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Hospodin Mojžíšovi řekl: „Udělej si hada Ohnivce a připevni ho na žerď. Když se na něj kterýkoli uštknutý podívá, 

zůstane naživu.“ Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na žerď. Jestliže někoho uštkl had a on pohlédl 

na hada bronzového, zůstal naživu.

Nu 21, 8-9

Bronzový had



Milí čtenáři MOSTu, 30. května 2013 jsme 
v naší farnosti oslavili Slavnost Těla a Krve 
Páně, lidově řečeno svátek Božího Těla. Byl 
to den poněkud uplakaný, počasí nebylo nic 
moc, prostě to vypadalo, že letos se procesí 
ke čtyřem oltářům vně kostela konat nebude. 
Nicméně – konstrukce oltářů byly postaveny 
již den předem, plátna byla nažehlena, 
květinová výzdoba připravena, prostě čekali 
jsme do poslední chvíle, zda budeme moci 
vyjít s eucharistickým Ježíšem z kostela ven, 
abychom dosvědčili svoji víru nejen v kostele, 
jak to činíme každou neděli i svátky, ale také 
projevili tuto víru mimo zdi kostela, aby 
svátostný Kristus otevřeně požehnal našemu 
městu, směrem ke všem čtyřem světovým 
stranám v plnosti svého Božského majestátu, 
za zpěvu eucharistických písní ve slavném 
průvodu. 

A povedlo se. Z důvodu nejistého počasí se 
sice nepodařilo oltáře ozdobit plátny a obrazy, 
ale sestry, které po celý rok zdobí naše oltáře, 
dokázaly na poslední chvíli alespoň položit 
plátna a korporál i květináče na jednotlivé 
oltáře, aby kněz mohl monstranci postavit na 
důstojné místo a předložit našemu Pánu 
modlitby za naše město, stát, svět...   
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Výzva k přihláškám do semináře 

„Léto s bohoslovcem”: Jan Gajdušek 

Farní festyn 2012: parádička.

Milí farníci, milá mládeži

Dopis Ježíškovi
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Misijní koláč

ADOPCE  NA DÁLKU – Z MODLITEBNÍHO SPOLEČENSTVÍ MATEK   

*  *  *

Tříkrálová
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Boží Tělo 2013
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Účast Vás, věřících, byla jako vždy 
početná. Svědčí to o tom, že se za svého 
Boha a Mistra nestydíme a naopak toužíme 
ukázat světu, že On je náš Pán. Bylo to o to 
významnější, že se tak dělo v probíhajícím 
Roce víry a Roce Eucharistie a my jsme si 
mohli uvědomit, co pro nás eucharistický 
Kristus znamená. 

Eucharistický průvod byl jiný a nový ještě ze 
dvou důvodů. Květiny k nohám eucharistické-
ho Krista sypaly děti. Děti oděné do bílých alb, 
děti, které před pár dny poprvé přijaly Kristovo 
Tělo. To, že těch květinových plátků nebylo 
moc z důvodu chladného počasí, které 
nedovolilo květinám rozkvést, ani tak moc 
nevadilo. Důležitá byla láska, s kterou tyto 
naše děti oslavovaly Pána Ježíše.

Při letošním eucharistickém průvodu bylo 
u nás poprvé použito ozvučovací zařízení, 
díky kterému mohli všichni věřící zřetelně 
slyšet slova Evangelia a přímluvy pronášené 
celebrujícím knězem. A toto, podle Vašich 
ohlasů, bylo velice přínosné. Víte, milí Bratři a 
Sestry, ten reproduktor byl již nachystán lon
i ke mši svaté, která měla být sloužena na 
hřbitově u příležitosti Památky všech věrných 

zemřelých, ale tehdy počasí nedovolilo tuto 
mši svatou odsloužit mimo kostel. Tak se nám  
povedlo využít reproduktor alespoň při letošní 
Slavnosti Těla a Krve Páně a jsme rádi, že 
investice do tohoto ozvučovacího zařízení 
nebyla zbytečná, snad nám poslouží ještě 
dlouho. 

V několika fotografiích si ještě připomeňme, 
jak jsme tuto slavnost prožívali a současně 
poděkujme našemu Pánu, že s námi je – 
včera, dnes i na věky. 

SJK 

Kdo sledoval (středeční) jednání Ústavního 
soudu o církevních restitucích, tomu šel mráz 
po zádech, nebo měl naopak radost: 
poválečné rudé roky jsou tu zase! Argumenty 
i výrazivo strany žalující jako by z těch let 
přilétly, píše ve svém komentáři Karel 
Steigerwald z MF DNES.

Rétoři zamířili dokonce až k císaři 
Konstantinovi, jehož dary církvi by se asi měly 
dnes započítat nebo vrátit, k roku 1217, k Bílé 
hoře, k císaři Josefovi II., dokonce ke 
koncentračním táborům a k republice TGM. 
Stranou nezůstal ani mistr Hus. Husité řešili 
církevní majetek radikálně. Kdyby to dotáhli 
do konce, nebylo by dnes co konfiskovat či 
vracet.

U Ústavního soudu se z tisíciletých dějin 
Evropy vyzobávaly rozinky, jimiž chtěli odpůrci 
zákona podpořit svůj souhrnný pohled na 
církevní restituce: zákon o nich neplatí, 
protože je protilidový a vrací nás do minulosti. 
Jednou už jsme církvím všechno vzali, to je 
pokrok, tak si to už nekazme!

Restituční problém ve skutečnosti není 
složitý: komunisti ukradli církvím majetek, 
hodnostáře vraždili, zavírali, mučili nebo 
korumpovali. Složité je, jak to napravit. Spor 
o to ale neběží, běží politické divadlo, ve 
kterém koalice levicových sil a magorů chce 
utrhnout na voličstvu co nejvíc hlasů. Před-
poklad (ne nesprávný) je, že široká obec 
voličů, cvičena Jiráskem, Nejedlým a českým 
pivním ateismem, má k církvi (církvím) vztah 
minimálně chladný. Restituce se interpretuje 
jednoduše: stát rozdává církvím, kněžím, 
prelátům a ostatním negativním deviantům 
miliardy. Devianti majetek prodají, probendí či 
použijí k dalším zlým cílům.

Projevy u Ústavního soudu se podobaly 
politickým výkladům ve Sněmovně. Jeden 
z žalobců řekl otřesnou větu: Restitucemi 
bude zničeno to, na čem stojí náš stát. Soud 
se neotřásl, asi už slyšel mnoho, a rétora 
nevyhodil ven. Náš stát má být postaven na 

To už jsme opravdu
zpátky v roce 1949?



Co to je breviář asi každý ví. Říká se mu a sestrami a slavíme s Božím knězem svatou 
taky Liturgie hodin, nebo Denní modlitba oběť, máme pamatovat na skromnost a ukáz-
církve. Každý termín něco vyjadřuje. Slůvko něnost. Nemáme odříkávat své modlitby 
"liturgie" je chápáno jako bohoslužba a to je nedbale a bez ladu a skladu a naše prosby 
pocta vzdávána Bohu. Proto taky ranní a ve- mají být skromné a nemáme jimi na Boha 
černí část se nazývá "chvály" - ranní a ve- dotírat s hlučnou povídavostí. Bůh přece 
černí. Denní modlitba zase vyjadřuje potřebu neposlouchá hlas, ale srdce a není třeba něco 
denního pořádku života a tato modlitba dává hlasitě připomínat tomu, který zná i naše 
a udržuje jakýsi každodenní rytmus činností myšlenky, jak potvrzuje Pán, když říká: Proč 
a kontemplace, která činnost posvěcuje smýšlíte špatně ve svém srdci? Nebo na 
a pozvedá k Bohu. K denní modlitbě breviáře jiném místě: Všechny církevní obce poznají, 
jsou zavázáni biskupové, kněží a jáhnové, že já zkoumám ledví i srdce. Na to dbala a to 
pochopitelně Svatý Otec na základě svého 

zachovávala Anna, předobraz církve z první 
svěcení.

