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Juda rzek³ do swych braci: „Có¿ nam przyjdzie z tego, gdy zabijemy naszego brata i nie ujawnimy naszej zbrodni? 
ChodŸcie, sprzedamy go Izmaelitom! Nie zabijajmy go, wszak jest on naszym bratem!” I us³uchali go bracia. I gdy 
kupcy madianiccy ich mijali, wyci¹gn¹wszy spiesznie Józefa ze studni, sprzedali go Izmaelitom za dwadzieœcia sztuk 
srebra, a ci zabrali go z sob¹ do Egiptu.

Rodz 37, 26-28

Józef sprzedany przez braci 



Je èasné pondìlní ráno a já tak jako každý Nauèili jsme se krizi srdce øešit racionálnì a 
všední den sedám do auta a jedu do práce. Po myslíme si, že ji uspokojíme tím, že budeme žít 
krátké modlitbì pouštím rádio a slyším: “Vážení v ekonomickém blahobytu, o který se sami 
posluchaèi, Vám všem, kdo máte tu smùlu, že nepøièiníme, ale na nìjž pøece máme nárok. 
musíte opìt vstávat do práce, pøejeme, a� ten A ten když se nedostavuje, tak hledáme, kdo za 
dnešní den zvládnete a a� vám ta smìna rychle to mùže. Podáváme ruku neznámé autoritì, ta 
uteèe. Nezoufejte, že je do víkendu daleko, se nás ráda chopí a vodí nás za nos. 
však se doèkáte a jistì máte už plány, kam A výsledek? Neš�astný èlovìk sice obklopený 
pùjdete „paøit.“ Pøemýšlím, co se stalo se vìcmi, ale který ztratil vnitøní radost, pokoj a 
vztahem èlovìka k práci? Je to dnes pro nás klid a víru to, že se Bùh o nìj postará, pokud se 
nìco nepøíjemného, obtížného, co ti, kdo jsou èlovìk sám pøièiní. 
aktivní na trhu práce, musí nutnì pøežít a pak Vím, že mnoho z vás namítne, že poctivì 
hurá, jde se oslavovat, co nejvíce užít, uniknout pracuje a to celý život a že k poctivosti a 
ze všedních dní. Smutné je to, že nám média pracovitosti vede své dìti a vnuky. Pøed vámi 
prezentují práci ne jako èinnost, na kterou by upøímnì smekám a jsem ráda, že jste, protože 
èlovìk mìl být hrdý, ale jako nìco, co èlovìka to znamená, že to s naší spoleèností není tak 
obtìžuje a co ho omezuje prožívat život ve špatné. Pøestože máme pocit, že je ve spoleè-
vìèných radovánkách. nosti více tìch, kdo žijí na úkor spoleènosti, 

Naše spoleènost nìjak ztratila to, na co byli nenechme se strhnout davem a chtìjme být 
naši pøedkové hrdí, na svou práci a její jiní, poctiví, èestní a pracovití. Chtìjme vidìt ve 
výsledky, na to, že když èlovìk nìco poøádnì spoleènosti to dobré a šiøme jej dál, naším 
udìlal, mohl být na svou práci pyšný. Dnes vlastním pøíkladem, dobrou výchovou našich 
jsme pyšní na to, když druhého podvedeme, dìtí, které povedeme k práci a až vyrostou, tak 
ošidíme, když chceme mít snadnou a co bude pro nì samozøejmé, že si budou hledat 
nejlehèí práci za hodnì penìz  nebo-li, jak øekl práci a ne že budou „na pracáku“ a stát se o nì 
jeden dìda svému vnukovi, který sotva že postará. 
ukonèil uèilištì: „Pøece nebudeš vstávat do Na závìr bych ráda pøipomnìla heslo 
práce za tìch pár korun, buï radìji na podpoøe, benediktinského øádu „Ora et labora“ – „Modli 
to se ti lépe vyplatí.“ A tak my starší generace se a pracuj.“ Toto staré heslo neztratilo nic na 
dáváme pøíklad mladým, jak v tom tzv. „chodit“ své aktuálnosti ani v dnešní dobì a modlitba 
a dìlat jen to, co se nám vyplatí. A kde je jiný spojená s prací se mùže stát požehnáním 
rozmìr práce, než jen finanèní? Kde se vytratila nejen pro každého z nás, ale pro celou 
radost z práce, kde je pravdivost rèení „Bez spoleènost.

Pavla Golasowskápráce nejsou koláèe?“ 
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Modli se a pracuj?

„Léto s bohoslovcem”: Jan Gajdušek 

Farní festyn 2012: parádièka. Farní festyn 2012: parádič ka.

Dopis Jež íš kovi

*  *  *

K èemu mì Bùh volá?

Výsledky akce

Misijní koláè 2012
ADOPCE  NA DÁLKU – Z MODLITEBNÍHO SPOLEÈENSTVÍ MATEK   

Zrcadlení
Dotkni se mne, nejsem chlad.
Dotkni se mne, mìj mì rád.

Zahøej mé srdce objetím,
vždy� tím neznesvìtím tvùj svìt,
však netrhej mne jako kvìt pro své 
tìšení.
Pìstuj ve mnì toužení po lásce našeho 
bytí,
a� je ten život k žití.

Ptám se – mé vrásky u oèí jsou ze slz 
nebo smíchu?
Odpovídám v tichu… z toužení.
To je to soužení, jež naplní jen dotek 
lásky.

Tak dotkni se  mne bez otázky – proè?

A� jsi manžel, bratr, syn,
dotkni se mne jsem tvùj díl zrcadlení 
v Bohu.
Jen tak zmohu údìl tohoto svìta.

Tak podej mi svou dlaò, jež krásnì 
zapadá v mojí…
vždy� láska za to stojí!

AVE

Vìnováno sobì souzeným, odcizením 
souženým.

Rudinec Stanislav

*  *  *

Nedìle 16. záøí 2012 byla v naší farnosti dnem 
farní poutì. Již od roku 2000 se tento den pojí 
s pìknou tradicí poøádání tzv. farního festynu. 
Nìkdy pršelo, ale vìtšinou se poèasí podaøilo. 
Naštìstí stejnì tomu tak bylo i letos, kdy bylo 
teplé a sluneèné poèasí, prostì takové to ono 
„babí léto“. I to asi pøispìlo k tomu, že se farní 
zahrada témìø zaplnila farníky, ale hlavnì – a 
to je dùvodem k radosti - se zaplnila hodnì 
našimi nejmenšími farníky, dìtmi. Protože na 
nì mysleli organizátoøi pøi pøípravì akce, jelikož 
festyny jsou „hodnì“ i o dìtech. Takže dìti se 
vyøádily, dospìlí si posedìli, pojedli, popili 
(rozumìj nealko, kafe, maximálnì piveèko) a 
poklábosili navzájem. Tak, jak to má být. 
Zvláštní slova uznání si zaslouží všichni, kteøí 
se podíleli na pøípravì a prùbìhu festynu. 
Dìkujeme za skvìlý gulášek a mìkouèkou 
„rojberku“. No paráda. Kdo rád mlsá sladké, 
rovnìž si pøišel na svoje, a to hlavnì díky 
zákuskùm a koláèùm, které napekli a donesli 
na zahradu jako dar samotní farníci. Dìkujeme 
všem, kdo jste pøišli a pøíštì pøijïte zase! 
Všichni! 



