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I řekl Bůh: "Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!" Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod 
nad klenbou. A stalo se tak. Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý.

Gen  1,6 - 8 

Nebylo by tohoto papeže…

Ve chvíli, kdy píši tyto řádky, vrcholí přípravy na slavnou Svatý Jene XXIII. a svatý Jene Pavle II. orodujte za nás. Na 
papežskou mši svatou, při které budou kanonizováni dva pultech katolických knihkupectví jsou hromady materiálů 
papežové minulého a tohoto století: Jan XXIII. a Jan Pavel II. o obou nových světcích od fotografií, přes životopisné knihy 
Přirozeně se jaksi více mluví o Janu Pavlu II., protože od jeho až po jejich encykliky, promluvy a jiné dokumenty. 
úmrtí uplynulo teprve devět let, zatímco od úmrtí papeže Vzpomínám si na první audienci po svém zvolení, kterou 
Jana XXIII. již jedenapadesát. Rozhodně ale nezůstává ve poskytl Jan Pavel II. poutníkům z Polska, svým rodákům, 
stínu Jana Pavla II., i když jistě nemá již tolik živých kteří přijeli do Říma na jeho slavnou intronizaci. Tehdy se 
pamětníků a jeho pontifikát trval necelých pět let, zatímco v srdečné promluvě obrátil k primasovi Polska, kardinálovi 
pontifikát Jana Pavla II. trval šestadvacet a půl roku. Až Stefanu Wyszyńskému s těmito slovy: „A nyní dovol, 
budeme tyto řádky číst, bude se Církev modlit už oficiálně: ctihodný primasi Polska, abych ti řekl to, co v hloubi duše (pokračování na str. 3)



Milí farníci třinecké farnosti! roky jsem neměl čas, abych 
dokončil licenciátní práci, ale 

Uplynulo už skoro třičtvrtě roku, vzhledem k tomu, že ve farnosti, ve 
co jsem dal naposledy o sobě které se nyní nacházím, jsou 
vědět, a konečně se tedy dostávám kromě faráře a druhého kaplana 
k tomu, abych napsal pár řádek. přítomni i dva kněží - studenti ze 
Horkou novinkou v těchto dnech zahraničí, kteří nám pomáhají 
tady v Římě je svatořečení dvou s pastorací, našel jsem během 
velkých papežů dnešní doby, Jana podzimu  chvíle volna, abych mohl 
XXIII. a Jana Pavla II., které se studia dokončit. 
odehrálo minulý víkend. Vzhledem Novinkou v těchto dnech, která 
k tomu však, že uzávěrka příspěv- ještě nebyla oficiálně farnosti 
ků do Mostu pro další číslo byla oznámena, ale mnoho lidí už ji ví, 
v pátek 25. dubna a svatořečení až je informace, že od září tohoto roku 
v neděli 27. dubna, o zážitky z této dojde ke změně stávajícího faráře, 
události se bude muset s vámi který zde působí od roku 2001. Byl 
podělit  někdo z poutníků, kteří na to hlavně on, který se zasloužil 
svatořečení přijeli (fotka, kterou o to, že je dnes farnost plná 
přikládám  není z těchto dnů, je ze mladých lidí, mladých rodin s dět-
setkání kněží římské diecéze se mi, ale i starších lidí, kteří zde našli 
Sv. Otcem, které se konalo v říjnu různé skupiny, do kterých pravi-
minulého roku). delně docházejí a mají tak možnost 

Můj příspěvek bude zaměřen sdílet své radosti i těžkosti s dru-
spíše na to, co se týká mě osobně. hými. Nebude to pro celou farnost 

chlapců a děvčat ve věku od 12 do 14 let. Někteří z vás asi vědí, že od září minulého asi lehký moment. Navíc, vzhledem k tomu, 
K tomu mi dal na starost skupinu biřmovanců, roku mi byla přidělena nová farnost, která se že jsme zde v této chvíli dva kaplani (což je 
kteří přijali tuto svátost minulý rok a pokračují nachází tentokrát v samotném centru Říma. přepych i na římskou diecézi), je možné, že 
dál v setkávání se jednou za týden. Ve Opustil jsem tedy farnost sv. Hilaria, kde jsem se kardinál vikář rozhodne o přesunu, a to 
farnosti jsou různé skupiny mládeže ve věku strávil 4 roky jako kněz a rok jako jáhen a už mém či mého spolubratra kaplana Patera 
od 15 do 21 let, které má na starosti můj víc než 8 měsíců působím ve farnosti, která Francesca, který je však novoknězem. Pater 
druhý kaplanský spolubratr a já pak vedu až nese jméno apoštola sv. Judy Tadeáše. Jsem Francesco byl vysvěcen na kněze v listopadu 
skupinu mladých ve věku od 22 do 35 let, stále na postu kaplana, protože v římské minulého roku a kardinál mu určil místo 
z nichž někteří jsou ještě studenty na diecézi se na místo faráře čeká obvykle 8-10 druhého kaplana v této farnosti, jelikož už zde 
univerzitách a ostatní už pracují. let. Já si ale nestěžuji, protože zastávat funkci působil 2 roky jako jáhen. Je tedy klidně 

Jednou z nových zkušeností, kterou jsem faráře je velká zodpovědnost, zvláště pro mě, možné, že se v srpnu budu stěhovat 
neměl možnost v předcházející farnosti jakožto cizince, a navíc v tak velké diecézi, společně s farářem na nové místo i já. To už 
udělat, je pro mě úkol duchovního vedení jakou je tato římská. Farnost sv. Judy ale nechám na Boží vůli. 
skupiny mentálně postižených lidí: jedná se Tadeáše se nachází asi 2 km jižně od baziliky Nyní je potřeba se soustředit na všechny 
asi o 20 dospělých osob s ne úplně vážným sv. Jana v Lateránu a má přibližně 16 tisíc aktivity, které na nás čekají v květnu, červnu 
mentálním postižením, kteří přicházejí v do-obyvatel. Na nedělní bohoslužby přijde do a červenci, tzn. první svatá přijímání, různá 
provodu svých rodičů na tato setkání. Ve kostela kolem 1500-1600 věřících. Území setkání pro ukončení pastoračního roku, 
spolupráci s dalšími animátory jim připravuje-farnosti sousedí s největším z římských a hlavně od půle června až do konce 
me program s duchovním, ale i zábavným veřejných parků, takže máme hojnost zeleně července letní tábor ve farnosti asi pro 
obsahem, který je často zaměřen na různé na dosah ruky. Součástí farního komplexu je 200 dětí, které zde budou mít program po 
manuální činnosti, aby si mohli procvičovat několik sportovních hřišť a také divadelní sál, 7 týdnů od pondělka do pátku od 8 do 17 hod. 
svoji fantazii a kreativitu, ale i v osobním ve kterém čas od času farníci mohou tak, aby se vyšlo vstříc mnoha rodičům, kteří 
životě byli posilněni pro nesení těžkého kříže. shlédnout divadelní představení a muzikály, přes léto pracují a nemají komu své děti 
Mám z těchto setkání velmi dobrý pocit, v provedení hned tří divadelních skupin, nechat na hlídání. Doufám, že to v tom počtu 
protože tito bratři a sestry v Kristu mají složených z řad místních farníků, a to všichni ve zdraví přežijeme!
skutečně od Pána jeden velký dar jednodu-v širokém věkovém rozhraní. Tato představe- Tolik tedy ode mě pár novinek. Chci ještě 
chosti a upřímnosti, který bychom my, kteří ní mají vždy hlubokou duchovní myšlenku, a jednou poděkovat sedmi paním z třinecké 
jsme často tak komplikovaní, mnohokrát tolik tak se řadí mezi jedny z účinných nástrojů pro farnosti, které jsou zapojeny v apoštolátu 
potřebovali.evangelizaci této čtvrti, protože často se na „Margaretka“, které se za mne vytrvale modlí, 