Knihy královské. Neprosila Hospodina hla-
K denní modlitbě církve jsou taky zavázány 

sitým voláním, ale tiše a skromně, v samých 
řeholní osoby na základě svého řeholního 

hlubinách svého srdce. Její prosba byla 
zasvěcení posvátnými sliby. Je pěkné, že tuto 

skrytá, ale víra zjevná a nemodlila se ústy, ale modlitbu pěstuje i řada laiků, kteří tím 
srdcem poněvadž věděla, že i tak to Bůh vyjadřují i své křestní zasvěcení. Je dobře, že 
slyší. A dostala všechno, oč žádala, protože máme breviář přeložený do mateřského 
prosila s vírou. Písmo svaté to ostatně jazyka, takže jeho modlitba je jistě obohace-
dosvědčuje: Mluvila ve svém srdci, pouze rty ním na základě srozumitelnosti. Breviář laický 
se jí pohybovaly, hlas ale nebyl slyšet - se od kněžského liší jen tím, že v kněžském 
a Hospodin se na ni rozpomenul. Podobně breviáři je taky část, která se nazývá 
čteme v žalmech: Na svých ložích uvažujte ve Modlitbou se čtením, nebo taky hodinkou 
svém srdci a utište se. Také Jeremiášovými četby. Obsahuje hymnus tři žalmy a pak dvě 
ústy uvádí a učí Duch Svatý totéž: V duchu je čtení: jedno vždy z Písma svatého a druhé 
třeba se ti klanět, Pane! Avšak ten, kdo se z nauky Otců, z dokumentů II. Vatikánského 

koncilu, nebo z jiných církevních dokumentů, klaní, ať nezapomíná, nejmilejší bratři, ani na 
nebo ze života svatých. Já bych vás dnes to, jak se modlil s farizejem v chrámě celník. 
pozval k hodince četby z 11. neděle Nehleděl opovážlivě k nebi, ani nevztahoval 
v mezidobí. První čtení bylo z Knihy soudců pyšně ruce, ale bil se v prsa, vyznával své 
a druhé z traktátu o modlitbě Páně od skryté hříchy a úpěnlivě prosil o pomoc Boží 
sv. Cypriána, biskupa a mučedníka. A právě milosrdenství. A zatímco farizej byl spokojený 
to druhé bych vám chtěl předložit, protože je sám se sebou, ospravedlnění si zasloužil 
velmi aktuální. Začtěme se s pozorností do spíše celník, který takto prosil, neboť nedoufal 
tohoto textu: ve spásu pro svou nevinnost - vždyť přece 

"Když se modlíme, přednášejme své nikdo není bez viny, ale vyznal své hříchy 
prosby ukázněně, klidně a skromně. Mějme a pokorně se modlil. A ten, který pokorným 
na mysli, že stojíme před Boží tváří. Měli odpouští, jeho modlitbu vyslyšel."
bychom se líbit Božím očím jak držením těla, 

(*)Touto větou sv. Cyprián jistě nechtěl říci, 
tak tónem hlasu. Neboť je neslušné křičet 

že by se člověk měl se svou modlitbou 
a hlaholit, ale sluší se naopak modlit uctivě 

skrývat, vždyť Pán sám slíbil svou přítomnost 
a skromně. Kromě toho náš Pán a Učitel 

tam, kde jsou dva, nebo tři spojeni v jeho přikázal nám modlit se v ústraní, na místech 
jménu. A pak taky skutečnost, že modlitba odlehlých a skrytých, ba i v ložnici.(*) To se 
jako vztah k Bohu patří všude,- to pro ty, kteří lépe srovnává s vírou, vždyť máme vědět, že 
mají pocit, že Bůh je přítomen a slyší je jen Bůh je všudypřítomný, že vidí a slyší každého 
v kostele, že křesťany jsme jen v kostele. a úplnost jeho velebnosti proniká i místa 
Dovolená a prázdniny dávají mnoho příle-odlehlá a skrytá, jak stojí v Písmu: Copak 
žitosti kontemplovat a adorovat dílo Boží jsem Bohem jen z blízka, Bohem z daleka už 
moudrosti v kráse přírody, která zase může nejsem? Nejsem to já, kdo naplňuje nebe 
občerstvit naše vědomí Boží přítomnosti i zemi?  A jinde: Všude jsou Hospodinovy oči 
i každé naše setkání s Ním.a pozorují zlé i dobré.

 Také když se scházíme s bratřími P. František
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Pozvání k breviáři

Rok Eucharistie

Gratulace

*  *  *

*  *  *

krádežích, vraždách, mučení? Na ukradeném 
majetku? Možná je toto myšlení právě tím 
zdrojem, který občany inspiruje k tomu, že 
kradou rádi a bez zábran.

Opozice si s tímto aspektem církevních 
krádeží starost nedělá. Emoční hauzírník 
poslanec Zaorálek celého restitučního boje 
využije k politickému divadlu, dobře věda, že 
semínka demagogie, ustavičně plivaná, nějak 
vykvetou i u Soudu ústavního.

Jistěže má církevní restituční zákon ne-
dostatky, zákon bez nedostatků asi neexistuje.

Vždy by byl někdo, kdo by věc viděl 
poněkud jinak. Ale o to v politickém boji 
u Ústavního soudu nejde. Jednomu jde 
o kariéru na vlně populismu, jinému 
o přiblížení k poválečné době komunistického 
étosu a třetímu jen o politickou mstu za 
domnělé křivdy na straně VV. Zaorálek bez 
špetky vkusu zaplete do svého projevu 
i vlastního tatínka, který se nedožil listopadu 
1989. Podle Zaorálka je to křivda, kterou také 
nikdo nenapraví. Možná navrhne, že se výročí 
Listopadu posune někam zpět, k lepšímu 
datu. Restituční zákon má i přednosti. Některé 
křivdy napraví. Je východiskem pro budouc-
nost, uleví státu i církvím. Stát je jednou 
přestane platit, ony jednou vypadnou z jeho 
područí, byť dnes už jen finančního.

Zvlášť chucpe (chucpe = slovo původem 
z hebrejštiny: drzost, troufalost, cynizmus, 
arogance apod. v nebývalé míře. Chucpe 
popisuje drzé, výsměšné chování, které se 
ovšem formálně zdá být korektní. Soudí ho za 
vraždu rodičů a on žádá soud, aby byl k němu 
shovívavý, protože je sirotek!) je postavení 
komunistických kritiků restitučního zákona. 
Jejich strana kradla, vraždila, mučila a jim 
dnes není trapné dupnout si a volat: "Nevydá-
me ani píď!" Celá aféra je truchlivé svědectví 
o úrovni české politiky. Ústavnímu soudu 
metají domněle významní politici do tváře 
argumenty emoční, lyrické, vymyšlené 
a nesmyslné. Jsou ve skutečnosti určené ulici, 
která v lavicích u soudu nesedí. Právnického 
neřekli mnoho. Co si má soud s císařem 
Konstantinem či s koncentračními tábory 
počít?

Opozice má jasně prohlásit: majetek církve 
jsme sebrali správně, s klérem zatočili 
správně! S nápravou nesouhlasíme. Tomu lze 
rozumět, to může být politika. To, co opozice 
předvádí, politika není. Odvahu na to, aby 
přiznala nahlas své postoje, nemá. Pracuje 
slizce, jak úhoř šmejdí mezi paragrafy 
a dějinnými událostmi, má dokonce starost 
i o neschopné církve, které si s majetkem 
neporadí (komunisti si s ním poradili - víme 
jak), případně ho prohýří s darebáky.

Čím to připomíná rok 1949 a léta před ním? 
Tím, jak se politické cíle spojují s nejnižší 
úrovní českého voličstva. S pudy, se závistí, 
s primitivním hněvem laciných hospod.

To všechno se halí do "našeho lidu" 

a "našich nepřátel". A také se to obléká do 
právnického kabátu "spravedlnosti", která je 
"pro náš lid".

Za ideologickým nátěrem se rýsuje čertovo 
kopyto české politiky: budujeme republiku 
buranů, jen když nám ti burani umožní vylézt 

nahoru. Marné je prezidentovo volání po 
profesionálech. Sám jím není. V politice platí 
všechny prostředky. Jenže cíl, jak věděl už 
Sartre, je cesta k cíli. Prostředky formují cíl. 
Ten tyátr u Ústavního soudu, to je cíl.

