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Povolání Abrama

(pokračování na str. 3)

Abram se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal. Šel s ním také Lot. Abramovi bylo sedmdesát pět let, když 
odešel z Cháranu.

Gen. 12, 4
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Ad multos annos

*  *  *
*  *  *

*  *  *

Dnešního dne se dožívá významného 
životního jubilea Mons. Mgr. František 
Vrubel, farář třinecký a kaplan Jeho 
Svatosti. Mnozí z Vás, třineckých farníků, 
jistě předáte svému drahému faráři osobní 
přání, avšak nebyl by to farní časopis 
MOST, aby něco důležitého ve farnosti 
přehlédl. Proto jsme O. Františka oslovili 
a poprosili jej o zodpovězení několika 
otázek. 

MOST: Otče Františku, šest desetiletí 
života je za Vámi. Je to významné životní 
jubileum, kdy se asi nikdo neubrání 
ohlédnutí zpět, neodolá zavzpomínání na 
to, jaké to bylo „za naszych młodych lat“. 
Byli bychom rádi, kdybyste se o některé 
vzpomínky s námi podělil. Avšak dříve než 
začnete vzpomínat – berete život tak jak je 
či raději byste, pokud by to bylo možné, 
něco vrátil zpět, udělal něco jinak?
O. František: Moje vzpomínání je většinou 
všeobecné, nic tak závratného jsem 
neprožil. Narodil jsem se ve Frýdku, ale 
dětství a klukovství jsem prožil v malé 
vesničce Pazderna, asi jedenáct kilometrů 
od okresního města. Vzpomínám na rodný 
dům, rodiče, sourozence, první školu 
i pana řídícího, který nás tam učil. Ve 
vesnici nás žily necelé dvě stovky, takže 
jsme se většinou znali. Vzpomínám na 
kostelík sv. Jana Nepomuckého, kam jsme 
chodili na mši svatou, která tam byla 
sloužena od příchodu nového pana faráře 
P. Ervina Durczoka v roce 1964 každou 
neděli a pan farář měl Pazdernu rád, měli 
jsme  mši svatou i v týdnu. Rád vzpomínám 
na tiché a krásné doby adventní, krásné 
a tiché Vánoce - to už dneska děcka asi 
neznají. Život beru tak jak jde a nikdy jsem 
neuvažoval o tom, jak bych to či ono dělal, 
kdyby šlo čas vrátit zpět. To jsou ne zrovna 
logické otázky, protože čas se nikdy 
nevrátí, to už je pak snění a na sny je 
prostor ve spánku. Spíše mi je sympatické 
vyznání sv. apoštola Pavla: Když jsem byl 
dítě, myslel jsem a  jednal jsem jako dítě. 
Když jsem dospělý muž, myslím a jednám 
jako dospělý muž.

MOST: Když jste před léty přišel do svého 
nového domova, do Třince, hodně věcí 
bylo jinak. Farní časopis MOST, než spatřil 
světlo světa, ještě dlouhých osm let 
nevycházel, a tak Vás nemohl farníkům 

představit tak, jako později řadu kněží – 
třineckých kaplanů. Takže vlastně toho 
o Vašem osobním životě moc nevíme. Mohl 
byste krátce nastínit své „curiculum vitae“?
O. František: Kdysi jsem už na svůj prožitý 
život vzpomínal, myslím, že to bylo 
i v MOSTU, ale opakování je matka 
moudrosti,- tak stručně ještě jednou: 
Narodil jsem se tedy 1. února 1955  ve 
Frýdku. Bylo to v předvečer svátku 
Obětování Páně – Hromnic. Nemocnice, 
kde jsem poprvé spatřil světlo světa, se 
nachází jen kousek od baziliky Navštívení 
Panny Marie a Panna Maria Frýdecká se mi 
stala na celý život velice blízkou. 
O devatenáct dní později jsem přijal svátost 
křtu ve svém farním kostele sv. Stanislava, 
biskupa a mučedníka v Bruzovicích z rukou 
tehdejšího bruzovského kaplana P. Jana 
Barana, jehož tělo očekává vzkříšení na 
hřbitově u kostela v jeho rodišti Dolních 
Domaslavicích. Můj křest byl docela 
dramatický a myslím, že nebešťané 
opravdu bděli nade mnou. Den křtu byla 
neděle a jak bylo v neděli zvykem, po mši 
svaté bylo svátostné požehnání. To jak 
známo, se neobejde bez kadidla a tak 
ministranti připravovali v zákristii kadidlo. 
Bylo třeba "roztočit"  nádobku s uhlím, aby 
proud vzduchu urychlil jeho nažhavení. 
Kluci ale vymysleli zlepšovák: neroztočili 
jen nádobku s uhlím, která se dávala pak do 
velké kadidelnice, ale kdosi z nich roztočil 
už celou kadidelnici. No a když se otevřely 
venkovní dveře a kmotr se mnou v náručí, 
rodiče a starší bratr chtěli vejít, trefil 

s kadidelnicí stěnu nade dveřmi. 
Duchapřítomný kmotr uskočil zpět, jinak by 
nás bylo zasypalo žhavé uhlí, které se 
rozletělo po zákristii. No a aby nebylo 
všemu konec, čekala ještě jedna téměř 
havárie. Před koncilem byl křestní obřad 
rozdělen na dvě části. První se odehrála 
v zákristii a pak byl vstup do chrámu. Kmotr, 
který mě nesl v náručí ale nějak přehlédl 
dva schůdky, kterými se sestupovalo 
z presbytáře ke křtitelnici u bočního oltáře. 
Stačil mě pevně přitisknout k sobě 
a poroučel se k zemi. Situaci zachránila 
moje kmotra, která jej vší sílou chytla za 
ramena a jen vykřikla: "Co robíš, dyť ho 
zabiješ..." Na zem tedy nedopadl, mě 
z náruče nepustil a tak jsem se dožil 
v pohodě okamžiku, kdy po mé hlavě stekl 
pramen křestní vody a přítomní uslyšeli 
zásadní a nezastupitelná slova: "Františku 
Josefe - já tě křtím ve jménu Otce i Syna 
i Ducha Svatého." Naši chtěli jen Františka 
a já jsem skoro přesvědčen, že po dvou 
kolizích snad vnukli andělé a svatí křtícímu 
knězi právě jméno Josef, protože on je 
snoubencem Panny Marie, pěstounem 
Ježíše Krista, ale taky patronem 
a ochráncem církve‚ a patronem šťastné 
hodiny smrti, která se v mém případě 
přiblížila, ale pro tentokrát nepořídila. Tohle 
vím z vyprávění rodičů. No a pak přišla 
škola: první tři třídy v jednotřídce 
v Pazderně, čtvrtá a pátá na Lučině 
a 6. - 9. třída v Dobré, takový byl standart. 
V roce 1970-1974 jsem studoval na 
gymnáziu ve Frýdku-Místku a po maturitě 
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jsem na podzim roku 1974 odešel na 
Římskokatolickou Cyrilometodějskou 
bohosloveckou fakultu do Litoměřic. Jen 
pro úplnost: v roce 1970 -  přesně 
31. května jsem přijal v bazilice Navštívení 
Panny Marie ve Frýdku svátost biřmování 
a o tři roky později - v červnu 1973 zemřel 
po zákeřné chorobě můj tehdy 52letý táta. 
Maminka zůstala sama ještě s mým 
mladším bratrem, starší už byl ženatý a měl 
rodinu. Maminka zemřela v červnu 2011, 
byla bez dvou dnů 38 let vdovou a budiž 
k její cti: vdovou bez přítele či kohokoliv 
jiného. Brzy po pohřbu táty řekla jedno: 
"Děcka, tátu máte na hřbitově a já nikoho 
domů nechci, tady je místo pro vás."

