Krista je modlit se. Modlitba znamená 
z nás k vdìènosti a k radosti. Vdìènost nepatøí udržovat své stálé spojení s Bohem. Tedy celý 
k souèasnému životnímu trendu a jaksi se spo- život protkat modlitbou a to tak, že každou 
leèensky nenosí a mnohdy také mizí mezi námi práci, každou starost, každé rozhodnutí, èin 
køes�any navzájem. Hlavnì vùèi Bohu, našemu nebo jednání zaøadíme do modlitby, která 
Stvoøiteli. Naše modlitby se stávají jenom pro- vyrùstá z víry, až už jde o modlitbu osobní nebo 
sebnými a ne dìkovnými. Samozøejmì máme spoleènou. Nejenom bìhem doby adventní, ale 
prosit Boha o jeho dary a obracet se na Boha bìhem celého života máme žít radostnì a s 
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sama bez zvelièující asistence medií, 
stejnì jako i naše osobní hygiena se 
nedìje s mediální asistencí. Smetí a 
špína patøí do odpadkového koše a do 
kanálu, nikoliv na veøejnost. Je jasné, 
že dnes nejde ani tak o èistotu a prav-
du, jako spíše o zahalení vìcí, které se 
dìjí dnes a zde. 

Takže on ten nový rok bude tako-
vý, jaké místo v nìm a ve svém životì 
dáme Ježíši Kristu -Vykupiteli, ale 
nejen jeho osobì, ale i nástrojùm, se 
kterými pracuje. To je každý z nás, to 

je papež Benedikt XVI., jeho pøedchùd-
ci a jednou i nástupcové, to jsou bisku-
pové a jejich spolupracovníci. Medicína 
bez lékaøù, škola bez uèitelù, švadlena 
bez jehly- to jsou „novinky“ k pou-
smání. A� nás celým rokem provází s 
Božím požehnáním, moudrostí i 
schopností neskrývat svou víru i 
moudrá zkušenost jednoho z filozofù: 
„Nejvyšší dokonalostí èlovìka je vìdo-
mí, že potøebuje Boha.“ 

                                     P. František

nadìjí oèekávat svou definitivní budoucnost v 
Kristu…

…Souèasný svìtec nemluví pøíliš o Bohu s 
lidmi, zato mluví dennì s Bohem o lidech kolem 
sebe. Modlí se za nì. Vyznaèuje se prostotou a 
jednoduchostí ve všem. Pøijímá každou radost-
nou událost jako Boží dar. Každou zlou a bola-
vou událost jako školu pevnìjší víry v Boha. Žije 
všedním životem, ale s nevšední láskou. Svìtec 
dnešní doby zná své dobré i špatné vlastnosti. Z 
tìch dobrých se raduje a staví na nich své celé 
sebevìdomí, svou sebejistotu. A s tìmi špat-
nými se postupnì potýká. Na druhé nežárlí. Ví, 
že jen tuctoví lidé se bojí, že je nìkdo pøedstih-
ne. Dnešní svìtec se nikomu nevnucuje, ale je, 
existuje a svítí kolem sebe jako lampa na svíc-
nu. Køes�anství je návod, jak hezky, stateènì a 
dobøe prožít tento náš život. Návod od samého 
výrobce života, od Boha Stvoøitele…“

To tylko fragmenty tego co dotknê³o nie tylko 
naszego umys³u, ale g³ównie serce.

Czuwaæ adwentowo, to uczyæ siê modliæ, 
myœleæ i kochaæ na wzór Syna Bo¿ego, w 
którym Ojciec objawi³ nam nasz¹ w³asn¹ wiel-
koœæ i powo³anie. Czuwaæ, to odwa¿nie przy-
gl¹daæ siê temu, co robiê ze skarbem mojego 
¿ycia i z moim powo³aniem do œwiêtoœci. 
Naprawdê czuwaæ znaczy naprawdê kochaæ!

                                         Irena Szymonikowa

Patnáctý lednový den oslaví členka redak-
ce MOSTu paní Iveta Kozoková své 40. 
narozeniny. Při této příležitosti si dovolu-
jeme níže uvedenou kytici našich přání 
uvést slovy již z dob antiky: „Ubi tu Gaius, 
ibi ego Gaia“  Kde ty Gaje, tam i já Gaja. 