Doufám, že vás tento titulek nepolekal jako Já vím, leccos nevychází. Bùh byl odsunut, ne v nauèených verších, ale nic sami neøeknete. 
nìjaké tajemné zaøíkávadlo. Je to poèátek že by se nám odstìhoval, ale protože je lidem Taková "modlitba" spíše unavuje, než 
modlitby vyznání víry, ovšem v mateøském nejednou k smíchu, tak se se svou milostí povznáší. Uvažovali jsme spoleènì pøi Výroèní 
jazyce Církve. A èím lépe zaèít úvahu nad nikomu nevnucuje. No a bez Božího požehná- slavnosti posvìcení kostela o umìní køes�an-
Rokem víry, který bude v celé Církvi tento ní je marné každé lidské namáhání. Výsledky ství, víry a jejich praktik. Umìní, má-li být 
mìsíc zahájen. Tematické roky v Církvi v pod- jsou nepøímým, ale zajímavým znamením, že opravdu umìním inspirovaným Duchem Sva-
statì zdomácnìly a je to dobrá praxe. Zaèal nám to jaksi nefunguje. Vzpomeòme na ne- tým, musí být krásné, musí povznášet. Vzpo-
tím kdysi dávno náš dnes již zesnulý pražský dávnou aféru s alkoholem: To, že zemøely meòme na pohotovou odpovìï Otce kardinála 
arcibiskup Dr. František kardinál Tomášek. témìø tøi desítky lidí nikoho moc nezajímá, Špidlíka jednomu poutníkovi, který sice cenil 
Jistì si vzpomeneme, že vyhlásil Desetiletí hlavní problém je v tom, že provozovatelé rùz- krásu øímských bazilik, ale ptal se, zda to není 
duchovní obnovy našeho národa, které ných restaurací a podnikù pøicházejí o miliony. zbyteèná okázalost, triumfalismus, když Bùh 
vyvrcholilo kanonizací naší Anežky Pøemys- Když alkohol rozbíjel rodiny, ochromoval èlo- nic takového nepotøebuje. Pan kardinál tehdy 
lovny v listopadu 1989. Pak následovaly další vìka, podepisoval se na tragických dopravních odpovìdìl: Jistì že Bùh to nepotøebuje, ale 
tematické roky, vyhlášené pro celou církev nehodách, tak to nikomu moc nevadilo. Dnes my to potøebujeme pro krásu, umìní svého 
papeži. Blahoslavený Jan Pavel II. vyhlásil vyloženì zabijí. A kolik lidí zùstane ještì konkrétního vztahu k Bohu! Tato rozumová 
øadu tematických rokù. Pøipomeòme si Rok postižených a lidé naøíkají nad ušlým ziskem… stránka by nám mìla pomoci dost silnì po-
Písma svatého, Rok rodiny, Rok svatého Jak daleko mùže dojít národ, jehož témìø opravit i vztah ke svátostem. Dìda s babièkou 
rùžence, Rok Eucharistie… V jeho šlépìjích základem je alkohol a jeho konzumace…! obíhají div ne celou diecézi, kde by pokøtili 
kráèí i souèasný Svatý Otec Benedikt XVI. Za Pøíštím rokem tomu bude taky dvacet let, kdy jejich vnouèe, jeho rodièe nejsou ani oddáni. 
jeho pontifikátu jsme slavili Rok knìží a nyní to jsme pohrdli jako národ modlitbou zasvìcení a Vùbec je nezajímá, že mladí, kteøí o to mají 
bude Rok víry. Je reakcí na jubileum zahájení prosbou o Boží ochranu pro celý národ pøi žádat, protože jsou za dítì odpovìdni, o to ani 
II. Vatikánského koncilu a na jubileum nového slavné národní pouti 5. 7. na Velehradì. To nestojí a vùbec je nezajímá, zda budou dítì po 
vydání Katechismu katolické církve. Zahájen bylo køiku, co si to ta církev dovoluje…! Ale to køes�ansku vychovávat, když nestojí ani 
bude 11. øíjna 2012 v celé Církvi a ukonèen by jako pøipomenutí mohlo staèit, i když o svátost manželství. Ale u køtu to slíbí… 
bude 24. 11. 2013. Podle nìkterých teologù je rùzných pikantností je daleko více. Rok víry A triumf nad triumfy, který by mìl vyrazit dech 
to papežova odpovìï na slovy možná nefor- nám bez naší spolupráce sám automaticky knìzi, nebo tøeba i papeži: A co když dítì 
mulovanou, ale i beze slov dobøe poci�ovanou moc nepøinese. Má to být dobrá setba, po zemøe? A vy s tím poèítáte, že zemøe? No až 
otázku o smyslu lidského života, o jeho které není do pùl dne bohatá žeò. V prvé øadì bude potom vìtší, a� se rozhodne. Jenže 
hodnotách, které nekonèí lidskou smrtí, které bych pro Rok víry pøipomenul encykliku bl. Církev není loterie ani laboratoø. I tady musí 
z Boha vycházejí a èlovìka k Bohu vedou. Ty Jana Pavla II. pod titulem Fides et Ratio - Víra být rozum a ne emoce. Jistì, nejsou-li pod-
výkøiky jsou dnes velmi intenzivní. Zaèalo se a rozum, která zaèíná slovy: Víra a rozum jsou mínky, nemùžeme spìchat. Až pozná a 
pøed øadou let posmìšným konstatováním, že dvì køídla, na kterých se duch èlovìka rozhodne se, mùže pøijmout svátost kdykoliv. 
nikdo nedokázal, že Bùh existuje. Jak pro povznáší vzhùru k poznání Stvoøitele. Jedno Jaký je vztah k svátosti biømování, Eucharistii, 
koho. Vícekrát jsem již pøipomínal, že žádný køídlo nestaèí, žádný pták s jedním køídlem smíøení a vlastnì ke všem svátostem? I tady 
èlovìk ani žádná vìdní disciplína nemá na to, není schopen letu. Jak èasto se nám praxe musí být rozum, dar Ducha svatého spolu s 
aby dokázala Boha, pokud se ovšem nedo- víry smrskla jen do oblasti jakéhosi momentál- umìním, tedy touhou, aby to bylo krásné, 
mníváme, že Bùh je jakýsi staøeèek, sedící na ního zážitku, sebeuspokojení èi emocí! A Pán nejen mechanicky provedené bez ohledu na 
jakémsi trùnì na oblacích a vypadá spíše nás léèí:Vezmi svùj køíž a následuj. Nemluví o budoucnost. No a tak to je taková hrstka 
bezmocnì a odkázaný zcela na naši vùli. Kolik výrobì èi nákupu køíže, ale o pøijetí køíže. Tyto podnìtù, kterým bychom mìli vìnovat pozor-
to bylo frází na téma: kosmonauti byli ve vìci je tøeba znát rozumem, který je darem nost právì v Roku víry, protože víra bez 
vesmíru a žádného Pána Boha nevidìli. To Ducha Svatého. Bude tedy vzácný rok èasu, rozumu zavání povìrou, zmateným fanatis-
celkem nevadí, normální èlovìk nehledá abychom se uèili Boha rozumem poznávat a s mem. Rozum bez víry v tom pravém slova 
kuchaøku v hrnci se zelím, které uvaøila, nikdo rozumem s Ním komunikovat. První vìcí je smyslu ani neexistuje, èehož jsme dnes i 
nehledá zedníka ve zdi, kterou postavil, èi poznání. Pøed lety jsme naøíkali, že není docela èasto svìdky. Víra nás spojuje s Bo-
hodináøe v hodinách, které sestrojil. Nikdo žádná náboženská literatura. Dnes jí máme hem a tím otevírá pøístup k Boží Trojici a z Du-
netvrdí, že Bedøich Smetana, èi Antonín dostatek, ale èíst se nám jaksi nechce. A tak cha Svatého pramení právì umìní rozumu, 
Dvoøák neexistují, protože on, tedy èlovìk, už se dostáváme do situace, kdy tu a tam se který zásadnì rozlišuje mezi dobrem a zlem 
byl i v Národním divadle, ale nikdy tam nikoho nìkdo na nìco zeptá a my nejsme schopni bez ohledu na to, jaká je doba. Taky to èasto 
takového nepotkal. Je ale podstatné, že dohromady nic øíci. No a tak se vystavujeme slyšíme, ne? K tomuto tématu se budeme, dá-
o Bohu vydává vyèerpávající svìdectví Ježíš lidskému posmìchu, který se v pøedstavách li Pán Bùh v dalších èíslech Mostu vracet a 
Kristus: Nikdo nezná Otce jen Syn a ten, nevìdomých šíøí na celou Církev. Není možné pokraèovat dále. Jaké ovoce pøinese Rok víry 
kterému to Syn chce zjevit. V Písmu Svatém chtít poznat osobu a nebýt s ní v kontaktu, každému z nás, to opravdu záleží na nás. 
èteme, že vše povstalo skrze Nìj a bez Nìj rozhovoru a dialogu. To mùže být dalším Nezapomeòme, že víra je privilegiem èlovìka, 
nepovstalo nic z toho, co jest. Ale jakési podnìtem: pìstování modlitby. Lidstvo trochu však vám èasto pøipomínám a sobì jistì taky, 
dùkazy tady jsou, ovšem pro vidící, slyšící a zpohodlnìlo a zdá se mu, že když odrecituje že kvìtiny, hory, pejskové èi slepice taky 
uvažující. Tady na to pokládám veliký dùraz, všechny nauèené èi napsané modlitby, pak nevìøí. Ale my lidé jsme svou podstatou dost 
protože dnešní èlovìk pøestává uvažovat a "jsou pomodleni". Zkuste si pøedstavit, že podstatnì dále, nebo ne? 
zaèíná se pouze domnívat. Nemluví o pravdì, doma se svými nejbližšími mluvíte jen  P. František
ale jen o názorech. No a ten nepøímý dùkaz 
vychází z toho, v jaké situaci se nacházíme. 
Nadávání se stalo národní kulturou a sportem. 
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Credo in unum Deum... 

