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A oto przyszedł Anioł Pana i usiadł pod terebintem w Ofra, które należało do Joasza z rodu Abiezera. Gedeon, syn jego, młócił na 

klepisku zboże, aby je ukryć przed Madianitami. I ukazał mu się Anioł Pana. "Pan jest z tobą - rzekł mu - dzielny wojowniku!"

Sdz 6, 11-12  

Powołanie Gedeona 



V neděli 15. září 2013 jsme oslavili památku A také názorný projev praktického ekumenizmu 
titulárního světce našeho kostela, kterým je sv. zdola.
Albert, patriarcha jeruzalémský. Na ten den Pro děti byly připravené atrakce a zábava, 
podle liturgického kalendáře sice připadá kterou si na starost vzali naši mladí, které svolal 
památka Panny Marie Bolestné, spolupatronky dohromady Danek Jaś. 
farnosti, ale marná sláva, hlavní patron má Tombola byla díky ochotným dárcům pestrá a 
v hierarchii liturgických slavností, svátků či bohatá. Tady musím zmínit jednu nádhernou 
památek přednost. Slavnost Panny Marie cenu – překrásný dort ve tvaru Bible s polo-
Bolestné tedy bylo nutné přenést na jiný vhodný ženým růžencem.
den. V sobotu 14. září byl svátek Povýšení Teď je na místě začít děkovat - ..... - na 
svatého Kříže, v pondělí pak památka sv. vytečkované místo si dosaďte lidi, kterým byste 
Ludmily, takže Pannu Marii Bolestnou jsme sami chtěli poděkovat za příjemné a krásné 
oslavili až v úterý 17. září. Byl to sice den odpoledne. Jednoho vzácného člověka však 
pracovní, nemohli jsme čekat plný kostel, ale musím připomenout jmenovitě – našeho 
přece jenom účast věřících jen o něco malinko kamaráda a přítele Janusza Kroczka. Byl 
větší než v obvyklé úterý je zarážející. jedním z těch, jenž po celých dlouhých 13 let 

Ale vraťme se k poutní neděli. Poutní kazatel, patřil k organizačnímu jádru Farního festynu. 
Mons. P. Rudolf Sikora, děkan frýdecký, při své Vždy patřil k těm nejaktivnějším a nejvíc 
homilii řekl, že den farní pouti je dnem ochotným organizátorům festynu i dalších 
bilancování života farnosti, který se počítá mimo farních akcí. Vždy si našel čas a pomohl. V jeho 
jiné i způsobem „od odpustu do odpustu“. Ale kompetenci byl tzv. nápojový (káva, čaj, 
ruku na srdce - i tento den, přestože to byla cukroviny a jiné pochutiny) stánek. Zásoboval 
neděle, den Páně, kostel nepraskal ve švech. jej zbožím a zabezpečoval obsluhu. Letos jeho 
Někteří farníci na svoji omluvu říkají, že ten den místo pomyslně zůstalo prázdné. Necelý měsíc 
je pouť také v Salajce či Karviné, ale podle mě před letošní farní poutní slavností si ho Pán 
jsme přece farníci třinečtí a den oslav titulárního povolal k sobě. Januszu, ještě jednou Ti všichni 
světce a výročí posvěcení kostela jsou pro z celého a upřímného srdce děkujeme… 
farnost, a tedy i pro farníky dvě nejdůležitější Nezapomeneme!
slavnosti (samozřejmě kromě slavností Páně Tak tedy ještě jednou – atmosféra celého 
a svatých univerzální církve). Takže se nad odpoledne i letošní poutní neděle byla příjemná 
sebou zamysleme... Čas mezi ranními mšemi a věřím, že snad každý kdo přišel, příště přijde 
svatými zpestřili hudebníci ze souboru Oldrzy- zase.
chovice. Dobrovolníci z Charity Třinec prodávali M.K. + S.J.
poutní srdíčka, výnos z jejich prodeje poslouží 
k úhradě provozu Charity. 

Odpoledne již tradičně patřilo setkání na farní 
zahradě, tedy tradičnímu farnímu festynu. 
V novodobé historii farnosti jej organizujeme od 
roku 2000, tedy letos to byla jeho čtrnáctá 
edice. Letos to byl trochu nervák, jak jinak 
- z důvodu nestálého počasí. Avšak Pán Bůh 
nám opět popřál hezkou zábavu ve společnosti 
farních bratří a sester. Po rozpačitém začátku 
festynu ve 14 hodin, kdy obsluhy v bufetech 
bylo více než hostů se najednou farní zahrada 
zaplnila a bylo narváno. Večer jsme pak 
s uspokojením mohli konstatovat, že výborný 
gulášek, který uvařil Standa Rudinec se prodal 
beze zbytku a grilované párky, které z tech-
nických důvodů nahradily plánovanou „rojber-
ku“ asi všem chutnaly, protože i těch mnoho 
nezbylo. K tomu čepované pivečko a ke kávě 
koláče a zákusky, které opět měla ve své režii 
třinecká charita. Pan Andrzej Bezecny nám řekl, 
že za ta poslední léta, kdy Charita prodává 
odpustová srdíčka a peče zákusky na 
odpolední setkání, už nemají problém sehnat 
ochotné pomocníky, kteří jim s tím vším 
pomůžou. Za své si to vzali rodinní příslušníci, 
sousedé a známí - různé národnosti, věku i 
vyznání. Prostě je to krásný projev lidské 
vstřícnosti a solidarity v dnešní neveselé době. 

Pečeť
Milost okamžiku

stéká na člověka

není zde čas

jen tato chvíle věčnosti

v níž z Boží milosti

vyvěrá spása.

Ach jaká to krása

jež teče v síle

Boží mohutnosti

a stává se skutečností

skrze Marii.

Panno, tys pečeť

a Duch Svatý pečetidlo

jež v Ježíši zanechal

věrný otisk Otce

vtělený v lidský rod.

Skrze tebe přichází 

Bůh k nám

a my k Bohu

tys ten vzácný brod.

Tys přemostění

k našemu vykoupení

jež mnozí odmítají

koupajíc se v požitku

ze svého „JÁ“

Tys archa nalezena… Maria.

Nač potřebujem Pannu Marii?

Mnozí se tážou, vždyť máme Pána!

Ach, jaká to rána tvému FIAT!

Vždyť v Duchu Svatém byl v tobě

přijat člověk za Syna

jenž zjevil nám Otce.

Na to pamatujme

zvlášť v tyto dny

kdy z otce a matky

chcou učinit genderové zkratky

v zákonech proti

přirozenému řádu.

O, Neposkvrněná… pomoz

v tomto strašném pádu.

AVE      

Rudinec Stanislav
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Výzva k přihláškám do semináře 

„Léto s bohoslovcem”: Jan Gajdušek 
Pohnuly se ledy?

Milí farníci, milá mládeži

Dopis Ježíškovi

*  *  *

Misijní koláč

ADOPCE  NA DÁLKU – Z MODLITEBNÍHO SPOLEČENSTVÍ MATEK   

*  *  *

Tříkrálová
 sbírka 
2013

Poutní slavnost 

*  *  *

Včasné sobotní ráno 14.9.2013 jsme se sešli 
v počtu 7 lidí na třineckém nádraží, abychom 
vyjeli na diecézní setkání ministrantů, které se 
konalo v Krnově. Hned po příjezdu se všichni 
ministranti zapsali a rozdělili podle věkových 
kategorií. Dále následovala mše svatá za účasti 
otce biskupa a také mnoha kněží z naší diecéze. 
Hudebně ji skvěle provázela mládežnická kapela 
Křesadlo. Po mši jsme byli pohoštěni výborným 
gulášem. Zatím co mladší ministranti měli svůj 
program, kdy plnili různé úkoly a soutěžili, my 
starší jsme měli zajímavou přednášku o interiéru 
zdejšího kostela. Potom jsme si vyslechli svědect-
ví vojáka z povolání, který nám popsal celý svůj 
život a obrácení k Bohu. Jeho vyprávění bylo 
velmi zajímavé a moc na mně zapůsobilo. Poté 
jsme se vydali na adoraci a po ní následovalo vy-
hodnocení soutěží mladších ministrantů. Medaile 
byly rozdány a my jsme se s požehnáním vydali 
zpět na nádraží. Na zpáteční cestě jsme si zpívali 
naše oblíbené písničky a ani jsme se nenadáli, už 
jsme byli v Třinci. Chtěl bych povzbudit všechny 
ministranty, aby se příště rozhodli jet také, stálo to 
za to.         

