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Když mudrci odešli, zjevil se Josefovi ve snu anděl Páně a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta 

a zůstaň tam, dokud ti neřeknu. Herodes totiž bude po dítěti pátrat, aby ho zahubil." Vstal tedy, vzal v noci dítě 

i jeho matku, odebral se do Egypta a byl tam až do Herodovy smrti.
Mt 2, 13-15

Vezmi dítě i jeho matku
a uteč do Egypta
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Modlitba za národ
Bože, Otče nás všech, děkujeme Ti 

za Čechy, Moravu a Slezsko – naši 
krásnou a úrodnou vlast. Děkujeme 
Ti, žes nám ji po staletí pomáhal 
chránit proti nepřátelům vnějším 
i škůdcům vnitřním.

Prosíme Tě, dej nám i dnes potřebné 
vůdčí osobnosti všude, kde chybí. Dej 
všem dětem otce, matku a spořádaný 
domov a veď nás, abychom žili ve 
vzájemném porozumění a každý na 
svém místě po vzoru sv. knížete 
Václava zodpovědně konali svůj úkol. 

Staň se tak skrze Krista, našeho 
Pána.

Amen.

Sdružení Sanctus Albertus 

Vás srdečně zve na

který se koná v sobotu 25.1.2014 v 19 hodin
v Restauraci ZOBAWA

k poslechu i tanci hraje skupina LOTOS
cena vstupenky 250,- Kč (v ceně je zahrnuta večeře)

prodej vstupenek v Domečku u kostela

DOBRÁ ZÁBAVA – BOHATÁ TOMBOLA – DOMÁCÍ ZÁKUSKY

a

FARNÍ  PLESFARNÍ  PLES

Chtěla bych poděkovat všem, kteří si 
přečetli prosbu a darovali matrace, 
postele a finanční dary, za které byly 
koupené dvě postele a také děkuji 
m a n ž e l ů m  L u c i i  a  M i l a n o v i  
Greinerovým, kteří byli ochotni postele 
do Zátoru odvézt.

Jsem ráda, že se nám podařilo velké 
dílo započít a mám naději, že se ho 
podaří dokončit.

Obracím se s prosbou, jestli by někdo 
měl ještě matrace, patrové postele, 
velké hrnce na vaření a prostěradla na 
gumy a rádi byste je  darovali, budu 
moc ráda. Budeme vděčni i za každý 
finanční dar, za který bychom dokoupi-
li postele.

Všechny vaše dary budou sloužit 
dětem, mládeži a rodinám, které se 
budou moci v Zátoru ubytovat a strávit 
tam dovolenou, tábor, víkendovku atd.

Zátor je farnost, která má při nedělní 
bohoslužbě max. 20 lidí a je velice 
náročné financování, a to jak kostela, 
tak fary. Proto se na Vás obracím s tou-
to prosbou, abychom také pomohli, 

Poděkování

Tak mne to již několikrát napadlo 
při tom, co jsem stál v neděli, v době 
od 7.35 do 7.50 hod. v koloně aut 
někde na úrovni budovy firmy 
REMER s.r.o. „za kruháčem pod 
kostelem směr Folvark“. Cože mne to 
napadlo? Že by bylo dobré, kdyby auta 
po mši svaté „o půl sedmé“ se necpaly 
zpět od kostela kolem kříže z kopečka 
dolů, ale odjely opačným směrem: od 
kostela směr starý hřbitov a na hlavní 
by najely na křižovatce naproti 
hospody „U Emera“. Určitě by bylo 
pro ty, kteří přijíždějí „na osmou“, 
snazší se dostat ke kostelu. A to zatím 
ještě nenasněžilo a nepřimrzlo… 
Pouvažujte, bratři a sestry – řidiči 
a řidičky. 

PS: Možná by bylo vhodné takto 
jezdit i po jiných mších svatých, ale 
mezi půl sedmou a osmou je to nějak 
zvlášť „hard“. 

MK 

Jeden (návrh na)
zlepšovák třeba jako farníci z Karviné, kteří 

udělali sbírku a zaplatili elektriku na 
celý rok.

Všem farníkům velký Pán Bůh 
zaplať.              
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Tak jsme opět začali nový rok, stejně 
jako loni. Změnila se jen jedna číslice na 
konci letopočtu a možná ještě několikrát 
napíšeme omylem 2013 než si zvykne-
me, že tento rok je už historií. Tyto dny 
jsou časem, kdy ještě přejeme těm, 
kterým jsme nestihli popřát před 
vánocemi. Obsah těch přání bývá v růz-
ných obměnách tentýž: zdraví, štěstí, 
Boží požehnání... Někdy slýcháme i do-
datek: aby ten rok byl alespoň takový, 
jaký byl ten minulý. Do nového roku 
vstupujeme v době vánoční, která je 
charakteristická mimo jiné i andělským 
chvalozpěvem od betlémské jeskyně. Já 
jsem si vypůjčil dvě slova tohoto dobře 
známého chvalozpěvu. "Sláva na 
výsostech Bohu..." Je to zvláštní, ale 
chválíme-li Boha, jakoby na vlnách 
chvalozpěvu se dostáváme jaksi blíže 
Bohu. Exorcisté říkají, že chválení Boha 
je účinnou metlou na toho zlého, který 
se nejednou pokouší dostat blíže nás, 
aby nás inspiroval zlem. Chválíme-li 
Boha, pak to má dvojí rozměr. Ten první 
je rozměr vyznání, že Bůh je dobrý 
a všechna jeho díla jsou dokonalá. 
Normální a inteligentní člověk chválí 
dobro. Tím druhým rozměrem jsou díky 
za toto dobro, jehož součástí je člověk, 
vrchol stvoření, Boží obraz, milované 
Boží dítě. Člověk by se při vzdávání 
chvály Bohu měl cítit jako ryba ve vodě. 
Boha lze chválit i za nejrůznější překáž-
ky, zklamání, protože ony se staly 
vzácnou školou toho, že proti Božímu 
láskyplnému plánu s člověkem a světem 
nemůžeme vymýšlet jakési alternativní 
programy. Ony vždy selžou a zklamání či 
překážka jsou toho výsledkem. Vzpo-
mínám s úctou na jednoho starého 
kněze z plzeňské diecéze, který je už na 
věčnosti. Jednou při kněžských exercici-
ích nám říkal, že má takovou osobní 
litanii, ve které děkuje Bohu za vše, co 
neumí. Kdyby totiž uměl všecko, možná 
by došel k tomu, že vlastně ani žádného 
Boha nepotřebuje a to by byl počátek 
jeho konce. A pokoj?

