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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 

Stworzenie świata – dzień piąty

(pokračování na str. 3)

Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz 
wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg widząc, że były dobre, pobłogosławił je tymi słowami: Bądźcie 
płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody morskie, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi.

Rodz. 1, 21 - 22 

  



Niedawno redakcja MOSTu wyruszyła na umieszczony jest relikwiarz wykonany na wzór 
pielgrzymkę do Krakowa, żeby wchłonąć otwartego Ewangeliarza, którego strony 
cudowną atmosferę tej dawnej stolicy Polski. przewracał wiatr w czasie pogrzebu Papieża. 

Oprócz innych kościołów, świątyń i 23 czerwca 2013 roku, w obecności 
pamiątek kulturalnych chcieliśmy odwiedzić Episkopatu Polski, ks. kard. Stanisław Dziwisz 
Sanktuar ium Bożego Mi łos ierdzia w uroczyście poświęcił górną część świątyni. 
Łagiewnikach. Kiedy zastanawialiśmy się jak Wnętrze kościoła ozdobiły mozaiki autorstwa 
naprościej dostać się do Łagiewników, byliśmy uznanego w świecie artysty o. Marko Ivana 
właśnie przed kurią biskupią na ulicy Francisz- Rupnika SJ, autora mozaik m.in. w krypcie 
kańskiej pod oknem papieskim. Nagle nowego kościoła w San Giovanni Rotondo we 
zauważyliśmy, że stoi tam mały mikrobusek Włoszech.
s napisem „PAPABUS”. Młody, bardzo miły W Sanktuarium pielgrzymi mogą uzyskać 
kierowca zapraszał nas do środka i odpust zupełny m. in. w dniu patrona 
zaproponował nam za 10 złotych od osoby 22 października i raz w roku podczas pielg-
zwiedzenie właśnie Łagiewników oraz rzymki do tego miejsca, zgodnie z kościelnymi 
Centrum Jana Pawła I I .  Oczywiście wymogami pod zwykłymi warunkami.” Tyle 
skorzystaliśmy z tej korzystnej oferty i oficjalne strony internetowe.
pojechaliśmy. Chociaż budowa Centrum Jana Pawła II nie 

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ła- jest jeszcze w całości dokończona (np. 
giewnikach chyba nikomu przedstawiać nie w budowie jest wieża widokowa, która pono 
musimy, większość z nas już tam była i wie będzie najwyższym puntem Krakowa), zrobiła 
o co chodzi. Chcielibyśmy jednak czytelnikom na nas niesamowite wrażenie. Świątynia 
MOSTu przybliżyć nowootwarte Centrum Jana zbudowana jest w duchu starochrześcijań-
Pawła II „Nie lękajcie się”. Na stronach skich bazylik bizantyjskich, otoczona wieńcem 
internetowych ( http://www.janpawel2.pl/ ) mo- kaplic z przepięknymi mozaikami. Oprócz 
żemy się doczytać: Sanktuarium Jana Pawła II z jego relikwiami 

„11 czerwca 2011 r. ks. kard. Stanisław w ramach Centrum powstają między innymi 
Dziwisz uroczyście erygował Sanktuarium bł. takie objekty jak Centum Wolontariatu, Instytut 
Jana Pawła II powstające w ramach Centrum Jana Pawła II, Muzeum poświęcone życiu i 
Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" na tzw. działalności Papieża Polaka, Dom Pielgrzyma, 
"Białych Morzach" w Krakowie. Tego dnia Dom Rekolekcyjny, Centrum Konferencyjne, 
rozpoczął się oficjalny kult Jana Pawła II w tym Centrum Rehabilitacyjne, Park medytacyjno-
miejscu. Kustoszem Sanktuarium został rekreacyjny,... W ramach Centrum działa 
ustanowiony Prezes Centrum Jana Pawła II Uniwersytet III Wieku, Niepubliczny Ośrodek 
„Nie lękajcie się!”, Wikariusz Biskupi Ksiądz Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Wolon-
Prałat Jan Kabziński. tariatu oraz Szkoła Modlitwy Jana Pawła II i 

Po beatyfikacji, do Sanktuarium zostały Ruch modlitgewny „Adoremus”. Dziedzictwo 
ofiarowane relikwie Jana Pawła II. Naj- Ojca Świętego popularyzuje Instytut Dialogu 
cenniejszą z nich jest krew, którą lekarze Międzykulturowego im. Jana Pawła II.
z kliniki Gemelli we Włoszech przekazali Naprawdę polecamy zwiedzenie tego 
osobistemu sekretarzowi Papieża kard. ośrodka, a skorzystać możecie z usług już 
Stanisławowi Dziwiszowi. Ampułka z krwią wyżej wymienionego „Papabusu”, który 
Papieża, zamknięta w szklanej szkatule, wyjeżdża z Franciszkańskiej, dojeżdża do 
została umieszczona wewnątrz marmurowego jednego i drugiego Sanktuarium, gdzie czeka 
ołtarza stojącego pośrodku ośmiobocznego na pielgrzymów i wraca z powrotem do 
Kościoła Relikwii. Z Rzymu dotarł również centrum Krakowa na Franciszkańską. Bus 
papieski krzyż pastoralny, ornat wraz z mitrą kursuje codziennie od godz. 9:00 do 18:00, 
oraz krzyż przed którym modlił się Jan Paweł informacje na www.papabus.pl, tel. 604 137 
II w swojej prywatnej kaplicy w czasie ostatniej 090 lub 519 347 637, rezerwacje 530 530 167.
za życia drogi krzyżowej w rzymskim W ramach naszej wycieczki zwiedziliśmy 
Coloseum w 2005 r. też kopalnię soli w Wieliczce oraz Sank-

W Sanktuarium wierni mogą zobaczyć płytę tuarium Pasyjno-Maryjne w Kalwarii Zebrzy-
z grobu Jana Pawła II pochodzącą z Grot dowskiej. Tutaj mieliśmy szczęście, bo akurat 
Watykańskich Bazyliki św. Piotra w Rzymie. tej niedzieli odprawiana była msza prymicyjna 
Płyta znajduje się w Kaplicy Kapłańskiej czterech neoprezbiterów, więc na zakończenie 
zaprojektowanej na wzór krypty św. Leonarda naszego pielgrzymowania otrzymaliśmy też 
na Wawelu, w której ks. Karol Wojtyła odprawił błogosławieństwo prymicyjne.

Redaktorzy MOSTuswoją prymicyjną Mszę św. Na płycie 

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
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Zaproszenie do Krakowa

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.