Vojtěch Ž.                   
 

Diecézní setkání 
ministrantů

ANTIKRIST
Do výšin vystoupám, do nebes, až 

tam, 

kde sídlí Boží chrám.

Já, svržený, zhrzený, jenž celé věky 

pravdu dlím

a o nevěrnosti člověka všechno vím.

Žaluji a volám i dnes do nebes v 

obvinění práva, 

že Bůh přede mnou hříšnému 

člověku přednost dává.

Já, neprávem trestaný žalobce, 

ďábla mám za otce, 

v němž není žádná vina.

Věřte, vždyť má ve mně oddaného 

syna.

Až do nebes vystoupám, blízko je 

ten čas, 

až do výšin Božích, nesený touhou 

vzpurných.

Jak? S vůní kadidla. Ta patří Bohu, 

jen tak v nebesích postavím svou 

nohu.

Vždyť kadidlo má do nebes volnou 

cestu 

a já proradnost za nevěstu.

Tak volám vás, bratři v zástěře 

ve své nevěře Kristu Ježíši, 

jste moji miláčci nejvyšší.

V dílnách temných pracujte 

a v seminářích třeba nocujte 

hlásajíce ze všech stran 

- úctu kadidla nepotřebuje Pán!

Ta bude patřit mně, 

to nakazuje Antikrist osobně.

Pravím vám, že i dary Tří Králů 

byly vlastně dva.

A ten třetí? Pouhý dým… kadidla!

Ave

Rudinec Stanislav

Farní rekolekce proběhnou od 
neděle 27.10.2013 do čtvrtka 
31.10.2013. Kazatelem bude opět 
O. Czesław Bloch, SCJ. Mše svaté: 
v neděli dle obvyklého pořádku, ve 
všední dny v 6.35, 9.00 a 17.00 
hodin. 



Uplynulo již půl roku od chvíle, kdy na stolec Kristův náměstek, Petrův nástupce a viditelná jako bych slyšel - vždyť já ani nevím, koho 
sv. Petra z vůle Ježíše Krista usedl papež hlava církve. Já jsem docela zaplesal, když volit… A takzvaně se ospravedlním: Vždyť je to 
František. Není tak těžké si vzpomenout na jsem to četl, protože už snad od listopadových všechno stejná parta. Příjme toto sebeospra-
onen večer 13. března, kdy se poprvé předsta- změn v roce 1989 upozorňuji na Kristova slova vedlnění i Bůh? Jako křesťan se dívám a 
vil jako papež, pro kterého šli kardinálové "Vy jste sůl země." Už jste slyšeli jistě musím se dívat, jak se ten či onen chová 
tentokrát až na konec světa, jak vtipně podotkl. v různých obměnách mnohokrát o tom, že sůl k Bohu, jeho hodnotám, k jeho církvi, která je 
Papež neevropan překvapil i svým papežským dává chuť, sůl konzervuje a tím brání rozkladu z vůle Ježíše Krista i mou rodinou, mou mat-
jménem. Vzpomínám, že v podvečer, když a možná že právě proto je ve společnosti tolik kou. Všichni diktátoři začali vždy útokem proti 
ukazovali v televizi záběr na komín Sixtinské zkaženého a rozkládajícího se, že věřící se církvi, protože jasně cítili, že pokud nepošla-
kaple, na kterém předtím, než z něj vyšel hustý bojí být solí. "Měli byste se přizpůsobit, neříkat pou Kristovo tajemné tělo, nemohou se cítit být 
bílý dým, seděla dlouho bílá holubice. A začala to, či ono, nelpět na tom či onom, přišlo by více Bohem sami. Co dokázali pak, až se cítili být 
různá překvapení. První, na co svět reagoval, lidí…“ Jenomže církev si nemůže dělat to, co Bohem sami, to nám zůstalo jako výstraha až 
bylo papežovo vyjádření o tom, že chce církev sama chce. Není svou paní, je Kristovým do dneška. Proč máme málo osobností? Proč 
chudou pro chudé. Ale to není až tak veliké tajemným tělem. To je krásný Pavlův obraz. ateistické školy nevychovaly osobnosti? Proč 
překvapení, protože chudobu v duchu (ne na Zkusme si zarýt třísku do prstu. Pokud ji co socialistická rodina nevychovala osobnosti? 
duchu!) už blahořečil sám Ježíš Kristus. nejrychleji nevytáhneme, můžeme o palec i Protože celé bezbožectví selhalo a toto je 

I u nás lidé, kteří se o církev moc nezajímají, přijít. Jak můžeme vkládat do tajemného Těla jenom viditelný důkaz. Proto křesťan nemůže 
zbystřili pozornost. Škoda, že se stejně bystrou všecko možné, jenom abychom nasytili svou uhýbat do koutku, protože z vůle Boží má 
pozorností nesledují další učení papeže tvůrčí fantazii a nedívali se, co tam patří a co vnášet Kristovo světlo a Kristovu sůl do 
Františka. Je tu již první encyklika, na které ne? A co když tělo tento cizí předmět nepřijme? organismu celé společnosti. Věřící člověk dnes 
pracoval již jeho předchůdce Benedikt XVI. Službou křesťana je i to, že neutíká a neizoluje není souzen a posmíván pro svoje hříchy 
a kterou on dokončil. Jestli ji taky četli jeho se od společenského života. Vstupuje do něj a nedostatky, ty jsou v jiných oblastech života 
sympatikové u nás? ne, aby se přizpůsobil momentální módě, ale dokonce chváleny, omlouvány a ospravedlňo-

A přicházejí další a další překvapení. Církev aby tam vnášel Krista a jeho moudrost. vány. Pán to řekl jasně: Budete ode všech 
tím dává jasně najevo, že není nějakým Slýcháme, že jsme ateistický národ. To je nenáviděni PRO MOJE JMÉNO! Tedy věřící 
nehybným spolkem, ale opravdu tajemným kapitální lež, jen se podívejme, kolik lidí věří křesťan je zaháněn a tupen proto, že Kristovo 
tělem Kristovým: tělo se přece vyvíjí a nebojí pověrám a jiným nesmyslům. Já bych ne- jméno, které vyznává, je pro další kandidáty 
se toho. Papež sloužívá denně mši svatou nazval člověka ateistou, protože věřit je "božství" varováním: Nejsi Bůh a nemůžeš jím 
v kapli domu sv. Marty, kde bydlí a tato mše privilegium a když nevěří v Boha, věří všemu být. Jsi stvořen jak Boží obraz a pokud jím 
svatá je přístupná zaměstnancům Vatikánu, možnému. Já bych použil slůvko "neznaboh". nebudeš, nejsi ničím, i kdybys vlastnil celou 
kněžím i poutníkům, na kolik kapacita kaple Pozor! To není nadávka. Toto slovo se skládá zeměkouli. Tak tedy milí bratři a sestry, milí 
stačí. Při každé mši svaté papež promlouvá a ze dvou slov: neznat Boha. Jak je to s dneš- křesťané, uvědomme si svou zodpovědnost. 
tyto promluvy jsou na internetu k dispozici. ními znalostmi Božích věcí i mezi námi Nezapomeňme na modlitbu, ale i na křesťan-
Docela nedávno opět překvapil. Dovolte, abych samými? Doplňujeme si svoje křesťanské skou práci pro obecné dobro. Nezapomeňme 
citoval část jeho promluvy: "Nikdo z nás vědění? Pán slíbil, že až přijde Duch Svatý, na historické volání blahoslaveného Jana 
nemůže prohlásit: to se mne netýká, uvede nás do celé pravdy. Tato činnost trvá až Pavla II. ve Varšavě v roce 1979: AŤ 