"...pokoj lidem dobré vůle." Pokoj není 
mír. Mír je jenom klid zbraní, tedy stav 
bez války. Díky Bohu, že jej máme, ale 
lidská nitra v sobě žádné války nereali-
zují? Tak odkud se bere zlo, agresivita, 
pomsta a další vynálezy civilizace, na 
které nejsme právě chudí? Pokoj je tedy 
darem Božím těm, v nichž žije Bůh. 
Pokoj může dát totiž jedině On sám. 
Sláva Bohu a pokoj lidem... - ale ne 
naopak!!! To by se třeba i lidem líbilo: 
Bože, dej nám lidem slávu a my ti dáme 
pokoj, jako bys ani nebyl. A nám dej taky 
pokoj, vždyť my si stačíme. 

Svatý Otec František od počátku své 
služby na Stolci svatého Petra několikrát 

Sláva a pokoj
mluvil o tom, o čem jeho předchůdci 
nemluvili. To není nedostatek, ani 
defekt. Učitel v osmé třídě mluví 
o věcech, o kterých žáci v páté třídě ještě 
taky neslyšeli, i když učitelé v páté třídě 
jim předkládali látku, která se stala 
přípravou na přijetí toho, co bude v osmé 
třídě. Prostě tak dospíváme a vyspíváme. 
A o čem byla řeč? Svatý Otec František 
několikrát a naposled na Hod Boží 
vánoční při svém poledním poselství 
městu a světu, vyslovil jednu krásnou 
větu: Bůh je něžný, nebojte se Boží něhy. 
Co to ta něha je? Co je jejím obsahem? 
Můžeme se podívat na osobu Ježíše 
Krista. I On vzdává chválu Otci v Duchu 
Svatém.

"Otče, oslav své jméno..., Velebím tě 
Otče, Pane nebe i země..., Otče, děkuji 
ti..." Projděme si evangelia, kolikrát tuto 
chválu slyšíme? Kdybychom mohli 
vstoupit do Kristových nočních modli-
teb, když celou noc strávil s Otcem 
v modlitbě... O co asi šlo? A Otec vyzná: 
"To je můj milovaný Syn, v něm mám 
zalíbení..." A samozřejmě i vnitřní pokoj 
v Kristově duši je zde téměř hmatatelný. 
Nesetkáme se s převratnou a uspěcha-
nou činností, s chaotickými plány. 
Dozvíme se od Krista v plnosti času, že 
nepřišel zákon zrušit, ale naplnit. Je 
rovný Otci ve svém Božství, ale ani 
náhodou nebude naznačovat, že je 
jakousi jeho konkurencí. V Getsemanské 
zahradě slyšíme: "Ne jak já chci, ale jak 
chceš ty..."

A z těchto vzácných pokladů: slávy 
vzdávané Otci a pokoje v realizaci Otcovy 
vůle je tvořen stav Kristovy duše, který 
můžeme nazvat něhou.

Je něžný, to neznamená sladký, 
emotivní. Vždyť celé dílo vykoupení je 
něžné! Pozoroval jsem kdysi zahradnici, 
jak připravovala v dílně věnec k pohřbu. 
Žasnul jsem a žasnu i dnes při této 
vzpomínce. Ta paní jakoby se s těmi 
květinami mazlila, jako by si s nimi 
hrála. Práce se neprotahovala, ale já si 
vzpomínám, s jakou grácií brala jednot-
livé květy do rukou, jak je přistřihovala, 
vázala na dráty a vplétala do vazby...

Vázala na dráty, přistřihovala, to je 
taky něha? Ono to ten květ jistě nebolí 
a možná kdyby měl rozum, pochopil by, 
že mu zahradnice neubližuje, ale formu-
je jej k tomu, aby zapadl do celkové 
vazby a nenarušil ji třeba nevhodným 
umístěním. To je opravdu umění něhy. 
Měli jsme v litoměřickém kněžském 
semináři v kuchyni sestry dominikánky, 
které nám bohoslovcům vařily. Pozoro-
vat sestru Flavii, představenou kuchyně 
při práci, byl taky zážitek. Práce ji šla od 
ruky, sestry vařily skvostně. Možná 
proto, že si s tím jídlem taky jakoby 

hrály. Když měla sestra Flavie chvíli 
času, viděli jsme ji s blaženým úsměvem 
na tváři v kapli. O kolik něžnější je Bůh! 
Přicházíme třeba ke svátosti smíření. 
Není to vždy úplně jednoduché, protože 
mezi námi a Bohem je kněz a člověku 
připadá někdy divné mluvit o svých 
přehmatech před člověkem. Možná se 
i lidsky stydí, ale po přijatém rozhřešení, 
a to už je zásah Boží, když to člověk 
vezme zpětně, jak mu je najednou dobře. 
V té chvíli Bůh na něj doslova vylil celé 
moře svého milosrdenství. A člověk by si 
s úžasem řekl: Je tohle možné? Za 
všechno zlo, co jsem spáchal (a vyznání 
mi to připomenulo) jsem nedostal ani 
pohlavek, ani vynadáno, zalil mě Bůh 
odpuštěním... Jsou případy, kdy kněz 
musel třeba i říci "ty ty ty", ale vrcholem 
bylo zbavení hříchu. Květ byl ořezán, 
zkrácen, ale jak zapadl do celé květinové 
vazby, radost se dívat. Maso bylo krá-
jeno, naklepáváno, smaženo na horkém 
omastku, ale na talíři přímo dráždí 
chuťové buňky!

