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Przymierze Boga z Noem

Noe zbudował ołtarz dla Pana i wziąwszy ze wszystkich zwierząt czystych i z ptaków czystych złożył je w ofierze 
całopalnej na tym ołtarzu.

Rodz. 8,20
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Ekonomické okénko: jak se v Třinci strojí stromky a staví Betlém  

Poděkování za dárky 
pod vánoční strom

Milí farníci, čtenáři MOSTu, jistě se teď 
ptáte, o co jde, cože je tady zas? No přece 
čistý a nepopsaný list nového roku, 
tentokrát léta Páně 2015. Předpokládejme 
na chvíli, že nám Pán  dá prožít tento nový 
rok celý, že si nás k sobě nepovolá dříve, 
než za 365 dní a s Boží pomocí dospějeme 
k dalším silvestrovským oslavám. Pokud 
tomu tak bude, pak můžeme s jistotou říci, 
že po vánoční době, která se končí právě 
dnešní nedělí a po krátkém liturgickém 
mezidobí vstoupíme opět do posvátné 
doby svatopostní s pobožnostmi Křížových 
cest i „Gorzkich żali“. Následné radostné 
a jásavé Velikonoce, které ukončíme 
slavností Seslání Ducha Svatého, nás 
utvrdí v tom, že naše víra není marná, že 
být křesťanem má smysl. V květnu budeme 
rozjímat o jednotlivých invokacích 
Loretánské litanie, v červnu se pak 
ponoříme do hlubin lásky Božského Srdce 
Páně, v říjnu budeme častěji brávat do 
rukou růženec a přemýšlet o jednotlivých 
tajemstvích této starobylé modlitby. Po 
liturgickém mezidobí opět vstoupíme do 
tajemné adventní doby a po ni znovu 
zapějeme „Narodil se Kristus Pán“. Mezi 

Jménem svým i všech ostatních 
zaměstnanců a zejména klientů 
Domova Nýdek si Vám tímto 
dovoluji mnohokrát poděkovat za 
spoustu krásných dárků, které 
jsme od Vás obdrželi.

Naše zaměstnankyně připravily 
z Vašich dárků balíčky, které pak 
uložily pod vánoční stromeček 
a připravily pro klienty vánoční 
tombolu. Celá akce se setkala 
s velkým nadšením a přispěla 
k příjemné atmosféře vánočních 
svátků v Domově Nýdek.

Ještě jednou děkuji Vám i všem 
dárcům a přeji mnoho zdraví, 
štěstí a úspěchů v roce 2015.

Ing. Jana Přerovská, 
vedoucí Domova Nýdek

tím samozřejmě prožijeme slavné procesí 
v průvodu Božího Těla, vzpomeneme na 
všechny věrné zemřelé,  oslavíme 
v průběhu roku nesčetné svátky a památky 
svatých a světic Božích. Pravděpodobně 
nás neminou ani tradiční postní či 
podzimní farní rekolekce, naše nejmenší 
doprovodíme k jejich prvnímu přijetí Těla 
Páně. Kromě sloužení mší svatých budou 
naší kněží „in persona Christi“ udělovat 
další svátosti – odpouštět hříšníkům, těšit 
nemocné, žehnat novomanželům,… Také 
se budeme loučit s těmi, jejichž životní 
pouť dospěje k branám věčnosti. Mnozí 
budeme putovat na nejrůznější posvátná 
místa – pěšky, na kole, autobusem či 
jinými dopravními prostředky. Budeme se 
pravidelně modlit za obrácení našeho 
národa vždy 28. dne v měsíci, adorovat 
Nejsvětější Svátost Oltářní ve čtvrtky, 
pátky, neděle, dále prosit za nenarozené 
počaté děti, za trpící a pronásledované 
křesťany. Čeká nás mnoho dalších akcí – 
farní festyn, farní ples v lednu, setkání 
farnosti v prosinci, Tříkrálová sbírka, 
misijní koláč, vánoční strom, návštěva 
sv. Mikuláše, farní tábory a jiné akce pro 

děti, svatopetrský haléř, sbírky na misie, 
na tisk Bible atd. atd. Na pravidelných 
zkouškách i vystoupeních se bude setkávat 
chrámový sbor LAUDAMUS (středy), 
dětská schola DROPS (čtvrtek), scházet se 
budou dětské spolčo (pátek), farní 
společenství mládeže sv. Jana Pavla II. 
(sobota), modlící se matky, společenství 
mužů (poslední pondělí v měsíci), 
„sympatycy Radia Maria“,… Budeme svůj 
třinecký a Boží chrám i jeho okolí zdobit, 
čistit, opravovat. Není toho málo, co nás 
čeká, a to jsem určitě na mnoho aktivit 
zapomněl (ne úmyslně). 
Na jiném místě tohoto čísla, v tradičním 
článku „Stalo se“ jsme se pokusili shrnout 
většinu z toho, co jsme prožili v roce 
uplynulém. Když se koná nějaká jednotlivá 
akce, nejeví se to jako mnoho, ale pokud to 
seřadíte pod sebe či vedle sebe snad nikdo 
nemůže říci, že se v třinecké farnosti nic 
neděje a že toho je málo. Tak zkuste 
zavzpomínat s námi a s radostí a snad 
i trochou netrpělivosti vyčkávat, těšit se 
a také pomoci organizovat události příští. 