Farní rekolekce 28.10.2012 – 1.11.2012



KNÍŽE NA TÌŠÍNÌ. Arcivévoda Albrecht ve vojenské 
uniformì a se šavlí na snímku z roku 1873. FOTO | 
SLASKIE.FOTOPOLSKA

Arcivévoda Albrecht Rakousko-Tìšínský byl František Josef I. v rámci inspekèní návštìvy 
váleèným hrdinou a jedním z nejvýznamnìj- Slezska, Albrecht jej èekal v Mostech u Jab-
ších mužù v celé rakousko-uherské monarchii. lunkova a bìhem pobytu ve mìstì nad Olzou 
Jako pøedposlední kníže na Tìšínì se ho doprovázel. Tøi roky pøedtím do Tìšína 
zasloužil o ekonomický rozvoj celého Tìšín- pøijel jako doprovod císaøova jediného syna a 
ska. nástupce trùnu Rudolfa, který v roce 1889 

Albrecht se narodil 3. srpna 1817 ve Vídni, ukonèil svùj život sebevraždou. Mezi konzer-
jako nejstarší syn arcivévody Karla Ludvíka vativnì založeným Albrechtem a liberálním 
Rakousko-Tìšínského, který v roce 1809 Rudolfem èasto docházelo k rozporùm, které 
u Aspernu porazil samotného Napoleona. Po se nikdy nepodaøilo pøekonat.  
vzoru svého otce byl už od mládí vychováván Navzdory úspìšné vojenské kariéøe a 
ve vojenském duchu a jako dvacetiletý v podnikání jeho osobní život nebyl ušetøen 
nastoupil vojenskou kariéru, když pøedtím tìžkých tragédií. V roce 1848 zemøel jako 
absolvoval potøebné vzdìlání. Ta slibnì nemluvnì jeho jediný syn Karel. O devatenáct 
pokraèovala, a tak byl v roce 1845 jmenován let pozdìji tragicky zahynula mladší z dvou 
velícím generálem pro Dolní a Horní Rakousy dcer Matylda, když se pokoušela schovat za 
a Salzbursko. zády zapálenou cigaretu, od které se ji vzòaly 

Mezitím se 1. kvìtna 1844 staèil v Mnichovì šaty a teprve osmnáctiletá dívka uhoøela. 
oženit s arcivévodkyní Hildegardou Bavor- V roce 1864 ovdovìl, když jeho žena Hilde-
skou, sestøenicí budoucí rakousko-uherské garda Bavorská po dvacetiletém manželství 
císaøovny Alžbìty, manželky Františka Josefa zemøela.  
I. Mìli spolu tøi dìti. Když v roce 1874 pøedèasnì zemøel jeho 

mladší bratr Karel Ferdinand, rozhodl se 
Úspìchy støídaly rodinné tragédie adoptovat jeho tøi syny, Bedøicha, Karla 

V letech 1848 až 1849 se úèastnil bojù Štìpána a Evžena. Všichni tøi se stali 
v Itálii pod velením polního maršála, hrabìte vysokými vojenskými hodnostáøi, Bedøich 
Václava Radeckého a vyznamenal se v bitvì navíc dìdicem jeho majetku.    
u Novary. V letech 1851 až 1860 pùsobil jako Poèátkem padesátých let zaèala modernizace 
vojenský a generální guvernér v Uhrách a Karlovy huti v Lískovci (pozdìji Válcovny Aby Slezané mìli práci a chleba
v roce 1863 byl povýšen na polního maršála. plechu Frýdek - Místek). Aby zajistil suroviny Aleš Záøický ve svém èlánku Krátké 
Za prusko-rakouské války v roce 1866 porazil pro své hutní závody, neváhal se pustit do vyprávìní o životních osudech posledních tì-
na jižní frontì italská vojska. Proslavil se jako tìžby uhlí. Prvním jeho dolem byl dùl Gabriela šínských Habsburkù, který vyšel v roce 2011 
vítìz v bitvì u Custozzy, která se odehrála 24. v Karviné, kde se uhlí tìžilo až do roku 2004. v èasopise Tìšínsko, uvádí, že tìšínský kníže 
èervna téhož roku. Za to jej císaø František Následovaly šachty Albrecht v Petøvaldì a bìhem jedné ze svých návštìv mìsta nad 
Josef vyznamenal a jmenoval vrchním Hohenegger v Karviné. Oba doly byly zrušeny Olzou prohlásil, že ho zajímá víc než jeho 
velitelem armády. V roce 1869 se stal jejím už v šedesátých letech 20. století. pìtiprocentní úroky z jeho statkù, aby Slezané 
generálním inspektorem, èímž dosáhl vrcholu Kromì hutních a dùlních závodù Tìšínská mìli práci a chleba. Zároveò svým manažerùm 
své vojenské kariéry. komora provozovala také mnoho potravináø- nechával volný prostor k dalším investicím.

Po smrti svého otce v roce 1847 se stal ských podnikù, napøíklad dodnes funkèní Tìšínský kníže se znatelnì zapsal také do 
dìdicem jeho rozsáhlého majetku, mimo jiné pivovar na tìšínském zámku, jež byl jedním historie Tøince, nejen jako majitel zdejších hutí, 
držitelem Tìšínské knížectví. Zdìdil také z nejvýznamnìjších podnikù na výrobu piva ale i jako iniciátor a fundátor kostela. Jednalo 
umìleckou sbírku Albertina ve Vídni. Z pozice v celém Rakousko-Uhersku. V roce 1856 se o první katolický svatostánek na území 
pøedposledního tìšínského knížete podporoval Albrecht založil doposud fungující pivovar ve Tøince. Místní katolíci do té doby navštìvovali 
na Tìšínsku rozvoj prùmyslu. I když mu mìstì ¯ywiec. Mezi významné Albrechtovy kostely v Konské, Horní Lištné a Vendryni. 
z dùvodu vojenské kariéry nezbývalo mnoho podniky patøil také lihovar a olejárna v Mos- Dne 24. øíjna 1882 se konala slavnost 
èasu na ekonomické záležitosti, zasloužil se tech u Tìšína, likérka v B³ogocicích èi položení základního kamene, za úèasti 
mimo jiné o rozvoj hutí v Ustroni a Tøinci èi cukrovar v Chybí u Bielska. arcivévody, a v dubnu následujícího roku 
parních i vodních pil v Tìšínì a Jablunkovì. Když v roce 1880 Tìšín navštívil císaø zapoèaly stavební práce, které provádìli 

4

Rodina Neposkvrnìné
Prosím všechny èleny Rodiny 

Neposkvrnìné o nahlášení obìtova-
ných dnù za celý rok 2011 do Duchov-
ní kytice pro Svatého Otce. Napište 
poèet darovaných dnù s vaším jmé-
nem,  adresou a odevzdat to mùžete 
do sakristie nebo pøímo mnì do 20. 
záøí. Moc bych prosila, aby se pøihlási-
li i ostatní, které dosud v seznamu 
nemám. Zatím je nahlášeno jen 20 
dosavadních èlenù Rodiny Neposkvr-
nìné a 5 nových. U paní Kröhnové 
bylo v seznamu pøes 90 èlenù, jak mi 
v dopise sdìlila paní Vystrèilová 
z Bánova, která toto spoleèenství vede. 
Také píše, pokud by mìl nìkdo zájem 
dìlat „patrona“ jednomu z novoknìží 
vysvìcených v roce 2012, mùže se 
pøihlásit. „Patroni“ se pak za svého 
novoknìze modlí a obìtují celý svùj 
život. 