Je-li člověk Božím obrazem, Božím 
dítětem, měl by se o něhu taky snažit. 
Hrubostí, krutostí a spěchem ještě nikdo 
nic pozitivně nevyřešil. Pozor: jde o ně-
hu, ne o pocity a emoce. Není novinkou, 
že i Pán sám nejednou mluvil ostře, 
protože to vyžadovala situace, ale nikdy 
nepozbyl svou něhu jak k Otci, tak k člo-
věku. Ti jeho nejbližší tomu rozuměli. 
"Pročpak jste mě hledali, nevěděli jste, 
že musím být v to, co je mého Otce?" 
A pak se vrací s Marií a Josefem a je jim 
poddán. "Co to ode mně žádáš ženo, 
ještě nepřišla má hodina..." A pak nesou 
služebníci správci svatby pohár vynikají-
cího vína. Mezi obojím je ještě projev 
něhy Panny Marie. Nevyčítá Synovi, co jí 
to řekl, ale s klidem sobě vlastním jen 
vyzve: "Udělejte, co vám řekne můj 
Syn." Takže žádná idylka, ale něha.

Svatý Otec František na svátek 
svatého Štěpána při polední modlitbě 
Anděl Páně vyslovil důležitou výzvu, 
kterou taky v té podobě nevyslovil nikdo 
z jeho předchůdců: Nedejme si vánoční 
poselství proměnit v pohádku a nepři-
slazujme je, ztratili bychom jeho obsah 
a význam.

Tak to by mohlo být přání do nového 
roku. Bůh je něžný, ne rozcitlivělý. Jeho 
něha vyrůstá z Boží slávy a pokoje. Jeho 
život není pohádkou, ani cukřenkou, či 
posezením u dobré kávy a zákusku. 
Učme se ho následovat, nový rok může 
být mnohem krásnější, nekonfliktní 
a třeba zase někdo najde cestu k Bohu. 

P. František

MOST 241/XXI
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Leden

- proběhl další ročník Tříkrálové sbírky

26.1. (sobota) – 3. ročník farního plesu 
v restauraci Zobawa

27.1. (neděle) – dobročinný koncert 
Charity Třinec ve vendryňské Czytelni, 
vystoupil soubor Simcha s židovskými 
písněmi

Únor

9.2. (sobota) – dětský karneval 
v Rybárně pod kostelem

11.2. (pondělí) – papež Benedikt XVI. 
ohlásil rezignaci na svůj úřad ke 
čtvrtku 28.2. ve 20:00 hodin (stalo se 
tak poprvé od roku 1294, kdy dobrovol-
ně rezignoval papež Celestýn V.)

Březen

2.3. (sobota) – Křížová cesta mládeže 
na Osůvky

13.3. (středa) – novým papežem byl 
zvolen šestasedmdesátiletý jezuita, 
argentinský kardinál Jorge Mario 
Bergoglio a přijal jméno František

10.3. (neděle) – křížová cesta dětí na 
Osůvky

16.3. (sobota) – Diecézní setkání 
mládeže s otcem biskupem Františkem 
Václavem v Bruntále.

17.3. (neděle) – dobročinná sbírka 
Misijní koláč, výtěžek 58 tisíc Kč byl 
použit pro projekt Adopce na dálku pro 
naše adoptované děti na Ukrajině, 
Haiti, v Kongu a Indií

24.3. (neděle) – Květná neděle, Charita 
Třinec prodávala u kostela svíce a další 
výrobky s velikonoční tématikou

27.3. (středa) – pobožnost Křížové 
cesty pro děti

Od neděle 17.3. do čtvrtka 21.3. 
proběhly farní postní rekolekce pod 
vedením O. Adama Ruckého.

Od pátku 15.3. do neděle 17.3. se 
konalo soustředění Malé scholy v chatě 
Lípa v Oldřichovicích.

Duben 

5.4. (pátek) – Velký pátek, na 
Osůvkach byl promítán film „Umučení 
Ježíše Krista“

11.4. (čtvrtek) – jednání O. Františka se 
starostkou města a dalšími představite-
li města ve věci řešení nevyhovujícího 
vjezdu ke kostelu a zřízení nových 
parkovacích míst u kostela

13.4. (sobota) – farní pouť do Vídně 
mimo jiné k hrobce arcivévody 
Albrechta, fundátora našeho kostela

Stalo se 2013
Květen 

4.5. (sobota) – pouť Rodiny Ne-
poskvrněné na Velehrad

8.5. (středa) – pěší pouť na Kozubovou 
za účasti otce biskupa Františka 
Václava

18.5. (sobota) – svatodušní modlitební 
bdění

30.5. (čtvrtek) – Slavnost Těla a Krve 
Páně se slavnostním průvodem okolo 
kostela, poprvé bylo použito nové 
ozvučovací zařízení

Červen

1.6. (sobota) – Den dětí na farní 
zahradě

8.6. (sobota) – farní pouť na Turzovku

16.6. (neděle) – Malá schola zpívala ve 
farnosti Albrechtice u Českého Těšína

Ve dnech 28.6. až 5.7. se konala pěší 
cyrilometodějská pouť z Třince na 
Velehrad v rámci celonárodní poutě na 
Velehradě.

Červenec

1.7. (pondělí) – setkání dětí a mládeže s 
otcem biskupem Františkem Václavem 
na Prašivé

5.7. (pátek) – národní pouť na Velehrad 
k 1150. výročí příchodu sv. Cyrila 
a Metoděje na Velkou Moravu

5.7. (pátek) – zveřejnění první encykli-
ky papeže Františka „Lumen fidei“ 
(Světlo víry)

1 2 . 7 .  p o u ť  m u ž ů  d o  K a l w a r i i  
Zebrzydowskiej

V červenci proběhly světové dny 
mládeže s papežem Františkem.