do druhého Kristova příchodu na konci času. SESTOUPÍ TVŮJ DUCH A OBNOVÍ TVÁŘ protože vládnou ti druzí… Nikoliv! Jsem 
Jestliže budou vládnout jen neznabozi, pak ZEMĚ, TÉTO ZEMĚ.zodpovědný za jejich vládu a musím se co 
nejsme daleko od sebezničení. To není Nezapomeňme, že celý náš život se nejvíce vynasnažit, aby vládli dobře. Musím 
strašení, ale fakt. Zasedne-li v ambulanci odehrává v Boží přítomnosti a před Boží tváří se co nejvíce účastnit politického života, 
člověk, který nerozezná levou ruku od pravé a nikdo, nikdo za tebe i za mne nemůže vzít nakolik je to pro mne možné. Podle sociální 
a nohu od ucha, jak může dopadnout pacient, jednou zodpovědnost. A Vám Svatý Otče nauky církve je politika jednou z nejvyšších 
který se mu svěřil? Slyšel jsem za svou Františku vřelý dík za Vaše slova. Učte nás forem milosrdné lásky, protože je to služba 
kněžskou službu stesky na adresu některých míchat se do politiky, ne politikařením, ale obecnému dobru. Nemohu si tedy před ní 
spolubratří: "On dělá v kostele politiku." Tak to jasným křesťanstvím, vnášením Krista do umýt ruce. Každý z nás jí musí něco věno-
asi nedělá. Ne asi, ale určitě. Jen se dovolává společnosti, ať se to líbí či ne. Jinak z těch vat. Dobrý katolík SE MÍCHÁ DO POLITIKY 
toho, co po letech klade na srdce papež splašků nevylezeme a můžeme nadávat na a vnáší do ní to nejlepší ze sebe sama, aby 
František. Jak jsme četli výše: "Dobrý katolík celý svět a propadat se ještě hlouběji.vládnoucí mohl vládnout. Co nejlepšího 
se míchá do politiky", protože nemůže utéct Jestliže křesťan se naučí svou víru ukrývat a však můžeme vládcům nabídnout? Modlit-
z planety na nějakou planetu pustou, kde si jen tu a tam si na křesťana zahrát, pak otevírá bu! Tedy to, co uvádí svatý Pavel: Modlete 
bude vařit svou kašičku a vše mu zůstane prostor pro vnikání zla do celé společnosti. se za všechny lidi, za krále a všechny, kdo 
lhostejné. "Míchání se do politiky" v tom Kdyby společnost stačila na dobro a záchranu mají moc. Namítnete: Ale Otče, jak se mohu 
dobrém slova smyslu je už i v tom, že za sebe sama, pak nemusel přijít na svět Ježíš Kristus. modlit za toho špatného člověka, který 
nenecháváme rozhodovat druhé, protože druzí Na to nezapomeňme! I tady platí v plné míře musí skončit v pekle… Modli se za něj nebo 
za nás před Bohem nemohou nést plnou Kristovo: "Já jsem dveřmi pro ovce. Kdo ne-za ni, aby mohli dobře vládnout, aby 
zodpovědnost. Před každými volbami vyzývají vchází do ovčína dveřmi, je zloděj a lupič.”milovali svůj lid, sloužili mu a byli pokorní. 
biskupové, tedy nástupci apoštolů Kristem Křesťan, který se nemodlí za své vládce, 

P. František posláni, žádní amatéři ani soukromníci, aby se není dobrý křesťan. Řeknete - Otče, jak se 
křesťané zodpovědně voleb účastnili. Poslechli mám modlit za tohoto člověka, se kterým to 
jsme pokaždé? Poslechneme i za několik není v pořádku? Modli se za něj, aby se 
týdnů? Zase se mi připomíná Kristovo slovo, obrátil! Ale modli se! To ti neříkám já, ale 
když mluví o napomenutí: A když neposlechne svatý Pavel. Je to Boží slovo.!" Tak co vy na 
(viník) církev, budiž ti jako pohan a celník. Opět to? Tady nemluví nějaký soukromý amatér, ale 

3Kříž nad městem

Betlémské světlo 
2012
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Překvapení pokračují
Rok Eucharistie

Gratulace

*  *  *

*  *  *

Svátost pomazání nemocných 
bude udělena při mši svaté 
v sobotu 26.10.2013. 



V dnešním čísle chceme přiblížit osobu a tam žijí, dokud nepřijde jejich čas. Je to pro v rýmech a bez lásky. Posuďte sami, kam až 
Stanislava Rudince – farníka, který pro mne samotného tajemství Ducha Svatého. jsem klesl. Jako příklad uvádím jeden 
Církev a svoji farnost otevřel své srdce. Je A z čeho čerpám? Mše svatá, adorace, z názvů – „Steak na whisky, pro mlsné 
ochoten pomoci, kdykoli je jeho pomoci homilie našich kněží, četba a život. Nemůžu pysky“. Vařit je prostě někdy i kříž, napětí, 
potřeba. Můžeme ho vidět třeba při úklidu zapomenout na Pannu Marii, protože mně není to televizní idylka „Sama doma“. Jsem 
kostela nebo také spolu s manželkou obslu- častokrát napadají v sobotu, a jí zasvěcené však šťastný za toto povolání, které mi Pán 
hovat ve stánku při farní zahradní slavnosti. svátky. Panna Maria je prostě živá a i o tom dal a skrze které můžu uživit i rodinu v těchto 
Hlavně však ho známe jako básníka, který svědčím každým Ave. těžkých časech. Blíží se Vánoce, můj 
své básně pravidelně publikuje v našem oblíbený čas, kdy vařím i doma, kde jinak po 

Píšeš pouze poezii takříkajíc nábožen-časopise a dokáže nás takto potěšit, povzbu- celý rok vaří má žena Janka, také kuchařka.
skou, nebo je tvoje tvorba i jiného druhu, dit, ale také přinutit k zamyšlení o své víře, 

Prozraď čtenářům MOSTu nějaký dobrý zaměření? Kolik básní si už napsal?Církvi, Pánu Ježíši či Panně Marii… 
Nikdy jsem se nepokoušel psát poezii bez recept na „něco dobrého“, prostě nějaký 

Boha, neláká mně to, zvlášť když vidím onen „Rudincův recept“… Třeba tvoje Stanislave, řekni nám, proč píšeš 
úpadek umění a kultury. Co všechno snese, jídlo bude na talíři v nějaké třinecké básně? Co ti to dává, čím naplňuje?
kolik neumění se vydává za um, a nekultur- rodině…Dnešní svět je přesycený prázdnými slovy, 
nosti za kult. Jsem šťastný v oáze katolické Žijeme v době, kdy se z jídla stal bez která se tváří vznešeně, ale nic nesdělují, 
církve a děkuji Bohu za každé srdce, které přehánění bůh. Prostě na jídlo myslíme a nebo spíše matou, aby nebyla odhalena 
v ní a s ní tluče. I za ty, kteří teprve přijdou, toužíme po něm víc, než po Bohu, a to je podstata, kořen řečeného. Báseň by měla být 
a užasnou, jak byli slepí a prázdní, když obžerství. Bůh nás však „převezl“ a sám se přesným opakem, jasná, nesená rýmem, 
nechtěli „ani slyšet“. Je to marné, katolická stal pokrmem a nápojem, aby zdrtil naše který napomáhá znova objevovat krásu slova 
církev je jediná, kterou založil Ježíš Kristus, požitkářství v Eucharistii. A to je můj recept a jeho moci zasáhnout lidskou duši a 
a ani my, ani „brány pekelné“ ji nepřemohou na šťastné zažití života - časté a uctivé povznést ji výš nad všednost, ve které trpí, 
i když nás čekají těžké časy „upírů“, kteří přijímání Těla a Krve Páně. To je ten nejlepší aniž by si byla toho byla vědoma. Báseň by 
touží vysát z našich duší vše nadpřirozené a recept, který vám mohu dát. Je v tom úžasná měla být bleskem ve tmách, vůní uprostřed 
svaté, jež se v naší církvi po tisíciletí ukládalo pokora, statečnost, šlechetnost a věrnost, pachu, statečným hlasem beze strachu, 
jako drahocenný poklad. Je jen na nás, zdali v které se nám Pán zdarma nabízí, to je jeho slzou, jež kane a ohněm lásky co plane. 
si ho necháme ukrást. Co se týče počtu život a naše bytí, prostě to nejlepší živobytí. Naplňuje mě radostí, že mohu oslovit Boha, 
napsaných básní, tak kolem šedesáti. Jsem šťastný, že mohu o tomto svědčit i potěšit bratry a sestry, tedy čtenáře MOSTu, 