Všem Pán Bùh zapla�
Anna Šišková  

*  *  *

To potě š í…

Výlet dìtské scholy za P. Romanem Macurou 

(Ne)podaøené 
výroky žákù 

?

HUMOR

STALO SE V ROCE 2010

MOST 226/XIX

Dziwny jest ten ś wiatMajitel tř ineckých hutí nechal v Tř inci postavit katolický kostel 

*  *  *

Cał opań stwowe spotkanie czł onków MAITRI

Schola

Milí tøineètí farníci, v nedìli 23. záøí 2012 jsme si v naší farnosti pøipomnìli 127. výroèí posvìcení našeho farního chrámu sv. Alberta 
Jeruzalémského a Panny Marie Bolestné. V záøí roku 1885 byl náš kostel slavnostnì vysvìcen a od té doby nepøetržitì je nejposvátnìjším 
místem našeho mìsta pro všechny katolíky a to již po mnoho generací. Mnoho z vás urèitì leccos ví o osobì arcivévody Albrechta 
Rakousko-Tìšínského z rodu Habsburkù, pøedposledního knížete na Tìšínì (1817-1895). Èlovìka, který takøíkajíc „ze svého“ zaplatil 
výstavbu našeho kostela. Stavba kostelù se totiž financuje rùznì, velmi èasto ze sbírek vìøících. O financování staveb kostelù ale tento 
èlánek není. Tento èlánek je o èlovìku, díky nìmuž náš kostel byl kdysi dávno postaven. Nejednalo se o veøejné peníze, jednalo se 
o soukromé peníze. Aè pøíslušník vládnoucího rodu, nemìl žádnou právní povinnost sponzorovat ze svých penìz tuto stavbu. Udìlal to, 
protože to chtìl. Záleželo mu nejen na tomto kraji, ale rovnìž i na podpoøe køes�anství v této èásti monarchie. Jeho osobnost je natolik 
zajímavá a pro náš kraj významná, že si dovolíme pøetisknout v plném rozsahu èlánek a ilustraèní fotografii, který publikoval týdeník 
HORIZONT v srpnu 2012 a jehož autorem je pan Èeslav Gamrot. Redakci HORIZONTu a panu Gamrotovi tímto dìkujeme za souhlas 
s pøetiskem tohoto èlánku. 

Redakce MOSTu 



dìlníci významného tìšínského stavitele Fritze zápal plic. Tato nemoc se pro starého pána tento stan pøivezl na svou poslední návštìvu 
Fuldy. Stavìlo se podle projektu vedoucího ukázala jako smrtelná. Zemøel 18. února téhož Tìšína v roce 1906. Bìhem panovníkova 
stavební správy Tìšínské komory, architekta roku kolem 13 hodin. Jeho ostatky byly pobytu stál na Zámecké hoøe a monarcha 
Albína Theodora Prokopa. V nedìli 27. záøí pøevezeny do Vídnì, kde se pak konal v nìm pak pohostil vybrané hosty. 
1885 se konalo posvìcení chrámu, kterého se smuteèní obøad. Èeslav Gamrot
Albrecht nezúèastnil. Zastupoval ho ale jeho Na pohøeb tìšínského knížete, který se 
adoptovaný syn a univerzální dìdic Bedøich. uskuteènil 26. února od 15 hodin, pøišlo více 

Posvìcení svatostánku bylo velkolepou než tøi sta tisíc lidí. Posledního rozlouèení se 
událostí, které se zúèastnily tisíce lidí z bliž- zúèastnil také nìmecký císaø Vilém II. 
šího i vzdáleného okolí. Ve všech hutích a na s poèetným doprovodem. V pohøebním prù-
vìtších tøineckých budovách vlály prapory. vodu kráèel hned za šarlatovì èerveným 
Poblíž kostela stála slavobrána a stožáry karavanem s rakví zesnulého, taženým šesti 
s mnoha vlajkami. V okolí slavnostní brány koòmi, po boku rakousko-uherského císaøe 
postávali váleèní veteráni a hutníci z Ustronì, Františka Josefa I. Dorazili také pøedstavitelé 
u kostela pak dìlníci ve slavnostních uni- øady evropských dvorù, napøíklad bratr 
formách a tøinecká kapela. Obøad zaèal už ruského cara velkokníže Vladimír. Pohøben byl 
v 8 hodin a o tøi hodiny pozdìji výstøely v kapucínské kryptì, která se nachází pod 
z hmoždíøù a kapela hrající císaøskou hymnu kostelem kapucínù v centru Vídnì. Jako zatím 
daly na vìdomí, že dorazil arcivévoda Bedøich, poslední tam byl v roce 2011 pohøben nejstarší 
kterého doprovázeli mimi jiné starosta Tøince syn posledního rakousko-uherského císaøe 
František Obtulowicz, øeditel Tìšínské komory Karla I. Otto von Habsburk. 
Rudolf Walcher von Uysdal a øada dalších Smrt Albrechta uctili také Tìšíòané. Na 
hostù. Albrecht v doprovodu Bedøicha se pøijel kostelních vìžích a na veøejných budovách ve 
podívat na posvìcený kostel v úterý 29. záøí. mìstì zavlály èerné prapory. Na celém 
Pøi této pøíležitosti navštívil také hutní závody. Tìšínsku se ve smuteènì vyzdobených koste-
Arcivévoda pøispìl také na stavbu tøineckého lech konaly smuteèní bohoslužby. Správci a 
evangelického kostela, který se zaèal stavìt úøedníci z jeho rozsáhlých majetkù na jeho 
teprve po jeho smrti a na výstavbu evangelic- poèest drželi pùlroèní smutek. Jak už bylo 
ké nemocnice v Tìšínì. uvedeno výše, Albrechtovým universálním 

dìdicem a posledním knížetem na Tìšínì se 
Albrechtova smrt a pohøeb stal jeho adoptovaný syn Bedøich. Albrechtovi 

sloužil bìhem vojenských tažení nádherný Ke konci života byl Albrecht témìø slepý. 
stan, do kterého se vešlo až sto osob, Poèátkem února 1895 bìhem pobytu ve své 
arcivévoda odkázal Františku Josefovi s celým rezidenci v severoitalském Arco, které tehdy 
vybavením a dokonce i s kuchaøi. Císaø si patøilo k Rakousko-Uhersku, onemocnìl na 
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Pou� na blahoøeèení Jana Pavla II. do Øíma

Ministranti v novém

Odpově di na otázky týdeníku Ekonom

KOZUBOVÁ 2012

*  *  *

Charita Tř inec 
2011 –  2012

MOST 226/XIX

Podě kování za dárky 
pod Vánoč ní strom

Práce v naší farnosti 

pokraèují

(pokraèování na str. 6)

