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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022 SE BLÍŽÍ. JAK BUDE VYPADAT LETOS?
Věříme, že i přes veškerá omezení spojená s COVID-19 bude koledování probíhat a že v období od 1. do 16. ledna zazní
v našich domech koleda. Tímto směrem se ubírají i přípravy, jsou nachystané pokladničky a tašky pro koledníky;známe již
konkrétní termíny setkání a doprovodných programů pro všechny koledující.
Stejně jako v loňském roce bude více způsobů, jakými se bude moci veřejnost zapojit do sbírky a přispět na dobrou
věc. Od 1. prosince 2021 bude otevřený Tříkrálový účet pro bezhotovostní dary a od 1. ledna 2022 bude možné přispívat
online přes platební bránu na internetových stránkách Tříkrálové sbírky www.trikralovasbirka.cz. V termínu koledování
od 1. do 16. ledna 2022 veřejnost může přispívat přímo do pokladniček třem králům anebo do statických pokladniček
umístěných v Českém Těšíně a okolí. Seznam míst bude dostupný v lednu na našich stránkách www.ceskytesin.caritas.cz
a bude průběžně aktualizován. Tradiční Tříkrálový koncert proběhne v neděli 9. ledna od 18:00 na ČT1.
Rádi uvidíme nové tváře mezi koledníky. Pokud byste měli zájem zapojit se do koledování a tímto se osobně zúčastnit
největší sbírkové akce České republiky, neváhejte a napište na email alina.humel@ceskytesin.charita.cz nebo zavolejte na
telefonní číslo: +420 605 205 638. Zapojte se do Tříkrálové sbírky a začněte nový rok dobrým skutkem! :-)
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KDYŽ BUDEME S JEŽÍŠEM, BUDEME ŠŤASTNÍ
To jsou slova zemřelého
o. Adama Ruckého, na kterého
chci s odstupem času jednoho
roku s vděčností zavzpomínat.
Byl předvečer 3. neděle adventní – 12. prosinec 2020, kdy
námi otřásla smutná zpráva, že
o. Adam zemřel.
Čím vším pro nás byl? Milovaným duchovní vůdcem,
exercitátorem, zpovědníkem,
přítelem. Pro většinu farníků
z důvodu pandemie a s ní spojených omezení, nebylo
možné zúčastnit se osobně pohřebních obřadů, a tak
nám byla nabídnuta v Českém Těšíně příležitost k prožití děkovné mše svaté – jedna v českém jazyce proběhla
ve čtvrtek 17. 12. 2020 (bylo to něco úžasného), druhá
v jazyce polském symbolicky proběhla v jeho rodném
Bukovci ve stejném čase jako pohřební mše v katedrále
v Ostravě.
O to, jakým pokladem pro nás Otec Adam byl, co
nám zanechal pro život, čím nás přivedl blíže k Pánu
Ježíši, co nás povzbudilo, jsme měli příležitost po mši
svaté v díkůčinění a chvále Boha vyjádřit. Mohu říct, že
z přítomných farníků nebyl nikdo, koho by se o. Adam
slovem či příkladem života nedotknul. Jedno svědectví
za druhým svědčilo o tom, že o. Adam měl srdce na dlani
pro každého, od dítěte až po poslední stařenku, od člověka vzdělaného až po bezdomovce, od katolíka, jinověrce,
až po člověka v Boha nevěřícího.

Každý, kdo pocítil dotek Boží skrze slovo o. Adama,
mohl zapálit svíčku – lidé se zvedali z lavic, aby tímto
gestem lásky uctili památku o. Adama, kterého si tak nečekaně Pán k sobě povolal. Byl to vzácný kněz, jak to za
českotěšínské Spolčo mladých vyjádřila Anežka: „Když
sloužil o. Adam mši svatou, tak jsem byla zcela vtažena
do tohoto hlubokého tajemství Lásky; tak zamilovaného
kněze do Ježíše jsem ještě neviděla. A pak také jsem ho
častokrát vídávala z okna, jak kráčí na hřbitov s růžencem v rukou. A při večeru chval – s jakým zápalem Ducha se modlil. Také říkal:, Co vložím spolu s Pannou Marií na oltář, to její Syn nemůže odmítnout. On promění.‘
Byl pro nás mladé vzorem, který táhne.“
Bylo by toho hodně, co by se dalo o otci Adamovi
napsat. Otec Adam oslovoval nejen při svých promluvách, osobních setkáních, ale slovy právě i po svátosti smíření. Touto vzpomínkou chci za všechno a za
všechny o. Adamovi po roce upřímně poděkovat a verši vyjádřit alespoň zlomek toho, co jsme mu nestačili,
když tu s námi byl, říci.
To vaše srdce mělo lásky víc
než vody široširý oceán,
každému jste je nesl v dlaních vstříc,
každému otevřené dokořán.
Vaše srdce zmlklo, zvlhly oči všem,
vy, drahý otče Adame, však dál ve vzpomínkách
budete žít a zářit víc než perel diadém
na cestu všem, kdo s vámi mohli jít.
Vaši vděční českotěšínští farníci
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Charita Český těšín
děkuje římskokatolické farnosti v českém těšíně

Církev a Charita
neodmyslitelně
patří
k sobě. Díky iniciativě,
velkému
nasazení
a dobré vůli farářů,
řeholních sester a dalších farníků byla tato organizace
založena a již skoro 100 let může pomáhat potřebným.
A tak je tomu i v Českém Těšíně. Obětavá pomoc,
inspirace a duchovní podpora ze strany českotěšínské
farnosti doprovází pracovníky a klienty Charity
Český Těšín na každém kroku.
Do našeho azylového domu a domova pro
seniory dochází řádové sestry Kateřina a Jana
za klienty a dětmi, otcové z farnosti s výpomocí
pana Drobisze slouží mše, udělují svatá přijímání
a poskytují duchovní podporu klientům. Farnost
umožňuje setkávání pracovníků Charity s klienty

přímé hmotné pomoci ve společenství BETA
a pro pravidelnou duchovní obnovu poskytuje
našim
zaměstnancům
prostory
exercičního
domu. Využíváme rovněž prostory fary pro sklad
ochranných pomůcek. Otec Svoboda jako člen
Rady Charity je velmi nápomocen v důležitých
rozhodováních o dalším směřování organizace.
K významným společným aktivitám patří také
angažovanost
celého
farního
společenství
při realizaci Tříkrálové sbírky, organizace Postní
almužny a dobrovolnická činnosti na našich
střediscích.
Dovolte nám poděkovat za Vaše nasazení,
podporu a konkrétní činy během celého roku. A také za
to, že hledáte vždy cestu k další spolupráci. S vaší pomocí
naše práce naplňuje smysl charitního díla.
Pracovníci Charity Český Těšín
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ODSZEDŁ NASZ PRZYJACIEL

