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

Gen  1,6 - 8 

Kain i Abel składają ofiary

(pokračování na str. 3)

Gdy po niejakim czasie Kain składał dla Pana w ofierze płody roli, zaś Abel składał również pierwociny ze swej trzody 
i z ich tłuszczu, Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę; na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć. Smuciło to Kaina 
bardzo i chodził z ponurą twarzą.

Rodz. 4, 3 - 5 

  



Vážení čtenáři, chtěla bych vám vyprávět Co když jsem ale byl/a při svaté zpovědi obětoval/a, proměňuje. A pokud se mu zcela 
jeden příběh. Tento příběh můžeme prožívat nedávno a k další se nechystám? Pak stačí otevřu, pak promění i mé srdce. A pokud ho 
vždy, když vstoupíme do kostela, a hlavně přijít na mši svatou hlavně včas, ne na pak přijmu v Nejsvětější Svátosti, pak 
tehdy, když se zúčastníme mše svaté. Ten poslední chvíli, a v tichosti se na ni připravit. vstoupí a zcela mé srdce naplní – jen stačí 
příběh je o EUCHARISTII a v hlavní roli jsme Pak při úkonu kajícnosti, který je na začátku se zříct všeho zlého, co v něm je. Ježíš chce 
my, tedy přesněji řečeno já, ty, každý z nás každé mše svaté vyznat v tichosti Bohu vstoupit, stále tluče na dveře mého srdce, 
osobně a … JEŽÍŠ. všechny své hříchy, kterých jsem si vě- jen stačí POZVAT HO DÁL. Po přijímání 

Pokoušela jsem se tento příběh napsat už dom/a, a upřímně jich litovat. Pak už jsem samozřejmě je důležité Bohu, Ježíši poděko-
několikrát – inspirací mi k tomu byla hlavně zcela připravena na zázrak Boží. Je důležité vat a chválit ho. Chválení Boha totiž ďáblovi 
kniha P. Eliase Velly – Síla eucharistie, ale se soustředit na všechny části mše svaté, ubližuje nejvíce a opravdu ho nemá rád. Tak 
až po zhlédnutí filmu Największy z cudów na ale nejvíc na čtení a Evangelium – Slovo do toho, vstupte se mnou do tohoto příběhu. 
Youtube (ráda ho i koupím, když zjistím kde), Boží. I když už jsme možná ten text slyšeli Pojďte každý z vás poznat ZÁZRAK 
jsem si řekla, že ten základ už snad budu několikrát a možná ho známe nazpaměť, EUCHARISTIE tak, jak nám ho Ježíš 
moci předat, a zbytek už si prožijete každý mám ho poslouchat, jako by byl určen jen zanechal… Nechte se vést, otevřete svá 
z vás. mě a jen pro tuto chvíli – BŮH KE MNĚ srdce Ježíši a PUSŤTE HO DÁL. On chce 

Takže se vrátíme k příběhu – jak jsem MLUVÍ a já bych ho měl/a poslouchat. vstoupit a PROMĚNIT i tvůj život… Neříkám, 
napsala výše, hlavní postavou jsem já, ty… Samozřejmě, že i kázání neboli promluva že bude bez bolesti, bez trápení, ale pokud 
a Ježíš. Četla jsem, že největším darem, kněze je určena jen mně a ne někomu vedle, toto všechno odevzdáte Bohu, pak ten život 
který nám dal Pán Ježíš, je DAR nebo sousedce. Slyšela jsem velmi výmluv- bude NAPLNĚNÝ a žitý s Bohem. S někým, 
EUCHARISTIE. Je to to nejcennější, co nám ný příběh… Jednou přišla do sakristie za který Vás NIKDY neopustí a radši vás vezme 
tu zanechal. Takže bychom se měli na něj knězem jedna paní a řekla mu: „Pane faráři, do náruče, pokud se ocitnete na svízelné 
náležitě připravit. dnes jste měl krásné kázání. Ta moje cestě než by vás měl opustit. ON JE TU 

Pokud už to je zhruba měsíc, co jsme byli sousedka, ta by ho měla slyšet.“ A kněz TOTIŽ VŽDY PRO KAŽDÉHO Z NÁS! I pro 
při svaté zpovědi, měli bychom se jít vykulil oči a zvýšeným hlasem jí odpověděl: TEBE!

Katka Cubrovávyzpovídat Bohu ze svých hříchů. Píšu „Ženská, vám to bylo určeno, vy jste to měla 
záměrně Bohu nebo chcete-li Ježíši, protože slyšet!“ No v její kůži bych být nechtěla, ale 
ten nás ve zpovědnici poslouchá prostřed- od té doby vím, že všechno to Slovo Boží i to 
nictvím kněze, ten je s námi ve zpovědnici, kázání je určeno v tu chvíli jen mně, tobě, 
a řeči jako: „No, já nevím, co bych měl/a každému z nás osobně…
tomu knězi říkat, vždyť co si o mě pomyslí…“ A teď přijde ta nejdůležitější část příběhu – 
apod. jsou opravdu scestné. Svěřujeme se nesení darů a proměňování. Máš nějaké 
v první řadě Bohu, Ježíši. Jemu jsme svými trápení? Je někdo ve tvém okolí nemocný? 
hříchy ublížili, s ním jsme narušili své přá- Nebo se zatoulal do party, která není moc 
telství svými nepravostmi, On po nás touží, i podle tvého gusta? Nebo nemáš práci? 
když jsme třeba několik let mimo církev… Nebo tě trápí jiný problém? Pak právě 
Stále na nás čeká a touží být nám nablíz- nastává ta část mše svaté, kdy to můžeš 
ku… Stačí jen přijít za knězem, který je zde všechno – spolu s obětními dary – chlebem 
na zemi jeho zástupcem, pokleknout a vy- a vínem – odevzdat Bohu. Jak úžasný pocit 
zpovídat se – smířit se s Bohem, se svým to je. „Všechno trápení a starosti, všechny 
Přítelem, Otcem, který na nás vždy a stále radosti, všechny lidi, které mám rád/a, Bože, 
čeká. Je bohužel pravda a slyšela jsem to i odevzdávám Tobě.“ A na oltáři? Co se s tím 
z vyprávění a je to zobrazené i ve výše stane? Ježíš toto všechno vezme… a pro-
zmíněném filmu, že před zpovědnicí na náš mění. Ano, záměrně opět říkám Ježíš, 
čeká pokušitel - ďábel, který i v tuto chvíli se protože v tu chvíli tam opět nevidím kněze, 
nás ještě snaží pokoušet, napíná všechny ale Ježíše. Ježíš dal tu moc kněžím, aby 
síly k tomu, abychom se s Bohem nesmířili, proměňovali chleba a víno v Jeho Tělo 
a tak nepřijali jeho odpuštění a milosrdenství a Krev, ale ve skutečnosti je Ježíš v tuto 
z odpuštění plynoucí. Člověka z toho až chvíli nejvíc přítomen v postavě kněze. 
mrazí, jak moc se ten zlý snaží nás odvést Vždyť to říká: „Vezměte a jezte, toto je 
od Boha i před zpovědnicí… Pokud se ale MOJE TĚLO… vezměte a pijte, toto je 
soustředíme, začneme se modlit např. ke MOJE KREV…“. V tu chvíli sám Ježíš 
svému andělu strážnému nebo přímo Kristus proměňuje chleba a víno a všechno 
k Panně Marii či samotnému Bohu, tak ti nás to, co jsem mu odevzdala/a tak, jak On sám 
v tomto boji samotné nenechají a k usmíření to chce, podle Jeho vůle. Při každé mši se 
nakonec můžeme dojít, pokud se vyzpovídá- Ježíš za nás znovu a znovu obětuje tak, jak 
me a svých hříchů litujeme opravdu z lásky tehdy na Golgotě na kříži, dává své Tělo 
k Bohu, ne z možnosti trestu (to je pak lítost a vylévá svou Krev i za mé hříchy, i za mě 
nedokonalá, bohužel). osobně, a přitom všechno to, co jsem mu 
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Misijní koláč
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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