Hned na úvod musím øíci, že se povedl se Chtìla bych podìkovat holkám ode mì 
vším všudy. Dìti byly suprové, poèasí nádherné, z práce, nebo� byly velkými sponzory akce, 
no prostì bomba. sdružení Sanctus Albertus za finanèní dar, vám 

Dopoledne jsme trávili u nás na zahradì, kde všem, kteøí jste jakkoliv pøispìli finanènì nebo 
dìti mohly využít trampolínu, bazén, pinponk, jakkoliv pomohli nebo nìco napekli. Velký dík 
tvoøivou dílnièku, míèové a stolní hry. Mìli jsme patøí Evì Bubové za pomoc a obìtavost, Janèi 
závod o nejrychlejší sjezd na tatøe a za první Kyvalské za pomoc s dìtmi, klukùm Byrtusovým, 
místo byla pizza - tu vyhrál Tomek Munka. Potom holkám z Dolních Tošanovic, které pøijely pomoci, 
byl obìd, dìti dostaly polévku a po ní bylo velké nebo� tøinecká mládež zklamala na plné èáøe. Je 
pøekvapení. Dorazily pizzy a to bylo radosti. Po smutné, že v tak velké farnosti se nenajde témìø 
obìdì dostaly dìti nanuk a lízátko a vyrazili jsme nikdo ochotný pomoci. Tìm, kteøí pomohli, tedy 
smìr na kojkovické høištì. Velký dík patøí opravdu z celého srdce dìkuji. 
Mariánu Heczkovi, že jsme mohli høištì využít a Pøestože náklady na jedno dítì byly 103 Kè, 
kde na dìti èekala olympiáda. I pøesto, že dìti dìti mìly vše zadarmo. Velký dík za všechny 
závodily na život a na smrt, nezapomnìly na to, dary, nebo� dìti si to opravdu mohly užít se vším 
že slabšímu a menšímu se má pomáhat, a tak všudy a mìly všeho nad míru. Jen pro zajíma-
velcí kluci vzali malé na záda, do náruèe a vost: vypilo se kolem 100 litrù minerálek, èaje 
udìlali úkoly spoleènì. Poté dìti dostaly medaile atd.
a šly hledat poklad, což se jim velice líbilo. Na závìr bych chtìla øíci, že jestli se nic 
Následoval fotbal, kterého se ujali jako trenéøi nezmìní, tak za rok bude táborek na 5 dnù, 
kluci Byrtusovi, za což jim moc dìkuji, nebo� to nebo� dìti strašnì moc prosily a mladí úèast a 
byli jediní ochotní z øad naší mládeže, kteøí pomoc pøislíbili. Tak jestli slovo dodrží, tak se 
pøidali ruku k dílu. Dìti, které nehrály, mohly máme na co tìšit. Spolu to urèitì zvládneme.
využít lanové dráhy, skákání pøes švihadlo nebo  Pøeji úspìšný vstup do nového školního roku 
nošení døeva na táborák. Po táboráku jsme vše a do konce roku pro vás dìti urèitì nìco 
uklidili a šli si zahrát na lajdy, pak byla modlitba vymyslím.
rùžence a pomalu se šlo k autobusu. Pøi louèení Mamina 35 dìtí (nìjak se rychle rozrùstáme, 
byly i slzy, nechtìlo se konèit ani odcházet. což je super) Silva

Mini táborek 2012

*  *  *

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

Stolní kalendáøe:
Katolický kalendáø, nakladatelství Vyšehrad, 

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

59 Kè 
Malá poselství, Karmelitánské nakladatelství, 

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

59 Kè

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

49 Kè

Cyrilometodìjský kalendáø na ètení – 
nakladatelství Katolický týdeník, 85 Kè

Je tady podzim a proto bych chtìla pozvat 
všechny dìti a mládež na velkou farní drakijádu.

Akce se bude konat dne v sobotu 20.10. 2012 

sraz: ve 14 hod. u kostela

sebou vzít: draka, svaèinu, pití, kamarády 

Akce se bude konat jen za pìkného poèasí (bez 
deštì). Pokud bude škaredì, zajdeme si zahrát 

bowling.

Dìti mohou pøijít samy nebo v doprovodu 
kamarádù, rodièù nebo sourozencù. 

Pojïme spolu strávit pìkný den a užit si hodnì 
legrace. ,,KDO SI HRAJE NEZLOBÍ". 

Pouštìt draky na poèítaèi nejde a nové 
kamarády na nìm taky nenajdeme.

Urèitì si zahrajeme i nìjaké hry 
a bude i soutìž komu nejdále drak doletí.

Více informací - e-mail: 
S.Krezelokova@seznam.cz, tel. 605325749 

Na všechny se moc tìší Silva

DRAKIJÁDA

*  *  *



JSEM ANIMÁTOR, AL

O kř íž i u kostela  

Cesta zamyš lení

Ekonomické okénko: Ploty a tak rů zně    

VÁNOČ NÍ STROM 2011

20. rocznica powstania Radia Maryja

Pìší køížová cesta

Kam kráèíš?

Jsme jak marnotratní stolovníci

hodujíc u plných èíší rozkoše,

jen použít a hodit do koše.

Hledajíc svoji slast

zaprodáváme i vlast 

ve jménu mamonu,

jenž nalévá co hrdlo ráèí,

Evropo, kam tvé srdce kráèí?

Ty pýcho marnivá, 

jež si se shlédla v zrcadle pokroku,

nevidíš, že ïábel hraje ti do kroku

pohøební marš?

A pod nohy sype místo plátkù rùží

marnost, až dech se úží

z jeho chøtánu,

vysmívajíc se i chrámu Spasitele 

v rouhaní, jež se dìje 

skrze nastolené právo.

Zástup vìrných trpce hledí na to 
pustošení

a v lidských srdcích lásky není,

nebo� míra vzpurných dosahuje 
okraje èíše…

Kdo z nás pozvedne hlas pro Ježíše?

AVE

Vìnováno stateèným, kteøí kráèejí 
proti proudu.

Rudinec Stanislav

Buïme solí zemì ...
(pokraèování ze str. 5)

Stvoøení – každý z obrázkù 
znázoròuje jeden den stvoøení. 
Obrázky si vystøihnìte, seøaïte do 
správného poøadí a vybarvìte.
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Panna Maria Královna
Vyznání víry – 1. èást
Vìøím v Boha, Otce všemohoucího, 

Stvoøitele nebe i zemì
Èím zaèneme, když chceme svoji víru 

vyznat? Je to jasné, øekneme v koho vìøíme 
– vìøím v Boha. Je to to základní a 
_ejdùležitìjší. Celé vyznání víry vl_stnì 
mluví o Bohu a  jeho v_tahu ke svìtu a k 
lidem. Na mnoha místech v Písmu sv_tém 
najdete rùzné vlastnosti, jaké Bùh má. Bùh 
je nejvýš milosrdný a vìrný, laskavý, 
dobrý… Klidnì si Písmo svaté otevøete a 
zkuste najít další. Apoštol Jan nás u_í, že 
Bùh je l_ska.

O Bohu øíkáme, že je náš Otec. Jednak 
proto, že On stál na zaèá_ku všeho, stvoøil 
celý svìt, a taky proto, že je dobrotivý _e 
všem svým dìtem a s láskou se o nì stará.

Ze všech vlastností, které Bùh má, se ve 
vyznání víry _vádí jen jedna – Boží všemo-
houcnost. Že je Bùh všemohoucí znamená, 
že mùže úplnì všechno, co si dokážete 
pøed_tavit a dokonce i _o, co si pøedsta_it 
ned_kážeme. Ale rozhodnì to není tak, že 
by si dìlal, co chtìl, jen tak z legrace. On 
nás p_edevším velm_ miluje a svou mocí 
nám pomáhá dostat se k Nìmu do nebe.