Stanisław Janczyk

Už je to tu zase!

„Święta święta … a po świętach“. Když 
čtete tyto slova, je už po svátku Tří králů 
a Vánoce 2014 přešly do dějin. To nám ale 
nebrání v tom, abychom se na stránkách 
MOSTu vrátili do dnů, kdy se poslední 
Vánoce chystaly. V našem kostele po celý 
rok mnoho lidí obětavě pracuje, aby bylo 
čisto, pěkně a slavnostně. Dnes se chci ale 
zmínit o tom, kdo, kdy a jak staví stromky 
a Betlém. Nejprve zajel náš farní 
hospodářský pracovník pan Stanislav 
Klais do Nýdku, do firmy Česlava 
Vychodila, kde koupil 4 štíhlé jedličky 
a další jehličnany pro potřeby výroby 
vánočních kytic. Toto udělal už začátkem 
prosince a jedličky uschoval v chladu 
farního komplexu. Druhým krokem bylo 
sehnání 4 kusů vysokých klasických 
smrčků, jež obklopují hlavní oltář. Musí 
být hezké, souměrné a stejně vysoké. 
Měří 3,5 metrů a pocházejí z okolí 
Javorového, z Tyry. I ony si poležely 
nějaký čas na farní zahradě. Pak přišlo 
pondělí 22. prosince 2014. V onen den 
byly smrčky nabity panem Stanislavem 
Klaisem a panem Richardem Polokem do 
betonových pouzder, které slouží jako 
jejich stojan. Tato betonová pouzdra mají 
svůj původ ve starých časech, v době, kdy 
se ještě používal baldachýn. Tehdy nohy 
baldachýnu stály v těchto betonových 
pouzdrech „jako v botech“. Možná si ještě 
někdo na toto vzpomenete …stával 
v boční kapli u  sv. Kříže. Ale vraťme se 
k věci. Takto „obuté“ 4 smrky byly poté 

přeneseny do farního kostela. Stromky se 
narovnaly a rozmístily kolem oltáře. Pak 
přišla chvíle pro odvážné mladé: vytáhl a 
roztáhl se žebřík a ze žebříku Michal 
Kendzior a Ondřej Brodzki pěkně 
odshora až dolů natahovali elektrická 
světelka, věšeli krásné velké červené 
baňky v počtu 40 kusů a další, zejména 
z farního společenství mladých, jim toto 
všechno podávali a takříkajíc asistovali. 
Nakonec se věšela lameta. Celá práce 
s „velkými stromy“ trvala zhruba 3 ho-
dinky. Pokračovalo se v úterý 23. pro-
since 2014. Opět po ranní mši svaté se 
sešly skupinky farníků mladých i starších 
a makalo se. Mládež - zejména slečny - 
strojily 4 menší jedličky (2 u oltáře Panny 
Marie, 2 u Betlému) a věšely osvětlení. 
Betlém si vzala na starost další skupinka, 
ve které byli pan Miczek (elektřina), pan 
Stanislav Rudinec, pan Vladimír Šiška, 
pan Richard Polok a jeden jeho kolega. 
Sestavení Betlému vyžaduje kromě 
manuální práce rovněž i určitou míru 
představivosti a estetického cítění, prostě 
je třeba, aby každá figurka byla na svém 
místě a jako celek vše vypadalo 
romanticky a nádherně. Nakonec velké 
poděkování paní Emílii Kuffové a Daně 
Smelíkové za přípravu vánoční květinové 
výzdoby našeho kostela, za odvedenou 
práci. Je skvělé, že náš kostel byl 
o Vánocích 2014 opět krásný. Na závěr 
cítím potřebu dodat, že je možné, že jsem 
s panem Klaisem při přípravě tohoto 

článku na někoho určitě zapomněl 
a neuvedl ho v textu. Všem – jmeno-
vaným i nejmenovaným – děkujeme. 
Věřte, náš Pán naše nezištné dobré 
skutky nezapomene. 

Marian Kozok 
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Opět stojíme na prahu nového roku, 
tentokrát již roku 2015. Opět si zvyká-
me na nový letopočet v našich písem-
nostech - stejně jako loni, předloni 
a vůbec v celé historii. Letopočet jako 
takový nám připomíná narození 
Vykupitele, od něhož se počítá a v jehož 
období nový rok vítáme. V době 
vánoční jsme několikrát četli počátek 
evangelia podle sv. Jana: na počátku 
bylo Slovo, Slovo bylo u Boha a Bůh byl 
Slovo. 