básněmi. Jsem šťastný, že je čtete a jsou zvlášť když vím, co jsem za člověka a jak Jak dlouho trvá napsání takové básně? k užitku. A kdyby nebyly, neboť vím, že každý slabý a hříšný jsem. Je to pro mne povzbuze- V kterou denní či noční dobu píšeš není nastaven na polohu básně, prosím vás, ní hliněné nádoby, jež skrze „Něho“ vidí nejčastěji? Máš nějaké oblíbené místo, čtěte duchovní katolickou literaturu. Je krásná kousek nebe. kde své básně píšeš? a v množství, které na tuto, prý nevěřící zemi 
Různě. Někdy vytryskne jak sopka, jindy dopadá jako milosti našich předků, kteří víru Jak ses dostal ke své zálibě – psaní teče pomalu a těžce. Učím se stylizací uchránili až ke svátosti.básní? Kdy jsi se psaním začal? a významu slov, přemýšlení o jejich podstatě, Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, Je to bez přehánění svatební dar, který se a o tom, co kdysi znamenala slova a co jsme kteří jsou na vinici Páně. Naší farnosti často stal hřivnou, dar, jenž mě překvapil a stále s nimi „udělali“. Slovo je tvůrčí a odvděčí se skrytí a v pokoře nesou tíhu ve svých rukou překvapuje. Žasnu nad ním stejně jako nad vám, když k němu máte úctu, neponižujete po celá léta, slouží a přemáhají lidskou krásou manželství, uzavřeného před Bohem, ho prázdnotou a sprostotou, či marnotratným slabost láskou, vytrvalostí, obětavostí, aniž by skrze tuto svátost. Je to svatební dar, který i tlacháním. Je to prostě zázrak mluvit, slyšet a čekali, že si jich někdo všimne. Jsou tady, díky MOSTu je stále živý. Květiny uvadly, šaty rozumět. Nejčastěji píšu v noci po útrapách orodují u Pána a zachraňují město a jejich ztratily lesk, ale tento dar trvá i v očích mé dne, v tichu a stavu v jakém se právě víc, než… dost.ženy. Přes všechny peripetie života, našich nalézám. Většinou zasažený událostí, či 

slabostí a hříchů můžu klidně říct, že touhou, zážitkem krásy či ohavnosti, jež se Na závěr prosíme ještě o krátký 
manželství je jedna báseň. přede mne postaví, a volá: „Piš!“ Tak jdu a životopis.

spěchám do kuchyně, kde máme velký stůl Narodil jsem se v Třinci, léta Páně 1971, Kde čerpáš inspiraci, nápady, myšlenky a zase „vařím“, dokud mám v hlavě „recept“. v dvanáctém měsíci, třináctého dne. Pokřtěn pro svoje básně? Jak vzniká taková 
jsem byl téhož roku v kostele sv. Alberta, Je známo, že profesně jsi kuchař, a to báseň? Psát básně není jako psát reportáž 
biřmován v roce 1990. Svátost manželství velmi dobrý kuchař. Kde všude jsi už s farního festynu nebo poutě.
před Bohem a svědky jsme s Jankou přijali, Naopak. Myslím, že jsou si v mnohém vařil? Je vaření tvým koníčkem i ve 
a zároveň si udělili v roce 2009 též třináctého podobné. Je to popis zažitého a zaslechnuté- volném čase nebo jen profesí?
dne šestého měsíce.ho momentu historie života, kterou chce Co se týče mého kuchařského „umění“, 

dotyčný zvěčnit a zušlechtit skrze svou touhu, myslím si, že každá maminka by mě strčila AVE
námahu a někdy i odříkání, aby tento do kapsy. Jak známo, matky vaří nejlépe. Jen 

Stanislave, děkujeme ti za krásná a moment života neprotekl mezi prsty, aniž by se zeptejte dětí, kdo je nejlepší kuchař. Hlad 
povzbuzující slova, ze kterých, přestože se člověk napil a občerstvil. Báseň v mém a maminka. Láska je nejlepší koření. 
tentokrát nejsou vyřčena v rýmech, je poznat případě vzniká většinou z podnětu, který Přiznávám, že mi láska k vaření někdy chybí, 
tvůj cit pro krásu a poetičnost.  zasáhl mé srdce, ale zároveň z naplavenin s čímž dost bojuji. Svědčí o tom i můj 

Marian Kozokdnů, jež se zaznamenávají v srdci, nebo duši nedávný, bohapustý nápad psát jídelní lístek 
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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 

Svatodušní modlitební bdění

›

HUMOR
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Rycerstwo Niepokalanej – Święty Maksymilian Maria Kolbe

*  *  *

*  *  *

Křesťanství nejpočetnější 
náboženství na světě 

Hitler by koukal

Zprávy zlé i dobré…

Velké vodní řádění

Básník, který dokáže povzbudit naše duše P. Petr Prokop Siostrzonek, převor břevnoského kláštera
Jak se mají, co dělají: 

Milí čtenáři MOSTu, 

Tátové a mámy?



„ Witają Go tłumy: cóż więc mamy czynić? lířově, w miejscu siedziby Światowego poděkovat všem rodinám, které materiálně a 
On odpowiada: Kto ma dwie suknie, niech Apostolatu Fatimskiego w Republice Czes- duchovně podporují naše děti skrze Adopci 

kiej. Pani Jana Machandrowa, która jest srdce. Děkujeme rovněž všem členům hnutí jedną da temu, który nie ma. A kto ma 
główną koordynatorką apostolatu przygo- MAITRI za pomoc v díle Adopce srdce a za żywność, niech tak samo czyni.“ 
towała cały program spotkania o którym tak Łk 3, 10-11 pomoc ve střediscích pro léčení podvyži-
napisała w kronice:…“Mam przekonanie, że  vených dětí. Každý Váš dar má cenu zlata, 
Panna Maria Fatimska nas zawołała, żebyś- protože žijeme a pracujeme v takové oblasti, Wspólnota Sympatyków Radio Maryja od 
my tutaj, pod jej macierzyńskim płaszczem, kde už řadu let trvá válka. Ať Vám všem Bůh początku swojego istnienia, czyli od roku 
w dniu, w którym przypada liturgiczne stonásobně odplatí. Tisíce osob mají užitek 2001 brała czynny udział w spotkaniach 
wspomnienie bł. Matki Teresy, umocnili naszą z Vaší tiché služby a štědrosti…“Ruchu MAITRI. Spotkania były organizowane 
wiarę. Przeżywamy Rok Wiary i w tym Kiedy przeczytał p. Kuchyňa podzię-przeważnie w Czeskim Cieszynie Mgr 
miejscu można co dzień uzyskać odpust kowania Sióstr od Aniołów za wsparcie i Piotrem Roszakiem, który był bardzo aktywny 
zupełny. Nie było nas wielu. Razem z Ojcem finansową pomoc było nam bardzo przyjemn-w propagowaniu Adopcji na odległość. 
Arturem Cierlickim 12 osób, ale przez te dwa ie. Uświadomiliśmy sobie, że także nasza Pamiętamy O. Rusinka, misjonarza z Rwan-
dni panowała w naszym kręgu bardzo miła cząstka pomocy pomogła w dobrym dziele. dy, Siostry od Aniołów z Kabugi, p. Wojtka 
atmosfera. Pan nas zawołał po imieniu: Ziębę z oddziału gdańskiego MAITRI oraz Mamy 4 adoptowanie dzieci, oraz nasze 
Emilko, Jožko, Jano, Augustine, Ireno, p. Jacka Wójcika z oddziału warszawskiego, zbiórki wspierają finansowo wyżywienie 
Katarzyno, Halino, Vendulo, Ludmilo I, Mila-który zawsze bardzo ciekawie opowiadał w Afryce. Pomagamy nie tylko w Rwandzie, 
ne, Ludmilo II – Kochani, potrzebuję Waszych o swoich podróżach do Afryki, bardzo ale i w innych miejscach. Kogo nie stać na 
rąk, żeby pomagały, Waszych serc, żeby ambitnych programach oraz pomocy dla jej pomoc finansową może włączyć się do 
kochały, Waszych nóg, żebyście szli mieszkańców, zwłaszcza dzieci. Ciekawe modlitwy. Ojciec Šlégr popiera modlitwę 
z pomocą tam, gdzie Was oczekują! Idźcie i były początki jego charytatywnej działalności. różańcową w intencji misyjnych ośrodków: 
nie lękajcie się nikogo i niczego! Jak piękne Po pomyślnym zakończeniu studiów wybrał …Jsme velice rádi, že spolu s dalšími lidmi 
chwile prawdziwej przyjaźni przeżyliśmy pobyt w Indiach, żeby przeżyć egzotycznie chcete prostřednictvím modlitby živého rů-
przez te dwa dni.“ Ojciec Artur mówił ostatnie wakacje. Tam na każdym kroku žence pomáhat misiím. Vzpomínka na misie 
podobnie w swoim kazaniu: …“Apoštolů, Vás navíc propojí se všemi lidmi, kteří se za spotykał się z nędzą i ubóstwem. Uciekał 
které povolal Ježíš, bylo tak jako vás. A byli to misie světa modlí. Rád bych ještě doplnil, že przed wyciągniętymi rękami proszącymi 
taky lidé slabí, hříšní, prostí, ale pro Ježíše 