MOST: A co Vaše kněžství? Co bylo 
impulzem k nastoupení této životní dráhy? 
Pokud to není příliš osobní – kdy a za 
jakých okolností jste zaslechl Pánův hlas: 
„Pojď za mnou“? Můžete nám přiblížit 
studium na teologické fakultě, první 
kaplanská léta v kněžské službě?
O. František: Tak o kněžství jsem nikdy 
neuvažoval, mně se líbila doktořina, snad 
pod vlivem našeho dětského pana doktora 
MUDr. Františka Stuchlíka, kterého jsem si 
od ranních dětských let velice oblíbil. Pak 
ale přišlo dospívání a říkejte dvanácti, 
třináctiletému klukovi, že bude ještě deset 
let studovat... Tak volba padla na 
kuchařinu. No a pak přišel jeden krásný 
červencový den v roce 1969, kdy jsem byl 
opět v bazilice Navštívení Panny Marie ve 
Frýdku doslova zasažen čímsi zvláštním, 
na co bych nikdy nepomyslel. Byl to jakýsi 
hodně hluboko ve mně, vnitřní, ale 
konkrétní a srozumitelný hlas: "Tvoje místo 
je u oltáře, nikde jinde!" Vidíte, že jej 
uvádím jako přímou řeč, protože byl tak 
nečekaný a konkrétní, že se nedá 
zapomenout. Na teologickou fakultu jsem 
nastoupil jako bohoslovec českotěšínské 
apoštolské administratury do Litoměřic, 
protože v létě 1974 musela ukončit činnost 
pobočka v Olomouci. Byl to pro mě kraj 
nový, nepoznaný, ale zamiloval jsem si jej. 
My, kteří jsme neměli za sebou ještě vojnu, 
museli jsme požádat o nástup, tím pádem 
na dva roky přerušit studium. Nám 
"vyhověli" až po čtvrtém ročníku a já 
rukoval do Vysočan - Bor u Tachova a pak 
po měsíci před přísahou jsem byl převelen 
do Tachova, kde jsem byl až do konce 
vojny. Po návratu po dvou letech jsem 
nastoupil do pátého ročníku teologické 

fakulty. V únoru 1981 jsme byli svěceni na 
jáhny a po ukončení fakulty a absolutoriu 
pak na kněze. Obojí svěcení jsem přijal 
v katedrále sv. Václava v Olomouci. V létě 
1978  připojil papež Pavel VI. území 
českotěšínské administratury k olomoucké 
arcidiecézi. Moje první kaplanské místo 
bylo na Moravském Slovácku ve farnosti 
Bílovice u Uherského Hradiště, kde jsem 
byl tři roky a dva měsíce. Pak rok ve farnosti 
Valašské Klobouky, pak rok ve farnosti 
nynější katedrály Božského Spasitele 
v Moravské Ostravě, odkud jsem přišel tady 
do Třince.

MOST: Výkon Vašeho povolání obsahuje 
c e l o u  š k á l u  d u c h o v n í c h  s l u ž e b  
a kněžských povinností. Křty, svatby, 
pohřby, slavení Eucharistie, katecheze, 
návštěvy nemocných, zpovídání... Dá se 
říct, že něco z kněžské služby děláte raději 
a něco spíše jak se říká „z povinnosti“? Kdy 
jste jako kněz nejšťastnější?
O. František: Už delší dobu se nedívám na 
tyto věci jako na kněžskou povinnost, ale 
jako na privilegium. Ono to je opravdu 
privilegium dotýkat se živého Boha ať už při 
modlitbě breviáře, nebo modlitbě vůbec, či 
při vyučování, katechezích či udělování 
svátostí. To není divadélko, to je kontakt 
s živým Bohem, kterého díky kněžské moci 
mohu dát svěřeným duším a lidem vůbec. 
Jako kněz jsem nejšťastnější při sloužení 
mše svaté, tam je Boží přítomnost velmi 
zřetelně cítitelná. Není to sugesce, to byste 
museli prožít.

MOST: Téměř polovinu života jste prožil 
v hutnickém Třinci. Jaké byly Vaše začátky 
v našem městě? A co Vás třeba napadne, 
když slyšíte jméno Třinec v rádiu, televizi 
nebo o něm čtete v novinách? Vybaví se 
Vám nějaká vzpomínka, smutná či veselá, 
v souvislosti s Třincem?
O. František: V Třinci jsem prožil největší 
část svého života. Devatenáct let jsem žil 
v rodné vesnici, pět let na fakultě, to jsem 
sice jezdil domů na prázdniny, ale ve 
skutečnosti jsem byl většinu roku právě 
v Litoměřicích, pak dva roky na vojně 
v Tachově, pak tři roky v Bílovicích, rok ve 
Valašských Kloboukách a rok v Ostravě. 
A když uslyším jméno Třinec v radiu či 
v televizi, nebo čtu v novinách? Cítím, že se 
to týká taky mě, že tu patřím, že jsem tady 
doma. Je to asi, jako by ve skupině lidí 
vyslovil někdo moje křestní jméno či 

příjmení - určitě bych zpozorněl a podíval 
se kolem.

MOST: A co dál? Šedesátka sice není 
žádný věk, ale Vy už pomalu začínáte 
„stříhat metr“ a počítat dny, které Vás dělí 
od konce Vaší farářské, nikoli však, jak 
všichni doufáme, kněžské služby. Máte 
představu, jak budete „žít po šedesátce“?
O. František: Šedesátka je věk, jinak byste 
mě nežádali o rozhovor pro MOST. Co se 
týká budoucnosti člověk má svůj pohled, 
ale nesmí zapomenout, že mají-li mít věci 
svůj smysl a hodnotu, musejí se odehrát 
podle Božího plánu a v plnosti času. Boží 
plán neznám, jaká bude pro mě plnost času 
nevím, takže i když mám lidskou představu, 
svěřím ji Pánu Bohu.