Jednou z dalších aktivit, která mi byla představeních objeví lidé, kteří do kostela a kterým já za jejich modlitby velmi děkuji. 
farářem svěřena, je společenství manžel-nechodí. Věřím, že toto mé povídání vzbudí i v někom 
ských párů, mladých i starších, pro které Co se týče pastoračních povinností, můj dalším z vás touhu přidat navíc jedno 
mám za úkol připravovat různá aktuální nový farář, se kterým se mi daří velmi dobře „Zdrávas“ za to, aby se mohla Boží vůle plnit 
témata a úvahy. Rodina a manželství je spolupracovat, mi svěřil kromě běžné v mém životě každý den a já tak mohl sloužit 
jednou z oblastí morální teologie, ve kterém pastorace svátostí, celou řadu aktivit, jako těm lidem, ke kterým mě Pán poslal. Bůh vám 
se mi podařilo v únoru tohoto roku získat například tříletou přípravu na biřmování, které odplať!

P. Zdeněk Gibieclicenciát na Lateránské univerzitě. Po dlouhé se účastní tento školní rok celkem 150 

Čekání na lotra

žádný kajícník ani lotr 

nepřichází,

všichni se tváří, že jsou svatí.

Visím na kříži 

se svým služebníkem,

jenž v poustevně zpovědnice 

čeká na tebe

až se uráčíš vkročit 

a srdce své smočit v lítosti,

že nejsi dobrák od kosti.

Přeci v dáli času

slyším kroky odvahy,

jež překročily práh pýchy 

v sebe spasení – 

i tlukot srdce 

bázlivého jako laň. 

S láskou natahuji dlaň 

svého kněze,

jenž líbajíce štolu

noří se do bolu lidství

a hříchu v tichu vyznaných vin.

Lotře, tys litoval a Já odpouštím! 

Věz, že již nejsi lotrem, 

ale mým synem,

jenž se zrodil po pravici

a opouštějíc zpovědnici

kráčíš do nebe, 

jež hledí na tebe od svatostánku.

Ještě před chvíli 

jsi měl na kahánku

a teď jsi čistý skrze moji krev.

Tak miluj mne, a neboj se 

přijít zpět. 

AVE

Rudinec Stanislav
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VELIKONOČNÍ POZDRAV Z ŘÍMA

V letošním roce proběhne již 14. ročník 
naší tradiční akce Misijní koláč. Tak jak 
v letech minulých i letos se budou v neděli 
23. března rozdávat koláče a jiné sladkosti 
po všech mších svatých před kostelem za 
dobrovolný dar. Získané finanční prostředky 
budou použity opět na zaplacení školného 
pro našich pět dětí, které má naše farnost 
adoptované v rámci projektu Adopce na 
dálku. Předem děkujeme všem, kdo se 
jakýmkoliv způsobem zapojí do akce tím, že 
nás buď finančně podpoří, sami napečou 
nebo pomohou s rozdáváním. Ti, kdo chtějí 
napéct něco doma, mohou své výrobky 
donést na faru v sobotu dne 22. 3. nebo 
v neděli dne 23. 3. v dopoledních hodinách. 
Taktéž uvítáme ochotné dobrovolníky, kteří 
nám v neděli během dopoledne po mších 
svatých pomohou s rozdáváním. S dotazy 
k připravované akci se můžete obracet 
na Pavlu Golasowskou, tel.: 604 223 971. 

Misijní koláč

Pomoc pro lidi 
bez domova

Chtěla bych všem farníkům poděkovat 
za potravinovou sbírku. Kdyby někdo z Vás 
chtěl ještě těmto  lidem pomoci, může si 
u mě zakoupit kalendář PROMĚNY, kde jsou 
vyfoceni lidé, kteří se pohybují na okraji 
společnosti v jejich současné situaci a po-
tom v profesi, kterou by chtěli vykonávat. 
Cena kalendáře je 100,- Kč. V případě 
zájmu kontaktujte Silvii Kreželokovou, tel. 
605 325 749, s.krezelokova@seznam.cz.

*  *  *



Za šestadvacet let pontifikátu je apoštoly do světa a nařizuje jim hlásat 
k dispozici řada fotografií a filmových evangelium všemu stvoření. (Pozor: ctihodný primasi Polska, abych ti řekl 
dokumentů z různých bohoslužeb nejen těm, kterým se to líbí či těm, kteří to, co v hloubi duše cítím: Nebylo by 
a cest, z různých setkání, jsou i vzácné s tím souhlasí, všem, všemu stvoření!) dnes na stolci svatého Petra tohoto 
záběry ze soukromí papeže. Mně se Jistě, o to se Církev snaží. Jenom se tu papeže, který s bázní začíná svůj 
často staví před oči obrázek jeho kaple a tam zapomíná, že chci-li mluvit pontifikát, kdyby nebylo tvé hrdinské 
ve Vatikánu. V čele nad oltářem moudře o Bohu, je třeba taky mluvit víry, která necouvla před utrpením 
a svatostánkem je veliký kříž s tělem s Bohem - a to je modlitba. Ještě jako a vězněním…” Primas skromně sklonil 
Ježíše Krista. Tak tomu bylo i za jeho krakovský arcibiskup a kardinál kladl hlavu a když po promluvě poklekl, aby 
předchůdců. Jan Pavel II. si nechal na srdce svým kněžím a bohoslovcům, s úctou políbil papežův prsten, papež 
umístit po pravé straně v blízkosti kříže že všechna činnost ve prospěch evan-poklekl vedle něj a objal jej. V audienční 
i obraz tváře Panny Marie z Čensto- gelia a člověka, která nestojí na solidní hale Pavla VI., kde se setkání konalo, 
chovy. Na první pohled nic tak modlitbě, je určena k nezdaru. Jistě nezůstalo asi jediné oko suché. Nebylo 
zvláštního. Ale není zde celý obraz, jak není třeba připomínat, že prvním by tohoto papeže... Papež věděl moc 
ho známe z Čenstochovy, ale jen tvář učitelem víry není až kněz v kostele, či dobře, proč poklekl před primasem i při 
Panny Marie. Váže se mi to s jeho katecheta v náboženství, ale otec své inaugurační mši svaté na náměstí 
výzvou několik málo let před smrtí: a matka, kteří se k tomu při křtu svých sv. Petra, když spolu s ostatními kar-
„Kontemplujte Kristovu tvář!” Kon- dětí zavázali nezrušitelným slibem. dinály přistupovali k novému papeži, 
templovat znamená vhlížet se do života Jestliže tento základ chybí, těžko jej pak aby mu vyjádřili úctu políbením 
té konkrétní osoby. Tvář je jakýmsi někdo dožene. prstenu. Když primas klekal, bleskově 
výsledkem vnitřního života. A on si zde klekl i papež, objal primasa a políbil mu 
nechává umístit tvář Matky, které Bůh ruku. Odkud jste brala, maminko Wojtylo-
ve své prozřetelnosti svěřil svého Syna. Ale je jedna věc, o které se moc neví, vá, tu sílu a odvahu říci: to dítě se 
Co asi bude ovocem této kontemplace? ale která se před časem objevila v jedné narodí - navzdory varování vědy? 
Je to tu všechno pohromadě: obraz studii o Janu Pavlu II. Jeho maminka, Odkud jste bral, Otče kardinále 
ukřižovaného Krista, svatostánek Emilie Wojtylová, byla ženou dost Wyszyński, tu sílu a odvahu netajit svou 
s Kristem živým a pak tvář Matky. křehkého zdraví. První syn Edmund víru, neukrývat ji i za cenu utrpení 
Opravdu nemohu tady psát, co tu asi přišel na svět v pořádku. Stal se léka- a věznění? Na adresu vás obou můžeme 
Svatý Otec cítil, nebo prožíval, ale zdá řem a zemřel mladý, když se nakazil děkovat za vaši víru a z ní plynoucí 
se, že právě tady čerpal sílu k tomu, aby spálou od jednoho svého pacienta. Po odvahu nepoletovat jako pleva ve větru, 
jako skutečný mariánský ctitel naplnil Edmundovi přišla dcera Olga, ale tady který právě vane (viz žalm č. 1), jinak by 
její jedinou evangelijní radu: „Učiňte už problémy byly a malá Olinka nebylo tohoto papeže světce na Petrově 
vše, co vám můj Syn řekne.” Papež se zemřela krátce po porodu. A ohlásilo se trůně, ani v těchto časech v Božím 
stal učitelem modlitby a jasně ukázal, třetí dítě. Lékař, který se paní Wojty- Království a v seznamu svatých. Svatý 
že kdo se modlí, nepřichází o čas ale lové věnoval, velikou radost zřejmě Jene XXIII. a svatý Jene Pavle II. 
naopak: dokáže času dobře využít neměl. „Váš zdravotní stav je velmi orodujte za nás zvláště v našich časech, 
a nemusí další čas věnovat opravě slabý, uvažte dobře, do čeho jdete. Ten kdy nejednou nevíme, čemu uvěřit 
zmetků vlastní výroby.porod nemusíte s velikou pravdě- a jakým směrem jít.

