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Potom Bůh řekl: "Učiňme člověka jako náš obraz podle naší podoby. Ať vládne nad mořskými rybami, nad nebeským 

ptactvem, nad krotkými zvířaty, divokou zvěří a nad věškerou drobnou zvířenou, která se pohybuje po zemi."
Bůh stvořil člověka jako svůj obraz, jako obraz Boží ho stvořil, stvořil je jako muže a ženu.

Gen 1. 26 - 27

Stvoření světa - den šestý



„Kolik svatých zdobí nebe,…
… tolik přátel jde nám vstříc, velkých, 

malých, bezejmenných přímluvců a 
prosebnic.“ 

Slova této krásné písně z Kancionálu 
(č. 841) mě napadla ve chvíli, kdy jsem 
aktualizoval internetové stránky naší 
farnosti, konkrétně odkazy na příslušné 
světce toho kterého dne. 

Již před časem jsem se v našem farním 
časopise pozastavil nad tím, že liturgie v 
období „během roku“ je velice bohatá na 
slavení svátků a památek nejrůznějších 
svatých – různých stavů, povolání, 
duchovních i světských, z různých dob, 
zemí, bohatých i chudých atp. Právě v 
liturgickém „mezidobí“ si můžeme tyto 
Boží přátelé a vzory našeho křesťanské-
ho života připomínat o to více, že v této 
době se jejich slavení nepřekrývá s 
liturgicky významnějšími dny třeba 
doby postní či velikonoční. 

Při vyhledávání internetových odkazů 
na životopisy svatých mě zaujalo, že 
p r a k t i c k y  k a ž d é h o  d n e  k r o m ě  
„hlavního“ světce, jehož si liturgicky 
připomínáme, je zaznamenáno spousta 
dalších jmen. Tak třeba 8. srpna budeme 
slavit památku sv. Dominika, kněze. V 
Martyrologiu Romanum ale kromě 
jména Dominicus, presb. et fundator 
Ord. Praedicatorum najdeme třeba 
Eusebius, ep. Mediolanen, Aemilianus, 
ep. Cyzicen, Vladimirus Laskowski, 
Severianus, m. Albani, Severus, presby-
ter Viennen, Maria Aloysia a Iesu Girón  
y Romera, Clementia a Sancto Ioanne 
Baptista (Antonia) a další a další – 
pouze v jediném dni roku. A co těch 
dalších 364 dní? Svatý apoštol Jan v 
knize Zjevení přece říká: „...hle, veliký 
zástup, který by nikdo nespočítal, ze 
všech národů, kmenů, plemen a jazyků… 
(Zj 7,9). Řekněte sami, milí čtenáři, není 
to úžasné, v jaké společnosti se nachází-
me? My – církev ještě putující zde na 
zemi, tvoříme jednotu s církví oslavenou 
a vítěznou v nebi a nezapomínáme ani 
na bratry a sestry v očistci. Ano – jedna, 
svatá, katolická a apoštolská církev, jak 
vyznáváme v Krédu. 

Ze svých dětských let pamatuji jednu 
velmi tlustou knihu, která se nacházela u 
mého dědečka. Byly to „Żywoty 
świętych“, krásně ilustrované. Nejraději 
jsem četl životopisy římských mučední-
ků s mnohými detaily o jejich mučení, 
předhazování divoké zvěři, řezání, 
napichování na kůly, křižování, upalová-
ní. Snad to nesvědčí o mé nějaké 
zvrácenosti, prostě jako u mladého 
člověka tyto barvité popisy dokázaly 
povzbudit mojí fantazii. Ostatně dnes 
můžeme podobné scény vidět v nesčet-
ných filmech na DVD či na internetu. 

Dnešní, moderní vydání životopisů 

Pláč
Už nemám oči pro pláč,
vždyť i při slzách si zívám.
Netečně hledím na krůpěje slz utrpení
jak Narcis na hladinu,
jež skrápějí slzy deště
a žádostivost volá… ještě!

Ach, toužím po pláči
jak po svatebním koláči
však nakousli ho
prodavači dýmu, polopravd,
lží a kompromisů,
šiřitelé umělých slz a úsměvů, 
jež nahradili pravé
neboť toužit po pravdě 
není zdravé.

Tak mi vyschly slzy
a brzy budu se jen smát
akorát, že všechno je sladké
jako med, jenž zhořkl
v jed přetvářky,
kterou mažou vám kolem úst.

Proto,
chléb vezdejší mi náhle 
skřípe mezi zuby
neboť obohacuje
pravdy sůl.

Buď jak buď
i bez pravdy dá se žít
hlavně se tím nesoužit.

Nakonec dá se žít 
i bez chleba a soli země
v tom Pán rozplakal se
ve mně.

Utřel jsem si slzu
a zůstala mi na dlani
byla slaná… slza pokání.
AVE

Stanislav Rudinec
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svatých již podobné detaily, které měly 
čtenáře povzbudit a nadchnout, 
vynechávají. Jsou prostě konkrétní, 
historičtější, ale to neznamená, že jsou 
méně zajímavé, podnětné a stejně, jako 
dříve, ukazují nám na lidi, kteří svým 
životem, svojí prací, často utrpením a 
třeba i mučednickou smrtí ukazovali na 
velikost Boha, na lásku Stvořitele ke 
svému stvoření, na to, že bez Jeho 
vědomí se nám z hlavy neztratí ani vlas 
(Lk 21,18).

Revize a obnova liturgického roku a 
k a l e n d á ř e  b y l a  p r o v e d e n a  I I .  
Vatikánským koncilem. Tehdy byl 
vypracován a roku 1969 vydán nový 
ř í m s k ý  k a l e n d á ř  „ C a l e n d a r i u m  
Romanum“.  V roce 2001 schválil papež 
Jan Pavel II. a v latině byl vydán závazný 
dekret  s názvem „Martyrologium 
Romanum“. Je to nový spolehlivý 
přehled o svatých a blahoslavených s 
kriticky ověřenými dny slavení jejich 
svátků a památek, včetně údajů o jejich 
úmrtí.

O tom, jak se římské martyrologium a 
liturgický kalendář vyvíjel v průběhu 
dvoutisícileté historie církve si povíme 
někdy příště. Vždyť tyto knihy a seznamy 
světců patří k duchovnímu pokladu 
Církve a pomáhají nám kromě jiného v 
Církvi zachovat řád při slavení liturgie 
podle slov sv. Augustina: „Serva 
ordinem et ordo servabit te (Zachovej 
řád a řád zachová tebe).“

A závěr výše zmíněné písně? „Mohli 
jiní, mohly jiné, na každého čeká Pán; 
stopy svatých září světlem, také já jsem 
povolán. Ten, kdo hoří, zapaluje, svítí, 
hřeje, mění svět. Pro tebe a tebou Kriste, 
dej i nám se rozhořet.“

Stanisław Janczyk

Je třeba mít lásku k lidem a nenávist 
k jejich hříchům.

sv. Augustin

Špatným synem je ten, kdo mluví špatně 
o svém otci.

sv. Jan Bosco

Kdo se nemodlí, nepotřebuje, aby ho 
ďábel svedl z cesty. Vrhne se do pekla 
sám.

sv. Terezie z Avily

Když si nepřiznáš chybu, uděláš další.