MOST: Otče Františku, 1. července uplyne 
29 let od doby, kdy jste se stal v pořadí 
sedmým třineckým farářem (1.7.1986). 
Uvědomujete si, že po 11. červenci 2015, 
pokud to s námi do té doby vydržíte - což 
bychom si všichni přáli – překonáte 
historický rekord v pořadí druhého faráře 
P. Franciszka Hawlasa? Ten byl Vaším 
předchůdcem od 11. května 1898 do 
21. května 1927, tj. 29 let a 10 dnů. Zemřel 
v Třinci ve věku 69 let. Mimochodem Třinci 
jsou asi souzeni faráři jménem František. 
Ze 7 třineckých farářů bylo 5 nositeli jména 
dnešního papeže. A protože nositelem 
jména František je i náš biskup – máme 
nyní papeže Františka, biskupa Františka 
Václava a faráře Františka. Škoda, že 
nejste zmiňován v mešním kanónu… Cítíte 
se tedy nějak poctěn či nějaký plynoucí 
závazek z toho, že se můžete již brzy stát 
nadlouho – možná i navždy – nejdéle 
sloužícím třinecký farářem?
O. František: Vůbec si to nějak zvlášť 
neuvědomuji a nepřipouštím.  Já nejsem 
člověk statistik a rekordů, to není ani trochu 
podstatné. Sv. Petr byl papežem více jak 
třicet let, Jan Pavel I.  zase jen třiatřicet dní, 
sv. Jan Pavel II. více jak čtvrt století… 
Přestože musím nahlížet i já do kalendáře, 
často si připomínám, že od svatého křtu žiji 
vlastně ve věčnosti. Nejšťastnější jsem, 
když mohu být jako bych ani nebyl, tedy 
když nikde nevyčnívám, nikde nepřekážím. 
Tady jsme dvojjazyčnou farností a víte, že 
moje příjmení přeloženo z polštiny do 
češtiny znamená „vrabec“. A vrabci jsou, 
jak známo, značně plaší ptáci - nomen 
omen (jméno-znamení) ...
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Dne 27. září 2015 si naše farnost 
připomene přesně 130 let od chvíle, kdy 
tehdy 76-letý světící biskup vratislavský 
Msgre Franciszek Ksawery Śniegoń 
(rezidoval v Cieszynie) vysvětil náš farní 
kostel a tak se začala psát historie naší 
farnosti … a jejich farářů. Teď hned odbočím 
k penězům. Výstavba celého areálu stála 
kolem 500 tisíc tehdejších rakouských 
korun. Dle dostupných informací na 
internetu mi vyšlo, že výstavba našeho 
kostela, fary a domečku tudíž přišla na 410 
ročních platů kvalifikovaného dělníka z 
konce předminulého století. V dnešních 
cenách by musel arcivévoda Albrecht 
Habsburský, který to vše platil ze svého, 
vydat částku kolem 120-130 milionů korun 
českých. Jak je vidět, stavění nebyla ani 
tehdy žádná sranda. Pravda, pan 
arcivévoda patřil ke špičkám tehdy 
vládnoucí dynastie. Ještě že tady měl své 
zájmy a naši předkové se na svůj kostel 
skládat nemuseli. Ale pojďme zpět k našim 
farářům. O tom posledním, současném, 
našem oslavenci P. Mons. Františku 
Vrublovi píšeme na jiném místě, takže svou 
pozornost zaměříme na jeho 6 předchůdců.     
Kdo to byl? Určitě většina z vás zná dějiny 
naší farnosti, takže nyní se zaměřím jen na 
některé aspekty jejich působení. 
Prvním třineckým farářem se stal 
P. Franciszek Koziar, který do Třince přišel
 z nedalekého Puńcowa, kde byl farářem od 
roku 1877 do roku 1885. V Třinci působil od 
27. září 1885 (toto datum jsem určil já 
z důvodu absence bližších informací, jako 
že ode dne posvěcení kostela). Působil zde 
až do dne své smrti, tj. do dne 12. ledna 
1898. Bohužel, zatím se mi nepodařilo 
zjistit, kdy se první třinecký farář narodil. 
Každopádně tady vykonával farářské 
povinnosti 12 let a 3 měsíce. Týdeník 
Horizont ze dne 20. ledna 2015 tak popsal 
jeho pohřeb: „Pohřeb třineckého probošta 
Koziara se uskutečnil 14. ledna 1898 za 
účasti velkého množství lidí ze širokého 
okolí. Po smutečních projevech byly ostatky 
zesnulého převezeny do Těšína, kde si 
zesnulý přál být pohřben. Značný počet 
farníků doprovázel svého probošta na 
poslední cestě až do města nad Olzou, kde 
se k nim připojilo 44 kněží. Po dalších 
smutečních obřadech v místním kostele sv. 
Jiří byl pohřben na dnes už neexistujícím 
hřbitově v jeho sousedství“. Tento malý 

Historické okénko: 
třinečtí faráři v minulých 130 letech 

MOST: Když jste v létě 1986 přijížděl do 
Třince jako 31-letý mladý kněz, napadlo 
Vás, že jako farář zůstanete vlastně celý 
svůj život na jednom místě a že tady 
strávíte tak dlouhou dobu?
O. František: Já měl v té době jiné 
myšlenky. Předně jsem se hrozně bál 
samostatného místa. Nejrůznější papíry 
a organizování nejsou mým koníčkem a už 
vůbec ne něčím, v čem bych byl 
mimořádně doma. A pak: neuměl jsem 
polsky. U nás na vesnici se mluví nářečím, 
ale je docela jiné, než zdejší "po našimu" 
nemluvě o spisovné polštině.

MOST: Při každé poslední mši starého 
roku, o silvestrovském večeru, vždy 
farníkům sdělujete statistická čísla 
uplynulého roku – počty pokřtěných, 
zemřelých, oddaných... Víme, že si vedete 
i svoji soukromou statistiku – můžete se 
s námi o ní podělit, anebo je to jenom mezi 
Vámi a Hospodinem?
O. František: Vedu si jen soukromou 
statistiku těch, které jsem pokřtil, protože 
křest je nejzákladnější svátostí, bez které 
není žádná jiná. Mám tam už i zemřelé, 
mám tam už i jednoho kněze. Přesné číslo 
teď neřeknu, protože si musím podle 
loňské matriky ještě doplnit, ale je jich už 
moc. Ta moje matrika mi totiž připomíná, 
abych se za ně i modlil, protože udělením 
svatého křtu vstupuje křtící kněz s 
pokřtěným do duchovního příbuzenství a 
tak má jakousi povinnost jej svou modlitbou 
doprovázet. Já se kromě toho snažím 
každý rok sloužit za ty, které jsem pokřtil, 
alespoň dvě mše svaté. Ono je jich více… 
Ale více je už mezi mnou a Hospodinem.

MOST: O. Františku moc Vám děkujeme, 
že jste si udělal čas a přiblížil svým 
farníkům chvíle svého dětství, dospívání 
i zralého věku. Každý rok v tomto období 
Vám přejeme hodně Božího požehnání 
a ochranu Bohorodičky Panny Marie. 
Opravdu  asi nelze přát nic většího 
a hodnotnějšího. Často nám připomínáte 
poslední slova sv. Jana Pavla II., které 
zašeptal v posledních chvílích svého 
života, v momentě, kdy odcházel do domu 
Otce: „Jsem šťastný, buďte i vy...“ A to je 
i naše přání – zůstaňte věrný poslední vůli 
tohoto velikého Papeže a buďte šťstný.

Vaši třinečtí farníci

kostel stojí dodnes v polském Těšíně – 
pozn. redakce. 
Po několikaměsíční přestávce se druhým 
třineckým farářem stal P. Franciszek 
Hawlas. P. Hawlas se narodil 29. června 
1857 a do Třince přišel ve věku 40 let 
a 10 měsíců dne 11. května 1898. Jeho 
působení bylo dlouhé a naši farnost vedl 29 
let a 10 dnů, až do dne své smrti dne 
21. května 1927. Dožil se požehnaného 
věku 79 let a 10 měsíců – což je zatím 
třinecký farářský rekord. Je pohřben 
v kněžském hrobě na našem třineckém 
hřbitově.   
Třetím farářem se stal P. Henryk Olszak. 
Narodil se 11. července 1887 a třineckým 
farářem se stal v poměrně mladém věku 40 
let a 9 měsíců, čili o měsíc „porazil“ svého 
předchůdce. Stalo se tak dne 22. dubna 
1928, v tento den převzal P. Olszak správu 
třinecké farnosti. Během jeho působení 
došlo k prvnímu rozšíření místní působnosti 
farnosti: ke dni 30. prosince 1935 byly 
připojeny části Dolní Líštná, Horní Líštná 
a Kojkovice k farnosti Třinec – do té doby 
formálně patřily do polské farnosti Leszna 
Górna, což ale od konce roku 1918 bylo 
vlastně v sousedním Polsku. Osud třetího 
třineckého faráře byl tragický: nesouhlasil 
s německou okupací a jeden třinecký farník 
ho udal německým úřadům. Dne 2. září 
1939 byl zatčen a potupně městem 
v otevřeném nákladním automobilu 
odvezen k výslechům. Tímto dnem, 
sobotou 2. září 1939 končí jeho služba 
v Třinci, po 11 letech a 4 měsících, ve věku 
52 let. P. Henryk Olszak byl umučen nacisty 
k smrti v hornorakouském koncentračním 
táboře Mauthausen-Gusen dne 1. dubna 
1940, ve věku 52 let a 8 měsíců. Je pohřben 
v kněžském hrobě na našem třineckém 
hřbitově.   
Čtvrtým třineckým farářem byl P. Emil Kula, 
byť přesněji řečeno, on nikdy farářem de 
iure nebyl, byl pouze administrátorem naší 
farnosti – ale pro účely historie naší farnosti 
ho zařadíme do kategorie farářů – správců. 
P. Emil Kula se narodil dne 25. srpna 1908 
a farnost převzal dne 14. října 1939, měsíc 
a něco po deportaci P. Henryka Olszaka. 
Otci Emilu Kulovi bylo tehdy pouhých 31 let 
a 1 měsíc, zatím suverénně nejmladší 
správce. Jeho pobyt v Třinci ale nebyl 
dlouhý, trval do 30. listopadu 1945, čili 
6 válečných let a 1 měsíc. Poté odešel ve 
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Pokračování ze str. 4