15 października 2021 roku odszedł do Pana nasz najwierniejszy przyjaciel, ojciec duchowy a zarazem członek Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, ojciec Zbigniew Gubała SI. Był
naszym opiekunem od września 1999 roku, czyli od samego początku powstania w naszej parafii
Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa działającej pod patronatem Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ w Krakowie. Śp. Ojciec Gubała pełniący służbę w naszym kościele, chociaż po
dwóch latach musiał odejść na inną placówkę ani przez chwilę nie stracił z nami kontaktu. Był z nami
duszą i sercem. Często do nas przyjeżdżał, a kiedy zdrowie nie pozwoliło mu już na to, kontaktował się z nami drogą internetową. Nie sposób wspomnieć, że dzięki niemu posiadamy też bogaty zbiór materiałów dotyczących naszej wspólnoty. Pożegnaliśmy go 21 października w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie. Cześć Jego Pamięci!
Członkowie SH NSPJ

NEZAPOMENUTELNÉ VZPOMÍNKY NA otce ZBYSZKA GUBAŁU SJ
Byla jsem oslovena, abych zavzpomínala na zemřelého o. Zbyszka,
kterého si Pán života a smrti povolal
k sobě v pátek 15. října 2021 v Hodinu Božího milosrdenství. Stejně jak
oznámením o jeho smrti jsem byla
nejdříve tímto úkolem zaskočena,
ale postupně se mi začaly vynořovat
ty nejkrásnější vzpomínky na tohoto vzácného kněze, který mě seznámil se Srdcem Ježíšovým.
Toto Nejsvětější Srdce se pro mě čím dál více stávalo zdrojem
života a nové naděje, a tak jsem uvěřila Kristově Lásce.
Díky věrnému a láskyplnému doprovázení, především nás členů Čestné stráže Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, jsme stále více Ježíše poznávali a prohlubovali vztah
k Němu. Dnes již vím, že to nebyla náhoda, že nám ho Pán
na přelomu tisíciletí poslal do cesty, aby se v naší farnosti
šířila úcta k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Byl to náš první
duchovní „opiekun“; pro každého měl vždy úsměv, slova
útěchy i povzbuzení, žádná jazyková bariéra nebránila, abychom si porozuměli. Byl to věrný kněz Kristův, který také
svůj čas a energii věnoval šíření Božího milosrdenství. Šířil
ho nejen slovy, ale i skutky. Často nás obdarovával malými

dárky – knížečkami, růženci, modlitbami, obrázky. Dodnes
máme doma hodiny s obrázkem Božího milosrdenství, které
jdou a připomínají nám jeho milosrdné a laskavé srdce.
S o. Zbyszkem jsme prožili spoustu hezkých chvil, formačních setkání, mší svatých, adorací a svátostí smíření,
také poutí do Częstochowy či duchovních obnov v Brenne,
v malebné části Slezských Beskyd. Nelitoval času ani námahy, aby za námi dojel v době, kdy už v Českém Těšíně
nepůsobil a byl nemocný. Když mu ještě dovolil jeho zdravotní stav pracovat u počítače, s mnohými z nás udržoval do
posledních chvil kontakt přes internet. Ujišťoval nás modlitební podporou a rozesílal nám aktuální výklad evangelia na
danou neděli a k tomu krátké video s obrázky a písněmi pro
pohlazení duše. Cituji jeho slova, která mi vepsal do památníku a kterých si nesmírně vážím: „Człowiek pragnie miłości Serca Jezusowego. Niech Miłosierne Serce Boże Tobie
i całej rodzinie błogosławi. Szczęść Boże. Zbyszek Gubała
SJ, Brenna 26.-29.05.2011“.
Alespoň touto krátkou vzpomínkou jsem chtěla poděkovat za tohoto vzácného kněze, který, jak věříme,
nyní nám, svým svěřeným ovečkám, vyprošuje požehnání z nebe. Uctěme jeho památku modlitbou Zdrávas
Maria.
		
JM

n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n
Ohlédnutí nejen za děním Fatimského apoštolátu
Milí farníci, rok 2021 se nám
pomalu chýlí ke konci a já bych
se ráda s vámi podělila o několik
událostí, které se dotýkají svým
způsobem více či méně každého
z nás – v rodině, ve společenství
i farnosti.
Letos slavíme Rok sv. Josefa. Papež Pius IX.
8. prosince 1870 prohlásil sv. Josefa patronem všeobecné církve. Stopadesát let poté prožíváme zvláštní
rok věnovaný tomuto světci – papež František k němu
vydal vloni v prosinci apoštolský list Patris corde,
pojednávající o roli otcovské lásky. V pátek 19. března 2021 v 18 hodin byl Fatimský apoštolát ve svých