Zdroj: www.zpravy.idnes.cz, 30.05.2013 



„Szczęście odprawianej Mszy Świętej i darzenie eucharystyczne miało miejsce agonii. Wydarzenie z Sokółki nie sprzeciwia 
uczestniczenie na niej, się wierze Kościoła, a raczej ją potwierdza. w kościele św. Antoniego w Sokółce. 

12 października w 2008 roku księdzu Stanowi ono również wezwanie, aby z wiarą docenimy dopiero w niebie“
udzielającemu komunię św. wypadł z puszki i uwagą było rozdzielane Ciało Pańskie „Kto ma wiarę, to widzi w kapłanie Pana 

a wierni, by ze czcią Je przyjmowali.Komunikant. Podniósł go i umieścił Jezusa,
w vasculum przy tabernakulum. Po Mszy Nasza pielgrzymująca grupa otrzymała jak światło przez szybę“ Świętej przeniesiono zawartość vasculum do w tym dniu wiele łask Bożych. Po 

„Gdyby kapłan  poznał Tajemnicę Eucharystii, naczynia w sejfie w zakrystii. Po upływie uczestnictwie w adoracji, nabożeństwie 
to umarłby na Mszy Świętej z miłości“ tygodnia, siostra Julia Dubowska, zakrystian- nieszporów i w uroczystej odpustowej Mszy 

ka z posługującego w parafii Zgromadzenia Świętej w kościele św. Antoniego, mieliśmy św. Jan Maria Vianey
Sióstr Eucharystek, otwierając sejf poczuła spotkanie z siostrą Julią w kaplicy Matki Bożej 
delikatny zapach przaśnego chleba, a w na- Różańcowej, gdzie jest przechowywana 

Jeszcze długo pozostaną w sercach czyniu zobaczyła czystą wodę z rozpusz- cząstka Ciała Pańskiego w specjalnym 
uczestników pięciodniowej pielgrzymki  czającym się w niej Komunikantem, na środku relikwiarzu. Siostra Julia z wielkim przejęciem 
autokarowej wrażenia i duchowe przeżycia którego widniała wypukła plamka o in- opowiedziała o tym wydarzeniu, które dla niej 
tych wspaniałych dni, które zorganizowali dla tensywnej czerwonej barwie, przypominająca miało specjalne i niezapomniane znaczenie. 
nas Jadwiga i Franciszek Frankowie wyglądem skrzep krwi. Później wyjęto Hostię Oto kilka fragmentów jej wypowiedzi: „... 
z Czeskiego Cieszyna. Naszym opiekunem z wody i położono na korporale w ta- Podczas każdej Mszy Świętej, przy każdym 
duchowym był O. Błażej bernakulum. W styczniu 2009 roku ks. wystawieniu Najświętszego Sakramentu jest 

Sekula OFM z Torunia – Podgórza. O tych arcybiskup zlecił poddać Komunikant ten sam żywy i prawdziwy Pan Jezus. Jeśli 
wszystkich pięknych sanktuariach i ciekawych badaniom patomorfologicznym, które ktoś ma wątpliwości w to, co się tu wydarzyło, 
miejscach, można by było wiele napisać. Tak wykazują, że przesłany do oceny materiał jest to może oczyma popatrzeć i zobaczyć tkankę 
samo jak o charyzmacie naszego O. Błażeja, tkanką mięśnia sercowego człowieka w stanie mięśnia serca Pana Jezusa. Tu jest ten 
który był tak bardzo napełniony Bożą 
radością. Przekazał nam potrzebną wiedzę 
związaną z naszym życiem religijnym.

Dziś chciałabym się podzielić z czytelnikami 
MOSTu  o najważniejszym przeżyciu dla nas 
pielgrzymów. Było to spotkanie w Kościele św. 
Antoniego w Sokółce z Siostrą Julią 
Dubowską związaną z cudem eucharystycz-
nym, który  wydarzył się tam w roku 2008.

Świadomość obecności  Chrystusa 
w Eucharystii Jego wyznawcy posiadali od 
pierwszych dni zaistnienia Kościoła. 
Przeżywali tajemnice Eucharystii podczas 
celebracji pamiątki tamtej wyjątkowej 
Wieczerzy. Wierzyli, że kiedy gromadzą się na 
eucharystyczną liturgię, Chrystus pod 
postaciami chleba i wina czyni z nich nowy lud 
boży. Historia Kościoła jest bogata w tzw. 
cuda eucharystyczne. Są to świadectwa 
mówiące o hostiach, które zaczęły krwawić 
podczas Mszy Świętej, o hostiach nie-
zniszczonych przez pożary i o hostiach, które 
zamieniły się w ludzkie ciało, a wino w krew. 
Nasze zmysły, postrzegające nadal chleb 
i wino, nie odkrywają tej Rzeczywistości, która 
pod ich osłoną jest ukryta, natomiast 
zawierzenie słowom Chrystusa pozwala nam 
napełniać się darami zawartej w nich Boskiej 
obecności. Pierwszy cud eucharystyczny 
uznany przez Kościół wydarzył się w Lanciano 
w 750 roku. Pewien kapłan, powątpiewawszy 
w rzeczywistą obecność Chrystusa 
w konsekrowanym chlebie i winie, zobaczył 
w czasie odprawianej przez siebie Mszy 
Świętej, że po słowach konsekracji hostia 
stała się kawałkiem Ciała a wino Krwią. Od 
tamtego dnia uznano w całym świecie 132 
cudów eucharystycznych. Ostatnie wy-
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Rodina Neposkvrněné
Prosím všechny členy Rodiny 

Neposkvrněné o nahlášení obětova-
ných dnů za celý rok 2011 do Duchov-
ní kytice pro Svatého Otce. Napište 
počet darovaných dnů s vaším jmé-
nem,  adresou a odevzdat to můžete 
do sakristie nebo přímo mně do 20. 
září. Moc bych prosila, aby se přihlási-
li i ostatní, které dosud v seznamu 
nemám. Zatím je nahlášeno jen 20 
dosavadních členů Rodiny Neposkvr-
něné a 5 nových. U paní Kröhnové 
bylo v seznamu přes 90 členů, jak mi 
v dopise sdělila paní Vystrčilová 
z Bánova, která toto společenství vede. 
Také píše, pokud by měl někdo zájem 
dělat „patrona“ jednomu z novokněží 
vysvěcených v roce 2012, může se 
přihlásit. „Patroni“ se pak za svého 
novokněze modlí a obětují celý svůj 
život. 

Všem Pán Bůh zaplať
Anna Šišková  

*  *  *

To potěší…

Výlet dětské scholy za P. Romanem Macurou 

(Ne)podařené 
výroky žáků 

�

HUMOR

MOST 235/XX

Rycerstwo Niepokalanej – Święty Maksymilian Maria Kolbe

*  *  *

*  *  *

Křesťanství nejpočetnější 
náboženství na světě 

PIELGRZYMKA DO SOKÓŁKI I INNYCH WSPANIAŁYCH MIEJSC

Zprávy zlé i dobré…

Velké vodní řádění

Příprava dětí 
k 1. svatému přijímání

P. Petr Prokop Siostrzonek, převor břevnoského kláštera
Jak se mají, co dělají: 

Milí čtenáři MOSTu, 

V sobotu, čtrnáctého dne měsíce dubna, Pavla II. – na hrníčcích, skleničkách, 
ve tři hodiny ráno jsme vyrazili na dlouho talířcích, tužkách, tričkách, hodinách, 
očekávanou pouť do Vídně. Podnět k tomuto samolepkách, hracích strojcích, samozřejmě 
výletu dal O. František, jehož naopak zde byla spousta různých pohlednic, leporel 
inspiroval článek v časopise Horizont, který atd. atd. Většina účastníků zájezdu si 
přibližoval čtenářům postavu jedné z velkých prohlédla Schönbrun zvenčí a prošla se jeho 
osobností domu habsburského – arcivévody krásnými zahradami. Několik z nás si zvolilo 
Albrechta. Nebudu tady opakovat to, o čem krátkou čtyřicetiminutovou prohlídku asi 25 
se můžeme dočíst v Horizontu – pro naši komnat a místností zámku.
farnost je arcivévoda Albrecht významný tím, Ve Vídni jsme samozřejmě nemohli 
že dal postavit v létech 1882 – 1885 třinecký vynechat dřívější sídlo rakouských císařů a 
farní kostel. dnešní sídlo úřadu rakouského spolkového 

