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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 

Stvoření světa - den čtvrtý

(pokračování na str. 3)

Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy. 
Bůh je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí, aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, 
že to je dobré.

Gen  1, 16 - 18  



Nesmíš být nikdy líný krásné hlasy, ale špatnou techniku, protože se 
nesmíš se práce bát nikdy nezajímala o to, jak se svým hlasem 
jen se snaž pracovat, jak se zdokonalovat, aby pro věřící 
jak nejlíp to znáš v kostele byl jejich zpěv nejen „křížovou 
co děláš to dělej rád. cestou“, ale také krásným zážitkem. A je velká 

škoda, že nevyužijí plně svůj potenciál 
Nevím, jestli text písně, kterou zpíval a hřivnu, kterou dostala. Člověk se musí celý 

Waldemar Matuška, správně vystihuje téma, život něco učit. Kdyby si operní zpěvák řekl ve 
o kterém bych chtěla psát. Možná by bylo třiceti, že už toho umí dost a nepracoval na 
lepší: co děláš – to dělej dobře. Už svatý svém hlase, asi by brzy dozpíval.  
Benedikt říkal: „Modli se a pracuj“ a určitě by Maminka často sleduje přenosy bohoslužeb 
se na nás nezlobil, kdybychom to trošku v televizi (velké Pán Bůh zaplať za tuto 
doplnili: „Modli se s důvěrou ke svému možnost), ale mne někdy napadají úvahy 
Spasiteli a pracuj nejlépe jak umíš, ku o tom, jaký obrázek si asi udělá nevěřící 
prospěchu všech.“ člověk, když vidí partu lidí, kteří mají odvahu 

Ježíš sám nás nabádá: „Buďte dokonalí, tak zpívat před televizními kamerami, nemají ani 
jako je Váš Otec v nebesích“. Možná nás dobře naladěnou kytaru, jsou neustále falešně 
napadne, jak já obyčejný člověk mohu být a zpívají písničky, které mají naprosto 
dokonalý jako Stvůrce a Pán vesmíru. No amatérsky „vecpané“ slova do melodie, kterou 
upřímně, tak dokonalí být opravdu nemůžeme, původně zpíval kdo ví kdo a kdo ví s jakým 
ale měli bychom se aspoň snažit. Někdy mám textem.
trochu pocit, že v určitých situacích věřící Možná teď někdo namítne, ale buďme rádi, 
„hřeší“ na zbožnost a shovívavost svých že máme mladé v kostele, jenom ať zpívají. 
spolubratří a spolusester. Lektor, který čte Ano, buďme vděčni za naši mládež, ale veďme 
čtení bez přípravy, luští každé druhé slovo a je k tomu, aby byli zodpovědní a sebekritičtí, 
plete si tečku s čárkou, si možná myslí, že není aby měli snahu se zdokonalovat a sebevzdělá-
důležitá forma, ale obsah, který nám Bůh vat. Vždyť oni jednou budou vychovávat další 
sděluje. Ano, je pravda, že důležitý je obsah, generaci, a pokud jim nevštípíme určitá 
ale Boží slovo je velkým darem, je klenotem, pravidla a nepovedeme je k sebezdokonalová-
který by si zasloužil být zasazen do diamantu. ní, u dalších generací ten cit pro krásu a 
Jistě, není každý obdařen darem pěkného „dokonalost“ vymizí úplně. 
přednesu a co si budeme povídat i tréma často Abych nekončila tak kriticky, chtěla jsem 
udělá svoje, ale hodně věcí jde nacvičit a vyzdvihnout práci všech, kteří se ke svým 
pokud nejsem schopen čtení přečíst jak se říká úkolům staví opravdu poctivě – ať už těch, 
„z fleku“, můžu si čtení přece připravit. Nechci, kteří slouží u oltáře nebo za varhanami. Velké 
aby to vyznělo jako výtka pro naše lektory, poděkování obětavcům, kteří organizují akce 
protože oni odvádějí velký kus práce pro naši pro děti a mládež, všem členům chrámového 
farnost a patří jim za to velké poděkování. Není sboru za velké úsilí a také vedoucím i dětem 
jednoduché si stoupnout před kostel plný lidí malé scholy. To jsou příklady velké snahy o to, 
a číst, ale buďme k sobě přísní a ptejme se: aby bohoslužby byly opravdu krásné a farnost 
„Mohl jsem udělat něco pro to, abych to přečetl byla živá. Všem, kteří se snaží o dokonalost 
lépe, mohl jsem přípravě věnovat více času?“ a pracují na sobě, na hřivnách, které jim Bůh 
V některých farnostech pořádají pro lektory svěřil, velké Pán Bůh zaplať. 
speciální kurzy, kde jim odborníci na přednes HW
ukazují, jak správně vyslovovat a intonovat. 
Možná by něco podobného nebylo špatné 
udělat i v naší farnosti. U nás je navíc problém 
dvojjazyčnosti a někdy opravdu lituji věřící 
polské národnosti, kteří musí nevýslovně trpět, 
když jim někdo tak neskutečným způsobem 
„hyzdí“ tak krásnou řeč, jakou je polština. 
A přitom by stačilo jen málo. Zeptat se někoho 
jak se to vlastně čte a trochu to pocvičit. 

Netýká se to ovšem jen lektorů. Pokud něco 
organizuji, pokud jsem pověřen, abych něco 
vedl, musím se na to přece připravit. Když 
mám zpívat před plným kostelem, nestačí vzít 
kytaru, naladit a jedem - však ono to nějak 
dopadne. Bůh si zaslouží trošku naší práce 
a snahy. Je mi líto, když někdy slyším zpívat 
mládež a vím, že by to mohlo být daleko lepší, 
pokud by byla větší snaha. Děvčata mají třeba 

Sodoma

Pojď k nám, 

voláme tě k ohavnostem 

rozkoší zakázaných 

buď svobodný!

Tvůj úděl – rozmařilost –

nepotřebuje Boží milost,

vždyť sám jsi bohem.

Tak žij, 

nutkáním, hanebností,

než smrt stráví 

tvoje kosti

zanícené zvráceností.

Děti hořké 

jako pelyněk

lačně hledí 

na tvou nepravost.

Až ti dojdou síly,

odhodí tě

jak ohlodanou kost.

Pro jejich blahobyt 

nemáš právo žít,

děti zhýčkané

budou tvoji katané.

Nevěří, že je čeká 

oheň a síra,

vždyť rozkoš, blahobyt

je jejich víra.

Nestvořil je Bůh, 

ale evoluce, jež 

hanebně svazuje 

jejich ruce

u oltáře pýchy.

Hle, člověk, 

jenž touží 

zprznit i anděly,

vždyť máme právo

... proč bychom nesměli?

AVE 

Rudinec Stanislav

Věnováno hlasatelům kultury smrti.
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Co děláš – to dělej rád

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.

*  *  *

Děkovné setkání 
rodáků a farníků

V neděli 29. června 2014 v 15.00 hodin 
bude slavit v našem farním kostele 
děkovnou mši svatou náš rodák P. František 
Cinciala u příležitosti 20. výročí kněžského 
svěcení. Spolu s ním budou koncelebrovat 
další jubilanti: P. Miloslav Gandera, Mons. 
Adam Rucki, Mons Rudolf Sikora - ti slaví 
40. výročí kněžského svěcení a P. Josef 
Kaszper - 35 let kněžského svěcení. Na mši 
svatou a pak na malé občerstvení na farní 
zahradě všechny srdečně zvou kněží 
jubilanti.