17 regionech zasvěcen sv. Josefovi a současně byl
otevřen Rok rodiny a manželství. Rodiny, které má ve
své pastorační péči komunita WAF v Koclířově, byly
svěřeny zvláštní přímluvě sv. Josefa. Tato komunita
je denně doprovází modlitbou a také oběťmi mše svaté. Je to na 3 tisíce rodin, které se takto svěřily.
Rovněž naše farnost byla v tento den zasvěcena patronovi roku 2021 sv. Josefovi. Od 10. března 2021 jsme
se modlitbou novény připravovali na tuto slavnost. Svěřovali jsme jeho přímluvě záležitosti naší farnosti. Konkrétní úmysly jsme zapisovali do sešitu, které mu byly
každý den před oltářem sv. Josefova svěřovány. Daný
dekret také oznamuje „dar zvláštních odpustků“ spojených s Rokem sv. Josefa. Využíváme těch darů?
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Sv. Josef byl mužem modlitby a zve nás všechny k prohloubení vztahu s Otcem, abychom rozpoznali Jeho vůli v našich životech. Plnomocné
odpustky může např. získat ten, kdo se nejméně
na 30 minut zastaví v rozjímání nad modlitbou Otče náš.
Sv. Josef byl spravedlivým mužem, střežícím hluboké tajemství svého srdce. Pomáhá objevovat hodnotu ticha a poctivosti v plnění každodenních povinností. Také ti, kdo během tohoto roku po jeho
příkladu vykonají skutek tělesného či duchovního
milosrdenství, mohou získat plnomocné odpustky.
Nejdůležitějším rysem Josefova povolání byl úkol
střežit Svatou rodinu z Nazareta. Aby všechny křesťanské rodiny pocítily pozvání vytvářet atmosféru
jednoty, lásky a modlitby, je dar plnomocných odpustků rozšířen také na rodiny nebo snoubence, kteří se společně pomodlí růženec. Sv. Josef je rovněž
patronem lidí v nebezpečných situacích, trpících,
donucených k útěku a osamocených. Apoštolská penitenciárie oznamuje možnost získat plnomocné odpustky také pro ty, kdo se pomodlí litanie k sv. Josefu
na úmysl pronásledování církve a za posilu pro křesťany vystavené různým formám útlaku. Jako zvláště
vhodné příležitosti získání plnomocných odpustků
se zmiňují svátky ke cti sv. Josefa, tedy 19. března
a 1. května, ale také svátek Svaté rodiny, 19. den každého měsíce a každá středa, která je v latinské církvi
tradičně zasvěcená sv. Josefovi.
V současném kontextu sanitárního ohrožení je dar
plnomocných odpustků rozšířen zejména na staré lidi,
nemocné, umírající a ty, kteří nemohou vycházet z domova. Podmínkou v těchto případech je odmítnutí
záliby v hříchu, úmysl dostát všem stanoveným podmínkám, jakmile to situace dovolí, a modlitba ke cti
sv. Josefa spojená s obětí vlastního utrpení (zdroj: www.
cirkev.cz). Svatý Josefe, vzore a ochránce ctitelů Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, oroduj za nás.
LOUČENÍ. Když jsme se 10. května 2021 s velikou bolestí v srdcích scházeli na pohřbu naší dlouholeté
členky Fatimského apoštolátu (FA) paní Marie Kantorové, netušili jsme, že v dosahu jen několika dnů se budeme v našem kostele scházet opakovaně, neboť Pán
života a smrti si na věčnost povolal jejího syna Jaroslava a zakrátko i jeho ženu a věrnou členku FA Helenku. O měsíc později jsme na věčnost vyprovodili
další členku FA Zdeňku Kiszovou. Je již hezkou tradicí, že se členové FA setkají před pohřbem v kostele
a při modlitbě růžence děkují za život, modlitby, vzájemnost, přátelství, věrnost i oběti svých členů, kteří
nás k Pánu předešli. Věříme, že naše modlitba jim
může nejen pomoci, ale může jim umožnit, aby jejich
přímluva za nás byla účinná. Zdrávas Maria
SYNODA. Co to vlastně je? V kostele se modlíme modlitbu za synodu, na stránkách naší farnosti,

či stránkách církev.cz je spousta informací, se kterými je možno se podrobně seznámit, ale jak to uchopit? Na setkání pastoračních pracovníků a vedoucích
společenství 26. října 2021 jsme měli možnost se za
přítomnosti o. Jana, o. Sebastiana a farního synodálního koordinátora MUDr. Černohorského dozvědět
více. Jen je škoda, že na toto pozvání odpovědělo tak
málo vedoucích společenství. O. Jan řekl: „Potřebujeme novým způsobem zakusit působení Ducha svatého, aby nezůstal v kleci. Nemáme vymýšlet nové
aktivity, ale hledat a ptát se, co Bůh chce konkrétně
po každém z nás. To je ta cesta – aby se z našich společenství stala živá společenství. Naše ospalost je důsledkem toho, že členové našich skupinek toho moc
nezažívají, a tak se nechtějí pro farnost obětovat.“
Synoda má probudit církev – to je každého z nás,
naše společenství, naši farnost. Ptejme se, k čemu nás
Duch svatý vede a volá. My jsme zvyklí, že nám vždy
tak nějak vše bylo nalajnováno shora. Teď však ani
moc nevíme, jak to vše má a bude probíhat. Je třeba se naučit naslouchat Duchu sv., a On nás povede.
My sami máme skrze synodu zakusit, že každý máme
Ducha sv. a On se projeví jedině tehdy, když budeme
jednat a zakusíme dialog! Mnoho mluvíme, ale málo
nasloucháme Duchu sv. A tak máme teď příležitost
se tomuto dialogu učit v malých skupinkách, které si
vytvoříme. Jedná se o 10 tematických okruhů, ze kterých si pracovní skupinka vybere jeden, který rozvine
ve třech setkáních.
Otec Jan připravil takový praktický návod setkání
v pracovní skupince, jak asi by to setkání mohlo probíhat.
Na 1. setkání – si říct technické údaje, vysvětlit, představit
otázky, vybrat jedno téma. Na 2. setkání – vybranou otázku probrat podle doporučení – společná modlitba – přečtení otázky – četba vybraného úryvku z Písma – sdílení,
naslouchání ostatních – mezitím minuta ticha – osobní
reflexe nad vysloveným – ticho – společná diskuse – díkůvzdání v modlitbě. Na 3. setkání – by se mohlo téma
probrat znovu – a je doporučeno, aby např. mladí s touto
otázkou vyšli ven – ke známým, sousedům, rodině, přátelům jiného vyznání, nevěřícím, abychom zakusili, jak nás
vidí lidé z venku. A pak nakonec vypracovat Závěr.
Nebojme se toho, nikdy to nemůžeme pokazit. Synodalita = dialog o tom, jak žijeme, o vztazích a jejich kvalitě a také příležitost, aby málo viditelní mohli promluvit.
Otec Jan dodal, že je to možné brát jako výzvu, jako dialog k poznání druhých a k evangelizaci. Příležitost obohatit sebe i druhé. Každá pracovní skupinka, která bude
ochotná zakusit dialog pod vlivem Ducha sv., ať se ozve
o. Janovi nebo MUDr. Černohorskému.
A co říci na závěr? Otevřeme se působení Ducha sv.,
naslouchejme v srdci Jeho hlasu a podle svých možností
a touhy odpovězme svým ANO na synodu.
JM
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MODLITWA

