
Číslo 249/ročník XXI.                      září 2014 Proti dobrovolnému daru

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 siódmy

(pokračování na str. 3)

A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym 
trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął 
po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając.

Rodz. 2, 2 - 3 
  



Ranní modlitbou před svatostánkem s po- býci bučeli až do oblak a tak nás zahanbili, 
žehnáním Otce Františka, nesení v modlitbách neboť jsme se tady nemodlili.
„armády Boží“, jež den co den před ranní mší 

Teď to přišlo. svatou velebí Boha skrze svatý růženec, jsme 
Lijavec uprostřed cesty plné aut, krok, jedná se vydali z Třince k těšínskému kostelu Nej-

louže, však právě teď zaznívá zpěv, jenž zvedá světějšího Srdce Ježíšova, abychom usku-
mysl i oči. Tři hodiny v dešti a cesta k Sedlišti tečnili pouť, jež i po osmi letech trvání přilákala 
se točí.nemalý houf poutníků.

Posláním bylo pěšky dojít k Panně Marii U dřevěného kostelíka otec Motyka vítá nás, 
Frýdecké a v modlitbě spojit svá srdce, která zjišťujíce jaký máme čas putování… je 
více či méně bijí pro Pána, na to mysleli jsme 15 hodin a Korunka Milosrdenství nás chrání.
od rána. A pak zaznívá prosba usebraného faráře 

První kroky společenství poutníků často o modlitbu. Je šťastný, že mu ředitelé místních 
přitahovaly zraky domorodců u chalup a za- škol dovolili učit katechizmus a v jeho očích 
hrad, zvlášť když jemný déšť, který od počátku naděje a optimizmus.
doprovázel naše kroky vystřídala před Chotě-

Odsud kráčíme k HÁJKU, kde nás čekají buzi duha uprostřed mračného nebe, to Bůh 
poutníci z Havířova, poslední desátek růžence dal nám  vědět – neboj se, jsem vedle tebe!
a naděje slova, neboť někteří máme v háji První zastávka a první desátek svatého 
nohy a boty z té deštivé sloty.růžence v kapli sv. Antonína, kde nás čekal 

Společně s křížem v čele kráčíme do Pán ve skromném svatostánku dokořán.
FRÝDKU a na obzoru bazilika se dvěma Písní „Tisíckráte pozdravujem tebe“ oslavili 
věžemi jak srdce Ježíše a Panny Marie ční a ty jsme i Jeho Matku, přestalo pršet a úsměv 
naše pní v duchu k nim ve slavné mešní oběti kostelnice nám zůstal na památku.
děkujíc za láskyplné objetí a přítomnost Pána. Poutníci jsme byli různého věku, od starších 
Do Jeho rukou skrze Marii byla tato pouť dána až k dětem se školní docházkou, přesto tempo 
i s těmi, které v srdcích nosíme, s nimiž nebylo procházkou – limit 32 kilometrů cesty.
děkujeme, klaníme se a prosíme!Další zastávka na této trase, Koňakov v plné 

své kráse. Dokořán otevřená srdce manželů AVE
Macurových, jež nám připravila pohoštění Rudinec Stanislav
u některých, až teď sen se změnil v bdění.

Mraky začaly houstnout a krok slábnout, ale 
DOMASLAVICE se daly zvládnout. A opět 
otevřený kostel i dveře místní fary, třetí desátek 
růžence, ó Bože, děkujeme Ti za tyto dary!

Domaslavické loučení, vystřídalo pevnější 
sloučení, neboť nás čekala nejdelší trasa cesty 
a mračna nesdělovala dobré zvěsti. Však před 
zkouškou odolnosti v putování za hustého 
deště se stala tato událost ještě: Stádo býků 
doprovází stádo (nás) oveček, které pomalu 
ztrácejí sílu, a tak běží s námi podél naší trasy, 
ukazujíc stvoření krásy. Neboť všichni býci se 
zastavili na konci ohradníku u Božích muk, kde 
častokrát člověk nepozvedne ani zrak, však 
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a

a
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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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Pěší frýdecké navštívení

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

*  *  *

Milí farníci, letošní rok je pro naše farní sdružení organizuje (ples, farní setkání atd.), 
sdružení „SANCTUS ALBERTUS“ rokem změn a že se v příštím roce opět na farní zahradě 
a tak trošku komplikací v rámci činnosti. Může za společně setkáme.
to z velké míry nový občanský zákoník, v rámci Další podstatnou změnou v rámci sdružení, 
kterého vznikly pro neziskové organizace v naší která jak pevně věřím, bude přínosem, je vytvo-
republice jisté změny a požadavky. Tím prvním je ření podmínek pro možnost podávání žádostí 
povinná změna označení „Sdružení“ na „Spolek“, o různé finanční granty a dotace v rámci našich 
dále pak nutnost vlastnit některá oprávnění, farních aktivit. Rádi bychom doplnili a rozšířili 
potřebná k organizaci společenských akcí, jakou organizační výbor o nové členy, kterým dění ve 
je v našem případě akce typu „Farní festyn“. farnosti není lhostejné a kteří by se chtěli aktivně 
Jelikož vyřízení těchto oprávnění není otázkou podílet na činnosti sdružení. Kdo z vás bude mít 
dne či týdne a určitě se vše nestihne vyřídit zájem, ať kontaktuje některou z níže uvedených 
k datu naší farní pouti, byli jsme nuceni pro osob: 
letošní rok „Farní festyn“ neorganizovat. Věříme, Daniel Jaś (mobil: 602 440 195) nebo Wiesław 
že tuto skutečnost pochopíte a budete nám věrní Wania (mobil: 737 245 864).
svou účastí na dalších farních akcích, které Za sdružení Sanctus Albertus Wiesław Wania  

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. 

V jedné populární písničce se kdysi zpívalo: uvést v tomto blahopřání. Je vidět, že žalmy, i 
„Čas chvátá, dneska jsi klouček, zítra táta…“  když jsou co do času už velmi staré, jsou 
Tak mi to zaznělo v paměti, když jsem neobyčejně moudré, trefné a aktuální. Chci Ti 
vzpomněl na to, že v měsíci září oslaví své dnes za sebe i za celou farnost moc poděko-
vzácné životní jubileum jeden z nás: náš vat, za to množství práce, které pro dobro 
regenschori, hospodář "Domečku" a člen farnosti konáš. Sám určitě cítíš, že na tobě 
redakce našeho MOSTu pan Evžen Worek. spočívá i Boží přízeň a požehnání. Dostal jsi v 
Ano, čas chvátá… V Knize žalmů, hned v životě dobré rodiče, dostal jsi v životě dobrou 
prvním, se říká: "Blaze tomu, kdo nechodí, jak manželku, Pán vám požehnal třemi dobrými 
mu radí bezbožní, nepostává na cestě, kudy dětmi, při své práci máš stále energii na další 
chodí hříšní a nezasedá ve shromáždění práci, to jistě není málo. Přeji Ti a do dalšího 
rouhačů, ale má zalíbení v Hospodinově života vyprošuji s celou farností dlouhá a 
zákoně a přemítá o něm dnem i nocí. Podobá šťastná léta, hojnost pevného zdraví, Božího 
se tak stromu zasazenému u vodních proudů. požehnání, svěžest a mladost ducha a radost 
Ve svůj čas přináší ovoce, listí mu nevadne a z toho, co konáš, pokoj a spokojenost srdce. 
daří se mu vše, co koná…“ Pán Bůh Ti žehnej a provázej i ty, které Ti 

Milý Geňo, jsem rád, že mohu tato slova svěřil.

Blahopřání

V jedné populární písničce se kdysi 
zpívalo: „Čas chvátá, dneska jsi 
klouček, zítra táta…“  Tak mi to za-
znělo v paměti, když jsem vzpomněl na 
to, že v měsíci září oslaví své vzácné 
životní jubileum jeden z nás: náš 
regenschori, hospodář „Domečku“ 
a člen redakce našeho MOSTu pan 
Evžen Worek. Ano, čas chvátá… 
V Knize žalmů, hned v prvním, se říká: 
„Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí 
bezbožní, nepostává na cestě, kudy 
chodí hříšní a nezasedá ve shromáždě-
ní rouhačů, ale má zalíbení v Hospodi-
nově zákoně a přemítá o něm dnem i 
nocí. Podobá se tak stromu zasazené-
mu u vodních proudů. Ve svůj čas 
přináší ovoce, listí mu nevadne a daří 
se mu vše, co koná…“

Milý Geňo, jsem rád, že mohu tato 
slova uvést v tomto blahopřání. Je 
vidět, že žalmy, i když jsou co do času 
už velmi staré, jsou neobyčejně 
moudré, trefné a aktuální. Chci Ti 
dnes za sebe i za celou farnost moc 
poděkovat za to množství práce, které 
pro dobro farnosti konáš. Sám určitě 
cítíš, že na tobě spočívá i Boží přízeň 
a požehnání. Dostal jsi v životě dobré 
rodiče, dostal jsi v životě dobrou 
manželku, Pán vám požehnal třemi 
dobrými dětmi, při své práci máš stále 
energii na další práci, to jistě není 
málo. Přeji Ti a do dalšího života 
vyprošuji s celou farností dlouhá 
a šťastná léta, hojnost pevného zdraví, 
Božího požehnání, svěžest a mladost 
ducha a radost z toho, co konáš, pokoj 
a spokojenost srdce. Pán Bůh Ti žehnej 
a provázej i ty, které Ti svěřil.

P. František

Blahopřání

MO KDU – ČSL a třinecké společenství 
modlících se matek vás srdečně zve na 
I. ročník pouti u příležitosti svátku Panny Marie 
Bolestné. Trasa pouti začíná i končí u třinec-
kého kostela sv. Alberta a má délku cca 
8 km a vede přes Osůvky, Kojkovice a Líšt-
nou. Sraz všech účastníků v sobotu dne 13. 9. 
ve 14.00 hod. u kostela, na konci putování 
možnost účasti na mši svaté v 17.00 hod. 
Těšíme se na společnou pouť.