Milá a drahá Ivetko, 
touto svatební formulí, kterou ve starém 
Římě slibovala dívka, že půjde vždy za 
svým manželem, začínáme naše přání. A 
proč? Před měsícem tvůj Marian oslavil 
své stejné životní jubileum a Ty ho v tom 
následuješ měsíc poté.
My, kolegové a přátelé z MOSTu, Ti přeje-
me především Boží ochranu a požehnání, 
mateřskou pomoc Panny Marie a přímluvu 
všech svatých Božích. Budeš-li mít toto, 
budeš mít všechno, tedy i zdraví, štěstí a 
lásku a vše, co jen člověk může přát.
Děkujeme Ti rovněž za to, že jako biblická 
Marta se o nás staráš při uzávěrkách 
MOSTu a pokaždé s ochotou a radostí 
přijímáš celou redakci pod svoji střechu. 
Jsme rádi, že patříš k nám.
                                                    Redakce 
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Milí bratøi a sestry! nesetkali s Ježíšem Kristem, že nikdy nezakusili 
Na Setkání farnosti v Kulturním domì Trisia, Boží lásku, Boží milosrdenství nad  høíchy, 
které se uskuteènilo dne 27.12., mne nikdy nezakusili ten pravý Boží pokoj, který svìt 
moderátoøi pozvali na pódium, abych øekl pár nemùže nikdy dát! A tak se lidé dnešního svìta 
slov o tom, co jsem prožil v tomto posledním plahoèí pod tíhou svých høíchù, nevìdí proè 
období. Já jsem svùj krátký pøíspìvek zaèal nedokáží klidnì spát, proè nedokáží odpustit, 
zmínkou o jednom knìzi, se kterým jsem se mají strach z problémù, z tìžkostí... a tak utíkají 
nedávno setkal, a vánoèním zamyšlením, které pryè z reality. Køes�an je naopak ten, kdo 
mi vyprávìl. Myslím, že nebude na škodu tuto neutíká, kdo netouží žít život bez problémù, 
myšlenku znovu zopakovat i pro ty z vás, kteøí protože ví, že ve svých problémech se mùže 
se tohoto setkání nezúèastnili, a to i proto, že setkat osobnì s Kristem, že právì tam mùže 
mi pomùže nastartovat mé krátké povídání o zakusit jeho pøítomnost a jeho pomoc.
tom, co jsem zažil a èeho jsem byl svìdkem Je mi líto lidí, kteøí odmítají Boha, kteøí se 
bìhem tohoto období na misiích v zemích spoléhají jen na své vlastní síly, kteøí si myslí, že 
bývalé Jugoslávie. už jen uvažovat o existenci Boha ve 21. století 
Tato vánoèní myšlenka znìla takto: „Když Bùh je absurdní. Tito lidé ani netuší,  jak veliké vìci 
stvoøil Adama a Evu v ráji, tak vše bylo pøipravil Bùh pro ty, kteøí ho milují, jak øíká 1. 
harmonické. Èlovìk žil jeden vztah totální List Korintským 2,9: „Co oko nevidìlo a ucho 
dùvìry k Bohu. Po èase ale pøichází Pokušitel v neslyšelo, co ani èlovìku na mysl nepøišlo, 
podobì hada, který se snažil první lidi pøipravil Bùh tìm, kdo ho milují.“
pøesvìdèit o tom, že Bùh èlovìka omezuje, A proè chodit do  kostela poslouchat øeèi 
když mu nedal možnost jíst z úplnì všech nìjakého faráøe? Krásnou odpovìï na tuto 
stromù z rajské zahrady, že Bùh vlastnì pro otázku dává napø. sv. Giacomo della Marca: 
nìho nechce dobro, že Bùh èlovìka vùbec „Boží slovo zasévá lítost nad høíchy, fialku 
nemiluje. Adam a Eva uvìøili hadovi a uèinili to, pokory, rùži lásky, lilii èistoty, bázeò a lásku 
co jim Bùh zakázal. A co se tím stalo? Boží, touhu po vìèných hodnotách, rozlišování 
Stalo se to, že od té chvíle Adam ztratil svùj v hodnotách pozemských, krásu všech ctností. 
vztah totální dùvìry k Bohu. Ale ztratil ho také k Ty, Boží slovo, osvìcuješ lidská srdce, ty 
Evì, tzn. k druhému èlovìku a utekl se schovat, nasycuješ hladové, tìšíš zarmoucené, ty rodíš 
protože mìl strach. Tím, že zahalil své tìlo listy, v mysli èlovìka vše dobré a dáváš vzejít 
tím dal najevo, že má strach pøed druhým ctnostem; ty vytrháváš lidské duše z chøtánu 
èlovìkem, aby ho ten druhý nevidìl takového, Zlého, ty ospravedlòuješ špatné lidi a z 
jakým je. Ale z èeho mìl nejvìtší strach? Z pozemských je promìòuješ v nebeské.“ 
Boha! (Sermones Dominicales, I, 376) 
Co však udìlal Bùh v dìjinách lidí proto, aby se Toto, co možná zaznívá v tìchto slovech tak 
èlovìk k nìmu mohl opìt pøiblížit bez toho, aby trochu teoreticky, já jsem vidìl zkonkretizováno 
poci�oval strach? Narodil se jako MALÉ bìhem tohoto pomìrnì krátkého období v 
BEZBRANNÉ DÍTÌ, aby èlovìk nemìl strach z životì mnoha lidí. Ten, kdo se zaène každý den 
Boží velikosti a nezmìrnosti. Dítì - už jen tím, že dívat na Ježíše Krista, tzn. kdo skuteènì 
je dítì - vzbuzuje v èlovìku cit, nìhu, lásku a poslouchá Slovo s otevøeným uchem a 
pøijetí...“ srdcem, kdo zaène žít takovou každodenní 
A tady zaèíná moje svìdectví z tohoto èasu dynamiku obrácení: tzn. když obèas padne, 
misií v zemích bývalé Jugoslávie, které mi Pán hned zase vstane a jde dál a hledá upøímnì to, 
dopøává jako jednu milost. Já mohu dnes co Bùh po nìm v životì chce, tento èlovìk 
konkrétnì dosvìdèit to, že ti lidé, kteøí pøijali skuteènì objeví, že Bùh je milující Otec, a 
ohlašované slovo, kteøí pøijali Ježíše Krista do dostane také schopnost pøijímat druhé lidi 
svého života tak opravdovì, že tito lidé znovu takové jací jsou bez toho, aby je soudil èi 
získali tu ztracenou dùvìru k Bohu, a že také mìnil... dostane schopnost MILOVAT.
nabyli dùvìry a otevøenosti vùèi druhým lidem, A toto bych chtìl popøát, bratøi a sestry, vám i 
tzn. nabyli to podstatné, co Adam a Eva v ráji sobì do toho nového roku 2007, do kterého 
ztratili, když neposlechli Boha a chtìli si udìlat jsme vstoupili, s prosbou o vaši modlitbu, která 
svùj vlastní plán pro život. Já jsem toto vidìl je pro mne velmi cenná a dùležitá.
reálnì uskuteènìno napø. v mnoha manžel- Pokoj vám!
ských párech, které byly pøed rozvodem èi                                                  Zdenìk Gibiec  
doslova jen tak „snášely“ svùj osobní vztah ke 
svému životnímu partnerovi; ale také napø. v 
mladých lidech, kteøí brali drogy, èi dokonce 
pomýšleli na sebevraždu, protože nevidìli 
smysl svého života. 
Já jsem skuteènì vidìl, jakým pøevratným 
zpùsobem pùsobí Boží slovo a moc v tìch, kdo 
pøijali Ježíše Krista do svého života. Ne toho 
malého Ježíška v jeslièkách na senì, ale Ježíše 
Krista vzkøíšeného, který má moc zmìnit srdce 
èlovìka, který má moc vytáhnout èlovìka z 
beznadìje a dát smysl celému lidskému životu i 
s jeho køíži, tìžkostmi èi prohrami.
Dnes si mnozí lidé dìlají legraci z katolické 
Církve, z kostela, ... Je to proto, že se nikdy 