Když jsem před časem psal článeček do svatořečení. Tak tedy do třetice, po letech Je možné tvrdit, že žijeme v divném světě, 
květnového Mostu o papeži Janu Pavlovi II., můžeme mluvit opět o roku tří papežů, kdy dva když nám právě v tom světě vyrostli tři svatí 
dnes již svatém, netušil jsem, že budu mít brzy mohli být svatořečeni a jeden bude blahořečen. Petrovi nástupci? Vždyť mezi naposled 
příležitost psát o jeho předchůdci. Jakoby se Kdo je papež Pavel VI.? Vlastním jménem se kanonizovaným sv. Piem X. a našim nynějším 
nám tak trochu opakoval rok 1978, který bývá jmenoval Jan Křtitel kardinál Montini. Narodil sv. Janem Pavlem II. a sv. Janem XXIII. je skoro 
v církevní historii nazýván rokem tří papežů. Je se 26.9.1897 v italském Concesiu, diecézi sto let mezera? (Počítáme-li, ve kterých letech 
to už dost dávno, ale nebude těžké si připome- Brescia. Po studiu a duchovní formaci byl žil a zemřel.) Všichni tři papežové jsou svatí, 
nout proč. Na svátek Proměnění Páně ve 29.5.1920 v necelých třiadvaceti letech, nebo přesněji řečeno: dva jsou svatí a jeden 
večerních hodinách přinesla světová media vysvěcen na kněze. V podstatě celý svůj bude blahoslavený. Přesto jsou ale naprosto 
zprávu o tom, že na svém letním sídle v Castel kněžský život strávil ve službě Apoštolskému neopakovatelnými originály, jejich pontifikáty 
Gandolfo zemřel v nedožitých jedenaosmde- Stolci, čili v podstatě celé církvi. O Slavnosti jsou dramatické a neopakovatelné. Z toho 
sáti letech papež Pavel VI. Po jeho pohřbu se všech svatých - 1. 11. 1954 jej papež Pius XII. plyne mimo jiné jedno veliké poučení: 
sešlo konkláve kardinálů, ze kterého večer jmenoval milánským arcibiskupem a jeho Povolává-li Bůh člověka k nějakému dílu, dá 
prvního dne volby - 26. srpna -  vyšel jako nový nástupce sv. Jan XXIII. jej jmenoval 15.12.1958 mu k tomu všechny potřebné milosti. To není 
nástupce svatého Petra benátský patriarcha svým prvním kardinálem - tedy v první skupině jen v oblasti kněží či řeholních osob. To je i 
kardinál Albino Luciani. Volba, která na něj biskupů, které jmenoval kardinály. Proslechlo v oblasti rodiny. Svátostný sňatek se neuzavírá 
padla, byla pro něj asi velikým šokem, se pak později, že když sv. Jan XXIII. kladl jen jako ceremonie, protože v kostele to je 
vzpomínám si na jeho slabý, rozechvělý hlas, kardinálovi Montinimu na hlavu purpurový pěknější. Svátost, která spojuje muže a ženu je 
když z balkonu baziliky sv. Petra uděloval první kardinálský biret, že mu pak při pozdravení taky k vzájemnému růstu ke svatosti. Milost 
apoštolské požehnání Urbi et Orbi - Městu pokoje řekl: Kdybyste byl jmenován dříve a byl plynoucí ze svátosti má pomáhat k rozvíjení 
a světu. Projevem překvapení bylo i jméno, před dvěma měsíci v konkláve, dnes bych společného života a k řádné výchově dětí. které si dal. Když byl tázán, jaké jméno chce klečel já před vámi.To bylo ale prozrazeno až Pohrdnou-li partneři svátostí, pak ať se nediví, přijmout, začal uvažovat: Jan XXIII. mě po jeho zvolení. Po smrti sv. Jana XXIII. - 

že Bůh se nevnucuje. Z kolika rodičovských úst jmenoval biskupem, Pavel VI. mě jmenoval 3. června 1963 a po jeho pohřbu se sešlo 
slyšíme neuvážená slova: Aby se měli rádi, kardinálem,… tak tedy Jan Pavel. Protože konkláve, ze kterého vyšel opravdu jako papež 
k tomu nepotřebují žádné papíry, a kdyby se nikdo toto podvojné jméno ještě nenosil, bude a do dějin církve vstoupí jako Pavel VI. Petrovu 
rozcházeli, budou to mít snazší. Od rodičů tedy Janem Pavlem I. Z radosti církve nad lodičku bude řídit 15 let a dva měsíce. Pavel VI. 
bychom očekávali zralost a moudrost. Měsíc novým pastýřem nás probudilo ráno 29. září, bude v Církvi vždy spojován s dílem II. Vati-
červen je zasvěcen úctě k Nejsvětějšímu Srdci kdy světová media přinesla neuvěřitelnou kánského koncilu, které úspěšně dovedl do 
Ježíšovu. Máme se učit milovat Boha z celého zprávu: Jan Pavel I. zemřel v noci ve spánku na konce. Sv. Jan XXIII. koncil svolal a zahájil,  
srdce a celé duše a láska není nikdy bez oběti.akutní selhání srdce. Po jeho pohřbu se opět řídil jeho první kratší část a pak zemřel. Vše 

Pán mimo jiné slíbil ctitelům svého Srdce schází konkláve. Svět je ve střehu: bude mít tedy padlo do rukou jeho nástupce. Po 
všechny milosti potřebné k jejich stavu. církev po pouhém měsíci nějakou výraznou šestatřiceti letech po jeho smrti už asi moc 
Nečekejme na rozhodnutí parlamentu, věc je osobu, která by Jana Pavla I. nahradila? Třetí přímých pamětníků, kteří by si jej pamatovali 
jasná.den po zahájení konkláve - večer 16. října bylo z osobního setkání, nebude. Ale existují jejich 

jasno: Habemus papam - Nejdůstojnějšího Tři velcí papežové právě v roce, který  patří svědectví o osobě Pavla VI. - o jeho moudrosti, 
pana Karla, svaté Církve římské, kardinála k rokům nejistoty, pochybování, kritizování zbožnosti, odvaze a o jeho oddanosti Kristu 
Wojtylu, který přijal jméno svého předchůdce a nadávání na všecko, jsou viditelným a hma-a jeho církvi.
Jana Pavla. A do dějin církve se začne psát tatelným příkladem toho, že v Bohu není Je taky dokument o jednom zázračném 
další její kapitola pod jménem Jan Pavel II. Kdo destrukce, ale růst, rozvoj, radost a svatost, uzdravení na jeho přímluvu, které bylo 
tehdy tušil, že na Petrův Stolec usedá jeden které Bůh neodepře těm, kdo navzdory lidským v podstatě třináct let zkoumáno až do 
z největších papežů v dějinách církve, jemuž nápadům trvají ve škole Jeho Srdce.konstatování lékařské vědy, že toto uzdravení 
Pán svěří svůj ovčín na více jak čtvrt století je přirozenou cestou naprosto nevysvětlitelné. 
a tento Pastýř bude za devět let po smrti P. FrantišekO tom, dá-li Bůh, ještě jindy.
prohlášen svatým? Pamatujeme na transpa-
renty při pohřbu na Náměstí Svatého Petra: 
Subito santo - ihned svatým. Přesto však 
proběhl řádný beatifikační a kanonizační 
proces jako u všech. Loni na podzim jsme se 
potěšili oznámením papeže Františka, že Jan 
Pavel II. a Jan XXIII. budou prohlášeni za 
svaté. Čekalo se jen na vhodnou dobu: bude to 
ještě na podzim, třeba o Slavnosti Krista Krále, 
nebo později? A padla neděle 27. dubna, 
neděle Božího Milosrdenství. Tedy dva velcí 
papežové byli Církvi představeni jako vzory 
křesťanského života a ctností. No a pak přišla 
chvíle, kdy jsme slyšeli další radostnou zprávu. 
Papež František uzavřel beatifikační proces 
svého předchůdce, papeže Pavla VI. a po 
prozkoumání všeho potřebného oznámil, že 
v neděli 19. října bude tento papež prohlášen 
blahoslaveným, což je, jak víme, předstupeň 