věku 37 let vykonávat duchovní správu na 
Jesenicko, zemřel dne 8. září 1970 ve věku 
62 let a je pohřben v Karviné-Mizerově. 
Jeho profil přinášíme na jiném místě tohoto 
čísla MOSTu. 
Pátým tř ineckým farářem se stal 
P. Franciszek Tomanek, který se narodil dne 
1. dubna 1908. Naši farnost převzal dne 
1. ledna 1946 ve věku 37 let a 9 měsíců. 
Pobyl zde dlouhých 20 let a 3 měsíce. Jeho 
konec v Třinci ale byl tragický: zemřel 
v pondělí dne 4. dubna 1966 na nepřímé 
následky autonehody, která se mu přihodila 
nedlouho předtím, kdy takříkajíc „nevybral“ 
prudkou levotočivou zatáčku, hned tu první, 
když jedete z nemocnice na Sosně do 
města. Měl tehdy nové auto, koupené od 
jednoho farníka, pana Janika, známého 
třineckého obchodníka z dob první 
republiky a dědečka mého redakčního 
kolegy Stanislava. Bylo mu pouhých 58 let a 
3 dny… I on je pohřben v kněžském hrobě 
na našem třineckém hřbitově.   
Za jeho působnosti byla v roce 1947 naše 
farnost vyňata z vratislavské diecéze 
a začleněna do nově ustavené Apoštolské 
administratury v Českém Těšíně, 
podřízené přímo Vatikánu. V tomto stavu 
jsme setrvali dalších 30 let, do dne 
30. prosince 1977. Datum 30.12. je zde 
podruhé … A shrnuto: za 130 let existence 
farnosti jsme prvních 62 let (1885-1946) 
patřili pod Vratislav (Breslau, Wrocław), 

Nejstarší ze tří synů krejčího Josefa Kuly 
a Anny, rozené Dubec, kteří bydleli na 
Fryštátské ulici č. p. 153 ve Fryštátu, se 
narodil dne 25. srpna 1908 v Karviné-Solci. 
Všichni tři sourozenci oplývali hudebním 
i uměleckým nadáním. Byli členy 
lázeňského darkovského orchestru, 
chodili vyhrávat na nejrůznější tancovačky 
a bály a navštěvovali v místě svého 
bydliště měšťanskou školu a následně 
bohumínské německé státní reálné 
reformní gymnázium.
Mladší bratr Karel začal sice studovat 
práva, ale již během studií, která nikdy 
nedokončil, se rozhodl pro hudbu a stal se 
profesorem hudby na biskupském 

gymnáz iu  a  zároveň pomocným 
dirigentem dómského chlapeckého sboru 
Regensburger Domspatzen. Nejmladší 
bratr Otto kvůli nepříznivé politické situaci 
nemohl dokončit studium na vídeňské 
lékařské fakultě, a proto se věnoval 
výzkumu v nemocničních laboratořích. 
Doktorát dokončil až na bratislavské 
univerzitě.
Emil Kula byl po maturitě v roce 1928 přijat 
na filozoficko-teologické učiliště ve 
Vidnavě, kde také z rukou vratislavského 
arcibiskupa Adolfa Bertrama přijal 
19. března 1933 kněžské svěcení. Svou 
primiční mši sloužil 26. března 1933 ve 
farním kostele Povýšení sv. kříže ve 

Profil čtvrtého třineckého faráře: 
P. EMIL KULA (1908 - 1970)

Duchovní, hudebník a skladatel, literát a scénárista, malíř.

31 let pod Český Těšín (1947-1977), poté 
jen 18 let pod Olomouc (1978-1995) 
a posledních 19 let pod Ostravu (1996-
2015).  Ale zase zpět k farářům. 
Šestým třineckým farářem se stal ode dne 
1. května 1966  P. Franciszek Heller, 
narozen dne 22. října 1914. Dle ještě 
žijících pamětníků jeho inaugurace u nás 
proběhla v krásně rozkvetlém máji 1966. 
Třinec přebíral jako jednoznačně nejstarší 
správce, a to ve věku 51 let a 6 měsíců. 
I jeho v Třinci čekalo 20 let (plus 2 měsíce), 
o měsíc „porazil“ P. Tomanka, působení 
oficiálně ukončil ke dni 30. června 1986. 
Pravdou ovšem je, že poslední jeho mše 
svaté proběhly na Vánoce 1985. Poté 
onemocněl, ulehl a z fary již do kostela 
nemohl chodit sloužit. Jeho farářské 
působení v Třinci ukončil ve věku 71 let a 8 
měsíců, kdy předal ke dni 1. července 1986 
farnost sedmému a současně i dnešnímu 
faráři. P. Františku Vrublovi. Tomu v den 
převzetí dne 1. července 1986 bylo 31 let 
a 5 měsíců a jen o pět měsíců „zaostal“ za 
nejmladším farářem – „nefarářem“ - 
administrátorem, P. Emilem Kulou. 
P. Franciszek Heller zemřel dne 8. května 
1987, ve věku 72 let a 6 měsíců. Je pohřben 
v kněžském hrobě na našem třineckém 
hřbitově. Mimochodem, kromě P. Koziara 
a P. Kuly, leží čtyři ze šesti zemřelých farářů 
ve společném hrobě u nás na hřbitově. … 
Za působení P. Hellera mj. v červenci roku 

1969 byl zbořen kostel Všech svatých 
v Konské, farnost ale nebyla oficiálně 
zrušena. Poslední bohoslužba v Konské se 
konala dne 30. března 1964. Na působení 
P. Franciszka Hellera si vzpomínáme my 
starší – och, to slovo „starší“ bolí – všichni. 
Nedáme, nedáte vzpomínky na papír?    
Drazí farníci, toto je takový vstup do 
problematiky historie naší farnosti. Rád 
bych někdy příště napsal další a další 
zajímavosti – ale kde je brát… Proto prosím 
všechny farníky, zejména ty starší: pokud si 
pamatujete na něco zajímavého z dějin 
farnosti – faráři, kaplani, kostelníci, 
dobrovolníci, varhaníci,… a týká se období 
1885-1986, sdělte nám to, redakci MOSTu. 
Můžete nám kdykoliv poslat své vzpomínky 
emailem – tuto formu preferujeme! Pokud 
sami počítač neovládáte – poproste své děti 
nebo vnuky, ať to sepíšou a šup s tím na 
most@seznam.cz Je možné, že ne 
všechny data a fakta v tomto článku jsou 
přesná: ale zkuste sehnat dnes něco 
o věcech starých 30, 50 a více let… Naše 
farnost má již dlouhou a bohatou historii, 
važme si jí a zkusme i něco aspoň takto 
zachytit pro budoucí generace. Pokud se 
vám zdá, že tento můj článek obsahuje 
mnoho číselných údajů, tak to je v pořádku 
– takový byl záměr, toto je historicko-
statistické okénko. Já mám totiž historii 
a statistiky moc rád… 

Marian Kozok 

Fryštátu. Po vysvěcení působil od 
1. dubna 1933 jako kaplan a aktivní člen 
nejrůznějších katolických spolků ve své 
rodné farnosti.
Počátkem roku 1938 byl jmenován tajem-
níkem rektora vidnavského filozoficko-
teologického učiliště, kde měl po ukončení 
doktorandského studia získat učitelské 
místo. Jeho disertační práce He Basileia tu 
theou, kterou již po válce na teologické 
fakultě vratislavské univerzity nestačil 
obhájit, byla později vydána tiskem. Po 
záboru československého pohraničí 
německou říšskou armádou se ale vrátil do 
duchovní správy. Od 1. prosince 1938 se 
stal kaplanem v novobohumínské farnosti 
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Dětskou stránku připravují Lucka a Eva

Co jsme prožili…  

*  *  *

Svatí v našem kostele
V prosinci se slaví svátek hned několika svatých, jejichž sochy můžeme najít v našem kostele. Mezi ně patří také 
sv. Barbora, kterou si připomínáme 4. prosince. Pro utrpení, které během svého života zažila, a mučednickou smrt 
patří ke čtrnácti svatým pomocníkům ve zvláště těžkých chvílích, je vzývána jako ochránkyně proti náhlé smrti a je 
také patronkou horníků a jiných rizikových povolání.