Chci poděkovat za poutní zájezd do Šaštína 
k Sedmibolestné Panně Marii dne 15. září. 
Tento den je na Slovensku svátek. Byla to 
národní pouť a zároveň 450. výročí putování 
k Sedmibolestné P. Marii, patronce Slovenska.

Cesta byla daleká. Od Slovanu jsme vyjeli 
v 6.30 a na místě jsme byli v 10.30, to 
znamená, tak tak na začátek mše svaté, 
kterou celebroval kardinál Tomko (92 let). 
Připomínal Desatero, které nebylo tendenční 
jen v době, kdy je přinesl Mojžíš z hory Sinaj 
lidu na poušti, ale také pro nás křesťany i 
dnes. Poutníků bylo kolem 50.000 dle sloven-
ských zpráv. Plné bylo velké prostranství před 
basilikou, most přes řeku Myjavu a celá velká 
basilika. Bylo možné obdržet modlitbu růžence 
k Sedmibolestné P. Marii i růženeček se sedmi 
zrnky.

A teď příhoda. Navštívila jsem obchůdek 
s religiosními věcmi. Byli tam také dva pánové 
a hledali mezi vystaveným obrázky obrázek sv. 
Františka z Assisi. Sdělila jsem jim, ať se 
přímo zeptají prodavačky, zdali ho má.

Najednou se jeden z nich zeptal: "Vy mluvíte 
česky? Odkud jste?" Já, že jsem ze Severní 
Moravy - ze Slezska. Oni, že z Prahy. Budou 
mít pouť ve Staré Boleslavi k sv. Václavu.
Sdělili: "U nás to bude jen asi osmina toho, 
co je zde. Víte, tady to je síla.”

Ano, to byla síla, to množství lidu!
 Eva Kolářová

*  *  *

*  *  *

Šaštín - Stráže
Slovensko

Milí farníci, letošní rok je pro naše farní 
sdružení „SANCTUS ALBERTUS“ rokem změn 
a tak trošku komplikací v rámci činnosti. Může za 
to z velké míry nový obča  

Farní festyn letos nebude

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.