MALÉ VÁNOČNĚ - NOVOROČNÍ ZAMYŠLENÍ (napø. nìkterá modlitební setkávání). Ale jsou tu 
a stejnì jako „aktivity veøejné“ i ony obohacují 
život celé farnosti. Vždy� i Ježíš vedle svého 
veøejného pùsobení žil skrytý život v Nazaretu, 
život, o kterém toho moc nevíme. Avšak i tato 
skrytá Ježíšova léta mìla veliký význam pro 
celé dìjiny spásy, i z nich mùže Církev èerpat 
pøíklad pro svùj vlastní život. Vždy� staèí se 
jenom vrátit k minulé nedìli a k svátku Svaté 
Rodiny  ohromného a nevyèerpatelného zdroje 
inspirací pro život všech lidských rodin i život 
duchovní farní Rodiny. 
Ale zpátky k tématu… Život, bohatství, radost, 
ale tøeba i bolesti farnosti se zrcadlí jistì v jejich 
dìtech, tj. v nás všech. Každá i zdánlivì 
bezvýznamná malièkost se nìjakým zpùsobem 
dotýká i Církve a naopak i události v Církvi, o 
které tøeba zrovna nejevíme zájem, mají vliv na 
náš osobní život. To je ono „spoleèenství 
svatých“, v které vìøíme a které vyznáváme. 
Každé zpøítomnìní Kristovy kalvárské obìti ve 
mši svaté pøináší plody nejen pro pøítomné v 
kostele. Jeho pøesvatá Krev se pøece prolévá za 
mnohé… Ano, mše svatá, slavení svaté liturgie  
i to patøí k nepøehlédnutelným každodenním 
„aktivitám“ v naší farnosti. A od toho se pak 
odvíjejí aktivity další. „Život vìøících, jejich 
chvála, jejich utrpení, jejich modlitba, jejich 
práce jsou spojeny s Kristovou chválou a 
modlitbou, s jeho utrpením a prací i s jeho 
bezvýhradnou obìtí a tím získávají novou 
hodnotu“ (KKC 1368). Každá další èinnost ve 
farnosti  modlitební kroužky, poutì, koncerty, 
rùzná spoleèenství, návštìvy nemocných a 
potøebných, vánoèní a velikonoèní besídky, 
Mikuláše, dny matek, charitní akce, materiální 
finanèní pøíspìvky i duchovní modlitební 
pøíspìvky, ale také „denní služby“ ve farnosti  u 
oltáøe, na kùru, úklidové a kostelnické práce, 
služby ve farním domì,… všechny èerpají z 
Krista a ke Kristu smìøují  „Ad maiorem Dei 
gloriam“  k vìtší cti a slávì Boží. 
Nacházíme se na zaèátku Léta Pánì 2007, pøed 
sebou máme èistý a nepopsaný list, který se 
bude postupnì zaplòovat. Èím? Støípky našich 
životù  novými zkušenostmi s naším Bohem a 
Pánem  v Eucharistii, v našich bližních, 
zkušenostmi, které budou nabývat nejrùznìjší 
podobu  materiální èi duchovní. Možná nìkdy 
si nebudeme vìdìt rady a položíme si otázku  
jak dál? Pøece jednoduše! Ani na chvíli 
nezapomínejme, že tam „na kopci“ v kostele 
máme smìrovku, která vede naše životy, 
prozaøuje je èerveným svìtlem svatostánku, 
žehná a pomáhá. Mìjme však také na pamìti, 
že kostel a svatostánek jsou opravdu „pouze 
smìrovky“, je to místo našeho spoleèného 
setkávání s Bohem, avšak nesmírného a 
všemocného Boha nelze „uvìznit“ v malé a 
temné komùrce svatostánku. Svatostánek je 
sice ohniskem duchovního života farnosti, ale 
živého Boha potkáváme na všech svých 
cestách. A to Vám všem, milí spolubratøi a 
spolusestry pøejeme do celého roku 2007  
abyste milosrdného Boha, kterého potkáte, 
také svým srdcem s urèitostí poznali a spolu s 
apoštolem Tomášem byli schopni øíci: „Pán mùj 
a Bùh mùj!“

za celou redakci MOSTu napsal
Stanis³aw Janczyk

Milí farníci, když jsme tak pøemýšleli o tom 
všem, co se v naší farnosti v roce 2006 událo, 
abychom Vám mohli pøinést retrospektivu 
všech tìch události i ve farním èasopise, znovu 
jsme si uvìdomili, že jsme živou a aktivní 
farností, by� jsou i takoví, kteøí tento názor 
nesdílejí. Jsme si vìdomí, že jsme urèitì 
nepodchytili všechno, buï z dùvodu nedokona-
lé a zapomìtlivé lidské pamìti anebo prostì 
nìkteré události, akce a aktivity probíhají 
skrytì, jsou záležitosti nìkolika rodin èi jedincù 

Editoriál
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Leden 2006: 
1.1. - koncert PS Martinù ve farním kostele
8.1. - koncert chóru Zgoda w naszym koœciele
15.1. - ve farním kostele koncertoval ženský 
soubor Hallevaj z farního sboru SCEAV v Tøinci
22.1. - Jase³ka Tradycyjne w Cieszynie, z 
Trzyñca wyruszy³y 2 autobusy
25.1. - papež Benedikt XVI. vydal svou první 
encykliku „Deus caritas est“ - ve velmi omeze-
ném rozsahu probìhla Tøíkrálová sbírka 2006, 
jedna z akcí Èeské katolické charity. 
- tradièní a oblíbený ples Charity Tøinec se letos 
poprvé od roku 1997 nekonal

Únor 2006:
11.2. - u pøíležitosti svìtového dne nemocných 
se v naší farnosti konaly modlitby o nová knìž-
ská a øeholní povolání, 
18.2. - na setkání pøátel Radia Maryja se nám 
pøedstavily zástupkynì sester alžbìtinek z Jab-
lunkova
28.2. - na post øeditele Charity Tøinec rezigno-
val její druhý a prozatím poslední øeditel, pan 
Ing. Martin Plitko. Tímto fakticky Charita Tøinec 
ukonèila èinnost a byla formálnì zaèlenìna pod 
èeskotìšínkou charitu. O dalším osudu tøinecké 
charity se rozhodne v roce 2007. 
- zaøízení Slezské diakonie - poradna Elpis 
Tøinec zaèala nabízet svou pomoc postiženým 
rodinným násilím. 

Bøezen 2006:
1.3. - Popeleèní støeda, v kostele vypadla elek-
tøina, Otec Jan na to reagoval slovy ”Nìkdy je 
tøeba upadnout do naprosté tmy, abychom 
poznali pravé svìtlo”, a tak jsme zaèali pou� od 
tmy k velikonoènímu svìtlu.
10.3.-12.3. - postní duchovní obnova mládeže 
v jablunkovském františkánském klášteøe
12.3. - pracovnice Slezské Diakonie pøedstavily 
ve farním kostele aktivity této prospìšné orga-
nizace
- w Cieszynie film o Janie Pawle II
19.3. - przedstawienie w Cieszynie Misterium 
Mêki Pañskiej
19.3. - novým akolytou v naší farnosti se stal 
18-letý student gymnázia Michal Kendzior 
26.3. - žehnání chlebù pøi dopoledních mších 
svatých v rámci akce ”Misijní koláè” - vybráno 
bylo 45.700,- Kè.
26.3. - odpoledne probìhla Køížová cesta pro 
dìti
- v postní dobì v boèní kapli stál tradiènì Køíž 
dobrých skutkù, na který dìti vìšely symbolic-
ké kvìtinky za své dobré skutky
- u boèního vchodu do kostela probìhla rekon-
strukce vchodu na bezbariérový, s nákladem 
cca 135 tisíc Kè. 