Kolędowanie
 przy żłóbku

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
parafian w imieniu scholy dziecięcej 
„DROPS“ na wspólne kolędowanie przy 
żłóbku, które tym razem odbędzie się 
w ramach Spotkania parafialnego w Domu 
Kultury w Trzyńcu. Spotkanie rozpoczyna 
się o godz 15:00. 

Lucyna Mokroszowa

KDE JI NAJDEME?O ŽIVOTĚ SV. BARBORY 
Svatou Barboru určitě nepřehlédnete – je 
to jedna z největších soch v našem 
kostele. Jak už jsme si řekli dříve, svaté 
poznáte podle tzv. atributů, to jsou 
znaky, se kterými bývají svatí zobra-
zováni. Mezi atributy svaté Barbory patří 
kalich s hostií, meč a věž, ve které byla 
uvězněna. Stačí se jen pozorně rozhléd-
nout a jistě ji najdete.

PŘEDSEVZETÍBarbora žila v Turecku kolem roku Barbora byla přísně střežena. Jeden 
Se svátkem svaté Barbory se pojí stará 300. Legenda vypráví, že byla velmi za sloužících však byl tajný křesťan, 
tradice – v tento den se uřeže jabloňová krásná. Když vyrostla, její otec ji který jí vyprávěl o víře v Krista. Také 
větvička a dá se do vázy s vodou. Tato 

přísně střežil a všechny její ná- se podařilo, aby za ní tajně přišel 
větvička pak o Vánocích rozkvete. A moje 

padníky vyháněl ze svého domu. kněz a pokřtil ji. předsevzetí? "Barborkou" ve váze si budu 
Barbora ale stejně na vdávání ani připomínat, že mám usilovat o to, aby na 
nepomyslela. mém každodenním životě rozkvétaly 

květy lásky, s níž Ježíš stále přichází. 

MODLITBA (na podkladě závěrečné 
modlitby breviáře) 

Bože, Tvá síla se projevuje zvláště tehdy, 
když působí v tom, kdo je slabý: Tys 
posiloval svatou Barboru, aby statečně 
snášela všechno mučení; pomáhej i nám, 
abychom na její přímluvu vítězně prošli 
všemi zkouškami, nezemřeli náhlou 
smrtí, ale předstoupili před Tebe 
smířeni, po přijetí sv. svátostí. Prosíme 

Když se o tom dozvěděl její otec, 
o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, 

Tajně se totiž seznámila se životem rozzuřil se a nechal ji uvrhnout do našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě 
Ježíše Krista a rozhodla se darovat vězení. Cestou se Barboře zachytily Ducha svatého žije a kraluje po všechny 
mu svůj život. šaty o keř a uvízla jí na nich malá věky věků. Amen 

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

Barbora ve vězení velmi trpěla, ale 
nepřestala věřit Bohu. Otec se na ni 
velmi zlobil a chtěl, aby se víry 
v Krista zřekla. Ona to ale neudělala. Barbořin otec, který v Boha nevěřil, 
Jednoho dne se na ni otec rozzlobil pojal podezření o jejích úmyslech. 
příliš a ve vzteku ji zabil. Ještě ten Aby ji uchránil před tehdy zaká-
den vyrostlo na Barbořině větvičce zaným křesťanským učením, zavřel 
několik krásných květů.ji do vysoké věže.

V minulém čísle 
MOSTu jsme se 
mohli dočíst více 
o  sv.  Anežce,  
dceři  českého 
krále. Není to 
jediný zástupce 
z královských 
řad, jehož socha 
s e  n a c h á z í  
v našem kostele. 
Dnes bych vám 
ráda pověděla 
n ě c o  o  j e d n é  
německé  krá-
lovně – svaté Matyldě. Její socha se 
nachází na hlavním oltáři a poznáte ji 
podle královského roucha, které má na 
sobě. Jako královna zůstávala skromná, 
tichá a trpělivá. Pečovala o svou rodinu, 
u j í m a l a  s e  c h u d ý c h ,  p o m á h a l a  
nemocným a vězněným vyprošovala 
milost. Její svátek slavíme 14. března.

ŽIVOTOPIS
Matylda se narodila v roce 895 
v Německu. Mládí prožila v klášteře, kde 
byla vychovávána pod dohledem své 
babičky, rovněž Matyldy, která tam byla 
abatyší – abatyše je představená, taková 
paní „šéfová“ kláštera. 
V roce 913 se vdala za Jindřicha, syna 
Saského vévody Oty, který se o šest let 
později stal německým králem a Matylda 
královnou. Neměla to vždy jednoduché, 
její muž byl drsný chlap a byl panovačný, 
ale ona se svou zbožností, tichostí 
a láskou zasloužila o krásné manželství, 
ve kterém měla tři syny - Otu, Jindřicha 
a Bruna a dceru Gerbergu. Když její 
manžel po 23 letech manželství umíral, 
přede všemi chválil manželku a děkoval 
jí, že mu dávala moudré rady, krotila jeho 
hněvivost, odvracela od nespravedlnosti 
a učila ho milosrdenství. Děkoval i za 
výchovu dětí a všechny svěřoval Bohu. 
Jednu chybu ve výchově přece jen 
Matylda udělala. Nadržovala synu 
Jindřichovi, jemu přála i trůn, ačkoli 
právo na něj měl prvorozený Ota. Ta 
náklonnost měla zlé následky. Po 
korunovaci Oty proti němu Jindřich 
vyvolal povstání, které bylo v bojích 
potlačeno. Nakonec se Matyldě za 
pomoci modliteb podařilo je smířit. 
Synům se ale nelíbilo, že svůj majetek 
rozdává potřebným a platí štědré dary 
církvi.  Zbavili  j i  všeho majetku 
a Matylda, zarmoucená nevděkem, se 
odebrala do svého rodného města, aby 
tam v ústraní žila v chudobě a pokoře. 
Křivdu překonávala s klidem a tichostí, 
zlobu přemáhala mlčky a modlitbou. 
Zůstala laskavou s vědomím, jak je 

Svatí v našem kostele

 

Z vody a Ducha svatého 
se narodili 

Roman Valárik

Sofia Frolová

Do věčnosti nás předešli

Sylva Kružolková  77

Marek Švardala     42

Rudolf Mucha       89

Maria Zabystrzanová 90

Anděla Zwyrtková     78

Antonín Nieslanik      85

Rudolf Benko             56

Józefa Olszowa         103
"Ostatky”
Jsou to poslední tři dny před Popeleční 
středou. Podle tradice i letos bude výstav 
Nejsvětější Svátosti Oltářní k soukromé 
adoraci.
V neděli 15.2. odpoledne od 15.00 hodin. 
V pondělí 16.2.  a úterý 17.2.  ráno po mši 
svaté do 9.00 hodin a odpoledne od 15.00 
hodin do večerní mše svaté. 
Využijme možnosti v tichu si pobýt s Pánem.

a od 14. října 1939 administrátorem 
třinecké farnosti.
Po odsunu arcibiskupského komisaře 
Karla Harbicha z Jeseníku byl koncem 
roku 1945 prozatímně pověřen správou 
celého jesenického arcibiskupského 
komisariátu. V po-hraničí působil od roku 
1945 již jako administrátor a od roku 1950 
jako farář v Javorníku. O rok později byl 
jmenován novým arcibiskupským komi-
sařem „sudetské“ části česko-těšínské 
apoštolské administratury. Tehdy pře-
pracoval jednu z pověstí, která se vázala 
k Jánskému vrchu u Javorníka – letnímu 
sídlu vratislavských biskupů a arcibiskupů, 
na filmový scénář k pohádce o pasáčkovi, 
který se s pomocí ďábla stal zámeckým 
pánem. V roce 1950 byl Emil Kula zatčen
a bez soudního řízení internován v „super-
internačním“ kárném táboře Želiv 
a později v Hájku u Prahy.