A tak jsme toho krásného dne (v noci jsme prezidenta, obdobu našeho pražského hradu 
však ještě netušili, že bude slunečno, i když – majestátní Hofburg (Dvorní hrad). Pro nás 
trochu větrno) vyrazili směrem k Vídni. – třinečáky – zde byla zajímavá jezdecká 

První naší zastávkou (nepočítáme-li nutné socha arcivévody Karla, který založil 
provozní přestávky během cesty) byl třineckou huť (dnešní Třinecké železárny) a 
Kahlenberg  - návrší nad Vídní, u jehož úpatí jehož potomkem byl arcivévoda Albrecht 
se v roce 1683 odehrála bitva spojených Fridrich Rakousko-Těšínský, stavitel 
armád pod vrchním velením polského krále třineckého farního kostela. Na chvíli jsme 
Jana III. Sobieského s obrovskou tureckou vstoupili do augustiniánského kostela, kde v 
armádou na obranu křesťanské Evropy a její tzv. hrobce srdcí byla v letech 1654 až 1878 
kultury. Zde se naplnila víra a naděje papeže pochovávána srdce Habsburků.
Innocence XI., krále Jana III. Sobieského a Poté, co zvony vídeňských chrámů odbily 
modlící se Evropy předaná světu vyznáním poledne, jsme došli k hlavnímu cíli naší 
polského vladaře slovy: „Venimus, vidimus et poutě, nenápadnému kapucínskému kostelu, 
Deus vicit.“ (Přišli jsme, viděli jsme a Bůh v jehož kryptách se nacházejí hrobky a 
zvítězil). sarkofágy příslušníků habsburského rodu. 

Z někdejšího nádherného kláštera kame- Do císařské hrobky se pohřbívá od roku 
dulů ze 17. století po třicetileté válce, kdy byl 1633. Místo posledního odpočinku zde 
vyloupen Švédy a později pobořen Turky, nalezlo 146 Habsburků, z toho 12 císařů a 
obnoven a opět znesvěcen napoleonskými 19 císařoven a královen. Pohřby se v 
vojsky, nezbylo prakticky nic. Dnes je zde císařské hrobce konají dodnes. V roce 1989 
kostel sv. Josefa, který patří polskému zde byla pohřbena poslední rakouská 
národu a vedle svatyní na Wawelu a v Čens- císařovna Zita a 16. července 2011 zde 
tochové se i on stal polskou národní svatyní. spočinul také její nejstarší syn, bývalý 
O jeho významu může svědčit třeba to, že korunný princ a evropský politik Otto von 
13. září 1983 se zde modlil a odsloužil Habsburk, který je v hrobce pochován se 
bohoslužbu slova blahoslavený papež Jan svojí manželkou Reginou.
Pavel II. Kostel nás přivítal zvonkohrou, Předtím však, než jsme vstoupili do krypty, 
která nám zahrála známou melodii „Jezu, odsloužili naši duchovní otcové – P. 
ufam Tobie“, při níž jsme shlíželi dolů na František a P. Mirek mši svatou v intenci 
město Vídeň, které jsme měli odtud jako na fundátora třineckého farního kostela, 
dlani. Po krátké modlitbě v kostele arcivévody Albrechta a jeho rodiny. V 
a prohlídce malého muzea zvěčňujícího císařské hrobce jsme věnovali tichou 
vítězství křesťanské Evropy nad Turky jsme modlitbu samozřejmě všem zde pohřbeným 
se rozloučili s milou paní, která nám podala členům habsburského domu, ale zvláště 
krátký výklad a opět za zvuku zvonů, které arcivévodovi Albrechtovi, u jehož rakve jsme 
nám tentokrát zpívaly píseň „Barka“, jsme zanechali fotografii třineckého kostela, který 
pokračovali v další cestě. založil a také fotografii fundační desky, která 

Dalším zastavením na naší cestě bylo je umístěna v mariánské kapli našeho 
letní sídlo císařů, spojené hlavně se jmény kostela. Víte milí čtenáři, teď když jsem byl u 
císařovny Marie Terezie, ale hlavně jeho hrobu, je mi tento člověk tak nějak 
císařovny Alžběty, řečené Sissi a jejího chotě bližší, už to není jen tak někdo, kdo před 130 
Františka Josefa I. – nádherný Schönbrun. S lety nechal postavit třinecký kostel, ale je to 
jejími vyobrazeními Sissi, Franz Josepha a někdo blízký, kdo tak nějak patří do naší 
do třetice také Wolfganga Amadea Mozarta farnosti. Také jsem se nikdy dříve 
jsme se mohli ve Vídni setkat prakticky nezamýšlel nad tím, že když je sloužena 
všude. Však to znáte, na čem všem jste mše svatá za dobrodince našeho kostela, 
mohli vidět třeba podobiznu papeže Jana musíme k nim přiřadit rovněž arcivévodu 
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Ministranti v novém

„Abychom se nepropadli do Západního Německa“

KOZUBOVÁ 2012

*  *  *

Charita Třinec 
2011 – 2012

MOST 235/XX

Jak jsem se 
v roce 2003 mýlil

Práce v naší farnosti 

pokračují

(pokračování na str. 6)

*  *  *

Zprávy z „Domečku“
I v letošním roce si můžete v „Domečku“ vybrat 
z bohaté nabídky kalendářů na rok 2013. Prodej 
kalendářů představuje pro nakladatelství, která 
během roku vydávají křesťanskou literaturu, 
finanční vzpruhu a možná jedinou možnost jak 
získat peníze na další provoz. Přijďte si vybrat 
z těchto titulů: 

Stolní kalendáře:
Katolický kalendář, nakladatelství Vyšehrad, 

59 Kč
Kalendář s texty sv. Jana od Kříže, 
nakladatelství CESTA, Proglas, Noe, 57 Kč
Dědictví otců, Karmelitánské nakladatelství, 

59 Kč 
Malá poselství, Karmelitánské nakladatelství, 

59 Kč
Poutní místa, nakladatelství Sypták, 59 Kč
S důvěrou v Boží milosrdenství, 
nakladatelství Sypták, 59 Kč
Jihočeská Madona, nakladatelství Cor Jesu, 

59 Kč

Nástěnné kalendáře:
Katolický kalendář, nakladatelství Econing, 49 Kč
Katolický kalendář, nakladatelství Cor Jesu, 

49 Kč

Cyrilometodějský kalendář na čtení – 
nakladatelství Katolický týdeník, 85 Kč

*  *  *

*  *  *

STALO SE V ROCE 2012

Kdy: sobota 22. 6. 2013 
Odjezd: v 7. hod ráno od 1. ZŠ
Cena: 250 Kč dospělý a 200 Kč dítě, pro 

vícečlennou rodinu se budu snažit 
zajistit slevu.

 Jedná se o pouť „Podwórkowych kółek 
różańcowych“, kde se setkávají děti z různých 
koutů světa. Pro naše děti je připravený program 
v autobuse formou kvízů a hádanek. Na 
parkovišti si zahrajeme na „lajdy“. V Czestochové 
je program vždy přichystaný a ukončený mší 
svatou pod širým nebem. Každá rodina si může 
udělat program podle sebe. V případě, že by jelo 
dítě samo, musí mít platný cestovní doklad.

Motto letošního setkání je „Věřím v Tebe, Bože 
živý“. Můžete tuto pouť darovat dítěti k prvnímu 
svatému přijímáni jako poděkování.
Nebojte se vyrazit s námi. Panna Maria na nás 
čeká.