Když se dnes řekne slůvko „apošto-podobností přežít. Bylo by lépe a pro 
lát”, představíme si, jak Pán posílá P. Františekvaše zdraví bezpečnější, kdyby… 

KDYBY...” Paní Wojtylová porozuměla 
a bez dlouhého uvažování řekla jasně: 
„To dítě se narodí, i kdyby to stálo 
cokoliv.” Dnes, když se díváme na obraz 
sv. Jana Pavla II., můžeme parafrázo-
vat jeho slova ke kardinálu Wyszyń-
skému v trochu jiné podobě: „Nebylo by 
na stolci sv. Petra tohoto papeže, kdyby 
nebylo tvojí hrdinské víry, milá 
maminko Wojtylová, kdyby nebylo tvé 
důvěry v Boží prozřetelnost a pomoc, 
kdyby nebylo tvé odvahy říci: to dítě se 
narodí, i kdyby to stálo cokoliv.” Neměli 
bychom dnes tohoto svědka víry, 
naděje a lásky, který je vzácným učite-
lem těchto ctností právě v dnešním 
světě, plném pochybností a nejistot. 
Neměli bychom dnes mistra Mariánské 
úcty, která nespočívá v jakémsi 
přemrštěném chování, které vzbuzuje 
spíše úsměv než touhu následovat. 
A možná ještě i dnes bychom chodili na 
lampionové průvody a věřili nesmysl-
ným bájím o ráji bez Boha.
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Nebylo by tohoto papeže…

(pokračování na str. 4)

Pokračování ze str. 1

Anděl strážný s knoflíkem SOS  
v Charitě Třinec

Anděl strážný, dobrý den. Jak Vám mohu pomoci? Těmito slovy již měsíc vítá pracovník 
tísňové péče 15 klientů, kteří zmáčknou červené tlačítko SOS na krabičce. 

Začátkem února, díky programu Prazdroj lidem, získali na 10 měsíců tito klienti zdarma  
sociální službu a krabičku tísňové péče.

Projekt je zaměřen na seniory z oblasti Jablunkovska a Třinecka. Do projektu se přihlásilo 
přes 70 seniorů, kteří měli zájem vyzkoušet osobně přístroj – krabičku i službu tísňové péče.

Koncem ledna 2014 komise vybrala z přijatých žádostí 15 zájemců.
Zatím projekt probíhá bez problémů, klienti jsou spokojení a přístroje - krabičku i službu 

tísňové péče si pochvalují. Díky krabičce se klienti cítí bezpečně a u některých se i mírně 
zlepšil zdravotní stav.

Koncem dubna proběhne druhé kolo a komise vybere pár dalších zájemců, kteří budou 
informováni telefonicky nebo osobně.

V případě jakýchkoliv otázek nebo zájmu si krabičku zakoupit a tísňovou péči si hradit 
z vlastních zdrojů, se může  zájemce obrátit na sociální pracovnici Charity Třinec, která 
službu tísňové péče a krabičku zprostředkuje a zajistí.

Charita Třinec



V 11. čísle Katolického týdeníku byl otištěn přirozenému vnímání a chápání.“ Po mši svaté svého dítěte. Říkal, že  plod  ohrožuje její život 
článek s názvem ČSU: Věřící lidé mají více jsme se shromáždili na Mariánském náměstí, a aby se zachránila, musí podstoupit interupci.  
dětí. Po jeho přečtení jsem se musel zasmát (kousek od kostela sv. Jiljí), kde byl před Maminka to odmítá, odmítá radu lékaře 
a zároveň podivit: že by Bůh stvořil dvě budovou Magistrátu hlavního města Prahy a nechává si své dítě v naději a ve víře, že to 
kategorie žen? Jednu plodnou a druhou zahájen úvodní program. Zde nám byli všechno dobře dopadne. Po sedmém měsíci 
neplodnou? Nebo podmínil plodnost žen na představeni jednotliví zástupci různých nezis- těhotenství pak náhle porodí malou holčičku. 
základě víry? Která bude věřící anebo kových organizací, hnutí a politických stran, Malou holčičku, která jak píše její strýc 
v průběhu života uvěří, tak zůstane plodnou kteří přišli podpořit tuto akci. v rodinné kronice, nejeví vůbec známky života. 
a která ne, tak neplodnou? Vždyť Bůh když Po zhruba hodině jsme vyšli v průvodu A tak její babička ukládá tuto malou holčičku 
něco dělá, tak vždy v „prvotřídní kvalitě s vlajkami, balónky, kříži a transparenty  za kamna na českém malebném statku, aby ji 
a jakosti”. Přeci stvořil člověka k obrazu s nápisy: „Zrušte potratový zákon”, „Dítě je potom krmila. Děťátko nejevilo známky života, 
svému, tak tohle Pán nemohl odbýt. Tohle by vždy nadějí", „Volíme život, ne smrt” či ale babička jej krmila mlékem zředěným vodou 