Duben 2006:
1.4. - diecézní setkání mládeže ve Staré Vsi nad 
Ondøejnicí
9.4. - „velikonoèní“ návštìva dìtí v tøineckém 
domovì dùchodcù 
9.4. - tøineètí skauti prodávali u kostela karabá-
èe
22.4. - setkání pøátel Radia Maryja s manžely 

a

a

a

Heczkovými z Vendrynì, kteøí pøiblížili své zážit-
ky z turistických výšlapù „Górskie szlaki Jana 
Paw³a II“
23.4. - velikonoèní koncer t souboru 
CAMERATA a Štývarova dìtského sboru
24.4. - poutní slavnost hlavního patrona tøinec-
kého kostela sv. Alberta (pøenesena z 08.04.)

Kvìten 2006:
8.5. - setkání mládeže s O. biskupem 
Lobkowiczem na hoøe Kozubové
13.5. - návštìva tøineckých ministrantù a 
ministrantek knìžského semináøe v Olomouci 
21.5. - 1-wsza Komunia Œwiêta (10 dzieci)
28.5. - 1. svaté pøijímání (36 dìtí)

Èerven 2006:
3.6. - svatodušní vigilie
4.6. - pielgrzymka PKRD a SRM do 
Czêstochowy - spotkanie z Madzi¹ Buczek
04.06. - vyšlo jubilejní 150. èíslo MOSTu v 
historii s prvním editoriálem v jeho historii z 
péra Stanislava Janczyka
15.6. - procesja Bo¿ego Cia³a, ju¿ tradycyjnie 
by³ obecny O. Czes³aw, cudowna pogoda by³a 
przez ca³y tydzieñ
18.6. - pásmo o sv. Františku z Assisi, kterou 
pøipravila dvojice mladých z Olomouce
19.6. - 25.6. - wystawa Jan Pawe³ II w naszych 
sercach
22.6. - absolventský koncert Daniely Workové, 
tøinecké varhanice v KD TRISIA
27.6. - P. František Vrubel si pøipomnìl 25. 
výroèí svého knìžského svìcení a zároveò i 20. 
výroèí ustanovení do funkce tøineckého faráøe 
- byly instalovány nové branky u kostela, které 
mají zabránit vjezdu neukáznìných øidièù na 
dlažbu kolem kostela 

Èervenec 2006:
1.7. - dìkanátní setkání mládeže na Prašivé
14.7. - 16.7. - pou� národù na Zakarpatské 
Ukrajinì, zúèastnil se P. Josef Kaszper a spole-
èenství tøineckých matek
20.7. - 27.7. - piesza pielgrzymka do 
Czêstochowy pod przewodnictwem O. Jana
24.7. - 30.7. - tábor malé scholy v Trnávce

Srpen 2006: 
20.8. - wizyta Trzyñczan u O. Czes³awa w 
Jasienicy
26.8. - pou� do ostravské katedrály u pøíležitos-
ti 10, výroèí zøízení diecéze ostravsko-opavské; 
udìlení titulu monsignor 6 knìžím diecéze, 
mezi jinými i našemu panu faráøi P. Františku 
Vrublovi

Záøí 2006:
16.9. - diecézní pou� ministrantù, Ostrava - 
Stará Bìlá
17.9. - farní poutní slavnost, dopoledne slabý 
déš�, odpoledne pøi farním festynu nádherné 
poèasí 
22.9. - chór LAUDAMUS wyst¹pi³ na przegl¹d-
zie koœcielnych chórów Œl¹ska Cieszyñskiego 
w Albrechcicach k. Cz. Cieszyna
30.09. - místní organizace KDU-ÈSL pøipravila 
tradièní spoleèenskou akci „Vinobraní 2006 - 
Setkání pøátel dobrého vína“
- bylo obnoveno hlídání dìtí na faøe bìhem mše 
svaté v 10.00

a

a

a

a

a

- ve spolupráci s firmou Dexon bylo v kostele 
instalováno nové ozvuèení 
- v èeštinì byla vydána dùležitá publikace pro 
každého katolíka: Kompendium Katechismu 
katolické církve, tato publikace by nemìla chy-
bìt v žádné domácnosti naší farnosti, stejnì 
jako celý Katechismus katolické církve 

Øíjen 2006:
9.10. - farní zájezd do Ostravy a exkurze budo-
vy našeho biskupství a sousedního kostela sv. 
Václava 
17.10. - pielgrzymka sympatyków Radia 
Maryja do Jaworzynki - Trzycatku v Polsce
21.10. - pøednáška P. Franciszka Kubiena SJ, 
který pùsobí jako misionáø u malomocných v 
Indii 
22.10. - 26.10. - farní rekolekce vedl O. 
Czes³aw Bloch, téma “Wyp³yñ na g³êbiê”.
28.10. - mše svatá s udílením svátostí nemoc-
ných, tuto svátost pøijalo 176 lidí
- byla provedena kompletní výmìna všech oken 
v budovì fary za plastová okna, dílo provedla 
firma APS s.r.o.
- p. Bronislav Strokosz instaloval vnitøní osvìt-
lení kostelní vìže, díky tomu mùžeme vyzvánìní 
zvonù nejenom slyšet, ale i vidìt skrze zvednuté 
okenní žaluzie

Listopad 2006:
2.11. - zádušní mše svatá na høbitovì letos pro 
nepøízeò poèasí nebyla (první sníh)
12.11. - po mši svaté v 07.50 a 10.00 udìloval 
novoknìžské požehnání P. Marek Žukowski, 
kaplan v Hnojníku
14.11. - návštìva u P. Piotra Raka ve farnosti 
Slatina u Bílovce 

Prosinec 2006
- v adventu zaèala pøíprava dìtí k 1. svatému 
pøijímání
2.12. - svatý Mikuláš v naší farnosti
16.12. - vánoèní svatá zpovìï, zpovídalo 8 
knìží
17.12. - odwiedziny PKRD w Domu Opieki 
Spo³ecznej w Trzyñcu - Soœnie
27.12. - 13. setkání farnosti v KD TRISIA, w 
programe „Jase³ka Œl¹skie“ Ks. Grimma
30.12. - vánoèní výlet spoleèenství mládeže na 
Skalku
- v adventu probìhla akce Vánoèní strom ve 
prospìch obèanského sdružení Philadelphie - 
pøístav Oldøichovice, které podporuje dvì pìs-
tounské rodiny.

Celkem v roce 2006 bylo v naší farnosti pokøtì-
no 86 dìtí (v roce 2005 to bylo 65 dìtí), bylo 
udìleno 17 svátosti manželství (o rok døíve to 
bylo 20 svateb), pohøbeno bylo 95 farníkù (v 
roce 2005 to bylo 110 církevních pohøbù).