Po několikaměsíčním pobytu v internaci 
se mu zdravotně velice přitížilo. Kvůli silné 
cukrovce začal postupně ztrácet zrak. 
V dubnu roku 1952 získal místo provisora 
a také administrátora v novobohumínské 
farnosti, kde působil šestnáct let.
Po svém odchodu do penze v listopadu 
roku 1968 se přestěhoval ke své mamince 
na Těšínskou ulici č. p. 35 ve Fryštátu, kde 
také 8. září 1970 v dopoledních hodinách 
zemřel. Je pohřben v rodinném hrobě na 
hřbitově v Karviné-Mizerově.

Zdroj: www.mesto-bohumin.cz 

snadné rozdmýchat malý plamen hněvu 
ve zkázonosný oheň větších hříchů. 
Dávala tak dobrý příklad. 
Jejího syna, nyní už krále Otu, později 
mrzelo, jak se zachoval a prosil ji, aby se 
vrátila. S bratrem Jindřichem jí jel 
naproti, poklekli před ní a poprosili 
o odpuštění. Ona je s pláčem objala 
a nadále pak žili spolu v lásce a svornosti. 
Přestože byla královnou a mohla se 
nechat obsluhovat, konala ve všední dny 
pilně ruční práce, aby, jak říkala, nejedla 
chleba nadarmo. Ve svátcích četla 
nábožné knihy. 
Jednou s Otou navštívili Bruna, který se 
stal arcibiskupem. Po mši svaté se 
rozloučili u klášterní brány a Matylda šla 
s vděčností políbit místo, kde se její syn 
modlil. Ten se o tom pak doslechl a toto 
gesto matčiny lásky na něj velmi 
zapůsobilo. 
Když Matylda cítila, že se blíží její smrt, 
vrátila se do kláštera v Quedlinburgu 
a tam z rukou svého vnuka Viléma přijala 
svátost nemocných. Pak zesnula a byla 
pochována vedle svého manžela. 

PŘEDSEVZETÍ
Jak důležité je vést děti k ctnostem 
potřebným pro život a žádnému 
nenadržovat! Pro nás rodiče ať je naším 
předsevzetím na to pamatovat. A vy, děti, 
i ostatní – modlete se za nás, abychom 
tento úkol s Boží pomocí plnili. Je to 
potřebné pro celou Církev a celý svět. 

MODLITBA 
 (závěrečná modlitba z breviáře) 
Bože, Tys dal své služebnici Matyldě 
správné poznání a naplnil ji svou láskou; 
prosíme Tě, naplň těmito svými dary i 
nás, abychom Ti sloužili s upřímným 
srdcem jako ona a vydávali o Tobě 
svědectví svou vírou i životem. Skrze 
Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, 
neboť on s Tebou v jednotě Ducha 
svatého žije a kraluje po všechny věky 
věků. Amen 

(zdroj: www.catholica.cz)
Dětskou stránku připravují Lucka a Eva



Milé děti, rodiče, prarodiče … s dovezenými hračkami budou zaba- nebo finančním darem, můžete nás 
leny a rozdány dětem. Jestli se chcete i navštívit na 
Vy do této akce zapojit svým věcným sběrném místě: CHARITA TŘINEC, POMOC TĚŠÍNSKÉHO SLEZSKA je 

občanské sdružení, které již devátým Lidická 1272 (v provozních 
rokem organizuje sběr dárků a oblečení hodinách)
v České republice a následný odvoz na kontaktní osoby: Mgr. Michal 
Ukrajinu. Kožuch, Bc. Marta Bezecná 
Charita Třinec jako aktivní spolu- - 558 993 587
pracovník tohoto sdružení již čtvrtým 
rokem se podílí na organizaci této akce. Za jakoukoliv hračku i libovolný 
V tomto roce jsme se rozhodli pro sběr:    finanční příspěvek vám budeme 
- nových a starších plně funkčních vděčni. Pokud se rozhodnete pro 

hraček finanční podporu, peníze můžete zaslat 
- finančních prostředků přímo na účet PTS – 183153869/0300, 

var. symbol: 2014. Potvrzení o daru Darované hračky budou spolu s fi-
pro daňové účely můžete obdržet nančními prostředky i letos převezeny 
v případě Vašeho zájmu od částky skupinou dobrovolníků na Ukrajinu, 
500 Kč výše. kde za finanční prostředky budou 

nakoupeny drobné sladkosti, školní 
a hygienické pomůcky … a spolu Akce trvá do 21. 12. 2014

Milí farníci a čtenáři MOSTu, 
pokud byste chtěli pomoci rodinám s 

dětmi na Třinecku, které se nacházejí 
v obtížných životních situacích a 
kterým hrozí chudoba a hlad, můžete 
přispět nákupem potravin v rámci 
Potravinového fondu, jehož zřizovate-
lem je služba Slezské diakonie – 
Sociální asistence. Potraviny jako jsou 
těstoviny, rýže, luštěniny, cukr, olej, 
konzervy, polévky, dětské přesnídáv-
ky, trvanlivé mléko, Sunar, čaj aj. 
můžete donést dne 14. 12. v době 
od 6.15 do 10.00 hod. do salky na 
faru nebo v jinou dobu po domluvě na 
tel. 604 223 971 (Pavla Golasowská).

Potraviny budou rozděleny potřeb-
ným rodinám s dětmi nejen z řad 
klientů služby Sociální asistence, ale 
také mezi rodiny s dětmi, které 
doporučí Oddělení sociálně právní 
ochrany dětí v Třinci nebo třinecký 
Úřad práce.

Za všechny Vaše dary, vstřícnost a 
spolupráci jménem rodin s dětmi 
děkuje Pavla Golasowská.

Drazí farníci,

Místní charita se na vás obrací 
s velkou prosbou.

Blíží se Nový rok a s tím je spojen i 
začátek Tříkrálové sbírky.

Vy, kteří jste už koledovali, nám opět 
prosím pomozte.

Kdo si myslíte, že koledování není pro 
vás, zkuste překonat ostych a pomozte 
rozšířit řady našich koledníků. Výtě-
žek z Tříkrálové sbírky je velkou 
finanční pomocí pro naši činnost 
a také s každým zazvoněním do 
jednotlivých domovů přinášíme určité 
poselství.

Koledovat se bude opět od 1. do 14. 
ledna.

Ozvěte se prosím na tel. 724 257 219, 

také nám můžete napsat na email: 
bezecna1@ post.cz

Děkujeme

Také v Třinci přivítáme TŘI 
KRÁLE, kteří projdou městem až 
k Betlému (u kina Kosmos) kde se 
pokloní malému Ježíši. Zde bude 
možnost zazpívat si koledy spo-
lečně s místními sbory, také bude 
připraveno pohoštění. 
 Tato akce je naplánována na neděli 
4. ledna. Průvod bude pravdě-
podobně zahájen v 16 hodin na 
Náměstí TGM, odkud králové 
vyjedou na koních. Do průvodu 
jsou zváni všichni, jak jednotlivci, 
tak celé rodiny s dětmi. Účastníci 
obdrží světelnou lampičku. 
Jste všichni srdečně zváni
Tato akce bude hrazena z Dobro-
činného fondu Třineckých železá-
ren

Za Charitu Třinec Marta Bezecná
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Potravinová pomoc 
pro rodiny s dětmi 

na Třinecku

*  *  *

*  *  *

*  *  *

HURÁ PRÁZDNINY…..