*  *  *

Jak jsme pekli muffiny 
aneb sluší se poděkovat 

a dělám to moc ráda
Když jsme přemýšleli, jak získat finance na 

předvolební kampaň před blížícími se podzim-
ními volbami, byli jsme téměř v koncích. Ples pro 
nezájem účastníků jsme nedělali dva roky, 
žádnou jinou činnost, která by nám přinesla byť 
jen nějakou finanční částku, neprovozujeme a 
oslovovat sponzory s kladným výsledkem je 
velmi obtížné, hlavně když je to pro křesťanskou 
stranu. A pak vznikl nápad něco napéct a rozdat 
před kostelem. Ze začátku byla ta myšlenka pro 
některé lidi absurdní, nesly se argumenty typu 
„vždyť na politiku nikdo nic nedá“ nebo „budeme 
tam stát pro ostudu“ a tak podobně. Nicméně 
odvážnější přehlasovali bojácné a rozhodlo se, 
že se péct bude, ať to dopadne jakkoliv. Napekli 
jsme proto cca 700 ks muffinů (malých bábovi-
ček), zabalili a opatřili biblickými citáty a přidali 
logo KDU – ČSL. A pak přišla neděle 15. 6. 
a napětí, jak to dopadne. Už vás nebudu 
napínat, dopadlo to SKVĚLE. V této sbírce jste 
darovali neuvěřitelných 17 000,- Kč. Tyto peníze 
budou použity v rámci předvolební kampaně na 
propagaci KDU-ČSL. Ano, nejsou to peníze pro 
nemocné ani pro děti ani pro lidi bez střechy nad 
hlavou, jsou to peníze „na politiku“. Ale pokud 
nebudeme mít v politice křesťany, kteří budou 
hájit křesťanské principy, budeme odsunuti na 
okraj společnosti jako ti, s nimiž se nepočítá 
a kteří mají své místo pouze v kostele. Třeba pak 
nebude nikdo, kdo by veřejně hájil nenarozené, 
kdo by se postavil proti eutanazii, proti porno-
grafii, šíření drog, kdo by hájil rodinu v celé její 
podstatě a důstojnosti. A tak moc děkuji za 
všechny vaše finanční dary, za vaše povzbuzení 
a také děkuji všem, kdo pekli, balili a rozdávali. 
Je to krásný výsledek spolupráce všech členů 
naší farnosti. 

Jménem MO KDU-ČSL upřímné Pán Bůh 
zaplať.

Pavla Golasowská

Z vody a Ducha svatého 
se narodili 

Josef Václav Mlčoch
Sebastian Cienciala
Vojtěch Bauman
Dorian Zawadzki
Izabela Galuszková 
Juraj Bielesz
Agáta Szurmanová
Michal Brudný

Do věčnosti nás předešli

František Byrtus
Milada Drtilková
Alexander Jusko
Stanisław Brachaczek

R.I.P. 



Kdo by neznal závěr známé cyrilometoděj- kdesi žije jakási žabka. Chcete pokácet starý, není neutrální: tráva je zelená, rohlík je čerstvý, 
ské písně, kterou budou znít v prvních prohnilý strom, který při větším větru hrozí boty jsou teplé… Co je neutrální? Ani bílá barva 
červencových dnech naše kostely! Tato píseň zřícením a to se setkávají nejrůznější komise, není neutrální, je prostě  bílá!
zaznívá někdy i při primičních mších svatých které posuzují a až strom spadne, zase nevědí A odvolávat se na to, že většina lidí jsou 
našich novokněží, kteří v těchto dnech na koho to svést a koho potrestat. Inu, dobré a ateisté, taky není logické. Představte si uči-
nastupují do služby Krista Velekněze a jeho snadné zaměstnání. A tady jde o klíčící lidský telku, která vchází do první třídy. Má tam, 
Církve. Máme jich letos poskrovnu a ani možní život a my ho prostě smeteme, copak, vždyť to dejme tomu, dvacet žáků, kteří ještě neumí 
kandidáti neberou kněžské semináře útokem. ještě nic není… Možná před námi (což svědčí číst, psát a počítat, což ona umí. Má právo je to 
Ne, jistě nejde o debakl Církve, tu brány o lidské vzdělanosti, inteligenci a kultuře!), ale učit, když je se svými vědomostmi sama proti 
pekelné nepřemohly a nepřemohou. Může ale ne před Bohem. Vůbec s člověkem je to dvaceti?
jít o Boží znamení. Je pravdou, že se dělají zajímavé a zdá se, že podle prvního dělnického Nebude to diskriminace? Proč vůbec  
poutě za nová kněžská povolání, ale kolik prezidenta „stojí opravdu na konci všech existuje povinná školní docházka? To se může 
mladých slyší o kněžství něco pozitivního? našich snah“. Vyprávěl mi asi před rokem jeden časem taky změnit, zdá se, že časem může být 
Kde? No přece v základní buňce společnosti, můj dobrý známý lékař neurolog. Měl na svém možné všecko! No a pak se můžeme divit, že 
ve které probíhá, či spíše měl by probíhat jejich oddělení starou paní, snad po opakované na scénu vystupují další klenoty: Žádný otec a 
vývoj a křesťanská orientace - ve vlastní mozkové příhodě. Prognóza v podstatě žádná. matka, ale „rodič 1“ a „rodič 2“. Ale i tady je 
rodině! A když už se novokněz objeví, tak se i Na návštěvu přicházel její vnuk a jednoho dne rozdíl mezi jedničkou a dvojkou…! Budeme 
v primičním průvodu dá slyšet stesk: Takový lékaře ohromil. časem rozeznávat mezi slepicí a cibulí? Budou 
šikovný, není ho škoda? Tak nám možná Pán „Tak doktore, jak dlouho to budete ještě ještě v restauracích jídelní lístky? Budou 
Bůh ty škody dělat nechce. Možná… No a pak prodlužovat? Ukončete to, vždyť vidíte, že z ní v lékárnách rozlišovat léky? No a tak bych se 
taky co od kněze čekáme a žádáme? Často, už nic není!“ Lékař se na něj chvíli díval a pak mohl ptát dále, ale snad stačí. Měl bych 
aby se se skupinkou ještě věřících uzavřel se zeptal: „A to jako myslíte co?“ Když se konkrétní a důležitou otázku pro každého 
v kostele a aby mlčel. Ať vypráví příběhy, o nic dozvěděl, co by měl udělat, odešel do své z nás: Jak je to s naší vírou? Není to jen 
ať se nezajímá a nechá vše na pokoji. Ale to je ambulance, natáhl do injekční stříkačky vodu a sezónní záležitost, nebo spíše sestava našich 
v přímém rozporu s pokynem Ježíše Krista: podával mladému muži se slovy: „Tak jí to nápadů, dnes zvlášť mocně formovaných tím, 
Jděte do celého světa a hlásejte evangelium vpíchněte!“ Muž vytřeštil oči a řekl: „Já?“ Na „co se momentálně nosí?“
všemu stvoření. Co vám bylo pošeptáno do což mu lékař bleskově odpovědět: „A já snad?“ Když už před mnoha lety bránil nenarozený 
ucha, hlásejte ze střech! Jděte a učte… UČTE, Mladý muži, já jsem lékař, ne kat a tady jste život sv. Jan Pavel II., i někteří křesťané se 
ne polemizujte a vůbec nejlépe: MLČTE! No, v nemocnici! Nevím, jak onen muž reagoval, pohoršovali: Proč o tom mluví, to není jeho 
a když tohle od kněze nechceme, tedy ne když babička za dva dny skutečně zemřela, věc…! No a právě to je jeho věc. Křesťan, tím 
mlčení, ale učení, pak jaký je důvod, aby je Pán protože přišel její čas. spíše kněz a ještě spíše biskup i papež má 
v hojnosti dával? Ne, nechci vytvářet pesimis- Proti třem a půl tisícům lékařů se ozval povinnost Bohem danou, aby chránil poklad 
tické obrazy, protože věci má Pán ve svých povyk: najednou už není lékař, najednou už Božího zjevení v jeho neporušenosti. Prefekt 
rukou, ale rád bych se podíval na počátku není odborník, najednou už není reprezentant Kongregace pro nauku víry kardinál Gerhard 
tohoto cyrilometodějského měsíce na jednu vědy, najednou má být propuštěn z nemocnice, Müller nedávno prohlásil ve Varšavě, že právní 
podstatnou věc, která nám možná mnohdy nebo  mu má být dokonce odebrán lékařský stát bez silné a objektivní etiky upadá brzy 
k vlastní škodě uniká. Mohl bych ji uvést  diplom. Mě by zajímalo, na jaké vědní úrovni a rychle do chaosu a bezpráví. Není naše víra 
Kristovým obrazem: ztratí-li sůl svou chuť, čím jsou tito křiklouni, o kterou vědu se zajímají, jen nějakou zábavou, kterou vyměním za jinou, 
bude osolena? K čemu se hodí světlo pod v čem vynikají, co vědí? Kdo se snaží nad Boží když se stala nepopulární? Kolik toho slíznul 
nádobou? zákon, který nevymysleli lékaři ani nikdo jiný, papež Benedikt XVI.? A od koho? Často od 