Działania Boże objawiają
się w życiu ludzkim na różne
sposoby. Historie ludzi ukazują,
jak nieskończenie miłujący,
troskliwy i pomysłowy jest
Bóg, kiedy postanawia zesłać
potrzebującym wsparcie w postaci
przyjaciół. I to takich przyjaciół
„z prawdziwego zdarzenia”,
którzy
przede
wszystkim
otoczą swoim wsparciem,
modlitwą. Celem nas wszystkich miałaby być pomoc
bliźnim, by z Bożą pomocą przemieniać ich życie, żeby
było wartościowsze, pełne i piękne.
Ogromnie się cieszę, że udało nam się, a ściślej
mówiąc – razem z parafianami otoczyć modlitwą naszych
kapłanów. W ubiegłym roku – naszego proboszcza
ks. Jana, ks. Lukáša oraz śp. ks. Adasia. Dopiero teraz,
jesienią, grupka ludzi podjęła swoją modlitwę w intencji
ks. Sebastiana! Jest to modlitwa, znana już pewnie
wszystkim – Margaretka.
Na czym polega ta piękna modlitwa? „Powiedzcie
moim drogim kapłanom, moim drogim synom, że muszą
mocniej wierzyć! Muszą chronić wiarę Kościoła”.
„Powiedzcie moim drogim kapłanom, aby modlili się
na różańcu! Aby każdego dnia modlili się na różańcu”.
Orędzie Matki Bożej z Medjugorja.
Ojciec Jozo Zovko dodaje: „... i Matka Boża płakała
z powodu kapłanów. Płakała nie dlatego, że jesteśmy
gorsi od innych. Nie! Matka Boża płakała, gdyż
zapomnieliśmy się wpatrywać w Tajemnicę Kapłaństwa.
Maryja pragnie, abyśmy szukali kapłanów. Ponad 70 tys.
kapłanów odeszło, gdyż Kościół zapomniał o nich i nie
modlił się za nich. (o. Jozo wspomina w r. 2000). Upadli
z powodu braku modlitewnej pomocy ze strony Kościoła!
Byli zdolni, studiowali, ale brakowało pomocy Kościoła,
jego łaski. Matka Boża pragnie, aby Kościół kochał swych
kapłanów, gdyż kapłan jest jak Mojżesz prowadzący
swój lud. Bez kapłana Kościół nie wiedziałby, dokąd iść.
Bez nich nie ma chrześcijańskiego – sakramentalnego
życia i Eucharystii. Bez nich bylibyśmy jak latorośle
oddzielone od winnego krzewu. Matka Boża pragnie, aby
kapłani wrócili do twojego serca, do twojej modlitwy, do
twojej rodziny; abyśmy ich ochraniali. W czasie jednego
z kazań mówiłem o kapłanach. Zrozumiała mnie pewna
pani profesor, która przybyła do Medjugorje z Kanady.
Zrozumiała i rozwinęła apostolat modlitwy za kapłanów.
Porzuciła Uniwersytet, aby w całej Ameryce tworzyć
wieczerniki modlitwy za kapłanów. Apostolat ten nazwała
Margaretka, od imienia osoby, która poświęciła życie
za kapłanów i jako symbol przyjęła kwiat Margaretki.
W centrum symbolicznego kwiatka wpisane jest nazwisko
księdza, a wokół niego na siedmiu płatkach nazwiska
osób, które przed Najświętszym Sakramentem składają

przyrzeczenie wieczystej modlitwy. Przyrzekają, że
przez całe życie w wybranym dniu tygodnia będą modlić
się za tego kapłana. Nie przez miesiąc, nie przez rok, ale
przez całe życie!
Pierwsza Margaretka, która powstała tutaj w Medjugorie
została utworzona dla mnie. W jej centrum wpisano moje
imię. Chętni, którzy wpisali swoje imiona na siedmiu
kolejnych płatkach złożyli przysięgę, że będą modlić się
za mnie przez całe życie! Teraz czuję się jak mała rybka
w wodzie. Codziennie Kościół modli się za mnie!
Właśnie tego chce Matka Boża, pragnie, żeby
chrześcijanie umieścili kapłanów w centrum swej
modlitwy, swoich serc, swoich myśli. Mówię do was jak
brat, jak ksiądz, jak spowiednik. Każdego dnia módlcie
się za nas, ponieważ jesteśmy słabi. Bez waszej pomocy
nie możemy skutecznie głosić wam Ewangelii. Bez
modlitwy nie możemy ze czcią sprawować Eucharystii.
Przyjmijcie zaproszenie Maryi i wprowadźcie je
w życie! Tylko w ten sposób możecie przeżyć wielkie
i głębokie doświadczenie Kościoła. Zróbcie Margaretkę
dla swoich kapłanów!”
O. Jozo Zovko O.F.M. śmiało występował przeciw
ideologii komunistycznej. Lubił pracę z młodzieżą, którą
nauczył żyć wiarą. Przeniesiono go do małej parafii
św. Jakuba w Medjugorje. Od samego początku Objawień
– od 24 czerwca 1981 roku opiekował się szóstką dzieci,
którzy spotykali się z „piękną Panią”, która przedstawiła
się im jako Królowa Pokoju.
Oto wzór modlitwy za kapłanów:
O Jezu Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów,
aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich, Ty, który
pociągnąłeś ku Sobie ks. ..., uczyń Go Swoim gorliwym
naśladowcą i sługą. Spraw, aby dzielił z Tobą pragnienie
powszechnego zbawienia, dla którego na wszystkich
ołtarzach uobecniasz Swoją Ofiarę. Ty o Panie, który
żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem,
otwórz przed Nim nowe horyzonty, by dostrzegał
świat spragniony światła prawdy i miłości; by był solą
ziemi i światłością świata. Umacniaj Go Twoją mocą
i błogosław Mu. Święty, którego imię nosi ks. ...,
Twojej szczególnej opiece polecam Go dzisiaj. Proszę
Cię, abyś wstawiał się za Nim przed Bogiem i pomagał
Mu we wszystkich potrzebach. Spraw, aby dochował
Bogu wierności i owocnie pracował dla Jego większej
chwały. Maryjo strzeż Go przed wszelkim złem. Amen.
Poleca się również Koronka Medjugorska: Wierzę,
7x Ojcze Nasz, 7x Zdrowaś Maryjo, 7x Chwała Ojcu.
Drodzy Parafianie, macie z pewnością wśród swoich
przyjaciół i krewnych kapłana, który potrzebuje Waszej
modlitwy – może zaprosicie do Margaretki?
Jadwiga Franek
P.S.: Życzę wspaniałych błogosławionych i pełnych
nadziei Świąt Bożego Narodzenia.
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BISCUP – GODZONE Tour
Milí přátelé! Mám tady pro vás krátké ohlédnutí za
poslední dvojakcí pro mládež, které jsme se zúčastnili
v polovině listopadu.
Vydali jsme se na tradiční setkání mládeže s otcem
biskupem Biscup, tentokrát do Ostravy. Ráno jsme si
přivstali a zdárně chytili vlak :) Pak už jsme pěšky došli
do biskupského gymnázia, kde jsme vyřídili organizační
věci a přesunuli se do tělocvičny, kde hrála úžasná kapela
No-Problem, která nás provázela celým dnem.
Po úvodu jsme byli rozděleni podle věku do skupinek
a naslouchali jsme katechezi, která se mi moc líbila,
protože otec biskup mluvil ze svého života a pronesl
mnoho inspirujících myšlenek. Pak nastalo zase další
rozdělení, tentokrát ovšem podle děkanátů, a tak jsme
mohli poznat lidi z našeho okolí. Po výborném obědě
jsme mohli navštívit čajovnu nebo také přednášky a celý
den pak vyvrcholil mší sv., kde jsem zjistila, kolik kněží
bylo po celou dobu s námi a my o tom ani nevěděli =D.
Motivem celé akce byl Boží hlas, který sděloval apoštolu