Poděkování
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… a do třetice…

(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

Blíží se konec školního roku a to je čas vyslovit srdečné poděkování našim katechetkám za 
celoroční obětavou práci ve školách.

Toto srdečné poděkování patří paním Aleně Trombikové, Dance Suszkové, Kateřině Cubrové, 
Beatě Krainové, Ireně Szymonikové a Boženě Špitové. Srdečné poděkování patří taky paní 
Silvě Kreželokové, farní tetě, za veškerou práci s dětmi a velikou pomoc při přípravě na 1. svaté 
přijímání. Bůh vám žehnej a hezké prázdniny. 

Na bočních oltářích jsou již tiskopisy přihlášek do výuky náboženství, které po vyplnění 
odevzdejte v zakristii nebo na faře do konce měsíce července. Upozorňuji na nutnost podat 
přihlášky, protože jdeme-li zařizovat výuku náboženství, musíme mít k dispozici počty 
přihlášených žáků. Na náš odhad, či tvrzení, že oni ještě další časem přijdou, nebere ředitelství 
škol podle zákona zřetel. Jinak jistě nemusím připomínat křestní slib daný Bohu, který při křtu 
nesliboval křtící kněz, ale rodiče a kmotři.

P. František



Nejsem farář, ale dovolím si tvrdit, že pro s katolíky se ještě umocnil během výletu 
každého faráře je klíčové zajištění dvou pozic s panem Frankem a jeho partou do italských 
ve farnosti: varhaníka a kostelníka. Obě Dolomit v roce 1998, kdy poznal mnoho 
„funkce“ mají jedno společné, pokud mají být kamarádů – katolíků z farnosti Český Těšín 
vykonávány řádně a ke prospěchu farnosti: od a Frýdek. Manželka Daria přistoupila v roce 
jejich nositelů vyžadují dlouhodobě oddanost 1998 k 1. svatému přijímání a pan Josef dílo 
službě, smysl pro plnění povinností, ať se konverze pod vedením P. Františka takříkajíc 
chce nebo nechce. Když „velká trojka“ - farář – dokonal v roce 2000, kdy taktéž přistoupil 
kostelník – varhaník funguje, tak je zabezpe- poprvé ke stolu Páně a téhož roku na podzim 
čen chod farnosti. Problém nedostatku přijal i svátost biřmování. Dá se říct, že od té 
varhaníků v naší farnosti v tomto článku řešit doby je pan Josef pravidelným účastníkem 
nebudu. Není zcela lehké v naší farnosti bohoslužeb v naší farnosti. Paní Daria Matuš-
přesvědčit nějakého muže ani na službu ková se kromě jiného v roce 2007 začlenila do 
kostelníka. Nikdo se nechce vázat… občas  by úklidové skupiny v naší farnosti, taktéž asi od 
i někdo pomohl, ale natrvalo... Náročnost stejného času pomáhá s prací na faře. Už v té 
kostelnické služby dokládá i malý historický době pan Josef tak trochu vnitřně uvažoval 
exkurs do období posledních cca 25 let. V 80. o kostelnické službě, dokonce manželce 
a 90. letech minulého století kostelnickou „tajně“ slíbil, že až bude v důchodu, tak se na 
službu vykonávali pánové František Zawada, ni dá. Do důchodu odešel k 1. květnu 2011, po na dlouhá desetiletí vším, co ho nějak pojilo 
Mojmír Bartoš, Antonín Cinciala, Oldřich celoživotní práci v Třineckých železárnách  s katolickou církví a Bohem. V roce 1972 se 
Obdržálek a Alois Wacławek. Krizová situace a.s., kde pracoval jako elektrikář na elektro-přistěhoval do Třince, na Kanadu, kde bydlí 
nastala v květnu 2003: ze dne na den údržbě válcovny. Poté příležitostně pomáhal dodnes. Po různých životních cestách – ne 
onemocněli tehdejší „večerní kostelníci“ (ranní u kostela, zejména každou zimu – možná vždy lehkých – se v roce 1991 podruhé oženil 
mše svaté zabezpečovali z velké míry tzv. vyjma té poslední z pochopitelných důvodů  - s paní Dariou, tehdy ale jen civilně, neboť 
civilkáři - například od 1. března 2003 do pravidelně ráno odhazoval sníh kolem kostela nikdo z nich v té době nebyl aktivním 
30. září 2004 to byl Marian Mrózek ) a neměl a fary. V letošním roce, pod vlivem situace katolíkem. Paní Daria Matušková začala 
kdo sloužit. Tehdy, v květnu 2003, se podařilo vhodnosti generační výměny kostelníků, se od chodit do našeho kostela v roce 1994, je 
přesvědčit najednou čtyři osoby, které poté února pod vedením pánů Vladimíra Šišky konvertitkou. Pan Josef, pod vlivem své 
vstoupily do kostelnické služby: paní Annu a Stanislava Klaise, připravoval na službu a manželky, začal – jak sám říká – v té době 
Stašovou, Irenu Szymonikovou a pány Vladi- nyní začne takříkajíc „naostro“. Pane Josefe, taky občas „navštěvoval“ naše bohoslužby. 
míra Šišku a Jána Dzureně. Na podzim 2004 děkujeme za odvahu a ochotu, a přejeme ať Paní Daria byla ale ve věci víry tím tahounem, 
definitivně skončil pan Alois Wacławek. Na Vás tato služba nepřestane bavit! Kdo další, v roce 1997 například přemluvila pana Josefa 
jaře roku 2005 se ke kostelníkům přidal pan milí bratři? k účasti na národní pouti v Římě a tato cesta 
Stanislav Klais, který se posléze stal od Marian Kozok na něm zanechala silný dojem. Vztah 
1. prosince 2006 i zaměstnancem naší 
farnosti, později ostravsko-opavského biskup-
ství s pracovištěm u nás v Třinci. Tento stav 
trvá dodnes a je ideálním řešením. Otázkou je, 
zdali v nových ekonomických podmínkách (po 
stále větší odluce státu od církve) se 
v budoucnu podaří tuto situaci obhájit. Takže 
shrnuto: druhá polovina minulé dekády byla 
zabezpečena službou této pětice. V lednu 
2011 sestavu doplnil pan Adam Wacławek, 
takže šest. Ale jelikož roky nezastavíš, je čas 
myslet nad plynulou generační výměnou. 
V nedalekém časovém horizontu se asi 
vyskytne potřeba postupně nahradit tři členy 
týmu a proto se tak různě obracíme  na 
vhodné kandidáty. Málokdy ale uspějeme. Ale 
nakonec přece jenom…. K současné šestici 
Klais – Stašová – Szymoniková – Šiška – 
Dzureň – Wacławek od 1. června 2014 
př ibude nový kostelník,  pan JOSEF 
MATUŠEK. U této příležitosti jsem s panem 
Josefem pohovořil a zde si dovolím vám, milí 
farníci, ho trochu blíže představit. Pan Josef 
Matušek se narodil poslední den roku 1948 
v nemocnici v Ostravě, a jak mu říkali rodiče, 
málem hned zemřel – byl to zdravotně 
komplikovaný příchod na svět. Ale měl tady 
zůstat. Byl pokřtěn, ale jak sám říká, křest byl 
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Nový třinecký kostelník: JOSEF MATUŠEK 