Info na tel: 604 223 971, Pavla Golasowská

POZVÁNKA

Farní festyn letos nebude

*  *  *

*  *  *

Blahopřání

Zkoušky chrámového sboru 
LAUDAMUS

Zveme zájemce všech věkových kategorií, 
kterým leží na srdci krása liturgie, aby přišli 
a rozšířili řady našeho chrámového sboru 

LAUDAMUS. 
Naším důležitým úkolem bude nácvik 

repertoáru pro oslavu 130. výročí posvěcení 
třineckého farního kostela v roce 2015.

Pravidelné zkoušky se konají každou 
středu po večerní mši svaté.



Měsíc září obrací trochu více pozornost výrazem bohopocty, dřep je tělocvičný prvek. S knězem z kostela nevybíhají! Jen tak na okraj: 
k našemu farnímu kostelu. Každoročně slavíme Znamení kříže je znamením vykoupení, nikoliv a co z takové mše svaté mají? Rozhodně není 
v září pouť ke cti hlavního patrona našeho něčím, co spíše připomíná kontrolu zapnutého řešením populismus. Může-li jedna rodina vy-
kostela sv. Alberta, jeruzalémského patriarchy, svetru. Stává se někdy při svatbách, že svatební chovat děti ke klidu a ukázněnosti, pak to může 
ke cti Panny Marie Bolestné, spolupatronky hosté vstoupí do kostela s takovým halasem, že taky každá jiná. Není možné, aby se dítě naučilo 
kostela a celé farnosti a pak o deset dní později není úplně jasno, zda vědí, že nepřišli do restau- chápat kostel jako tělocvičnu, nebo nějaký hrací 
slavíme výročí posvěcení našeho kostela. race či do kabaretu. Ani zde není omluvou to, že koutek. Ono to může mít i další podobu: Jakpak 
Máme tedy příležitost podívat se na to, čím ten či onen je nevěřící. Přijedu-li do Německa či se vám nakupuje s dítětem, které v obchodě 
kostel ve své podstatě je. Držím v ruce knížku Francie, nemusím být Němec ani Francouz, ale všechno chce, křikem a pláčem si vynucuje to, či 
kardinála Tomáše Špidlíka K vyšším věcem musím se na území těchto států řídit tamějšími něco jiného… Jakpak se s takovým dítětem žije 
jsem se narodil, která vyšla v nakladatelství zákony. A od samého začátku pobíhají foto- asi doma? Posvátným prostorem je třeba i 
Alverna Praha v roce 1991. Hned v úvodu pan grafové, jako by byli ve svém ateliéru. Ptal jsem hřbitov,- a tady je taky o čem povídat. Kdyby 
kardinál píše: se kdysi na Městském úřadě, jak je to s foto- měly být na vratech cedulky s tím vším, co zde 

„Potkal jsem nedávno mnicha, který se vrátil grafováním u nich. Paní se pousmála a ptá se: jaksi není v pořádku v souvislosti s pietním 
z kláštera sv. Kateřiny na hoře Sinaji. "Jak tam máte s tím asi potíže… U nás jsou přesně místem, musely by být ty brány asi hodně veliké. 
dnes je?" ptám se. "Zle". "Proč?" "Sinaj přepadl stanovena pravidla, kdy a jak se může fotit, aby Vzpomínám si, když jsem byl u nás doma na 
největší nepřítel, jaký kláštery mají: turistika. nedošlo k rušení obřadu. Fotograf tedy může hřbitově, asi dva týdny po pohřbu bratra, vešla 
Sinaj přežil vpády Saracénů, války, hlady, ale dát taky zjevně najevo nedostatek vnitřní kultu- brankou na hřbitov mladá žena se dvěma pejsky 
přežije turistiku? Páni s čepicemi na hlavě ry. Co je z toho, že nafotí každý pohyb, když na řetízcích. Překvapeně jsem se na ni díval 
a s cigaretou v ústech se hrnou do kostela, naruší vlastní posvátnou chvíli! Ale jsou i jiné a když došla ke mně říkám: "Paní, ale s pejsky 
ženské se řehoní a u všeho se chtějí nechat situace. Rodinka přichází na mši svatou s malý- na hřbitově?" "No ale tady není žádná cedulka, 
fotografovat… Za časů Mojžíše se i zvíře kame- mi dětmi. Znám několik rodin, které usednou do která by to zakazovala…“ Odpovídám: "To máte 
novalo, které se svatého místa dotklo. A dnes?"  lavice, děti s nimi a klidně vydrží až do konce pravdu, ale pamatujte: kde je rozum a nějaká 
Konec citátu. Mluvíme o kostele jako o domě mše svaté. Přijdou jiní, pustí děti na kostel inteligence, tam cedulky být nemusí. Kde rozum 
Božím a tím taky je. Zbudovali jej lidé z touhy po a hotovo. I děti musejí být vychovány v tom, že si a inteligence není, tam ani cedulky nepomo-
místě setkání s Bohem, kde Bůh přebývá a úcta nesmějí všude dovolit to, co samy chtějí. Zkuste hou." Přitáhla pejsky k sobě a druhou brankou 
k této skutečnosti vedla k tomu, že architektura se vžít do role kněze, kterému třeba při pro- vyšla ze hřbitova. Stejně tak je nepřípustné 
kostela se vymyká z architektury ostatních mluvě, nebo při kterékoliv jiné části mše svaté kouřit na hřbitově, dokonce u hrobu, či jezdit na 
budov. Dům Boží je domem Božím, církev jej dítě pobíhá před oltářem, nebo křičí tak, že by je kole či křičet jeden na druhého. To nejsou moje 
vlastní jako něco, co spravuje, kde koná boho- kněz měl překřikovat. No a pak ještě maminka či normy, to jsou pravidla slušného chování. Pro 
služby, ale nikdo z kněží, biskupů, dokonce ani babička vytahuje z kabelky piškoty, nebo láhev chlapy by mělo být normální, pokud zrovna není 
papež nemůže říci: to je můj majetek. To jistě s vodou - děti nemohou být dehydrovány…! Už mráz, smeknout čepici. Na odpadky, suché 
dobře víme, ale je otázka, zda respektujeme jsem viděl i hračky či omalovánky. Tohle není květy či zbytky svíček je místo v kontejneru, ne 
posvátnost tohoto místa modlitby, bohoslužby účast na mši svaté! Starší generace: dělali to i za pomníkem či za plotem hřbitova, nebo za 
a setkání s Bohem. Není těžké si vzpomenout naši rodiče s námi? Může dítě pobíhat při sousedovým hrobem. Těmito způsoby dáváme 
na chvíli setkání Hospodina s Mojžíšem, kdy vyučování po třídě, nebo v divadle v hledišti? v prvé řadě sami sobě najevo, na kolik kulturní 
Hospodin Mojžíše povolává, aby vyvedl vyvole- Může si vyjít až na jeviště? Slyšel jsem námitku: jsme, či nejsme. Tak ono by těch věcí mohlo být 
ný národ z egyptského otroctví. Toto setkání se - ale nejsme v divadle… Právě proto: kostel je podstatně více, ale jedno mělo být připomenuto: 
neuskutečnilo v chrámě, ale u hořícího keře. něco méně? No a pak už je jenom kousíček Svět není hřiště, smetiště či velkosklad, nebo 
Přesto když se Mojžíš k němu přiblížil, uslyšel: k obvinění: Ale Pán říká: nechte děti přicházet diskotéka. Jsou místa posvátná a náš vztah 
"Stůj a zuj si obuv, místo, na kterém stojíš, je ke mně a nebraňte jim. Zajisté to Pán řekl, ale k nim svědčí o naši kultuře. A pokud se týká 
svaté." Kostel tedy už svou povahou učí, že neřekl: nechte je dělat co chtějí, hlavně že jsou kostela či hřbitova, tak i o našem vztahu k Bohu i 
člověk není pánem všeho a tedy se nemůže tady. A pak je tu ještě jeden náboj, mohli bychom k těm, které tam potkáváme, se kterými žijeme 
všude chovat jak by chtěl. To je dnes velmi říci "rána jistoty"- vy vyháníte lidi z kostela. a v případě hřbitovů i k těm, jejichž těla jsou tam 
aktuální. Proč se člověku zdá právě dnes, že si Nikdo nikoho z kostela nevyhání, ale co máte ze uložena. Kdo je schopen znesvětit či zneuctít 
může kdy chce dělat co chce a jak chce? Dost mše svaté vy, kteří svoje děti musíte nahánět tato místa, dává tím najevo, že klidně nechá 
často je příčinou tohoto pocitu jakési bohorov- během mše svaté po kostele a pak ještě zadý- zneuctít sebe samého. Učme se dívat na tato 
nosti jakási vnitřní duchovní nouze. Cítím, že nic chaní chceme stihnout i svaté přijímání? A to místa i na sebe tak, jak se na nás a na tato místa 
nejsem, nic neznamenám, tak alespoň dám ještě není všecko: Slyšel jsem už několikrát dívá Bůh, rozhodně nám to neuškodí.