„Maminko, prosím, nech mě žít”, „Ženy litují a kapátkem mu kapala to mléko zředěné do bylo sousto pro různě feministicky orientované 
potratu”, „Muži litují ztraceného otcovství”, pusinky. Jak píše strýc tohoto dítěte,  po třech skupiny žen a určitě by to prohlásily za 
„Víte, že již 22. den po početí dítěti bije dnech začalo dítě jevit známky života. Radost diskriminaci. Pán Bůh už dopředu věděl, čeho 
srdce?”. Tyto nápisy měly symbolizovat však netrvá dlouho. Desátý den po porodu všeho jsou lidé schopni. Naštěstí se na to 
solidaritu s těmi bezbrannými zabitými  dětmi, maminka dítěte umírá. A drazí přátelé, to dítě nemohou odvolávat a vymlouvat se, všechny 
které nedostaly šanci se narodit. Trasa je moje maminka. Děkuji vám za pozornost.”mají stejnou šanci a výchozí pozici. Takže 
průvodu vedla z Mariánského náměstí po Dalším, který vystoupil na podiu u sochy sv. počet dětí přivedených na svět nebude asi 
ulicích Platnéřská - Křížovnická - Smetanovo Václava, byl biskup Andreas Laun, který je otázkou plodnosti.

V souvislosti s tím nebo v návaznosti na 
„tento problém“ se 29. března 2014 konal 
v Praze již 14. ročník Pochodu pro život, který 
nesl název „Dítě je to nejdražší, co jsme 
dostali”. A tak i naši farníci jeli podpořit tuto 
akci. 

Pochodu předcházela pontifikální mše svatá 
v kostele sv. Jiljí, který je ve správě řádu 
dominikánů a kterou koncelebroval kardinál 
Dominik Duka. Homilii začal z prvního čtení 
knihy Ozeáše a také nezapomněl říci, proč 
jsme sem přišli, proč jsme vlastně tady: 
„Nejedná se o PROTEST proti nepravostem, 
které se dnes dějí ve společnosti, nýbrž 
o MANIFESTACI lásky k životu, od jeho početí 
do přirozené smrti. Každý z nás by měl chránit 
život, který je darem”. Mimo jiné uvedl, že lidé 
už otupěli vůči zlu a křivdám, které se dějí 
bližním. Dokonce i strážci pořádku s kolty dole 
u pasu dělají kolikrát z různých důvodů 
mrtvého brouka.  

Mluvil o problému, který mnoho z nás  zažilo 
a který známe. Když jsme si jako sourozenci 
kolikrát ubližovali, často se ozvalo:  „Přestaň, nábřeží - Národní třída - 28. října až na rakouským římskokatolickým knězem, morál-
nech toho, počkej, já to povím tátovi a uvidíš, Václavské náměstí k soše sv. Václava. ním teologem a pomocným biskupem salcbur-
co ti udělá.” Kolik dětí tuto větu ale nemůže Tam nás pozdravil opat premonstrátského ské arcidiecéze. Rovněž i on nám předal své 
vyslovit…. Buď nejsou děti nebo tátové. Tato kláštera Želiv, Jáchym Jaroslav Šimek, který svědectví: „Jsem velice rád, že jsem zase 
situace ve starém zákoně u Izraelitů většinou se s námi podělil o své svědectví. mohl přijet vás navštívit. Ten veliký problém, 
nenastala, protože rodiny byly úplné, byl tam Řekl: „Dovolil bych si říci malou story, která který nás spojuje, je mezinárodní, globální. 
vždy otec i matka. se stala na začátku minulého století. Bylo to A chceme-li proti tomuto ďábelskému pokuše-

Zmínil také jednu situaci, která se stala na v roce 1924, kdy dva mladí lidé, zamilováni do ní opravdu natrvalo zvítězit, musíme se spojit. 
Slovensku. Dva studenti, kteří se hlásili na sebe, se rozhodli, že spolu uzavřou církevní Musíme sjednotit své síly, a to nad rámec 
školu, měli v přihlášce vyplnit kolonku „rodič I” sňatek. A tak se také stalo. Krátce na to mladá národů. Přece to není jenom otázkou víry, 
a „rodič II”.  Smáli jsme se tomu v kostele paní, novomanželka, otěhotněla. Byl to okam- nemůžeme říkat: křesťané proti potratům, to je 
a kardinál dodal: „Ano, možná je to úsměvné, žik veliké radosti. Drazí přátelé, tato radost přeci přirozená záležitost. To je otázka 
ale já bych řekl, že je to k pláči. Přeci jestliže však netrvala dlouho, protože mladá maminka zdravého rozumu. Bůh vepsal každému 
tento fakt postavíme před člověka moudrého onemocněla tuberkulózou. A tak lékař této člověku do srdce desatero Božích přikázání. 
a rozumného, je to přeci naprosto proti jeho mladé mamince doporučoval, aby se zbavila A všiml jsem si, že i sami katolíci mají problém 
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Poděkování

Jak jistě víte, od ledna do března probíhal navrhnout řešení pro konkrétní rodinnou situaci. 
v naší farnosti Kurz efektivního rodičovství Věřím, že si každý odnesl z KER-u to, co ho 
(KER) pod vedením vyškolených lektorů- nejvíce zaujalo, oslovilo, čemu se chce naučit 
manželů z Českého Těšína. Setkávali jsme se v relaci k dítěti, co je pro něho důležité, ať už 
každé úterý 9 týdnů po 4 hodinách. Asi se teď přišel na tato setkání s jakýmikoliv očekáváními. 
nejeden z vás ptá: Co tak dlouho, přece Já osobně jsem se cítila velmi mile a příjemně 
4 hodiny můžu strávit úplně jinak! Ano, i to je v partě skvělých lidí, a za nová kamarádství i 
pravda…Faktem ale je, že jsme toho probrali otevřenost všech děkuji! 
opravdu hodně: od stylů výchovy dětí, rodinných Ze srdce chci poděkovat Otci Františkovi za 
konstelací, životního stylu a rodinné atmosféry, vřelé přijetí a umožnění průběhu akce u nás 
přes hodnoty, úlohu dědičnosti, pochopení v Třinci. Pán Bůh zaplať!
chování dítěte, jeho povzbuzování, až Dovolím si malé shrnutí: kurzu se nás 
k širokému tématu komunikace mezi rodiči a zúčastnilo celkem 13, trochu se zklamáním 
dětmi. V závěru jsme se věnovali tématu musím konstatovat, že jen 3 osoby z třinecké 
„rodinné rady či schůzky“. Nebudu vyjmenová- farnosti. Nicméně další KER-y se už chystají 
vat všechno - byl čas na sdílení se v celé v jiných farnostech. Bližší informace o dalších 
skupině a ve dvojicích, na zamyšlení se nad kurzech z Centra pro rodinu, Ostrava na 
vlastním postojem k dětem, na ztvárnění webových stránkách:  
daného příkladu-problému ve scénkách a další. kurz-efektivniho-rodicovstvi.webnode.cz
Témata obohacovaly praktické příklady lektorů-

Luckarodičů čtyř dětí, a našim úkolem nejednou bylo 

asi ve třech bodech, kdy jim připadne velmi a pochopí, že nemůžou zabít nevinného 
zatěžko, aby zastávali učení katolické církve. člověka. Říkal jsem paní Rebecce, že bychom 