Ve dnech 20.7. do 25.7. se třinečtí 
farníci připojili k pěší pouti „Zaolzie – 
Jasna Góra“ a 25.7 – 26.7. se k nim 
připojili účastníci autobusového pout-
ního zájezdu. 

Srpen

18.8. (neděle) – poutní zájezd na Svatý 
Hostýn

Od soboty 17.8. do soboty 24.8. se 
konal v Jasení u Návsí farní letní tábor.

Září

7.9. (sobota) – mše svatá s prosbou o 
požehnání ve školním roce 2013/2014

14.9. (sobota) – ministrantská pouť víry 
v Krnově

15.9. (neděle) – poutní slavnost ke cti 
sv. Alberta, hlavním kazatelem byl 
Mons. Rudolf Sikora, Charita Třinec 

prodávala u kostela poutní srdíčka za 
hudebního doprovodu lidové kapely 
Oldrzychowice, odpoledne se konalo 
poutní setkání na farní zahradě

22.9. (neděle) – slavnost výročí po-
svěcení farního kostela

Říjen

5.10. (sobota) – děkanátní pouť 
mládeže do baziliky Panny Marie ve 
Frýdku

12.10. (sobota) – poutní zájezd na 
Turzovku

12.10. (sobota) – dětská drakiáda v 
Dolní Lištné a táborák na farní záhradě

13.10. (neděle) – papež František 
v rámci probíhajících dnů Mariánské 
úcty v Římě zasvětil svět Neposkvr-
něnému srdci Panny Marie

20.10. (neděle) – den modliteb za misie

26.10. (sobota) – mše svatá s udělením 
svátosti nemocných

26.10. (sobota) – podzimní brigáda 
u kostela

28.10. (pondělí) – cyklistická pouť 
mládeže na Turzovku

Od neděle 27.10. do čtvrtka 31.10. 
proběhly farní rekolekce pod vedením 
misionáře O. Czesława Blocha SCJ.

Listopad

2.11. (sobota) – dušičková mše svatá na 
městském hřbitově

17.11. (neděle) – zahájen prodej nového 
polského zpěvníka pro dvojjazyčné 
farnosti v Ostravsko-opavské diecézi 
„Chwalmy Pana“

24.11. (neděle) – koncert duchovní 
hudby Štývarova dětského sboru 
a ženského komorního sboru Camerata

24.11. (neděle) – Slavnost Ježíše Krista 
Krále a zakončení Roku víry, ve 
Vatikánu byly poprvé vystaveny k ve-
řejné úctě ostatky sv. Petra apoštola, 
k zakončení Roku víry byla zveřejněna 
apoštolská exhortace „Evangelii 
gaudium“ (Radost Evangelia)

30.11. (sobota) – vigilijní setkání 
s modlitbami za počatý život

30.11. (sobota) – velké vodní řádění 
v aquaparku Bohumín třineckých dětí

Ve dnech 22.11. až 24.11. proběhlo 
soustředění Malé scholy a spřátelené 
scholy Ziarenka z Gutů. 

V listopadu oznámil kardinál Dominik 
Duka, primas český, že každý 28. den 
v měsíci bude probíhat v duchu 
modliteb za náš národ.
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ALŽBĚTA
Hledíš do mé tváře, zamilovaná.

Jsem tvůj ženich a ty má nevěsta,

jež právě řekla své věčné ANO.

Tak hleď a načerpej mou krásu pořádně,

neboť  za chvíli má tvář zestárne

a budu ji mít jako struhadlo.

Stáří - mé zrcadlo, bude křehké

jako tvá láska.

Tak hleď na mou krásu,

neboť za chvíli položím se

na bolestné lože nemoci a bezmoci,

toužíce po tvé pomoci.

Ptám se?

Budeš mne stále milovat a ctít

i když vůně změní se v smrad

a já zestárlý budu se ptát,

kde jsi, má nevěsto krásná,

jsi se mnou šťastná?

Hleď do mé tváře zamilovaná

a načerpej trpělivost do džberu

a v mou důvěru obleč se jako v závoj

našeho štěstí.

Poslouchej můj něžný hlas

neboť za chvíli změní se v úpění

bolesti a trápení, ale mé srdce

to nezmění, a co tvoje?

Odevzdej mi všechny boje

a kráčej životem jak anděl pomoci

v ústrety svému Pánu,

obvaž každou ránu, 

vnější i vnitřní.

K pomoci vem si mou Matku

Hvězdu jitřní jež pod křížem

mé rány líbala,

abys v lásce věrná zůstala.

AVE

Rudinec Stanislav

Věnováno sestrám Alžbětinkám s po-

děkováním za jejich službu.

Kdy: od 24.2.2014 do 26.2.2014

Program: 24.2.2014 - hry na faře, aquapark Bohumín

               25.2.2014 - celodenní lyžování, mohou jet i děti, které nelyžují, ale          
chtěly by se naučit nebo si vezmou boby, lopaty a prožijeme den           
plný sněhu. Pokud nebude sníh, užijeme si celodenní výlet.

26.2.2014 - bowling, bobovačka a hrátky ve sněhu. Pokud sníh          
nebude, bude vymyšlen náhradní program.

Sraz: bude kolem 8.30 hod. na faře, návrat kolem 15.00 - 16.00 hod.

Cena: podle toho co budeme podnikat a kde se budeme pohybovat.                        
Budeme se snažit vždy o tu nejlevnější variantu a vždy přes            
poledne zajistit teplou polévku. V únorovém čísle MOSTu budu            
chtít podat přibližnou cenu, která by se měla pohybovat v rozmezí            
100 – 200 Kč na den. V ceně bude vlak, autobus, polévka, vstup           
do aquaparku, vleky atd.

Prosba: obracím se na všechny, kteří by nám chtěli pomoci finančně.             
Budeme moc rádi, děti to budou mít o to levnější a budeme moci 
o to víc s nimi podniknout.