Téměř denně můžeme číst o různých papež Jan XXIII., který jej svolal a jeho co do toho mluví, proč o tom mluví, on tomu 
rekordech v různých oblastech lidského prvnímu období předsedal. Nyní po volbě nemůže rozumět, když sám není ženatý, ať 
života. Většinou asi zaujmou rekordy ve jeho nástupce Pavla VI. byly v podstatě dvě do toho nezasahuje, ať mlčí a modlí se... Po 
sportu a rekordmani si nějakou dobu užívají možnosti: buď nový papež koncil ukončí letech se ale ozvala řada lékařů a odborníků 
své slávy. Přijde ale čas, kdy medaile, pohá- a nebude se dále pokračovat, nebo bude s jiným hodnocením: skvělé dílo, to tady už 
ry a jiné pozornosti, připomínající tuto slávu pokračovat a dovede se dílo ke svému cíli. mělo být dřív. 
zůstanou v různých skleněných vitrínách. Pavel VI. jistě v moci Ducha Svatého vybral Já teď nechci rozebírat konkrétní ency-
Ale rekordy jsou nejen ve sportu. Když před druhou možnost a po několika letech usilov- kliku, papež jistě dlouho naslouchal, dlouho 
devíti lety odešel ke svému Mistru a Pánu né práce přivedl II. Vatikánský koncil ke se setkával s odborníky z mnoha oborů, jímž 
papež sv. Jan Pavel II., mluvilo se i o něm svému závěru. Jakýmsi způsobem bylo je zmíněná problematika vlastní, dlouho se 
jako o rekordmanovi. Mluvilo se o počtu třeba navázat a pokračovat v tom, co tady už radil, dlouho se modlil a prosil Ducha Sva-
zahraničních cest, nalétaných kilometrech, běželo a s pomocí Ducha svatého se to tého o dar poznání a moudrosti, než se 
o délce jeho pontifikátu, která je třetí nejdelší povedlo. Vzpomeňme si na dobu, kdy sv. konkrétní dílo ukázalo na veřejnosti jako 
v historii Církve po sv. Petrovi a bl. Piovi IX. Jan XXIII. poprvé vyslovil plán svolat závazné. Snad nikdo nemá představu 
Můžeme i připomenout, že nejdéle ve svém všeobecný koncil. Ozvalo se nemálo hlasů - o papežově práci asi ve stylu: papež se ráno 
životě byl papežem: dvanáct let byl knězem, proč koncil? Všechno funguje, všechno jede, probudí a protože nemá nic na práci, začne 
šest let světícím krakovským biskupem, tak proč koncil? Jiní se zase zaradovali psát, co ho napadne. Kdo z lidí má větší 
čtrnáct let krakovským arcibiskupem, jede- v jakési předtuše, že koncil snad všechno přehled než on, který se denně stýká s tolika 
náct let kardinálem a šestadvacet a půl roku zdobrovolní, něco zruší a každý si bude lidmi, s tolika kněžími a biskupy z celého 
byl papežem. Psalo se o rekordním počtu moci věřit a vyznávat co sám chce a jak to světa, který se denně dozvídá tolik informa-
blahoslavených a svatých, které povýšil ke chce. Z Církve se stane jakýsi nezávazný cí, na které jako Kristův náměstek a Petrův 
cti oltáře. Znovu je třeba jen připomenout, že kulturní ansámbl, kde si každý vybere, co nástupce prostě musí reagovat. Je jenom 
papež svaté ani blahoslavené nevyrábí, sám chce. Takový záměr papež zajisté škoda, že člověk si ani moc nepřečte, nezná 
prohlašuje jen to, co na těchto velikých neměl. Vzpomínám si, jak nás navštěvoval pozadí a fakta, ale protože to vyšlo z Církve 
lidech vykonal Bůh. Máme ale ještě jednoho v kněžském semináři v Litoměřicích pražský a třeba od papeže, tak nad tím mávne rukou. 
rekordmana - a sice současného papeže arcibiskup kardinál František Tomášek. Najdou se i jiní, kterých není jistě až tolik, 
Františka. Nikomu z jeho předchůdců se Většinou přijížděl vyřídit nejrůznější služební kteří si s tím práci dají a pak po letech 
zatím nepodařilo povýšit ke cti oltáře své tři povinnosti a vždy si udělal chvíli čas na nás řeknou: skvělé dílo, to tady už mělo být dřív. 
předchůdce během devatenácti měsíců bohoslovce. Shromáždili jsme se v seminár- Je třeba vědět, že stále platí Kristův příslib, 
svého pontifikátu. Připomeňme si jen neděli ní kapli, kde pan kardinál přišel, mluvil k nám týkající se Ducha Svatého a jeho působení: 
27. dubna letošního roku, kdy prohlásil sva- a dal i své požehnání. Jednou po svém On vás uvede do celé pravdy. Bůh nám 
tými dva papeže: Jana XXIII. a Jana Pavla II. návratu z Říma, kde býval služebně každým ukazuje čas v poněkud jiném světle, než do 
O půl roku později - v neděli 19. října rokem, nám vyprávěl o svém setkání s pa- kterého jsme jej dostali my sami. Naříkáme 
prohlásil blahoslaveným papeže Pavla VI. pežem Pavlem VI. Při jednom oficiálním na těžké a zmatené časy, na to i ono a já si 
Dva předchozí papeže jsme si připomínali, setkání s přítomnými biskupy a kardinály, dovoluji zeptat se: a dva tisíce let je málo na 
zvláště našeho současníka sv. Jana Pavla řekl papež ve své promluvě následující větu: to, abychom Krista jako Spasitele uznali a 
II., od jehož smrti uplynulo v dubnu devět let. "Bůh jistě nikomu nic násilím nevnucuje, ale v plnosti přijali? Z tohoto podle nás těžkého 
Kdo je bl. Pavel VI.? Civilním jménem se nepřijme-li svět Krista a jeho evangelium a zmateného světa vyrůstají v našich do-
jmenoval Jan Křtitel kardinál Montini. zpustne a zahyne." Dnes po letech můžeme bách takoví velikáni, jako tito tři velcí 

Narodil se 26. září 1897 v italském Con- říci, jak přesně a jak daleko papež viděl. papežové? Život Jana XXIII. a Pavla VI. se 
cesio. Na kněze byl vysvěcen 29. května Jistěže si nikdo nepřeje zpustnutí a zánik uzavřel pro tento svět už před řadou let, život 
1920 v Brescii. V podstatě celý svůj kněžský světa, ale podívejme se, kolikrát světu veliká sv. Jana Pavla II. se ke svatosti rozvíjel 
život prožil v nejvyšších úřadech Apoštol- nebezpečí hrozila, kolik už bylo v dějinách v naší době před našima očima, není ničím 
ského Stolce. 1. listopadu 1954 byl jmeno- různých konfliktů a válek. A nejde jen vzdálený. Každý biskup a tedy i papež má 
ván milánským arcibiskupem a 15. prosince o světové a mezinárodní konflikty, světová a svůj znak, který je jakýmsi vyjádřením jeho 
1958 jej papež sv. Jan XXIII. prohlásil mezinárodní nebezpečí, to je vrchol. A co je plánu služby a pak taky biskupské heslo. 
kardinálem. Byla to první konzistoř sv. Jana pod ním? Nedávno zasedala v Římě bis- U papeže bl. Pavla VI. zdobí jeho znak 
XXIII. po jeho zvolení. O pět let později - kupská synoda na téma rodiny. Není bez heslo: In nomine Domini - Ve jménu Páně.
21. června 1963 byl po smrti sv. Jana XXIII. povšimnutí, jak právě rodina, jako základní Tak se do toho našeho života pouštějme 
zvolen papežem a přijal jméno Pavel VI. buňka lidské společnosti zpustla a kolik rodin taky každý den Ve jménu Páně. Pán nám 
Zemřel v podvečer svátku Proměnění Páně se doslova zničilo a to ne bez škody na svou přízeň, pomoc a požehnání jistě 
6. srpna 1978 v Castel Gangolfo. Jak už bylo generacích, které by z rodin měly zdravě neodmítne, budeme-li chtít udělat něco 
uvedeno - v neděli 19. října letošního roku vyrůstat. Papež Pavel VI. je autorem řady dobrého pro Boží království, třeba i tím, že 
byl svým nástupcem papežem Františkem encyklik, apoštolských listů a jiných doku- nenecháme duchovně zpustnout vlastní 
prohlášen blahoslaveným. mentů. Nejčastěji bývá zmiňována encyklika rodinu. Copak asi generace, která ve zpustlé 

Blahoslavený papež Pavel VI. přijetím Humanae vitae - o lidském životě a jeho rodině vyrůstá, může dát tomuto světu? 
papežské volby v podstatě vstoupil do předávání. Papež ji zveřejnil v roce 1968 Nepůjdeme-li sami ve jménu Páně, pak 
rozjetého vlaku. Po prvním období II. Vati- a víme, že vyvolala celou řadu reakcí. Nám půjdeme ve jménu koho, nebo čeho?

P. Františekkánského koncilu zemřel 3. června 1963 asi dobře známé jsou většinou reakce typu - 

Poděkování
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A do třetice

(pokračování na str. 4)

Pokračování ze str. 1

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

Farní rekolekce proběhnou 
od neděle 26.10.2014 
do čtvrtka 30.10.2014. 

Kazatelem bude O. Czesław 
Bloch. 