Je to například potrat v případě postiženého mohli mít přednášky spolu a mohli bychom 
dítěte. Když jsem se měl narodit já, moje společně hovořit o tom, jak je potřeba bránit 
matka  měla právo a mohla jít legálně na potrat potratům i v případě tělesného postižení 
z důvodu tělesného postižení dítěte. Protože já a znásilnění.
jsem byl postiženým dítětem. Když  jsem se A třetí bod, který vidím jako sporný, že je pro 
potom narodil, protože maminka si mě katolíky velmi těžké přijmout otázku trestání 
nechala, tak  lékař mě  prohlédl a konstatoval: potratu. Mnozí říkají: ano, potraty zakázat 
ano, postižení tu je, on snad sice bude scho- a nedovolit, ale když pak přeci k nim dojde, tak 
pen  vykonávat nějaké povolání, něčemu se přece nemůžeme ty lidi za to trestat. Ale já tady 
vyučit, ale jistě nebude moci se stát knězem. tvrdím, pokud stát zaručuje ochranu majetku, 
A jak vidíte, mohl jsem se stát i biskupem. Ale proč by neměl zaručit i ochranu dětí, nevinných 
já to dobře vím, že moje maminka by byla dětí. 
raději sama zemřela, než aby dala můj život. Už se budu muset rozloučit, ale chtěl jsem 

Potom je tu ovšem ještě další případ, to jsou ještě říci jednu takovou věc. Když jsme tady 
další otevřené dveře do světa zla a to jsou jeli, vezl mě jeden mladý muž od nás ze 
případy, kdy jsou ženy znásilněny. Znám jednu Salzburgu a řekl mi takovou myšlenku: Za 
ženu, Kanaďanku, která měla být potracena. 20 let se všechno změní a lidi určitě pochopí, 
Její matka to ale nemohla provést a tato dívka že provádět potraty je veliký zločin. A to bych 
potom byla předána k adopci. A když potom chtěl říci na závěr: jsem přesvědčen, že jednou 
tato dívka jako dospělá pátrala po své matce, přijde den, i když se vám to dnes může zdát 
podařilo se jí matku najít a obě ženy se usmí- beznadějné, kdy všichni lidé pochopí, že každý 
řily a padly si okolo krku. Tato žena nyní  půso- život musíme chránit a musíme chránit život 
bí jako aktivistka pro život, jezdí po světě, nenarozených dětí. Věřím, že jednou opravdu 
jmenuje se Rebecca Kiessling (pro ty co umí toto všichni lidé pochopí. Děkuji vám za vaši 
anglicky, více na www.rebeccakiessling.com). trpělivost, za vaši přítomnost a doufám, že se 
Ona je schopná argumentovat v případě, že zase někdy uvidíme“.
někdo řekne: potraty samozřejmě ne, ale co Poté společnou modlitbou a poděkováním 
v případě znásilnění? Ona na to odpovídá: aha, Pánu Bohu byl program oficiálně ukončen.
tak vy si myslíte, že mě můžete zabít. A ten Letos akci mimořádně přálo i počasí, takže 
druhý samozřejmě řekne: ale kdepak, to jsem jsme se domů vraceli spokojení a šťastni, že 
nemyslel. A paní Rebecca odpoví: ale ano, jsme mohli podpořit dobrou věc. Reportáž 
vždyť přesně to říkáte. Pokud můžeme zabíjet o této akci jste mohli shlédnout 13. 4. 2014 
děti počaté ze znásilnění, pak byste mě mohl na ČT.
zabít, protože já jsem byla počatá při znásilně-

AKOLYTA JAN a DANIELní. A při takové příležitosti lidé prozřou 

Upřímné Pán Bůh zaplať Chrámovému 
sboru Laudamus za vedení a krásné zpěvy 
při pobožnosti křížové cesty a následné mši 
svaté.

Poděkování patří také všem ministran-
tům, akolytům, varhaníkům, společenství 
mužů, sympatikům Radio Maryja a se-
niorům, farní mládeži a společenství matek 
za vedení pobožnosti křížové cesty, které 
byly pro nás nevšedním duchovním oboha-
cením.

Marie Brzezinová

KER

*  *  *

Spiritus
Poslední den tvůj nastal,
protože i zítra by si chlastal.

Navlékáš dny po hltech
na šňůru pro oběšence,
však ty sám do ní nechceš dát svou 
hlavu.

Strkáš tam ve strašném řevu 
děti a hodnou ženu svou,
jež za tebe stále prosí,
vždyť dávnou tvář tvé lásky 
v sobě nosí.

Nedbáš na vzlykot a slzy, 
jen abys brzy mohl znova pít –
tak přišel jsem tě zaskočit.

Cítím tvůj dech jak satanovu sloj
a vyzývám tě v boj o duši,
která z ráje 
má je!

Pro lásku ženy, 
jež v rukách probírá slzy z růže
učiním z tebe muže 
probraného z mrákot opilství.

Nemoc oslabí tě 
a slabý jako dítě 
budeš prosit o pomoc,
tehdy den navštíví tvou noc.

První den tvůj nastal,
protože někdo se tě zastal.

Věnováno všem, kdo bojují a při tom 
milují.

AVE

Rudinec Stanislav



Mk 16, 15-20

„Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba”

Jak myślicie, w jaki sposób Pan Jezus wstąpił do nieba? 
Przyjechała po Niego specjalna niebieska winda, czy może 
wyczarterowany samolot? A może pojawili się aniołowie z naj-
nowszym modelem GPS-a i eskortowali Go przez podniebne 
przestworza? A może było zupełnie inaczej? Chyba nie dowiemy się 
tego aż do czasu, kiedy sami tam nie pójdziemy. Może właśnie 
w czasie swojego wniebowstąpienia Pan Jezus przecierał nam 
szlak, byśmy przypadkiem nie zabłądzili?

Tak chyba nie myśleli wtedy apostołowie, ponieważ stali z zadar-
tymi głowami i wpatrywali się w niebo. Niejednemu z nich pewnie 
kręciła się w oku łza… Chyba bali się, że już nigdy nie zobaczą Pana 
Jezusa. Ależ się zdziwili, kiedy pod koniec swego życia krok w krok 
pobiegli tą samą drogą, którą dzisiaj poszedł Pan Jezus!

JEŽÍŠ ODCHÁZÍ K OTCI

Když se Ježíš před svým nanebevstoupením loučil s apoštoly, řekl 
jim důležitá slova, která platí i pro nás. Jak je můžeme naplnit? Když 
budeme každou situaci přetvářet do té podoby, jakou by jí chtěl dát 
Bůh.

Vyber ke každé špatné vlastnosti nebo situaci jinou – dobrou, která 
by špatnou mohla napravit, a dopiš ji do tabulky. Tajenkou budou 
Ježíšova slova.

1 – zlo, 2 – urážka, 3 – smutek, 4 – prospěchářství, 5 – nesvornost, 

6 – zoufalství, 7 – hádka, 8 - zamračený obličej, 9 – lenost, 

10 – nenávist, 11 – pochybnost, 12 – tma, 13 – lež, 14 – rozbroje 

Nápověda slov: jednota, láska, dobro, usmíření, naděje, víra, nezištnost, 
odpuštění, pokoj, pracovitost, pravda, radost, světlo, úsměv.
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Wniebowstą pienie Pańskie 

Dětskou stránku připravují Lucka a Eva

Malá schola v Tyře
V pátek 28.3.2014 jsme se vydali na chatu Boszczyk do Tyry, 

která patří naším bratrům evangelíkům. Sraz byl na konečné v Tyře, 
kde se sešlo 14 dětí. Dál se už vezla jen zavazadla a děti musely po 
svých. Hned po lesní cestě dostaly dotazníky, které s pomocí 
ostatních vyplnily. Poté proběhla zkouška zpěvu a po ní večeře. 
Následovalo čtení již vyplněných dotazníků, díky kterým se děti 
navzájem více poznaly. Den jsme zakončili společnou modlitbou 
a čtením příběhu na dobrou noc.