Před krátkým časem byla v Čenstochové postavit primitivní nevědomost? Tady jde těch, jejichž genialita a vědění dá velmi těžko 
umístěna Deklarace víry, kterou podepsalo tři a o jednu věc a dost podstatnou. Marxismus dohromady Otče náš a Desatero! Milí moji 
půl tisíce lékařů, zdravotních sester a mediků, hlásal, že náboženství je opium lidstva. Tuto bratři a sestry: na jaké pozici stojíme my? Jsme 
kteří v souladu se svým svědomím a s odvo- tézi může zamítnout  docela obyčejný člověk: schopni chránit poklad víry, protože s ním 
láním na Boží zákon odmítají ničit nenarozený opiáty jsou látky, které tiší bolest, zatímco potažmo chráníme civilizaci? To není přehna-
život. Tato Deklarace nebyla sepsána nějakým Kristus mluví o přijetí a nesení kříže, což bolest nost! Nebo je pro nás lehčí dívat se jen na to, co 
filosofem, ale zkušenou lékařkou Dr. Wandou způsobuje. Ale odvažme se nalít si čistého vína se nosí, jinak se tváříme taky takzvaně 
Półtawskou a nepodepsali ji žádní amatéři. (a můžete o tom rozjímat třeba při druhém neutrálně, abychom náhodou nenarazili? Pán 
Jedním z největších odborníků v oboru, před tajemství růžence Světla): není náhodou říká: Vaše řeč budiž ano-ano, ne-ne. Co je nad 
kterým v Polsku se ctí smekají, je profesor opiem lidstva ATEISMUS? Není v něm žádná to je ze zlého - tedy nápady, polemiky, které 
Bogdan Chazan. Deklarace připomíná, že Boží věda, věda zkoumá příčiny, ateismus je ale jsou proti Božímu řádu. Ani lékař nebude s vámi 
zákon je nad lidskými zákony a nemůže být důsledně popírá, vše je z ničeho a náhodou. polemizovat o stavu vašeho zdraví, stejně jako 
pošlapáván. Praví se tam, že moment početí, NENÍ NÁHODOU ATEISMUS OPIEM učitel nebude polemizovat s žáky třeba o tom, 
stejně jako moment úmrtí je výlučně věcí LIDSTVA, KTERÉ MÁ UMLČET BOŽÍ HLAS jestli náhodou jedna a jedna nejsou tři a půl. 
Božího rozhodnutí. Profesor Chazan říká, že V ČLOVĚKU? Co jiného je svědomí, než Boží Nikdo z nás nebyl povolán k tomu, aby se stal 
lékař je od toho, aby život chránil, ne likvidoval. hlas v nás, pokud jsme jej neumlčeli? A jedná-li jen příležitostným divákem, který reaguje podle 
Je tu taky Hypokratova přísaha. Žena, čekající se o věci důležité, pak jdeme ještě až tak reakcí okolí.
dítě není pacientka a čekané dítě není nějaký daleko, jako pod vlivem omamné látky, že Ať tedy neuhasnou naše oltáře a neutichnou 
výrůstek, který si může nechat odstranit. Ono je tvrdíme další nehoráznost: tu a onde se nesmí naše ambony! A ať jsme jako křesťané dobře 
to vůbec zajímavé: tu a onde povstávají brát křesťanství vážně, protože by to bylo čitelní!
nejrůznější „bratrstva“, která dokážou odklonit nepřípustné ovlivňování, to a ono musí být 

P. Františekbudování dálnice o řadu kilometrů, protože tam neutrální. Co je to „neutrální“? Nic na světě 

Poděkování
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Kéž tvůj oltář nikdy neuhasne…