Pavlovi „Vstaň, udělám z tebe svědka toho, co jsi viděl“.
Myslím, že je důležité vstát, být svědkem a prosit Boha
o to, aby nás posílal svědčit, každého svým způsobem,
jak On to umí.
Večer jsme měli možnost být ještě součástí
obrovské evangelizační akce GODZONE TOUR,
která byla na stadionu RT TORAX, a to byl jeden
z nejkrásnějších zážitků vůbec. Ta atmosféra! Byl tam
přítomný mezi námi Duch svatý a věřím, že každého
z nás to hodně oslovilo a něco změnilo v jeho životě.
Bylo tam plno nadšených a hledajících mladých lidí.
Dalo nám to sílu a inspiraci do každodenního života.
Bylo mi ctí být součástí toho společenství. Zároveň
to byl docela zázrak, protože obě akce mohly být
s klidem zrušeny, protože GODZONE TOUR bylo
na mnoha místech zrušeno právě kvůli pandemické
situaci a Biscup byl zkrácen. Modlitby byly však
silnější a my mohli prožít krásný den. Děkuji, děkuji,
děkuji! 			
HK

n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n
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SVĚTÉLKA
Dětské hemžení k naší farnosti neodmyslitelně patří.
A to je dobře. Jsme moc rádi, že je u nás živo. Obzvláště
živo bývá při středečních a pátečních mších svatých
s dětmi a mládeží, kdy se vyrojí Biedronki a Broučci
a dělají druhým radost svým zpěvem při liturgii.
V adventu k tomu přibudou ještě oblíbené rorátní průvody
s lucerničkami, které nám ohlašují, že do tmy zazáří
Světlo, a my se těšíme na jeho příchod. Taky při nedělních
mších svatých vidíme spoustu početných rodin s dětmi
od kojenců, přes batolata až po naši bujarou mládež.
To, že se to u nás hemží, je velký dar. Děti jsou hřivna
naší farnosti. Postupně dorůstají, odrůstají a rodí se noví
Broučci, Biedronki… Všechny děti, které se darem křtu
staly Božími dětmi a byly obdarovány Světlem, které
nikdy nezhasne.
Kéž dětem pomáháme k poznání toho, jaký velký dar
obdržely. Kéž cítí, že jsou milované Bohem i lidmi. A to
světélko, o kterém zpívají „Moje malé světélko, chci, aby
svítilo“, kéž nosí stále ve svém srdci a roznáší světem dále,
i když už vyrostou z dětských střevíčků a jejich cesty budou
směřovat do dálek…
Pane, prosím, dej jim pevnou jistotu, že u Tebe,
v Tvém srdci, mají vždy své místo, ať už budou kdekoli.
M.S.

n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n
Adventní REKOLEKCE PRO DĚTI
V sobotu 27. listopadu se v naší farnosti konaly adventní rekolekce pro děti. Jsme nesmírně rádi, přestože situace
s virovou pandemií nebyla příznivá, že se nám je podařilo zorganizovat, i když netrvaly celý den, ale pouze dvě hodiny.
Rekolekce jsme zahájili krátkou scénkou, která měla navázat na téma letošních rekolekcí – a tím bylo Putování. Otec
Sebastian nám přiblížil různá putování, která předcházela narození Ježíše. Od navštívení Panny Marie, přes cestu do
Betléma až po Tři krále.
Věříme, že letošní rekolekce nám pomůžou projít adventním časem spolu s Pannou Marií a přispějí k tomu,
abychom se připravili na narození Ježíše Krista. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě rekolekcí.
KP

•9
Duchovní obnova Mary’s Meals – Plod Medjugorje
Ve dnech 5. – 6. listopadu se v Exercičním domě
v Českém Těšíně konala první duchovní obnova určená nejen příznivcům hnutí Mary´s Meals v České republice, jejímž posláním je zajištění jednoho výživného jídla těm nejchudším dětem na světě v místě jejich
vzdělávání. Duchovní promluvy vedl o. Cyprián, OFM
z Římskokatolické farnosti Moravská Třebová, který
je zároveň jedním z duchovních pastýřů hnutí Mary’s
Meals v České republice.
Ústředním tématem zamyšlení bylo téma
modlitby. Účastníci se vzájemně podělili i o svá
osobní svědectví. Vzájemně jsme sdíleli zkušenosti z dobrovolnictví pro Mary’s Meals a jak proměňuje náš život. Zajímavé bylo slyšet svědectví,
jaké dary Ducha sv. nám vstupují do života. Někdy

došlo i na slzy, slyšeli jsme silné příběhy. V průběhu sobotního odpoledne nás navštívil také místní
farář o. Jan Svoboda, který s námi zůstal i na promítání krásného dokumentárního filmu Mary’s Meals – ovoce Medjugorje. Tento dokument začne
v příštím roce mimochodem vysílat i TV Noe.
Domů odjížděli účastnici setkání viditelně duchovně posilněni. Obzvláště v tomto pandemickém
období, kdy mnoho z nás zažívá nejrůznější osobní
těžkosti, bylo skvělé se potkat u společné modlitby
a rozjímání jako i prosit o dary Ducha Sv. pro sebe i pro
službu bližním.
Lucy Nečesalová, spoluzakladatelka české pobočky
Mary’s Meals, původem z farnosti Český Těšín

n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n
PODĚKOVÁNÍ
Po opravě odvodnění kolem kostela Prozřetelnosti Boží v Koňákově zůstalo po obvodu kostela neupravené okolí.
Poděkování za objednání potřebných prací u firmy Červ z Chotěbuze, a především za financování celé akce i za
realizaci dokončovacích prací s doplněním zeminy a konečnou úpravou terénu patří paní Anně Kaletové z Koňákova.
Pán Bůh zaplať.
Farníci z Koňákova
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Broučci nám dělají radost již 20 let!