V sobotu ráno některé děti nemohly dospat a vstávaly už před 
oficiálním budíčkem. Po snídani se opět zkoušelo a pak se vyrazilo 
ven. V lese si děti zahrály několik zábavných her na biblické téma, 
které měly na konci vždy nějaké ponaučení např. O dobrém pastýři, 
kdy děti měly zavázané oči a hledaly cestu do ovčince jen podle 
hlasu dobrého pastýře. Po návratu do chaty na nás čekal dobrý oběd 
a pak následoval krátký odpočinek. Vzápětí k nám dorazila vzácná 
návštěva! O. Adrian nám přijel sloužit mši sv. a také přivezl něco 
sladkého na zub. Odpoledne jsme šli ještě na procházku, kterou děti 
zakončily u milované houpačky. Následovala zkouška a po večeři se 
děti s čelovkami na hlavě vydaly na křížovou cestu, při které 
obětovaly svoje radosti i starosti ztvárněné ve vlastnoručně 
nakresleném obrázku či napsaném dopisu. Po cestě dokonce nesly 
vlastnoručně vyrobený kříž. Večer ještě na ně čekal biblický kvíz 
a pak už „hajdy do peřin“.

V neděli po snídani se zpívalo naposled a pak se šlo ještě ven. Po 
obědě se děti balily a uklízely. Ještě poslední úsměv na společné 
foto a už vyrážíme zpátky do svých domovů naplněni krásnými 
zážitky, ale i smutkem, že to tak rychle uteklo. Na závěr bych ráda 
poděkovala Lucce a Markovi za super program, Romanovi za 
organizaci, Monice a Majce za starost o naše hladová bříška a také 
všem zúčastněným. Věřím, že to nebyla poslední akce svého druhu.

Péťa

Děti, mládeži, pojďte s námi dne 8.5.2014 na Kozubovou. 
Pojedeme autobusem v 7.30 hod. z pod kostela.

Częstochowa pouť

Zveme všechny děti a rodiny dne 22.6.2014 do Czestochowe.
Odjezd je v 7 hod. od polské školy v Třinci.
Cena – 200 Kč dítě, 250 Kč dospělý.
Pojeďte s námi prožít krásný den v blízkosti Panny Marie.  

Na obě akce se můžete přihlásit u farní tety Silvy

S.krezelokova@seznam.cz, tel. 605 325 749

Kozubová

Rok s rokem se sešel a my vás děti zveme na den plný smíchu 
a zábavy, který se bude konat v sobotu 31. 5. 2014. Sejdeme se 
u farní budovy  ve 14 hod.  Kromě mše svaté si odpoledne si 
zpestříme soutěžemi, fotbalem, opékáním párků. Nezapomeňte 
si vzít sebou pití, chleba, párek a dobrou náladu.

Na všechny se moc těší mládež a farní teta.
Silva

Den dětí

Co jsme prožili…  

*  *  *

*  *  *



„To jest mój Syn umiłowany, w którym mam związane z naszym kościołem. Pomimo tego a taky proto, že jsem si to prostě oblíbil. 
upodobanie, Jego słuchajcie“. niestety tylko w czasie świąt, w niedzielę i Dominik Kupczak - 14 let:

w dniach rekolekcji nasz kościół jest pełen Mt 17,5 Já ministrantuji teprve dva roky. K ministrantová-
wiernych, którzy czują potrzebę bycia z Panem ní mě přivedl můj kamarád Tomáš. Na ministran-
Bogiem i dziękowania za otrzymane dary. Nie „Nie zabijaj czasu – choćby najkrótszej chwili. tování mám rád to, že jsem blízko oltáře a tak 
tylko w dniach świątecznych, ale i w dniu Została ci ona dana przez Bożą opatrzność, Bóg lépe prožívám mši svatou. Teď už ministrantová-
powszednim towarzyszą w służbie przy ołtarzu jest w niej obecny. To On wzywa cię do ní beru jako službu Pánu Ježíši. 
nasi akolici i ministranci. Chociaż każdy z nich zastanowienia się i do wyboru, do podjęcia Lukáš Kupczak - 10 let:
ma pełno swoich obowiązków w rodzinie, decyzji, wszystko po to, abyś coraz bardziej Ministrantuji od svých 8 let, protože můj bratr už 
w pracy, w szkole znajduje czas, by brać udział stawał się człowiekiem“. byl ministrantem. Raději jsem u oltáře, protože to 
w spotkaniach młodych, adoracjach i służbie Michel Quoist mám všechno blíže, než když sedím v lavici. Rád 
Bogu. Przynajmniej kilka bardzo pięknych  zvoním zvonkama a chodím s konvičkama.
świadectw, które może pomogą tym, którzy W czasie naszego codziennego przeżywania Paweł Miarka - 9 lat:jeszcze są niezdecydowani do włączenia się dnia nie zastanawiamy się często, że z dnia na Ministruję od 8 lat. Ministrować zacząłem sam. w aktywne życie w naszej parafii:dzień może się w nim coś zmienić. Czasem Chciałem spróbować i spodobało mi się. Chcę Ondra Brodzki - 23 let:zmiany są zależne od nas, czasem nie. Musimy dalej pomagać w tej służbie i być blisko Boga.Studuji stavební fakultu v Ostravě. U oltáře jsem stale pamiętać, że Bóg jest z nami we wszystkich 

Daniel Jaś - 30 lat (ojciec):jako ministrant začal sloužit po svém prvním okolicznościach. Kiedy się modlimy, zwłaszcza 
Wiem, że gdyby nie urodziłem się w rodzinie svatém přijímání. Asi po roce jsem ale ministran-wtedy, kiedy usilnie o coś prosimy, jesteśmy 
chrześcijańskiej, nie było by tej służby Minist-tovat přestal. Po vysvěcení kaple u nás na gotowi obiecać Panu Bogu wszystko, czego 
ranta. Służbę rozpocząłem w dzień mojej Osůvkách (tento rok to již bude 10 let) - tam zażąda. Ale kiedy zjawi się krzyż, wtedy nasze 
pierwszej komunii świętej razem z mym kuzynem každou třetí neděli v měsíci ministrantuji. Pořád serce staje się bojaźliwe i zapominamy o naszej 
Markiem. A właściwie za to, że tak się stało, mě to ale „táhlo“ sloužit u oltáře i v našem farním gotowości dźwigania swojego krzyża. Uciekamy 
zawdzięczam Ojcu Pawłowi Stefanowi, który kostele. K tomu jsem se odhodlal až minulý rok od krzyża, gdy żyjemy tak jak nam się podoba i 
w tym czasie był wikarym w naszej parafii. Cały a rozhodně toho nelituji. Je to jedna z nejkrásněj-jak nam wygodnie. Uciekamy od krzyża, gdy 