Sestavily spojené síly èlenù redakce èasopisu 
MOST

Pokud jsme na nìjakou zajímavou akci, událost 
èi aktivitu zapomnìli, omlouváme se, èlovìk je 
tvor zapomìtlivý a tyto støípky jsme poskládali 
tak, jak jsme je zachytili ve své pamìti a samo-
zøejmì i v MOSTech roku 2006.

a

a

a

Stalo se … AD 2006
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První pracovní den po Vánocích 2006 se naše farnost oplatku. Dìkujeme všem z vás, kteøí si našli èas a pøišli se 
sešla na již svém 13. Setkání. Místo konání bylo tradièní  podívat a vìøíme, že nám zachováte svou pøízeò. 
velký spoleèenský sál kulturního domu TRISIA v Tøinci  Dìkujeme všem dárcùm za finanèní podporu. Další 14. 
Terase. Zaèátek jsme tentokrát posunuli o hodinu, na Setkání farnosti se bude konat v sobotu 29. prosince 2007 
ètvrtou odpolední, aby se „stihli dostavit“ i ti, kteøí tøeba v na stejném místì a asi i èase. Budeme se na vás na všechny 
onu støedu pracovali a tøetí odpoledne by byla tìšit. 
„nedostupná“ nebo „naknap“. Pøi debatì o obsahu a 

                       Organizátoøi, sdružení Sanctus Albertus 
programu setkání tentokrát pøevážil názor, že výjimeènì 
udìláme monotematické setkání s jedním hlavním bodem. 
V minulosti používaný model mnoha rùzných programo-
vých bodù vèetnì tomboly byl pro rok 2006 opuštìn s 
tím, že by se pak setkání neúmìrnì protáhlo. K modelu 
„všehochuti a tomboly“ se urèitì zase v budoucnu 
vrátíme, ale to odboèujeme. Jako hlavní bod programu 
bylo zvoleno pøedstavení amatérských divadelníkù z MK 
PZKO Vendrynì pod názvem „Jase³ka Œl¹skie“, které 
napsal P. Emanuel Grim. V tomto pøedstavení vystoupilo v 
pìti dìjstvích celkem asi tøi desítky hercù, v krásných 
kostýmech a pøevlecích a podali velmi dobrý výkon, za 
který by se jistì nemuseli stydìt ani „opravdoví herci“. 
Režisérem byl pan Janusz Ondraszek (rozhovor s ním 
pøinášíme na jiném místì tohoto MOSTu), hudební 
doprovod obstarala Kapela Oldrzychowice pod vedením 
pana Stanis³awa Witose. Kromì toho jsme na scénu na 
úvod pozvali Otce Františka a Zdeòka Gibce, neboli naše 
„tváøe tady i ve svìtì“, kteøí nám øekli nìkolik hezkých 
slov. Závìr Setkání byl již tradiènì ve znamení lámání 

a

V ten vánoční čas 
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1. Kolik let sloužil Jákob za svoje ženy Leu a Ráchel?    
(1 Moj 29,18-30)

2. Kolik ryb ulovili učedníci po Ježíšově zmrtvýchvstání 
na jeho příkaz? (Jan 21,11)

3. Kolik džbánů vody nechal Eliáš vylít na obětní oltář? 
(1 Král 18,34)

4. Kolik písní složil Šalamoun? (1 Král 5,12)
5. Kolik roků měl Noe, když přišla potopa? (1 Moj 7,6)
6. Kolik malomocných z deseti přišlo poděkovat Ježíši za 

uzdravení? (Luk 17,6-18)
7. Kolik mužů a žen čekalo o letnicích na vylití Ducha 

svatého? (Skut 1,15)
8. Kolik přísloví složil Šalamoun? (1 Král 5,12)
9. Kolika let se dožil Metúšelach?  (1 Moj 5,27)

Biblický kviz - Kolik...? 10. Kolik bojovníků vybral Gedeón do bitvy s Midjánci? 
(Soud 7,6)

11. Kolik měsíců rodiče skrývali Mojžíše? (2 Moj 2,2-3)
12. Kolik šekelů vážily Abšalómovy vlasy? (2 Sam 14,26)
13. Kolik mudrců se přišlo poklonit narozenému Ježíšovi 

do Betléma? (Mat 2,11)
14. Kolik synů měl Davidův otec  Jíšaj Betlémský?          

(1 Sam 17,12)
15. Kolik kapitol má kniha Zjevení? 
16. Kolik stříbrných přijal Jidáš za zradu Ježíše?          

(Mat 26,15)
17. Kolik roků nepršelo za proroka Eliáše? (Luk 4,25)
18. Kolik hodin visel Ježíš na kříži, než zemřel?          

(Mar 15,25-34)
19. Kolik šekelů zaplatil David za pozemek, na kterém byl 

později vybudován chrám? (1 Par 21,24-22,1)
20. Kolik sourozenců měl Samuel? (1 Sam 2,21)

G³ównym punktem programu XIII Spotkania katolic- “Jase³ek Œl¹skich“ o których wystawienie proszony by³em 
kiej parafii trzynieckiej by³a sztuka teatralna „Jase³ka przez sympatyków naszego teatru a g³ównie by³ego 
Œl¹skie“ w wykonaniu teatru amatorskiego MK PZKO w naszego re¿ysera pana Jerzego Ciencia³ê. Jednak g³ównym 
Wêdryni. Przy tej okazji zapyta³em spiritus movens powodem wystawienia tej sztuki jest setna rocznica 
zespo³u pana Janusza Ondraszka coœ niecoœ o ich dzia³al- powstania stowarzyszenia Czytelnia Katolicka w 
noœci. Wêdryni. Ta sztuka by³a wystawiana zaraz po rewolucji 

przed piêtnastu laty i bardzo siê wtedy spodoba³a. Gra³o w MOST: Proszê przedstawiæ czytelnikom naszego czasopis-
tej sztuce o wiele wiêcej aktorów bo i czasu mieli ludzie ma parafialnego dzia³alnoœæ waszego ko³a a zw³aszcza 
wiêcej i ka¿dy pali³ siê do zagrania w tym spektaklu. Dziœ 

waszej grupy teatralnej? Czym siê zajmujecie? Dlaczego 
trudno ka¿demu wygospodarowaæ trochê wolnego czasu i 

w³aœnie teatr? 
cieszy mnie to, ¿e uda³o mi siê namówiæ tylu nowych i 

Janusz Ondraszek: Pozwolê sobie powiadomiæ m³odych ludzi.
Waszych czytelników o tym, ¿e teatr w Wêdryni ma 