Letos uplynulo 20 let ode dne, kdy se poprvé sešla
skupinka dětí a rodičů za účelem nácviku písní k dětským
mším svatým. Postupně se z této skupinky vyvinulo
společenství, kterým prošlo několik generací dětí.
A tak se vždy v pátky odpoledne Broučci vyrojí
a slétnou se na faru. Společně si povídají, modlí se,
zpívají, hrají si, a to vše proto, aby poznávali Boží lásku,
zamilovali si Pána Ježíše a společně s Ním a navzájem
mezi sebou vytvářeli společenství.
Tak je tomu již dvacet let. Poděkování patří všem
ochotným maminkám (i tatínkům), i všem dalším dobrým
lidičkám, kteří se do služby pro Broučky zapojili. Přestože
se nějakou dobu Broučci kvůli nedávným omezením

nemohli scházet, těší nás, že se opět znovu „vyrojili“
a rozdávají radost svým zpěvem a spontánností nadále.
A že jich je požehnaně! K nim také patří jejich obětavé
maminky, které se Broučkům věnují. Bohu díky! Díky
také našim kněžím, kteří „nechávají děti přijít k Ježíši“
a předávají jim slovo Boží, a také hřejivé slovo lidské.
A protože jsme toho s Broučky zažili opravdu hodně,
připravili jsme pro vás aspoň tuto malou fotokoláž
vzpomínek. Zdaleka se nám zde nevešlo vše, co máme
v „archivech“. Více fotek je možno zhlédnout také na
farních stránkách, ale to nejdůležitější, to ať zůstane
v srdcích našich Broučků.
Martina Slobodová

n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n
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Broučkovská hymna
Nikdy nejsme sami,
dobrý Bůh je s námi,
taky kamarádi
a máme se rádi!
My jsme velká rodina
malých Broučků z Těšína,
Pán Ježíš nás spojuje,
On své děti miluje!!!

n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n
OMYL?
Měli jsme v kostele košíčky s citáty z Bible. Kdokoli
mohl přijít a vzít si. Jednou jsem pozorovala osobu, která se v tom košíčku přehrabovala. Vzala si jeden lístek,
prozkoumala ho a vrátila zpět. Sáhla pro druhý, ale ani
to nebylo to pravé ořechové. Napotřetí hrábla dospodu
a pak teprve byla spokojená. Myslím, že takové počínání
nemá smysl. Chceš-li poznat slovo od Boha, musíš sáhnout naslepo. Náhodný výběr, řeklo by se. Kdyby ovšem

existovaly náhody. Ale náhody, jak známo, neexistují.
Vše je v režii Boží.
Na závěr jedné duchovní obnovy obdržel každý účastník lístek se slovem Božím. Tohle a žádné jiné je přesně
pro tebe. Když jsem pohlédla na Slovo, které se dostalo ke mně, vyděsila jsem se. To snad ne! Tohle nemůže
být pro mne! To měl dostat někdo jiný, někdo vedle mne
nebo za mnou, ale ne já!
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A co že mne to tak rozhodilo? Patnáctý verš 51. žalmu: „Budu učit nevěrné Tvým cestám a hříšníci navrátí
se k Tobě.“ Já a někoho učit? Koho, pro všechno na světě? Vždyť se bojím otevřít ústa před lidmi, nejraději se
schovávám za sloup či za něčí rozložitá záda, aby na mne
nebylo příliš vidět a s touhle výbavou mám někoho učit?
Nemožné. To je nějaký omyl.
„No, počkej“, ozvalo se mi v nitru, „Bůh přece nedělá omyly“. „No jo, nedělá“, musela jsem přiznat. Tak co
s tím? Trápila jsem se celý týden. Následující neděli jsem
po přečtení úryvku evangelia hodlala pokračovat některým
z žalmů. Moje bible se mi sama otevřela na knize Kazatel.
„Dobře“, změnila jsem plán, „tak si přečtu něco z Kazatele“. Uprostřed stránky začínala pátá kapitola, pustila jsem

se tedy do ní. Dočetla jsem k 5. verši (tolik pětek všude
kolem) a málem jsem spadla ze židle. Pátý verš totiž zní:
“… neříkej před Božím poslem, to byl omyl, ...“.
No tohle! Nevěřícně zírám, protírám si oči, čtu znovu... Netušila jsem, že se v bibli vyskytuje slovo omyl. Je
tam. Tak tady máš odpověď. Přestaň se bouřit a pokorně
přijmi, co ti bylo dáno. Zkoumej. Přece to nemusí znamenat, že si máš hrát na paní učitelku. Jak se kdysi říkávalo:
Slova vybízejí, příklady táhnou. Dobře, tak tedy v originále: Verba movent, exempla trahunt. Někdo moudrý
k tématu poznamenal, že život křesťanů je jediným evangeliem, které dnešní svět ještě čte.
Ale ta zodpovědnost! Ach, Pane Bože! Buď mi milostiv…
DF

n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n
VEDOUCÍ CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÉ SLUŽBY Z ČESKÉHO TĚŠÍNA
OCENĚNA ZA PŘÍNOS KE SLUŽBĚ CHARITY
V
den
slavnosti
svaté Hedviky, v sobotu
16. října, udělil biskup
František V. Lobkowicz
a apoštolský administrátor
biskup Martin David v katedrále Božského Spasitele
v Ostravě, ocenění dvaceti šesti lidem za obětavou službu
v diecézi. Mezi nimi byla i dlouholetá pracovnice Charitní
ošetřovatelské služby v Českém Těšíně, paní Bc. Beáta
Dulawová, která obdržela ocenění za dlouhodobé úsilí při
rozvoji charitního díla.
Paní Beáta pracuje již 12 let jako vedoucí Charitní
ošetřovatelské služby a zároveň jako zdravotní sestra
v terénu. Stojí v čele celodiecézního kolegia zdravotních
sester, je zapojena do krajského projektu podpory pečujícím
a metodicky vede zdravotní sestry v domovech pro seniory.
Velkou oporou byla sociálním a zdravotním službám
v roce 2020 při propuknutí covidové epidemie, a to jak
svým přehledem o nařízeních, tak odbornými informacemi
a zajišťováním pomůcek. Pod jejím vedením vzniklo letos
na jaře testovací centrum pro širokou veřejnost. Paní Beáta
je vzorem profesionality, ale i laskavosti, věci dovede řešit
s nadhledem i humorem, a je ráda, když může něco udělat pro
lepší soudržnost svého týmu.