Mše svaté s rekolekční promluvou 
v 6.35, 9.00 a 17.00 hodin. 



Anděl podává Boží Matce dlouhý „Je velmi obtížné dopátrat se 
pás plný zašmodrchaných uzlů, ona přesného původu. Existuje více teorií 
je rozvazuje a pouští z rukou zcela a bylo by zapotřebí důkladného 
hladkou stuhu, kterou zachycuje výzkumu. Podle některých verzí je 
druhý anděl. Žena je oděná sluncem, autor neznámý, jiní jej přisuzují 
má pod nohama měsíc a korunu jmenovanému malíři, další zase 
dvanácti hvězd kolem hlavy, svou hovoří o jiných umělcích. V každém 
levou nohou drtí hlavu hada. Nad případě originál není signován. Jisté 
výjevem se vznáší bílá holubice, však je, že obraz v očích věřících 
zatímco zcela vespod spatřujeme vzbuzuje náboženskou úctu a vyrov-
jiného anděla. Vede ke kostelu nanost, přestože jsou všemožně 
poutníka, doprovázeného psem. zkoušeni. Přicházejí k němu lidé 

Stojíme před obrazem Maria s rodinnými obtížemi, mnozí otcové 
Knotenlöserin, Maria, rozvazující a matky, kteří mají problémy s dět-
uzly, uchovávaném v srdci bavorské- mi, zejména kvůli drogám. Utíkají se 
ho Augšpurku. Tamní poutní kostel k němu nemocní a lidé, kteří ztratili 
sv. Petra – St. Peter am Perlach – práci. Rád bych řekl toto: Modlíme se 
navštěvují každoročně tisíce věřících. k Nejsvětější Panně, která rozvazuje 
Prosí Kristovu Matku, aby rozpletla i ten poslední uzlík. Jako brána 
uzly, o které zadrhávají jejich k nebi, která rozvazuje uzly duší 
pozemské životy. Velkým ctitelem v očistci.“
tohoto mariánského obrazu je rovněž 

„Uzel, vzniklý neposlušností Evy, Svatý otec. Papež František také 
byl rozvázán poslušností Marie; co rozšířil úctu k Panně rozvazující uzly 
zauzlila panna Eva nevěrou, to ve své vlasti. O oddanosti věřících 
rozuzlila Panna Maria vírou“, píše sv. vedl ještě k dalšímu kroku. Před argentinské Virgen Desatanudos 
Irenej ve spise Proti bludným nau-třemi lety kard. Bergoglio podepsal vypráví rektor katedrály v Buenos 
kám Adversus haereses (III,22). Také dekret, kterým prohlašuje farní Aires, O. Alejandro Russo:
tento výrok církevního otec odkazuje kostel San José del Talar za “národní „Svatý otec jako jezuitský kněz 
k bavorskému obrazu.svatyni Naší Paní, která rozvazuje strávil nějakou dobu v Německu na 

uzly”. Za tuto úctu vděčíme Svatému studiích. V jednom kostele tam „Není bez významu, že Svatý otec 
otci. Na jakýkoliv dopis odpovídal uviděl obrázek Panny rozvazující den po zvolení při svém prvním 
osobně a kromě mariánského obráz-uzly. Přivezl si tyto pohlednice do veřejném vystoupení zamířil do 
ku přikládal i výjev sv. Josefa. Výjev Buenos Aires a začal je přikládat do Santa Maria Maggiore, aby uctil 
Panny Marie rozvazující uzly použí-všech svých dopisů. Úcta k tomuto mariánskou ikonu Salus populi 
val i pro svá vánoční a velikonoční mariánskému vyobrazení se rychle Romani, Spásy římského lidu. Jako 
přání. Tentýž obrázek rozdával také šířila, až se jedna argentinská arcibiskup Buenos Aires se papež 
v den svého biskupského svěcení.“malířka, Ana Betta di Berti, nabídla, František vyznačoval velkou marián-

Původ mariánského obrazu není že vyhotoví jeho kopii pro kapli skou úctou a také spontánní synov-
zcela přesně znám. Je připisován jezuitské univerzity v Buenos Aires skou zbožností. Když vstupoval do 
baroknímu malíři Johannu Georgovi (Universidad del Salvador). V této katedrály, obdivoval mariánské 
Melchiorovi Schmidtnerovi (1625-kapličce Pannu Marii uctívalo obrazy a často se přibližoval k ma-
1705). Zadavatelem díla má být a navštěvovalo mnoho lidí, takže její riánským sochám, aby se jich dotkl, 
šlechtic Hieronymus Ambrosius prostor brzy nedostačoval. Někteří tak jako poutníci. Velmi uctíval 
Langenmantel (1641-1718), který jím zaměstnanci univerzity, farníci ze Pannu Marii z Luján. Ani jeden rok 
vyjadřuje dík za událost ze života čtvrti Agronomía, požádali svého nevynechal účast na říjnové pouti do 
svého děda Wolfganga. Ten prožíval faráře o umístění ještě větší kopie Luján. Zpovídal poutníky, kteří tam 
vážnou manželskou krizi a stál na obrazu do kostela San José del Talar. přicházeli pěšky z Buenos Aires, bez 
pokraji rozvodu. Navštívil proto Stalo se tak 8. prosince 1996. Kult přestávky třeba i celou noc. O slav-
jezuitu O. Jakoba Rema v německém Matky rozvazující uzly se rozrostl nosti Těla a Krve Páně městem 
Ingolstadtu a společně s ním se natolik, že o víkendech a každého prochází procesí se sochou Panny 
modlil k Matce Boží, aby vyhladila osmého dne v měsíci přicházelo a do- Marie z Luján. Současný papež 
kritické situace. Pár se skutečně sud přichází 20 až 30 tisíc lidí. Další každoročně zasvěcoval město mateř-
vyhnul rozvodu a manželství pokra-kopie obrazu, byť nevalné umělecké ské péči Panny Marie. “
čovalo. Tato epizoda by odpovídala kvality, se objevily v mnoha dalších 
výjevu ve spodní části obrazu. Odka- říká rektor katedrály v Buenos farnostech ve městě a kraji. Pro 
zuje ke starozákonní knize Tobiáš Aires, O. Alejandro Russo. argentinskou církev je to tedy velmi 
a zobrazuje anděla Rafaela, který důležitý projev zbožnosti, který teh-
vede Tobiáše k jeho manželce Sáře. Převzato z www.radiovaticana.cz dejšího arcibiskupa Buenos Aires 

a
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Jak se úcta k Panně Marii rozvazující uzly ujala v Buenos Aires  