Každý se bojí špatně zemřít, ale ne každý 
se bojí špatně žít.

sv. Augustin

a

a

a

Poslušnost je nejkratší cestou, jak dojít 
do nebe.

sv. Filip Neri
a

a

a

a

Naše tělo má tu vadu, že čím víc se mu 
věnujeme, tím víc se zvětšují jeho 
nároky.

sv. Terezie z Avily

Buďte opatrní v tom, co nenávidíte na 
svých rodičích, v té neopatrnosti se 
stáváte stejní.

Netrestat hřích nebo ho dokonce 
obhajovat, znamená dopouštět se hříchu 
spoluúčastí na cizím hříchu.

katolický katechizmus

sepsala Alena Martynková

Citáty a moudra, aneb
co řekli svatí, to platí
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Betlémské světlo 
2012

Rok Eucharistie

Gratulace

*  *  *

*  *  *

Tato dvě latinská slůvka možná běžně 
mnoho neřeknou. Přeložíme-li si je do 
češtiny, pak znamenají "samému Bohu" 
a mohou být dobrým povzbuzením pro 
každé naše dílo. V předminulém čísle 
MOSTu se objevil článek pod titulem 
"Co děláš, to dělej rád". Přečetl jsem si 
jej několikrát a jsem za něj pisatelce 
vděčný. Ani při jednom čtení jsem v něm 
necítil nějaké kritizování, spíše povzbu-
zení, proto jsem na něj nijak nereagoval. 
Že tam byla zmíněna schola, ministran-
ti, lektoři, to nebyl útok na nikoho, či 
kritika nikoho. Ať totiž chceme, nebo ne, 
všechny tyto skupiny při bohoslužbě tak 
trochu vyčnívají a jsou jaksi více vidět či 
slyšet. Mohou být velikým obohacením 
bohoslužby, ale může se taky stát, že 
tímto obohacením třeba nebudou. Je 
pravda, jsme jenom lidé. Vzpomněl jsem 
si na jednu slavnostní bohoslužbu

v pražské katedrále. Při ní měl číst 
jedno liturgické čtení známý herec pan 
Radovan Lukavský, člověk věřící a 
praktikující ,  profesor Akademie 
múzických umění v Praze. Řeklo by se 
„mistr slova“ - a opravdu jím byl. Přišel 
do zákristie katedrály asi hodinu před 
bohoslužbou, poprosil o lekcionář a v 
koutku cvičil čtení. Na překvapenou 
reakci několika kněží v zákristii podal 
vysvětlení: "Tady nehraji žádnou 
hereckou roli, ale přednáším Boží slovo 
a to musí mít úroveň." Několik přítom-
ných sklonilo hlavu. Možná si vzpome-
neme na pohřeb pana prezidenta 
Václava Havla před třemi lety 23. 
prosince. Při mši svaté četl první čtení z 
Knihy Job herec Josef Abrhám. Přiznám 
se, že mi šel mráz po zádech. To nebyl 
herecký přednes herce, to bylo opravdu 
Boží slovo, čtené celou duší. Řekneme si, 
no tak to bylo v katedrále, to jsou herci... 
Ano, ale četli totéž BOŽÍ SLOVO, které 
se čte v každém kostele a kapli. 
Připravujeme se na to, nebo pět minut 
přede mší svatou chytneme lekcionář s 
tím, že to nějak přečteme? Znám několik 
našich lektorů, kteří opravdu přicházejí 
včas a čtou si, cvičí. Za to jim patří jistě 
pochvala a uznání, ale měli by to dělat 
všichni. Vzpomínám si na svoji první 
farnost na Moravském Slovácku. Bylo to 
sedm obcí, se dvěma kostely, kde se 
pravidelně sloužila mše svatá a druhou 
farnost měl pan farář na starosti po 
smrti tamějšího kněze, tedy celkem tři 
kostely. Byla tu schola, což bylo v době 
totality raritou. Na co vzpomínám rád, 
tak to byly sobotní podvečery, kdy se 
celá schola scházela, aby se připravila na 
neděli a rozdělila se, na které mši svaté 
bude kdo zpívat. No a pak to šlo. Byla to 
děcka z vesnice, kde byla práce taky na 

Soli Deo
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poli a oni taky různě jezdili do škol, ale 
dělali to rádi. Sejít se ojediněle a po 
dlouhém domlouvání se nakonec 
nedomluvit… tomu jaksi nerozumím, 
beru-li v úvahu, že se jedná o bohosluž-
bu. Nemůžeme se domluvit (proč?), 
nebo se ani moc nechceme domluvit s 
tím, že on snad někdo přijde a něco 
zazpíváme?

Kdyby takhle improvizovali herci na 
jevišti...? Jako bych to slyšel: ale to 
nejsou herci na jevišti... TÍM SPÍŠE !!! 
Soli Deo - SAMÉMU BOHU!

Ono je i pro varhaníky i pro kněze 
nemilým zážitkem, když pět minut 
přede mší svatou není nikdo, kdo by 
zpíval a tak se musí rychle ještě volat do 
zákristie, aby to někdo přečetl. Toto není 
z mé strany kritika, ale pohled trochu z 
jiné strany. Ono to má svoje kořeny. I já 
jsem byl student. Od šesté třídy jsem 
jezdíval do školy do sousední vesnice a 
pak další čtyři roky na gymnazium do 
okresního města. Jsem z vesnice, bylo 
kousek pole a malé hospodářství. Pomoc 
doma byla samozřejmostí a já si 
nevzpomínám, že by táta nebo maminka 
s námi do nekonečna polemizovali. Je tu 
to a to, ty uděláš to a ty tamto, a ono to 
fungovalo. Dnes je to trošku nešťastně 
jinak. Povinnost? Ale jakápak povin-
nost, jen nabídka. Mluví se o tom 
veřejně, takže to není žádné tajemství, že 
v řadě rodin poroučejí děti. Mluvím 
obecně: jestliže se dítě od malička učí 
být suverénem, dost těžko obstojí 
později v jakémkoliv společenství, kde 
bude chtít uplatnit svoje ego jako první 
housle a když to ostatní nepřijmete, tak 
máte smůlu, budu proti a proti a proti, 
takže nebude-li po mém, tak nebude 
vůbec. Jaký div, že tito jedinci - připomí-
nám opět, že mluvím obecně - nestojí 
ani o manželství, ani o rodinu, protože 
nedovedou vytvořit hodnotný vztah? 
Buď já a moje názory, nebo nic? Tak nás 
to učí křesťanství? Tak nás to učí Ježíš 
Kristus? Je pravdou, že mezi mládeží 
nemáme Pavarotiho či   Beňačkovou, ale 
kdyby se tihle dva a spousta dalších 
opravdu nesnažili, pak bychom dnes o 
nich ani nevěděli. Dalším bludem je 
skutečnost, že lidé si obyčejně zaměňují 
Boha za osobu kněze u oltáře a boho-
službu za nějakou "akci", ze které mohu 
vytěžit svou velikost

a když žádné viditelné vytěžení vlastní 
velikosti není, tak se o to ani moc 
nezajímám. Sloužím-li Bohu, pak z 
celého srdce, protože ani Kristus na 
Kalvárii neimprovizoval. Při chválení 
devíti z desíti to v tom desátém nevyvolá 
žádný neklid. Vyvolá to závist, že mě 
nepochválili taky. Představme si, že 

mistr v práci dá devíti lidem prémie a 
desátému ne. Co bude následovat? 
Docela obyčejná závist a pomluvy.