MOST: Jak d³ugo przygotowaliœcie owo przedstawienie i 
tradycjê ju¿ od 1903 roku i ¿e to nasi pradziadowie 

ile razy i gdzie z nim wystêpowaliœcie czy te¿ macie w planie 
rozpoczêli budowaæ filary teatru amatorskiego na ca³ym 

wyst¹piæ?Zaolziu. Wêdrynia jest mo¿e takim ewenementem 
Janusz Ondraszek: Próby rozpoczê³y siê w po³owie pomiêdzy innymi miejscowoœciami na naszym terenie, bo 

listopada a by³o ich piêtnaœcie. Wa¿ne by³o jednak to, ¿e tylko w tej miejscowoœci teatr amatorski funkcjonuje bez 
wszystko inne uda³o mi siê za³atwiæ jeszcze du¿o wczeœ-przerwy (z wyj¹tkiem czasu okupacji) a¿ do dnia dzisiej-
niej. To inne, to muzyka o któr¹ postara³ siê Stasio Witos, szego. Wa¿nym argumentem przetrwania by³o lokum 
dalej scenografia w realizacji Leona Czadera, Dominika teatru a by³a to Czytelnia Katolicka w Wêdryni w której 
Nožki i mojej. Najwiêcej czasu by³o trzeba poœwiêciæ murach istniejemy do dziœ. Gramy komedie, dramaty jak 
nowym aktorom a by³a ich wiêkszoœæ. Owoce naszej polskich i czeskich tak równie¿ œwiatowej s³awy autorów. 
pracy sami mogliœcie oceniæ. W dniach 29 grudnia i 6 Wystêpujemy chêtnie gdziekolwiek nas zaprosz¹. Prawie 
stycznia przedstawimy siê naszej publicznoœci w Wêdryni tradycyjnie zapraszani jesteœmy do Polski na ró¿ne 
a w dniu 7 stycznia wystawimy tê sztukê w s¹siednim przegl¹dy i mo¿emy siê w ten sposób pochwaliæ naszym 
Goleszowie.dorobkiem za granic¹ naszego kraju. Teatr od niepamiêci 

by³ jednym z g³ównych œrodków do nienasilnego naucza- MOST: Jak siê wam wystêpowa³o na naszym Spotkaniu 
nia i pokazywania ludziom prawdy ¿ycia, ró¿noœci Parafialnym? 
charakterów i zachowania ju¿ istniej¹cych wartoœci. Dla 

Janusz Ondraszek: Bardzo jesteœmy wdziêczni za to, teraŸniejszych ludzi z³¹czonych z tym teatrem to przede 
¿e mogliœmy siê przedstawiæ na Waszym spotkaniu i wszystkim tradycja i utrzymywanie jêzyka naszych 
pokazaæ Wam nasze umiejêtnoœci. Ju¿ przed piêtnastu przodków.
laty graliœmy Jase³ka w ówczesnym Domu Kultury i by³a 

MOST: Co sk³oni³o Was do przygotowania „Jase³ek pe³na du¿a sala teatralna i gor¹ce oklaski. Dzisiaj te¿ 
Œl¹skich“ autorstwa O. Grimma? Proszê nam przedstawiæ odczuwaliœmy ciep³o nastawion¹ widowniê i czêste 
powody wyboru owej w³aœnie sztuki, owego tematu? oklaski. Taka sztuka powinna ³¹czyæ serca aktorów i 

widzów i to nam siê wszystkim chyba uda³o. Janusz Ondraszek: Ten rok by³ dla ca³ego zespo³u 
niezwykle pracowity. Od stycznia rozpoczê³y siê próby MOST: Pozwolê sobie w imieniu parafian trzynieckich 
sztuki pt. Szczêœliwi we troje, któr¹ wystawiliœmy jeszcze z³o¿yæ serdeczne gratulacje z okazji bardzo udanegoo 
wiosn¹. W jesieni pojechaliœmy do Rzeszowa na Przegl¹d wystêpu na Spotkaniu i podziêkowanie za ochotê wzbogaciæ 
teatrów polskich z zagranicy. By³a to sztuka trudna i na treœæ naszych spotkañ parafialnych o tego rodzaju prze¿ycia. 
dodatek weszli do zespo³u dwaj nowi aktorzy, wiêc pracy ¯yczymy du¿o sukcesów artystycznych! 
by³o naprawdê sporo. Sam zaj¹³em siê wy³¹cznie re¿yseri¹ 

                                                                             -mk-tej sztuki a równoczeœnie powoli przygotowywa³em siê do 

Janusz Ondraszek: Sztuka teatralna powinna łączyć serca aktorów i widzów
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Nìkdy si klademe otázku, jakpak asi 
pùsobíme na ty, kteøí nejsou 
„tradièními“ vìøícími, nejsou aktivní-
mi katolíky, ale z nìjakých dùvodù 
tøeba èas od èasu náš kostel navštíví, 
tøeba pøi nedìlní mši svaté. Proto jsme 
se obrátili s prosbou na jednu takovou 
osobu a poprosili ji o svùj komentáø, o 
sdìlení svého názoru „na nás“, na naše 
farní spoleèenství, církev, bohosluž-
by,…. Jsme nesmírnì rádi, že zde 
mùžeme publikovat „pohled tak 
trochu zvenku“. Zkusme se zamyslet 
nad obsahem níže uvedeného komen-
táøe, stojí to za to…Aneb: jak nás vidí 
…èást první. MK

Drazí pøátelé, 

I když nejsem vìøící ve smyslu Vás, 
kteøí jsou pøesvìdèeni o existenci Boha, 
Ježíše, Ducha svatého a dalších 
základních institutù køes�anství, 
zúèastòuji se obèas nedìlních mší.

První, co si uvìdomuji, je to, jak jsou 
vìøící hluboce pøesvìdèeni o své víøe, o 
tom, co je (nebo alespoò co by mìlo 
být) správné.

Dalším dùležitým prvkem, kterého 
jsem si všiml, je pokora a taky s tím 
spojená skromnost tìch, s kterými 
jsem mìl to štìstí se seznámit a 
èásteènì poznat. Zde si uvìdomuji i to, 
že knìží také èasto ve svých kázáních 
pokoru u svatých zdùrazòují a tím 
vybízí i ostatní o ní uvažovat  což by 
vlastnì neuškodilo všem našim 
spoluobèanùm a hlavnì politikùm.

Samozøejmì není zde taky vše, dle 
mého názoru, úplnì ideální. Dle 
vyprávìní známých existují taky lidé, 
kteøí se, i když chodí pravidelnì do 
kostela (a tam se modlí, zpovídají, …) 
nechovají úplnì tak, jak by bylo 
žádoucí a k èemu jsou nabádáni, ale 
….“a� hodí kamenem…..“ .