Kdyby někdo chtěl tuto pouť podpořit finančně, 
budeme moc rádi. Přihlásit se můžete sms 
zprávou nebo e-mailem. Tel: 605 325 749, 
S.Krezelokova@seznam.cz

Na všechny se moc těší Silva

*  *  *

*  *  *

„Vděčnost nám otevírá oči, učí úctě, tvoří 
vztahy, zbavuje smutku, naplňuje úžasem 
a radostí. Vděčnost činí člověka lidštějším.“

Milí farníci a čtenáři MOSTu!
Když jsme letos začali připravovat naši tradiční 

farní akci Misijní koláč, říkali jsme si, zda letos 
vybereme dostatek financí, abychom mohli opět 
zaplatit naše adoptované děti. Víme, že doba je 
těžká, co se týká financí a hluboko do kapsy mají 
jak rodiny s dětmi, tak i senioři. Ale peníze pro 
adoptované děti potřebujeme a tak jsme začali jako 
každý rok oslovováním sponzorů, abychom měli 
peníze na nákup potřebných potravin. Sponzoři 
dali, co mohli a my tak mohli nakoupit vše potřebné 
na naše pečení. Vzhledem k našemu sortimentu, 
který tvoří koláče, linecké tyčinky a kremrole jsme si 
trochu rozdělili, co kdo upeče a pak jsme se už dali 
do práce. Při všech přípravách a pečení jsem si 
uvědomila, kolik lidí je do akce zapojeno, lidí, kteří 
tzv. „nejsou vidět.“ Bylo fajn dostat sms-ku např. 
„mám 70 vajec, kdy je mám donést?“… a 
pokračování „kdybys potřebovala pomoct, dej 
vědět.“ Bylo prima si objednat 10 kg marmelády 
a pak se dozvědět, že je to sponzorský dar nebo 
dostat několik kg ořechů, abychom pak napekli ty 
ořechové koláčky, po nichž se letos opět zaprášilo. 
Bylo příjemné zjistit, že byl takový zájem o naše 
velké sobotní pečení, kde se pečou koláče z 22 kg 
mouky, že jsem musela zájemce s lítostí odmítat, 
neboť bychom se do naší kuchyně už nevešli….
A tak bych mohla pokračovat dál až po ty, kdo nám 
přišli pomoci rozdávat a neváhali jít pěšky ráno 
z domu více než půl hodiny ve více než 
10 stupňovém mrazu nebo nechávali hlídat děti 
další rodině nebo přišli, přestože se ještě měli léčit. 
Samozřejmě díky patří těm, kdo přispěli do kasiček 
a také kdo mi pomohli to vše doma a pak v salce po 
rozdávání uklidit a v neposlední řadě všem, kdo na 
nás pamatovali v modlitbě za zdárný průběh naší 
akce.

Dnes jsme koláč rozdali, vybrali jsme 58 120,- 
Kč a teď už zbývá jen poslat peníze tam, kam patří. 
A tak teď sedím a myslím s vděčností na všechny 
ty, kdo přiložili ruku a srdce k našemu společnému 
farnímu dílu. Ještě jednou děkuji všem za naši 
společnou akci, ze které budou mít užitek děti na 
Ukrajině, na Haiti, v Kongu a Indii. Děkuji také 
jménem Otce Mariána Kuffy, kam opět dáme zbytek 
darovaných financí. 

Za organizátory akce Pavla Golasowská

Misijní koláč 2013

Testamentu, który zobaczył dziwne zjawisko nas świadectwa, nawet tutaj nie byli, ale 
gorejącego a niespalającego się krzewu. uwierzyli Jezusowi. I Jezus uzdrowił. Modlili 
Podchodzi bliżej i Pan Bóg mówi do niego. się do Jezusa i oddali swoje cierpienia 
Mojżesz wykonuje polecenia Pana Boga. Jezusowi. Jeżeli chcesz, niech będzie Twoja 
Dialog – Pan Bóg mówi do człowieka, tak wola. Czasami prosimy, a nie otrzymujemy. Bo 
zwyczajnie i prosto, a człowiek odpowiada. źle się modlimy. My myślimy, że jak ktoś 
Pan Bóg mówi także do każdego z nas. Mówi będzie zdrowy, będzie miał mieszkanie, męża, 
przez przykazania, przez księży, przez Słowo wyjedzie za granicę, to będzie szczęśliwy. Bo 
Boże, przez papieża. A my tylko tak, i już nie 

to my, ludzie, tak myślimy.
pamiętamy. Jeśli nie będziecie  słuchać Pana 

Pan Bóg wszystkich wysłuchuje, tylko Boga, czytać Słowo Boże, brać udział 
naprawdę oddać wszystko Panu Bogu w adoracji, we Mszy Świętej czy na modlitwie, 
i uwierzyć, że Bóg jest żywy i prawdziwy. I ja co teraz zrobicie? Do każdego z nas Pan Bóg 
się też tak modliłam...”mówi w sumieniu naszym, co mamy robić. 

A my czasami mówimy: Co mam robić, kiedy Później Siostra Julia zaproponowała nam 
tak wszyscy robią, co się będę wyróżniać. Ale byśmy podchodzili do ołtarza i byli jak najbliżej 
my, to nie wszyscy, każdy ma swoje imię. Pan Pana Jezusa i tak od serca z Nim 
Bóg mówi konkretnie, co ty, Julio, będziesz porozmawiali. Do tego, co przeżywaliśmy 
robić. Podejdźmy do Pana Jezusa, 

w tej chwili będziemy stale powracać. 
popatrzmy, bo On jest żywy i prawdziwy 

Wspomnienia pozostaną w naszych sercach.        i prośmy Go, żeby nas przemieniał na dzieci 
Irena SzymonikowaBoże, na dzieci wiary w tym roku wiary. Żeby Komunikant, hostia, która się nie rozpuściła. 

nasza wiara była prawdziwa, żebyśmy tak Stąd brane były te próbki, wszystko jest na 
prawdziwie żyli. Wystarczy żyć tak jak Pan korporale. Miałam to szczęście trzymać 
Bóg przykazał i już chwała Boga rośnie. prawdziwe Ciało i Serce Pana Jezusa. Ale 
Odmawiamy często Ojcze nasz... a tam jest właściwie, to nie tylko ja, bo każdy z nas, kiedy 
napisane niech się dzieje wola Twoja. Ale my przyjmuje Pana Jezusa do swojego serca, 
często chcemy, żeby się nasza wola spełniła, tego samego Pana Jezusa przyjmuje. To jest 
to co nam się wydaje dobre. I ja tak samo. Tak dla nas ten wielki dar, że Pan Jezus nas tak 
płakałam przed pięciu laty, kiedy do-kocha, że daje samego siebie. Ale my często 
wiedziałam się, że mam odjechać do Sokółki. jesteśmy słabi i tacy niedowierzający.  I teraz 
Chciałam się sprzeciwić woli Boga. Poszłam Pan Jezus do każdego z nas chce coś 
do kaplicy, by się wyżalić i wtedy zobaczyłam powiedzieć. I my powinniśmy Jemu 
oczami duszy moje podanie do zakonu, gdzie odpowiedzieć. On mówił: „...Przyjdźcie do 
jasno napisałam, że chcę pełnić wolę Boga. mnie wszyscy, którzy obciążeni jesteście,... 
Uświadomiłam sobie, co ja teraz chcę zrobić. szukajcie i kołaczcie, a będzie wam 
Pokłoniłam się Panu Jezusowi. Wróciłam otworzone,...nie sądźcie, a nie będziecie 
z powrotem i powiedziałam, że się zgadzam sądzeni.” To wszystko do nas mówi 
i jadę do Sokółki, z trzech powodów: chcę w ewangeliach, w przykazaniach. A my, 
pełnić wolę Bożą, dobro zgromadzenia i dobro ludzie, czasami tak jakoś to nie zauważamy. 
dusz ludzkich. W sierpniu przyjechałam, Nieraz tak smutno, kiedy widzę, że ktoś idzie 
a w październiku trzymałam Serce Pana do sakramentu, a później jest wystawienie, 
Jezusa w swoich rękach. Gdybym się nie a on odchodzi. Nie zostaje, żeby otworzyć 
zgodziła, to bym tu nie była i nie otrzymałabym swoje serce i uwierzyć Panu Jezusowi. Życzę 
tych łask. Każdemu z nas Pan Bóg chce dać państwu, żeby otworzyły się wasze serca 
swoje łaski, ale my tak chcemy po swojemu. i drgnęło w nich w stronę dobroci, żeby 
Panu Bogu dziękuję i życzę wam, żebyście uwierzyć i ofiarować swój czas Panu Bogu. 
z przekazywaniem wiary jeszcze bardziej Więcej się modlić i częściej uczestniczyć we 
wzrastali w wierze. Żebyście też opowiadali Mszy Świętej. Żeby Pan Bóg był moim 
po powrocie do domu o Jezusie, o tym, że prawdziwym Bogiem, takim żywym, nie tylko 
dostaliście łaskę. O Jezusie, co dobrego zrobił ten z książki. Jeżeli Panu Jezusowi nie 
w waszym sercu.uwierzymy tak na serio, to będzie tak: Kto 