(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



V minulém čísle MOSTu jsem otevřela Górné. Musím říct, že to byla úžasná škola – 
trošku citlivé téma ohledně úrovně jak čteného není jednoduché se doladit k varhanům, 
tak zpívaného projevu při bohoslužbách. Jsem k sobě navzájem, snažit se, aby bylo dobře 
si vědoma, že můj pohled může být příliš rozumět a překonat trému. Určitě jsem se tím 
kritický, protože od mala recituji, zpívám mnoho naučila. Když zpívám žalmy dnes, opět 
a doma mám navíc samé muzikanty. Jsem mám kolem sebe většinou lidi mého věku a 
proto moc ráda, že přišly i reakce Vás, kteří se říkám si, kde je mládež? Kde jsou mladí, kteří 
na věc díváte třeba trošku jinak. Myslím si, že by se mohli něco naučit a hlavně přičinit ke 
je moc dobře, když se o podobných věcech zkrášlení bohoslužby? A není to vina i nás 
diskutuje. Umět slušně diskutovat je důležité, rodičů, že své děti nevedeme ke službě? 
sdělit svůj pohled na věc ostatním tak, aby i Nikdo se nemusí bát, že to nezvládne a nikdo 
oni měli možnost se nad tím zamyslet. Že učený samozřejmě z nebe nespadl. Rádi se 
jsme křesťané, že se snažíme chovat se zájemci o zpěv budeme pracovat a podělíme 
k sobě s láskou, úctou a respektem, ještě se o dlouholeté zkušenosti. Navíc je možno 
neznamená, že nemůžeme mít na určité věci (samozřejmě pokud tomu nebrání škola) 
jiný názor. Musíme se ale všichni učit chodit do chrámového sboru, kde se může 
přistupovat k ostatním s pokorou, s vědomím také každý něco přiučit. Je dobré, pokud má 
svých vlastních nedokonalostí a slabostí a já člověk potřebu se něco nového učit, v něčem 
moc děkuji za Vaše články, protože i pro mě se zdokonalovat. To se týká samozřejmě i 
byly poučné. Kéž bychom všichni pamatovali našeho vztahu s Bohem, který můžeme 
na to, že Bůh miluje pokorné. Mým záměrem prohloubit vzděláváním se v pravdách víry a 
určitě nebylo někoho odradit od práce, kterou modlitbou. Učme své děti pokoře, aby doká-
dělá, někoho urazit nebo rozzlobit, ale snaha, zaly přijmout názory ostatních, ale zároveň 
abychom společně hledali cesty, jak tyto pracovitosti, aby měly potřebu studovat, 
činnosti ještě zlepšit ku prospěchu celé zdokonalovat se v tom, co dělají a v čem jsou 
farnosti. dobré. Vím, že je to velice těžké, ale možná 

V souvislosti s tím bych chtěla ještě nám pomůže, když si budeme opakovat: 
zavzpomínat na dobu, kdy jsem začala zpívat „Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu“. 
v kostele žalmy. Bylo to více než před 30 lety.  Děkuji za níže připojené příspěvky a těším 
Už nevím, jestli mi bylo čtrnáct nebo patnáct se na další. 
a přidala jsem se k děvčatům v podobném 

H.W. věku - Jance a Marušce Lipowským a Evě 
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Ad „Co děláš - to dělej rád"

(pokračování na str. 5)

Článek pisatelky v minulém čísle farního nemusí vůbec dohodnout a pak aby něčím jeden bratr: „Při deseti osobách pochval 
měsíčníku Most, pod titulem: Co děláš – to přispěli, tak aspoň nějaká improvizace, ať devět a tomu poslednímu nic neříkej. V duši 
dělej rád; byl distribuován v den modliteb za není jen mluvené slovo. Před dvěma léty tady toho jediného to vyvolá neklid, ale rozhodně 
sdělovací prostředky a trochu mě zaskočil mládež nefungovala vůbec. Teď, ovšem zda mu to neublíží.“ Rád to praktikuji, ale taky se 
svou kritičností, zaměřen byl pravděpodobně jim čas a další povinnosti dovolí, zapojují se stane, že mi to ujede a kritizuji. Snažím se 
na akolyty a mládež. Dalo by se říct, že i do různých aktivit ve farnosti, o nichž běžně proto ihned hledat východisko, jak zasaženou 
pravdivý, pokud by tomu tak bylo pořád, při čteme v měsíčníku Most. Nyní je máme duši obměkčit a usmířit si ji. Bylo by nevhod-
každém čtení nebo zpěvu mládeže. Ne vždy kritizovat? Chrámový sbor cvičí pravidelně, né, aby se zatvrdila a nechala všeho svého 
se podaří vše na jedničku, jak je zmiňováno, dětská schola taktéž, ale u studentů to ne snažení a stoupání výše. 
ale proč nejsou jmenováni i varhaníci, tón pokaždé vyjde, tady bude ještě dlouho trvat, Sv. Benediktovi je připisován výrok „Ora et 
a zpěv taky ujede a i od našich otců nějaké to než se jim to podaří a my oceníme. Zmiňo- labora“ – česky „Modli se a pracuj“ a dle 
slovo „po našymu“ občas rovněž slyšíme. vanou hřivnu rozvíjejí jiným způsobem než mého mínění všichni se o to snaží, jak jen 
Proto se mi nelíbí kritika cíleně mířená jen na jen tím zpěvem. nejlépe umí.
vybrané skupiny. Když někdo čte polsky a I sv. Jan Maria Vianney měl problémy se Buďme tolerantní, ať se nám to nestane i 
není to zrovna košer, pak to je asi tím, že slovíčky a jaký z něj byl nakonec řečník nebo tady. Pokusme se všechny kritické připo-
mluvčí neovládá dokonale polštinu jako svůj sv. Marie Faustyna Kowalská, také neuměla mínky vyvážit kladnými činy a pak na misce 
rodný jazyk. Přitom mi přijde na mysl odpo- malovat a byl podle jejich pokynů namalován vah posuďme, co my sami děláme a zda 
věď našeho Otce Františka: „Kdo chce, obraz Božího milosrdenství. V mládeži nemá- máme vůbec právo vznést hlas nespokoje-
porozumí.“ Mládež, že zpívá, jak zpívá, ano me žádného Pavarottiho nebo Beňáčkovou, nosti, aby pak nenastalo: "Nesuďte, abyste 
je tomu tak, ale ne všichni z nich studují popř. Gotta, Bílou, ale studující studenty nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, 
v Třinci a blízkém okolí, aby se mohli scházet středních a vysokých škol, nikdo není na takovým budete souzeni, a jakou měrou 
pravidelně na zkoušky. Pokud se sejdou konzervatoři. měříte, takovou Bůh naměří vám.“
v sobotu, tak to bývá ojediněle a po dlouhém I já osobně měl dilema, když bylo třeba 

Kividomlouvání, kdo může přijít. Také tady se kárat nebo kritizovat, ale pomohl mi s tím 

Kritizovat nebo chválit?

Pochod pro život 
polský Těšín

V neděli 18.5.2014 jsme se vydali 
na pochod pro život. Pochod se začínal na 
náměstí a to rodinným, rodinnou poloné-
zou? Bylo to nádherné vidět tančit celou 
rodinu v náručí s dítětem. Zapojili se úplně 
všichni a tak ve chvilce bylo celé náměstí 
zaplněno tančícími lidmi. Po polonéze jsme 
se vydali k Piastovské věži, po celou dobu 
se zpívaly křesťanské písničky za dopro-
vodu kytary. Zastavili jsme se před věží a 
vyslechli promluvu jednoho františkána. 
Říkal, že bychom měli slavit „početiny“, že 
lidský život začíná dnem početí a od toho 
dne by se měl počítat život. Je třeba chránit 
každý počatý život, je to obrovský dar.