(pokračování na str. 5)

Ve čtvrtek 24. 4. 2014 jsme vyrazili na V 18 hod. jsme se vrátili k autobusu. Ti, co 
svatořečení dvou papežů Jana Pavla II. a Jana chtěli, si vzali spacáky a karimatky a vydali 
XXIII. Cestou do Říma jsme zavítali do Assisi, jsme se zpátky na náměstí, aby měli při mši 
kde jsme shlédli krásné památky a v kapličce svaté co nejlepší místo. V metru jsme se 
jsme se zúčastnili mše svaté, byl to pěkný dověděli od našich poutníků, co odpoledne 
začátek našeho putování. Po prohlídce města zůstali na náměstí, že náměstí je uzavřeno a 
jsme vyrazili směr Řím k našemu ubytování že na nás počkají u Andělského hradu. Již při 
v kempu u moře. Po příjezdu na místo příchodu k místu setkání bylo jasné, že to bude 
a pohledu na pláž z nás opadla únava a užívali náročné. S našimi poutníky jsme se nepotkali, 
jsme si moře a pláž. jelikož všude bylo plno lidí, i naše 14-ti členná 

V sobotu jsme vyrazili na prohlídku Říma, skupinka se musela rozdělit, aby nás 
kde už všude bylo hodně lidí. Jako první jsme neušlapali. Asi po hodině tlačenice jsme si 
navštívili baziliku Sv. Petra, nezbývalo nám rozložili karimatky, někteří i v těchto „bojových“ 
než se postavit do řady, ve které jsme čekali tři podmínkách provedli hygienu (imitace čištění 
hodiny, ale při modlitbě růžence a zpívání nám zubů perličkovou minerálkou a kartáčkem) 
stání  utíkalo příjemněji. V bazilice jsme se a unavení po celém dni jak bezdomovci jsme 
vydali také do kopule, abychom viděli Řím ulehli do spacáků. V davu lidí se snažíme 
pěkně shora. Vystoupat nahoru bylo opravdu usnout, avšak naše dřímota netrvá dlouho. 
náročné, ale Pán nám pomohl a odměnou nám Dav začal šílet a do minuty jsme museli sbalit 
byl nádherný výhled. Odpoledne se někteří naše věci a vstát, jinak by nás ušlapali. Pod 
z nás rozhodli, že na náměstí již zůstanou pažemi jsme drželi spacáky a karimatky, 
a my ostatní jsme šli dál obdivovat památky v rychlosti jsme se snažili zjistit, zda máme 
Říma – Andělský hrad, fontánu Di Trevi, atd. vše, neboť nás dav unášel. Ušli jsme 

Svatořečení

maximálně 100 metrů a zůstali jsme stát. podstatné. Bohoslužbu jsme celou měli 
Začali jsme mít strach, jestli v tomhle davu přeloženou díky rádiu, proto byla pro nás 
zůstaneme do rána, tak se nevyspíme, ale velkým obdarováním. Dostali jsme se i ke sv. 
horší představa pro nás byla, že bychom si ani přijímaní a tak jsme byli naplněni radostí a do 
neodpočinuli, nemohli jsme se ani posadit. Po našich srdcí přišel pokoj. Po svatořečení jsme 
malé chvíli hlásili, že se ztratila devítiletá vyšli do boční uličky, abychom už nemuseli 
Bernadeta. Dojemným okamžikem bylo, kdy prožít další tlačenici. Na pěkném travnatém 
celý dav začal nahlas volat: “Bernadeta“. My prostoru jsme si rozložili karimatky, dali si pizzu 
jsme se začali modlit, aby nebyla holčina a odpočívali. Někteří z nás šli koupit suvenýry, 
ušlapaná. Po 10 minutách se holčina našla. Po nebo si prohlédnout okolí a večer jsme se 
modlitbě se s námi dal do řeči kněz z Londýna, vrátili zpět do kempu. P. Kiwak sloužil mši 
který se chtěl také naučit modlitbu růžence svatou pro ty, co se nedostali k přijímání. My 
polsky. Napsali jsme mu slova, a když to Otec ostatní jsme se konečně uložili k vytouženému 
začal číst, neubránili jsme se smíchu. Kdyby odpočinku. 
nám druzí napsali text v jiném jazyce, asi by V pondělí jsme se sbalili a vyrazili na 
také měli legraci z toho, jak to čteme. Však to památky starověkého Říma. Navštívili jsme 
někteří možná znáte. Zřejmě naše modlitby kostel, kde jsou schody s kapkami krve, po 
byly vyslyšeny a my jsme se posunuli opět kterých šel Pán Ježíš. My jsme je vyšli po 
o kousek blíže náměstí. U prvního sloupu na kolenou s modlitbou růžence. Potom jsme šli 
ulici nám  už nebylo tak těsno a mohli jsme si do kostela, kde je kousek sloupu, u kterého byl 
konečně sednout. Schoulili jsme se do mučen Pán  Ježíš. Dále jsme stihli shlédnout 
klubíčka a na chvíli si zdřímli. Po 20 minutách Coloseum a vydali se na českou mši, kterou 
jsme šli o kus dál, ale tam už nás humor sloužil kardinál Duka a koncelebrovali kardinál 
přešel. Mačkali jsme se v davu, kde jsme stáli Vlk a arcibiskup Graubner. Bylo to nádherné 
jak čápi na jedné noze a cítili se jak sardinky.  ukončení naší pouti. Po mši svaté jsme si 
Po hodině jsme se snažili udělat si prostor, s našimi biskupy povykládali a vydali se 
posadit se a trochu si odpočinout. Lidé nám k autobusu. Ve 20 hod. jsme vyrazili směr 
lezli přes hlavy a po nohách, díky toaletám, domů. Ještě jsme zastavili na parkovišti, kde 
které byly kousek od nás. Ve čtyři hodiny ráno nám naši řidiči nachystali párky s chlebem 
nás stlačili ještě víc, neboť si mysleli, že a potkali dva mladé poutníky, kteří putovali 
otevřeli náměstí. Nás začalo ovládat zoufalství z Lodzie stopem do Říma. Zrovna stopovali 
a naučili jsme se dva slova „piano“ a „stop“. Za zpátky a tak se nad nimi náš průvodce slitoval 
to ráno jsme je použili nejméně stokrát. Ozvali a přibrali se s námi do Rakouska. Byla to 
se nám poutníci, kteří spali v kempu. Chtěli taková pěkná tečka za naším putováním.
zjistit, kde jsme a jak jsme na tom a každou Chci poděkovat panu Vondráčkovi a Otci 
hodinu jsme zůstali ve spojení a vzájemně si Kiwakovi za průvodcovský a kněžský doprovod 
byli oporou. Začali jsme uvažovat, proč jsme a celou organizaci. Velký Pán Bůh zaplať.
tam, zda lidé kolem nás jsou ještě poutníky Silva Kreželoková 
nebo zvířaty v ZOO. V 5.30 hod. náměstí 
konečně otevřeli a naděje že konečně ucítíme 
volnost, byla veliká. Ta opravdu v 7 hod. přišla, 
kdy jsme se dostali úplně dopředu na náměstí, 
rozložili karimatky a posnídali. Odpočinuli si a 
načerpali nových sil. V 10 hod. začal velký 
okamžik, kdy jsme byli plni síly. Když Svatý 
Otec prohlásil, že papež Jan Pavel II. a Jan 
XXIII. jsou svatí, tak dav začal tleskat. Ale byl 
to chvilkový potlesk. Při blahořečení ten 
potlesk trval 10 minut. Přišlo mi to trochu líto, 
že tomu chyběl slavností duch, ale to není to 