Jest_i jste ještì Bi_li nevytáhli, zkuste to 
teï, nebo si následující vìtu vyluštìte v ta-
jence. Obìmi tìmito zpùsoby mùžete najít 
úplnì první vìtu, kterou Písmo svaté zaèíná. 
Je to hned na zaèátku první knihy Mojžíšovy. 
Stojí tam: „_____ (viz tajenka).“ Tak v to 
vìøíme, že B_h je Stvoøitelem svìta 
viditelného i neviditelného a tak to i 
vyznáváme. 

Tak jsme si to hezky øekli, jak to je, ale 
slova nestaèí. Pokud v Boha opravdu vìøíme 
a chceme ho milovat celým srdcem, musí 
nás to zmìnit, musíme se podle toho _lavnì 
chovat. Uème se ho poz_ávat a neustále mu 
dìkovat, protož_ už víme, že všechno, co 
máme, máme od nìho. Vìøit v Boha jako 
Stvoøitele taky znamená vìøit tomu, že jsme 
si všichni rovni. Všichni máme stejnou 
dùstojnost, všichni jsme _yli stvoøeni k tomu, 
abychom byli božím obraz_m, a� už je to 
èernoch, Èíòan, èlovìk h_ndicapovaný, ty, 
já, pan pre_ident, modelka i vrcholový 
sportov_c, kdokoli tì napadne. Má_e také 
správnì a moudøe užívat vìc_ stvoøené a 
Pánu Bohu, který je laskavý a všemohoucí, 
vždycky dùvìøovat.

Tajenka: dopište postupnì všechna 
písmenka, která v textu chybí, tak jak jdou za 
sebou

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chtìla bych pozvat dìti na modlitbu desátku 
rùžence, který se bude konat co 14 dní po 
nedìlní mši svaté v 10.00 hod. Nebojte se a 

dìtmi tìch 5 minut, to nikoho nezabije, naopak pøijïte vytvoøit jedno velké „kó³ko“, kde se po-
mùžeme hodnì získat. Prosím všechny farníky modlíme jeden desátek rùžence a potom kaž-
o modlitbu, aby se nám to podaøilo vytvoøit a dý sám doma obìtuje 5 minut dennì na tuhle 
opravdu to fungovalo. Tìším se na všechny modlitbu a tím se pøipojíme do velké rodiny 
dìti a doufám, že pøekonáte ostych a pøijdete.tìch „kó³ek“, které existují po celém svìtì. 

Pojïme omotat svìt rùžencem. Panna Najdete nové kamarády a co dva mìsíce 
Maria na nás èeká s otevøenou náruèí.mùžeme nìco zajímavého podniknout. Nápa-

Silva dù a plánù mám hodnì, jen aby byly dìti a 
proto se obracím na vás rodièe. Zùstaòte s 

Pro nejmenší

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

Czę stochowa 2012

Správné poøadí: e c a g f b d
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KVÍZ

Modlitba rů ž ence pro dě ti



W niedzielê 26 sierpnia 2012 mia³o miejsce ne przez ludzi odmawia ochrony prawnej ¿yciu Ojciec W³odzimierz, paulin z Jasnej Góry, 
niezwyk³e wydarzenie. W³aœnie w ten dzieñ ikona poczêtego dziecka...” który towarzyszy³ ikonie od Syberii, trafnie za-
MB Czêstochowskiej w asyœcie motocykli i Œwiadkowie z ró¿nych miejsc, w których uwa¿y³: „...Dla mnie to wielkie rekolekcje. Stojê 
samochodów przeje¿d¿a³a przez most graniczny zatrzymywa³a siê ikona Matki Bo¿ej dziel¹ siê zafascynowany, patrz¹c na to, co dzieje siê 
w Kocobêdzu. Pierwotnie ikona zosta³a napisana swoimi wra¿eniami i opowiadaj¹, jak na trasie miêdzy tysi¹cami ludzi, ich dusz¹ a ikon¹. Jak 
dla prawos³awnego ruchu Pro Life w Rosji. Kiedy przejazdu ludzie klêkaj¹, oddaj¹ czeœæ, p³acz¹, spotykaj¹ siê poprzez Maryjê z Bogiem. Wschód 
trzeba by³o zapakowaæ ikonê na przyczepê i modl¹ siê, rzucaj¹ kwiaty przed ikonê. Du¿o lgnie sercem do Boga. Zachód protestuje 

rozumem. Czas, by œrodek Europy przemówi³ przygotowaæ w dalek¹ podró¿ za Ocean Spo- osób podejmuje adopcjê duchow¹ dziecka 
sercem...”kojny, za przyczyn¹ natchnienia Bo¿ego zdecy- zagro¿onego aborcj¹. Bêd¹ przez 9 miesiêcy 

Tak ju¿ siê dzieje. Tylko u nas chyba nie dowano, ¿e przejedzie ods³oniêta od W³ady- modliæ siê dziesi¹tki Ró¿añca, modlitwê za 
nadszed³ ten w³aœciwy moment, uœwiadomienie wostoku przez Europê do Fatimy. Decyzja dziecko oraz dowolne wyrzeczenie. Du¿o m³o-
tej historycznej chwili i tej ³aski Bo¿ej, która nas o zorganizowaniu tej peregrynacji zosta³a dych wyznaje, ¿e nie dadz¹ sobie ju¿ wmówiæ, 
nawiedzi³a. Tak blisko nas by³a cudowna Ikona podjêta w styczniu tego roku w Czêstochowie na ¿e œwiat odrzuca Boga. Ludzie têskni¹ do Boga,  
Matki  Bo¿ej Czêstochowskiej, a zarazem tak Jasnej Górze. W³aœnie tam przywódcy ruchów wyp³akuj¹ siê Matce Bo¿ej. To wyraz mi³oœci do 
daleko od nas.obrony ¿ycia Pro Life z osiemnastu krajów œwiata Niej. W koœcio³ach œcisk, ¿e nie wszyscy mog¹ 

Matko Bo¿a Czêstochowska, wybacz nam z³o¿yli w kaplicy Akt Powierzenia Maryi Ochrony wejœæ. 
Ojciec Pawe³, proboszcz parafii w Miñsku nasze zobojêtnienie, nierozpoznanie tej wielkiej Cywilizacji ¯ycia i Mi³oœci. W dniu 28 stycznia 

mówi: „...Widzimy, jak œwiat ucieka od Koœcio³a. chwili, tej okazji bycia blisko Ciebie! Miej nas zosta³a poœwiêcona kopia cudownej ikony 
Jak zamyka siê przed Ewangeli¹. Pielgrzymka w swej opiece! Chroñ nasze rodziny! Umacniaj przeznaczona do wêdrówki przez œwiat w obro-
ikony jest okazj¹ do pokazania ducha ka¿dego nasz¹ wiarê i prowadŸ do Twego Syna Jezusa!nie ¿ycia. Peregrynacja ikony rozpoczê³a siê na 
kraju. Ci, którzy oddaj¹ jej czeœæ, robi¹ to pó³nocy we W³adywostoku i Krasnojarsku. PóŸ-
z potrzeby serca. Pokazujemy tak, ¿e nie jesteœ- Irena Szymonikowaniej trasa prowadzi³a przez Rosjê, Kazachstan, 
my sami, ¿e kwestia obrony ¿ycia jest ¿ywa Bia³oruœ, Ukrainê, Litwê, Polskê, no i Czechy. 
w ca³ej Europie...”Oprócz Ostrawy zatrzyma³a siê w O³omuñcu, 