Dítě, mladý člověk a člověk vůbec 
potřebuje jasná pravidla formace a ne 
shluk názorů, protože to není pokusný 
králík, ale člověk. Je-li příležitost 
pochválit, pochvalme hlasitě a z celého 
srdce. Je-li tu ale něco, co zaslouží 
kritiku, pak ji vyslovme. Čteme-li 
pozorně evangelia, pak vidíme, že takto 
postupoval i Ježíš Kristus sám. A 
abychom to dokázali, pak je třeba prosit 
Ducha Svatého o jeho moudrost i sílu.

Když můžeme vidět v kostele řadu lidí, 
kteří se ani neobtěžují otevřít modlitební 
knížku, aby zpívali - to taky máme 
chválit? To je asi to, o čem byla řeč 
kousek výše: zřejmě mají pocit, že kněz 
je ten Bůh a tak mu dáváme najevo svou 
nadřazenost, že prostě zpívat nebude-
me.

A nenapadne nás lidová moudrost, že 
jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá. A 
pak je čas na kritiku: co jsem se namodlil 
a Pán Bůh mi nic nedal… Namodlil ses? 
A kdy? Takže dále od populismu a 
sladkosti dále, aby nás nezasypaly 
nenadále… Připomínám ještě jednou, že 
mým úmyslem nebyla žádná kritika, 
žádnou jsem nevyslovil, ale postavení 
věcí do určitého světla, abychom 
nemuseli stavět na názorech a nápa-
dech, ale na osvědčených jistotách. Pán 
volá: Buďte dokonalí jako váš Otec. On 
nevolá: Domlouvejte se, polemizujte do 
nekonečna  a improvizujte. Výsledky 
jsou pak jasné, nebo daleko spíše 
žádné…

P. František

Z vody a Ducha svatého 
se narodili 

Julie Danečková

Hedvika Przeczková

Adéla Vlčková

David Kawulok

Aneta Marie Stolarzová

Amálie Szotkowská

Do věčnosti nás předešli

Cecílie Galová

Ervin Szala

Andrej Dzurovej

Štěpánka Němčíková

R.I.P. 
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Rodina Neposkvrněné
Prosím všechny členy Rodiny 

Neposkvrněné o nahlášení obětova-
ných dnů za celý rok 2011 do Duchov-
ní kytice pro Svatého Otce. Napište 
počet darovaných dnů s vaším jmé-
nem,  adresou a odevzdat to můžete 
do sakristie nebo přímo mně do 20. 
září. Moc bych prosila, aby se přihlási-
li i ostatní, které dosud v seznamu 
nemám. Zatím je nahlášeno jen 20 
dosavadních členů Rodiny Neposkvr-
něné a 5 nových. U paní Kröhnové 
bylo v seznamu přes 90 členů, jak mi 
v dopise sdělila paní Vystrčilová 
z Bánova, která toto společenství vede. 
Také píše, pokud by měl někdo zájem 
dělat „patrona“ jednomu z novokněží 
vysvěcených v roce 2012, může se 
přihlásit. „Patroni“ se pak za svého 
novokněze modlí a obětují celý svůj 
život. 

Všem Pán Bůh zaplať
Anna Šišková  

*  *  *

To potěší…

Výlet dětské scholy za P. Romanem Macurou 

HUMOR

MOST 248/XXI

Rycerstwo Niepokalanej – Święty Maksymilian Maria Kolbe

Zprávy zlé i dobré…

P. Petr Prokop Siostrzonek, převor břevnoského kláštera
Jak se mají, co dělají: 

„Podnieście głowy. Nie lękajcie się 
patrzeć w wieczność. Tam czeka Ojciec, 
Bóg, który jest miłością.“

Św. Jan Paweł II  - Lednice 1999

„Najlepszym prawem jest Boże 
prawo miłości. Najlepszą sztuką życia 
jest umiejętność zdobywania życia 
wiecznego poprzez dobre życie tu na 
ziemi.“

Bł. Matka Teresa z Kalkuty

W dniach od 13 do 15 czerwca w Domu 
Rekolekcyjnym przy kościele NSPJ w 
Czeskim Cieszynie odbył się Zjazd 
MAITRI czyli Ruch Solidarności z 
potrzebującymi ubogimi trzeciego 
świata. Zawsze cieszymy się na spotka-
nie z tymi, którzy tak jak my, związani są 
z adopcją dzieci z Afryki oraz z pomocą 
dla głodujących. Gospodarzem spotka-
nia był mgr. Piotr Roszak z Czeskiego 
Cieszyna. Ojcem duchownym pallotyn 
Ks. Artur Cierlicki, SAC z Slavkovic, 
który poprowadził rekolekcje na temat 
przyjmowania miłości Bożej oraz 
spójnością pomiędzy skarbcem miłości 
Sercem Jezusa i tajemnicą Bożego 
Miłosierdzia.

W czasie trwania spotkania nie brakło 
uczestnictwa w Mszach świętych, 
Adoracji Najświętszego Sakramentu, 
modlitwie Różańca św. oraz Koronce do 
Miłosierdzia Bożego. Gościem spotkania 
była p. Irena Folwarczna, która wraz z 
mężem i trojgiem dzieci przebywa w 
Bangladeszu. Bardzo ciekawie opowia-
dała o życiu codziennym w tym dalekim 
kraju, o mniejszości chrześcijańskiej, 
przeżywaniu świąt i różnych zwyczajach.

Przewodniczący Ruchu MAITRI 
RNDr. Josef Kuchyňa przedstawił nowe 
projekty dotyczące adopcji, podał liczbę 
sierot, ilość darczyńców oraz omówił 
sprawy gospodarcze.

Głównym tematem pierwszej konfe-
rencji był Kult Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Ks. Cierlicki przygotował 
nagranie „Okrągłego stołu“- audycji 
Telewizji Noe poruszający ten temat. Ks. 
Červinka oraz jezuita Ks. Herold 
uczestniczący w nagraniu zgodnie 
podkreślali, że rodziny, które poświęciły 
się NSPJ wyróżniają się swą wiarą i 
o d d a n i e m  s p r a w o m  B o ż y m .  
Przypomnieli postać św. Małgorzaty 
Maryi Alacoque, której objawiał się 
Chrystus Pan w latach 1673 - 1675 z 
zamiarem przybliżenia istoty kultu 
swego Serca. Zbawiciel życzył sobie, by 
czczono Je jako symbol Jego nieskońc-
zonej miłości do ludzi. Apostolce 
powierzył specjalną misję. Miała mówić 
ludziom o wielkim skarbcu miłości, 

a

a

Ogólnopaństwowy Zjazd Ruchu MAITRI
jakim jest Serce Jezusa. Pan Jezus 
przekazał przez św. Małgorzatę 12 
obietnic, dla czcicieli Jego Boskiego 
Serca, które warto sobie przypomnieć:

1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w 
ich stanie.

2. Zgoda i pokój będą panowały w ich 
rodzinach.

3. Będę ich pocieszać we wszystkich 
strapieniach.

4. Będę ich bezpieczną ucieczką za 
życia, a szczególnie przy śmierci.

5. Wyleję obfite błogosławieństwa na 
wszystkie ich przedsięwzięcia.

6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu 
źródło nieskończonego miłosierdzia.

7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.

8. Dusze gorliwe dojdą szybko do 
wysokiej doskonałości.

9. Błogosławić będę domy, w których 
obraz mego Serca będzie umieszczony i 
czczony.

10. Kapłanom dam moc kruszenia serc 
najzatrwaldzialszych.

11. Imiona tych, co rozszerzać będą to 
nabożeństwo, będą zapisane w mym 
Sercu i na zawsze w Nim pozostaną.

12. Przyrzekam w nadmiarze miłosier-
dzia Serca mojego, że wszechmocna 
miłość moja udzieli się tym wszystkim, 
którzy komunikować będą w pierwsze 
piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, 
łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w 
s t a n i e  n i e ł a s k i  m o j e j  a n i  b e z  
Sakramentów i że Serce moje stanie się 
dla nich bezpieczną ucieczką w godzinie 
śmierci.