Všem velký Pán Bůh zaplať

Děti přihlaste nejpozději do 18.2.2014, můžete i na jednotlivé dny. Na všechny 
se těší farní teta a třinecká mládež.

S.krezelokova@seznam.cz, 605 325 749

Farní jarní tábor

Zveme všechny děti na karneval, který bude plný her, tance, soutěží 
a smíchu.

Kdy: 8.2.2013 v sobotu

Kde: rybárna pod kostelem

V kolik: sraz dětí bude od 13.30 do 14.00 hod.

Sebou: masku a dáreček do 50 Kč, který si děti formou tomboly mezi          
sebou vymění

Program: pro děti budou připravené soutěže, dětská diskotéka, tombola, no           
jedním slovem super zábava

Konec: kolem 18.00 hod.

Po loňské špatné zkušenosti je karneval určen jen pro děti. Bude se o ně 
starat třinecká mládež a farní teta. Bude o ně dobře postaráno, nemusíte mít 
strach nám je svěřit. Vynasnažíme se o ně maximálně postarat.

Kdyby někdo chtěl karneval podpořit finančně nebo sladkostmi, budeme moc 
rádi.

Děti je třeba přihlásit na tel. čísle 605325749 nebo na e-mailové adrese 
s.krezelokova@seznam.cz

Na všechny se těší farní teta Silva a třinecká mládež.

Karneval

Prosinec

1.12. (neděle) – začali jsme při 
polských bohoslužbách používat 
nový zpěvník „Chwalmy Pana“

7.12. (sobota) – setkání dětí se 
sv. Mikulášem 

11.12. (středa) a 12.12. (čtvrtek) – 
předvánoční úklid kostela

14.12. (sobota) – děkanátní mládež-
nická mše svatá v kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie v Hnojníku

21.12. (sobota) – do Třince dorazilo 
betlémské světlo

29.12. (neděle) – při mši svaté zapíval 
Rybovu Českou mši vánoční Lašský 
smíšený pěvecký sbor z Bašky

29.12. (Neděle) – koledování u jes-
liček Malé třinecké scholy spolu 
s gutskou scholou Ziarenka 

31.12. (úterý) – děkovná mše svatá 
a Te Deum na poděkování za boží 
milosti obdržené v roce 2013
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Mudrci z Východu (Mt 2, 1-12)

Trzebnica, 13. století…

O mudrcích (králích) z Východu moc nevíme, pravděpodobně vyčetli z hvězd 
a ze svitků příchod nového krále. Nevíme jistě, jestli byli tři, ale Bible se zmiňuje 
o třech darech pro Ježíše. Odpověz na otázky a zapiš je v daném pádu do políček.

Dětskou stránku připravují Lucka a Eva

Kněžna Hedvika vstala jednoho 
zimního rána hodně pozdě. Proč jsem 
tak zaspala, diví se sama sobě. 
Á, sněží, díky Bože za vodu, která 
takto padá na naši zem. Vyprahlá pole 
dala v loňském roce malou úrodu 
a lidem dochází zrní. Och, Bože, 
vzdychá Hedvika, mnohé matky už 
nemohou podat dětem ani krajíček 
chleba. Jediným útočištěm jsou 
kláštery, které však vyprazdňuji své 
zásoby. Musím jednat, a to hned. Lidé 
musí přečkat zimu…

Kněžna se obléká, upravuje si vlasy 
a spěchá do knížecí kanceláře. Dnes 
zasedá soud, musím být u toho. 
Vchází, když je vynášen rozsudek. 
Soudce přerušuje svou řeč a spolu se 
dvěma přísedícími úředníky se uklání 
hradní paní. Kněžna jim lehkým 
přikývnutím odpovídá, ale zároveň už 
upírá svůj pohled na souzeného. Je to 
mladý muž, ale jak hubený! Jeho plášť 
je tak ubohý! Copak asi provedl, 
pomyslí si kněžna a dává rukou pokyn 
soudci, aby pokračoval.

Soudce se hluboce nadechne a vy-
hlašuje: „Nájemce se odsuzuje k za-
bavení veškerého osobního majetku 
a zbytek dluhu splatí prací na kníže-
cích polích.“

„Běda, běda,“ zanaříká odsouzený, 
„mým jediným majetkem je chýše 
a stůl v ní. Copak mě vyhodíte se 
ženou i dětmi na mráz?“

„Z léna jsi nezaplatil už druhý rok 
nic. Tvůj trest je zasloužený.“

Rolník rozhodí bezmocně rukama 
a zanaříká: „Bylo tak strašné sucho…“ 

Kněžna Hedvika povstává a vzápětí 
vyhlašuje: „Uděluji odsouzenému 
milost a vymazávám jeho dluhy. Pole 
v lénu se mu ponechávají, snad bude 
moci příští rok zaplatit.“

„Ale paní kněžno…“ protestuje 
soudce, „co by na to řekl kníže 
Henryk?“

„S manželem jsme zajedno v tom, že 
chudým náleží pomáhat. Propusťte ho 
v pokoji!“

Soudce se neodváží dál protestovat. 
Jakmile rolník odejde, Hedvika na-
řizuje: „Z knížecí moci zastavuji 
všechny soudní procesy s těmi, kteří 
nemohli zaplatit nájem za pole. Do 
zítřka mně podáte zprávu, kolik 
nadbytečného obilí můžeme z našich 
sýpek rozdat potřebným.“

„Ale takto nebudeme mít za chvíli 
sami co jíst,“ vpadá kněžně do řeči 
soudce.

Hedvika se však pokračuje: „Pokud 
se zpronevěříte tomuto úkolu, budete 
propuštěni.“

Kněžna odchází za ticha a zanechává 
zmatené úředníky. Zamíří do kaple, 
kde kleká na zem před svatostánek: 
„Ježíši,“ modlí se, „tolik bídy je na 
zemi, pomoz všem ubohým.“

Jako ozvěnu svých slov slyší ve svém 
nitru: „Hedviko, ty jim pomůžeš.“

Zanedlouho přijímá kníže Henryk 
Brodaty své nejvyšší úředníky. Vy-
slechne jejich stížnost na dobročinnost 
kněžny a pak se na ně osopí: „Slovo 
kněžny platí stejně jako slovo mé. 
Také já vám nařizuji, abyste vykonali 
to, co vám přikázala.“

Hedvika je stále pohroužena do 
modlitby, takže ani neslyší vrznutí 
dveří. Vytrhne ji až lehké pozvednutí 
paže. Prudce se otáčí: „Henryku, co si 
přeješ?“ osloví něžně svého muže.