W dzieñ przyjazdu Cudownej Ikony MB do Koclirzowie, Hradcu Králové, Pradze i Brnie. 
Ostrawy niedzieln¹ Mszê œwiêt¹ ods³u¿y³ Dalsza trasa prowadzi przez S³owacjê, Wêgry, 
w koœciele p.w. Niepokalanego Poczêcia NMP Rumuniê i dalsze kraje, by dotrzeæ w Œwiêta 
w Ostrawie – Przywozie biskupi wikariusz Bo¿ego Narodzenia do Fatimy. W sumie ikona 
O. Adam Rucki. Podkreœli³, i¿ Panna Maryja jest wêdruje przez 23 kraje, pokonuj¹c 18 tysiêcy 
bezpoœrednio zwi¹zana z ochron¹ ¿ycia ka¿dego kilometrów. Jest to wielkie wydarzenie history-
cz³owieka od poczêcia. Miêdzy innymi powie-czne, które ma olbrzymie znaczenie. Wszêdzie 
dzia³: „...Mariin mateøský rozmìr dává každé tam, gdzie zawita Matka Bo¿a, przypomina 
snaze i víøe vše potøebné, aby se nestaly wszystkim o wartoœci i godnoœci ¿ycia ludzkiego 
bezduchou ideologií…Lidé v èeských zemích od poczêcia po jego œmieræ.
touží po lásce, ale pramen lásky lze nalézt pouze Metropolita czêstochowski abp Depo zazna-
v Bohu. Bùh je láska, a proto se vytratila láska ve czy³ to w swojej homilii w Kaplicy Cudownego 
spoleènosti, protože se ztratil Bùh…”Obrazu na Jasnej Górze w dzieñ nawiedzenia 

Po po³udniu zosta³a odprawiona uroczysta ikony: „...¯ycie cz³owieka od momentu narodze-
Msza œwiêta przez Ojca biskupa Františka nia a¿ do naturalnej œmierci jest darem Boga, a 
Václava Lobkowicza oraz zosta³ odnowiony Akt nie w³asnoœci¹ czy rzecz¹, któr¹ mo¿na dowolnie 
Zawierzenia Matce Bo¿ej Ochronie Cywilizacji manipulowaæ, decyduj¹c o jego pojawieniu siê i 
¯ycia i Mi³oœci. Ojciec biskup w swej homilii da³ jego koñcu...Przebaczenie idzie od Chrystusa 
za wzór Maryjê dzisiejszemu œwiatu: „...Maria je przez wstawiennictwo Maryji, w której oblicze 
velká tím, že øekla Bohu ANO. Porovnáme tuto wpatrujemy siê, aby podprowadzi³a nas do 
odpovìï „obyèejné dívky“ z Nazareta s tak swojego Syna, zw³aszcza w dramacie osób, 
èastým NE všech tìch žen, které podstupují które prze¿y³y przerwanie ¿ycia pod ich 
potrat a zabíjejí tak své dìti jen proto, že chtìjí sercem...Pragniemy w tym dniu podziêkowaæ 
žít pro sebe, s tak èastým NE všech, kteøí Bogu za wielki dar Jego dobroci, jakim nas 
odmítají Boha…“obdarzy³ w Maryi, Matce Koœcio³a i Matce 

Nie tylko w Ostrawie, ale wszêdzie na Mi³osierdzia...”
miejscach postoju by³ odczytywany Akt Powie-Pani Ewa Kowalewska, koordynatorka pereg-
rzenia Maryi, w którym s¹ piêkne i wzruszaj¹ce rynacji, kilka razy w ci¹gu dnia s³yszy Akt 
s³owa: „... Stajemy przed Tob¹, Matko Zbawi-Zawierzenia Maryi Cywilizacji ¯ycia i Mi³oœci. I za 
ciela, z pe³n¹ œwiadomoœci¹, ¿e sami nie ka¿dym razem jest bardzo wzruszona, poniewa¿ 
jesteœmy w stanie wygraæ tego globalnego wie, ¿e ju¿ 2 miliardy ludzkich istnieñ na œwiecie 
zmagania. Stañ na czele ruchów obrony ¿ycia i poch³onê³a aborcja. Ka¿dego dnia ginie 50 000 
prowadŸ nas! Ochroñ ¿ycie! Ocal rodziny! Dodaj ludzkich istot. Dr Tadeusz Wasilewski przekazy-
nam si³!...”wa³ bardzo wstrz¹saj¹c¹ statystykê: „...Ludzkie 

Dziêki ofiarnym wolontariuszom, cz³onkom dziecko staje siê produktem nowoczesnej 
organizacji ruchu Pro Life i wszystkim, którzy technologii, dawc¹ komórek i organów. Wytwarza 
towarzysz¹ Matce Bo¿ej w tej wielkiej wêdrówce siê dzieci o okreœlonych cechach, pozosta³e 
„OD  OCEANU  DO  OCEANU”, Europa i wszyst-poddaj¹c selekcji. Setki tysiêcy zamro¿onych, 
kie kraje znajduj¹ce siê na trasie przejazdu ikony poczêtych dzieci czeka w ciek³ym azocie 
otrzyma³y wielki dar i szansê do publicznego pomiêdzy ¿yciem a œmierci¹. Kolejne kraje 
przyznania swojej têsknoty do obecnoœci Boga i legalizuj¹ eutanazjê. Narasta atak na ma³¿eñ-
¿ycia wed³ug Jego nauki.stwo i rodzinê. Miêdzynarodowe prawo ustawio-
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*  *  * Sbírky 
na mimofarní úèely

Každoroènì nìkolikrát do roka jsou 
ohlašovány sbírky na mimofarní úèely.

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

19.2. Sbírka „Svatopetrský haléø“

11.3. Sbírka na potøeby diecéze

8.4. Sbírka na knìžský semináø 
a bohoslovce

6.5. Sbírka na TV NOE

27.5. Sbírka na Diecézní Charitu

16.9. Sbírka na církevní školy

21.10. Sbírka na misie

18.11. Sbírka na tisk Bible pro misijní 
kraje

9.12. Sbírka na potøeby diecéze

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

Ř ÁD SLUŽ EBNÍKŮ  MARIINÝCH –  SERVITÉ

Pou� do Czêstochové

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

Kdy: sobota 23.6.2012

Cena: 250 Kè dospìlý
200 Kè dítì

Odjezd: 7.00 hod. z Tøince

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

Návrat: kolem 19. hod.

Charitní okénko

Charitní okénko: 
podìkování za finanèní dary 

pou�ové sbírky

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

Program setkání:
10.00 Promluva
10.30 Slavnostní mše svatá 

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

požehnáním

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

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

POZVÁNKA

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

PEREGRYNACJA IKONY CZÊSTOCHOWSKIEJ „OD OCEANU DO OCEANU”

Salesiáni ve Vendryni
Když jsme se doèetli z MOSTu, že salesiáni 

chystají westernové odpoledne, pøijali jsme 
pozvání a vyrazili. Byla trochu sychravá nedìle, 
ale to nebránilo tomu, abychom strávili krásné 
odpoledne. Pøi pøíchodu na faru nás èekala 
banda mladých westernovcù, která se hned ujala 
dìtí. Každému napsali jméno a rozdìlili je do 
skupin podle vìku. Vše zaèalo pravým výstøe-
lem, nìkteré dìti se polekaly, ale ty stateèné 
stály v údivu. Potom dìti mìly 10 zastavení, pøi 
kterých musely plnit rùzné úkoly, napø. poznat se 
zavázanýma oèima co to je za vùnì, podojit 
kozu, zastøelit bizona atd. Dìti si to moc užívaly 
a každý úkol byl pro nì velice legraèní a bavili se 
malí i velcí. Po splnìní všech úkolù jsme se sešli 
v kostele, pomodlili jsme se, zazpívali písnièky 
s ukazováním a šli na veèeøi, po které následo-
vala zmrzlina. Musím øíct, že ti mladí byli 
perfektní a westernové mìsteèko se mùže jít 
schovat. Všem, kteøí akci organizovali a hlavnì 
Georgovi patøí velké díky. Naše nadšení bylo 
natolik velké, že jsme i ve støedu vyrazili na 
fotbal a bylo to na té samé úrovni, nachystané od 
zaèátku do konce. Mladí byli ochotni pro dìti 
udìlat cokoliv, øádit s nimi a nikdy nikomu 
nechybìl usmìv. Musím øíct, že když jsme 
odjíždìli z Vendrynì, už jsem se tìšila, že se 
s nimi zase za rok uvidím. 