Měli jsme vícekrát příležitost 
uvažovat o tom, že se nejedná o žádnou 
slovní hříčku. Termín "slovo" totiž 
představuje cosi velmi konkrétního 
a představuje samozřejmě i určitý řád 
písmen, jinak by ztratilo svůj obsah 
a význam.  Připomeňme si dvě polská 
slovíčka: laska a łaska. Vypadají 
naprosto podobně, rozdílem je jen 
malá čárečka na písmenku "l" na jeho 
počátku. A význam? Slůvko "laska" 
znamená hůl, zatímco slůvko " łaska" 
znamená milost - tady je rozdíl už velmi 
podstatný. Máme české slůvko "otec"- 
vysvětlovat není třeba. Přehodíme-li 
dvě písmenka, dostaneme slovo "ocet" 
- a opět význam je jasný. Bůh - Slovo, je 
stvořitelem. V celém stvoření nenajde-
me ani jedno pochybení či nedostatek 
autora. Bůh dal lidem svět - kosmos, 
což v překladu znamená řád, a to 
dokonalý. Opakem slůvka kosmos je 
chaos, což víme, že je nepořádek - taky 
dokonalý. Možná by to mohlo posloužit 
jako jakési vodítko do nového roku. 
Kolika lidem jsme podali ruku, nebo 
jsme podanou ruku přijali, nebo jsme 
posílali vánoční a novoroční přání. A co 
tak jsme si většinou přáli? Zdraví, 
štěstí, možná i Boží požehnání, 
úspěchy, spokojenost,  radost… 
Samozřejmě. Jenomže vše, co jsme si 

Na počátku bylo Slovo...

přáli je a vždy bude vizitkou toho, jak 
jsme v určitém čase, tedy i během roku 
zachovávali Boží řád a Boží zákon. 
Jinými slovy: jak jsme nepřehazovali 
jednotlivá písmenka v onom Božím 
termínu "SLOVO". 

Mnohdy si to lidé moc nepřipouštějí, 
mají pocit, že jestliže Bůh člověku 
stvořený svět svěřil, pak on, člověk, si 
s ním může dělat, co chce. No a tady 
padá kosa na kámen. Bojíme se tu 
a onde příchodu různých kultur a myš-
lenkových směrů do naší vlasti, ale 
dejme si otázku: nestačilo dva tisíce let, 
aby lidé přijali za své Kristovu radost-
nou zvěst evangelia a uvedli ji do života 
osobního, národního, společenského, 
kulturního i ekonomického a všeho 
dalšího? A svět by byl v podstatě bez 
problémů. Na počátku bylo Slovo,… 
Slovo se stalo Tělem… a nikdy jím být 
nepřestalo. Nemám na mysli jen 
náboženské hodnoty a svátosti, ale 
i lidi, kteří Pánu v plnosti uvěřili a život 
v podstatě zasvětili právě tomu, aby 
v tomto SLOVĚ bylo každé písmenko 
na vlastním místě. Jinak by se život 
mohl stát pastí, do které bychom se 
sami chytli. Vzpomínám na vyprávění 
jedné ženy. Její manžel začal pít, byla to 
choroba, ne vlastní volba a tak se měli 
i s dětmi doma většinou všelijak. Známí 
jí radili, ať jde od něj pryč, že si nic 
neužije, co je to za život - no a tak 
podobně, jak se v takových situacích 
říká. Neposlechla jejich radu, říkávala, 
jak by mohla vzít dětem tátu, když ví, že 
on je má rád, ale díky tomu čím trpí je 
takový jaký je. No a co jsem bral 
s velikou úctou: "Jak bych jej v takovém 
stavu mohla nechat, když jsem mu 
u oltáře dala slovo pro život v dobrém 
i zlém? A kdyby se mu pak něco stalo? 
To bych si vyčítala do konce života." Čas 

běžel, oba zestárli a v podstatě na konci 
svého života se manžel obrátil, přijal 
i svátosti, smířil se s Bohem a v pokoji 
odešel na věčnost. A máme na druhé 
straně řadu havárií, které vznikly 
rozbitím vztahu v podstatě pro malič-
kost. No a co může dobrého vyrůst na 
troskách? Bůh je dárce moudrosti, ale 
i milosti pomáhající, která dokáže dělat 
i zázraky. Jen nepřehazovat písmenka 
ve SLOVĚ a nemyslet si, že tohle je 
projev svobody. Svoboda, pokud je 
skutečně svobodou, nic nepřehazuje 
bezhlavě. To by mohl být takový určitý 
motiv do nového roku. Je-li Bůh 
v životě na prvním místě, pak je vše na 
svém místě. Této pravdě buďme věrni 
a dávejme pozor ještě na jednu věc. 
Žijeme ve společenství s ostatními 
lidmi. Nejen v rodině, ale i na pracoviš-
ti, ve škole a v řadě jiných situací. Tu 
a onde se setkáváme se situacemi, ve 
kterých jsme tázáni na radu. Dávejme 
pozor na to, abychom neradili automa-
ticky a podle druhých, ale abychom 
když už radíme, radili dobře. Kolik 
manželství a rodin se rozpadlo díky 
špatným radám kamarádů, kamarádek 
a přátel. Radit rychle a bezhlavě se 
nevyplácí. Modleme se i za dar dobré 
rady a taky za všechny, kteří nás 
kdykoliv o radu požádají. Někdy se jako 
věřící bojíme připomenout Boží řád, ale 
ten je dokonalý, proč bychom jej 
nemohli, nebo neměli připomenout my 
křesťané? 