„Pojď se nasnídat,“ vyzývá ji kníže.

„Jak mohu jíst, když tolik lidí 
hladoví!“

„Pomůžeme jim a ostatní nechej na 
dobrém Bohu, postará se. Nesmíš 
zeslábnout a onemocnět. Kdo by 
potom pomáhal tvým chudým?“

Hedvika se usměje a vloží ruku po 
paži svého muže. Její tvář je přitom 
prozářena radostí, jakou prožívají 
jenom světci a světice Boží.

Josef Janšta

1. Co tento mudrc uviděl na obloze?
2. Koho přišli mudrcové hledat?
3. Odkud mudrcové přišli?
4. Do kterého města přišli jako první?

5. Kam byli v městě pozváni?
6. Jak se jmenoval král, se kterým mluvili?
7. Věděl, kde se narodil zaslíbený král?
8. Kdo je ten zaslíbený král, Spasitel?

Z písmenek označených hvězdičkou slož chybějící slova v tajence.

Písmenka z kvízu, který máš před sebou, seřaď tak, aby tvořila slova.

Víš, v který den v roce si připomínáme příchod těchto třech mudrců 
(králů)?

V

TAJENKA JE:

MUDRCI MĚLI PRO JEŽÍŠE…
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Wszyscy to wiemy, że w świecie współczesnym 
rodzina jest bardzo zagrożona. Tyle ludzi żyje 
bez prawdziwych więzów rodzinnych, mnożą się 
tak zwane wolne związki, tyle rozwodów, rodzin 
niepełnych, dzieci sierocych. Dla człowieka 
wierzącego jest jasne, że siłą czyniącą z ludzi 
mocną rodzinę jest siła łaski sakramentu. 
Rodzina mocna, to rodzina mocna wiarą, 
zakorzeniona w Bogu, taka, która dostrzega 
innych dookoła i ma poczucie odpowiedzialności 
za całą wspólnotę.
Współczesny człowiek, który sam zdradza, nie 
umie ufać, boi się. Maryja uczy tej odwagi, 
ufności. Pokazuje, że Bóg jest właśnie tym, 
któremu można powiedzieć „fiat“ – niech mi się 
stanie, jak Ty chcesz, bo Ty wiesz, co potrzebne. 
Fiat Maryi jest nie tylko wyznaniem wiary, ale 
pokazuje kierunek dla miłości ludzkiej, która 
objawia się później w dziecku. Miłość piękna, 
prawdziwa, jest posłuszeństwem Bogu. Siłą 
miłości, która powoduje jej wzrost jest wdzięcz-
ność wzajemna i zaufanie. Miłość, ta prawdziwa, 
ogarnia całego człowieka i trwa całe życie. 
Miłość pokazywana w spektaklach telewizyj-
nych, to miłość chwili, gdzie wierność jest 
wykpiwana jako naiwność a trwałość związku 
jako coś archaicznego. Właśnie dzisiaj, kiedy 
dochodzi w świecie do zamieniania pojęć
i wartości jest potrzeba wiary w Boga. Gdy tego 
Bożego światła brakuje, wtedy w rodzinach 
popełnia się wiele błędów. Zamiast wychowywać 
do miłości, wychowuje się młode pokolenie 
egoistów nie umiejących kochać. Dziś wielkim 
problemem młodych jest ich osamotnienie 
w rodzinach. Rodzice zajęci pracą, utrzymaniem 
domu, mają dla swoich bliskich bardzo mało 
czasu. Dziecko potrzebuje ojca i matki, czyli 
pełną rodzinę, która przekazuje wiarę w Boga 
i do Boga prowadzi. Pozwolić Bogu prowadzić 
się za rękę i nauczyć tego dzieci, to jedyna droga 
prowadząca do prawdziwego szczęścia dla całej 
rodziny. Błogosławione są te rodziny, w których 
dzieci wzrastają w klimacie wspólnej modlitwy 
wieczornej, bycia w kościele od najwcześniej-
szych lat. Kiedy w ich domach nie brak książek 
i czasopism z tematyką religijną. Kiedy Biblię nie 
pokrywa kurz na półce, ale często jest czytana. 
Wtedy świadomość religijna wzrasta w sposób 
naturalny a Pan Bóg staje się kimś bliskim 
i kochanym.
W naszej parafii można spotkać wiele rodzin, 
które mogłyby być wzorem Bogiem silnej 
rodziny. Niektórych widzimy często podczas 
Mszy św. w służbie przy ołtarzu - wspólnie ojciec 
z synem. Są to bardzo piękne świadectwa 
i godne do naśladowania:

Stanislav Krężelok – otec 48 let : Jako dítě 
jsem začal ministrantovat asi v šesti letech. 
Pamatuji si, že jsme datum prvního ministrování 
napsali na dřevěný trám v sakristii v Kostele 
v Gutech. Během let mi tato služba u oltáře 
přirostla k srdci a vykonávám ji už víc než 40 let. 
Své kluky jsem k této službě nikdy nenutil. 
Rozhodli se sami, asi jsem byl dobrou inspirací. 