maximálně 100 metrů a zůstali jsme stát. 
Začali jsme mít strach, jestli v tomhle davu 
zůstaneme do rána, tak se nevyspíme, ale 
horší představa pro nás byla, že bychom si ani 
neodpočinuli, nemohli jsme se ani posadit. Po 
malé chvíli hlásili, že se ztratila devítiletá 
Bernadeta. Dojemným okamžikem bylo, kdy 
celý dav začal nahlas volat: “Bernadeta“. My 
jsme se začali modlit, aby nebyla holčina 
ušlapaná. Po 10 minutách se holčina našla. Po 
modlitbě se s námi dal do řeči kněz z Londýna, 
který se chtěl také naučit modlitbu růžence 
polsky. Napsali jsme mu slova, a když to Otec 
začal číst, neubránili jsme se smíchu. Kdyby 
nám druzí napsali text v jiném jazyce, asi by 
také měli legraci z toho, jak to čteme. Však to 
někteří možná znáte. Zřejmě naše modlitby 
byly vyslyšeny a my jsme se posunuli opět 
o kousek blíže náměstí. U prvního sloupu na 
ulici nám  už nebylo tak těsno a mohli jsme si 
konečně sednout. Schoulili jsme se do 
klubíčka a na chvíli si zdřímli. Po 20 minutách 
jsme šli o kus dál, ale tam už nás humor 
přešel. Mačkali jsme se v davu, kde jsme stáli 
jak čápi na jedné noze a cítili se jak sardinky.  
Po hodině jsme se snažili udělat si prostor, 
posadit se a trochu si odpočinout. Lidé nám 
lezli přes hlavy a po nohách, díky toaletám, 
které byly kousek od nás. Ve čtyři hodiny ráno 
nás stlačili ještě víc, neboť si mysleli, že 
otevřeli náměstí. Nás začalo ovládat zoufalství 
a naučili jsme se dva slova „piano“ a „stop“. Za 
to ráno jsme je použili nejméně stokrát. Ozvali 
se nám poutníci, kteří spali v kempu. Chtěli 
zjistit, kde jsme a jak jsme na tom a každou 
hodinu jsme zůstali ve spojení a vzájemně si 
byli oporou. Začali jsme uvažovat, proč jsme 
tam, zda lidé kolem nás jsou ještě poutníky 
nebo zvířaty v ZOO. V 5.30 hod. náměstí 
konečně otevřeli a naděje že konečně ucítíme 
volnost, byla veliká. Ta opravdu v 7 hod. přišla, 
kdy jsme se dostali úplně dopředu na náměstí, 
rozložili karimatky a posnídali. Odpočinuli si a 
načerpali nových sil. V 10 hod. začal velký 
okamžik, kdy jsme byli plni síly. Když Svatý 
Otec prohlásil, že papež Jan Pavel II. a Jan 
XXIII. jsou svatí, tak dav začal tleskat. Ale byl 
to chvilkový potlesk. Při blahořečení ten 
potlesk trval 10 minut. Přišlo mi to trochu líto, 
že tomu chyběl slavnostní duch, ale to není to 
podstatné. Bohoslužbu jsme celou měli 
přeloženou díky rádiu, proto byla pro nás 
velkým obdarováním. Dostali jsme se i ke sv. 
přijímání a tak jsme byli naplněni radostí a do 
našich srdcí přišel pokoj. Po svatořečení jsme 
vyšli do boční uličky, abychom už nemuseli 
prožít další tlačenici. Na pěkném travnatém 
prostoru jsme si rozložili karimatky, dali si pizzu 
a odpočívali. Někteří z nás šli koupit suvenýry, 
nebo si prohlédnout okolí a večer jsme se 
vrátili zpět do kempu. P. Kiwak sloužil mši 
svatou pro ty, co se nedostali k přijímání. My 
ostatní jsme se konečně uložili k vytouženému 
odpočinku. 
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Pokračování ze str. 4

Národní „Vlaková pouť 2014 do Lurd“ 
23.4.-29.4.2014

Navštívit Lurdy, to byl sen našich otců a dědů, a Jana Pavla II. na obrovských projekčních 
dnes však spousta z nás už toto slavné poutní plátnech. Avšak vrchol naší pouti byl v Rů-
místo ve Francii navštívilo autobusy i auty. žencové bazilice, kde jsme po slavnostní mši sv. 
Avšak vlakovou pouť z nás asi ještě nikdo zanesli do naší kaple kopii Pražského 
nezkusil, a když to navíc byla pouť národní – Jezulátka. Část poutníků oblečená v mo-
bylo se na co těšit! ravských krojích po předchozím posvěcení a za 

Naši předkové již v roce 1903 zorganizovali nádherného zpěvu českých písní (měli jsme 
první vlakovou pouť s odjezdem z Vídně do k této pouti vydané zvláštní modlitební 
Lurd. Cesta jim trvala dlouhých 5 dní. Jeli tam knížečky), a tito naši poutníci přenesli Jezulátko 
nejen proto, aby se modlili, děkovali a prosili z hlavního oltáře do naší české kaple. Na 
Pannu Marii, ale také přivezli peněžní dar zakončení této slavnosti jsme zazpívali českou 
30 tisíc zlatých na vybudování české kaple hymnu. Zážitek to byl tak silný, že hrdlo se 
v Růžencové bazilice, která představuje čtvrtý svíralo a slzy se kutálely z očí. A to ještě jsme 
desátek slavného růžence. V kapli nad nevěděli, co ten náš dar způsobí! Italští, 
mozaikou, znázorňující vzetí Panny Marie do španělští a především jihoameričtí poutníci, 
nebe, si může i dnes každý poutník přečíst když se dozvěděli o Pražském Jezulátku, tak 
český nápis „Panně neposkvrněné – národ hromadně začali přicházet do naší kaple 
český“. Naší malé skupince z Třince bylo a někteří přelézali ochranné bariéry, aby si mohli 
dopřáno u příležitosti 111 let od té slavné první sáhnout na Jezulátko. Pracovníci baziliky 
vlakové pouti našich předků zúčastnit se této museli sošku schovat do depozitáře z obavy 
nádherné slavnosti. poničení Jezulátka. Vedením baziliky bylo 