Potom jsme se vydali spodní ulicí zpět na 
náměstí. Zpívaly se písničky s ukazováním 
zvlášť pro děti a to bylo super. Všichni na 
náměstí byli pozváni do klášterní zahrady, 
kde pro děti byly nachystané atrakce, např. 
skákací hrad, divoký býk, trampolíny atd. 
Dospělí mezi tím mohli ochutnat nachystané 
různé druhy dobrot. Byl to nádherný den. 
Jsem ráda, že jsme se mohli zúčastnit a 
doufám, že za rok nás půjde víc. 

Silva



Jak w ostatnim numerze czasopisma mamy. No i tak jest i ze śpiewaniem. Mamy 
parafialnego przeczytałem artykuł „Co děláš – śpiewniki, gitarę więc gramy. Bez przygoto-
to dělej rád“ , to podjąłem bardzo głęboką wania, bez refleksji nad tym co śpiewamy. 
refleksję nad myślą autora. W rozważaniu I teraz nie chodzi o to, że ktoś umie grać lepiej 
wspominałem na moją służbę przy ołtarzu, czy gorzej, ale co śpiewamy. Jaka jest ta nasza 
później we wspólnocie młodzieży czy też modlitwa? Faktycznie, jak mówi przysłowie 
w początkach chóru kościelnego, gdzie „Kto śpiewa, dwa razy się modli“, modlimy się 
śpiewam do dziś, czy teraz obecnie w małej dwa razy?  Zauważyłem kiedyś, że w śpiew-
scholi dziecięcej. I zauważam, że każda służba nikach Hosana są pewne znaki przy piosen-
Bogu czy dla parafii potrzebuje zaufania do kach. Kiedy popatrzyłem co to znaczy, stwier-
Pana Boga, ale nie tylko. Budowanie czegoś, dziłem, że ktoś, kto tworzył śpiewnik oznaczył i 
co ma w pewnym sensie formować osobowość podzielił pieśni według tego co można śpiewać 
człowieka a zwłaszcza człowieka wierzącego, podczas mszy świętej a czego nie można 
jest sprawą bardzo ważną i odpowiedzialną.  śpiewać. Postanowiłem wtedy szukać dalej, 
Zauważam, że w obecnym czasie pełnym w internecie (bo tam jest przecież wszystko) 
komputerów, telewizji, inteligentnych telefonów i w literaturze informacji na temat śpiewania i 
ludzie stają sie coraz więcej indywidualistami, dobierania pieśni do nabożeństw. I znalazłem 
osobami zamkniętymi do siebie. Brak porozu- dużo ciekawych wskazówek do tematu. Zna-
mienia w społeczności, brak pokory i wzajem- lazłem też uwagi do formulacji tekstów 
nej tolerancji doprowadza do sytuacji, że piosenek. O! jakie i ja śpiewałem bzdury! – bo 
społeczeństwo nie lubi, kiedy ktoś powie lub nie wiedziałem i myślałem, że w śpiewnikach 
napisze coś „nie po naszemu“. kościelnych są piosenki uważane za popraw-

Wspominany artykuł opisuje sytuacje w na- ne. Te doświadczenia oraz spostrzeżenia 
szej parafii, często to są sprawy, gdzie różnych osób dają nam wiedzę i kierunek. Jest 
większość osób z uśmiechem na twarzy odbie- mi bardzo przykro, że w naszej parafii tak 
ra te sytuacje i dalej zapomina... bo ważne jest, trudno odnaleźć młodych ludzi, którzy chcieli 
że są ministranci, młodzież, schola czy chór. by w niedzielę podczas mszy świętej 
Bo ważne, że mają chęć spotykać się..... zaśpiewać psalm czy ordynarium.  Tak trudno 

Lecz służba w parafii a zwłaszcza w kościele odnaleźć muzyków, którzy mieli by chęć uczyć 
przynosi pewną odpowiedzialność. Jeżeli się od nas starszych i zbierać doświadczenia. 
jestem lektorem i czytam słowo Boże, to A w końcu bardzo mi żal, że niektórzy rodzice 
potrzebne jest bardzo dobre przygotowanie, dzieci, które śpiewają, nie mają odwagi 
bym wiedział jak co przeczytać, co czytam i dla przyprowadzić je do małej scholi i zapalić ich 
kogo. Wspomina mi się przygoda u nas małe serduszka do służby dla Boga, parafii i 
w domu. Jednogo razu zapytałem mojej córki, ludzi.     
która bardzo lubi czytać: „Poopowiadaj mi Na zakończenie chciałbym wrócić do ref-
o czym tyś czytała”... a córka mi odpowiada leksji nad naszą służbą w kościele i w spo-
„Tato, to tam nie było napisane!“ Jak łeczeństwie. Święty Jan Paweł II pisze 
zaczynałem czytać od ambony, to po powrocie w swojej encyklice LABOREM EXERCENS 
do domu, dziadek zwracał mi uwagę na błędy, w części O pracy ludzkiej tak: „Z PRACY 
które popełniałem. I jestem mu do dziś za tę swojej ma człowiek pożywać chleb codzienny 
szkołę bardzo wdzięczny. Czytanie słowa (por. Ps 128 [127], 2; por. także Rdz 3, 17nn.; 
Bożego do ludu zebranego na mszy świętej, to Prz 10, 22; Wj 1, 8-14; Jr 22, 13) i poprzez 

pracę ma się przyczyniać do ciągłego rozwoju nie jest czytanie książki przed spaniem, albo 
nauki i techniki, a zwłaszcza do nieustannego gazety przy śniadaniu. Potrzebne jest nawią-
podnoszenia poziomu kulturalnego i moralne-zanie kontaktu z ludem a przede wszystkim 
go społeczeństwa, w którym żyje jako członek bezbłędna i wyraźna interpretacja z dykcją, 
braterskiej wspólnoty; praca zaś oznacza a co najważniejsze czytanie słowa Bożego jest 
każdą działalność, jaką człowiek spełnia, bez modlitwą! 
względu na jej charakter i okoliczności, to Podobnie jest ze śpiewaniem. Tutaj przyto-
znaczy każdą działalność człowieka, którą za czę znów jedną przygodę z moimi dziecmi. 
pracę uznać można i uznać należy pośród Zdarzyło się, że żona w zimie ubrała sobie do 
całego bogactwa czynności, do jakich jest kościoła na mszę świętą ładne futro. Najmniej-
zdolny i dysponowany poprzez samą swoją sza córka jak ją zobaczyła uśmiechnęła się i 
naturę, poprzez samo człowieczeństwo. mówi: „Mamo, ty masz takie ładne futro, ty 
Stworzony bowiem na obraz i podobieństwo wyglądasz jak pies“. Może ktoś powie sobie, 
Boga Samego (por. Rdz 1, 26) wśród co to za przyrównanie do śpiewania. Zdanie to 
widzialnego wszechświata, ustanowiony, aby wyraża proste dziecięce myślenie. Dziecko 
ziemię czynić sobie poddaną (por. Rdz 1, 28), kojarzy sobie futro ze zwierzątkiem, ale 
jest człowiek przez to samo od początku w pierwszej chwili nie zauważa, że mówi do 
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Pokračování ze str. 4

Citáty a moudra, aneb 
co řekli svatí, to platí

Odpowiedzialność i modlitwa

Nikdy člověk není tak velký jako tehdy, když 
klečí.

sv. Jan XXIII.