Tak tedy s odvahou vpřed. Odvaha ať 
nepramení z jakési vize osobního 
hrdinství, či proroctví, ale s vědomím, 
že je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Tak 
tedy požehnaný, moudrý, pokojný 
a uspořádaný nový rok 2015! 

P. František 

Sdružení Sanctus Albertus a Charita Třinec vás srdečně zvou na

FARNÍ PLES
který se koná v sobotu 31.1.2015 v 19 hodin v Restauraci ZOBAWA

k poslechu i tanci hraje skupina LOTOS

cena vstupenky 300,- Kč (v ceně je zahrnuta večeře)

prodej vstupenek v Domečku u kostela

DOBRÁ ZÁBAVA – BOHATÁ TOMBOLA – DOMÁCÍ ZÁKUSKY
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Stalo se A. D. 2014
Leden

5.1. (ne) – dechový orchestr Jablunkovanka
5.1. (ne) – vystoupení Malé scholy ve Vendryni

12.1. (ne) – koncert PS Martinů
12.1. (ne) – při mši svaté v 10:00 Chór Zgoda
18.1. (so) – ples mládeže děkanátu Frýdek v PZKO Dolní Líštná
19.1. (ne) – poděkování koledníkům tříkrálové sbírky, vybralo se 

o 40 000,- Kč více než v loňském roce
19.1. (ne) – potravinová sbírka (vybráno cca 300 kg potravin)
25.1. (so) – farní ples v Zobawě

V lednu začal kurz efektivního rodičovství (probíhal do března)

Únor
8.2. (so) – farní dětský karneval v Rybárně

11.2. (út) – den modliteb třinecké farnosti za bohoslovce
23.2. (ne) – sbírka svatopetrský haléř (vybráno 81 770,- Kč)
24.2. – 26.2. – farní jarní tábor 

V únoru uběhlo 20 let od vydání prvního čísla MOSTu 

Březen
1.3. – 6.3. – dětský jarní tábor
8.3. (so) – překlopení farního webu www.trinec.farnost.cz na nový server 

webmasterem Petrem Čalou 
11.3. (út) – Křížová cesta pro děti v kostele
23.3. (ne) – 14. ročník akce Misijní koláč (vybráno 87 200,- Kč)
23.3. (ne) – sbírka na Ostravsko-opavskou diecézi  (33 950,- Kč)
28.3. – 30.3. – víkendovka Malé scholy v Tyře
29.3. (so) – Křížová cesta spolča za nenarozené děti
29.3. (so) – Pochod pro život v Praze
30.3. (ne) – pěší Křížová cesta na Osůvky

Duben
6.4. – 10.4. - postní rekolekce, které vedl O. Adam Rucki

27.4. (ne) – kanonizace papežů Jana XXIII. a Jana Pavla II.
23.4. – 29.4. – národní vlaková pouť 2014 do Lurd

Květen 
8.5. (čt) – výšlap na Kozubovou – děti, mládež, rodiny

10.5. (so) – koncert v rámci mezinárodního festivalu sborů Baška
14.5. (st) – zemřel jezuita P. Rudolf Zubek
18.5. (so) – pochod pro život v Cieszynie
25.5. (ne) – 1. svaté přijímání třineckých dětí
25.5. (ne) – den modliteb za pronásledované křesťany
31.5. (so) – den dětí u fary

V květnu byly instalovány nové vitríny před kostelem.
V květnu naši ministranti vyhráli dvě kategorie fotbalu o pohár děkana.

Červen 
1.6. (ne) – den modliteb za sdělovací prostředky
1.6. (ne) – první den služby nového kostelníka pana Josefa Matuška 
7.6. (so) – vigilie Seslání Ducha Svatého 
8.6. (ne) – přednáška zástupce ředitele TV NOE Ing. Petra Kudely
8.6. (ne) – sbírka na diecézní Charitu
8.6. (ne) – vaječina KDU – ČSL na farní zahradě

15.6. (ne) – KDU – ČSL rozdávala před kostelem muffiny, výtěžek z akce 
byl použit na financování volební kampaně do obecního 
zastupitelstva v Třinci

15.6. (ne) – malá schola zpívala při mši svaté v Hnojníku
19.6. (čt) – Slavnost Těla a Krve Páně; průvod Božího Těla kolem kostela 

jen tak tak před deštěm a bouřkou  
22.6. (ne) – pouť dětí, mládeže a rodin do Częstochové
28.6. (so) – 6. setkání farních akolytů (a nejen jich) v Dolní Líštné 
29.6. (ne) – slavná mše svatá kněží – rodáků z třinecké farnosti u příle-