Pan Bóg dał mi łaskę, żeby czytać chodzi w niedzielę do supermarketów? – 
codziennie o Mojżeszowi. W każdym dniu Chrześcijanie. Kto kupuje różne takie 
odkrywam coś niesamowitego. A Słowo Boże piśmidła? – Chrześcijanie. Kto chodzi do 
przenika do serca. Spróbujcie czytać Słowo różnych wróżbiarzy i szarlatanów? – 
Boże i proście Ducha Świętego, żeby was Chrześcijanie.  To niby jesteśmy wierzący, 
oświecił, zapalał, bo my jesteśmy takimi a później coś takiego. To tak, jakby Pan Jezus 
pielgrzymami na tym świecie. Pan Bóg nie jest nie był żywym i prawdziwym. „Zobaczcie, 
krzywdzicielem, ale dopuszcza cierpienie, jestem z wami do końca świata...” – tak mówi 
przez które chce nam coś przekazać, coś i tak jest. Wiecie, jak trzymałam Pana Jezusa 

w naczyńku, najpierw się zastanawiałam, powiedzieć... I dlatego jak nam jest ciężko, 
dlaczego krew nie barwi wody. Później polecajmy to Jezusowi. On wysłuchuje 
przypomniał mi się Mojżesz z Starego każdego. Ludzie, którzy doznali łaski, piszą do 

DLAŇ
Radosti ukaž mi svou tvář
neviděla jsem ji dlouhá léta
kde tvá louka vzkvétá?

I když modlím se Otčenáš
Otce nevidím.
I když hřeším, už se nestydím
hltám co nabízí svět
však nevidím radosti květ.

Radosti, komu ukazuješ líce
řekni, kde je tě více?

Máš mne vedle sebe.
To On je tvoje nebe a radost
však musíš přijmout ho za dost.

Kráčí s tebou, ale nekoná tvou vůli
vždyť radost je tu jen kvůli
jeho lásce.

Tak vem co ti dává.
Myslíš si, není to žádná sláva?
Ale je to radost, že nabízí ti svoji dlaň.
Děkuj za ni a smutku se braň statečně
jak Johanka přesile v těžkém brnění.

Kráčej v Kristově znamení 
jež z nástroje popravčího 
stal se nástrojem spásy.
Tak zapleť si vlasy 
a napřim síly
uchop každou chvíli 
jenž od věčnosti
připravil ti Pán…
radost je jeho dlaň.
Ave  

Rudinec Stanislav



V letošním roce oslavujeme 1150 let od příchodu bratří 

Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Tito dva vzdělaní 

bratři přišli na žádost knížete Rastislava z řecké Soluně. 

Dozvíte se o nich něco víc, když do textu uvedeného níže 

doplníte slova z obláčků kolem jejich obrázku – ten si 

pak můžete hezky vybarvit a poproste třeba babičku, ať 

vám k tomu přečte příběh od pana Janšty. To se vám 

pak bude krásně kreslit!

Cyril a Metoděj byli …………………......................…. .

Roku 863 se vydali na …....………………………………….……….

z města Soluně v Řecku, 

aby přišli až na .......................…………………….………………. .

Přinesli sem nový slovanský jazyk -………………………………. 

a první slovanské písmo …………….....……....………......... .

Lidé je přijali jako své ………………………………..……......., 

díky nim mohli rozumět slovům ....………………………........… 

a číst a psát v jazyce, kterému rozuměli.

JSEM ANIMÁTOR, AL

O kříži u kostela  

Cesta zamyšlení

Ekonomické okénko: Ploty a tak různě   

20. rocznica powstania Radia Maryja

Pěší křížová cesta

Buďme solí země ...
(pokračování ze str. 5)
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Panna Maria Královna

Vyznání víry – 3. část

Cyril a Metoděj

Pěší Křížová cesta 
pro děti

Chtěla bych pozvat všechny, kdo se s námi 
chtějí pomodlit Křížovou cestu tak trochu jinak 
a vydat se pěšky, cestou se zastavit a 
připomenout si, kolik toho za nás Pán Ježíš 
musel obětovat. Srdečně zveme děti a 
každého, kdo chce něco obětovat pro druhé.

Pěší Křížová cesta se koná v neděli 10. března 
2013, sraz je v 15.15 hodin u zákristie. 
Půjdeme tak jako loni do kapličky na Osůvky. 
Sebou vezměte prosím růženec, teplé 
oblečení. Nemějme strach vyjít a ukázat lidem 
Boží pravdu.

Na všechny se moc těší Silva.

Dětskou stránku připravují Lucka a Eva

AKCE PRO DĚTI
  8.5.2013 Kozubová
  1.6.2013 Den dětí
22.6.2013 Częstochowa - pokud se naplní 

autobus
  1.7.2013 Prašivá
17.8.2013 - 24.8.2013 farní tábor

Na všechny se těší Silva

Správné odpovědi: 1b 2b 3a 4a 5b

Je krásné ráno pozdního léta roku 862. V klášterním 
kostele klečí před svatostánkem muž v řeholním rouchu. 
Jeho hlava je hluboce skloněná a mnich se tak tělem i duší 
klaní svému Spasiteli v Nejsvětější svátosti a děkuje: 
„Ježíši, jak jsem šťastný, že ti mohu sloužit zde v tichu 
kláštera. Mohu zde číst, překládat i rozjímat knihy o tobě, 
můj dobrý Spasiteli.“

Konstantinovi však není dopřáno dokončit v klidu svou 
modlitbu. Jeden z mnichů přichází za ním až do kaple. 
Přitom mu šeptá: „Máte se dostavit k císaři Michalovi!“

„Copak potřebuje?“
„Těžko říct. Ale proslýchá se, že na císařský dvůr dorazila 

delegace z dalekých zemí.“
„Aha, potřebují tlumočníka. Dobře, přijdu hned.“
Konstantin setrvává ještě chvíli v modlitbě. Ale už to není 

ten krásný ranní klid. Stále se mu vracejí myšlenky: Copak 
mě čeká na císařském dvoře? Zvládnu to? A budu rozumět 
jejich řeči? Anděle strážný, provázej mě do císařského 
paláce.“

Na dvůr přichází zavčas. „Všichni ještě spí,“ prozrazuje 
mu císařský sekretář. „Slavili  do nočních hodin. Víno teklo 
proudem. Dohoda je podepsána. Teď už záleží jenom na 
vás, Konstantine.“

„Myslel jsem, že budu tlumočit…“
„Kdepak! Misionářem se máte stát.“
„Kde? 
„Na Velké Moravě.“
„Ne, ne, já už potřebuji klid kláštera.“
„Je to císařova vůle, abyste cestovali na Moravu s vaším 

bratrem Metodějem.“
Ó bratře, veta je po klášterním klidu. Čekají nás divoké 

kmeny na severu,“ povzdechne Konstantin. 
Zanedlouho se dostavuje na císařský dvůr i Metoděj. 

Radí se s bratrem, jak odpovědět na přání císaře. Metoděj 
říká: „Snad císař pochopí, že máme za sebou těžkou misi 
u Chazarů a potřebujeme načerpat nových sil.“

„Snad, snad,“ přikývne Konstantin, „ale nejsem si tím 
jistý.“

Moc času na přemýšlení bratři nemají. Poslové z Velké 
Moravy spěchají na cestu domů. Císař svolává poradu do 
velké síně. Je tam celý jeho dvůr, velitelé vojska i sám 
patriarcha se svým doprovodem. Císař přichází ve slav-
nostním rouchu a volá k sobě Konstantina a Metoděje. 
Poslové knížete Rostislava prosí: „Pošlete k nám misionáře, 
aby náš národ poznal Ježíše, Božího Syna. Německým 
kněžím nerozumíme, potřebujeme kněze slovanské…“

Dlouhá je řeč Rostislavových vyslanců. A je to tak dobře. 
Konstantin a Metoděj mají dost času na to, aby jim 
zahořela srdce touhou šířit Kristovo jméno v jejich zemi. 
Když se pak císař obrací k nim a ptá se, zdali chtějí na 
Moravu odejít, přikyvují a podepisují listinu, kterou 
poslové odnášejí jako poklad svému knížeti Rostislavovi.