P. Františeknajevo, že jsem suverén i na svatém místě. takový stesk: Víte, já sám, či sama už do kostela 
Vstupujeme do kostela a ještě v předsíni si nedojdu. Mladí přijedou jednou za dva, tři týdny 
musíme říci o tom, kdy jede autobus, abychom a tak mě na mši svatou dovezou. Moc se těším, 
se na něj nezpozdili, a v kterém obchodě ale vracím se smutná. Ze mše svaté jsem neměl 
obstaráme nákup. I předsíň kostela už je jeho téměř nic: běhání a křik dětí… Slyšel jsem už i 
součástí, i toto místo je svaté. Mlčení je proje- to, že by měla být vyhrazena třeba nějaká kaple 
vem úcty k Tomu, Komu tento prostor patří. pro děti. To bych nedělal. Dítě patří i v kostele do 
Stejně jako mlčení v lavici, pokud neprobíhá rodiny a nemá být odděleno, to za prvé. A za 
třeba modlitba růžence přede mší svatou, či druhé: v kapli tedy může zase dělat co chce. Kdy 
potom později již bohoslužba sama. I pokleknutí se tedy naučí prožít hezky mši svatou? A dále: 
při vstupu a znamení kříže je jistou vizitkou nenaučí-li se v dětství kázni v kostele, nenaučí 
přicházejícího. Projevem úcty k Ježíši Kristu, se ji nikdy, nikde a v ničem. Jestli někdo někoho 
přítomnému v Nejsvětější Eucharistii, má být z kostela vyhání, pak to je neukázněné dítě, 
opravdu pokleknutí, ne dřep. Pokleknutí je protože s ním pak musejí vybíhat z kostela. 

Poděkování
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Do domu Hospodinova půjdeme s radostí…

(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

Rodina Neposkvrněné
Prosím členy Rodiny Neposkvrněné o nahlášení 
obětovaných dnů pro Svatého otce za celý rok 
2014 a to do 20. září 2014. Do „Duchovní kytice“ 
Svatému Otci Františkovi jsou zahrnuty vaše 
oběti, modlitba sv. růžence, mše svatá, radosti, 
bolesti a zaslány jako dárek k Vánocům. Počet 
obětovaných dnů s vaší adresou napište na lístek 
a odevzdejte přímo mně nebo do zákristie.

Všem Pán Bůh zaplať.
Anna Šišková



Takové téma provázelo celou letošní Jen stačí… Pokud opravdu chci, aby Ježíš v Brně, takže každý si mohl vybrat podle 
Katolickou charismatickou konferenci, která se s velkou mocí konal v mém životě, stačí říct: svého gusta. Já jsem zůstala v hlavní hale 
opět konala v Brně. Tentokrát ve dnech 9. až „Ježíši, dávám Ti všechno!“ A čím víc mu dám, u kulatého stolu, kde na téma „Výzvy papeže 
13. července 2014. Přiznám se, že na tuto tím víc bude Bůh ve mně působit, v mém Františka“ komentovali P. Vojtěch Kodet, 
akci si hlásíme dovolenou, co nejdříve to jde, a životě proměňovat. Proto je třeba mu odevzdat P. Tomáš Holub a s. Veronika Barátová. Opět 
jakmile se otevřou internetové stránky kchk, všechno. I zde zaznělo: „NEBOJTE SE! zajímavé téma, zajímaví glosátoři, kteří vychá-
okamžitě se přihlašujeme. Letos opět padl A odevzdejte Bohu všechno!“ zeli hlavně z papežské exhortace Evangelii 
rekord – sešlo se nás tam cca 7.500 lidí a asi V pátek nás poctil návštěvou další skvělý gaudium (Radost evangelia), ale zmínili i 
750 dětí bylo přihlášeno na dětskou konferen- člověk P. Vlastimil Kadlec, který nám encykliku dvou posledních papežů Lumen fidei 
ci, která po většinu „dospělého“ programu přednášel na téma „Posvěť se jméno tvé“. (Světlo víry). Opět si dovolím pár poznámek: 
probíhá paralelně. Každý den je i mše svatá Jelikož to je lingvista, tak nám dost dopodrob- „Nemějme strach revidovat to, co neslouží 
přenášena živě Tv Noe. Letos jsme i my na vysvětlil, jaký vztah měli lidé v semitské evangelizaci.“ Máme se vrátit k pastoračnímu 
s dětmi zavítali do přenosového vozu této kultuře vztah ke jménu, ale i význam slova svědectví – církev je zde přeci proto, aby 
televize, abychom se podívali, jak to tam vypa- svatý - od toho pak slovo „posvěť“. A protože i evangelizovala. Nemůžeme být jen učedníky, 
dá, jak to tam funguje, a jak se připravují např. zde bylo pár úžasných postřehů, tak i zde vám ale všichni pokřtění by měli být i misionáři. 
zrovna ty mše sv. nebo i jiné pořady. Opravdu je nabízím. Jméno každého z nás nejen Nemůžeme si to, co víme, nechat my věřící 
na tak malý prostor super technika. I letos byl pojmenovává, ale i obsahuje = Tvé jméno, to jen pro sebe. Církev nepatří jen do kostelů, ale 
přítomen se svým pojízdným divadlem Víťa jsi ty. Židé ale Boží jméno neznali, nevyslovo- má vyjít ven, mezi lidi a tam má evangelizovat. 
Marčík, který opět nezklamal. Jeho představe- vali, jen ho opisovali – např. Hospodin. Vždy I sám papež chodil i jako biskup do těch 
ní Bajaja a Robinson Crusoe byla úžasná, ale ale, když se chtěl lidem Bůh ukázat, přiblížit, nejchudších čtvrtí svého biskupství, i proto je 
přiznám se, jsem radši dále od pódia. dát se jim poznat, tak řekl: „Já jsem Bůh nazýván „papež slumů“. Dále tam zaznělo, že 
Nechtěla bych být v kůži těch „nešťastníků“, Abrahamův, Bůh Izákův, Bůh Jakubův.“ Tako- víra je dar, že je to vztahová záležitost, která 
kteří spoluvytvářejí s Víťou představení, ale vého Boha už Izraelité poznávali, takto se jim není uzavřená, ale je pro celou společnost. 
bavili jsme se fakt dobře. A teď k samotné stával blízkým, takto byl Bohem živých, těch, A my se máme stále učit věřit, každý z nás. 
konferenci. které znali. A proč „posvěť se“? Toto svaté Věřit totiž znamená – dívat se na život, na svět 

Ve středu večer vše začínalo mší sv., kterou jméno je sice už svaté, ale je skryté a není od- kolem nás, na konkrétního člověka vedle nás, 
celebroval biskup Vojtěch Cikrle. Ve čtvrtek kryto. I my se máme snažit být svatí. I když… Ježíšovýma očima. A je důležité, aby změna 
ráno už byla na pořadu první přednáška. Měl ji „všichni už svatí jsme, ale tím čím jsme, se církve začala odspoda, od každého konkrétní-
P. Vojtěch Kodet na téma „Pane, nauč nás teprve musíme stát.“ Protože svatost je pri- ho člověka, protože nezáleží jen na papeži, 
modlit se“. V ní jsme se mimo jiné dozvěděli i márně dílo Ducha svatého. Je to univerzální jaká je církev, ale na každém jednotlivém 
to, že modlitba je hlavně osobní a důvěrný dar, pro který nemusím dělat nic. Stačí, když dílku, na každém z nás. TAK POJĎME 
vztah s Bohem, který se těžko předává, na sebe nechám působit milost Boží. Znám- A NEBOJME SE!
protože je pro každého člověka jiný. To, že kou svatosti nemusí být ani naše dokonalá V sobotu k nám opět promluvil P. René-Luc, 
modlitba nejsou jen slova, gesta, ale i třeba mravnost, ani není plodem etiky, nejsou to ani tentokrát na téma „Odpusť nám, jako i my 
ticho, které můžeme spolusdílet s milovaným sepjaté ruce, ale spíše naše paže otevřené odpouštíme“. A co nejdůležitějšího jsem si 
Bohem. Že modlitba je touha po Bohu, je to k obejmutí druhého a k jeho potřebám. Jako odnesla z téhle přednášky? Hlavně to, že 
dar, o který je třeba prosit, abychom chtěli být svatí se máme podílet na tvoření dějin. máme odpouštět 77x7, tzn. POŘÁD. Pokud 
Bohu nablízku vždy, protože jen on nás je Nemáme živořit, ale ŽÍT! Protože abychom se neodpustíme, sami sebe paralyzujeme. Někdy 
schopen naplnit láskou. Dověděli jsme se v ní i mohli modlit, tak v první řadě musíme BÝT to je těžké, ale je to třeba, protože odpuštění 
to, že skrze modlitbu „Otče náš“ nám Ježíš ŽIVÍ - RADOSTNÍ! A nemáme se spokojit jen OSVOBOZUJE, a to hlavně nás osobně. Je 
otevřel cestu k Otci. Že ten, kdo zná Ježíše, s minimem, ale máme se otevřít jeho milosti třeba se modlit i za ty, kteří nám ublížili. Je to 
zná i Otce, a proto se nemusíme bát. Ježíš a přijmout jeho svatost jako dar. Vždyť je to pro každého člověka otázka duchovního života 
přišel očistit naše představy o Otci. A že I MŮJ BŮH! nebo smrti. A dále… Pokud uzdravoval Ježíš, 
chceme-li se dobře modlit, a to nejen „Otče Pak nastoupil generální sekretář ČBK tak nejen fyzicky, ale hlavně duševně = od-
náš“, tak se nesmíme nikdy vzdálit od toho, P. Tomáš Holub a kupodivu nemluvil o církev- pouštěl hříchy. I proto je také pro nás důležitá 
který nás tuto modlitbu naučil, tj. od Ježíše. ních restitucích, ale na téma „Přijď království svátost smíření. Dává nám pokoj, radost 
Jak říká sv. Terezie z Avily: „Skutečná modlitba Tvé…“ I zde mi dovolte pár postřehů. Je a zároveň nás uzdravuje. JE DŮLEŽITÉ SE 
se děje v lásce a láska je modlitbou.“ v našem životě pár míst, kde Bůh může, a tzv. SMÍŘIT S BOHEM, ABYCHOM V NĚM MOHLI 