(pokračování na str. 5)

Aby bylo možné dosáhnout dokonalos-
ti, je třeba bojovat s hříchem až do 
poslední kapky krve.

sv. Augustin

Láska si vždy najde důvod pochválit.
sv. Jan Bosco

Utrpení nepatří podceňovat ani pře-
ceňovat, ale jen se s ním pokojně 
smířit.

s

Citáty a moudra, aneb 
co řekli svatí, to platí



Nad touto větou se nepozastaví První dvě přednášky byly v angličtině, A proto je třeba podpořit rodiny, 
nikdo. Je to pro nás samozřejmost, že ale paní překladatelka vše zvládla. ženy, které jsou v těžké životní situaci, 
Bůh je pro – život. Nebo chtěli Třetí přednáška byla vedena paní kterým často chybí finanční prostřed-
bychom mít Boha pro – smrt? To Dagmar Hricovou, certifikovanou du- ky, prostor, láska, pochopení...a roz-
určitě ne! A jako je Bůh pro – život, lou, která se věnuje doprovázení hodují, zda své dítě nechají žít nebo 
tak i každý křesťan (člověk) by měl a poskytování zejména emocionální ne. 
chránit život. Od jeho počátku do podpory v těhotenství, během porodu 
konce. Život je velký dar. Můj, tvůj, a v šestinedělí a mj. také pastoraci žen „Cítím, že potrat je dnes největším 
váš. Sami jsme se nijak nepřičinili po potratu. Paní Dagmar hovořila nebezpečím pro mír, protože to je 
k tomu, abychom ho měli. Byl nám o své práci s ženami, které zabily své válka vedená proti dítěti - přímá 
darován Bohem. A jak praví kniha dítě ještě před jeho narozením. Jak vražda nevinného vykonaná samot-
Genesis Bůh řekl: „ Učiňme člověka, těžký dopad to má na jejich psychiku, nou matkou. A když dopustíme, že 
aby byl našim obrazem.“ ať dříve, či později. Jak je těžké pro matka může zabít dokonce své vlastní 

Uvědomujeme si to vůbec, že já jsem ženu se s tím vyrovnat zvláště, když ji dítě, jak můžeme po jiných lidech 
obrazem samotného Boha? Že jsem do tak strašného rozhodnutí donutil chtít, aby se nezabíjeli navzájem? 
úchvatné Boží dílo? Že každý koho partner, rodiče… Proces uzdravování Země, která potraty povoluje, neučí 
potkám ve svém životě je obrazem je velice dlouhý a chce láskyplné lidi milovat, ale používat násilí k do-
Božím? Nebo jak uvádí žalm 8,5-10 přijetí a pochopení. sažení svých cílů. A proto je potrat 
„Co je člověk, že na něho pamatuješ, Po lehkém obědě, který byl v ceně úhlavním nepřítelem lásky a míru. 
syn člověka, že se ho ujímáš ? Jen přednášky, vystoupil pan David Flo- Potrat je největším nebezpečím míru 
maličko jsi ho omezil, že není roven ryk, publicista a komentátor, spolu- na světě, protože lidi zaslepuje.”
Bohu, korunuješ ho slávou a důstoj- pracovník Hnutí Pro život v ČR. Jeho 
ností. Svěřuješ mu vládu nad dílem přednáška měla název: Co se stalo se Matka Tereza 
svých rukou, všechno pod nohy mu světem, že odsouhlasil zlo (potrat)? z projevu ve Washingtonu 
kladeš…“ nebo žalm 139,13 „ Tys to Pan David především upozornil na to, z roku 1994
byl, kdo vytvořil mé ledví, v životě mé že dnešní lidstvo uvěřilo, že člověk je 
matky jsi mě utkal.“ pouze hmota. Lidé neposlouchají Na závěr bych chtěla poděkovat 

Pod názvem Bůh je PRO – LIFE Boha, jsou otroci hříchu a tím míjí všem, kteří tuto konferenci zorganizo-
proběhla v sobotu 20.9.2014 v evan- smysl vlastního života. „Centrálním vali, přednášejícím, lidem, kterým 
gelickém domě Hutník v Třinci konfe- bodem útoku na hodnotový základ není lhostejný osud na společnosti. 
rence věnována otázkám ochrany člověka je dnes sexualita“ (Gabriela 

Eva Kirchnernenarozeného života z teologické, Kuby – kniha Globální sexuální 
společenské i pastorační perspektivy. revoluce). Lidé se vlastně nestydí 

www.dula.esranky.czDost dobře jsem netušila, co mě tam stydět a sexuální útok na člověka je ze 
www.prolife.czčeká, ale dnes, když píšu tenhle všech stran. Dnešní mentalita lidí je 
www.modlitbyzanejmensi.czčlánek, jsem moc ráda, že i já jsem se taková, že dítě je vlastně nepřítel, když 
www.linkapomoci.czmohla zúčastnit. Byl to čas strávený přijde neplánovaně, je nechtěné.

s Bohem v modlitbě. Byl to čas získání 
spoustu nových informací. Byl to čas 
setkání s lidmi, kteří jsou pro – life. 

Přednášející pastor a misionář Janis 
Diekonts (ředitel lotyšské organizace 
Luteráni pro život) poukázal na to, že 
každý člověk je obrazem Božím, proto 
se máme chovat ke každému s úctou. 
Jsme stvořeni pro Boží slávu.

Druhý přednášející pastor a kazatel 
Donal Richman hovořil o tom, kdo je 
vlastně člověk - tělo, duše a duch, a 
kdy vlastně začíná život člověka. Vědci 
spekulují, lékaři se neshodnou… Člo-
věka podceňují a přeceňují. Podceňují 
v tom, po svém vzniku první týdny je 
to pouze „nahodilý shluk buněk“ a je 
jej možné do 12. týdne těhotenství 
odstranit. A přeceňují v tom, že člověk 
chce vládnout světu. Nikdo, opravdu 
nikdo nemá právo ničit to, čemu Bůh 
ve spojení muže a ženy vdechl život. 
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Pokračování ze str. 4

Bůh je PRO – LIFE (PRO – ŽIVOT)
Promeškané

Byli jsme si souzeni 
láskou,

jež měla proniknout každý náš 
pór.

Úchvatnost života měla mít tvou 
tvář

a štěstí tvůj hlas.

Neměla být chvíle bez tebe,

jež se stane věčnou v okamžiku 
tvého pohledu.

A dotek rukou měl být jak 
dýchání, jež nevnímáš,

však nemůžeš bez něho být, tak 
měli jsme žít.