Konstantinův den začal i končí před svatostánkem. „Můj 
dobrý Ježíši, srdce mi překypuje radostí,“ modlí se mnich, 
„jak už se těším, že budu moci šířit víru v tebe na Velké 
Moravě.

Misie slovanských mnichů začala rok na to, tedy v roce 
863.

„Potřebujeme kněze slovanské.“
Josef Janšta
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*  *  *

Sbírky 
na mimofarní účely

Každoročně několikrát do roka jsou 
ohlašovány sbírky na mimofarní účely.

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 haléř“

11.3. Sbírka na potřeby diecéze

8.4. Sbírka na kněžský seminář 
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 potřeby diecéze

*  *  *

MOST 235/XX

ŘÁD NEJMENŠÍCH BRATŘÍ SV. FRANTIŠKA Z PAULY – PAULÁNI

Pouť do Częstochové

Chtěla bych 
pozvat všechny 
rodiny, děti a 
každého, kdo chce prožít nádher-
nou sobotu 
v Częstochové.

Kdy: sobota 23.6.2012

Cena: 250 Kč dospělý
200 Kč dítě

Odjezd: 7.00 hod. z Třince

Sebou: svačinu, pití, cestovní 
pas, pláštěnky, 
propisku a hlavně 
dobrou náladu

Návrat: kolem 19. hod.

Charitní okénko

Charitní okénko: 
poděkování za finanční dary 

pouťové sbírky

Setkání Rodiny Neposkvrněné 
se uskuteční v sobotu 19. května 2012 
ve Starých Hamrech na Slovensku. 

Program setkání:
10.00 Promluva
10.30 Slavnostní mše svatá 

s udílením svátosti nemocných
14.00 Modlitba rozjímavého Růžence
14.45 Pobožnost se závěrečným 

požehnáním

Všechny Vás srdečně zveme a těšíme se 
na setkání s Vámi.

Duchovně se s námi budete moci spojit 
prostřednictvím Rádia Lumen. Přímý 
přenos setkání začne 
v 10.00 hodin u bude pokračovat 
až do 12.00 hodin.

POZVÁNKA

TOVARYŠSTVO JEŽÍŠOVO – JEZUITÉ
Řády řeholních kleriků

PEREGRYNACJA IKONY CZĘSTOCHOWSKIEJ „OD OCEANU DO OCEANU”

Byli jsme na Zakarpatské Ukrajině

*  *  *Pontifex
Odchází služebník služebníků
pokorně a v tichu,  svobodně a sám.
V naplněnou chvíli -  jak chtěl Pán.

Šel proti dravému proudu k prameni,
Církev na svém rameni místo kříže.
Jeho tíže?  - Naše hluchota.

A tak volal, abychom uslyšeli,
hlásal na co jsme zapomněli.
Příkladem úcty učil nás
milovat Krista v Eucharistii,
znova povznesl svatou liturgii.

Co naplat, zvyk je železná košile
pro mnohé nemilé, pro všechny 
ztráta.

Tak odchází, neboť nedostává se mu 
sil,
však přinesl obrovský díl
k budování Království Nebeského - 
děkujme Bohu za Benedikta XVI.
Jak? Tím, že budeme pokračovat v 
jeho díle, 
kéž Pán nám k tomu dá sílu a odvahu, 
neboť stojíme na prahu věků.

Odchází Papež, jenž mouřenína v 
erbu měl,
v těžkostech slunce, jež nám ukazuje 
správný směr, vždyť v pokoře 
služebníka
je přemožen každý nepřítel.

AVE

Rudinec Stanislav

a

a

a

a

a

a

a

Prázdniny jsou tu a s nimi i různé 
nabídky. S jednou z nabídek se 
obracíme na rodiny s dětmi. Ve 
Vendryni, v prostorách farního 
dvora se v neděli 25.8. uskuteční 
další ročník dětského odpoledne. 
Začínáme ve 14:30. Součástí pozvání 
je i pohoštění na závěr. 

Pro rodiny s dětmi, fotbalu chtivé 
tatínky, stejně jako ty dříve narozené 
chystáme na středu 28.8. sportovní 
odpoledne pro rodiny. Pro mládež se 
kromě fotbalu nabízí i volejbal, 
kriket a další doplňkové aktivity. Vše 
se uskuteční ve sportovním areálu ve 
Vendryni za základní školou.  

Dětské odpoledne se Salesiánskou mládeží

Poutě do Medjugorje

Festival mládeže  31.7. - 10.8.2013
Rodiny  5.8. - 14.8.2013

Bližší informace pan Stanislav 
Franek, tel. 774 218 970

Symptotermální metoda přirozeného plánování rodičovství
Centrum pro rodinu a sociální 

péči, poradna Třinec zve na vzdělá-
vací setkání na téma symptotermál-
ní metoda přirozeného plánování 
rodičovství.

Metodiku sestavil tým předních 
odborníků gynekologů, psychologů 
a pedagogů na základě rozsáhlého 
výzkumu zadaného vládním progra-
mem Spolkové republiky Německo. 
Formulovali přehledná pravidla 
určování plodných a neplodných 
dnů a dosáhli vysoké spolehlivosti 
metody.  

 Přirozená metoda plánování 
rodičovství umožňuje svobodný 
přístup k regulaci porodnosti na 
základě naprosté úcty ke každému 
lidskému jedinci, v úplném souladu 
s křesťanskými hodnotami.

 Symptotermální metoda je před-
kládána i v souvislosti s etickými 

Pou�
do Częstochové

Dne 22.6.2013 vyrazil autobus 
s dětmi i dospělými na pouť do 
Częstochowe. Počasí nám přálo a ná-
lada byla skvělá, samozřejmě, díky 
paní Silvě, která opět nezklamala 
a rozdávala jen samé úsměvy a ra-
dost. Dětem připravila cestu plnou 
her, kvizů, hádanek a taky tašku 
plnou sladkostí. Jakmile jsme do-
razili na místo, bylo tam již plno 
poutníků směřující k cíli. Po menší 
prohlídce okolí jsme se již plně 
připojili k ostatním a věnovali se 
programu, který byl připraven. Děti 
si s radostí zatančily s biskupem 
Długoszem a dokonce se jim podaři-
lo se s ním vyfotit. Což byl pro ně 
velký zážitek. Celou mší nás, po malé 
dešťové přeháňce, provázelo sluníč-
ko. Na závěr celého programu nás 
velmi mile překvapilo, že se nám 
podařilo vyhrát kolo, z čehož měli 
všichni velkou radost. Takže na zá-
věr chci velmi poděkovat paní Silvě, 
která se velmi věnuje dětem v naší 
farnosti a snaží se pro ně připravit 
mnoho zajímavých akcí.

Petra Michalková

Sobota 1.6.2013 - ten den patřil 
hlavně dětem. I přes nepřízeň počasí 
dětí dorazilo mnoho, kolem 50. 
Když se děti se svými rodiči dostavi-
ly ke kostelu, rozdělilo se je do 
různých skupinek. Skupinky byly 
rozděleny podle věku. Ve skupin-
kách se děti pohybovaly po stanoviš-
tích s aktivitami, které si pro ně 
připravila třinecká mládež. Pro děti 
si mládež připravila např. skákání 
v pytli, chůdy, tanec, hádanky,… 
Děti byly šikovné a úkoly plnily 
s velkým nasazením. Když už všichni 
dokončili úkoly, šlo se do salky, kde 
se připravovaly písničky, které pak 
děti zazpívaly na mši svaté. Po mši 
se na zahradě u kostela opékaly 
párky a hrál se fotbal. Počasí, které 
ze začátku nevypadalo moc dobře, se 
vylepšilo a začalo dokonce svítit 
sluníčko. Během opékání párků 

DĚTSKÝ DEN

D.M.

pohledy a praxí manželského života. 
Určení plodných dnů lze využít při 
touze po dítěti a opačně i v situacích, 
kdy se manželé chtějí otěhotnění 
vyhnout.

Minimální rozsah skupinového 
školení je 5 hodin. Bude se konat  
v sobotu 27.7. 2013 v 15:00 
v prostorách poradny Třinec na 
Kamionce ul. Přátelství 1009 (bývalá 
pošta).