Paní Beátě srdečně gratulujeme a do budoucna přejeme
hodně úspěchů!
Tým zaměstnanců Charity Český Těšín

PRACOVNICE TERÉNNÍCH SLUŽEB PŘIJALY
OCENĚNÍ A PODĚKOVÁNÍ OD VEDENÍ MĚSTA
Dne 20. 10. 2021 proběhlo v kavárně Avion slavnostní ocenění sociálních pracovníků a pracovníků sociálních
služeb působící na území Města Český Těšín. Za Charitu Český Těšín byly nominovány dvě dlouholeté a zkušené
pracovnice terénních sociálních služeb – Kateřina Kalfasová, pečovatelka Charitní pečovatelské služby a Danuše
Baronová, asistentka Charitní asistence. Jejich vlídný a lidský přístup klienti velmi oceňují, svou práci dělají skutečně
rády. Gratulujeme a přejeme kolegyním mnoho dalších úspěchů.
Bc. Radka Heliošová, vedoucí sekce terénních a ambulantních služeb

Informátor farnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
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Smuteční oznámení
S hlubokým smutkem v srdci oznamujeme, že 31. 10. 2021 nečekaně zemřela naše kolegyně, paní Ivana Richterová, dispečerka Charitních taxíků z týmu Doplňkových služeb. Ivana byla energickou ženou, stále s úsměvem
na tváři a ochotná kdykoliv pomoci. Její odchod je pro nás všechny velkou lidskou ztrátou.

„Ačkoli truchlíme, děláme to s nadějí. Ačkoli máme bolest, víme, že její život a odkaz budou pokračovat
v každém z nás.“

Monika Klimková, ředitelka a zaměstnanci Charity Český Těšn

n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n
Na půlden chovatelem v Darwinově kráteru

Zajímalo vás někdy, jaké to je pracovat jako chovatel
v zoo? Díky zážitkovému programu Zoo Praha se mi
podařilo jím být na půl dne. V poledne na mě u brány
čekal chovatel mající na starosti Darwinův kráter. A jak
taková práce vypadá? Pracovní doba je od 7–16 hodin,
přičemž první hodiny stráví chovatel prohlížením
záznamů kamer z uplynulé noci (toto umožňuje včas
podchytit případné zdravotní komplikace zvířat).
U vchodu do chovatelského prostoru kráteru
nás přivítali místní hlídači, pár husic kuřích, které
nedaly po celý den nikomu pokoj. Jako první jsme
připravili krmení pro klokánky krysí – jejich strava se
v zoo skládá ze žampiónů, římského salátu, granulí,
zeleniny (rajčata, mrkev, petržel) a mraženého hmyzu.
Nejstarší klokánek, samička Prašivka (12 let), dostane
také medikaci předepsanou veterinářem. Cestou
k nim je i výběh tapírů jihoamerických, kde skotačila
letos narozená tapíří samička Jasmína. Následovala
návštěva výběhu klokanů a krmení ježur.
Na závěr nás čekal úklid zázemí tahounů Darwinova
kráteru, ďáblů medvědovitých, alias tasmánských čertů.
Pražská zoo chová celkem čtyři čerty (jednoho samce
a tři samice), pojmenované Sumac (škumpa), Nutmeg
(muškátový oříšek), Aniseed (Anýz) a Laurel (bobkový
list). Jména byla vybrána tasmánskými chovateli, když

tématem v daném roce bylo koření,
proto ve světě jistě běhá i Salt (sůl)
a Pepper (pepř).
Zoo v Praze je jednou ze dvou
zoo (druhá je v Kodani), která má
čerty přímo z Tasmánie. Jedná se
o největší žijící masožravé vačnatce.
To znamená, že samice má vak,
ve kterém probíhá vývoj nového
čertíka. Zajímavá je také velikost
novorozence. Vezměte si do dlaně
jedno zrnko rýže. Je malinké? Přesně
tak velký je novorozený tasmánský
čert! Tito tvorové jsou známí také
svými agresivními a hlučnými
projevy, i když je to spíše jen náš

lidský pohled.
Představme si dvě osoby, které se běžně baví
stylem: „Ahoj! Daří se ti dobře? A co rodina?“ Rozdíl
je v tom, že tyto osoby na sebe mluví tak hlasitě, že to
slyší půl ulice (nezkoušet prosím doma!!!). Tak by se
dala přirovnat komunikace čertů. A čím se živí? V zoo
mají pestrý jídelníček skládající se z králíků, koroptví,
morčat a v sezóně si smlsnou i na zvěřině. Dnes to
byly koroptve. Ďáblové medvědovití jsou schopní
spořádat svoji potravu beze zbytku včetně kostí, čímž
významně pomáhají přírodě v odstraňování mršin,
které by jinak shnily.
Největším ohrožením pro čerty je přenosná rakovina,
kdy vlivem nádoru v tlamě zvíře pojde hladem (v dnešní
době stále není na tuto nemoc lék). Proto jsou tasmánští
čerti chováni i v zoologických zahradách kvůli zachování
genofondu; zdravá populace také žije volně na Mariině
ostrově poblíž Tasmánie.
Bylo nádherné počasí, a tak jsem si celý den náramně
užil, i když cesta tam a zpět byla docela náročná (celkem
8 hodin vlakem). Kdybyste někdy měli cestu do Pražské
zoo, tak se určitě jděte podívat na Darwinův kráter
a tasmánské čerty
Martin Feruga
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ŚWIAT STANYŁ NA ŚMIECIACH