Dovedu si ale pøedstavit, že mezi 
vìøícími je urèitá svornost, jednota, 
kdy ostatní pøi potížích jedincù i na 
svùj úkor pomùžou jinému èlenovi 
církve nebo se snaží alespoò poradit 
mu, jak se ze špatné situace dostat. 
Právì tato jistota musí dávat všem ve 
spoleèenství záruku, že nejsou sami, 
že je nìkdo a nìco, co jim pomùže v 
nesnázích nebo neštìstí.

Myslím si, že víra je tím nejdùležitìj-
ším prvkem, který „nese“ køes�anské 
spoleèenství dál a duševnì všechny 
uspokojuje, což u nás tzv.“nevìøících“ 
mnohdy chybí.

Nevím, kde je u vìøících hranice touhy 
po majetku, penìzích èi dokonce 
neøesti. Myslím si, že tato hranice je u 
vìøících a nevìøících na jiné úrovni. 
Vìøící by vlastnì tato svìtská lákadla 
nemìli preferovat. U nevìøících se mi 
zase nìkdy zdá, že právì honba za 

Jak nás vidí svìtskými požitky potlaèuje vše 
ostatní. Ale zde záleží na každém 
jednotlivci. 

Každý z nás zná jedince, kteøí nedodr-
žují pravidla jak svìtská, tak i církevní  
kdo to posoudí a odsoudí? Svìtské 
instituce mají zákony. Neznám 
církevní, pouze „bohabojnost“, ale 
staèí to? Nepøísluší mi samozøejmì 
nìkoho soudit, kárat  èi nìco vytýkat, 
ale èeho nebo koho se bojí ti, kteøí 
církevní zásady porušují?

Protože mám ještì více nezodpovìd-
ných otázek, budu se nadále jako 
„nevìøící“ zúèastòovat bohoslužeb. A 
urèitì mi to nebude na škodu ………

„Wszyscy miłosierni bądźmy, bo bez tej 
cnoty inne są jak dom bez jednej ściany, 
ptak bez jednego skrzydła, potrawa bez 
soli, mowa bez prawdy, wiara bez 
uczynków.”
                                      ks. Piotr Skarga

W trzecią niedzielę Adwentu, 17 
grudnia, wspólnota Sympatyków Radia 
Maryja wraz z dziećmi z Pod-
wórkowego Kołka Różańcowego 
zawitała do Domu Opieki Społecznej w 
Trzyńcu na Sośnie by dzielić się 
radością. Także w tym roku do naszej 
grupy dołączyły dzieci z Církevní školy 
na Sośnie wraz z pani Mgr. Beatą 
Kraina z programem. Od pierwszych 
chwil w salce telewizyjnej zapanowała 
bardzo przyjemna i serdeczna atmosfe-
ra. Nas cieszyło, kiedy przy wspólnym 
stole zauważyliśmy znane twarze z 
ubiegłych lat. Czegoś by nam brakowa-
ło, gdyby w tym roku nie zaśpiewał swą 
pieśń o lesie pan Chmiel  92 letni 
pensjonariusz z domu opieki. Po 
złożeniu życzeń, rozdaniu stajenek 
betlejemskich i przełamaniu opłatkiem 
pozostał czas na wspólne śpiewy i 
wspomnienia. Każdy z obecnych 
seniorów bardzo dobrze pamiętał swoje 
lata dziecięce i wszystkie zwyczaje 
świąt Bożego narodzenia. Do stołu 
wigilijnego zasiadało się dopiero wtedy, 
kiedy na niebie zabłysła pierwsza 
gwiazda. Na stole nie mogło zabraknąć 
całego chleba, soli i wody  co miało 
oznaczać zdrowie, siłę i dostatek w 
nowym roku. Najstarszy członek 
rodziny prowadził modlitwy, śpiewy 
nabożnych pieśni dziękczynnych przed 
i po kolacji wigilijnej oraz czytał z 
Pisma Świętego. Śpiewano wspólnie 

kolędy. Na stole musiały leżeć wszyst-
kie rodzaje owoców i jarzyn wyhodowa-
nych w danych gospodarstwie, włącznie 
z snopkiem zboża i siankiem. Kolacja 
wigilijna składała się najmniej z 12 
różnych dań. Resztę jedzenia zakopy-
wano do zagonów, co miało zapewnić 
urodzaj w przyszłym roku. Nie 
zapominano także o bydełku, które 
trzeba było odwiedzić w noc wigilijną. 
O północy obowiązkowo udział w 
Pasterce w kościele, do którego bardzo 
często trzeba było przejść piechotą parę 
kilometrów. W dzisiejszych czasach, 
kiedy to każdy żyje w pośpiechu, nie 
ma czas na wspólne rozmowy, wspo-
mnienia pensjonariuszy mogą wzbud-
zić chwilę zadumy i stwierdzenie, że w 
raz z odchodzącym pokoleniem 
odejdzie dużo rodzinnych tradycji. 
Może jest parę rodzin, którzy tradycyj-
nie zachowywują wszystkie świąteczne 
zwyczaje i przekazują swoje tradycje 
młodym. 
Dziękujemy panu Mgr. T. Hławiczce, 
dyrektorowi Domu Opieki Społecznej 
w Trzyńcu, za umożliwienie nam 
wspólnego przedświątecznego spotka-
nia, oraz za załatwienie minibusa. Panu 
Gorylowi za bezpieczną jazdę i rozwóz 
dzieci uczestniczących w programie. 
Specjalne Podziękowania pani Urszuli 
Hudeczek z firmy AD Servis za papier 
na druk i wszystkie potrzebne rzeczy do 
stajenek betlejemskich. Dziękujemy 
pani Mgr. Barbarze Bocek za malowa-
nie stajenek z dziećmi z ZŠ Slezská v 
Trzyńcu Terasie. Bardzo dziękujemy 
wszystkim, którzy przyczynili się w 
jakiekolwiek sposób do bogato 
zastawionych stołów z owocami i 
rożnymi wypiekami.  Specjalnie 
dziękujemy paniom: Heczkowej, 
Ševčíkowej, Ludmiłce,  Pindurowej, 
Dudysowej ,  Mrózkowej ,  Pomy-
kaczowej, Sadowskiej i Ciesielskiej, 
oraz  panu RNDr. Broździe. 
Bóg wzywa nas, byśmy byli wrażliwi na 
wszystkie potrzeby ludzi, byśmy 
proszącym radośnie śpieszyli z pomocą, 
milczących w cierpieniu dostrzegli a 
ukrywających się odnajdywali i 
okazywali im miłość. W tej wzajemnej 
miłości wzrasta i umacnia się nasze 
braterstwo i wspólnota. Okazujemy się 
prawdziwą rodziną jednego ojca, który 
jest miłością. W nas, gdy jesteśmy 
wrażliwi na cudze potrzeby i pomaga-
my im, działa sam Bóg. 