Však to se nestalo, zlo se k nám 
prodralo

silou omamného světa,

jež cinká a plahočí se za 
mamonem,

aniž jsme pohlédli výš.

Přišel můj čas a ty klidně spíš.

Já už nevstanu, protože smrt mi 
zalila oči.

Až probudíš se, budu tam a ty 
tady.

Dvě srdce, jež se měly rády

však dům budovala na mělčině 
kariéry

a neústupné bariéry daly mezi 
dech svých duší.

Tak, lásko, už neřeknu ti, co chtěl 
jsem ti léta říct

ani nevzpomenu, co to vlastně 
bylo?

Něco jako, že se mi s tebou 
dobře…

AVE

Rudinec Stanislav

Věnováno všem, kdo promeškali chvíle 
lásky.

„Srdečný dík za Vaši ochotu, čas, námahu. 

Pár upřímných slov díků, milý úsměv a podání rukou potěší každého 
člověka, i když se zdá, že je to jen formalita. Každý výraz vděčnosti, 
ohleduplnosti a porozumění vytváří pěkné vztahy mezi lidmi a připravuje 
půdu pro krásná přátelství, po kterých každý z nás touží. Není divu, vždyť 
jsme stvořeni k Božímu obrazu, a jak víme – Bůh je láska.  

Proto Vám chci ještě jednu poděkovat za projevenou laskavost, za 
povzbuzení, Vaši radu, pomoc a ochotu se mi věnovat. Vždyť dnes je tak málo 
milých a vstřícných lidí.“ 

Drazí v Kristu,

dovolte, abychom Vám z celého srdce poděkovali za finanční podporu při 
realizaci Pomníku nenarozeného dítěte. 

Velmi si vážíme Vašeho příspěvku a požehnání, kterého se nám skrze Vás 
dostalo. 

Buďte zahrnuti Boží přízní. 

Farní sbor Slezské církve  evangelické augsburského vyznání v Třinci

a

a

Poděkování



Milé děti, Terezka si celý život uvědomovala svoji nepatrnost 
a velkou radostí byly pro ni v Bibli místa, upozorňující tentokrát si přiblížíme ženskou 
na velkou Boží lásku vůči maličkým. Zůstávala prostou postavu v našem kostele. Pro 
maličkou s vědomím, že takové Bůh touží objímat zajímavost - její sochu do kos-
a pozvedávat jako maminka své maličké děti. Chtěla být tela darovala v r. 1932 choť 
hračkou Božského Dítěte, přímo míčkem, kterým by si ředitele Třineckých železáren na 
pinkal o zeď.poděkování za uzdravení svého 

těžce nemocného dítěte. Památ-
ku této svaté ženy slavíme PŘEDSEVZETÍ
1. října a je patronkou Francie, Před svatým přijímáním budu obnovovat touhu po 
misií, misionářů, karmelitek, splynutí s Ježíšem jako Terezka a po jejím vzoru ho pak 
zahradníků a letců. Jejím atributem se stala růže. Víte, prosit, aby s mým životem udělal, co se mu zlíbí. Vždyť 
kdo by to mohl být? No jistě, že sv. Terezie z Lisieux. On se svou Matkou touží po mé svátosti více než bych 

sám mohl dokázat.
Sv. Terezie říkala, že „být malý znamená nemít strach 
kvůli svým chybám a nedostatkům, protože děti často 

MODLITBAupadnou, ale jsou příliš malé, než aby si ublížily.“ I my 
Všemohoucí Bože, Ty se k nám skláníš jako Otec, když máme své veliké chyby a hříchy, ale nesmí nás to 
nespoléháme na sebe, ale všechnu svou naději skládáme zabrzdit v lásce k Bohu a druhým lidem, ke kamarádům 
v Tebe; veď nás, ať s důvěrou kráčíme po cestě, kterou i k těm, s kterými nekamarádíme. Vždycky, když 
jsi ukázal svaté Terezii, a doveď nás k blaženému patření uděláme něco špatně, se musíme umět zvednout a jít 
na svou tvář. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše dál. Mít rád Pána Ježíše a druhé musí být pro nás vždy 
Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha důležitější než naše vlastní bolístky.
svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen  

O ŽIVOTĚ SV. TEREZKY Z LISIEUX
(závěrečná modlitba z breviáře) Svatá Terezička se narodila na severozápadě Francie 

/zdroj:www. catholica.cz, www.deti.vira.czjako poslední z devíti dětí manželům Martinovým. Měla 
4 sestry: Marii, Pavlínu, Celinku a Leonku. Další čtyři 
děti (dva bratři a dvě sestry) zemřely, když byly ještě 
malé.  Její rodiče byli moc hodní a svatí lidé a proto byli RÉBUS
také později (19. října 2008) blahořečeni. Maminka 

Zkus vyluštit tento matematický kviz a získáš větu 
zemřela, když byly Terezce čtyři roky, její smrt ji velmi 

(zásadu) sv. Terezky, kterou se řídila ve svém životě. 
zasáhla. Dále děti vychovával tatínek, Terezčin "král", 

Každá číslice odpovídá písmenku, které získáš správným 
jak mu říkala. Všechny její sestry se staly řeholními 

výsledkem.
sestřičkami v přísném řádu karmelitek. Také Terezka 
toužila stát se řeholnicí, a to už od útlého věku. Podařilo 

 --  --  --  --  --        --  --     --  --  --  -- --       --  --  --       --  --  --  --  --  -- .se jí vyžádat si svolení o vstup do kláštera už v 15 letech, 
5  10  1  6  11       1  9      2  5  11  0  8      7   9   4       5  10  1  6  3  12což bylo na tehdejší poměry velmi brzy. Stává se 

karmelitkou a při kanonické zkoušce prohlásila: „Přišla 
jsem zachraňovat duše a zvláště modlit se za kněze“. 
Její řeholní sliby na slavnost Narození Panny Marie, 
8. září 1890, byly pro ni velikou událostí, sama nazvala 
sebe kvítkem, který je položen před malého Ježíše. 
Později chtěla pro Boha také trpět, a po prodělání 
velkého tělesného utrpení a nemoci umírá na 
tuberkulózu 30. září 1897 se slovy: „Můj Bože, miluji tě!" 
Láska, to bylo Terezčino největší vyznání, bylo to vše, 
čemu chtěla zasvětit svůj život.