Użeście kiedy próbowali medytować? Esi ni,
tak spróbujcie. To nima nic ciężkigo. To je jyny taki
rozmyślani, a rozmyślać możecie o wszeli czym. Nikierzi
poradzom medytować baji o kwiotku, abo o kamiyniu,
o bucie, abo jedzynu. Mie sie ostatnio podarziło
pomedytować nad pudlicom.
Idym se w niedziele na szpacyr, słoneczko świyci,
ptoszki śpiywajom, tak mi sie hned zachciało o tym
pomedytować, aby se wypucować mózg, we kierym po
całym tydniu sie nazbiyrało strasznie moc zbytecznego
śmiecia. No, a tym to zaczło. Idym se kąsek dalij,
słoneczko mie w plecy grzeje, słyszym ptoszki, je mi
fajnie. Zaczynom widzieć świat w pieknych barwach
a mom z tego radość. A o to prawie w medytacyji idzie.
Aby potym było fajnie. Idym se dali, popiskujym se,
mom radość, że świat je piekny. Idym, idym, dziwom sie,
stojom se pudlice. Cztyry. To znocie. Jedna na papiyr,
drugo na szkło, trzecio na plasty, czworto na odpad.
Wszycki durch pełne. Ty na papiyr a plasty ani nie szło
zawrzić. Uż słyszym, jak dudrzecie: Dyć to znomy, co
nom to tu wykłodosz? To je fakt. To nima nic nowego. Mie
ale napadło cosi inszego, a tak żech zacznył medytować
o tym – czego żech potym lutowoł – czymu ty pudlice
som pełne, a co by sie stało, gdyby wszycki pudlice na
świecie gdosi naroz wysuł?
Podziwejcie sie – wszycko je dzisio do czegosi
zapakowane. Weźmy choćby taki mlyko. Kiejsi my mieli
doma bańke, z kierom nas mama poslala do mlyczarnie
kaj sprzedowała pani Adamkowa. Miała przi dwiyrzach
wielki baniok z mlykym, kole niego wisiały trzi plechowe
nabiyraczki. Na ćwierć litra, na pół litra a na liter. Wiela
gdo chcioł, tak mu naloła a szło sie do chałpy. Mlyko
sie z bańki przeloło do garca, bańke sie umyło – a było.
Żodyn nie musioł rozmyślać, co zrobić z papiyrowym
pudłym abo flaszkom.
Ale pójmy dalij. Na żodnym takim pudle nima napisane
wiela tam stoji mlyko a wiela pudło. Aspoń jo to nie widzioł.
No, a som my u tego. Na każde pudło, a tym nie myślym
jyny na mlyko, musi być jakosi maszyna, przi kierej robiom
ludzie a chcom cosi zarobić. Ty maszyny też gdosi musioł
wymyśleć a inkszy zrobić. A tak se myślym, że to pudło
je drogsze niż to mlyko. A jo sie teraz pytom: na co mi to

pudło?! Mie starczy bańka! A to je tak ze wszyckim. Idźcie
baji do sklepu a chciyjcie wajca bez pudła. Dziwali by sie
na was, jakbyście spadli z miesiączka. Kaj by oni przeca
dali potym to pudło? A jo co? Ono mi je na nic! Jo go też
muszym zaniyść do pudlice, za kierom eszcze muszym
płacić, bo to som przeca moji śmieci. Tuż poczkać, poczkać
– Jaki moji? Jaki moji? Jo ich wyprodukowoł?! A wubec,
kiejsi stary papiyr, esi jakisi był, tak nom go mama kozała
naskłodać do kiśnie, a jak była pełno, tak my to odwiyźli
do zbieru, kiery był w Cieszynie na Fabrycznej. Dostali
my za to jakomsi korone a my sie uczyli szporować.
Nikiedy my se też mogli kupić we sklepie bonbony, kiere
pan Kubiyna zwożył a potym nasuł do takij małej tytki,
kierom som zwinył. Jak my bombony zjedli, tak my jom
wyciepali do kiśnie na stary papiyr. Szkrobiym sie po
głowie a kombinujym – kiejsi my za stary papiór dostali
piniondze, dzisio nie dostanym nic, a eszcze muszym za
niego zapłacić. No, ale pójmy dalij. Weźmy baji wode.
Żodnom mineralnom. Obyczejnom, kierom sie dzisio
kupuje. Starka jakby żyła, tak by sie klupła w głowe. We
sklepie je w plastowych flaszkach. Myślicie, że ta woda je
drogszo od tej flaszki? Może być, bo jom zaś musi gdosi
skonsi prziwiyźć a bynzyna stoji. Szofera też sie musi
zapłacić. Ku tymu tom flaszke też musiała jakosi maszyna
zrobić a naloć do nij te wode. Tak za to trza płacić. To je
jasne. To uznowom. Jyny że jo potym tom flaszke muszym
wyciepać. A kaj? Na do pudlice, za kierom muszym płacić.
A tak w koło Macieju.
Aby na nas uszporowali, śmieci przerobiajom na
nowe. Tymu mówiom utylizacyja. Na tym ale zaś
zarobi ta firma kiero to robi, a kiero nom spadki ty
śmieci SPRZEDOWO!!
Tak jo sie prziznom, że z tej medytacyje mi sie zaczło
toczyć w głowie, a je żech z tego ganc gupi, bo jo teraz nie
wiym za co, abo czymu, abo komu jo potym płacym?
Nejprzód to kupiym, potym wyciepiym a potym zaś to
kupiym, a eszcze mom uwierzić, że to je moja wina, że
pudlice som pełne, bo to som przeca moji śmieci. A jo sie
zaś pytom: Jaki moji? Jaki moji? Jo ich przeca żodnymu
nie kozoł robić. Mlyko se kupiym w bańce a wody sie
napijym doma ze szklonki.
No, a tak tam teraz stojym, z pudlic smerdzi a jo
rozmyślom, na co żech sie do tej pudlicowej medytacyje
puścił? Kiery dioboł mie tu przismyczył? Nimóg żech iść
inkszom cestom a mieć pokój? Chcioł żech se wypucować
mózg aby mieć radość ze żywota, a zrobiła sie z niego
pudlica. Teraz sie tropiym a po głowie mi chodzi: Co by sie
stało, gdyby wszycki pudlice na świecie gdosi naroz wysuł?
Na czym by tyn świat stanył? O tym raczy nie medytujcie.
No nic, muszym iść dalij a eszcze se poszpacyrować,
aby to wszycko ze siebie dostać. Słoneczko świyci, ptoszki
śpiywajom – nie bydym sie staroł. Wy sie też nie starejcie!
Wasz Karo
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H U M O R

Farní okénko září – listopad 2021
Do farního společenství jsme přivítali a křest přijali:
Václav Josef Kisza		
Kinga Marianna Kolondra
Oliver Pecha			
Rafael Drobisz			
Tomasz Ciahotny

Šarlota Anna Toboláková
Amálie Marie Toboláková
Natálie Bibiana Kaspřáková
Tereza Anna Konderlová

Vyprošujme těmto novým křesťanům i jejich rodičům hojnost
Božích milostí ve výchově a předávání daru víry.
Do věčnosti z našeho společenství byli povoláni:
Helena Pietrová			
Žofie Króliczková		
Lothar Mach			
Kazimiera Feberová		
Kristina Farniková

Alžběta Grimmová
Ivana Richterová
Věra Hauptová
Ryszard Ludwik Kuśmierek

Nechť jim Pán života i smrti dá milost věčné radosti.
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