CHARITA TŘINEC SE ZNOVU PODÍLI NA AKCI:
DÁRKY PRO DĚTI A SENIORY NA UKRAJINĚ

PRÁZDNÉ RUCE O VÁNOCÍCH?

Charita Třinec 
připravuje 

Tříkrálový průvod 

7

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Příští číslo MOSTu 

vyjde 11. ledna 2015. 

Příspěvky můžete zasílat 

do 29.12.2014.

*  *  *

Zase jedna TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA je 
u konce. Jsme rádi, že i tento rok nechyběli 
dobrovolníci, kteří se rozhodli, že Charitu 
Třinec v této akci podpoří a šli koledovat. 
Byly to dospělé osoby, ale také 70 dětí.
Rádi bychom tedy všem velkým i malým 
koledníkům ještě touto cestou vyjádřili 
upřímné poděkování. 
Překvapením bylo to, že i když v letošním 
roce koledovalo v Třinci oproti loňskému 
roku o šest skupinek méně (napadl sníh 
a někteří koledníci nám odjeli na lyžařský 
kurz), vykoledovaná finanční částka byla 
vyšší oproti minulému roku o 36.144 Kč. 
Potvrdila se tak naše domněnka, že dárci 
byli v tomto roce štědřejší.

Níže si můžete přečíst výsledky 
jednotlivých Tříkrálových sbírek v Charitě 
Třinec v posledních létech.

Pochod pro život v Praze

Milí farníci, chtěla bych Vás všechny pozvat na Pochod pro život, který se koná v sobotu 
21.3.2015  v Praze. Pojeďte s námi podpořit ty nejmenší z nás. Velice smutná jsou čísla potratů ve 
světě a my tímhle můžeme dát najevo, že s tím nesouhlasíme a chceme pomoct. Kdo by se chtěl 
zúčastnit, může se přihlásit u mě. Více informaci bude v březnovém čísle MOSTu. Kdyby se nás 
přihlásilo dost, objedná se autobus.
Kontakt: Silvie Kreželoková, 605 325 749, s.krezelokova@seznam.cz 

Otepluje se nám počasí
a též zákony!

Běsní lidstvo svou zpupností
a příroda jen nastavuje 
zrcadlo,
aby každého z nás napadlo, 
že se něco děje.

Mojžíš, když předával desatero
bral si za svědka nebe i zemi.
To proto tolika pohromami
jsme navštíveni.

Nebe a země před Bohem 
svědčí
že lidský rod v hříchu upadl
pod obraz Boží
a svou pohlavnost si chce 
vybírat
jako zboží.

Ó, Bože do čeho
si duše dal.

Tak nás teplomilní
pokouší, co to dá
tvrdíc,
že Sodoma je nádherná.

A děti rostou v přesvědčení,
že je to tak v pořádku.
Od středy jsme kluk
a dívka po pátku.

Řekni katolíku
nechává tě to
v klidu a tichu,
nebo zvedneš hlas?

Pamatujme –
jste-li vlažní
vyplivnu vás.

AVE

Rudinec Stanislav

Věnováno Gabriele Kuby, 
autorce knihy Globální 

sexuální revoluce.

Gender
 2011 -     435 190 Kč
 2012 -     476 557 Kč 
 2013 -     469 279 Kč  
 2014  -     509 188 Kč      
 2015 -     545 332 Kč      

V neděli 4. ledna 2015 v Třinci proběhl 
TŘÍKRÁLOVÝ PRŮVOD, který Charita 
Třinec spoluorganizovala s MĚSTEM 
TŘINEC.  Jak jste si jistě někteří přečetli 
v místním tisku, účast na tomto prvním 
TŘÍKRÁLOVÉM PRŮVODU byla velká, 
z čehož máme obrovskou radost. Potěšily 
nás také telefonáty, kde volající tuto akci 
hodnotili velmi pozitivně. Věříme, že 
událost, kdy se mudrci z východu přišli 
poklonit narozenému Spasiteli budeme  
moci připomínat každým rokem, a to nejen 
v kostelích.  

Marta Bezecná

Před Popeleční středou
Blíží se opět doba svatopostní, která začíná Popeleční středou. V ten den přijímají účastníci 
mše svaté na znamení kajícnosti a obrácení tzv. popelec: posypání hlavy či označení čela 
posvěceným popelem. Kdo máte doma palmy loňské Květné neděle, nevyhazujte je, ale 
přineste je jako v minulých letech do zákristie, aby se z nich připravil popel pro Popeleční středu. 
Tyto palmy přineste nejpozději do soboty 14. února, aby mohl být popel včas připraven.

Tříkrálová sbírka



§ §Neděle 7.12.2014 – 2. neděle adventní; 6.30 Každý 28. den v měsíci se modlíme spolu 
s ostatními farnostmi v naší zemi za český a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky.

§ národ.Pondělí 8.12.2014 – Slavnost Panny Marie, 
§Každou sobotu od 18.00 probíhá modlitba počaté bez poskvrny prvotního hříchu.

posvátného růžence, ke které jsou zváni §Neděle 14.12.2014 – 3. neděle adventní; 
všichni farníci.

6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky. §V průběhu týdne mše svaté začínají v 6.35 §Neděle 21.12.2014 – 4. neděle adventní; a 17.00 hodin. V pondělí, středu, pátek - 
6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky. ranní  česky, večerní polsky. V úterý, čtvrtek, 

sobotu - ranní polsky, večerní česky. VÁNOCE
§Každý čtvrtek po večerní mši svaté je §Středa 24.12.2014 – 15.30 večerní mše 

adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní do 
svatá z vigilie Narození Páně – česky/pol-

19.00 hodin.
sky, žehnání vánočních oplatků a přivítání §Každý první pátek je po ranní mši svaté 
Betlémského světla v našem kostele. výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní.

§Čtvrtek 25.12.2014 – Slavnost Narození §Každý pátek vyjma prvního pátku je výstav 
Páně; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 Nejsvětější Svátosti Oltářní s modlitbou 
česky; od 14.00 bude kostel otevřen Korunky k Božímu Milosrdenství.

§k soukromé adoraci u Jesliček. První pátek v měsíci - litanie a zasvěcení 
§Pátek 26.12.2014 – svátek sv. Štěpána, Božskému Srdci Ježíšovu.

§prvomučedníka; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 Mše svatá v Domově pro seniory na Sosně 
je každý pátek v 15.30 hodin. Půl hodiny a 17.00 polsky; 16.30 adorace Nejsvětější 
před začátkem mše svaté je možno Svátosti Oltářní a svátostné požehnání.
přistoupit ke svátosti smíření.§Sobota 27.12.2014 – svátek sv. Jana, 

§Mše svatá v Nemocnici Sosna je každou apoštola a evangelisty; z důvodu odpolední-
sobotu od 15.30 hodin. Půl hodiny před ho Setkání farnosti v Kulturním domě 
začátkem mše svaté je možno přistoupit ke TRISIA bude pouze koncelebrovaná mše 
svátosti smíření.

svatá ráno v 6.35. Rovněž nebude večerní §Mše svatá v domě POHODA vždy 1. pondělí 
setkání mládeže ani modlitba svatého 

v měsíci v 10.00 hodin.
růžence.

§ Redakce neručí za jazykový sled jednotlivých Neděle 28.12.2014 – svátek Svaté Rodiny 
mší svatých. Sledujte vývěsku v kostele!Ježíše, Marie a Josefa; 6.30 a 10.00 polsky, 

8.00 a 17.00 česky.
§Středa 31.12.2014 – sedmý den v oktávu 

Narození Páně; 6.35 česky, 17.00 polsky – 
poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží 
pomoc do nového roku, přede mší svatou 
svátostné požehnání a děkovné Te Deum.