Spotkanie z Bogiem na modlitwie daje 
pokrzepienie tym, którzy do niego 
przychodzą, a jak trzeba leczy dusze i 
ciała, goi rany zadane przez życie. W 
sobotę Ks. Artur Cierlicki poświęcił 
swoje konferencje Miłosierdziu Bożemu 
i św. Siostrze Faustynie, która była 
beatyfikowana w 1993 roku a kanoni-
zowana w roku 2000. W 1931 roku w 
Płocku ukazał się siostrze Faustynie 
Jezus i poprosił ją o namalowanie 
obrazu z napisem „Jezu, ufam Tobie“! 
To wspaniałe słowa, które żarliwie 
powtarzamy za św. Faustyną. Apostołka 
Miłosierdzia Bożego przekazała nam 
wielki apel, byśmy zaufali Jego miłosier-
dziu i otworzyli swoje serca na Jezusa 
Miłosiernego. Wszystkie słowa i 
przekazy, które usłyszała od Jezusa 
zapisywała w swoim „ Dzienniczku“. Oto 
jedne z najważniejszych przekazów:

„Kult Bożego Miłosierdzia - Raduje się 
serce moje tytułem miłosierdzia. 
Powiedz, że miłosierdzie jest najwięks-
zym przymiotem Boga. Wszystkie dzieła 

a

rąk moich są ukoronowaniem miłosierd-
zia. (Dz. 301)

Obraz - W czasie modlitwy usłyszałam 
te słowa: Te dwa promienie oznaczają 
krew i wodę. Blady promień oznacza 
wodę, która usprawiedliwia dusze, 
czerwony promień oznacza krew, która 
jest życiem dusz. (Dz 299- 300)

Koronka do Miłosierdzia - Ktokolwiek 
będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego 
miłosierdzia w godzinę śmierci.

Godzina Miłosierdzia - w tej godzinie 
nie odmówię duszy niczego, która mnie 
prosi przez mękę moją.

Niedziela Miłosierdzia Bożego - 
Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po 
Wielkanocy była Świętem Miłosierdzia. 
Kto w tym dniu przystąpi do Źródła 
Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszcze-
nia win i kar.“

Dziś Miłosierdzie Boże jest znane i 
c z c z o n e  n a  c a ł y m  ś w i e c i e .  
Doświadczamy jak trudno i ciężko jest 
żyć spokojnie w kulturze nasyconej 
niepokojami, rozpustą i wyzyskiem 
bliźnich. O tych zagrożeniach przypomi-
nał Ks. Cierlicki:

„Není hluchota pro krásu v dnešním 
světě příznakem krize víry? Zdá se, že v 
mnoha oblastech života stoupá jakýsi 
pocit všeobecné únavy, jakési nedefino-
vatelné šero, neviditelná mlha, do které 
se dnešní člověk, který se často vzdal 
morálky a hodnot, podle kterých žily 
předchozí generace, ponořuje a v 
podstatě často nemůže najít sám sebe. 
Tato mlha přináší falešnou svobodu, 
„svobodu bloudění“, která nevede k 
naplnění života, ale v bezednou 
prázdnotu. Mlha relativismu, která 
zdánlivě vysvobozuje a umožňuje mu, 
aby sám rozhodoval o všem, člověka 
nakonec izoluje a obklopuje smutnou 
samotou. Jsme svědky hořké svobody. 
Lidstvo zdánlivě osvobozené od 
„otroctví autorit“ se stává svobodným 
sirotkem. Dnešní člověk potřebuje otce 
a místo toho kolem sebe nachází jen 
kamarády. Člověk nedostává lásku a 
přijetí tam, kde je dostával. Tady je 
třeba se na prvním místě zamyslet nad 
stavem dnešní rodiny. „V naší třídě je 
přes 20 kluků a z toho 19 má rozvedené 
rodiče“ - to je smutné svědectví mladého 
kluka z Čech.

A z tohoto důvodu člověk se stává 
jakýmsi bezdomovcem a „bloudícím 
poutníkem“. Zdá se, že mnoho problému 
dnešní doby spočívá v tom, že spěchající 
člověk hledá náruč milosrdného otce, 
ale hledá ji na špatném místě. Bez 
zkušeností Boha zůstává sám pro sebe 
stále nezodpovězenou otázkou. Do 

a
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Ministranti v novém

„Abychom se nepropadli do Západního Německa“

KOZUBOVÁ 2012

*  *  *

Charita Třinec 
2011 – 2012

Jak jsem se 
v roce 2003 mýlil

Práce v naší farnosti 

pokračují

(pokračování na str. 6)

*  *  *

Zprávy z „Domečku“
I v letošním roce si můžete v „Domečku“ vybrat 
z bohaté nabídky kalendářů na rok 2013. Prodej 
kalendářů představuje pro nakladatelství, která 
během roku vydávají křesťanskou literaturu, 
finanční vzpruhu a možná jedinou možnost jak 
získat peníze na další provoz. Přijďte si vybrat 
z těchto titulů: 

Stolní kalendáře:
Katolický kalendář, nakladatelství Vyšehrad, 

59 Kč
Kalendář s texty sv. Jana od Kříže, 
nakladatelství CESTA, Proglas, Noe, 57 Kč
Dědictví otců, Karmelitánské nakladatelství, 

59 Kč 
Malá poselství, Karmelitánské nakladatelství, 

59 Kč
Poutní místa, nakladatelství Sypták, 59 Kč
S důvěrou v Boží milosrdenství, 
nakladatelství Sypták, 59 Kč
Jihočeská Madona, nakladatelství Cor Jesu, 

59 Kč

Nástěnné kalendáře:
Katolický kalendář, nakladatelství Econing, 49 Kč
Katolický kalendář, nakladatelství Cor Jesu, 

49 Kč

Cyrilometodějský kalendář na čtení – 
nakladatelství Katolický týdeník, 85 Kč

*  *  *

*  *  *

STALO SE V ROCE 2012

Kdy: sobota 22. 6. 2013 
Odjezd: v 7. hod ráno od 1. ZŠ
Cena: 250 Kč dospělý a 200 Kč dítě, pro 

vícečlennou rodinu se budu snažit 
zajistit slevu.

 Jedná se o pouť „Podwórkowych kółek 
różańcowych“, kde se setkávají děti z různých 
koutů světa. Pro naše děti je připravený program 
v autobuse formou kvízů a hádanek. Na 
parkovišti si zahrajeme na „lajdy“. V Czestochové 
je program vždy přichystaný a ukončený mší 
svatou pod širým nebem. Každá rodina si může 
udělat program podle sebe. V případě, že by jelo 
dítě samo, musí mít platný cestovní doklad.

Motto letošního setkání je „Věřím v Tebe, Bože 
živý“. Můžete tuto pouť darovat dítěti k prvnímu 
svatému přijímáni jako poděkování.
Nebojte se vyrazit s námi. Panna Maria na nás 
čeká.