za všechny, kteří se denně modlí jeden o jałmużnę. Dopiero widok małej dziewczynki, 
opustili všechno a šli a zapálili ohněm Boží 

desátek za misie, slouží mnoho misionářů ve która nie otrzymała od niego pomocy, 
lásky celý svět. A tak se nebojme ani my 

všech kontinentech denně mši svatou.“podniosła zgniły owoc ze stoki i zjadła, 
tohoto povolání, neutíkejme a nescho-

Zapraszamy wszystkich chętnych do dotknął jego serca. Nie wytrzymał tego 
vávejme se, ale jdeme s pomocí tam, kam 

naśladowania, a także do włączenia się do widoku i uciekł. Spotkał się z Matką Teresą, 
nás Pán posílá. Čerpejme denně z Písma 

Adopcji na odległość. Nowych 60 dzieci która zaprowadziła go do domu dla umierają- Svatého a podle Slova Božího opravdu žijme 
z Afryki czeka na Adopcyjnych rodziców. cych. Także tam nie wytrzymał i uciekł. a poznáme, jak se budeme měnit my sami i 
Będziemy wdzięczni za każdego, który Później zrozumiał, że przed swoim sumien- svět kolem nás. Jsme darem pro sebe 
poszerzy nasze szereg , które niestety trochę iem nie może stale uciekać. Dlatego drugiego navzájem, pro Boha, pro Marii. A to je úžasná 

dnia powrócił, żeby pracować tam jako się przerzedziły z racji odejścia na wieczność zpráva pro všechny…“
wolontariusz do końca wakacji. Poznał, że nie niektórych członków. Chcemy także podzię-Na spotkaniu były także wyświetlane 
może już żyć tak jak dotychczas, kiedy myślał kować wszystkim, którzy włączają się do zdjęcia z budowy i poświęcenia pierwszego 
egoistycznie tylko sam na siebie. To stało się wykonywania bandaży dla trędowatych. Jest hospicjum w Rwandzie. Jak podkreślił Josef 
impulsem do jego późniejszej pracy charyta- to wielki wysiłek, nie tylko finansowy koszt, Kuchyňa, który jest założycielem i prowad-
tywnej, której poświęcił resztę swojego życia. ale także wielki wkład pracy waszych rąk! zącym ruch MAITRI w Czeskiej Republice, to 
Po powrocie rozdał swój majątek i zaczął Jacek Wójcik: „… Kristus nám řekl: Milujte także fond MAITRI przyczynił się do 
wysyłać pierwsze paczki do Kalkaty. Później se vzájemně tak, jak já jsem miloval vás pomyślnego zakończenia tego projektu. 
jeździł po całym kraju i w parafiach opowiadał (J 15,12). On pro svou lásku k nám obětoval Potwierdza to list z podziękowaniami od 
o potrzebach i biedzie w Indiach oraz prosił všechno, dokonce i svůj život, když ve S. Barbary Pustułka CSA z Kabugi: … Dne 

strašném utrpení umíral na kříži za mne, za o wysyłanie paczek. Ponieważ nie mógł już 2. května tohoto roku se konalo slavnostní 
tebe, za každého z nás… Čeká na nás dnes sam podołać tak wielkim potrzebom, zaczął požehnání našeho Střediska paliativní péče 
v každém, kdo trpí a potřebuje naši pomoc, szukać ludzi, którzy podobnie jak on włączyli bl. Jana Pavla II. v Kabuga. Po létech se nám 
a to nejen v těch, kteří jsou vedle nás…“by się do pomocy biednym. I tak powstał podařilo realizovat vysněný projekt. Nebylo 

Bł. Jan Paweł II.: „… wierzący rozszerza w Polsce Ruch MAITRI w roku 1975. by to však možné bez otevřených srdcí 
W Czechach działa od 15 lat. Słowo MAITRI granice swej miłości, okazując troskę mnoha dobrodinců včetně obrovské podpory 
oznacza przyjaźń nie tylko dla siebie ale dla o tych, którzy są daleko, tak jak o tych, z Vaší strany. Jako první jste odpověděli na 
tych najbiedniejszych z biednych, głodnych, którzy są blisko: modli się za misje i naši výzvu k pomoci a řadu let jste nám 
potrzebujących mieszkańców Trzeciego o powołania misyjne, pomaga misjona-posílali prostředky, které k nám přicházely 
Świata i Indii nie zapominając o przyjaźni často ve velmi kritickém okamžiku, kdy nám rzom, śledzi z zainteresowaniem ich 
z Panem Bogiem. již scházely fondy na pokračování výstavby.“ działalność…“

W dniach 5 i 6 września odbyło się Także Siostry Palotynki dziękują za okazy-
spotkanie członków Ruchu MAITRI w Koc- waną pomoc: „… Toužíme z celého srdce Irena Szymonikowa
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Ministranti v novém

„Abychom se nepropadli do Západního Německa“
CAŁOPAŃ STWOWE SPOTKANIE CZŁONKÓ W RUCHU MAITRI W KOCLÍŘOVĚ

KOZUBOVÁ 2012

*  *  *

Charita Třinec 
2011 – 2012

MOST 238/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

Farní letní tábor
Jak jsme již informovali, plánujeme letos farní tábor. Tábor se uskuteční v termínu 

od 17.8. do 24.8.2inanční dar pro děti. Velice si toho vážím. Pán Bůh zaplať. 

Na všechny se těší Silva, Kivi a třinecká mládež.  