 Vzkaz pro všechny ty mladé, kteøí to celé 
pøipravili - zùstaòte takoví jací jste a tvoøte dále 
velké dílo. Vy se navzájem poznáte a dìtem 
ukážete, jak je vzácné mít jeden druhého, umìt 
si vzájemnì pomoc, podat ruku a obìtovat se 
jeden pro druhého.

A� Vám Bùh žehná a pomáhá to velké dílo 
dále vytváøet.

Silva

*  *  *



§ §Nedìle 7.10.2012 – 27. nedìle v mezi- V prùbìhu týdne mše svaté zaèínají v 6.35 
dobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 a 17.00 hodin. V pondìlí, støedu, pátek - 
èesky. ranní èesky, veèerní polsky. V úterý, ètvr-

§ tek, sobotu - ranní polsky, veèerní èesky. Sobota 13.10.2012 – mše svatá s udíle-
§ním svátostí nemocných, 10.00; zápis Každý ètvrtek po veèerní mši svaté je 

v zákristii. adorace Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní do 
§ 19.00 hodin.Ètvrtek 11.10.2012 – zahajujeme Rok víry 

§vyhlášený Svatým otcem Benediktem XVI., Každý první pátek je po ranní mši svaté 
který potrvá do Slavnosti Krista Krále výstav Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní.

§24.11.2013. Každý pátek vyjma prvního pátku je výstav 
§Nedìle 14.10.2012 – 28. nedìle v mezi- Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní s modlitbou 

dobí; 6.30 a 10.00 èesky, 8.00 a 17.00 Korunky k Božímu Milosrdenství.
§polsky. První pátek v mìsíci - litanie a zasvìcení 

§Úterý 16.10.2012 – Slavnost sv. Hedviky, Božskému Srdci Ježíšovu.
§øeholnice, hlavní patronky Slezska. Mše svatá v Domovì pro seniory na Sosnì 

§Ètvrtek 18.10.2012 – svátek sv. Lukáše, je každý pátek v 15.30. Pùl hodiny pøed 
evangelisty. zaèátkem mše svaté je možno pøistoupit ke 

§ svátosti smíøení.Nedìle 21.10.2012 – 29. nedìle v mezi-
§dobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 Mše svatá v Nemocnici Sosna je sloužena 

èesky. každou sobotu v 15.30. Pøede mší svatou 
§ pøíležitost ke svátosti smíøení.Nedìle 28.10.2012 – 30. nedìle v mezi-

dobí; 6.30 a 10.00 èesky, 8.00 a 17.00 Redakce neruèí za jazykový sled jednotlivých 
polsky; zahájení farních rekolekcí. mší svatých. Sledujte vývìsku v kostele!

§Ètvrtek 1.11.2012 – Slavnost Všech sva-
tých.

§Odpustky pro duše v oèistci: Dnes 
odpoledne a zítra po celý den je možno pøi 
návštìvì kteréhokoli kostela získat plno-
mocné odpustky, pøivlastnitelné pouze 
duším v oèistci. Kromì tøí obvyklých pod-
mínek (sv. zpovìï, sv. pøijímání, modlitba 
na úmysl Svatého otce) je podmínkou 
pomodlit se pøi návštìvì kostela modlitbu 
Pánì a vyznání víry.

§Od 1. do 8. listopadu je možno získat po 
splnìní tøí obvyklých podmínek dennì 
plnomocné odpustky, pøivlastnitelné pouze 
duším v oèistci, navštíví-li nìkdo høbitov a 
pomodlí se tam tøeba jen v duchu za 
zemøelé; v ostatních dnech lze takto získat 
odpustky èásteènì.

§Pátek 2.11.2012 – Vzpomínka na všechny 
vìrné zemøelé; mše svatá 6.35 v kostele, 
15:30 na novém høbitovì; první pátek 
v mìsíci.

§Nedìle 4.11.2012 – 31. nedìle v mezidobí; 
6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 èesky.

§Mìsíc øíjen je zasvìcen modlitbì posvát-
ného rùžence, o nedìlích modlitba zaène 
v kostele v 16.15 a povedou ji jednotlivé 
skupiny farníkù: 7.10. – mládež (radostný 
rùženec ), 14.10. muži (rùženec svìtla), 
21.10. matky (bolestný rùženec), senioøi 
(slavný rùženec).

§Poslední nedìle v mìsíci  - Mariánské 
veèeøadlo.
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Poøad bohoslužeb v øíjnu

Pøíští èíslo MOSTu 

vyjde 4. listopadu 2012. 

Pøíspìvky mùžete zasílat 

do 25.10.2012.

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

*  *  *
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27. nedìle v mezidobí (7.10.)
1. ètení: Gn 2,18-24; 2. ètení: Žid 2,9-11; 
Evangelium: Mk 10,2-16
Žalm: odp. A� nám Hospodin žehná po 
všechny dny našeho života.
Ref. Niechaj nas zawsze Pan Bóg b³ogos³awi.

28. nedìle v mezidobí (14.10.)
1. ètení: Mdr 7,7-11; 2. ètení: Žid 4,1213; 
Evangelium: Mk 10,17-30
Žalm: odp. Nasy� nás, Pane, svou slitovností, 
abychom se radovali.
Ref. Nasyæ nas, Panie, Twoim mi³osierdziem. 

29. nedìle v mezidobí (21.10.)
1. ètení: Iz 53,10-11; 2. ètení: Žid 4,14-16; 
Evangelium: Mk 10,35-45
Žalm: odp. A� spoèine na nás, Hospodine, tvé 
milosrdenství, jak doufáme v tebe.
Ref. Oka¿ sw¹ ³askê ufaj¹cym Tobie.

30. nedìle v mezidobí (28.10.)
1. ètení: Jer 31,7-9; 2. ètení: Žid 5,1-6; 
Evangelium: Mk 10,46-52
Žalm: odp. Velkou vìc s námi uèinil Hospodin, 
naplnila nás radost.
Ref. Pan Bóg uczyni³ wielkie rzeczy dla nas.

31. nedìle v mezidobí (4.11.)
1. ètení: Dt 6,2-6; 2. ètení: Žid 7,23-28; 
Evangelium: Mk 12,28b-34
Žalm: odp. Miluji tì, Hospodine, má sílo!
Ref. Mi³ujê Ciebie, Panie, mocy moja.

Nedě lní liturgie
v ř íjnu

Podìkování

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

Denní modlitba Apoštolátu: Nebeský Otèe, 
kladu pøed tebe celý dnešní den. Pøináším ti 
v nìm své modlitby, práce, radosti i utrpení 
ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši 
svaté neustále zpøítomòuje obì� sebe 
samého za záchranu svìta. Duch Svatý, 
který jej vedl, kéž je i mým prùvodcem a 
vyzbrojí mì silou pro svìdectví o tvé lásce. 
To vše pøináším jako svou nepatrnou obì�, 
spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána 
a Matkou Církve, zvláštì na úmysly, které 
nám pøedkládá Svatý otec a naši biskupové 
pro tento mìsíc: 
1. úmysl všeobecný: Aby se nová evange-
lizace rozvíjela v nejstarších køes�anských 
zemích.
2. úmysl misijní: Aby slavení Svìtového dne 
modliteb za misie vyústilo v obnoveném 
závazku k evangelizaci.
3. úmysl národní: Aby pomazání ke krá-
lovskému knìžství nás uschopòovalo pro 
službu církvi a svìtu. 

Úmysly Apoštolátu

modlitby – øíjen 2012

Prosím všechny èleny Rodiny 
Neposkvrnìné o nahlášení obìtova-
ných dnù za celý rok 2012 do 
Duchovní kytice pro Svatého Otce.

Napište poèet darovaných dnù 
s vaší adresou na lístek a odevzdejte 
ho do sakristie nebo pøímo mnì 
do 14. øíjna.

Noví èlenové jsou mile vítáni.

Anna Šišková

Rodina Neposkvrně né
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