Kdyby někdo chtěl tuto pouť podpořit finančně, 
budeme moc rádi. Přihlásit se můžete sms 
zprávou nebo e-mailem. Tel: 605 325 749, 
S.Krezelokova@seznam.cz

Na všechny se moc těší Silva

*  *  *

*  *  *

„Vděčnost nám otevírá oči, učí úctě, tvoří 
vztahy, zbavuje smutku, naplňuje úžasem 
a radostí. Vděčnost činí člověka lidštějším.“

Milí farníci a čtenáři MOSTu!
Když jsme letos začali připravovat naši tradiční 

farní akci Misijní koláč, říkali jsme si, zda letos 
vybereme dostatek financí, abychom mohli opět 
zaplatit naše adoptované děti. Víme, že doba je 
těžká, co se týká financí a hluboko do kapsy mají 
jak rodiny s dětmi, tak i senioři. Ale peníze pro 
adoptované děti potřebujeme a tak jsme začali jako 
každý rok oslovováním sponzorů, abychom měli 
peníze na nákup potřebných potravin. Sponzoři 
dali, co mohli a my tak mohli nakoupit vše potřebné 
na naše pečení. Vzhledem k našemu sortimentu, 
který tvoří koláče, linecké tyčinky a kremrole jsme si 
trochu rozdělili, co kdo upeče a pak jsme se už dali 
do práce. Při všech přípravách a pečení jsem si 
uvědomila, kolik lidí je do akce zapojeno, lidí, kteří 
tzv. „nejsou vidět.“ Bylo fajn dostat sms-ku např. 
„mám 70 vajec, kdy je mám donést?“… a 
pokračování „kdybys potřebovala pomoct, dej 
vědět.“ Bylo prima si objednat 10 kg marmelády 
a pak se dozvědět, že je to sponzorský dar nebo 
dostat několik kg ořechů, abychom pak napekli ty 
ořechové koláčky, po nichž se letos opět zaprášilo. 
Bylo příjemné zjistit, že byl takový zájem o naše 
velké sobotní pečení, kde se pečou koláče z 22 kg 
mouky, že jsem musela zájemce s lítostí odmítat, 
neboť bychom se do naší kuchyně už nevešli….
A tak bych mohla pokračovat dál až po ty, kdo nám 
přišli pomoci rozdávat a neváhali jít pěšky ráno 
z domu více než půl hodiny ve více než 
10 stupňovém mrazu nebo nechávali hlídat děti 
další rodině nebo přišli, přestože se ještě měli léčit. 
Samozřejmě díky patří těm, kdo přispěli do kasiček 
a také kdo mi pomohli to vše doma a pak v salce po 
rozdávání uklidit a v neposlední řadě všem, kdo na 
nás pamatovali v modlitbě za zdárný průběh naší 
akce.

Dnes jsme koláč rozdali, vybrali jsme 58 120,- 
Kč a teď už zbývá jen poslat peníze tam, kam patří. 
A tak teď sedím a myslím s vděčností na všechny 
ty, kdo přiložili ruku a srdce k našemu společnému 
farnímu dílu. Ještě jednou děkuji všem za naši 
společnou akci, ze které budou mít užitek děti na 
Ukrajině, na Haiti, v Kongu a Indii. Děkuji také 
jménem Otce Mariána Kuffy, kam opět dáme zbytek 
darovaných financí. 

Za organizátory akce Pavla Golasowská

Misijní koláč 2013

MOST 248/XXI

takového světa přichází Bůh s obrazem 
svého srdce a poselstvím Božího 
Milosrdenství. My všichni, kteří žijeme 
ve světě války dobra a zla, která se 
odehrává nejenom mimo nás, ale 
především v nás, se potřebujeme 
zahledět na Ježíšovo Milosrdné srdce. 
Nakonec slova Pána Ježíše, která sdělil 
sestře Faustyně a která vypovídají o 
velké lásce Boha k nám všem, toto 
potvrzují: „Řekni hříšníkům, že na ně 
stále čekám. Naslouchám úderům jejich 
srdce, kdy bude konečně bít pro ně“. 
(Den. 1728)“

Ks. A. Cierlicki przypomniał, że kiedyś 
nie było domu, w którym brakowałyby 
na ścianie obrazy z gorejącym Sercem 
Pana Jezusa i Matki Bożej. W rodzinach 
było więcej wiary i nadziei w Bożą opiekę 
i pomoc. To, jak ważne jest czym żyje 
rodzina i czy w niej jest Pan Bóg na 
pierwszym miejscu, potwierdza świa-
dectwo o powołaniach, które rodzą się w 
sercu rodziny.

Tak było w rodzinie Kamili, córce 
państwa Roszaków, której imię zakonne 
brzmi Paula Pier, a która stała się 
Misjonarką Miłości Matki Teresy. 
Rodzice od lat modlą się za misje. W 
czeskocieszyńskiej parafii zainicjowali 
Klub Misyjny, powołując do życia 
Adopcję Serca na Odległość. Sami mają 
w Afryce troje adoptowanych dzieci  - 
Aliane, Wincenca i Fransine. A że Pan 
wysłuchuje modlitw, świadczy fakt, że 
siostra Paula Pier została po tegorocz-
nych ślubach skierowana do serca Afryki 
na Wybrzeże Kości Słoniowej. Paula Pier 
wraz z rodziną proszą o modlitwę.

Każdy człowiek narodził się przed 
wiekami w sercu Boga. Niezależnie od 
przyjęcia nas przez ziemskich rodziców 
jest Jego chcianym, wymarzonym 
synem czy córką. Całe nasze życie, jest 
szukaniem Tego Miłującego Ojca.

Irena Szymonikowa

a

Pozvánka do misijního kina
Milovníky filmů s misijní tématikou 

zveme do kina, které pro zájemce 
připravila Papežská misijní díla. Na 
adrese „www.kino.missio.cz“ byly právě 
spuštěny nové webové stránky, jejichž 
přáním je přiblížit formou videí život v 
misijních zemích, práci misionářů, 
bohatství místních kultur, radosti i 
obtíže a hlavně konkrétní podporované 
projekty PMD financované z naší země. 

Úvodní stránka směruje uživatele do 
pěti základních sekcí podle jejich 
zájmu: Dominantou „Kina“ je velká 
obrazovka a pod ní možnost výběru 
dalších dokumentů. „Seznam videí“ 
nabízí utříděná videa s popisem 
obsahu. „Zapojte se“ zve k zapojení do 
misijní spolupráce. „Darujte“ nabízí 
cestu přímého zaslání peněžního daru 

Katolická církev se svými 273 
miliony členů (stav v roce 2011) resp. 
54 % obyvatelstva je největším 
náboženským společenstvím v EU. 
Luterské, reformované a metodistické 
církve se spojily do Společenství 
evangelických církví, jež zastupuje asi 
50 milionů věřících. Anglikánská 
státní církev má 26 milionů pokřtě-
ných. Třetí velké společenství tvoří 
pravoslavní: v EU funguje osm 
samostatných (autokefálních) církví. 

Odhaduje se, že v EU žije asi 13 
milionů muslimů. Nejvíce je jich ve 

Kolik nás je?

MO KDU-ČSL vás všechny zve na 
tradiční pěší pouť k Panně Marii 
Frýdecké, která se koná 16. 8. 2014. Sraz 
v 6.00 hod. u třineckého kostela, pak 
přesun auty ke kostelu do Českého 
Těšína, odkud se vychází. Trasa je 
dlouhá 30 km a cíl cesty je v bazilice P. 
Marie ve Frýdku.

Bližší informace na nástěnce před 
kostelem a na webových stránkách 
farnosti. Zájemci o přesun z Třince do 
Těšína autem, hlaste se na tel: 604 223 
971,

 P. Golasowská

Pozvánka

pomocí připraveného formuláře, sekce 
„O nás“ stručně přibližuje činnost 
papežských misií a uvádí kontakt na 
Národní kancelář PMD v České 
republice.