KDE JSOU DVA NEBO TŘI ANEB CESTA DVOU BRATŘI

Kdy: 1.7.2013
Kde: Prašivá
V kol

Prášivá 2013



narodzeniu Pana Jezusa, o Jego nauczaniu, Loudalka
o śmierci i zmartwychwstaniu, które Možná jsme ještě po prázdninách trochu 
otworzyło nam bramy nieba. Aniołowie rozlenivělí, viďte? 
Stróżowie, którzy w tym miesiącu mają swoje K tomu nám může pomoci jeden příběh 
specjalne święto, przedmuchują nam od Loudalky. Znáte ji? Koho? No přece želvu 
czasu do czasu uszy, żebyśmy dobrze Loudalku a její rodinku… 
usłyszeli i zrozumieli te najważniejsze słowa. Milé děti, 
Jan Paweł II szczególnie w październiku U Loudalky doma mají takový krásný zvyk. 
podpatruje nas ze swojego niebieskiego Večer se spolu s rodiči a se sestřičkou modlí. 
okna, upewniając się, że wśród wielu zajęć, Poděkují Pánu Bohu za všechno krásné a 
jakie mamy do wykonania, na pewno dobré, co od něj dostali, odprosí sebe 
znajdujemy czas na nabożeństwa różań-navzájem i Pána Boha za své chyby a 
cowe. nakonec prosí, aby je i všechny lidi Pán Bůh 
Bo w październiku, jak w żadnym innym ochraňoval a byl stále s nimi. Zvláště se 
miesiącu, modlitwa różańcowa jakoś tak Loudalka těší na sobotu. To vždycky tatínek 
sama płynie, a może frunie do samego vezme Bibli a společně si v ní čtou to, co 
nieba. slyšíme pak v neděli při mši svaté. 
Życzę, by wszystkie Wasze Zdrowaś Mario Včera si Loudalka zapamatovala jednu 
pofrunęły hen, aż przed sam tron Matki divnou větu, která jí udělala velkou starost. 
Bożej. Tu větu napsal sv. Pavel některým lenochům: 

„Kdo nechce pracovat, ať nejí.“ To jí nemohlo 
vlézt do té její želví hlavičky. Najednou Růženec světla
dostala strach a řekla mamince: „Mami, já se Znáte tajemství, o kterých se rozjímá při 
tě musím na něco moc důležitého zeptat!“ „A modlitbě růžence světla? Při jedné hodině 
na co, Loudalko?“ A z Loudalky to lezlo jako náboženství je děti daly dohromady a pěkně 
z chlupaté deky: „Mami, když já ještě je sepsaly - jen se jim pořád nedaří správně 
nechodím do práce…“ „No a co má být?“ „No je seřadit, prostě nemůžou si vzpomenout, 
přece tatínek chodí do práce, ty taky chodíš jak jdou za sebou. Jistě jim s tím rádi 
někdy do práce, bráška se sestřičkou chodí pomůžete. K jednotlivým tajemstvím přiřaďte 
do školy a já nikam nechodím. A když tedy odpovídající obrázek a ve správném pořadí 
nechodím do práce ani do školy, tak to je pak jednoduše překreslíte do růžence. 
nemůžu jíst? To přece nevydržím!“ A měla ...Ježíš, který ustanovil Eucharistii,…
slzičky na krajíčku. ...Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou 
Maminka Želva se s tatínkem Želvákem moc,…
pěkně zasmáli a řekli: „Milá Loudalko, …Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu,…
nemusíš mít žádný strach. V Bibli je ...Ježíš, který na hoře proměnění zjevil svou 
napsáno, že ten kdo nechce pracovat, ať slávu,…
nejí. Tedy ten, kdo je lenošný, do ničeho se ...Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval 
mu nechce a nic nedělá. A vlastně i ty můžeš k pokání,… 
pracovat a ušetřit mamince spoustu práce. 
Co třeba si lépe uklízet hračky? To se ti moc 
nechce, viď? A přece je to důležitá práce, 
kterou můžeš mamince mnoho pomoci. 
Bratříček se sestřičkou chodí do školy. Musí 
se hodně učit. Také se jim nechce, ale je to 
jejich práce a tak se snaží.“ 
I vy, děti, můžete jako Loudalka hodně 
pomoci mamince a tatínkovi, když nebudete 
kňučet, že se vám do něčeho nechce, když si 
budete uklízet hračky a kdo už chodí do 
školy, se bude poctivě a svědomitě učit. Kdo 
má rád Pána Ježíše, není žádná bačkora, a 
něco taky vydrží. 
P. Antonín Krasucki, OP 

Październik to miesiąc uważnego i 
cierpliwego słuchania. Uczą nas tego Matka 
Boża, Aniołowie Stróżowie i bł. Jan Paweł II. 
Z różańcem w dłoni słuchamy więc tych 
najważniejszych opowieści i słów: o 

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

Chtěli bychom pozvat všechny děti na den dětí, který se bude konat dne 1. 6. 2013 
od 14.00 hod. v prostorách farní zahrady. Pro děti budou připravené hry, olympiáda a možná 
překvapení. V 17.00 hod. bude mše svatá a po mši svaté táborák. Akce je pro všechny děti 
z naší farnosti a pro děti, které letos přistoupí k 1. svatému přijímání je to takové symbolické 
ukončení přípravy, kdy se ještě sejdou všichni a budou se moci spolu vyřádit, povykládat si 
a prožít pěkný den.

Sebou: pití, chleba a párek

Obracím se s prosbou -  kdyby někdo chtěl něco upéct, darovat bonbóny nebo nějakou 
korunku, budeme moc rádi.

Na všechny se těší farní teta Silva a třinecká mládež

DEN DĚTÍ

Velká  Farní 
drakiáda

S r d e č n ě  z v e m e  
všechny děti, mládež i ty, 
co si chtějí trochu pohrát na Farní drakiádu. 
Akce se bude konat v sobotu 12.10.2013. 
Sejdeme se ve 14 hodin u kostela a následně 
vyjdeme na kopec v Lištné a tam budeme 
pouštět draky. Určitě si taky zasoutěžíme 
a zahrajeme hry. Následně se vrátíme zpátky 
na farní zahradu, kde si při táboráku opečeme 
párky.

Na všechny se moc těší farní teta a mládež.

Dětskou stránku připravují Lucka a Eva

Test znalostí Řetězovka -  co nás Duchu Svatému 
nejlépe otevírá?1. Událost seslání Ducha Svatého je 

popsána Poslední písmeno prvního slova je zároveň 
prvním písmenem slova následujícího. a) v evangeliu sv. Jana
Tajenku přečteš ve směru čísel ve vytečko-b) ve Skutcích apoštolů
vaných políčkách. c) v 3. knize Mojžíšově
1-2 Ježíšova matka 2. Duch Svatý byl učedníkům seslán
2-3 Ježíšův učedník (obecně) a) před Ježíšovou smrtí na kříži
3-4 třetí evangelista b) padesát dní po Velikonocích
4-5 první křesťanský mučedník c) při Ježíšově nanebevstoupení
5-6 den Páně 3. Seslání Ducha Svatého apoštolům se 
6-7 první žena v Bibli událo v městě
7-8 Boží posel a) Jeruzalémě
8-9 svátky seslání Ducha Svatého b) Soluni
9-10 země, kam uprchla Sv. Rodina před c) Korintu

Herodem 4. První křesťané byli
10-11 hora Ježíšova proměnění a) jedno srdce a jedna mysl
11-12 neporušená zahrada Adama a Evy b) samá ruka, samá noha
12-1 město, kde byl apoštolům seslán c) kam vítr, tam plášť

Duch Svatý 5. Působí Duch Svatý i dnes?
a) bohužel, už ne
b) samozřejmě, působí stále
c) ano, ale jen zřídka

AKCE PRO DĚTI
Listopad - pouť pro děti, mládež a rodiny 

zřejmě na Turzovku

Prosinec - Mikuláš a aquapark

Připravujeme: karneval, jarní tábor a další akce

Letos bude pro děti připravený rok Starého 
zákona, kdy děti během mší sv. v 10 hod. 
budou seznamovány se Starým zákonem a po 
každé mši dostanou nálepku, kterou si budou 
lepit do brožurek. Tak si za celý rok vytvoří svůj 
obrázkový Starý zákon. Máme ve farnosti 
hodně dětí, které chodí na mši v jiných časech 
tak i pro ně tohle bude připraveno. Stačí mě 
kontaktovat. Brožurky dětem dám a nálepku si 
vždy vyzvednout v sakristii. Doma s rodiči si 
přečtou krátký příběh, který je v brožurkách. 
Doufám, že se to dětem i rodičům bude líbit. 

Kontakty: S.krezelokova@seznam.cz, 
605325749

Na všechny děti se na akcích těší Farní teta a 
Třinecké spolčo.

Správné odpovědi: 1b 2b 3a 4a 5b

Inspiraci k výkladu vyznání víry jsme čerpaly 
z http://brno.biskupstvi.cz/kc/vestnik.html

Charitní okénko

Charita Třinec informuje
 66 jízdních kol, která jste prostřednictvím 

Charity Třinec věnovali pro Afriku, byla převezena 
do meziskladu v Ostravě a v říjnu spolu s 
ostatními koly poputují do Gambie. 