By rodzina była Bogiem silna
Dnes jsem Bohu vděčný za tento dar a ukončím 
moje svědectví úryvkem Eucharistické modlitby: 
„ Děkujeme Ti Bože, že smíme stát před Tebou 
a můžeme Ti sloužit“.
Tomáš – syn 21 let : Ministruji od šesti let. 
K ministrování mě přivedl otec a dva starší bratři, 
kteří už ministrovali. Chtěl jsem to zkusit taky 
a zalíbilo se mi to. Chci v této službě pokračovat 
i nadále. Je krásné být tak blízko oltáře a po-
máhat při mši svaté.
Michal – syn 14 let : Ministruji od svých šesti let. 
Chtěl jsem být s bratry Markem, Kubou, Tomem 
a také s tátou při oltáři a zvonit na zvonek. Teď to 
cítím jako službu Bohu.

Jan Golasowski – otec 46 let : Rodiče nás od 
malička vedli k víře v Boha. Společně jsme se 
doma modlili a také navštěvovali bohoslužby 
nejen v neděli, ale často i ve všední den. Moje 
maminka dodnes vzpomíná, že i my jsme 
v kostele nebyli žádní svatoušci, ale že to s námi 
občas pěkně šilo . Maminka to s námi ale 
vydržela, a za to ji dnes moc děkuji. Jak se říká: 
„co nic nestojí, za nic nestojí“. Jako každý kluk 
má svoje přání, tak i já ho měl. Líbilo se mi 
ministrantování, jak ti kluci u oltáře nosili to 
barevné oblečení a jak sloužili. Až jednou, bylo to 
po mém prvním svatém přijímání, si mě zavolal 
pán farář do sakristie. V té době bylo ministrantů 
málo, a tak se mě zeptal, jestli bych nechtěl začít 
také ministrantovat. Bylo to pro mne jako bych 
vyhrál v loterii. Vím, že jsem ze sakristie vyletěl 
jako blesk, abych se podělil o to se svými rodiči, 
kteří mě nepoznávali. Mamka říkala, že jsem 
zářil jako sluníčko. Když jsem začínal ministran-
tovat, bylo mi 8 roků. První službu jsem měl 
v neděli. Starší kluci mě naoblékali do těch 
hezkých barevných oblečení, která se kdysi 
nosila. Já si připadal jako v ráji. Jen jsem tam stál 
s ostatními kluky a pozoroval, jak se co dělá. Od 
té doby uplynulo 38 let a služba u oltáře má 
pořád co do sebe. I když to vypadá pořád stejně, 
pokaždé je to jiné. Při každé mši svaté je nám 
nabízena plnost darů, stačí, abychom si je vzali 
a uměli je dobře využít. A také ten největší dar, 
který nám byl dán, Tělo a Krev Páně. Jsem Bohu 
vděčný za to, že má se mnou takovou trpělivost, 
že můžu stále sloužit. Ani po tolika letech mi tato 
služba nezevšedněla a pokaždé odcházím domů 
posílen a obohacen. Taky bych chtěl poděkovat 
rodině za podporu a modlitby při této službě. 
Jsem taky rád, že mohu být u oltáře i se synem 
Vojtou. Je to potvrzení toho, že se ubíráme tím 
správným směrem a snažíme se kráčet ke 
stejnému cíli. Vždyť je psáno: „Ne vy jste si 
vyvolili mě, ale já jsem si vyvolil vás“.
Vojtěch – syn 17 let: Zdravím všechny čtenáře 
MOSTu. Jmenuji se Vojtěch, ale říkají mi Guláš. 
Chtěl bych vám povyprávět svůj příběh, jak jsem 
začal ministrantovat. S mým ministrantováním to 
bylo trochu složitější. Když jsem ještě neminist-
rantoval, sedával jsem s mamkou a sestrou 
v kostele. Pozoroval jsem ministranty, jak slouží 
u oltáře. Taťka mi nejednou říkal, jestli bych 
nechtěl jít ministrantovat. Pokaždé, když jsem 

stál u sakristie na těch schodech, tak jsem si to 
nějak rozmyslel a šel jsem raději do kostela 
s mamkou.
Trvalo mi to celé prázdniny, než jsem se 
odhodlal, že zkusím ministrantovat. Bylo to dne 
25. září v 2002 roce a od té doby ministrantuji. Je 
to velký dar, který jsem dostal od Boha. Na 
ministrantování mě fascinuje, že mohu být blíže 
svatostánku a obětnímu stolu, na kterém je 
uskutečňován největší zázrak, který nám Bůh 
dal. Na závěr bych vám chtěl jen říct, aby jste si 
vážili každého Božího daru, který vám byl dán. 
Není člověk, který by nedostal dar od Boha. 
Každý má jiný dar, proto si ho važte.

Robert Golasowski  otec 56 let : Jakub, Filip, 
Matěj. V takovém pořadí se začali kluci 
objevovat u oltáře. Vše začalo ovšem dříve, a to 
v době, kdy mi Otec František nabídl službu 
akolyty. Tenkrát mi nepřišlo na mysl, že 
„chlapská“ část rodiny bude u oltáře v tak hojném 
počtu. Kluci začínali ministrantovat od 1. třídy. 
Nejprve se okoukávali, později se aktivně 
zapojovali do průběhu bohoslužeb. V současné 
době, kdy dva nejstarší už mají vlastní rodiny, se 
u oltáře setkáváme pouze občas. Z pohledu 
rodičů je to úžasný pocit při pohledu na kluky při 
oltáři.

Libor Lipowski – otec 47 let: Ke službě u oltáře 
mě přivedl Otec Miloš Gandera v roce 1976. Bylo 
to 6. prosince. Akolytou jsem se stal 15.2.1990. 
Tato služba je pro mne uspokojení a klid na duši, 
že mohu dávat příklad druhým. Je to pro mne 
pocta sloužit u oltáře.
David – syn 16 let: Ke službě u oltáře mě přivedl 
brácha v roce 2005. Když ministrantuji, cítím se 
u oltáře lépe, protože jsem blíže u Pána Ježíše.