Za asistence kamer TV Noe a redaktorů rozhodnuto, že Pražské Jezulátko bude vždy 
křesťanských periodik, jsme rovněž i my nejeli vystaveno jen po dobu oficiálních poutí 
s prázdnou – vezli jsme jako dar do naší české v Lurdech. 
kaple kopii Pražského Jezulátka. Celkem 510 Na tomto požehnaném přes Pannu Marii 
poutníků ve vagónech společnosti Wagonservis místě jsme si ještě načerpali vodu do nádob a 
travel (vyjelo ze stanice Břeclav), vybavených pak již směr Břeclav – naše počáteční a cílová 
na dlouhé tratě s lehátky a sociálním zázemím. žel.stanice.
Měli jsme žluté šátky a poutní odznak, abychom 
se v tom obrovském, asi 30-ti tisícovém davu A nakonec pár údajů:
poutníků z celého světa neztratili. O duchovní Bylo nás 510, z toho 17 kněží, nejmladší 
část poutě se staralo 17 kněží, kteří i ve vlaku poutnice měla 2 roky – nejstarší 94 let, souprava 
sloužili mši svatou (vagóny byly ozvučeny). 11 obytných vagónů s lokomotivou měla délku 
V Lurdech jsme byli umístěni v pěti hotelích, 330 m, celý vlak vážil okolo 700 tun, cesta tam 
každá skupinka cca 45 lidí měla svého trvala 31 hodin, zpátky 28 hod.
vedoucího, který se o ni staral. 

První mši sv. jsme měli v Lurdech brzy ráno Tuto nádhernou pouť nám bude připomínat 
u jeskyně zjevení, pak jsme po skupinách prošli pamětní list a společná fotografie, avšak tento 
křížovou cestu, zúčastnili jsme se svíčkových článek ani zdaleka nepřibližuje atmosféru této 
večerních růženců. V podzemní bazilice Pia X. pouti a tohoto svatého místa.
jsme sledovali spolu s 27-tisíci poutníky (tolik lidí 

manželé Wiszczorovibazilika pojme) svatořečení papežů Jana XXIII. 

V pondělí jsme se sbalili a vyrazili na 
památky starověkého Říma. Navštívili jsme 
kostel, kde jsou schody s kapkami krve, po 
kterých šel Pán Ježíš. My jsme je vyšli po 
kolenou s modlitbou růžence. Potom jsme šli 
do kostela, kde je kousek sloupu, u kterého byl 
mučen Pán  Ježíš. Dále jsme stihli shlédnout 
Coloseum a vydali se na českou mši, kterou 
sloužil kardinál Duka a koncelebrovali kardinál 
Vlk a arcibiskup Graubner. Bylo to nádherné 
ukončení naší pouti. Po mši svaté jsme si 
s našimi biskupy povykládali a vydali se 

k autobusu. Ve 20 hod. jsme vyrazili směr 
domů. Ještě jsme zastavili na parkovišti, kde 
nám naši řidiči nachystali párky s chlebem 
a potkali dva mladé poutníky, kteří putovali 
z Lodzie stopem do Říma. Zrovna stopovali 
zpátky a tak se nad nimi náš průvodce slitoval 
a přibrali se s námi do Rakouska. Byla to 
taková pěkná tečka za naším putováním.

Chci poděkovat panu Vondráčkovi a Otci 
Kiwakovi za průvodcovský a kněžský doprovod 
a celou organizaci. Velký Pán Bůh zaplať.

Silva Kreželoková 



Milé děti, s časem. Pán Ježíš přece říká jasně – proste 
a bude vám dáno. Tak prosím a věřím, že je už jeden den po uzávěrce a já teprve 
s Boží pomocí to určitě zvládnu. A taky už se chystám tento příspěvek do našeho farního 
moc těším na slavnostní sekvenci k Duchu časopisu. Usedám bezradně ke compu 
svatému a na krásný průvod kolem kostela se a marně si lámu hlavu s tím, čím vás tentokrát 
zastavením u čtyř venkovních oltářů o svátku (snad) potěším. Koukám pro inspiraci do 
Božího těla. Když jsem byla mladší, tak jsem liturgického kalendáře a podržte se – víte kolik 
to tak ani nevnímala, ale teď, když už mám pár slavností slavíme v měsíci červnu? Rovných 
těch oslav za sebou, tak vnímám i krásné šest! No to jsem si moc nepomohla, teď zase 
modlitby a čtení při mších svatých. Ta všechna nevím, kterou z nich mám vybrat.
krása, pro někoho možná zbytečně okázalá, je Už prvního začínáme oslavou. Kromě toho, 
totiž jen vyvrcholením hluboké radosti našich že je sedmá neděle velikonoční, tak je i den 
srdcí z doteku Boží lásky. To se ale moc nedá dětí – ten jsme mohli oslavit dokonce 
popsat slovy, to se musí zažít. A to vám chci s jednodenním předstihem na farní zahradě. 
vlastně od začátku popřát, abyste slavili Další neděli následuje první slavnost - 
s otevřenýma očima i otevřeným srdcem, aby slavnost Seslání Ducha svatého, kdy Pán 
je naplnila plnost Božích milostí, která je pro Ježíš poslal svým učedníkům svého Ducha, 
nás připravena.aby se už nebáli a radostně hlásali, že přišel 

A oslava konce školního roku? Ta vám půjde Spasitel. Už za týden je slavnost Nejsvětější 
určitě bez problémů.Trojice a pak ve čtvrtek 19.6. slavnost Těla 

a Krve Páně. Do konce června nás čeká ještě Eva
slavnost Narození Jana Křtitele, slavnost 
Nejsvětějšího srdce Ježíšova a slavnost Petra Eucharistie 
a Pavla. 

Tímto rébusem zdravíme zvláště ty, kteří 
Uf, to je výčet. První, co mě napadlo, bylo, 

před několika dny přijali do svého srdce Ježíše 
jak to všechno stihnu, abych se pokaždé 

poprvé. Navíc slavnost Těla a Krve Páně je 
dostala na mši svatou, zvlášť když některé 

také jedním z červnových svátků. Eucharistie 
slavnosti jsou ve všední den. Ale hned na to si 

je ten největší dar, jaký můžeme dostat. Vždyť 
říkám – já hloupá, tady se mi nabízí takové 

to k nám ve svaté hostii přichází sám Ježíš! 
bohatství Božích milostí a já si dělám starosti 

Dává nám sílu k dobrému životu a k tomu…
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Dětskou stránku připravují Lucka a Eva

Częstochowa
je ještě pár volných míst na pouť do 

Częstochové dne te se 
vyrazit s námi. Pokud se autobus nenaplní, tak 
se nepojede, a je to velká škoda. Jestli je 
někdo, kdo by rád jel a nemá finance, ať se 
kontaktuje se mnou a budu se snažit penízky 
sehnat.

Maria na nás čeká. 
Farní teta

 22.6.2014. Neboj

Zveme všechny rodiče na předtáborovou 
schůzku, která se bude konat dne 21.6.2014 
v salce na faře v  doneste 
sebou 1200 Kč. Na schůzce se dozvíte, kdy 
bude odjezd a návrat a všechny potřebné 
informace. Kdyby nám někdo chtěl pomoct 
finančně, nebo něco dětem koupit, budeme 
jen rádi.

 Mám velikou prosbu k ostatním farníkům. 
Nenašel by se mezi vámi někdo, kdo by byl 
ochotný jet pomoct vymalovat faru do Zátoru? 
Pojedeme 11.7.2014 v ranních hodinách, 
návrat 12.7.2014 ve večerních hodinách, 
popřípadě v neděli.