Pan Roman Posolda, ředitel obecně 
prospěšné společnosti www.kolaproafriku.cz, 
která tuto akci pořádá, vyjádřil poděkování všem 
dárcům a také přání uspořádat besedu na téma 
cesty kol do Gambie s jeho osobními postřehy, 
neboť sám bude tyto jízdní kola doprovázet a 
osobně v Gambii předávat.

Termín besedy je z tohoto důvodu závislý na 
jeho době návratu, proto přesný termín konání 
besedy bude zveřejněn koncem října na 
stránkách Charity Třinec www.charitatrinec.cz.

Dále informujeme, že Charita Třinec bude ve 
sběru starších jízdních kol pokračovat začátkem 
listopadu. Bližší informace také budou zveřejněny 
na  našich webových stránkách.

Za Charitu Třinec Marta Bezecná

*  *  *
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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 238/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.

POZVÁ NKA

Farní tábor Ná vsí Jasení

TOVARYŠSTVO JEŽÍŠOVO – JEZUITÉ
Řády řeholních kleriků

PEREGRYNACJA IKONY CZĘSTOCHOWSKIEJ „OD OCEANU DO OCEANU”

Letos, po delší době se uskutečnil farní začala dávat dohromady vše, co vyžaduje 
tábor, tentokrát v Jasení. Na faře jsme nabalili hygiena a na mě přicházely dny smutku, neboť 
věci do auta a po požehnání se vydali směr jsem věděla, že to finančně nedáme dohroma-
nádraží, odkud jsme jeli do Návsí. Z nádraží dy. Jeden člověk mi řekl, odevzdej to Pánu při 
jsme pěšky dorazili do Jasení. Při příchodu na adoraci, a tak se i stalo. Za 2 dny mi zvonil 
tábořiště nás čekalo uvítání v podobě líbezné telefon a v něm mi byla sdělena radostná 
vůně z kuchyně. Děti byly rozděleny do pokojů zpráva: “Rozhodli jsme se s manželem 
a poté do družin a začalo velké putování Po věnovat finanční dar na tábor“. Jak řekla paní 
stopách Cyrila a Metoděje, jak zněl motiv částku, začaly mi téct slzy radostí a to byl den, 
celotáborové hry. Jedním z prvních úkolů dětí kdy jsem věděla, že opravdu můžeme jet. 
bylo složit básničku o Cyrilu a Metodějovi, aby Od toho dne přípravy šly snadno a myslím si, 
mohly v neděli odpoledne udělat radost svým že i díky těmhle manželům byl vskutku 
rodičům. Za sebe musím říct, že se toho ujaly požehnaný. Z celého srdce jim opravdu děkuji 
na 100 procent. Básničky byly opravdu za nás všechny.
nádherné a od rodičů sklidily velký úspěch. Zprávička pro všechny, kterým se tábor líbil. 
Společně s rodiči jsme večer zapálili táborák Už se pracuje na jarní verzi, kdy jsme slíbili, že 
a tím zahájili oficiálně tábor. Děti celou dobu se možná pojede i na lyže. Termín pro příští 
putovaly po stopách věrozvěstů  a plnily různé rok máme rezervovaný od 16.8.2014. Velký 
úkoly. Například měly uvařit polévku, kdy jim Pán Bůh zaplať.
byla dána pouze voda, a ostatní suroviny Farní Teta Silva
musely poshánět od lidí v okolí. Sbírat víčka, 
na kterých byla cyrilice, postavit rotundu 
z čistě lesního materiálu, najít potmě večer 
v lese ostatky sv. Klementa. Soutěžily 
v táborových olympijských hrách, prošly si 
stezkou odvahy, jako Cyril a Metoděj putovaly 
při celodenním výletu. Během celého tábora 
nás provázel O. Adrián, který pro nás 
táborníky sloužil mše svaté a dokonce dětem 
hrával večerníčky.

Musím říct, že to byl požehnaný tábor, který 
byl naplněný milostí. Děti byly úžasné, to 
můžu potvrdit, každý úkol plnily s opravdovým 
nadšením, uměly se ztišit, poslechnout příkaz. 
Zřejmě nejtěžší pro všechny bylo loučení, kdy 
nám visely slzy na krajíčku. Určitě jsme se 
taky těšili domů, ale vznikla z nás jedna 
obrovská rodina v počtu 5 dospělých, 30 dětí 
a 5 vedoucích skupinek, plus několik 
dojíždějících za námi. Za ten týden jsme si 
všichni přirostli k srdci.

Chtěla bych poděkovat Tomáši Kyvalskému, 
který se do toho dal se mnou a připravil celou 
táborovou hru a byl moje pravá ruka, Moni 
Lenczovské, která zastávala funkci zdravotní-
ka, uklízečky a vše co bylo třeba. Naši třinecké 
mládeži, která se po celou dobu věnovala 
dětem s maximálním nasazením. A hlavně 
chci poděkovat našim kuchařům manželům 
Rudincovým, kteří nás rozmazlovali výborným 
jídlem. Dále chci poděkovat všem, kteří se 
finančně podíleli a přispěli na tábor, neboť 
každé dítě i my dospělí jsme platili 1200 Kč 
a každému bylo třeba dodat 500 Kč, abychom 
to finančně utáhli. Děkuji, každý dar byl pro 
nás obrovským přínosem a bez toho bychom 
tábor nezaplatili. Děkuji O. Adriánovi a 
O. Františkovi za modlitby, finanční dary 
a podporu.

Na závěr malé svědectví. Když už jsme měli 
tábor domluvený, děti přihlášené, tak jsem 

Byli jsme na Zakarpatské Ukrajině

*  *  *

Pontifex

Děkujeme Ti teto, že jsi byla 
s náma, 
zorganizovala jsi všechno jako 
pravá dáma. 
Začalo to přípravou dlouhou, 
byla jsi poháněna silnou touhou. 
Ve vlaku jsme si vlasy trhali, 
jak tetu z basy bychom dostali.
K tábořišti se blížíme, 
po stopách Cyrila a Metoděje 
jdeme. 
V Návsí jsme vystoupili, 
do Jasení jsme pěšky dorazili.
Izolace se rázem naplnila, 
Monika však všechny zachránila. 
Teta Silva si nového manžela 
našla a hned dva! 
S jedním po nocích tančila (mop 
na vytírání), 
s druhým se na procházkách 
objímala (dřevěný pán v poli). 
Kivi v noci řezal dřevo, 
pes vyl ve čtyři jak básnické 
střevo.
Kivi potom pušku chtěl, 
myslivcům ji záviděl. 
Kuchařům se z kotle kouřilo, 
jejich jídlo nám moc chutnalo. 
Animátoři o skupinky vroucně 
bojovali, 
losem si barvu vybrali. 
Silva a Kivi se o nás starali, 
ale my jsme je nepřetržitě s...
V lese se při bludičkách teta o děti 
bála, 
Kiviho málem v rozpacích 
roztrhala. 
Ve středu jsme šli na Gírovou, 
slíbenou bobovku měli zavřenou. 
Jako bezdomovci jsme se cítili, 
když jsme po domech o jídlo 
žebrali. 
Polévku jsme ukuchtili, 
všichni za to rádi byli. 
Po ránu nám Kivi pískal ostošest, 
bylo těžké z lůžka slézt. 
Celý den se unavuje, 
večer zaléhá do své slůje, 
uléhá, odpočívá 
za pět dvanáct dítě číhá 
indulona, celaskon každou nemoc 
rychle skolí. 
Tímto oznamujeme: 
Kiviho respektujeme 
tetu Silvu podporujeme 
a na příští tábor pojedeme. 

Napsaly děti a animátoři tábora.

Pouť na Kozubovou

Pragniemy z całego serca podziękować 
p. Sylwie Krężelokowej i p.Tomášovi Kyval-
skému za organizację i sprawny przebieg 
obozu parafialnego, który odbył się w dniach 
17.8. - 24.8.2013 w Nawsiu-Jasieniu. Dzieci 
przeżyły 7 wspaniałych dni, wypełnionych 
ciekawym programem (gry, konkursy, śpiewa-
nie, wycieczka na Girową, nocna ścieżka 
odwagi itp.).