§Čtvrtek 1.1.2015 – Slavnost Matky Boží, 
Panny Marie; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

§Pátek 2.1.2015 – první pátek v měsíci.
§Neděle 4.1.2015 – 2. neděle po Narození 

Páně; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 
česky.

§Úterý 6.1.2015 – Slavnost Zjevení Páně; 
žehnání vody, kadidla a křídy.

§Neděle 11.1.2015 – Svátek Křtu Páně; 6.30 
a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

Končí doba vánoční.
§Rorátní mše svaté budou slouženy v době 

adventní v pondělí, středu a sobotu ráno 
v 6.35 hodin.

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

§Poslední neděle v měsíci - Mariánské 
večeřadlo.

a

a

8

most

MOST 254/XXII

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 milosrdenství 
a dej nám svou spásu!
Ref. Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

3. neděle adventní (14.12.)
1. čtení: Iz 61,1-2a.10-11; 2. čtení: 1 Sol 5,16-24; 
Evangelium: Jan 1,6-8.19-28
Žalm: odp. Duch můj plesá v Bohu mém!
Ref. Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim.

4. neděle adventní (21.12.)
1. čtení: 2 Sam 7,1-5.8b-12.16.16; 2. čtení: Řím 
16,25-27; Evangelium: Lk 1,26-38
Žalm: odp. Na věky chci zpívat o Hospodinových 
milostech.
Ref. Na wieki będę sławił łaski Pana.

Slavnost Narození Páně – Vigilie (24.12.)
1. čtení: Iz 62,1-5; 2. čtení: Sk 13,16-17.22-25; 
Evangelium: Mt 1,1-25
Žalm: odp. Na věky chci zpívat o Hospodinových 
milostech.
Ref. Na wieki będę sławił łaski Pana.

Slavnost Narození Páně (25.12.)
Za svítání
1. čtení: Iz 62,11-12; 2. čtení: Tit 3,4-7; Evangelium: 
Lk 2,15-20
Žalm: odp. Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se 
nám narodil Pán.
Ref. Światło zabłyśnie, bo Pan się narodził.
Ve dne
1. čtení: Iz 52,7-10; 2. čtení: Žid 1,1-6; Evangelium: 
Jan 1,1-18
Žalm: odp. Všechny končiny země viděly spásu od 
našeho Boha.
Ref. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 
(28.12.)
1. čtení: Gn 15,1-6;21,1-3; 2. čtení: Žid 11,8.11-
12.17-19; Evangelium: Lk 2,22-40
Žalm: odp. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.
Ref. Błogosławiony, kto się boi Pana.

Slavnost Matky Boží, Panny Marie (1.1.2015)
1. čtení: Nm 6,22-27; 2. čtení: Gal 4,4-7; 
Evangelium:Lk 2,16-21
Žalm: odp. Bože buď milostiv a žehnej nám.
Ref. Bóg miłosierny niech nam błogosławi.

2. neděle po Narození Páně (4.1.)
1. čtení: Sir 24,1-4.12-16; 2. čtení: Ef 1,3-6.15-18; 
Evangelium: Jan 1,1-18
Žalm: odp. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi 
námi.
Ref. Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało.

Slavnost Zjevení Páně (6.1.)
1. čtení: Iz 60,1-6; 2. čtení: Ef 3,2-3a.5-6; 
Evangelium: Mt 2,1-12
Žalm: odp. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny 
národy.
Ref. Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

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.

a

a

a

a

a

a
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Nedělní liturgie
v prosinci

Pořad bohoslužeb v prosinci

Úmysly apoštolátu 
modlitby – prosinec 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 narození Vykupitele 
přineslo pokoj a naději všem lidem dobré vůle.
2. Evangelizační úmysl: Za rodiče, aby byli 
autentickými evangelizátory, kteří svým dětem 
předávají drahocenný dar víry.
3. Národní úmysl: Abychom v síle Ducha 
Svatého rozpoznávali, na čem v životě záleží 
a byli ryzí a bez úhony pro den Kristův.
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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.

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.

5. neděle v mezidobí (8.2.)
1. čtení: Job 7,1-4.6-7; 2. čtení: 1 Kor 
9,16-19.22-23; Evangelium: Mk 1,29-39
Žalm: odp. Chvalte Hospodina, který 
uzdravuje ty, jimž puká srdce.
Ref. Panie, ty leczysz złamanych na duchu.

6. neděle v mezidobí (15.2.)
1. čtení: Lv 13,1-2.45-46; 2. čtení: 1 Kor 
10,31-11.1; Evangelium: Mk 1,40-45
Žalm: odp. Tys mé útočiště, zahrneš mě 
radostí ze záchrany.
Ref. Daruj mi, Panie, winę mego grzechu.

1. neděle postní (22.2.)
1. čtení: Gn 9,8-15; 2. čtení: 1 Petr 3,18-22; 
Evangelium: Mk 1,12-15
Žalm: odp. Všechno tvé jednání, 
Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo 
plní tvou smlouvu.
Ref. Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność.

2. neděle postní (1.3.)
1. čtení: Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18; 
2. čtení: Řím 8,31b-34; Evangelium: Mk 
9,2-10
Žalm: odp. Budu kráčet před Hospodinem 
v zemi živých.
Ref. W krainie życia będę widział Boga. 

+  Neděle 1.2.2015 – 4. neděle v mezidobí; 
6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky.

+  Pondělí 2.2.2015 – svátek Uvedení Páně 
do chrámu.

+ Pátek 6.2. 2015 – první pátek v měsíci.
+ Neděle 8.2.2015 – 5. neděle v mezidobí; 

6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.
+  Neděle 15.2.2015 – 6. neděle v mezidobí; 

6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky.
+  Středa 18.2.2015 – Popeleční středa, 

den přísného postu od masa a postu újmy
+  Neděle 22.2.2015 – 1. neděle postní; 

6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.
+  Neděle 1.3.2015 – 2. neděle postní; 6.30 

a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky.
+ Po celou dobu postní se koná každý pátek 

v 16:30 a každou neděli v 16:15 hodin 
pobožnost Křížové cesty v tom jazyce, 
v jakém je sloužena nedělní večerní mše 
svatá. Ve stejném jazyce je i páteční 
večerní mše svatá, ranní páteční mše 
svatá je pak v opačném jazyce.

+  Každou postní neděli po mši svaté v 8:00 
hodin zpíváme „Gorzkie żale czyli 
rozpamiętywanie Męki Pańskiej“.

+  Každou neděli (mimo postní dobu) 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.

Nedělní liturgie 

v únoru

Pořad bohoslužeb v prosinci

Pořad bohoslužeb v únoru
+ 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 a pátků 
v postní době 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. Půl 
hodiny před začátkem mše svaté je 
možno přistoupit ke svátosti smíření.

+ Mše svatá v Nemocnici Sosna je každou 
sobotu od 15.30 hodin. Půl hodiny před 
začátkem mše svaté je možno přistoupit 
ke svátosti smíření.

+ Mše svatá v domě POHODA je vždy 1. 
pondělí v měsíci v 10.00 hodin.

Redakce neručí za jazykový sled 
jednotlivých mší svatých. Sledujte vývěsku 

v kostele!

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Příští číslo MOSTu 

vyjde 1. března 2015. 

Příspěvky můžete zasílat 

do 20. února 2015.

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za 
nás!

1. Všeobecný úmysl: Za vězně, zejména 
mladé, aby měli možnost vrátit se 
k důstojnému životu.
2. Misijní úmysl: Za manžele, kteří žijí 
odděleně, aby v rámci křesťanského 
společenství nacházeli přijetí a podporu.
3. Národní úmysl: Za ty, kdo stojí před 
důležitým životním rozhodnutím, aby byli 
provázeni světlem Ducha Svatého.
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