ších věcí, být tak blízko Svatému proměňování. przebieg prowadzenia nas -ministrantów stał się nasze rozczarowania zaspakajamy w różnych 
Proto bych chtěl povzbudit všechny kluky, i ty dla mnie drogą, na którą wkroczyłem i póki Pan nałogach. Uciekamy od krzyża, gdy brak nam 
starší, kteří ještě u oltáře neslouží a mají tu będzie wspomagał, chcę wiernie kroczyć po tej miłości do naszych starych, często schorowa-
touhu, aby našli odvahu a určitě přišli. drodze dalej. Być ministrantem jest dla mnie nych rodziców lub bliskich potrzebujących naszej 
Dominik Byrtus - 22 let: koniecznym zatrudnieniem, mianowicie służenie pomocy. Może nasze codzienne sprawy, praca, 

Panu Bogu kształtuje moje życie i pomaga V našem farním kostele sv. Alberta jsem začal interesy, styl naszego życia, wygodnictwo 
w zbawieniu duszy.ministrantovat před necelým rokem za celkem zawładnęły naszym sercem i wtedy zapominamy 

zajímavých okolnosti. Kamarádi ministranti se o Bogu, nie wierzymy w Niego i w Jego Miłość 
přihlásili na fotbalový turnaj, kterého se směli do nas. Nie pozwólmy, by Pan Jezus w okresie I jeszcze jedno piękne świadectwo o rodzinie, 
zúčastnit pouze současní nebo vysloužilí Wielkiego Postu znowu pozostał samotny. Gdzie która od lat swój wolny czas ofiaruje Panu Bogu 
ministranti. Jelikož já hraju fotbal poměrně často byli wszyscy, których nauczał, których uzdrawiał, oraz służbie w naszej parafii. W kwietniu 
a velice rád, tak jsem se rozhodl, že s ministro-którym pomagał, w chwili kiedy umierał na towarzyszył podczas Mszy Świętej przy ołtarzu 
váním začnu i tady v Třinci. Ministrantem jsem již krzyżu? Czy mniej bolą rany, które zadajemy swemu ojcu Danielowi syn Joachim, który ma 
byl v kostele v Ropici v době, kdy jsme bydleli Jezusowi dzisiaj swoją obojętnością, niewiernoś- dopiero 4 lata. W tej rodzinie wiara jest 
v této vesnici. Vzpomínám si, že jsem velice rád cią, pychą, bezdusznością? Wiara nie jest czymś przekazywana z pokolenia na pokolenie. Już 
sloužil Bohu u oltáře, i když mi bylo teprve 8 – 9 wstydliwym. Przestajemy się modlić w rodzinach prapradziadek Tadeusz pielgrzymował z krzyżem 
let. V Třinci jsem na to navázal. Může se zdát, že i nie bardzo już wiadomo, kto jest wierzący, a kto i całą swoją rodziną do bazyliki w Frydku. 
jsem to udělal kvůli fotbalu, ale já to beru jako nie. Często słyszymy narzekanie na brak czasu. Prababcia Helena przechowywała krzyż z wiel-
vůli Boží. Bůh si často najde zajímavý způsob, Wiele się usprawiedliwia brakiem czasu na kim poszanowaniem, dbała o religijne wycho-
jak člověka k sobě přitáhnout a nyní jsem Mu za modlitwę, na udział we wspólnotach, na zajęcie wanie swojej rodziny oraz przez długie lata 
to moc vděčný. Druhým důvodem, proč jsem się rodziną, na opiekę nad chorymi. Czy jednak 

pomagała w naszym kościele. Babcia Danka 
opět začal s ministrováním, bylo to, že měsíc takie nasze oświadczenie usprawiedliwia nas 

zapoczątkowała spotkania podwórkowych kółek 
před zmiňovaným fotbalovým turnajem jsem w oczach Boga? Człowiek wierzący wie, że ma 

różańcowych oraz od początku organizowała přistoupil k svátosti biřmování a jako svého dosyć czasu, by wykonać wszystko, czego 
pielgrzymki autokarowe do bazyliki frydeckiej. biřmovacího patrona jsem si zvolil sv. Dominika oczekuje od niego Bóg. On wyznaczył zadania, 
Ojciec Daniel, długoletni ministrant, jest bardzo Savia, který je rovněž patronem ministrantů. On zna nasze możliwości, On daje czas. 
aktywny we wspólnocie kościoła. A krzyż nadal Chtěl jsem si ke svému patronu vybudovat Dlaczego niektórzy nigdy nie narzekają na brak 
świadczy o Bogu. Towarzyszy od dłuższego osobnější vztah.czasu, natomiast inni, chociaż czynią niewiele, 
czasu w drodze krzyżowej dzieci i ich rodzin czasu ciągle im brakuje? Jest tylko jedna Petr - 16 let:
z Trzyńca do Kaplicy na Osówkach. Dlatego nie odpowiedź: czas ma ten, kto kocha. Matka O ministrantování jsem uvažoval už dříve, ale 
dziwi nikogo, że mały Joachim tak radośnie kochająca swoje dzieci, zawsze ma dla nich neodhodlal jsem se k tomu, že bych sám od 
przeżywa spotkania z Panem Bogiem i minist-czas. Zakochani znajdą czas na spotkanie. Ten sebe zašel do sakristie. Do kostela jsem chodil 
rantami u stóp ołtarza.kto nie kocha, nie ma czasu ani dla Boga, ani dla docela často. A toho si nejspíše všiml Otec 
Kiedy ostatnio przeżyłeś radość z modlitwy, Mszy bliźniego, ani dla siebie. Ludzie, którzy Adrian, protože jednou mě vytáhl z lavice a řekl, 
świętej, spotkań w kościele? Kiedy poczułeś prawdziwie kochają, potrafią jedną godziną abych šel ministrantovat. No, a tak jsem šel. 
natchnienie, by być hojnym dla Boga i dać mu swego życia nakarmić wielu potrzebujących. Jsem ministrantem rád, protože je to o hodně 
więcej czasu? Kiedy nie skąpimy Bogu czasu na Nasza parafia należy do tych większych i lepší než „jenom sedět“ v lavici. Od té doby 
modlitwę, On w przedziwny sposób poszerza liczniejszych, w których działa wiele różnych ministrantuji a učím se co a jak se dělá. Není to 
nasz czas, tak, że z wszystkim zdążymy!wspólnot, grup modlitewnych, chór, schola, nijak zvlášť těžké. U ministrantování jsem zůstal, 

spotkania z Pismem świętym i inne akcje protože tím alespoň trochu pomohu ostatním Irena Szymonikowa
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Turecko

Osmidenní poutní zájezd děkanátu Frýdek 
ve dnech od 9.9. do 16.9.2014. Cena 
20.900 Kč zahrnuje letenku, letištní 
poplatky, 7x ubytování v hotelu*** včetně 
polopenze, transfer a dopravu po Turecku 
klimatizovaným autobusem, kompletní 
pojištění a služby průvodce. 

Přihlásit se můžete ve farnosti Hnojník, 
tel.: 558 696 239, 731 625 655

Svatý Antonínek - farnost Blatnice pod 
sv. Antonínkem 15.6.2014

Šaštín - Slovensko  15.9.2014 

Koclířov 4.10.2014

Vážení farníci, závazné přihlášky 
a informace na telefonním čísle 
606 127 702  a  558 996 282.