Uceleně, přehledně a na jednom 
místě můžete najít zajímavé reportáže z 
jednotlivých podporovaných zemí, 
fotogalerie, bonusy a základní informa-
ce o prezentovaných zemích či téma-
tech. K zhlédnutí jsou zatím videa ze 
Zambie, Ugandy, Srí Lanky a Guyany. 
Další dokumenty se zpracovávají a v 
brzké době budou postupně uveřejně-
ny. Nenechte si ujít zážitky přímo 
misijní. V misijním kině je dost místa 
pro každého a to i právě teď!

Jiří Šlégr

Francii – 6 milionů, v Německu 4–6 
milionů, ve Velké Británii 2,7 milionu. 
Židé představují menšinu: největší 
diaspora žije ve Francii – asi půl 
milionu, ve Velké Británii asi 300 000, 
v Německu zastupuje Ústřední rada 
židů asi 101 300 lidí, ale podle odhadů 
přibližně stejný počet židů k ní nepatří. 

Počet lidí bez vyznání se odhaduje na 
15–17 %. 

Počet příslušníků církví nevypovídá 
o tom, jak intenzivně svou víru 
praktikují. 

(zdroj: Res Claritatis)
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O kříži u kostela  

Cesta zamyšlení

Ekonomické okénko: Ploty a tak různě   

20. rocznica powstania Radia Maryja

Pěší křížová cesta

Buďme solí země ...
(pokračování ze str. 5)
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Vyznání víry – 3. část

Pěší Křížová cesta 
pro děti

Dětskou stránku připravují Lucka a Eva

AKCE PRO DĚTI
  8.5.2013 Kozubová
  1.6.2013 Den dětí
22.6.2013 Częstochowa - pokud se naplní 

autobus
  1.7.2013 Prašivá
17.8.2013 - 24.8.2013 farní tábor

Na všechny se těší Silva

Správné odpovědi: 1b 2b 3a 4a 5b

Je pátek a tatínek se nevrací domů 
jako jindy unavený, ale naopak s veselou 
tváří. Navíc tajuplně říká: „Mám pro vás 
krásnou zprávu, ale zatím je to tajem-
ství.“

„Tak proč nám to říkáš? Zbytečně nás 
napínáš, když nám to nechceš říct.“

„Tajemství se přece nesděluje.“

Do rozhovoru se vkládá Barborka, 
když navrhuje: „Co kdybys, tatínku, 
udělal z tajemství hádanku? Tajemství 
tak neprozradíš, a my máme šanci je 
uhodnout.“

„Dobře,“ souhlasí tatínek, „takže 
poslouchejte: Je to fialové jako inkoust, 
ale nepíše se tím. Nikdo s tím nebarví, a 
přesto všechno zabarví. Jsou to kulaté 
balónky, nestřílí se však jimi do branky, 
ale házejí se do koše. Peče se to, nesmaží 
se to, jí se to. Ňam, ňam, ňam! 

Děti jásají jeden přes druhého: 
„Pojedeme na borůvky! Pojedeme na 
borůvky!“

„To je vynikající zpráva,“ raduje se 
také maminka, ale pro jistotu se ptá: 
„Jsou mn, zralé?“

„Jsou krásně modré jako obloha. A 
jedeme hned, než nám je zítra ráno lidé 
vysbírají.“

„Hurá,“ jásají děti a shánějí si kyblíčky 
anebo jiné nádobí.

Netrvá to dlouho a vyjíždějí k lesu. 
Nemohou se dočkat, až utrhnou první 
modré kuličky. Pavlínka napomíná 
sourozence: „Ne, abyste jenom jedli, a 
nic neměli v kyblíčku.“

Maminka se k ní přidává: „Když 
nebudou borůvky, nebude ani borůvko-
vý koláč.“

Barborka slibuje: „Já natrhám plný 
kyblíček.“

Jeník se přidává: „Já mám malé 
prstíky, ale rychlé prstíky. Naplním 
kyblíček hned.“

Tatínek volá od volantu: „Závody 
vyhraje ten, kdo bude mít první plný 
kyblíček.“

Start závodu je ještě v autě. Z něho se 
soutěžící trojice vyrojí a hledají keříčky 
obsypané co možná největšími borůvka-
mi.

Zakrátko je zřejmé, že o vítězi se 
rozhodne mezi děvčaty. Jeník se sice 
také snaží, ale na hbité prstíky sester 
stačit nemůže. Barborka je sice mladší 
než Pavlínka, ale menší prsty nahrazuje 
jejich velkou rychlostí. Navíc nezůstává 
na místě, ale stále se stěhuje za většími 
borůvkami. Myslí přitom jenom na 
plnící se kyblíček a touží o velkém 

Rodina se spolu modlí
Josef Janšta

nalezišti modrých kuliček. Přitom si 
nevšímá, že stoupá stále výš. Brble, když 
borůvčí končí. Zajásá, když se to modrá 
na protější stráni. Ohlíží se, ale nikoho 
nevidí. Nevadí, alespoň mně to tady 
nikdo nevysbírá. Naplním kyblík a 
vrátím se za nimi. Vysypu tatínkovi plný 
kyblík borůvek do velkého vědra a budu 
první. 

Daří se jí, a tak má brzy plnou nádobu. 
Odevzdám je a vrátím se sem pod ten 
velký dub. Musím sejít dolů ze stráně, 
pak maličko nahoru a tam už budou 
naši.

Ale nejsou. Má sice před sebou 
dlouhou stráň, ale nikoho na ní nevidí. 
Přemýšlí: Aha, měla jsem jít doprava a já 
šla na opačnou stranu. Hned to napra-
vím, a naše uvidím. Ale opět není na 
„jejich“ stráni. Namísto velké pastviny se 
tu zelenají buky a duby.

Ale Barborka se nevzdává. Ukazuje 
před sebe a říká sama sobě: „Tam je ta 
stráň!“

Běží, zakopává, padá, ale kyblík 
nepouští. Co je to však platné, když je 
prázdný. Kuličky se při pádu rozkutálely 
na všechny strany. Vhrknou jí do očí slzy 
– mám po vítězství. Mávne rukou – je to 
jedno, jenom abych našla cestu zpět. 
Kam se mám dát? Už vím! Tam je ten 
strom bez koruny, co mu jej sebrala 
bouře. Kolem něho jsem šla.

Ale když ke stromu dorazí, poznává, že 
tady ještě nebyla. Celá unavená si sedá 
na pařez a musí si přiznat, že zabloudila.

Barborka neví, co by měla dělat. Navíc 
má v srdci i v mysli stále větší strach. Co 
když mě tu objeví vlci? Ale vlci tu nejsou, 
uklidňuje sama sebe. Ale stačil by 
potulný pes. Anebo divoké prase? Mám 
utíkat pryč anebo zůstat tady? Když si 
sednu na pařez, nalezou na mne 
mravenci. Hrůza, otřepe se.

Nakonec zůstává Barborka stát, opírá 
se o strom a začíná plakat. Zprvu jenom 
mírně, ale pak stále hlasitěji. Nakonec 
křičí: „Maminko, tatínku, já se bojím!“

Ale nikdo se neozývá, i když volá 
několikrát za sebou.  