                                 Irena Szymonikowa
a

Dzielenie się radością
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Svátek Køtu Pánì (7.1.)
1. ètení: Iz 40,1-5.9-11; 2. ètení: Tit 2,11-
14;3,4-7; Evangelium: Lk 3,15-16.21-22
Žalm: odp. Pán dá požehnání a pokoj svému 
lidu.
ref. Pan zeœle pokój swojemu ludowi.

2. nedìle v mezidobí (14.1.)
1. ètení: Iz 62,1-5; 2. ètení: 1 Kor 12,4-11; 
Evangelium: Jan 2,1-12
Žalm: odp. Vypravujte mezi všemi národy o 
Hospodinových divech.
ref. Poœród narodów g³oœcie chwa³ê Pana.

3. nedìle v mezidobí (21.1.)
1. ètení: Neh 8,2-4a.5-6.8-10; 2. ètení: 1 Kor 
12,12-30; Evangelium: Lk 1,1-4;4,14-21
Žalm: odp. Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou 
život.
ref. S³owa Twe Panie, s¹ duchem i ¿yciem.

4. nedìle v mezidobí (28.1.)
1. ètení: Jer 1,4-5.17-19; 2. ètení: 1 Kor 
12,31-13,13; Evangelium: Lk 4,21-30
Žalm: odp. Ústa má budou vyprávìt o tvé 
spravedlnosti.
ref. Bêdê wys³awia³ pomoc Twoj¹, Panie.

5. nedìle v mezidobí (4.2.)
1. ètení: Iz 6,1-2a.3-8; 2. ètení: 1 Kor 15,1-
11; Evangelium: Lk 5,1-11
Žalm: odp. Budu ti hrát, Hospodine, pøed 
andìly.
ref. Wobec anio³ów psalm zaœpiewam Panu.

A

A

A

A

Nedìlní a sváteèní
liturgie 
v lednu

Poøad bohoslužeb v lednu
1. Nedìle 7.1.2007 - svátek Køtu Pánì, pátek - ranní èesky, veèerní polsky. V 
6.30 a 10.00 èesky, 7.50  a 17.00 polsky;  úterý, ètvrtek, sobotu - ranní polsky, 
konèí doba vánoèní. V 9.00 hodin veèerní èesky. 
zazpívá pìvecký sbor Martinù. 10. Každý ètvrtek od 16.00 a první pátek 
2. Nedìle 14.1.2007 - 2. nedìle v po ranní mši svaté je výstav Nejsvìtìjší 
mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a Svátosti Oltáøní. 
17.00 èesky. 11. Každý pátek po ranní i veèerní mši 
3. Nedìle 21.1.2007 - 3. nedìle v svaté je výstav Nejsvìtìjší Svátosti 
mezidobí; 6.30 a 10.00 èesky, 7.50  a Oltáøní s modlitbou Korunky k Božímu 
17.00 polsky. Milosrdenství. První pátek v mìsíci - 
4. Ètvrtek 25.1.2007 - svátek Obrácení litanie a zasvìcení Božskému Srdci 
sv. Pavla, apoštola. Ježíšovu. Každý poslední pátek v mìsíci 
5. Nedìle 28.1.2007 - 4. nedìle v v prùbìhu celého školního roku se 
mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a modlíme za dìti, mládež, žáky, studenty, 
17.00 èesky. katechety, uèitele a vychovatele pøi 
6. Pátek 2.2.2007 - svátek Uvedení Pánì veèerní adoraci Nejsvìtìjší Svátosti 
do chrámu; žehnání svíèek; první pátek Oltáøní od 16.00 hodin.
v mìsíci. 12. Mše svatá v Domovì dùchodcù na 
7. Nedìle 4.2.2007 - 5. nedìle v Sosnì je každý pátek v 15.30. Pùl 
mezidobí; 6.30 a 10.00 èesky, 7.50  a hodiny pøed zaèátkem mše svaté je 
17.00 polsky. možno pøistoupit ke svátosti smíøení.  
8. Každou nedìli pùl hodiny pøed Mše svatá v Nemocnici Sosna je 
veèerní mší svatou  je adorace sloužena každou sobotu v 15.30. Pøede 
Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní a svátostné mší sv. pøíležitost ke svátosti smíøení.
požehnání. Poslední nedìle v mìsíci - 
Mariánské veèeøadlo. Redakce neruèí za jazykový sled 
9. V prùbìhu týdne mše svaté zaèínají v jednotlivých mší sv. Sledujte vývìsku v 
6.35 a 17.00 hodin. V pondìlí, støedu, kostele!

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:

Úmysly apoštolátu modlitby
– leden 2007

Pøíští èíslo MOSTu vyjde 

4. února 2007. 

Pøíspìvky mùžete zasílat 

do 25. 1. 2007.

most

sobota 13. 1. 2007, godz. 14:30 - 
Wigilijka - wspólne spotkanie 
Sympatyków Radia Maryja i dzieci z 
Podwórkowego Kó³ka Ró¿añco-
wego.

wtorek 16. 1. 2007 - Jase³ka Tra-
dycyjne - wyjazd do teatru Adama 
Mickiewicza w Cieszynie na 
przedstawienie zespo³u teatralnego 
parafii œw. El¿biety. Odjazd od 
piekarni Gvuzd o godz. 16:00. 
Zg³oszenia wraz z zaliczk¹ 150,- Kè 
przyjmujemy w zakrystii.

poniedzia³ek 22. 1. 2007, godz. 
15:00 - Spotkanie s Pismem 
Œwiêtym i Katechizmem  w salce 
parafialnej.

A

A

Program spotkañ

1. Všeobecný úmysl: Aby pastýøi církve 
neúnavnì a dùslednì ukazovali cestu k 
míru a spravedlnosti.

2. Misijní úmysl: Aby církev v Africe 
vydávala stále opravdovìjší svìdectví 
evangeliu a tím pøispívala k usmíøení a míru.

3. Národní úmysl: Aby se ti, kdo prožili 
radost z narození Spasitele, nebáli o nìm 
svìdèit ve svém okolí

Místní organizace KDU-ČSL v Třinci chce navázat na tradici úspěšných
Charitních plesů, které se konaly v Třinci minulých létech

 a srdečně všechny zve na

P L E SP L E S* který se koná v sobotu 27. ledna 2007 od 19:00 hodin
v sálu Dìlnického domu v Tøinci.

Vstupenku v cenì 250,- Kè je možné zakoupit každou nedìli
v Domeèku u kostela nebo objednat na tel èísle 558 997 794.

V cenì vstupenky je zahrnutá veèeøe.

*
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