Podrobné informace budou písemně včas 
oznámeny.

D. Paduchová
K. Hotařová

Poutě do Medjugorje

Festival mládeže 31.7. - 10.8.2014

Rodiny 5.8. - 14.8.2014

Bližší informace: 

Stanislav Franek tel. 774 218 970

Agata Kowalczyk tel. 775 229 948 

Częstochowa

Rok s rokem se sešel a máme tady další 
pouť do Częstochové, na kterou zveme 
děti, mládež, rodiny a všechny, kdo by 
chtěli prožít krásný den v blízkosti naší 
matky Marie.

Pouť se koná dne 22.6.2014. Cena je 
200 Kč za dítě a 250 Kč pro dospělého.

Někteří si řeknou - tolik peněz, kde to 
máme vzít. Sama vím, že to není lehké, 
ale vždy se dá něco odepřít a ty penízky 
nějak dát dohromady. Opravdu to stojí za 
to. Můžete se podívat na fotky z minulých 
ročníků.

Zájemci se mohou přihlásit u Silvy 
Kreželokové, tel.: 605325749, 
e-mail: s.krezelokova@seznam.cz

Můžete jet i s kočárky. Je nutný platný 
cestovní doklad.

Poutní zájezdy
Stejně jako v loňském roce povedou 
nedělní Křížové cesty, 
které začínají od 16:15 
hodin, jednotlivá farní 
společenství:

  9.3. - Společenství 
mužů

16.3. - Sympatycy Radia Maryja 
a společenství seniorů

23.3. - Farní mládež

30.3. - Společenství matek

  6.4. - Chrámový sbor Laudamus

13.4. - Společenství mužů

Křížová cesta

Eliška Golasowská 

Anna Vondráčková 

Anna Szotkowská 

Samuel Cieluch 

Jakub Caputa

Maxmilián Vrbica

Vojtěch Pustovka 

Vendula Zwrtková

Ester Kolesárová 

Beata Mikulicová 

Viola Janoczková 

Buď Bohu chvála, dík a čest 
a pozdravení, že vzešla nová 
ratolest na vinném kmeni! 

Z milosrdenství Otcova jsme údy 
těla Kristova a putujeme s ním za 
Božím královstvím.

Josef Ramsza (70)

Žofie Putniorzová (90)

Anna Sikorová (65)

Karel Günter (81)

Bronislav Labuda (79)

Marie Hliśnikowska (87)

Halina Sikorová (42)

Jiří Fiala (64)

Marie Vávrová (87)

Imrich Benedik (77)

Rudolf Franek (87)

Wanda Delongová (88)

R.I.P. 

Z vody a Ducha svatého 
se narodili 

Rozloučili jsme se

*  *  *

*  *  *

*  *  *

Czas ofiarowany Panu Bogu



§ §Neděle 4.5.2014 – 3. neděle velikonoční; Mše svatá v Nemocnici Sosna je každou 
6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 10.00 česky. sobotu od 15.30 hodin. Půl hodiny před 

začátkem mše svaté je možno přistoupit §Neděle 11.5.2014 – 4. neděle velikonoční; 
ke svátosti smíření.6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

Redakce neručí za jazykový sled jednotli-§Středa 14.5.2014 – svátek sv. Matěje, 
vých mší svatých. Sledujte vývěsku 

apoštola.
v kostele!

§Pátek 16.5.2014 – svátek sv. Jana 
Nepomuckého, kněze a mučedníka, 
hlavního patrona Čech

§Neděle 18.5.2014 – 5. neděle velikonoční; 
6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 10.00 česky.

§Neděle 25.5.2014 – 6. neděle velikonoční; 
6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

§Čtvrtek 29.5.2014 – Slavnost Nanebe-
vstoupení Páně.

§Sobota 31.5.2014 – svátek Navštívení 
Panny Marie.

§Neděle 1.6.2014 – 7. neděle velikonoční; 
6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 10.00 česky.

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

§Poslední neděle v měsíci  - Mariánské 
večeřadlo.

§V mariánském měsíci květnu se koná 
během týdne po večerní mši svaté a 
v neděli od 16.30 Májová pobožnost.

§Každý 28. den v měsíci se modlíme spolu 
s ostatními farnostmi v naší zemi za český 
národ.

§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 Milosr-
denství.

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

§Mše svatá v Domově pro seniory na 
Sosně je každý pátek v 15.30. Půl hodiny 
před začátkem mše svaté je možno 
přistoupit ke svátosti smíření.
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3. neděle velikonoční (4.5.)
1. čtení: Sk 2,14.22-33; 2. čtení: 1 Petr 1,17-
21; Evangelium: Lk 24,13-35
Žalm: odp. Ukaž mi, Pane cestu k životu.
Ref. Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia. 

4. neděle velikonoční (11.5.)
1. čtení: Sk 2,14a.36-41; 2. čtení: 1 Petr 
2,20b-25; Evangelium: Jan 10,1-10
Žalm: odp. Hospodin je můj pastýř, nic 
nepostrádám.
Ref. Pan mym pasterzem, nie brak mi 
niczego.

5. neděle velikonoční (18.5.)
1. čtení: Sk 6,1-7; 2. čtení: 1 Petr 2,4-9; 
Evangelium: Jan 14,1-12
Žalm: odp. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé 
milosrdenství, jak doufáme v tebe.
Ref. Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana.

6. neděle velikonoční (25.5.)
1. čtení: Sk 8,5-8.14-17; 2. čtení: 1 Petr 3,15-
18; Evangelium: Jan 14,15-21
Žalm: odp. Jásejte Bohu, všechny země.
Ref. Niech cała ziemia chwali swego Pana.

Slavnost Nanebevstoupení Páně (29.5.)
1. čtení: Sk 1,1-11; 2. čtení: Ef 1,17-23; 
Evangelium: Mt 28,16-20
Žalm: odp. Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin 
vystupuje za hlaholu polnice.
Ref. Pan wśród radości wstępuje do nieba.

7. neděle velikonoční (1.6.)
1. čtení: Sk 1,12-14; 2. čtení: 1 Petr 4,13-16; 
Evangelium: Jan 17,1-11a
Žalm: odp. Věřím, že uvidím blaho od 
Hospodina v zemi živých.
Ref. W krainie życia ujrzę dobroć Boga.

Nedělní liturgie
v květnu

Pořad bohoslužeb v květnu

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Příští číslo MOSTu 

vyjde 1. června 2014. 

Příspěvky můžete zasílat 

do 21. května 2014.

Úmysly apoštolátu 
modlitby – květen 2014

Denní modlitba Apoštolátu
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 na-
šeho 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. Všeobecný úmysl: Aby hromadné sdělo-
vací prostředky byly nástrojem sloužícím 
pravdě a míru.
2. Evangelizační úmysl: Aby Maria, Hvězda 
evangelizace, směřovala poslání církve 
k ohlašování Krista všem lidem.
3. Národní úmysl: Aby doba přípravy na 
kněžství byla pro bohoslovce školou svatosti 
a moudrosti.

Z vody a Ducha svatého 
se narodili 

Ondřej Filip Špita

Do věčnosti nás předešli

Josef  Holeksa   80

Jan Sekerka      84

Amalia Kaletová  78

Władysław Porosz    85

Monika Aresinová   84

Bronisław Lupiński  82

R.I.P. 
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