Od složení slibů žila touhou dokonale milovat Ježíše. 
Využívala každou příležitost a všechny i nepatrné skutky 
konala z lásky k němu. Byla mimořádně trpělivá, 
skromná a pokorná. Svým životem ukázala cestu 
duchovního dětství a učí nás milovat Boha jednoduchým Úkol pro nejmenší: najdi v našem kostele sochu této 
a přitom dokonalým způsobem. Proto se stala jako třetí světice. Nápovědou je obrázek.
žena učitelkou církve (v r.1997), ač na zemi nežila ani 
25 let.

a

A 13-2                          

Á 5x2

E 3x3

Í 16:2

J 10-3

K 2x3

L 10-5

N 1+3

O 3x1
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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

*  *  *

*  *  *

Svatí v našem kostele

A = 13-2                          P = 20:10

Á = 5x2 S = 1x1

E = 3x3 T = 100x0

Í = 16:2 U = 24:2

J = 10-3

K = 2x3

L = 10-5

N = 1+3

O = 3x1



V sobotu 11. 10. jsme se vydali do zastavení křížové cesty, uhodnout latinský 
Havířova na ministrantský den. Tohoto název, chodit na chůdách, postavit kostel, 
diecézního setkání všech ministrantů se popsat a poznat věci používané během 
z naší farnosti zúčastnili jen 2 malí minist- liturgií, atd. Po splnění všech úkolů, jsme se 
ranti a 4 velcí, kterým pro ten den byla usadili do kostela na krátkou společnou 
přidělena funkce vedoucího skupinky. adoraci. Většina dětí se však nemohla 

dočkat vyhlášení, které hned následovalo po Děkanátní setkání se uskutečnilo v areálu 
adoraci. Vítězové dostali na krk medaili Salesiánů Dona Bosca. Děti byly rozděleny 
a pak jsme se před kostelem se všemi do skupinek podle věku. Po registraci se 
rozloučili. Plni zážitků jsme odjeli domů.všichni převlékali do alb, či klerik s rochetou 

a začali se řadit do průvodu. V něm šlo Byl to den plný sluníčka, úsměvů a ra-
kolem 300 ministrantů. Bylo nádherné vidět dosti, který nám Pán požehnal a nás 
kolik kluků tato služba baví a jak si užívají provázel.
vzájemného společenství i když každý byl Moc bych chtěla poděkovat P. Kiwakovi 
z jiné farnosti. V kostele pak začala mše za zorganizování autobusu, mládeži třinecké 
svatá, ve které otec biskup dětem děkoval a mostecké farnosti, že jeli pomoct s hlídá-
za ministrantskou službu a povzbudil nás, ním dětí.
abychom sloužili s radostí i nadále. V pro-

Velice mě mrzí, že v naší farnosti není mluvě se s dětmi podělil o to, jaké hrával 
zájem, že nemotivujeme kluky ministranty, hry, když byl dítětem. Překvapením pro otce 
aby se zúčastnili akcí pro ně určené. Někdy biskupa bylo, že většina dnešních dětí 
mám strach, že za pár let bude jen u oltáře nezná hru – cvrnkání kuliček. Po mši svaté 
kněz. byl v místní školní jídelně přichystán pro děti 

výborný oběd. Pak již se svými vedoucími 
Silvašly plnit různé úkoly. Např. správně seřadit 

A

V naší farnosti je na podzim hezký 
zvyk a tím je drakiáda, která se 
konala i letos. Od rána bylo počasí 
hodně zajímavé, ale nakonec se 
vyčasilo a my jsme mohli vyrazit 
pouštět draky. Vítr sice nebyl moc 
silný, ale dětem se velice běhání 
s drakem líbilo a užívaly si to naplno. 
Po hodině běhání jsme se nasvačili 
a pak jsme hráli hry, do kterých se 
zapojili i rodiče. Společně jsme zažili 
kopec srandy a bylo super vidět 
tatínky, jak jsou v zápalu hry a bojují, 
jak by šlo o život. Kolem 17. hod. 
jsme se vydali zpět na faru, kde jsme 
udělali taborák a opekli párky. Děti si 
zahrály schovky a do pozdního 
večera jsme si užívali krásného dne.

Velký dík patří třinecké mládeži, že 
přišla a připravila hry pro děti. Dále 
bych chtěla poděkovat Mirkovi Ja-
vorkovi, který nám přivezl svačinku 
a udělal piknik na kapotě svého auta. 
Dětem se to moc líbilo. Děkuji dětem 
za účast a rodičům, že své děti na 
drakiádu poslali.

farní teta Silva

Zveme všechny děti na jarní tábor, který 
se bude konat od 1.3.2015 do 6.3.2015 
v Zátoru. Cena táboru bude 1000 Kč. Pokud 
se mi podaří sehnat nějaké sponzory, bude 
levnější. Prosím děti přihlásit nejpozději do 
konce roku 2014. Počet dětí je omezen.

Více informací na tel. čísle 605 325 749, 
s.krezelokova@seznam.cz

Těší se farní teta Silva a mládež
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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…..

Drakiáda POZVÁNKY

Ministrantský den

Jarní tábor

Milí kluci

 a ministranti

Zveme všechny děti 

a mládež 

v neděli 19.10.2014 

v 16.15 hod. 

na modlitbu růžence.

Děti neseďte doma 

a přijďte se s námi  

pomodlit. 

Silva.

Studentská mše svatá

22. listopadu 2014 v 17:00

„Pojďte ke mně všichni, kdo se 

lopotíte a jste obtíženi, a já vás 

občerstvím.“

Mt 11,28

Těší se na vás dětská schola, 

farní mládež a Otec Adrian

Pojďme Pánu vzdávat díky 

zpěvem

22. listopadu 2014

po večerní mši svaté

„Jak dobré je vzdávat Hospodinu 

chválu, tvému jménu, Nejvyšší, 

pět žalmy…“

Ž 92,2

Těší se na vás dětská schola, 

farní mládež a Otec Adrian

Smutné zátiší
Hleď, tvá zarmoucená rodina 
v úzkém kruhu dlí,
čekajíc na štiplavý dým z 
kremační pece,
aniž napíšou ti epitaf.

Stuhu s věncem ti nedají,
prý na to nemají
a smutné oči přátel, jež tě hledají
nenajdou tvůj hrob.

Stoupáš k nebi jako dým v 
Osvětimi,
nestála jsi jim ani za pohřbení 
v zemi,
vždyť to prý už hřích není.

Navždy spálili tvou lásku i své 
vzpomínky
a pramínky slz vyschly jak 
koryta řek,
jež zavlažují zem.

Tvá urna se stala smutným 
zátiším,
jež připomíná pohanský žeh.
Milosrdenství pohřbívat v zemi 
otřásá se v základech
jak všechno, co připomíná 
tradici.