Dalším hostem, a zároveň hlavním letošní šedou zónu, kam už Boha nepouštíme, PŘEBÝVAT! Bůh sám touží se s námi smířit, 
konference, byl P. René-Luc Giran, který protože tím přece Boha nebudeme zatěžo- vyhledává nás. Je důležité knězi ve zpovědnici 
přednášel na téma „Jediný pravý Otec“. Je vat!? Ale mělo by to být tak, že Boha zveme nic nezatajit. Vždyť: „Svatý není ten, který 
paradoxem, že právě tento kněz měl takovou všude. Dokonce máme prosit o růst Božího nikdy nepadne. Svatý je ten, který se pokaždé 
přednášku, protože on dlouho ani neznal království v nás, v našem životě. A máme být zvedne.“ I u lékaře, chceme-li správnou diag-
svého pravého otce. Dokonce měl velmi trpěliví, protože ono náš život prokvasí, změní, nózu, tak mu řekneme vše, tak proč ne Bohu 
bouřlivé mládí a obrátil se opravdu snad jen ale trvá to. Bůh kraluje ze dřeva kříže, ale i ve svátosti smíření všechny hříchy a bolesti, 
zázrakem. Však o tom všem vypráví jeho přesto jako služebník umyl učedníkům nohy. které mě trápí? Pokud vše knězi řeknu, tak mi 
autobiografická kniha “Vychoval mě gangster“. Jeho království není žádnou vojnou, žádným skrze Ducha sv. může pomoct. Je důležité 
Kromě jeho příběhu jsem si odnesla ale i pár drilem. Je to království plné pokoje a lásky. udělat ze zpovědi důležitou událost – pokud 
postřehů. Např. to, že víru v Boha nemáme A my máme rozpřahovat své ruce, abychom jsem zbaven hříchů, pak to je důvod ke štěstí 
vnucovat, ale nabízet. Nebo to, že i když poznali Boží lásku, a tím měli více radosti pro a radosti. Nerezignujme na cestě ke svatosti. 
máme pocit, že naše modlitby nikdo neslyší, lidi kolem nás. A pozor, možná i nás chce Bůh použít, aby se 
tak i přesto stoupají k nebi. A že stačí odhodit V pátek večer byl tzv. paralelní program, kdy lidé kolem nás smířili s Bohem. Proto má mít 
srdce z kamene a Bůh mi dá srdce z masa. bylo 7 různých témat na 7 různých místech každý křesťan 4 základní vlastnosti: 1) sílu 
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„PANE, NAUČ NÁS MODLIT SE“ (Lk 11, 1)

(pokračování na str. 5)

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 Piastov
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*  *  *

Pokračování ze str. 4

PORADNA PRO VZTAHY A RODINU a CHARITA TŘINEC

    

            po řádá 

podzimního a zimního oblečení pro děti do 15 let, 50 ks na osobu a z toho 
pouze 20 ks pro miminko. Dále je možno přinést kočárky, postýlky, kola, 
autosedačky, vaničky, hračky, chodítka a dětské boty, lyže, zimní potřeby… 

Bazárek se uskuteční v prostorách Křesťanského střediska HUTNÍK, ul. Revoluční v Třinci.
        příjem věcí: 29. 9. 2014 od  9:00 do 17:30 

prodej věcí: 30. 9. – 1.10. 2014 od  9:00 do 17:30 
výdej věcí: 2. 10. 2014 od10:00 do16:00

Za každý kus oblečení vybíráme 1 Kč a za kočárek, sedačku, kola, trojkolky… 10 Kč. 
Přineste pouze vyprané, čisté a nepoškozené věci. 

Tabulku pro sepsání svých věcí, najdete na webových stránkách Charity Třinec.

Těšíme se na Vás   a

Milí farníci, chtěla bych vám moc poděkovat za 
táborovou sbírku. Byla opravdu požehnáním 
a v okamžik, kdy se dostaly peníze ke mně, jsem 
byla nesmírně šťastná, neboť mohly jet i děti, 
které opravdu finanční pomoc potřebují. Děti si 
opravdu tábor užily maximálně a to díky vašim 
darům.

Velké poděkování patří naší třinecké mládeži, 
která už půl roku dopředu plánovala program 
a celý tábor zvládla na výbornou. Chtěla bych 
taky poděkovat Monice Lenczovské, která byla 
má pravá ruka. Jak ve vaření, tak v ošetřování 
zastala vše, co bylo třeba. A velké dík Milanovi 
Greinerovi a jeho manželce za to, že od počátku 
stáli při mně a kdykoliv bylo třeba něco odvést, 
vždy byli ochotni a tak i zajistili převoz věcí na 
tábor. Děkuji opravdu všem za jakoukoliv pomoc. 
Bez Vás dobrodinců by tábor nebyl.

Kdybyste chtěli někteří z vás přispět na 
dodělání fary v Zátoru, budu moc ráda. Do října 
mám v plánu udělat koupelnu dole, rozšířit ji 
o 1 sprchovací kout a obložení v kuchyni a dá-li 
Pán Bůh finance, tak udělat pokoj - hernu pro 
50 lidí, aby nás za rok mohlo jet ještě víc a v pří-
padě nepříznivého počasí se měli kde schovat. 
Velký Pán Bůh zaplať.

Silva

Charita Třinec informuje, že opět budeme 
sbírat  kola pro Afriku. 

Třeba někomu překáží starší kolo v garáži, 
neví co s ním, v Africe (konkrétně v Gambii) může 
naopak někomu udělat radost.

Kolo nemusí být funkční, hlavně, aby rám byl 
celý. 

Děkujeme 

Poděkování za tábor

Sbírka pro Afriku

BAZÁREK

býka v apoštolátu – i když někdy nevidíme k užitku církve. Nejdůležitější jsou ale ovoce dována touha po Bohu, po Otci, je třeba se 
výsledek, je důležité vědět, že jde vedle nás Ducha svatého = výsledek působení Ducha s ním spojit v modlitbě. Např. důležitá je i 
Pán; 2) hněv a agresivitu lva v boji proti ďáblu svatého v nás, protože ty jsou základem společná modlitba s rodinou. Ta by pak měla 
– nesmíme být proti němu vlažní, ale musíme našeho duchovního života. A kteréže to jsou? být pravidelná. Ale hlavní je, že nejsme sami. 
být zlí a vytáhnout drápy; 3) kontemplativní Tak např. láska, radost, pokoj, shovívavost, BŮH JE S NÁMI STÁLE, jen čeká na naše 
pohled orla na Boha – pokud máme kontem- vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženli- ZAVOLÁNÍ a pak i na naše ROZHODNUTÍ 
plativní a na modlitbu zaměřený život, pak vost. a naše ANO!
jsme schopni rychleji se zaměřit na to pod- Nedělní přednášku měl mít původně P. Ma- A jak bych to všechno měla shrnout? 
statné; 4) zlaté srdce anděla v pohledu na rián Kuffa, nám dobře známý farář ze sloven- Jednoduše myšlenkou, která na konferenci 
člověka – nejen modlitbou v ústraní a v kos- ských Žakovců. Kvůli jeho velkému pracovní- také zazněla. I když zrovna Boha nechválíte, 
telích živ je člověk, ale je třeba vyjít mezi lidi, mu vytížení jsme ale měli náhradníky. Byli jimi neděkujete mu, ale mu spíš spíláte a vyčítáte 
na periferii a v každém člověku je třeba vidět manželé Pavel a Hana Kalčíkovi, kteří měli mu něco, co se vám zrovna nelíbí, i tehdy se 
Ježíše. přednášku na téma „Nejsme sirotci“. Tito man- modlíte, protože Boha tím „nějak“ oslovujete. 

Dalším přednášejícím ten den byl P. Bogdan želé se nám svěřili nejen se svým přímo Tak vám i sobě přeji, aby se pro vás modlitba 
Stępień z Ostravy, který měl téma „Otec dá zázračným zaplacením dluhu za střechu domu stala nejen příjemným „rozhovorem“ s Bohem, 
Ducha svatého těm, kdo ho prosí…“ I k této opravdu za minutu 12, ale hlavně… Uvědomila ale abyste se tím vždy toužili Bohu přiblížit. On 
přednášce dovolte pár postřehů: Někdy je jsem si, že pokud chci ráno začít dobře, tak nás totiž MILUJE, TOUŽÍ po nás a TĚŠÍ se na 
prosbou i to, co nevyjadřujete slovy. Každá bych si měla vyčlenit alespoň 10 minut na nás.
prosba ale určitým způsobem obsahuje i víru. ranní modlitbu a v ní všechno svěřit Bohu. Zaujalo vás něco z útržků z těchto před-
Je zvláštní, když se modlíme: „Přijď, Duchu Protože Bůh sám nás chce učit tomu, aby- nášek? Pak si je můžete objednat na 
svatý do mého srdce…“, protože Duch svatý chom dobře plnili svoje povolání – být manže- www.cho.cz jako DVD nebo jako ve formě 
už v nás v každém je už od křtu. Bůh mi VŽDY lem, matkou, IŤákem, knězem, zedníkem… mp3. Přednášky bude také možné shlédnout 
přeje jen to nejlepší, protože mě miluje. Proto A pak… I když se třeba chci modlit, ale mám od podzimu na Tv Noe.