žitosti 20. výročí kněžského svěcení P. Františka Cincialy 
a následné setkání s občerstvením na farní zahradě 

– 

– 

– 
– 

– 

– 
– 

Červenec 
1.7. (út) – setkání dětí s otcem biskupem Františkem Václavem na 

Prašivé
19.7. – 24.7. – 23. pielgrzymka Zaolzie – Jasna Góra; do Częstochowy też 

wyruszyła pielgrzymka  rowerowa, motocyklowa
i autobusowa

Srpen
16.8. (so) – pěší pouť do Frýdku
16.8. – 23.8. – dětský letní tábor v Zátoru v Sudetech 
24.8. (ne) – sportovní a zábavné odpoledne pro rodiny ve Vendryni
30.8. – 31.8. – víkendovka společenství mládeže v Lichnově

Září
6.9. (so) – mše svatá k zahájení školního roku

Týden před poutními dny byl ve znamení modliteb třinecké farnosti za 
církev, obrácení národa, pronásledované křesťany.

13.9. (so) – 1. pěší pouť u příležitosti Panny Marie Bolestné (Osůvky, 
Kojkovice, Líštná)

14.9. (ne) – poutní slavnost sv. Alberta, farní festyn se tentokrát nekonal 
14.9. (ne) – sbírka na církevní školy
15.9. (po) – poutní slavnost Panny Marie Bolestné
15.9. (po) – pouť k Sedmibolestné Panně Marii v Šaštíně
21.9. (ne) – Slavnost Výročí posvěcení kostela
22.9. (po) – ostatky sv. Jana Maria Vianney v kostele sv. Ducha 

v Ostravě-Zabřehu
25.9. (čt) – požehnání biskupem Františkem Václavem stavby nového 

parkoviště u kostela za účasti našich kněží a starostky Třince, 
vlastní stavba byla zahájena v prosinci

Začátkem měsíce září 2014 byla zahájena kompletní oprava ostravské 
katedrály, která kostel na celý rok uzavřela. 

Říjen
4.10. (so) – udílení svátosti nemocných
5.10. (ne) – vyšlo tak trochu jubilejní 250. číslo MOSTu 
7.10. (út) – pochod pro život v Havířově

11.10. (so) – diecézní pouť ministrantů
15.10. (st) – konference Křesťanského sdružení Sanctus Albertus: úprava 

stanov podle nového Občanského zákoníku, volba nového 
vedení, novým předsedou zvolen Ing. Wiesław Wania

17.10. (pá) – vinobraní KDU-ČSL v Relax centrum
18.10. (so) – dětská drakiáda v Líštné
19.10. (ne) – blahořečení papeže Pavla VI.
26.10. – 30.10. – farní rekolekce pod vedením O. Czesława Blocha

Listopad
16.11. (ne) – sbírka na tisk Bible pro misijní oblasti v Africe
22.11. (so) – mše svatá pro studenty a večer chval 
29.11. (so) – vigilie za ochranu počatého života
23.11. – 30.11. – víkendovka scholy DROPS v Oldřichovicích
30.11. (ne) – byl zahájen Rok zasvěceného života

Prosinec                                                
6.12. (so) – studentská mše svatá se sv. Mikulášem
6.12. (so) – adventní setkání v Líštné za účasti scholy DROPS

14.12. (ne) – potravinová sbírka pro potřebné v Třinci 
20.12. (so) – do Třince dorazilo betlémské světlo
27.12. (so) – 17. setkání farnosti v KD TRISIA
28.12. (ne) – v třineckém kostele zpíval vokální soubor Gregoriana půso-

bící při katedrále sv. Alžběty v Košicích
31.12. (st) – slavné Te Deum a děkovná mše svatá za uplynulý rok 2014
V prosinci opět stál v kostele vánoční strom, dárky tentokrát putovaly k oby-
vatelům Domova Nýdek

V roce 2014 bylo v třinecké farnosti pokřtěno 51 dětí, svátost manželství 
přijalo 18 párů a na věčnost odešlo 72 farníků. 

Zpracovali SJK a MK 

– 

–     
–     

A

A

– 

– 

– 
– 

A

– 
– 

A

A

– 

A
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Tak można nazwać popołudnie pełne 
wrażeń i  radości ze wspólnego 
spotkania wspólnoty parafialnej. 
Siedemnasta edycja spotkania odbyła 
się już tradycyjnie w Domu Kultury 
Trisia dnia 27 grudnia o godz. 15:00. 
Spotkanie  organizowane  przez  
Stowarzyszenie  Chrześci jańskie  
SANCTUS ALBERTUS było spotkaniem 
wszystkich parafian oraz wszystkich 
tych, co chcieli być z nami. Na sali zeszło 
się niespełna 270 osób i za przybycie 
dziękujemy Wam wszystkim.