Stale pozostaje w mej pamięci widok śp. 
p. Zawady, który był długoletnim kościelnym – 17 
lat razem z śp. p. Cienciałą i p. Wacławkiem - jak 
w dniach swej służby przychodził ze swymi 
wnukami Łukaszem i Mateuszem, wprowadza-
jąc ich w tajniki służby przy ołtarzu. Mateusz 
ministrantuje po dziś dzień. 
To tylko kilka świadectw akolitów i ministrantów. 
Można by wyliczać i wspominać jeszcze wiele 
imion, które wryły się do mej pamięci za tych 10 
lat mej służby kościelnej.
Na pierwszym miejscu w przyjmowaniu wiary 
jest wzorzec rodziców, szczególnie widok 
modlącego się ojca. Wielki wpływ ma szkoła, 
zawarte przyjaźnie, parafia, uczestnictwo w 
różnych wspólnotach itp. Czasem u schyłku 
życia ludzie piszą swoje pamiętniki i wyznają, ile 
zawdzięczają jakiejś osobie, która stała się dla 
nich drogowskazem w drodze do Boga. Znakiem 
niebywałej pychy i egoizmu byłoby powiedzenie: 
nie potrzebuję nikogo do szczęścia, sam sobie 
poradzę, ale niech też nikt niczego się po mnie 
nie spodziewa. Nikt przecież nie dał sam sobie 
życia. Życie jest Bożym darem i każdy sam 
będzie rozliczany z tego, co z tym darem uczynił.

Irena Szymonikowa

–



Mše svatá v Domově pro seniory na § §
Páně. Sosně je každý pátek v 15.30. Půl 

hodiny před začátkem mše svaté je 
Neděle 12.1.2014 – svátek Křtu § možno přistoupit  ke svátost i  
Páně; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 smíření.
a 17.00 česky. Končí doba vánoční.

Mše svatá v Nemocnici Sosna je §
Sobota 18.1.2014 – Památka Panny § každou sobotu od 15.30 hodin. Půl 
Marie, Matky jednoty křesťanů. hodiny před začátkem mše svaté je 
Začíná týden modliteb za jednotu možno přistoupit  ke svátost i  
křesťanů. smíření.

Neděle 19.1.2014 – 2. neděle v me-§ Redakce neručí za jazykový sled 
zidobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 jednotlivých mší svatých. Sledujte 
a 17.00 polsky. vývěsku v kostele!

Sobo ta  25 .1 .2014  –  svá tek  §
Obrácení svatého Pavla, apoštola.

Neděle 26.1.2014 – 3. neděle v me-§
zidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 
a 17.00 česky.

Neděle 2.2.2014 – svátek Uvedení §
Páně do chrámu; 6.30 a 10.00 
česky, 8.00 a 17.00 polsky

V týdnu od 18.1.2014 do 25.1.2014 §
se zvláště modlíme za jednotu 
křesťanů.

Každou neděli půl hodiny před §
večerní mší svatou je adorace 
Nejsvětější Svátosti Oltářní a svá-
tostné 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.

Každý první pátek je po ranní mši §
svaté výstav Nejsvětější Svátosti 
Oltářní.

Každý pátek vyjma prvního pátku je §
výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní 
s modlitbou Korunky k Božímu 
Milosrdenství.

První pátek v měsíci - litanie §
a zasvěcení Božskému Srdci 
Ježíšovu.

Pondělí 6.1.2014 – Slavnost Zjevení 
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Příští číslo MOSTu 

vyjde 2. února 2014. 

Příspěvky můžete zasílat 

do 22. ledna 2014.

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

MOST 241/XXI

2. neděle po Narození Páně (5.1.)
1. čtení: Sir 24,1-4.12-16; 2. čtení: Ef 
1,3-6.15-18; Evangelium: Jan 1,1-18
Žalm: odp. Slovo se stalo tělem 
a přebývalo mezi námi.
Ref. Słowo wcielone wśród nas 
zamieszkało.

Slavnost Zjevení Páně (6.1.)
1. čtení: Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; 
2. čtení: Evangelium: Mt 2,1-12
Žalm: odp. Budou se ti, Hospodine, 
klanět všechny národy.
Ref. Uwielbią Pana wszystkie ludy 
ziemi.

Svátek Křtu Páně (12.1.)
1. čtení: Iz 42,1-4.6-7; 2. čtení: 
Sk 10,34-38; Evangelium: Mt 3,13-17
Žalm: odp. Pán dá požehnaní a pokoj 
svému lidu.
Ref. Pan ześle pokój swojemu 
ludowi.

2. neděle v mezidobí (19.1.)
1. čtení: Iz 49,3.5-6; 2. čtení: 
1 Kor 1,1-3; Evangelium: Jan 1,29-34
Žalm: odp. Hle, přicházím, Pane, 
splnit tvou vůli.
Ref. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją 
wolę.

3. neděle v mezidobí (26.1.)
1. čtení: Iz 8,23b-9,3; 2. čtení: 
1 Kor 1,10-13.17; Evangelium: Mt 
4,12-23
Žalm: odp. Hospodin je mé světlo 
a má spása.
R e f .  P a n  m o i m  ś w i a t ł e m  i  
zbawieniem moim.

Svátek Uvedení Páně do chrámu 
(2.2.)
1. čtení: Mal 3,1-4; 2. čtení: Žid 2,14-
18; Evangelium: Lk 2,22-40
Žalm: odp. Hospodin zástupů, on je 
král slávy.
Ref. Pan Bóg Zastępów, On jest 
Królem chwały.

Nedělní liturgie
v lednu

Apoštolát modlitby 
– leden 2014

Pořad bohoslužeb v lednu

Nebeský Otče,

kladu před tebe celý dnešní den a ve 
spojení se 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 a našich biskupů.

Svatý Františku Xaverský, oroduj za 
nás!

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, 
oroduj za nás!

1. Úmysl všeobecný: Aby byl podpo-
rován opravdový hospodářský rozvoj, 
který respektuje důstojnost každého 
člověka.

2. Úmysl misijní: Aby křesťané 
různých vyznání směřovali k jed-
notě, po které toužil Kristus.

3. Úmysl národní: Aby Pán svou 
mocí přivedl k naplnění každé dobré 
rozhodnutí a dílo víry.