Pláčem a křikem unavená Barborka 
usedá na kmen stromu, který tu leží 
stržený větrem na zem. Už nepláče a slzy 
jí vysušuje příjemný vánek. Tupě zírá 
před sebe a v hlavě se jí nerodí žádný 
nápad. Pak si však vzpomíná na sen, 
který všem vyprávěla Pavlínka. Letěla 
tehdy dolů a hrozilo, že se roztříští při 
pádu na zem. Kdo ji tehdy zachytil? 
Andělé! Ťuká si na hlavu. Jak jsem na ně 
mohla zapomenout? I odtud jí přece 

mohou pomoci andělé. Proto se hned 
modlí: „Můj anděle strážný, ztratila jsem 
se a mám strach, že mě tady sežere 
nějaké divoké zvíře. Vyveď mne odtud, 
zachraň mě, ať tady neumřu. Amen.“

Tatínek zastavuje výpravu a celý 
ustrašený říká: „Takto ji nenajdeme. Já 
už nevím, co mám dělat. Asi zavoláme 
na policii.“

Mamince se to nelíbí, proto namítá: 
„Hledáme, hledáme a vůbec se nemodlí-
me.“

„To máš pravdu. Jak jsme na to mohli 
zapomenout?“

Maminka pohlédne k nebi a nahlas se 
modlí: „Nebeský Otče, prosíme tě, pošli 
své svaté anděly, ať Barborku ochrání, a 
dovedou nás k ní. Amen.“

Barborka znovu volá: „Tatí, mamí!“

Tatínek volá: „Barčí!“

Ale vzájemně se neslyší.

Vtom zazní zvon. K Barborce je blíž. 
Děvče vyskočí a zvolá: „Volá mě anděl.“

Tatínek slyší bimbání zvonu z dálky. 
Přesto i on rozhoduje: „Pojďme k tomu 
zvonu. Bude tam určitě nějaká kaplič-
ka.“

Barborka je u kostelíka Panny Marie 
za chvíli. Okouzluje ji, jak neúnavně 
zvon bije a vyzývá lidi k modlitbě. Spíná 
ruce a modlí se“: „Otče náš, jenž jsi na 
nebesích…“ Pak ještě přidává: „Zdrávas 
Maria…“

Ale to už se blíží ke kapličce tatínek s 
rodinou. „Jenom aby nepřestal zvon 
zvonit! To bychom kapličku třeba ani 
nenašli.“

Ale zvon ještě svým srdcem bije a zvuk 
táhne pátrající rodinu k sobě. A pak už 
se vidí: Rodiče, Pavlínka i Jeník spatří 
Barborku a ona zase je. Rozběhnou se k 
sobě. Pak se objímají a jásají, že se našli. 
Maminka stále dceru ohmatává, zdali je 
celá a neporušená. 

Tatínek zavelí: „Pojďte do kapličky!“

Vcházejí dovnitř, poklekají, neboť tam 
svítí tajemné světýlko – ukazuje přece, 
že je tam Pán Ježíš. Pozvednou oči k 
obrazu Matky Boží Panny Marie.

„Děkujeme,“ šeptá tatínek a po něm 
všichni tiše opakují.

Maminka přidává: „Děkujeme, že 
jsme spolu, že se máme, že máme tebe, 
dobrý Bože. Děkujeme, že nám posíláš 
na pomoc anděly, kteří nás chrání a 
vedou po správných cestách.“

„Děkujeme,“ odpovídají všichni a drží 
se přitom za ruce, šťastni, že jsou spolu a 
společně se modlí.
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*  *  *

Sbírky 
na mimofarní účely

Každoročně několikrát do roka jsou 
ohlašovány sbírky na mimofarní účely.

Je tomu tak v celé diecézi i celé církvi. 
Pro letošní rok jsou v naší ostravsko-
opavské diecézi vyhlášeny tyto sbírky:

19.2. Sbírka „Svatopetrský haléř“

11.3. Sbírka na potřeby diecéze

8.4. Sbírka na kněžský seminář 
a bohoslovce

6.5. Sbírka na TV NOE

27.5. Sbírka na Diecézní Charitu

16.9. Sbírka na církevní školy

21.10. Sbírka na misie

18.11. Sbírka na tisk Bible pro misijní 
kraje

9.12. Sbírka na potřeby diecéze

*  *  *
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ŘÁD NEJMENŠÍCH BRATŘÍ SV. FRANTIŠKA Z PAULY – PAULÁNI

Pouť do Częstochové

Chtěla bych 
pozvat všechny 
rodiny, děti a 
každého, kdo chce prožít nádher-
nou sobotu 
v Częstochové.

Kdy: sobota 23.6.2012

Cena: 250 Kč dospělý
200 Kč dítě

Odjezd: 7.00 hod. z Třince

Sebou: svačinu, pití, cestovní 
pas, pláštěnky, 
propisku a hlavně 
dobrou náladu

Návrat: kolem 19. hod.

Charitní okénko

Charitní okénko: 
poděkování za finanční dary 

pouťové sbírky

Setkání Rodiny Neposkvrněné 
se uskuteční v sobotu 19. května 2012 
ve Starých Hamrech na Slovensku. 

Program setkání:
10.00 Promluva
10.30 Slavnostní mše svatá 

s udílením svátosti nemocných
14.00 Modlitba rozjímavého Růžence
14.45 Pobožnost se závěrečným 

požehnáním

Všechny Vás srdečně zveme a těšíme se 
na setkání s Vámi.

Duchovně se s námi budete moci spojit 
prostřednictvím Rádia Lumen. Přímý 
přenos setkání začne 
v 10.00 hodin u bude pokračovat 
až do 12.00 hodin.

POZVÁNKA

TOVARYŠSTVO JEŽÍŠOVO – JEZUITÉ
Řády řeholních kleriků

PEREGRYNACJA IKONY CZĘSTOCHOWSKIEJ „OD OCEANU DO OCEANU”

Byli jsme na Zakarpatské Ukrajině

*  *  *Pontifex
Odchází služebník služebníků
pokorně a v tichu,  svobodně a sám.
V naplněnou chvíli -  jak chtěl Pán.

Šel proti dravému proudu k prameni,
Církev na svém rameni místo kříže.
Jeho tíže?  - Naše hluchota.

A tak volal, abychom uslyšeli,
hlásal na co jsme zapomněli.
Příkladem úcty učil nás
milovat Krista v Eucharistii,
znova povznesl svatou liturgii.

Co naplat, zvyk je železná košile
pro mnohé nemilé, pro všechny 
ztráta.

Tak odchází, neboť nedostává se mu 
sil,
však přinesl obrovský díl
k budování Království Nebeského - 
děkujme Bohu za Benedikta XVI.
Jak? Tím, že budeme pokračovat v 
jeho díle, 
kéž Pán nám k tomu dá sílu a odvahu, 
neboť stojíme na prahu věků.

Odchází Papež, jenž mouřenína v 
erbu měl,
v těžkostech slunce, jež nám ukazuje 
správný směr, vždyť v pokoře 
služebníka
je přemožen každý nepřítel.