Głównymi wodzirejami byli Veronika 
Kozoková i Mateusz Kraina. Myślę, że 
spełnili swoje zadanie bardzo dobrze 
a cały czas prowadzili nas przez to 
spotkanie z uśmiechem na twarzy. 
Brawo !!! - i przyjmijcie podziękowania 
moje i wszystkich organizatorów! – bo 
niełatwa to rola…. 

Dla małych dzieci był przygotowany 
program (różne zabawy…) przed 
wejściem do Sali głównej. Tego ważnego 
zadania (a to przede wszystkim ze 
względu na to, żeby dzieci nie 
przeszkadzały podczas programu) 
podjęli się młodzież parafialna i Silvie 
Krężeloková. Dziękujemy!!!

W pierwszej części programu krótkim 
słowem pozdrowili nas Ks. F. Vrubel, 
Ks. M. Kotrba, Marta Bezecna – 
dyrektorka Caritasu Trzyniec oraz 
Michael Trojka radny Miasta Trzyniec 
i zastępca burmistrza. Poszczególne 
pozdrowienia były przeplatane ładnym 
programem, który przygotowała nasza 
trzyniecka młodzież.  Mogliśmy 
zobaczyć scenkę pt. „Moderní zpověd” 
i usłyszeliśmy kilka kolęd w wykonaniu 
scholi młodzieżowej. Tutaj należą się 
brawa i podziękowania dla wszystkich 
młodzieżowców. Myślę ,  że nam 

SPOTKANIE PARAFIALNE
– popołudnie jedności i dobrej zabawy

wszystkim obecnym sprawili miłą 
niespodziankę. Przed przerwą jeszcze 
wspólnie zaśpiewaliśmy kolędy przy 
akompaniamencie Danielki Workowej 
(fortepian) i losowaliśmy loterię o ładne 
nagrody, ktróre były z dużej części 
darami was parafian będących na 
spotkaniu. Za wszystkie dary jesteśmy 
bardzo wdzięczni.

Druga część programu należała do 
naszej małej scholi parafialnej „DROPS“ 
z kapelą. Kolędowanie przy żłóbku tym 
razem w Domu Kultury zagaiła kapela 
utworem instrumentalnym, a później 
dzieci zaśpiewały dziewięć ładnie 
wykonanych kolęd w językach: polskim, 
czeskim, hiszpańskim i ukraińskim. 
Mam nadzieję, że wszystkim na sali 
podobało się o czym świadczyły gromkie 
brawa po wykonaniu każdej kolędy. 
Słowo prowadzące pomiędzy kolędami 
odczytały Eva Bubowa i Anna Waniowa. 

O ile moja funkcja na tym spotkaniu 
była podwójna (jako organizatora 
i członka kapeli), chciałbym i tu 
podziękować jeszcze raz wszystkim 
dzieciom i ich rodzicom za to, że 
umożliwiają im uczęszczać do scholi. 
Przygotowania kolęd rozpoczęły się już 
w listopadzie podczas pobytu na chacie 
Lipa a później było jeszcze kilka prób 
w salce na plebanii oraz kapeli po 
domach muzyków. Wszystko to kosztuje 
dużo czasu i poświęcenia, ale jak już było 
wspomniane na spotkaniu, nazwa 
„DROPS“ oznacza krople i o tym, 
dlaczego właśnie taka nazwa scholi, 
pięknie powiedziała Ewa „Chceme toto 
poslání plnit, jak jen nejlépe umíme 
a přinášet tak Bohu, vám i sobě alespoň 
kapku lásky a radosti, protože každá 
kapka lásky je víc než vodopád zlata“. 
Dzięki też należą się członkom kapeli 

(Lucynie Mokrosz – dyrygentka, 
Dominikowi Szlaurowi – skrzypki, 
Michałowi Mrózkowi – cajon, pałeczki, 
gitara, Romanowi Bubowi – gitara, 
harmonijka ustna, Petrowi Bolečkowi – 
gitara basowa i flety) oraz Ewie i Hance.

Spotkanie zakończyło się tradycyjnym 
dzieleniem się opłatkiem, kiedy to każdy 
obecny mógł uścisnąć dłoń swemu 
bliźniemu i życzyć mu pogodnych Świąt 
Bożego Narodzenia a w Nowym Roku 
2 0 1 5  d u ż o  z d r o w i a ,  s z c z ę ś c i a  
i błogosławieństwa Bożego, czego życzę 
i ja wszystkim czytelnikom MOSTu.

Bardzo cieszę się z tego, że nowy 
zarząd SANCTUS ALBERTUS podjął się 
t e j  o r g a n i z a c j i  z  p e ł n y m  
zaangażowaniem. Niech ta udana a dla 
niektórych pierwsza organizowana 
impreza, będzie początkiem dobrej 
i owocnej współpracy dla dobra parafii. 