Katka Cubrovámi dává ve křtu svatém, a pak i v dalších děti, musím do práce, mám babičku, o kterou 
svátostech své bohatství… to nejlepší co má – se starám… tak tu modlitbu nevykonám na 
svého Ducha svatého – svou Boží milost, kolenou, ale skrze práci pro ty mé nejbližší – 
která je nekonečná. Bůh nás obdarovává např. skrze ty plínky, nebo skrze to nádobí, 
Duchem svatým ZDARMA – naplno se sám skrze péči o babičku… apod. A pokud tě něco 
angažuje - DÁVÁ SE NÁM. Vylévá svého bolí, tak to můžeš ve své modlitbě za někoho 
Ducha na každého člověka neustále a opako- obětovat. Paní Hanka, dostala i jiné důležité 
vaně (každopádně při svátostech určitě!), vnuknutí – pokud žena přijde o dítě nebo 
proto bychom se měli spíš modlit: „Nakopni prostě jen nemůže mít dítě, pak má ten ne-
mě, abych vnímal Tvou přítomnost, Duchu naplněný pocit poměnit v „duchovní mateřství“. 
svatý…“ Máme mít otevřené oči pro to, co Tak jak Panna Maria byla najednou duchovní 
v nás Bůh dělá, protože dary Ducha svatého matkou nás všech, když nám ji prostřednictvím 
dostává KAŽDÝ křesťan. Duch svatý vybavuje Jana dal Ježíš pod křížem, tak i tato matky 
lidi k tomu, aby mohli sloužit ostatním. Je jen mohou své duchovní mateřství obětovat pro 
třeba naslouchat Božímu volání, abychom službu ostatním. Není to ale pro každou mat-
věděli, jaké máme místo v církvi – ale nemá- ku! Je důležité být otevřená, nastavená, a Bůh 
me jednat na vlastní pěst – máme být vysláni. si v nás to „mateřství“ použije tak, jak ho potře-
Také jsem se dověděla, že můžeme obdržet buje. Žena bude spasena jako matka. A je 
charismata, což jsou milosti Ducha svatého, jedno, jestli opravdová nebo duchovní. „Neboť 
které slouží k užitku církve, a které mají Bůh tak miloval svět,“ …nejenom zbožné 
s vděčností přijímat nejen ti, co je mají, ale i katolíky … nejenom charismaticky …nejenom 
ostatní členové církve. Charismata nemají manželství, která se nerozpadla …děti, které 
všichni křesťané. Jsou to dary, o které je třeba neodpadly od víry …ale i politiky … ale i 
prosit a hlavně prosit o to, abychom zjistili, jinověrce … ale i nevěřící … prostě všechny… 
jaké charisma máme a jak ho máme použít A protože v srdci každého člověka je zakó-
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Dětskou stránku připravují Lucka a Eva

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

*  *  *

*  *  *

STALO SE V ROCE 2012

Cyklopouť do Częstochowe
V časných ranních hodinách dne 23. čer- příležitost schovat se před neustávajícím 

vence se skupinka 4 odvážných dobrodruhů deštěm. Několik málo kilometrů před Jasnou 
z třinecké farnosti připojila k 40 cyklopoutníkům Górou jsme se setkali s pěšími poutníky ze 
ze Zaolzie. Naším cílem bylo ujet na kole Zaolzie, kteří vyrazili na stejnou trasu o 5 dnů 
za 2 dny takřka 190 km a dojet na Jasnou Góru dříve. Všude kolem byla vidět radost a pokoj ze 
v Częstochowe. setkání se svými přáteli a z toho, že jsme téměř 

Dříve, než jsme vyjeli od kostela v Českém v cíli naší cesty. Po chvíli jsme se s našimi 
Těšíně, jsme dostali požehnání na cestu od známými rozloučili s tím, že se brzy znovu 
místního kněze. Cestou jsme míjeli zajímavá uvidíme na Jasne Górze. Po příjezdu jsme se 
místa, projížděli jsme přes louky a lesy, ale šli ubytovat do domu sv. Barbory a první věc, 
většinu cesty jsme jeli po silničních vozovkách. kterou jsme udělali, byla ta, že jsme si dali 
Po celé dopoledne nás na cestě doprovázelo horkou sprchu. Poté jsme se převlékli do 
sluníčko a krásné počasí, ale po poledni nás suchého a čistého oblečení a vyrazili jsme na 
zastihla intenzivní, letní bouřka. Byli jsme mši svatou, kterou jsme slavili společně s 
promočeni skrz naskrz a byli jsme velmi rádi, že pěšími poutníky, kteří mezitím stačili dorazit na 
jsme se dopravili na další místo odpočinku, kde Jasnou Góru. Po mši nás hlad donutil jít zpět do 
jsme se rovněž zúčastnili mše svaté celebrova- domu sv. Barbory, kde na nás čekala teplá 
né P. Janem Wojnarem, který nás doprovázel večeře, po které jsme opět nabrali ztracené síly 
po celou dobu naší poutě. Po krátkém odpočin- a vydali se na noční bdění do kostela, které bylo 
ku na farní zahradě jsme se opět vydali na ces- doprovázeno modlitbami, svědectvími a pís-
tu, abychom se přiblížili k cíli prvního dne, který němi, avšak z důvodu přílišné únavy nám 
byl v Gliwicích. Během jízdy jsme postupem nezbývalo nic jiného, než se jít pořádně vyspat.
času uschli a do Gliwic jsme dojeli za 5 minut Vzhledem k tomu, že náš odjezd autobusem 
12, protože chvíli po našem příjezdu začalo byl naplánován až na 13. hodinu, měli jsme 
opět pršet. Na místě nás srdečně přivítal farář dostatek času na prohlídku města, účast na mši 
spolu se zdejšími farníky, u kterých jsme měli svaté a vyzkoušení místních pochoutek, ze 
možnost přenocovat. Z důvodu většího počtu kterých nám nejvíce chutnaly świderki (zmrzli-
poutníků museli někteří z nás přespat v motelu, na) a gofry. Na závěr jsme udělali několik 
který nabídla k dispozici jedna z místních farnic. fotografií a tímto jsme se rozloučili s Jasnou 
Tato místa jsme obsadili my z Třince. Górou. Nakonec bychom chtěli vřele poděkovat 

Druhý den ráno začala ta pravá oběť naší farní tetě Silvě za to, že nás přihlásila, finan-
poutě, protože vydatně pršelo po celý den. covala trička a provázela nás svými modlitbami. 
Během jízdy nám navíc foukal nepříjemný Také děkujeme všem organizátorům, paní 
protivítr, byli jsme promočeni a byla nám zima. Szymonikové, že nám předala kytice a všem, 
Toto všechno jsme obětovali za naše úmysly, s kdo se za nás modlili. Všechny poutníky 
kterými jsme se na cyklopouť vydali. Cestou vybízíme k účasti na této, či jiné pouti. Je to 
jsme projížděli kolem spousty kostelů, u jed- nejen fyzicky náročné, ale hlavně to posílí 
noho z nich nás teplým čajem a kávou pohostily vašeho ducha. 
řádové sestry a alespoň na chvíli jsme měli DB & KK 

Srdečně zveme všechny děti a mládež 
z farnosti od 5 do 18 let na SCHOLU. Zkoušky 
budou každý čtvrtek v 15:45 v salce na faře. 
Pevně doufáme, že nás přibude! S radostí 
přivítáme nové malé i starší zpěváky!!! Těšíme 
se na vás.

„Hospodine, chci ti mezi lidmi vzdávat 
chválu, mezi národy ti budu zpívat žalmy.“ 
(Žalm 108,4)

SCHOLA VOLÁ!

V pátek ráno jsme vyrazili s pár mládežníky 
malovat faru do Zátoru, kde děti z naší farnosti 
budou trávit farní tábor. Po dojezdu na místo 
jsme se rozhlíželi po blízkém okolí fary a byli 
z místa velice nadšení. I proto jsme pustili s větší 
vervou a chutí, i když práce bylo celkem dost. 
Malování nám šlo od ruky a tak jsme se rozhodli, 
že zkrášlíme i okolí fary. Kluci vzali sekačku 
a kosy a dali se do boje s vysokou trávou. Holky 
vyplely a okopaly záhonek před farou a zahrabo-
valy posekanou trávu. Bylo vidět, že tamní lidé to 
zřejmě nikdy nezažili a přicházeli se z chalup 
dívat, co se tam děje. Naše práce trvala do pozd-
ního večera a plně unavení, ale naplnění radostí 
jsme se šli navečeřet, v modlitbě poděkovat 
Bohu a spát. Na druhý den ráno jsme se dali 
znova do malování a potom do velkého úklidu. 
Kluci ještě doopravili farní zahradu na krásný 
trávníček. Kolem poledne nás přijel pozdravit 
P. Zielonka, místní farář, a dlouze uvažoval, jestli 
je na své faře a byl z toho díla nadšený.

Chtěla bych poděkovat  mládeži, která jediná 
vyslyšela prosbu v MOSTu a jela pomoct. Bez 
nich by se tolik práce nikdy neudělalo. Podě-
kování patří i P. Františkovi, který mi pomohl 
zaplatit vše potřebné k malování. 

Buďme rádi za ty mladé, které tady máme. Ne 
vždy je to s nimi lehké, ale bez nich by nám bylo 
smutno a hodně akcí by nebylo.  