Toho, kdo pomlouvá, se snaž jemným 
způsobem přesvědčit, aby upustil od svého 
názoru; jestli můžeš, řekni o pomlouvané 
osobě něco dobrého.

sv. František Saleský

Chtěli bychom, aby už modlitba rychle 
skončila, protože máme své povinnosti, ale 
zapomínáme, že modlitba je právě tím 
nejdůležitějším, co máme na práci.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Děti potřebují lásku bez podmínek.

Nic není pro duši důležitějšího než pokoření.
bl. Honorát Koźmiński

Je velká milost být i při pouhé myšlence na 
hřích naplněn hrůzou.
                                                                 
Když klekáš před oltářem, ať ostatní vidí, že 
víš, před kým klekáš.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Největší ničitel míru je potrat, protože když 
matka může zabít své vlastní dítě, proč bych 
já nemohl zabít tebe a ty mě? Není v tom 
žádný rozdíl.

bl. Matka Tereza

Když se rozhodneš druhému odpustit - 
miluješ ho správně.

z knihy Chatrč

sepsala  Alena Martynková

powołany do pracy. Praca wyróżnia go wśród 
reszty stworzeń, których działalności związanej 
z utrzymaniem życia nie można nazywać pracą 
— tylko człowiek jest do niej zdolny i tylko 
człowiek ją wykonuje, wypełniając równo-
cześnie pracą swoje bytowanie na ziemi. Tak 
więc praca nosi na sobie szczególne znamię 
człowieka i człowieczeństwa, znamię osoby 
działającej we wspólnocie osób — a znamię to 
stanowi jej wewnętrzną kwalifikację, konsty-
tuuje niejako samą jej naturę“.

Wiesław Wania



Milé děti, Przed nami cudowne dwa miesiące bez 
dzwonka i szkolnych ławek. Od razu czujemy, nastávají nám prázdniny a s nimi čas plný 
jakby spadły z nas niewidzialne ciężary, lubimy volna, dobrodružství, cestování a objevování 
wakacje, bo wtedy wszystko staje się nových věcí! Ale můžeme se taky těšit na to, 
piękniejsze. čím nás překvapí náš Hospodin…Nechme se 

vést Pánem samotným a naši duši můžeme Życzymy wam, byście w czasie tych wakacji 
občerstvovat Jeho Slovem a tak jako dva mieli oczy wokół głowy, a w sercach czujnik 
věrozvěstové pojďme do celého světa a odlotowy! To znaczy, byście byli spostrze-
hlásejme evangelium../Žalm 116(117)/. Pro  gawczy i wrażliwi na piękno, które nas otacza, 
měsíc červenec jsem totiž vybrala slavnost przyjrzyjcie się uwaznie lasom, górom, morzu i 
sv. Cyrila a Metoděje /Lk 10, 1-9/. łąkom. Dyskretnie podpatrzcie zwierzęta i 

owady i pomyślcie, jak bardzo kocha nas Pan 
Bóg, skoro to wszystko podarował nam Konstantin s Metodějem se po důkladné 
zupełnie za darmo. Cudownych wakacji!přípravě na svůj misijní úkol vydali spolu s 

poselstvem do Byzance na Moravu. Po dlouhé 
Lucka a Evaa namáhavé cestě došli do sídla kníže 

Rastislava, kde byli slavnostně uvítáni. Psal se 
rok…….(výběr z možností dole). Bratři 
překonali všechny obtíže cesty. Posilovalo je 
totiž vědomí, že je Bůh posílá zvěstovat 
Slovanům....(dokončení v tajence). 

Projdi cestou z Byzance na Moravu. Když 
posbíráš na správné cestě písmenka, získáš 
tajenku.
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Dětskou stránku připravují Lucka a Eva

Den dětí
Dne 31.5.2014 se na farní zahradě konal 

den dětí. Musím říct, že celý týden byl pro mě 
byl náročný, neboť počasí nebylo příznivě 
nakloněno. Navíc někteří mládežníci se 
zúčastnili ten den fotbalového turnaje, kde ve 
dvou kategoriích obsadili první místo. A pak, 
že naše mládež nic neumí dělat pořádně. Měla 
jsem strach, jak se to všechno zvládne a zda 
vůbec dorazí děti, ale nakonec nám Pán 
požehnal. Počasí bylo nádherné, dětí hodně 
a naši mládežníci dojeli z turnaje včas a tak 
jsme mohli začít.

Děti byly rozdělené do skupin po 4 a musely 
plnit úkoly na 10 stanovištích a sbírat body. 
Musely např. poskládat jména dvanácti 
apoštolů, namalovat obrázek pusou, uhádnout 
hádanky, natočit reklamu, atd. Děti byly 
z úkolů na stanovištích nadšené a hrály jak 
o závod. Jak všechny obešly stanoviště, 
vyhlásily se výsledky. Doplňujícím úkolem pro 
děti bylo nalezení pokladu. Pozorovat děti, jak 
s nadšením hledají, bylo úžasné. Poklad 
nakonec našly, každý dostal část z pokladu 
a byl nejvyšší čas připravit se na mši svatou. 
Děti jsme naučily písničky, aby mohly zpívat 
během mše. Dětem se to moc líbilo, a když 
potom v kostele zpívaly, šly až slzy do očí. 
Po mši svaté jsme se vrátili na farní zahradu, 
opekli s dětmi párky a nikomu se domů 
nechtělo. Zatancovali jsme káčátka, přes farní 
zahradu projel vláček s dětmi i rodiči, hrál se 
fotbal, mládež si s dětmi zahrála hutututu, atd. 
Někteří rodiče přijeli pro svou ratolest třikrát, 
neboť dětem se domů opravdu nechtělo.

Byl to nádherný den a vím, že příště musím 
více věřit Bohu než se zbytečně starat.

Chtěla bych poděkovat třinecké mládeži za 
veškerou pomoc, našim kněžím za finanční 
pomoc a Vám rodičům a dětem, že jste přišli.

Mám prosbu. Jestli máte nějakou akci, 
kterou byste chtěli s dětmi podniknout nebo 
děti jestli mají nějaký nápad, tak mi napište a 
určitě to můžeme zrealizovat. Za každý návrh 
budu vděčná.