Zapisał Wiesław Wania

prezes Stowarzyszenia 
Chrześcijańskiego SANCTUS ALBERTUS

oraz członek kapeli (gitara, mandolina)
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Svatá Anežka Česká je velmi důležitá česká světice. Její 
památku slavíme 13. listopadu, je patronkou Čech a mezi její 
atributy patří almužna, klariska, koruna, model kostela, 
nemocný, žebrák. Sv. Anežku nemáme v našem kostele jako 
sochu, ale najdeme ji na vitráži v pravé boční lodi. 

Tato žena zázračně pomáhala trpícím, sužovaným nemocí 
a hladem. Rozdávala naději a povzbuzení. Sama byla v utrpení 
velmi trpělivá, vynikala mimořádně velkou pokorou a láskou, 

Svatí v našem kostele

PŘEDSEVZETÍ

Sloužit druhým z lásky je naše povolání ať 
ho přijmeme nebo ne. Po vzoru sv. Anežky 
se rozhodnu konat je z lásky k Bohu a hledět 
přitom na Krista, vzor chudoby, pokory 
a zářícího nevýslovnou láskou. Přitom se 
zamyslím nad tím, jak by můj život vypadal, 
kdybych tak činil již mnohem dřív. 

MODLITBA

Bože, Tvá služebnice Anežka šla za Tvým 
voláním, zřekla se bohatství a zamilovala si 
chudobu, následovala Tvého ukřižovaného 
Syna a došla do nebeské radosti; na její 
přímluvu veď i nás, abychom nelpěli na 
věcech pomíjejících a dosáhli slávy věčné. 
Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, 
našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě 
Ducha svatého žije a kraluje po všechny 
věky věků. Amen 

(zdroje:  deti .vira.cz,  wikipedie.cz,  
catholica.cz)

Dětskou stránku připravují Lucka a Eva

pro které měla vzor v Ježíši. Nelze přehlížet její důvěru 
a hlubokou úctu k eucharistii. Právě pro zde jmenované 
ctnosti se jí dostalo mnoho milostí, kterými českému národu 
pomáhala a pomáhá. Založila s vlastní matkou v Praze špitál 
sv. Františka, chudobinec a útulek pro pocestné. Zároveň 
k péči o nemocné založila špitální bratrstvo a stala se tak 
jedinou ženou, která založila i mužský řád. O jejím životě se 
o něco více dozvíš v rébusu a v obrázkovém čtení.

Obrázkové čtení o svaté Anežce
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Jestliže neprokazuješ nejvyšší úctu vůči 
kněžím a řeholníkům, není pravdou, že 
miluješ Boží Církev.

bl. Josemaria Escrivá

Nechci soudit hříšníka, protože jsem 
byl nebo mohu být takovým jako on.

sv. Antonín z Padovy

Věc velmi těžká se stane snadnou, když 
ji konáš s ochotou.

sv. Bernard

V každém člověku - i v tom nejhorším - 
je místo přístupné dobru.Nejdůležitější 
povinností vychovatele je hledat 
a využít toto místo.

sv. Jan Bosco

Člověka bloudícího nesuď a nekárej 
tvrdě, ale laskavě. Kdybys chtěl 
zachránit člověka zabořeného do 
bahna, pak bys ho jistě nepotápěl 
hlouběji, ale pozvedl.

sv. Antonín z Padovy

Utrpení má vést k obrácení.
sv. Jan Pavel II.

Nemůžeme jít k Bohu a očekávat 
odpovědi na modlitby, pokud máme 
v mysli stav neodpuštění, hořkosti nebo 
zášti. Nemůžeme se modlit za svého 
manžela(ku) aniž bychom věděli, že se 
nejdřív musím modlit Boží oblíbenou 
modlitbu ze tří slov "Změň mě Pane!" 
z knihy: Síla manželčiny modlitby.

sepsala  Alena Martynková

Z vody a Ducha Svatého se 
narodili 

v listopadu 2014

Karolina Pociorek 

Emma Hovorková 

Tomáš Urbaniec 

Markéta Michalová 

Radim Wrzecionko 

v prosinci 2014

Barbora Berešíková 

Vojtěch Zahradník 

 Do věčnosti nás předešli

v listopadu 2014

Tadeusz Dal 

Jiřina Pinkasová 

Jarmila Szlaurová 

Antonín Zwyrtek 

Karel Krzak 

Jaroslava Podešvová 

František Bilko 

Veronika Heczková 

v prosinci 2014

Emil Kaukič 

Hermina Stroková 

Helena Kroczková 

Anna Czepiecová 

Anna Ganderová 

Wiesław Sikora 

Veronika Sikorová 

R.I.P. 

a

a

a

a

Bolest, ta nás prověří 
až zaklepe u dveří našeho bytí.

Jak ptáčka do pasti
nás chytí.

Stravuje a pálí
a najednou je víra v dáli,
že nedohlédneš.

Ještě před chvílí na tebe čekala
a s tebou klidně spávala
víra – tvá ochránkyně.

Však bolest vstoupila svou mocí
a prolila víry krev.

Utište ji,
a to hned!