Silva

Jak jsme 

malovali Zátor

Na počátku srpna se konalo pětidenní a maskot ovečka Shaun. V 11.30 hodin začala 
diecézní setkání mládeže v Odrách. Od nás mše svatá. Byla pro nás velkým duchovním 
z farnosti se setkání nikdo nezúčastnil, jelikož naplněním. V kázání Otec probíral rodinu, jak by 
většina mládeže se vydala na Mladifest do měly děti fungovat v rodině, jaký by měl být 
Medžugorije. Přišlo mi to nějak líto, když jsem postoj muže a ženy, a jak by se měla rodina 
viděla pozvánky v televizi NOE a zvlášť na scházet u jednoho stolu. Opravdu bylo to úžas-
sobotu, kde byla i pouť rodin. Moc mě lákalo jet né! Nakonec biskup pronesl prosbu, abychom 
na setkání aspoň na jeden den, jen se to překrý- se scházeli u stolu jako rodina co nejčastěji 
valo s pěší poutí do Frýdku, na kterou jsem a snažili se spolu jíst a trávit co nejvíce času 
chtěla vyrazit. Pán to vyřešil za mě, pěší poutě a nezapomínali na modlitbu za kněze. Po mši 
jsem se ze zdravotního důvodu nemohla svaté byl pro děti v parku připravený pohádkový 
zúčastnit. S radostí jsem využila nabídku dvou les, v kostele pohádka Jonáš a velryba. My 
mládežníků, že pojedou v sobotu na diecézní jsme zašli na adoraci a při východu z kostela 
setkání a zda nechci jet s nimi. jsem si všimla úžasné větičky na nástěnce: 

V sobotu ráno jsme vyrazili a při rozhovoru ,,Lidé, kteří kritizují druhé, nemají čas je milo-
nám cesta rychle utekla. Při příjezdu na místo vat."  Tak se mi vzpomnělo, když mě nedávno 
jsme se přivítali s našimi známými – mládeží zastavi la jedna farnice a ř íká: „Paní 
našeho děkanátu. Při otázkách jak se jim daří Krenželoková, proč Vás pořád někdo kritizuje? 
a jak se jim setkání líbí, odpověď zněla: bomba, Dřete, obětujete se, farní děti a mládež vás mají 
super, škoda že je nás tu málo a rychle to utíká. rády.“ Má odpověď byla: „pomodlete se za ně a 
Vyzařovalo z nich duchovní nabití. Nestačili život jde dál.“ Já říkám: kritizovat můžu, až když 
jsme se divit, kolik rodin dorazilo s dětmi jsem přiložil ruku k dílu, pokud jsi nepomohl nic, 
a kočárky. Celé setkání doprovázel i náš biskup tak raději mlč. To je mé motto.

Diecézní pouť pro mládež v Odrách
Zpátky k setkání. Po adoraci a vzpomínce 

jsme se prošli místním zámeckým parkem 
k podiu, kde začínal koncert skupiny Paprsky. 
Koncert byl jedinečný a pěkné bylo vidět, jak se 
umí všechny generace společně bavit a celé to 
zpestřovala ovečka Shaun, kterou chtěli do 
skupiny jako nosiče aparatury. Ona se urazila, 
neboť chtěla s nimi zpívat a tak trochu po-
ukázala na naše děti, jak to někdy dělají ony. 
Nakonec vše dopadlo dobře, ovečka se usmířila 
a koncert skončil velkým potleskem. Závěreč-
ného programu slavnostní vigilie jsme se již 
nezúčastnili kvůli dlouhému čekání a vydali 
jsme se zpátky domů.

Chtěla bych poděkovat Joli a Mikimu, že mě 
přibrali a vás mladé, kteří jste ještě na spolčo 
nezavítali, abyste se nebáli mezi nás přijít. Je to 
úžasná banda mladých lidí a můžete opravdu 
hodně zažít. 

Silva

Na počátku srpna se konalo pětidenní a maskot ovečka Shaun. V 11.30 hodin začala 
diecézní setkání mládeže v Odrách. Od nás mše svatá. Byla pro nás velkým duchovním 
z farnosti se setkání nikdo nezúčastnil, jelikož naplněním. V kázání Otec probíral rodinu, jak by 
většina mládeže se vydala na Mladifest do měly děti fungovat v rodině, jaký by měl být 
Medžugorije. Přišlo mi to nějak líto, když jsem postoj muže a ženy, a jak by se měla rodina 
viděla pozvánky v televizi NOE a zvlášť na scházet u jednoho stolu. Opravdu bylo to úžas-
sobotu, kde byla i pouť rodin. Moc mě lákalo jet né! Nakonec biskup pronesl prosbu, abychom 
na setkání aspoň na jeden den, jen se to překrý- se scházeli u stolu jako rodina co nejčastěji 
valo s pěší poutí do Frýdku, na kterou jsem a snažili se spolu jíst a trávit co nejvíce času 
chtěla vyrazit. Pán to vyřešil za mě, pěší poutě a nezapomínali na modlitbu za kněze. Po mši 
jsem se ze zdravotního důvodu nemohla svaté byl pro děti v parku připravený pohádkový 
zúčastnit. S radostí jsem využila nabídku dvou les, v kostele pohádka Jonáš a velryba. My 
mládežníků, že pojedou v sobotu na diecézní jsme zašli na adoraci a při východu z kostela 
setkání a zda nechci jet s nimi. jsem si všimla úžasné větičky na nástěnce: 

V sobotu ráno jsme vyrazili a při rozhovoru ,,Lidé, kteří kritizují druhé, nemají čas je milo-
nám cesta rychle utekla. Při příjezdu na místo vat."  Tak se mi vzpomnělo, když mě nedávno 
jsme se přivítali s našimi známými – mládeží zastavi la jedna farnice a ř íká: „Paní 
našeho děkanátu. Při otázkách jak se jim daří Krenželoková, proč Vás pořád někdo kritizuje? 
a jak se jim setkání líbí, odpověď zněla: bomba, Dřete, obětujete se, farní děti a mládež vás mají 
super, škoda že je nás tu málo a rychle to utíká. rády.“ Má odpověď byla: „pomodlete se za ně a 
Vyzařovalo z nich duchovní nabití. Nestačili život jde dál.“ Já říkám: kritizovat můžu, až když 
jsme se divit, kolik rodin dorazilo s dětmi jsem přiložil ruku k dílu, pokud jsi nepomohl nic, 
a kočárky. Celé setkání doprovázel i náš biskup tak raději mlč. To je mé motto.

Cyklopouť do Częstochowe
V časných ranních hodinách dne 23. měli příležitost schovat se před neustávajícím 

července se skupinka 4 odvážných dobrodruhů deštěm. Několik málo kilometrů před Jasnou 
z třinecké farnosti připojila k 40 cyklopoutníkům Górou jsme se setkali s pěšími poutníky ze 
ze Zaolzie. Naším cílem bylo ujet na kole za 2 Zaolzie, kteří vyrazili na stejnou trasu o 5 dnů 
dny takřka 190 km a dojet na Jasnou Góru v dříve. Všude kolem byla vidět radost a pokoj ze 
Częstochowe. setkání se svými přáteli a z toho, že jsme téměř 

Dříve, než jsme vyjeli od kostela v Českém v cíli naší cesty. Po chvíli jsme se s našimi 
Těšíně, jsme dostali požehnání na cestu od známými rozloučili s tím, že se brzy znovu 
místního kněze. Cestou jsme míjeli zajímavá uvidíme na Jasne Górze. Po příjezdu jsme se 
místa, projížděli jsme přes louky a lesy, ale šli ubytovat do domu sv. Barbory a první věc, 
většinu cesty jsme jeli po silničních vozovkách. kterou jsme udělali, byla ta, že jsme si dali 
Po celé dopoledne nás na cestě doprovázelo horkou sprchu. Poté jsme se převlékli do 
sluníčko a krásné počasí, ale po poledni nás suchého a čistého oblečení a vyrazili jsme na 
zastihla intenzivní, letní bouřka. Byli jsme mši svatou, kterou jsme slavili společně s 
promočení skrz naskrz a byli jsme velmi rádi, že pěšími poutníky, kteří mezitím stačili dorazit na 
jsme se dopravili na další místo odpočinku, kde Jasnou Góru. Po mši nás hlad donutil jít zpět do 
jsme se rovněž zúčastnili mše svaté celebrova- domu sv. Barbory, kde na nás čekala teplá 
nou P. Jan Wojnarem, který nás doprovázel po večeře, po které jsme opět nabrali ztracené síly 
celou dobu naší poutě. Po krátkém odpočinku a vydali se na noční bdění do kostela, které bylo 
na farní zahradě jsme se opět vydali na cestu, doprovázeno modlitbami, svědectvími a 
abychom se přiblížili k cíli prvního dne, který byl písněmi, avšak z důvodu přílišné únavy nám 
v Gliwicích. Během jízdy jsme postupem času nezbývalo nic jiného, než se jít pořádně vyspat.
uschli a do Gliwic jsme dojeli za 5 minut 12, Vzhledem k tomu, že náš odjezd autobusem 
protože chvíli po našem příjezdu začalo opět byl naplánován až na 13. hodinu, měli jsme 
pršet. Na místě nás srdečně přivítal farář spolu dostatek času na prohlídku města, účast na mši 
se zdejšími farníky, u kterých jsme měli možnost svaté a vyzkoušení místních pochoutek, ze 
přenocovat. Z důvodu většího počtu poutníků kterých nám nejvíce chutnaly świderki 
museli někteří z nás přespat v motelu, který (zmrzlina) a gofry. Na závěr jsme udělali několik 
nabídla k dispozici jedna z místních farnic. Tato fotografií a tímto jsme se rozloučili s Jasnou 
místa jsme obsadili my z Třince. Górou. Nakonec bychom chtěli vřele poděkovat 

Druhý den ráno začala ta pravá oběť naší farní tetě Silvě za to, že nás přihlásila, 
poutě, protože vydatně pršelo po celý den. financovala trička a provázela nás svými 
Během jízdy nám navíc foukal nepříjemný modlitbami. Také děkujeme všem organizáto-
protivítr, byli jsme promočení a byla nám zima. rům, paní Szymonikové, že nám předala kytice 
Toto všechno jsme obětovali za naše úmysly, s a všem, kdo se za nás modlili. Všechny 
kterými jsme se na cyklopouť vydali. Cestou poutníky vybízíme k účasti na této, či jiné pouti. 
jsme projížděli kolem spousty kostelů, u Je to nejen fyzicky náročné, ale hlavně to posílí 
jednoho z nich nás teplým čajem a kávou vašeho ducha. 
pohostily řádové sestry a alespoň na chvíli jsme DB & KK 

Srdečně zveme všechny děti a mládež 
z farnosti od 5 do 18 let na SCHOLU. Zkoušky 
budou každý čtvrtek v 15:45 v salce na faře. 
Pevně doufáme, že nás přibude! S radostí 
přivítáme nové malé i starší zpěváky!!! Těšíme 
se na vás.