 Už je možnost přenocování na faře 
v Zátoru u Krnova, tak kdyby někdo chtěl si 
zajet na víkend do hor, tak si může ubytování 
rezervovat u mě nebo na farních stránkách 
Zátoru. Pokoje jsou vybavené, k dispozici je 
kuchyň a koupelny. Nedaleko od fary je 
obchod, dětské hřiště a vlaková zastávka.

Silva

 18 hod. Prosím

Předtáborová 
schůzka

Zveme všechny děti na Prašivou.
Motto: Stůl nejsou jen čtyři nohy, to ví jistě 

člověk mnohý. Aby stůl nezůstal prázdný, 
máme donést trvanlivé potraviny - rýži, 
těstoviny, konzervy, polévky v sáčku atd.
Kdy: 1.7.2014
Odjezd: v 8.30 hod. ze zastávky pod 

kostelem
Příjezd: kolem 16.30 hod.
Sebou: svačinu, pití, pláštěnku a dobrou 

obuv
Prosím o rychlé přihlášení dětí, stačí jen 

předběžně. Při nedostatečném počtu dětí, 
autobus nepojede. Pokud by bylo dětí málo, 
pojedeme vlakem nebo nepojedeme vůbec.

Moc mě mrzí, že děti nejeví zájem o tyhle 
akce. Je na nás rodičích jim říct, aby šly 
a nenechávali je u počítačů. Chůze po lese 
ještě nikomu neuškodila a setkání s jinými děti 
taky ne. Těším se na všechny. 

Silva

Prašivá

Co jsme prožili…  

*  *  *

*  *  *



W sobotę 10 maja mogliśmy uczestniczyć siąca. Repertuar naszego chóru jest także 
w wspaniałym koncercie, który odbył się bardzo ambitny, pięknie brzmiący i pomaga-
w naszym kościele w ramach trzeciej edycji jący w przeżywaniu Eucharystii. Za to 
Międzynarodowego Festiwalu Chórów. jesteśmy bardzo wdzięczni całemu chórowi. 
Organizatorem wszystkich edycji jest Po roku 1989 nasza parafia czterokrotnie 
„Lašský smíšený pěvecký sbor Baška“. Jest była organizatorem przeglądu chórów 
to zespół, który ma za sobą długoletnią trzynieckich i sąsiednich parafii – „Cantate 
historię istnienia. Od założenia chóru w roku Domino“. Wtedy udział wzięły chóry z Jab-
1952 zapał chórzystów nie maleje, czego łonkowa, Trzyńca i Czeskiego Cieszyna. 
dowodem są liczne koncerty nie tylko Szkoda, że do udziału w tegorocznym 
w kraju, ale i za granicą, dyplomy, nagrania festiwalu nie został zaproszony również 
oraz bardzo ambitny program. Głównym nasz chór.
inicjatorem i koordynatorem międzynaro- Dorasta nowe pokolenie, które może 
dowych festiwali jest Michal Válek, starosta przejmie pałeczkę chóralnego śpiewu. 
LSPS Baška. Oto fragment jego słów W niedzielę, w czasie mszy świętej dla 
skierowanych do festiwalowych gości: dzieci, możemy wsłuchiwać się w śpiew 

„Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti – motto naszej Scholi. W sobotnie wieczory często 
provázející 3. ročník Mezinárodního festi- słyszymy śpiew naszych młodych z akom-
valu pěveckých sborů Baška 2014 nejvýstiž- paniamentem gitary. Jest nadzieja, że śpiew 
něji charakterizuje osobnost mistra Eduarda chóralny w naszym kościele nie zaniknie 
Hakena, na jehož počest tento festival a w przyszłości na koncertach zabraknie 
v roce 2010 započal. Slova tvořící hlubokou wolnych miejsc dla wszystkich parafian, 
myšlenku – myšlenku, která inspiruje którzy zechcą delektować się i pogłębiać 
všechny zpěváky a organizátory tohoto swoje przeżycia duchowe podczas słucha-
festivalu k tomu, aby zpěvem a láskou ke nia śpiewu chóralnego i muzyki sakralnej.
zpěvu obohacovali na duši své blízké, ale i Irena Szymonikowa
ty ostatní, kterým nebyl dán talent hudby do 
vínku. A právě láska ke zpěvu je to, co 
následující tři dny spojí všechny zpěváky 
a posluchače během MFPS Baška 2014 bez 
rozdílu řeči, národnosti, náboženství i 
politického přesvědčení“. 

Festiwal trwał od piątku 9 maja do 
niedzieli 11 maja. W festiwalu brało udział 
16 chórów z różnych miejsc naszego kraju 
oraz z sąsiadujących państw. Zespoły 
dawały koncerty w Frýdku – Místku, Bašce, 
Hodoňovicach, w Dobrej, w Skalicy oraz 
w Trzyńcu. W naszym kościele gościliśmy 
chóry: „Dívčí Komorní Sbor CZKW“ 
z Trzyńca, „Mužský Pěvecký Sbor Echo“ 
z Radlina (Polska), oraz „Tristianus“  (Trste-
ná, SR).

Wszystkie chóry miały bardzo wartośc-
iowy i ambitny zestaw repertuaru. Była to 
wspaniała uczta duchowa dla nas obecnych 
na koncercie. Dziękujemy organizatorom 
festiwalu, także księdzu proboszczowi Fr. 
Vrublovi, za to, że nasza parafia mogła być 
jednym z miejsc koncertowych w tego-
rocznym międzynarodowym festiwalu 
chórów. 

W naszym kościele znana jest długoletnia 
tradycja śpiewu chóralnego. Dawniej 
w parafii działały trzy chóry. Dziś chór 
kościelny LAUDAMUS upiększa wszystkie 
uroczystości oraz towarzyszy liturgii mszy 
świętej w każdą pierwszą niedzielę mie-
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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

*  *  *

*  *  *

*  *  *

„Wspaniały koncert  festiwalowych chórów“

Kozubová žije!

Pozvánka

Výšlap na Kozubovou

MO KDU-ČSL Vás zve 8.6.2014 od 
14.00 hod. na farní zahradu, kde se bude 
smažit vaječina. Účastníci ať si přinesou 
2-3 vajíčka. Součástí tohoto odpoledne bude 
i beseda se zástupcem ředitele TV NOE 
p. Ing. Petrem Kudelou (poslanec parlamen-
tu ČR za Moravskoslezský kraj).

Dne 15.6.2014 bude MO KDU-ČSL po 
mších sv. před kostelem rozdávat „muffiny“ 
za dobrovolný přípěvek. Výtěžek bude 
použit na financování volební kampaně 
do obecního zastupitelstva v Třinci. Volby se 
budou konat na přelomu září a října 2014.