Už vládne a panuje,
tvé srdce volá po utišení,
však víra, běda, není tento lék.
Jen vzpomeň, až před bolestí jsi klek.

Tak Bůh dopouští, ale neopouští,
neboť bolest navrací ti pokoru.
Bez ní netoužil bys tolik po Bohu.

AVE
Rudinec Stanislav

Někdo klepe

Zveme všechny děti na KARNEVAL

Kdy: v sobotu 7.2.2015

Kde: ve velkém sálu sborového centra Hutník 

V kolik: od 14.00 do 18.00

Program: představení masek, soutěže a disco

Vstupné: dáreček do 50 Kč, který si děti formou tomboly mezi sebou 
vymění

Které dítě je mále a nemůže jít samo může vzít maminku sebou. Prosíme 
ochotné maminky, aby něco upekly aby měly děti na svačinku.

Na všechny se těší třinecká mládež a teta Silva 

Dětský karneval

Zveme všechny děti na jarní tábor 

Kdy: od 1.3.2015 do 6.3.2015

Kde: fara Zátor

Cena: 1 000,- Kč

Pro děti bude připravený celodenní 
program i duchovní.

Přihlášky a více informací u farní 
tety Silvy 

Jarní tábor

Poděkování za 

potravinovou sbírku
 
Dne 14.12.2014 se v naší farnosti 

konala potravinová sbírka pro 

rodiny s dětmi. Darovali jste 

370 kg potravin a 11 000,- Kč na 

nákup potravin. Děkuji za Vaše 

dary, pomoc a spolupráci. 

Pavla Golasowská

Citáty a moudra,
aneb co řekli svatí, to platí
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Půl hodiny před začátkem mše §
Páně; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 svaté je možno přistoupit ke svátosti 
a 17.00 polsky. smíření.

Končí doba vánoční. Mše svatá v Nemocnici Sosna je §
každou sobotu od 15.30 hodin. Půl 

Neděle 18.1.2015 – 2. neděle § hodiny před začátkem mše svaté je 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, možno přistoupit  ke svátost i  
8.00 a 17.00 česky. smíření.

Neděle 25.1.2015 – 3. neděle § Mše svatá v domě POHODA je vždy §
v mezidobí; 6.30 a 10.00 česky, 1. pondělí v měsíci v 10.00 hodin.
8.00 a 17.00 polsky.

Redakce neručí za jazykový sled 
Neděle 1.2.2015 – 4. neděle § jednotlivých mší svatých. Sledujte 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, vývěsku v kostele!
8.00 a 17.00 česky.

V týdnu od 18.1. do 25.1.2015 se §
modlíme za jednotu křesťanů.

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

Poslední  neděle v měsíc i  -  §
Mariánské večeřadlo.

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

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.

Mše svatá v Domově pro seniory na §
Sosně je každý pátek v 15.30 hodin. 

Neděle 11.1.2015 – Svátek Křtu 

Příští číslo MOSTu 

vyjde 1. února 2015. 

Příspěvky můžete zasílat 

do 20.1.2015.

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Svátek Křtu Páně (11.1.)

1. čtení: Iz 55,1-11; 

2. čtení: 1 Jan 5,1-9; Evangelium: 
Mk 1,6b-11

Žalm: odp. Pán dá požehnání a pokoj 
svému lidu.

Ref. Pan ześle pokój swojemu 
ludowi.

2. neděle v mezidobí (18.1.)

1. čtení: 1 Sam 3,3b-10.19; 

2. čtení: 1 Kor 6,13c-15a.17-20; 
Evangelium: Jan 1,35-42

Žalm: odp. Hle, přicházím, Pane, 
splnit tvou vůli.

Ref. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją 
wolę.

3. neděle v mezidobí (25.1.)

1. čtení: Jan 3,1-5.10; 

2. čtení: 1 Kor 7,29-31; Evangelium: 
Mk 1,14-20

Žalm: odp. Ukaž mi své cesty, 
Hospodine!

Ref. Naucz mnie chodzić Twoimi 
ścieżkami.

4. neděle v mezidobí (1.2.)

1. čtení: Dt 18,15-20; 

2. čtení: 1 Kor 7,32-35; Evangelium: 
Mk 1,21-28

Žalm: odp. Kéž byste dnes uposlechli 
jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!

Ref. Słysząc głos Pana serc nie 
zatwardzajcie.

Nedělní liturgie
v lednu

Apoštolát modlitby 
– leden 2015

Pořad bohoslužeb v lednu

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: Za vyznavače 
různých náboženství a za všechny 
lidi dobré vůle, aby společně usilovali 
o mír ve světě.

2. Misijní úmysl: Za řeholníky 
a řeholnice, aby v tomto roce, který je 
věnován zasvěcenému životu, znovu 
objevili radost z následování Krista 
a s horlivostí se věnovali službě 
chudým.

3. Národní úmysl: Abychom plně, se 
vší moudrostí a duchovním pochope-
ním poznali Boží vůli.