„Hospodine, chci ti mezi lidmi vzdávat 
chválu, mezi národy ti budu zpívat žalmy.“ 
(Žalm 108,4)

SCHOLA VOLÁ!

Diecézní pouť pro mládež v Odrách

V pátek ráno jsme vyrazili s pár mládežníky 
malovat faru do Zátoru, kde děti z naší farnosti 
budou trávit farní tábor. Po dojezdu na místo 
jsme se rozhlíželi po blízkém okolí fary a byli 
z místa velice nadšení. I proto jsme pustili 
s větší vervou a chutí, i když práce bylo celkem 
dost. Malování nám šlo od ruky a tak jsme se 
rozhodli, že zkrášlíme i okolí fary. Kluci vzali 
sekačku a kosy a dali se do boje s vysokou 
trávou. Holky vyplely a okopaly záhonek před 
farou a zahrabovaly posekanou trávu. Bylo 
vidět, že tamní lidé to zřejmě nikdy nezažili 
a přicházeli se z chalup dívat, co se tam děje. 
Naše práce trvala do pozdního večera a plně 
unavení, ale naplnění radostí jsme se šli nave-
čeřet, v modlitbě poděkovat Bohu a spát. Na 
druhý den ráno jsme se dali znova do malování 
a potom do velkého úklidu. Kluci ještě doopravili 
farní zahradu na krásný trávníček. Kolem po-
ledne nás přijel pozdravit P. Zielonka, místní 
farář, a dlouze uvažoval, jestli je na své faře 
a byl z toho díla nadšený.

Chtěla bych poděkovat  mládeži, která jediná 
vyslyšela prosbu v MOSTu a jela pomoct. Bez 
nich by se tolik práce nikdy neudělalo. Podě-
kování patří i P. Františkovi, který mi pomohl 
zaplatit vše potřebné k malování. 

Buďme rádi za ty mladé, které tady máme. 
Ne vždy je to s nimi lehké, ale bez nich by nám 
bylo smutno a hodně akcí by nebylo.  

Silva

Jak jsme 

malovali Zátor

Zpátky k setkání. Po adoraci a vzpomínce 
jsme se prošli místním zámeckým parkem 
k podiu, kde začínal koncert skupiny Paprsky. 
Koncert byl jedinečný a pěkné bylo vidět, jak se 
umí všechny generace společně bavit a celé to 
zpestřovala ovečka Shaun, kterou chtěli do 
skupiny jako nosiče aparatury. Ona se urazila, 
neboť chtěla s nimi zpívat a tak trochu po-
ukázala na naše děti, jak to někdy dělají ony. 
Nakonec vše dopadlo dobře, ovečka se usmířila 
a koncert skončil velkým potleskem. Závěreč-
ného programu slavnostní vigilie jsme se již 
nezúčastnili kvůli dlouhému čekání a vydali 
jsme se zpátky domů.

Chtěla bych poděkovat Joli a Mikimu, že mě 
přibrali a vás mladé, kteří jste ještě na spolčo 
nezavítali, abyste se nebáli mezi nás přijít. Je to 
úžasná banda mladých lidí a můžete opravdu 
hodně zažít. 

Silva



„Niech Maryja, pierwsza niewiasta Eucharystii, nam. Po drodze szedł i witał nas Pan Jezus, posłańcy od Boga, nasze zwiastowanie? Pokora 
pomaga nam przeżyć dogłębnie tajemnicę Boga który przyszedł do nas. Było to niesamowite odpowiada: Podziękuj, aby ten dotyczny miał 
z nami. Od Niej uczmy się bycia pięknymi przeżycie. Wszyscy uklękliśmy i łzy płynęły nam radość, że jego słowo nie było daremne. Zaufaj 
tabernakulami Bożej chwały. Arko Przymierza, z oczu. Sam Pan Jezus przyszedł, by nas Panu i Maryi już dziś, na zawsze, bądź dobrym 
módl się za nami!“ przywitać. To On zawsze pierwszy wychodzi na katolikiem. Abyśmy wytrwali w wierze i żyli jak 

Ks. Grzegorz Strządała spotkanie z człowiekiem i dotyka go swą Łaską i katolicy według dobrego własnego sumienia. 
 przemienia. Nie zapomnę tej chwili, było to Maryja, wskazując na pokorę, uczy zarówno 
W czwartek 24 lipca, po krótkiej modlitwie i bardzo głębokie i bardzo mocne spotkanie odczytywania jak i wypełniania woli Bożej 

błogosławieństwie w kościele pw. Najświętszego z żywym Jezusem, który przychodzi naprzeciw w naszym życiu, a przez to prowadzi nas do 
Serca Pana Jezusa w Czeskim Cieszynie wyru- do człowieka, by go umocnić i podnieść do swej osobistego szczęścia.“

chwały. Dzięki Ci, Panie Jezu.“ Ostatnim przystankiem był Skoczów i Kapli-szyliśmy razem z naszym Ojcem Duchowym Ks. 
Nas trzyńczan bardzo ucieszyło, widząc w tym cówka czyli Kaplica św. Jana Sarkandra. Ks. Józefem Kaszperem na nasz autokarowy pielg-

roku oprócz tych tradycyjnych uczestników Alojzy Zuber powiedział nam o życiu świętego i rzymkowy szlak. Program tak jak w latach 
ubiegłych był bardzo ciekawy. Pierwszym z Trzyńca i okolicy, dużo nowych twarzy, zwłasz- historii kaplicy: „…Nie zdradził tajemnicy spo-
przystankiem było Muzeum Monet i Medali Jana cza udział naszej młodzieży, która wybrała  wiedzi jak go męczono i torturowano. Jest pat-
Pawła II w Częstochowie, które powstało jako rowerowe pielgrzymowanie. Dowiedzieliśmy się, ronem  wszystkich spowiadających się. Jakby 
wotum dziękczynienia dla dziś już świętego Jana że mają także piękne przeżycia i na pewno ta ktoś miał pokusę zataić coś przy spowiedzi, bo 

pielgrzymka pozostawi w nich ślad. Jeżeli się może wstydzić co powie ksiądz, to przynaj-Pawła II. Jest to największy zbiór bitych monet i 
pozostali na nocnym czuwaniu przed obrazem mniej niechaj westchnie – Święty Janie Sar-medali na całym świecie. Muzeum posiada także 
Czarnej Madonny, to musieli odczuwać wielką kandrze, módl się za nami! Warto się modlić, różne pamiątki i relikwie związane z osobą świę-
radość i poczucie wspólnoty. Piękne były wytrwale się modlić, jakiekolwiek by były nasze tego Papieża. Ciekawy był film z Watykanu, który 
świadectwa młodych, które mówiły o przemianie modlitwy i czegokolwiek by dotyczyły, bo u Boga pokazał wszystkie miejsca, do których pielgrzy-
ich życia po spotkaniu z żywym Bogiem. nie ma nic niemożliwego.“ W kaplicy znajduje się mował Jan Paweł II w czasie swego pontyfikatu.
Kazanie Ks. Strządały kopia obrazu  Matki Bożej Pompejańskiej. Pani Po południu przywitaliśmy pielgrzymów z pie-  podczas północnej Mszy 

Lidia Greń-Wajdzik, która jest diecezjalnym szej, rowerowej i motocyklowej pielgrzymki. świętej przypomniało nam, co jest w naszym 
W autokarze podczas modlitwy pamiętaliśmy życiu  Wieczernikiem: „…Wieczernikiem  jest ten zelatorem Apostolstwa Dobrej Śmierci, opowie-

kościół, do którego uczęszczasz, gdzie spoty- działa o Nowennie Pompejańskiej: „…Wierni o nich, ponieważ ten dzień był deszczowy już od 
kasz tego Boga żywego. Wieczernikiem twoim modlitwie różańcowej doznają wielu łask i cudów rana. Ale ta ulewa, która nas wszystkich niemile 
są dalsze miejsca, gdzie przeżywasz Eucharys- za przyczyną Królowej Różańca. Ufni jesteśmy zaskoczyła dosłownie w momencie dojścia i 
tię. Miejsca, które nawiedzasz na drogach twego słowom Pani Różańcowej z 1884 roku: Ktokol-przywitania, była  jak symboliczne  obmycie 
życia, miejsca, które zostały poświęcone w spo- wiek pragnie uzyskać względy, powinien odpra-z wszystkich nieczystości. Podziwialiśmy pielg-
sób szczególny, aby uobecniać na wieczną wić trzy nowenny różańcowe z prośbą i trzy rzymów za ich wytrzymałość. Przecież to był ich 
pamiątkę Jezusa żywego. By trwać na modlitwie nowenny różańcowe z podziękowaniem, a otrzy-szósty dzień pieszej wędrówki do Maryji. Oto 
jak Maryja i apostołowie. By rozważać swoje ma wszystko o co prosi. Maryja dała początek dwa świadectwa:
życie. By rozważać tajemnicę Boga obecnego nabożeństwu, które polega na odmawianiu co-Ks. Dziekan Jan Svoboda z Hati koło 
w życiu. Żeby nie tylko tutaj na Jasnej Górze tak dziennie trzech części różańca przez 54 dni.“ Hlučina: „První den byl dost těžký, protože se 
czynić, ale gdziekolwiek znajdziesz wieczernik Dziękujemy Jadzi i Frankowi Frankom z Czes-šlo hodně kilometrů a bylo velké horko, tak že 
na swojej drodze życia i nawet w ostatnim kiego Cieszyna, którzy przygotowują dla nas nohy začaly bolet. Každý další den už se šlo líp. 
tchnieniu sięgnąć po konsekrowaną Hostię, by pielgrzymów autokarowych w każdym roku A poslední den nám pršelo, prakticky jsme nešli 
żyć. Trwajmy w tym wieczerniku. Niech Twoim bardzo ciekawą trasę. Wszyscy, którzy przekazy-bez deště. To byla zase nová zkušenost. Každé-
pragnieniem będzie jeszcze większe umiłowanie wali nam wiadomości na punktach naszych mu doporučím, ať jde na pěší pouť. Protože 
Eucharystii! Jeszcze większe odkrycie wspania- postojów, byli wielkimi pasjonatami oraz głęboko určitě  má možnost přehodnotit, co je v životě  
łości tego daru!“ wierzącymi, dlatego wszystko co przekazywali důležité a čeho zbytečného se zbavit na té cestě 