 

Ráno 8. května jsme se s mládeží a rodi-
nami s dětmi vydali autobusem směr 
Košařiska. Zdálo se, že nám počasí z počátku 
nebude přát, a proto to tolik lidí odradilo a jelo 
nás pouze cca 34. Ovšem během stoupání na 
horu Kozubovou začalo čím dál více svítit 
sluníčko. Takže než jsme došli k našemu cíli, 
slunce už doslova pražilo. Když jsme všichni 
úspěšně dorazili na vrchol (i ti, kteří se 
rozhodli jet na kole) došlo i k několika 
radostným setkáním se starými známými. 
Před kaplí byla opět zajištěna registrace. 
Zaregistrovaní se následovně rozdělili do 
skupinek a chodili po určených stanovištích, 
při kterých samozřejmě vypomáhala i naše 
třinecká mládež. Letos mše svatá proběhla již 
od začátku v kapli, aby nás v polovině 
nepřekvapil déšť tak jako minulý rok. Po mši 
svaté ještě společné foto, a potom do chaty na 
čepovanou kofolu. Zpáteční cesta uběhla příliš 
rychle jako obvykle, když je člověku dobře 
mezi ostatními. Sice naše farní teta po cestě 
zpátky malinko zabloudila, ale Boží ruka ji 
přivedla na správnou cestu a to doslova. 
Kolem čtvrté hodiny jsme tedy všichni jeli 
zpátky do Třince a odtud do svých domovů. 
Musím říct, že letos to bylo velmi vydařené, co 
se týče počasí, tak i programu a mše svaté. 
Byla to příležitost potkat nové lidi, užít si 
spoustu legrace a vydat trochu námahy na 
setkání s Ježíšem. Tímto bych chtěla 
poděkovat zúčastněným za to, že to nevzdali a 
šli!

JK*

I po padesáti letech komunistického, a teď i 
evropského ateizmu, se našlo malé 
srdcí malých a velkých, aby podniklo pouť 
našeho děkanátu na vrch Kozubová. Neodra-
dilo je ani zachmuřené nebe. V důvěře k naší 
ochránkyni a prostřednici všech milostí Panně 
Marii, vzaly děti kola, svačinu a úsměv, aby 
dobyly tento vrch. Je pravda, že většina z nás 
pod kopec přijela autobusem, ale odvážlivci na 
kolech nechyběli – klobouk dolů. 

Připravený program potěšil všechny pří-
tomné. Jedni běhali a soutěžili, ti starší 
pospávali, ale ne všichni. Na mši svatou jsme 
už byli všichni vzhůru. Byli jsme posilněni 
společenstvím a touhou být s Pánem, která se 
projevila zvláště u mládeže uklízením kostela 
před mší svatou, a tak jsme se ponořili do 
melodií tónů, jež bily spolu s našimi srdci 
v touze po Jeho přítomnosti. 

A Pán přišel! Přišel i zde, díky knězi a otci 
děkanu, přišel v Božím slovu a Eucharistii. 
Jaký to zázrak – nepotřeboval ani kolo, auto či 
autobus – a přece přišel, aby objal naše srdce 
svou láskou. A tak žijeme díky jeho lásce – 
slabí nabývají sil, neposlušní poslouchají, 
ztracení se nalézají a vlažní pookřejí.

Díky této pouti jsme znovu více poznali 
Ježíše, ale i sebe navzájem. Jsme hříšní a On 
svatý, ale přesto jsme toužili být navzájem 
spolu. A stalo se!

stádce 

Jeden den, jež se již nikdy nebude 
opakovat, úplně normální, a přece se děly 
zázraky. 

AVE
Rudinec Stanislav



§ §Neděle 1.6.2014 - 7. neděle velikonoční; Mše svatá v Domově pro seniory na 
6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 10.00 česky. Sosně je každý pátek v 15.30. Půl hodiny 

§ před začátkem mše svaté je možno Pátek 6.6.2014 - první pátek v měsíci.
přistoupit ke svátosti smíření.§Neděle 8.6.2014 - Slavnost Seslání 

§Mše svatá v Nemocnici Sosna je každou Ducha svatého; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
sobotu od 15.30 hodin. Půl hodiny před a 17.00 polsky.
začátkem mše svaté je možno přistoupit §Neděle 15.6.2014 - Slavnost Nejsvětější 
ke svátosti smíření.

Trojice; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 10.00 
Redakce neručí za jazykový sled jednotli-česky.
vých mší svatých. Sledujte vývěsku §Čtvrtek 19.6.2014 - Slavnost Těla a Krve 
v kostele!

Páně.
§Neděle 22.6.2014 - 12. neděle v mezido-

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

§Úterý 24.6.2014 - Slavnost Narození sv. 
Jana Křtitele.

§Pátek 27.6.2014 - Slavnost Nejsvětějšího 
Srdce Ježíšova.

§Neděle 29.6.2014 - Slavnost sv. Petra a 
Pavla, apoštolů; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 
a 10.00 česky.

§Čtvrtek 3.7.2014 - svátek sv. Tomáše, 
apoštola.

§Pátek 4.7.2014 - První pátek v měsíci.
§Sobota 5.7.2014 - Slavnost sv. Cyrila, 

mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů 
Evropy, hlavních patronů Moravy

§Neděle 6.7.2014 - 14. neděle v mezidobí; 
6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

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

§Poslední neděle v měsíci - Mariánské 
večeřadlo.

§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 Milo-
srdenství.

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

Slavnost Seslání Ducha svatého (8.6.)
1. čtení: Sk 2,1-11; 2. čtení: 1 Kor 12,3b-7.12-
13; Evangelium: Jan 20,19-23
Žalm: odp.  Sešli svého Ducha, Hospodine, 
a obnovíš tvář země.
Ref. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Slavnost Nejsvětější Trojice (15.6.)
1. čtení: Ex 34,4b-6.8-9; 2. čtení: 2 Kor 13,11-
13; Evangelium: Jan 3,16-18
Žalm: odp. ... Chvályhodný a svrchovaně 
velebený na věky.
Ref. Chwalebny jesteś wiekuisty Boże.

12. neděle v mezidobí (22.6.)
1. čtení: Jer 20,10-13; 2. čtení: Řím 5,12-15; 
Evangelium: Mt 10,26-33
Žalm: odp. Vyslyš mě, Hospodine, ve své 
veliké lásce.
Ref. W dobroci Twojej wysłuchaj mnie Panie.

Slavnost sv. Petra a Pavla (29.6.)
1. čtení: Sk 12,1-11; 2. čtení: 2 Tim 4,6-8.17-
18; Evangelium: Mt 16,13-19
Žalm: odp. Pán mě vysvobodil ze všech mých 
obav.
Ref. Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie 
wyzwolił.

14. neděle v mezidobí (6.7.2014)
1. čtení: Zach 9,9-10; 2. čtení: Řím 8,9.11-13; 
Evangelium: Mt 11,25-30
Žalm: odp. Budu velebit tvé jméno na věky, 
můj Bože, Králi.
Ref. Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.

Nedělní liturgie
v červnu

Pořad bohoslužeb v červnu

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Příští číslo MOSTu 

vyjde 6. července 2014. 

Příspěvky můžete zasílat 

do 25.6.2014.

Úmysly apoštolátu 
modlitby – červen 2014

Denní modlitba Apoštolátu
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. Všeobecný úmysl: Aby nezaměstnaní 
obdrželi podporu a práci, kterou potřebují 
k důstojnému životu.
2. Evangelizační úmysl: Za Evropu, aby díky 
svědectví věřících opět nalezla křesťanské 
kořeny.
3. Národní úmysl: Aby všichni lidé zodpovědně 
přistupovali ke svému životu i práci.

Z vody a Ducha svatého 
se narodili 

David Karlak 

Do věčnosti nás předešli

Anna Zemaníková   82

Josef Kurek             62

Oskar Lipus             83

Marta Gembalová   80

R.I.P. 
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