Krátká přednáška se střídá 
s praktickými úkoly, vyplňováním 
záznamů. 

Je optimální, když se účastní celé 
páry, snoubenci, manželské páry, ale 
i jednotlivci.

Kontakt a objednávky:

LIBUŠE PAVLÍKOVÁ

mobil: 605 410 705, tel.: 558 989 972
e-mail: poradna.trinec@seznam.cz

Začínáme v 15 hodin, součástí 

nabídky je kromě sportu i pohoštění. 

Na závěr bude sloužena mše svatá.

O program i pohoštění se stará 

jako každoročně salesiánská mládež 

z Prahy, Popradu, Zlína, Pardubic 

a letos se k nám přidá třeba i mládež 

z Třince. Podrobnější informace 

najdete na http://www.vendry-

ne.webnode.cz, i na nástěnkách 

vašeho kostela. Zve vás v hojném 

počtu a těší se salesiánská mládež 

a…

salesián 

Jiří (George) Woclawek

jsme společně vypustili tři lampiony, 
které symbolizovaly víru, lásku 
a naději. Při odchodu každé dítě 
obdrželo diplom za účast. Když už 
nejmladší odešli, mládež ještě chvíli 
zůstala na farní zahradě a i po tomto 
náročném dni se všichni naučili 
skvělý belgický tanec. Myslím si, že 
se den povedl a všichni, jak rodiče, 
tak i děti byli spokojení. Za zorgani-
zování celé akce patří veliké dík 
především farní tetě (Silvii Kręželo-
kové), bez které by se dětský den 
vůbec nekonal. Děkujeme rovněž 
Otci Adrianovi, že nás podporoval 
a byl s námi, Otci Františkovi, že 
jsme mohli využít prostor kolem fary, 
mládeži, že připravila skvělý pro-
gram pro děti. A děkujeme také ro-
dičům, kteří přivedli své děti, bez 
kterých by se dětský den samozřejmě 
neobešel.  



§ §Pátek 5.7.2013 – Slavnost sv. Každý první pátek je po ranní mši 
Cyrila, mnicha  a Metoděje, biskupa, svaté výstav Nejsvětější Svátosti 
patronů Evropy, hlavních patronů Oltářní.
Moravy; první pátek v měsíci. §Každý pátek vyjma prvního pátku je 

§Neděle 7.7.2013 – 14. neděle v výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní s 
mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 modlitbou Korunky k Božímu 
a 17.00 česky. Milosrdenství.

§ §Čtvrtek 11.7.2013 – Svátek sv. První pátek v měsíci - litanie 
Benedikta, opata, patrona Evropy. a zasvěcení Božskému Srdci 

Ježíšovu.§Neděle 14.7.2013 – 15. neděle v 
§mezidobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 Mše svatá v Domově pro seniory na 

a 17.00 polsky. Sosně je každý pátek v 15.30. Půl 
hodiny před začátkem mše svaté je §Úterý 16.7.2013 – svátek Výročí 
možno přistoupit  ke svátost i  posvěcení katedrály.
smíření.§Neděle 21.7.2013 – 16. neděle v 

§Mše svatá v Nemocnici Sosna je mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 
sloužena každou sobotu v 15.30. a 17.00 česky.
Přede mší svatou příležitost ke §Úterý 23.7.2013 – svátek sv. Brigity, svátosti smíření.

řeholnice, patronky Evropy.
Redakce neručí za jazykový sled §Čtvrtek 25.7.2013– svátek sv. jednotlivých mší svatých. Sledujte 

Jakuba, apoštola. vývěsku v kostele!
§Neděle 28.7.2013 – 17. neděle v 

mezidobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

§Pátek 2.8.2013 – první pátek v 
měsíci.

§Neděle 4.8.2013 – 18. neděle v 
mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 
a 17.00 česky.

§Každou neděli půl hodiny před 
večerní mší svatou je adorace 
Nejsvětější Svátosti Oltářní a 
svátostné požehnání.

§Poslední  neděle v měsíc i  -  
Mariánské večeřadlo.

§V průběhu týdne mše svaté začínají 
v 6.35 a 17.00 hodin. V pondělí, 
středu, pátek - ranní česky, večerní 
polsky. V úterý, čtvrtek, sobotu - 
ranní polsky, večerní česky. 

§Každý čtvrtek po večerní mši svaté 
je adorace Nejsvětější Svátosti 
Oltářní do 19.00 hodin.
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Příští číslo MOSTu 

vyjde 4. srpna 2013.

Příspěvky můžete zasílat

do 25.7.2013.

Příští číslo MOSTu 

vyjde 6. ledna 2013. 

Příspěvky můžete zasílat 

do 26.12.2012.

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

*  *  *

MOST 235/XX

14. neděle v mezidobí (7.7.)
1. čtení: Iz 66,10-14c; 2. čtení: Gal 
6,14-18; Evangelium: Lk 10,1-12.17-20
Žalm: odp. Jásejte Bohu všechny 
země!
Ref. Niech cała ziemia chwali swego 
Pana.

15. neděle v mezidobí (14.7.)
1. čtení: Dt 30,10-14; 2. čtení: Kol 1,15-
20; Evangelium: Lk 10,25-37
Žalm: odp. Hledejte, ubožáci,  
Hospodina a pookřejte v srdci.
Ref. Ożyje serce szukających Boga.

16. neděle v mezidobí (21.7.)
1. čtení: Gn 18,1-10a; 2. čtení: Kol 
1,24-28; Evangelium: Lk 10,38-42
Žalm: odp. Hospodine, kdo smí 
prodlévat v tvém stánku?
Ref. Prawy zamieszka w domu Twoim 
Panie.

17. neděle v mezidobí (28.7.)
1. čtení: Gn 18,20-32; 2. čtení: Kol 
2,12-14; Evangelium: Lk 11,1-13
Žalm:  odp.  Když jsem vo la l ,  
Hospodine, vyslyšels mě.
Ref. Pan mnie wysłuchał, kiedy Go 
wzywałem.

18. neděle v mezidobí (4.8.)
1. čtení: Kaz 1,2;2,21-23; 2. čtení: Kol 
3,1-5.9-11; Evangelium: Lk 12,13-21
Žalm: odp. Kéž byste dnes uposlechli 
jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!
Ref. Słysząc głos Pana serc nie 
zatwardzajcie.

Nedělní liturgie
v červenci

Poděkování

Srdečné poděkování panu Josefu 
Matuškovi z Třince Kanady za 
denní poctivý úklid sněhu kolem 
kostela. Nemá to do kostela 
blízko a přece už brzo ráno 
pracoval, abychom mohli přijít 
do kostela po schůdném chod-
níku. 

Apoštolát modlitby 
– červenec 2013

Úmysly Apoštolátu

modlitby – prosinec 2012

Pořad bohoslužeb v červenci

Denní modlitba apoštolátu modlitby

Nebeský Otče, kladu před tebe 
celý dnešní den a ve spojení s tvým 
Synem, který ve mši svaté neustále 
zpřítomňuje svou oběť za záchranu 
světa, ti v něm nabízím své modlitby, 
práce, utrpení i radosti. Duch svatý, 
který vedl Ježíše, ať je i mým 
průvodcem a dává mi sílu svědčit o 
tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, 
Matkou našeho Pána a Matkou 
církve to všechno přináším jako svou 
nepatrnou oběť zvláště na úmysly 
Svatého otce. 

1. úmysl všeobecný: Aby Světový 
den mládeže v Brazílii povzbudil 
všechny mladé křesťany v touze stát 
se učedníky a misionáři evangelia.

2. úmysl misijní: Aby se na celém 
asijském kontinentě otevřely brány 
hlasatelům evangelia.

3. úmysl národní: Aby se náš národ 
nezpronevěřil víře svých otců.

Pouť na Svatý Hostýn
V neděli dne 18. srpna 2013 pořádáme poutní zájezd na Svatý Hostýn.

Odjezd v 7.00 od Slovanu a v 7.10 z autobusového stanoviště.

Cena zájezdu 220 Kč.

Platba v salce na faře v neděli dne 11. srpna od 7.30 do 10.00

Zápis v sakristii.

Bližší informace na tel. 558 993 528, 558 996 282, 603 991 754