W drugim dniu przyjechaliśmy do Sanktuarium było dla nas bardzo ciekawe i pouczające. do Božího království. Protože dojít do cíle je 
Matki Bożej Pokornej w Rudach. Początki kultu Dziękujemy naszemu Ojcu Duchowemu Ks. úžasná  věc a udělá to člověku velkou radost.“
związane są z formacją zakonną cystersów, J. Kaszperowi za wszystkie modlitwy, rozważania Beata Kraina: „Pielgrzymowałam już cztery 
którzy tutaj założyli klasztor. Obraz Matki Bożej i świadectwa. Prosimy Pana Boga, by to co prze-razy. Dla mnie w tym roku była wielkim 
został podarowany cystersom już w roku 1228 żyliśmy pozostało w naszych sercach i umys-odkryciem tajemnica Eucharystii i Mszy świętej. 
przez książąt raciborskich. Pokora będąca owo- łach, pozwoliło na głębsze poznanie i umiłowanie Przewodnim hasłem było: „Arko Przymierza, 
cem wiary umożliwiła Maryi przyjęcie i wypełnie- Pana Boga i Maryji oraz dało potrzebę dzielenia módl się za nami“. Nowa Arka Przymierza, czyli 
nie woli Boga z jednoczesnym natychmiastowym się dobrą nowiną z naszymi bliskimi. Panna Maria, była jakby pierwszym Taberna-
pozostawieniem wszelkich osobistych Jej pla-kulum, gdzie Pan Jezus przychodzi na ten świat. 

Irena Szymonikowanów. Nad wejściem do kaplicy umieszczono Ona prowadziła nas przez całą pielgrzymkę. Po 
napis św. Bernarda: „O Maryi rozmyślaj, Maryję częściach kapłani w konferencjach przybliżali 
przywołuj, niech nie schodzi ona z  twoich ust, nam ten wielki cud, który dzieje się podczas 

Mszy świętej. Dowiedzieliśmy się, że cała Msza niech nie znika z serca“. Ks. Jan Rosiek, zna-
święta jest niesamowicie ważna, że jest jący każdy szczegół odbudowy pocysterskiego 
dotknięciem Pana Boga tu na ziemi. Jest wielkim opactwa, bardzo ciekawie przedstawił całą 
darem i cudem dla nas. Dziękuję Panu Bogu, że historię. Ks. Kaszper podczas Mszy świętej 
mogłam wgłębiać się w tę tajemnicę. Na przypomniał o zaufaniu Panu Bogu: „…Tutaj 
pielgrzymce przeżyliśmy wspaniałe chwile. w tym Sanktuarium Matki Bożej Pokornej może-
Jedną z nich było spotkanie z Jezusem, który my mówić – Matuchno, uczyń nasze serca wed-
wyszedł nam na przeciw. W Woźnikach, kiedy ług serca Twego. Maryja pełna łaski odpowiada: 
dochodziliśmy do miejsca spoczynku, zobaczy- Oto ja, służebnica Pańska. Obyśmy potrafili tak 
liśmy Ks. Zbigniewa Macurę, który przychodził odpowiedzieć na żądania innych z pokorą, 
z Panem Jezusem w Monstrancji naprzeciw łagodnością. My nie wiemy, a może to też 
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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…..
XXII Pielgrzymka Autokarowa ZAOLZIE – JASNA GÓRA

POZVÁNKA
MO KDU-ČSL Vás srdečně zve na vinobraní, 

které se bude konat dne 17. 10. od 18.00 
hod. v restauraci Relax v Třinci. Hudba 

a občerstvení zajištěno. Cena vstupného 
250 Kč. Vstupenky možno zakoupit u Pavly 
Golasowské, tel: 604 223 971 nebo u Petry 

Kwaczkové, tel: 731 505 785.



§ §Neděle 7.9.2014 – 23. neděle v mezidobí; První pátek v měsíci - litanie a zasvěcení 
6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 10.00 česky; Božskému Srdci Ježíšovu.

§poděkování Hospodinu za letošní úrodu. Mše svatá v Domově pro seniory na Sosně 
§Pondělí 8.9.2014 – svátek Narození Panny je každý pátek v 15.30. Půl hodiny před 

Marie. začátkem mše svaté je možno přistoupit 
§ ke svátosti smíření.Pátek 12.9.2014 – svátek Povýšení svaté-

§ho kříže. Mše svatá v Nemocnici Sosna je každou 
§ sobotu od 15.30 hodin. Půl hodiny před Neděle 14.9.2014 – Slavnost sv. Alberta 

začátkem mše svaté je možno přistoupit Jeruzalémského, hlavního patrona třinecké 
ke svátosti smíření.farnosti; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 

polsky.
§Pondělí 15.9.2014 – Slavnost Panny Marie Redakce neručí za jazykový sled jednotlivých 

Bolestné, spolupatronky třinecké farnosti. mší svatých. Sledujte vývěsku v kostele!
§Neděle 21.9.2014 – Slavnost Výročí posvě-

cení farního kostela; 6.30 a 10.00 polsky, 
8.00 a 10.00 česky.

§Neděle 28.9.2014 – Slavnost sv. Václava, 
mučedníka; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

§Pondělí 29.9.2014 – svátek sv. Michaela, 
Gabriela a Rafaela, archandělů.

§Pátek 3.10.2014 – první pátek v měsíci.
§Neděle 5.10.2014 – 27. neděle v mezidobí; 

6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 10.00 česky.
§V měsíci říjnu, který je zasvěcen modlitbě 

posvátného růžence, povedou tuto modlit-
bu každou říjnovou neděli od 16.15 jednot-
livá farní společenství, a to:  5.10. – spole-
čenství mužů (radostná tajemství), 12.10. – 
mládež a děti (tajemství světla), 19.10. – 
společenství matek (bolestná tajemství), 
26.10. (Mariánské večeřadlo od 15.30) – 
senioři a Sympatycy Radia Maryja (slavná 
tajemství).

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

§Poslední neděle v měsíci - Mariánské veče-
řadlo.

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

§Každou sobotu od 18.00 do 19.00 probíhá 
modlitba posvátného růžence, ke které jsou 
zváni všichni farníci.

§V průběhu týdne mše svaté začínají v 6.35 
a 17.00 hodin. V pondělí, středu, pátek - 
ranní česky, večerní polsky. V úterý, čtvr-
tek, 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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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 zatwar-
dzajcie.

Slavnost sv. Alberta Jeruzalémského (14.9)

Slavnost Výročí posvěcení kostela (21.9.)
1. čtení: Iz 56,1,6-7; 2. čtení: Ef 2,19-22; 
Evangelium: Lk 19,1-10
Žalm: odp. Proudy bystřin jsou k radosti 
Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyš-
šího.
Ref. Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja.

Slavnost sv. Václava (28.9.)
1. čtení: Mdr 6,9-21; 2. čtení: 1 Petr 1,3-
6;2,21b-24; Evangelium: Mt 16,24-27
Žalm: odp. Ty, Hospodine, vládneš nade vším.
Ref. Błogosławiony, kto zaufał Panu.

27. neděle v mezidobí (5.10.)
1. čtení: Iz 5,1-7; 2. čtení: Flp 4,6-9; 
Evangelium: Mt 21,33-43
Žalm: odp. Dům Izraele je vinicí Páně.
Ref. Winnicą Pana jest dom Izraela.

Nedělní liturgie
v září

Pořad bohoslužeb v září

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Příští číslo MOSTu 

vyjde 5. října 2014. 

Příspěvky můžete zasílat 

do 24.9.2014.

Úmysly apoštolátu 
modlitby – září 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 mentálně postižené 
osoby byly obklopeny láskou a pomocí, 
kterou potřebují k důstojnému životu.

2. Evangelizační úmysl: Aby křesťané 
inspirováni Božím slovem sloužili chudým 
a trpícím.

3. Národní úmysl: Za moudrost a Ducha 
Svatého pro všechny děti a studenty, jejich 
rodiče a učitele.

Z vody a Ducha svatého 
se narodili 

Štěpán Szlauer
Nella Berkiová
Jakub Lisztwan
Amir Chand
Ema Puczoková
Taťána Pechová
Klaudie Fizková

Do věčnosti nás předešli
Ernest Gajda          71
Rudolf Bičaník        83
Milena Pavková 71
Helena Vašková     72
Richard Sikora        41
Anna Czudková      41

R.I.P. 

POZVÁNKA

MO KDU-ČSL Vás srdečně zve na 
vinobraní, které se bude konat dne 
17. 10. od 18.00 hod. v restauraci 
Relax v Třinci. Hudba a občerstvení 
zajištěno. Cena vstupného 250 Kč. 
Vstupenky možno zakoupit u Pavly 
Golasowské, tel: 604 223 971 nebo u 
Petry Kwaczkové, tel: 731 505 785.
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