Přeji vám všem krásné prázdniny a v září se 
na všechny moc těším.

Silva

Školní rok vám skončil a vás čekají 
prázdniny. Slíbila jsem, že budete na konci 
června odměněni za sbírání nálepek a úpravu 
knížeček. Jelikož jsem tady  4 neděle nebyla a 
přes prázdniny budete každý jinde, tak 
vyhlášení bude v září. Termín určitě uslyšíte 
v ohláškách.

Chtěla bych vám všem dětem poděkovat, 
že jste byly aktivní, sbíraly nálepky, účastnily 
jste se akcí a nikdy vám nechyběl úsměv.

Přeji vám krásné prázdniny a v září se na 
všechny těším.

Farní teta

Milé děti

Co jsme prožili…  

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.

 18 hod. Prosím

Předtáborová 
schůzka

*  *  *

*  *  *

TAJENKA:

Rok příchodu-možnosti:          368            386           638           683            836            863



... takto se děti z naší malé Třinecké scholy Pro informaci, kde jsme s dětmi byli a co 
těšily, když jsme odjížděli po mši svaté jsme během školního roku dělali, si můžete 
z Hnojníka v neděli o Slavnosti Nejsvětější přečíst buď v některém čísle farního časopisu 
Trojice. Bylo to naše poslední zpívání MOST, nebo na www stránkách naší farnosti. 
v letošním školním roce a tradičně zakončené 
v okolní farnosti, letos v Hnojníku.  A vůbec se Služba v kostele a ve farnosti je pro nás 
dětem nedivím, protože celý ten rok byl oprav- všechny velkou radostí a vážím si toho, že 
du hodně pracovitý a tak trošku i tvůrčí. Nej- rodičům, kteří své ratolesti k nám každý 
více nám všem tkví v paměti pásmo koled, čtvrtek na zkoušku dovezou a odvezou, není 
které jsme letos respektive loni připravili na ta námaha lhostejná. A tímto bych jim všem 
svátky vánoční společně se scholou „Ziaren- chtěl opět ze srdce poděkovat za podporu;  
ka“ z Gutů. Byl to takový malý pokus, připravit dětem poděkovat za to, že chodí na zkoušky a 
něco jiného a v důsledku to byl zázrak, že se cvičí s velkým nasazením a radostí; Otcům 
to vůbec povedlo…. A věřím, že se Vám drazí Františkovi a Adrianovi za podporu nejenom tu 
farníci v Třinci i Vendryni to naše koledování finanční, ale i duchovní a v neposlední řadě 
líbilo a že jste s námi prožili pěknou chvilku Vám drazí kolegové a kolegyně z kapely za 
společně s narozeným Ježíšem!  A tak trošku ochotu, čas strávený na zkouškách a chuť tuto 
tajně doufám, že se nám opět něco podaří na službu pro farnost vykonávat a dětem se 
Vánoce nachystat…. Máme ještě v plánu věnovat na zkouškách a společných akcích. 
připravit (a trošku nám to trvá) takový polo- Přeji Vám všem požehnané a pohodové 
amatérský sestřih na CD, které si budete moci prázdniny!!!
u nás vyzvednout (budeme Vás informovat 

WWkdy a kde).   

Každý pátek se scházíme s dětmi po mši  Tímto děkuju Janě za zorganizování a všem 
svaté na dětském spolču, takže i v pátek zúčastněným.  

D.30.  5. jsme se tradičně sešli, jenomže ten 
pátek byl něčím výjimečný. Dorazila k nám 
totiž mládež z Hnojníku spolu s kamarády, 
kteří  studují teologii.  

Dětské spolčo jsme zahájili modlitbou  
v kostele, a pak jsme si šli zahrát hry,  
abychom se seznámili. Když jsme se trochu  
poznali, přesunuli jsme se do salky, kde už  
pro nás měli připravený program studenti 
teologie.  

Měli pro nás připravenou přednášku  
o životních hodnotách a potřebách. Před-
náška  byla velmi zajímavá, zhlédli jsme krátké  
filmové ukázky, ve kterých právě byly  příklady  
životních hodnot a potřeb. Dále jsme se  
rozdělili do dvou velkých skupin. Jedna  sku-
pina měla za úkol napsat minimálně 10  ži-
votních potřeb, druhá skupina zase 10  život-
ních hodnot, a tak jsme zjistili, že hodnoty 
a potřeby jsou si velmi podobné, i když se 
jedná o něco jiného. Poté jsme  dostali za úkol 
sepsat na papír své životní  hodnoty, od těch 
pro nás nejdůležitějších, po ty méně význam-
né v našem životě. To nás  přinutilo trochu se 
zamyslet, uvědomit si, co je  pro nás důležité. 
Mezitím jsme si povídali a vyslechli jsme si 
taky zajímavé svědectví. Nakonec jsme se 
rozdělili do 5 skupin a  zahráli si vědomostní 
kvíz.

Byl to velmi příjemný večer, který jsme si  
určitě všichni užili, poznali jsme nové lidi,  
zasmáli jsme se, něčemu se přiučili a uvě-
domili si, co je pro nás v životě podstatné.  
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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

*  *  *

*  *  *

*  *  *

HURÁ PRÁZDNINY…..

Pouť dětí 
do Czestochowe

Jak jsme smažili 
vaječinu

V neděli 22.6.2014 jsme vyrazili na pouť. 
Letos byl autobus úplně plný a převážně dětí. 
Cestu jsme si krátili modlitbou, zpěvem, 
kvízem a hádankami. Některým dětem se po-
dařilo nasbírat sladkostí na celé prázdniny. Po 
příjezdu na Jasnou horu jsme se zapsali a šli 
se usadit. Někteří z nás si šli prohlídnout okolí, 
jiní si s dětmi užívali krásný koncert dětské 
scholy, kde si potancovali a naučili nové 
písničky. Ve 12.45 hod. byla společná modlitba 
růžence a po ní začala mše svatá. Mše svatá 
byla sloužena pro děti, aby tomu porozuměly, 
evangelium bylo formou obrázků i kázání. 
Kázání bylo o životu Jana Pavla II., kdy jim 
biskup Dlugosz ukazoval fotky, jak byl Jan 
Pavel II. malý až do pohřbu a k tomu jim 
o jeho životě vykládal a říkal, jak by měl vypa-
dat život správného křesťana. Děti sledovaly 
a poslouchaly s velkým zaujetím. Velkou ra-
dostí bylo pro děti vypuštění velikého množství 
balónků, kdy sledovaly, kde poletí. Po mši 
svaté byli také vypuštěni holubi a hra o kola. 
Po ukončení celého programu jsme si udělali 
každý svůj program, někteří šli nakoupit 
památky nebo na prohlídku poutního místa.