Podziękowania należą się także naszemu 
Ojcu Adrianowi, który codziennie przyjeżdżał 
do obozowiczów, żeby odprawić mszę świętą. 
Była też okazja do spowiedzi świętej. 
O dzieciach nie zapomniał ani Ojciec Franci-
szek, który podarował wszystkim różańce.

W niedzielę 18.8. mieliśmy my rodzice 
możliwość odwiedzić nasze pociechy i prze-
konać się na własne oczy i uszy, jak potrafią 
współpracować w grupach i wymyśleć bardzo 
pomysłowe i dowcipne wierszyki na temat 
apostołów Słowian św. Cyryla i św. Metodego. 
Wieczorem odbyło się uroczyste ognisko 
powitalne, na którym razem z dziećmi chwali-
liśmy naszego Pana śpiewem.

Proszę przyjmijcie więc nasze serdeczne 
Pan Bóg zapłać za Wasz czas i wysiłek.

Dziękujemy też kucharzom, parafialnej 
młodzieży i wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do tego, żeby nasze 
dzieci mogły spędzić wspaniały tydzień 
w niezapomnianej atmosferze wspólnoty 
chrześcijańskiej.

Basia i Andrzej Zawadowie

Ofiarowali swój czas 
i trud naszym dzieciom

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

Letos 
u ž  
podruhé 
j s m e  
vyrazili pěší Křížovou cestu. Musím říct, že 
jsem byla velice ráda, když jsem uviděla u 
kostela kolem 50 děa



§ §Neděle 6.10.2013 - 27. neděle v mezi- Poslední neděle v měsíci - Mariánské 
dobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a večeřadlo.

§17.00 česky. V průběhu týdne mše svaté začínají 
§Neděle 13.10.2013 - 28. neděle v me- v 6.35 a 17.00 hodin. V pondělí, 

zidobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 a středu, pátek - ranní česky, večerní 
17.00 polsky. polsky. V úterý, čtvrtek, sobotu - ranní 

§ polsky, večerní česky.  Středa 16.10.2013 - Slavnost sv. 
§Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Každý čtvrtek po večerní mši svaté je 

Slezska. adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní 
§ do 19.00 hodin.Pátek 18.10.2013 - svátek sv. Lukáše, 

§evangelisty. Každý první pátek je po ranní mši 
§ svaté výstav Nejsvětější Svátosti Neděle 20.10.2013 - 29. neděle v me-

Oltářní.zidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 
§17.00 česky. Každý pátek vyjma prvního pátku je 

§ výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní Úterý 22.10.2013 – bl. Jana Pavla II., 
s modlitbou Korunky k Božímu Milosr-papeže.
denství.§Neděle 27.10.2013 - 30. neděle v me-

§První pátek v měsíci - litanie a zidobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 
zasvěcení Božskému Srdci Ježíšovu.17.00 polsky; začínají farní rekolekce.

§§ Mše svatá v Domově pro seniory na Pondělí 28.10.2013 – svátek sv. 
Sosně je každý pátek v 15.30. Půl Šimona a Judy, apoštolů.
hodiny před začátkem mše svaté je §Pátek 1.11.2013 – Slavnost Všech 
možno přistoupit ke svátosti smíření.svatých; první pátek v měsíci.

§Mše svatá v Nemocnici Sosna je Odpustky pro duše v očistci: Dnes 
sloužena každou sobotu v 15.30. odpoledne a zítra po celý den je možno 
Přede mší svatou příležitost ke při návštěvě kteréhokoli kostela získat 
svátosti smíření.plnomocné odpustky, přivlastnitelné 

Redakce neručí za jazykový sled pouze duším v očistci. Kromě tří 
jednotlivých mší svatých. Sledujte obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. 
vývěsku v kostele!přijímání, modlitba na úmysl Svatého 

otce) je podmínkou pomodlit se při 
návštěvě kostela modlitbu Páně a 
vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po 
splnění tří obvyklých podmínek denně 
plnomocné odpustky, přivlastnitelné 
pouze duším v očistci, navštíví-li někdo 
hřbitov a pomodlí se tam třeba jen 
v duchu za zemřelé; v ostatních dnech 
lze takto získat odpustky částečné.
§Sobota 2.11.2013 – Vzpomínka na 

všechny věrné zemřelé; za příznivého 
počasí bude sloužena mše svatá 
v 15.30 hodin na novém hřbitově. 

§Neděle 3.11.2013 - 31. neděle v mezi-
dobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 
17.00 česky.

§Měsíc  říjen je zasvěcen modlitbě 
posvátného růžence (v pondělí 
7.10.2013 slavíme památku Panny 
Marie Růžencové). O nedělích bude 
modlitba růžence začínat od 16.15 a 
povedou ji jednotlivá farní společen-
ství (6.10. - mládež, 13.10. - muži, 
20.10. – matky, 27.10. – senioři a 
sympatici Radia Maryja.

§Každou neděli půl hodiny před večerní 
mší svatou je adorace Nejsvětější 
Svátosti Oltářní a svátostné požehná-
ní.
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Příští číslo MOSTu 

vyjde 3. listopadu 2013. 

Příspěvky můžete zasílat 

do 23.10.2013.

Příští číslo MOSTu 

vyjde 6. ledna 2013. 

Příspěvky můžete zasílat 

do 26.12.2012.

*  *  *

MOST 238/XX

27. neděle v mezidobí (6.10.)
1. čtení: Hab 1,2-32,2-4; 2. čtení: 2 
Tim 1,6-8.13-14; Evangelium: Lk 
17,5-10
Žalm: odp. Kéž byste dnes uposlechli 
jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!
Ref. Słysząc głos Pana, serc nie 
zatwardzajcie.

28. neděle v mezidobí (13.10.)
1. čtení: 2 Král 5,14-17; 2. čtení: 2 Tim 
2,8-13; Evangelium: Lk 17,11-19
Žalm: odp. Hospodin zjevil svou spásu 
před zraky pohanů.
Ref. Pan Bóg okazał ludom swe 
zbawienie.

29. neděle v mezidobí (20.10.)
1. čtení: Ex 17,8-13; 2. čtení: 2 Tim 
3,14-4,2; Evangelium: Lk 18,1-8
Žalm: odp. Pomoc nám přijde od 
Hospodina, který učinil nebe i zemi.
Ref. Naszą pomocą jest nasz Pan i 
Stwórca.

30. neděle v mezidobí (27.10.)
1. čtení: Sir 35,15b-17.20-22a; 2. 
čtení: 2 Tim 4,6-8.16-18; Evangelium: 
Lk 18,9-14
Žalm: odp. Hle, ubožák zavolal a 
Hospodin slyšel.
Ref. Biedak zawołał i Pan go 
wysłuchał.

31. neděle v mezidobí (3.11.)
1. čtení: Mdr 11,22-12,2; 2. čtení: 2 Sol 
1,11-2,2; Evangelium: Lk 19,1-10
Žalm: odp. Budu velebit tvé jméno, 
můj Bože, Králi.
Ref. Będę Cię wielbił, Boże mój i 
Królu.

Nedělní liturgie
v říjnu

Úmysly apoštolátu 
modlitby – říjen 2013

Úmysly Apoštolátu

modlitby – prosinec 2012

Pořad bohoslužeb v říjnu

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: Za ty, kdo se cítí 
obtíženi životem do té míry, že si jej 
přejí ukončit, aby zakusili blízkost Boží 
lásky.

2. Úmysl misijní: Aby slavení Světového 
misijního dne povzbudilo všechny 
křesťany ve vědomí, že jsou nejen 
příjemci, ale též hlasateli Božího slova.

3. Úmysl národní: Aby Bůh nepřestával 
posílat dělníky na svou vinici.

Zápis mší svatých
na druhé pololetí roku 2013 (1.7. - 

31.12.2013) bude na faře od 

pondělí 13. května 2013 vždy po 

mších svatých kromě neděle.

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz
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