A tak vyrostli mladíci, jež 
rozkopou i urnový háj
aniž by věděli co jsou to Dušičky, 
zapálit svíčku či pomodlit se 
u hrobu babičky.

AVE

Rudinec Stanislav 

*  *  *



§ §Neděle 2.11.2014 - Vzpomínka na všechny Mše svatá v Domově pro seniory na Sosně 
věrné zemřelé; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 je každý pátek v 15.30. Půl hodiny před 
a 17.00 česky. začátkem mše svaté je možno přistoupit ke 

§ svátosti smíření.Odpustky pro duše v očistci:
§Mše svatá v Nemocnici Sosna je každou V sobotu 1.11. odpoledne a v neděli 2.11. po 

sobotu od 15.30 hodin. Půl hodiny před celý den je možno při návštěvě kteréhokoli 
začátkem mše svaté je možno přistoupit ke kostela získat plnomocné odpustky, přivlast-
svátosti smíření.nitelné pouze duším v očistci. Kromě tří 

obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijí-
Redakce neručí za jazykový sled jednotlivých mání, modlitba na úmysl Svatého otce) je 
mší svatých. Sledujte vývěsku v kostele!podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela 

modlitbu Páně a vyznání víry.
Od 1. do 8. listopadu je možno získat po 
splnění tří obvyklých podmínek denně plno-
mocné odpustky, přivlastnitelné pouze 
duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov 
a pomodlí se tam třeba jen v duchu za 
zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat 
odpustky částečné.

§Pátek 7.11.2014 – první pátek v měsíci.
§Neděle 9.11.2014 – Svátek Posvěcení 

lateránské baziliky; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

§Neděle 16.11.2014 – 33. neděle v mezidobí; 
6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky.

§Neděle 23.11.2014 – Slavnost Ježíše Krista 
Krále; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 
polsky; konec liturgického mezidobí.

§Neděle 30.11.2014 – 1. neděle adventní; 
6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky.

§Pátek 5.12.2014 – první pátek v měsíci.
§Neděle 7.12.2014 – 2. neděle adventní; 6.30 

a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.
§Rorátní mše svaté budou slouženy v pon-

dělí, středu a sobotu ráno (6.35).
§Každou neděli  půl hodiny před večerní mší 

svatou je adorace Nejsvětější Svátosti 
Oltářní a svátostné požehnání.

§Poslední neděle v měsíci - Mariánské 
večeřadlo.

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

§Každou sobotu od 18.00 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, 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.

§První pátek v měsíci - litanie a zasvěcení 
Božskému Srdci Ježíšovu.
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Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (2.11.)
1. čtení: Mdr 3,1-9 nebo Dan 12,1-3 nebo 
2 Mak 12,43-46
2. čtení: Řím 8,14-23 nebo 1 Kor 15,20-
24a.25-28 nebo 1 Sol 4,13-14.17b-18
Evangelium: Mt 25,31-46 nebo Lk 12,35-40 
nebo Jan 5,24-29
Žalm: odp. Budu kráčet před Hospodinem 
v zemi živých, nebo Má duše žízní po živém 
Bohu, nebo Spravedlivým přichází spása od 
Hospodina.
ref. W krainie życia ujrzę dobroć Boga, albo 
Boga żywego pragnie moja dusza. 

Svátek posvěcení lateránské baziliky (9.11.)
1. čtení: Ez 47,1-2.8-9.12; 2. čtení: 1 Kor 
3,9b-11.16-17 Evangelium: Jan 2,13-22
Žalm: odp. Proudy bystřin jsou k radosti 
Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího.
Ref. Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła.

33. neděle v mezidobí (16.11.)
1. čtení: Př 31,10-13.19-20.30-+31; 2. čtení: 
1 Sol 5,1-6; Evangelium: Mt 25,14-30
Žalm: odp. Blaze každému, kdo se bojí 
Hospodina.
Ref. Błogosławiony, kto się boi Pana.

Slavnost Ježíše Krista Krále (23.11.)
1. čtení: Ez 31,11-12.15-17; 2. čtení: 1 Kor 
15,20-26.28; Evangelium: Mt 25,31-46
Žalm: odp. Hospodin je můj pastýř, nic 
nepostrádám.
Ref. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

1. neděle adventní (30.11.)
1. čtení: Iz 63,16b-17.19b;64,2b-7; 2. čtení: 
1 Kor 1,3-9; Evangelium: Mk 13,33-37
Žalm: odp. Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář 
a budeme spaseni.
Ref. Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

2. neděle adventní (7.12.)
1. čtení: Iz 40,1-5.9-11; 2. čtení: 2 Petr 3,8-14; 
Evangelium: Mk 1,1-8
Žalm: odp. Ukaž nám, Hospodine, své milosr-
denství a dej nám svou spásu!
Ref. Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

a

a

a

a

a

Nedělní liturgie
v listopadu

Pořad bohoslužeb v listopadu

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Příští číslo MOSTu 

vyjde 7. prosince 2014. 

Příspěvky můžete zasílat 

do 26.11.2014.

Úmysly apoštolátu 
modlitby – listopadu 2014

Denní modlitba Apoštolátu 
Nebeský Otče,
kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení 
s tvým Synem, který ve mši svaté neustále 
zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti 
v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení 
i radosti.
Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým 
průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. 
Spolu s Pannou Marií, Matkou 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 opuštění lidé 
zakoušeli Boží blízkost a podporu bližních.
2. Evangelizační úmysl: Za dobré formátory, 
aby moudře vedli mladé seminaristy, řeholníky 
a řeholnice.
3. Národní úmysl: Aby Boží království bylo 
posledním cílem, ke kterému každým dnem 
svého života směřujeme vědomě.

Z vody a Ducha svatého 
se narodili 

Tom Sumega
Viktor Heczko
Tomáš Fatura
Filip Potočný
Tereza Kožuchová
Michal Novák
Daniel Petr Walica
Martin Hora

Do věčnosti nás předešli
Andrea Mifková 36
Hilda Polaková 89
Anna Kroupová 91
Jan Lysek 62
Jan Knapp 77

R.I.P. 

Z vody a Ducha svatého 
se narodili 

Tom Sumega
Viktor Heczko
Tomáš Fatura
Filip Potočný
Tereza Kožuchová
Michal Novák
Daniel Petr Walica
Martin Hora

Do věčnosti nás předešli
Andrea Mifková 36
Hilda Polaková 89
Anna Kroupová 91
Jan Lysek 62
Jan Knapp 77

R.I.P. 
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