AVE

Rudinec Stanislav

a

a

a

a

a

a

a

Poutě do Medjugorje

Festival mládeže  31.7. - 10.8.2013
Rodiny  5.8. - 14.8.2013

Bližší informace pan Stanislav 
Franek, tel. 774 218 970

Pouť dětí do Frýdecké baziliky – Prašivá

Slavnost nanebevzetí
Panny Marie

V srpnu slavíme slavnost nanebe-
vzetí Panny Marie. Maria byla obyčej-
ná dívka z Nazareta, kterou si Bůh 
vybral za maminku svého Syna Ježíše. 
Proto ji také uctívají věřící na celém 
světě. Panna Maria může být příkla-
dem nám všem, protože je výjimečná 
svou… (dokončení v tajence obvodové 
doplňovačky)

Do vnitřního čtverce doplň svislým 
směrem pojmenování čtyř obrázků. 
Každé slovo je na čtyři písmena. 
Potom napiš do políček po obvodu 
čtverce stejná písmena ke stejným 
číslům tak, jak ti to vyšlo ve vnitřním 
čtverci. Tak získáš tajenku, kterou 
přečteš, když budeš postupovat od 
šipky po směru hodinových ručiček.

Každý rok i letos jsme se vydali s 
dětmi naší farnosti na setkání dětí s 
biskupem do Frýdku. Jelikož počasí 
nepřálo, tak letos se setkání konalo v 
bazilice. Musím říct, že  to bylo hodně 
napjaté, neboť den před poutí večer se 
rozhodovalo, kde to bude. Kolem 18. 
hod. jsme se dozvěděli, že v bazilice, 
tak jsme informace rozdávali mezi 
ostatní farnosti. Přišlo ráno a my jsme 
se vydali na cestu. Z Třince nás jelo 
necelých 40. Jak jsme dorazili do 
Frýdku, tak jsme odevzdali potraviny 
pro potřebné, dostali zpěvníky a 
knížečky s jednotlivými úkoly a šli se s 
dětmi posadit do baziliky. Celý 
program začal v 10. hod. vykládáním, 
co se dělá u stolu, kolik nás je u stolu, 

Zaproszenie
W sobotę 9 sierpnia 2014 o godz. 

10.30 odbędzie się w kaplicy NSPM w 
Trzyńcu na Osówkach Msza Święta 
Jubileuszowa z okazji 10 rocznicy 
poświęcenia.

Dětskou stránku připravily 
Lucka a Eva

pan biskup přidal své zážitky, jak byl 
malý. Po 10.30 hod. začala mše svatá. 
Tak plnou baziliku dětí, rodin, jsem 
ještě neviděla. A jak začali všichni 
zpívat, byla to nádhera. Celá mše byla 
opravdu krásná, všichni jsme se cítili, 
jak jedná velká rodina. Po mši svaté 
jsme s dětmi šli obejit stanoviště. 
Poprchávalo, tak se děti všude 
nedostaly a program byl ukončen ve 
14. hod. závěrečným požehnáním a 
my jsme si potom zašli na zmrzlinu a 
odjeli směr domů.

Chtěla bych poděkovat všem 
organizátorům, že to v těch bojových 
podmínkách zvládli. Otci Františkovi, 
že nám autobus zaplatil a vám dětem 
a rodičům, že jste jeli. Je mi trochu 

smutno, že je už to letitá tradice, že 
1.7. je Prašivá a děti je těžko nasbírat. 
Je krásné začít prázdniny s ostatními 
dětmi v Boží přítomnosti.

Farní teta 



Neděle 3.8.2014 – 18. neděle v me- První pátek v měsíci - litanie § §
zidobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 a zasvěcení Božskému Srdci 
a 17.00 polsky. Ježíšovu.

Středa 6.8.2014 – svátek Pro- Mše svatá v Domově pro seniory na § §
měnění Páně. Sosně je každý pátek v 15.30. Půl 

hodiny před začátkem mše svaté je 
Sobota 9.8.2014 – svátek sv. § možno přistoupit  ke svátost i  
Terezie Benedikty od Kříže, panny 

smíření.
a mučednice, patronky Evropy.

Mše svatá v Nemocnici Sosna je §Neděle 10.8.2014 – 19. neděle § každou sobotu od 15.30 hodin. Půl 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 

hodiny před začátkem mše svaté je 
8.00 a 10.00 česky.

možno přistoupit  ke svátost i  
Pátek 15.8.2014 – Slavnost Nane- smíření.§
bevzetí Panny Marie. Redakce neručí za jazykový sled 

jednotlivých mší svatých. Sledujte Neděle 17.8.2014 – 20. neděle §
vývěsku v kostele!v mezidobí; 6.30 a 10.00 česky, 

8.00 a 17.00 polsky.

Neděle 24.8.2014 – 21. neděle §
v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 
8.00 a 10.00 česky.

Neděle 31.8.2014 – 22. neděle §
v mezidobí; 6.30 a 10.00 česky, 
8.00 a 17.00 polsky.

Pátek 5.9.2014 – první pátek §
v měsíci.

Neděle 7.9.2014 – 23. neděle §
v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 
8.00 a 10.00 česky.

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

Poslední  neděle v měsíc i  -  §
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 
Milosrdenství.
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Příští číslo MOSTu 

vyjde 7. září 2014. 

Příspěvky můžete zasílat 

do 26.8.2014.

Příští číslo MOSTu 

vyjde 6. ledna 2013. 

Příspěvky můžete zasílat 

do 26.12.2012.

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

*  *  *
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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.

19. neděle v mezidobí (10.8.)
1. čtení: 1 Král 19,9a.11-13a; 2. čtení: 
Řím 9,1-5; Evangelium: Mt 14,22-23
Žalm: odp. Pane, ukaž nám své 
milosrdenství.
Ref. Okaż swą łaskę i daj nam 
zbawienie.

20. neděle v mezidobí (17.8.)
1. čtení: Iz 56,1.6-7; 2. čtení: Řím 
11 , 1 3 - 1 5 . 2 9 - 3 2 ;  E v a n g e l i u m :  
Mt 15,21-28
Žalm: odp. Ať tě, Bože, velebí národy, 
ať tě velebí kdekterý národ!
Ref. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie 
Boże.

21. neděle v mezidobí (24.8.)
1. čtení: Iz 22,19-23; 2. čtení: Řím 
11,33-36; Evangelium: Mt 16,13-20
Žalm: odp. Hospodine, tvá dobrota trvá 
na věky, dílo svých rukou neopouštěj!
Ref. Panie, Twa łaska trwa po 
wszystkie wieki.

22. neděle v mezidobí (31.8.)
1. čtení: Jer 20,7-9; 2. čtení: Řím 
12,1-2; Evangelium: Mt 16,21-27
Žalm: odp. Má duše po tobě žízní, 
Hospodine, Bože můj!
Ref. Ciebie, mój Boże, pragnie moja 
dusza.

23. neděle v mezidobí (7.9.)
1. čtení: Ez 33,7-9; 2. čtení: Řím 
13,8-10; Evangelium: Mt 18,15-20
Žalm: odp. Kéž byste dnes uposlechli 
jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!
Ref. Słysząc głos Pana, serc nie 
zatwardzajcie.

Nedělní liturgie
v srpnu

Poděkování

Srdečné poděkování panu Josefu 
Matuškovi z Třince Kanady za 
denní poctivý úklid sněhu kolem 
kostela. Nemá to do kostela 
blízko a přece už brzo ráno 
pracoval, abychom mohli přijít 
do kostela po schůdném chod-
níku. 

Apoštolát modlitby 
– srpen 2014

Úmysly Apoštolátu

modlitby – prosinec 2012

Pořad bohoslužeb v srpnu

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 uprchlíci 
násilně vyhnaní ze svých domovů 
nalezli ochranu a získali příslušná 
práva.

2. Evangelizační úmysl: Aby křesťané 
v Oceánii mohli radostně hlásat víru 
lidem na svém kontinentu.

3. Národní úmysl: Za lidi hledající 
smysl života, aby poznali Krista, který 
je cestou, pravdou a životem.