Na závěr bych chtěla poděkovat jedné 
farnici, která mi darovalo sponzorský dar 
a díky němu jeli děti a nepracující za 100,- Kč. 
Velký Pán Bůh zaplať. Pamatovali jsme na vás 
v modlitbě. Velké poděkování patří rodičům, že 
své ratolesti vzali a vyrazili s námi. Opravdu 
jsem si myslela, že se letos nenasbíráme 
a nakonec jsme ještě pár lidí nemohli vzít. 
Opravdu má víra je slabá.

Obracím se s prosbou na rodiče, kteří se 
s námi zapojujete do každodenní modlitby 
růžence, aby mi napsali jména dětí, adresu 
a datum narození a já děti zaregistruju do 
„kółka różańcowego“.

Děkuji  O. Františkovi a O. Adrianovi, že se 
s dětmi můžeme po nedělních 10 mších 
scházet a desátek růžence se modlit.

Děti nezapomeňte každý den vzít rodiče, 
sourozence a desátek růžence se pomodlit.

Farní teta Silva

Nedělní odpoledne 8. června bylo opravdu 
nádherné. Posečená farní zahrada, altán, 
který poskytoval báječný stín a hlavně spole-
čenství těch, kdo přišli strávit tento čas při 
tradičním smažení vaječiny. Více než 30 lidí si 
tak pochutnalo na vaječině se slaninou, 
usmažené na přírodním venkovním ohništi.  
A že je vhodné dobré jídlo něčím spláchnout, 
měli jsme k tomuto účelu dobře chlazené pivo. 
Na chvíli přišel mezi nás i Otec František 
a nálada tak byla výborná až do pozdních 
odpoledních hodin. Ti, kdo nebyli na mši sv. 
dopoledne, šli na večerní mši sv. a po ní měli 
všichni příležitost účastnit se v kostele 
přednášky zástupce ředitele televize Noe Ing. 
Petra Kudely, který je zároveň poslancem 
Poslanecké sněmovny. Pan Kudela nám přiblí-
žil celou historii vzniku televize Noe i všechna 
úskalí, která provozování televize s sebou 
nesou. Nezapomněl zmínit i kladné ohlasy 
a děkovné dopisy diváků a to zvláště těch, 
kteří oceňují, že pomocí televizních přenosů 
mohou být účastni různých duchovních aktivit, 
setkání a událostí.

Možná bych chtěla říct s klasikem „bylo to 
krásné poetické odpoledne“, ale to by bylo 
hodně málo. Byla to zejména krásně využitá 

Dětské spolčo

příležitost k setkání členů naší farnosti také 
jinak, než jen v kostele. Byl to čas vzájemného 
sdílení se, společného jídla, rozhovorů a pro 
děti také čas her. A protože všichni účastníci 
vyhodnotili tuto akci jako velmi vydařenou, 
doufáme, že se z ní stane tradice a my se tak 
setkáme při ohništi na farní zahradě také příští 
rok. Proto nezoufejte vy, kdo jste to letos 
nestihli, těšíme se na všechny příští rok již na 
II. ročníku smažení vaječiny. Na závěr bych 
chtěla poděkovat jménem MO KDU-ČSL 
zejména Otci Františkovi za vstřícnost a 
spolupráci, dále všem kdo chystali, pekli, 
zařizovali a také všem, kdo jste přišli a utvořili 
tak s námi příjemné společenství.

Pavla Golasowská



§ §Neděle 6.7.2014 – 14. neděle v mezidobí; Mše svatá v Domově pro seniory na 
6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky. Sosně je každý pátek v 15.30. Půl hodiny 

před začátkem mše svaté je možno §Pátek 11.7.2014 – svátek sv. Benedikta, přistoupit ke svátosti smíření.
opata, patrona Evropy.

§Mše svatá v Nemocnici Sosna je každou §Neděle 13.7.2014 – 15. neděle v mezi- sobotu od 15.30 hodin. Půl hodiny před 
dobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 10.00 začátkem mše svaté je možno přistoupit 
česky. ke svátosti smíření.

§Středa 16.7.2014 – svátek Výročí posvě- Redakce neručí za jazykový sled jednotli-
cení katedrály. vých mší svatých. Sledujte vývěsku 

§ v kostele!Neděle 20.7.2014 – 16. neděle v mezi-
dobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 
polsky.

§Středa 23.7.2014 – svátek sv. Brigity, 
řeholnice, patronky Evropy.

§Pátek 25.7.2014 – svátek sv. Jakuba, 
apoštola.

§Neděle 27.7.2014 – 17. neděle v mezi-
dobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 10.00 
česky.

§Neděle 3.8.2014 – 18. 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 Milosr-
denství.

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

15. neděle v mezidobí (13.7.)

1. čtení: Iz 55,10-11; 2. čtení: Řím 8,18-23; 

Evangelium: Mt 13,1-23

Žalm: odp. Semeno padlo na dobrou půdu a 

přineslo užitek.

Ref. Na żyznej ziemi ziarno wyda plony.

16. neděle v mezidobí (20.7.)

1. čtení: Mdr 12,13.16-19; 2. čtení: Řím 8,26-

27; Evangelium: Mt 13,24-43

Žalm: odp. Tys, Pane, dobrý a shovívavý.

Ref. Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy.

17. neděle v mezidobí (27.7)

1. čtení: 1 Král 3,5.7-12; 2. čtení: Řím 8,28-30; 

Evangelium: Mt 13,44-52

Žalm: odp. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine.

Ref. Jakże miłuję prawo Twoje, Panie.

18. neděle v mezidobí (3.8.)

1. čtení: Iz 55,1-3; 2. čtení: Řím 8,35.37-39; 

Evangelium: Mt 14,13-21

Žalm: odp. Otvíráš svou ruku a sytíš nás, 

Hospodine.

Ref. Otwierasz rękę, karmisz nas do syta.

Nedělní liturgie
v červenci

Pořad bohoslužeb v červenci

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Příští číslo MOSTu 

vyjde 3. srpna 2014. 

Příspěvky můžete zasílat 

do 23.7.2014.

Úmysly apoštolátu 
modlitby – červenec 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 sportovní události 
vždy přispívaly k rozvoji bratrství mezi 
národy a k růstu lidskosti.

2. Evangelizační úmysl: Aby Duch Svatý 
podporoval dílo laiků, kteří hlásají 
evangelium v nejchudších zemích.

3. Národní úmysl: Aby ti, kdo žijí ve 
svornosti, vytrvali a ti, kteří jsou v rozepři, se 
obrátili k lásce.

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. 

Těžce nemocná maminka dvou 
malých nezletilých dětí ve věku 
2 a 6 let uvítá pomoc s hlídáním 
dětí. 
Zájemci se mohou kontaktovat na 
p. A. Czudkovou, tel: 736 682 261
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