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Ezaw i Jakub

(pokračování na str. 3)

Gdy Izaak wypowiedział swe błogosławieństwo nad Jakubem i gdy ten tylko co odszedł od niego, wrócił z łowów brat 
Jakuba, Ezaw.

Rodz 27.30
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Co na sebe do kostela?

*  *  *
*  *  *

*  *  *

Téměř pokaždé, když jsem na mši 
svaté, se na vás, milí farníci, dívám 
shora – ne, ani by mě nenapadlo se 
nad vás povyšovat, ale chodím na kůr 
zpívat ordinarium a žalmy. Při té 
příležitosti, aniž bych o to nějak zvlášť 
usilovala, mám většinu účastníků 
nedělní bohoslužby jako na dlani. 
A tak už čtvrtým rokem sbírám 
odvahu napsat do „prázdninového“ 
MOSTu, který vychází v období 
parných letních dní, o tom, co nelze 
přehlédnout a někteří bohužel evi-
dentně potřebují slyšet - jak bychom 
se měli do kostela oblékat. Je několik 
důvodů, proč jsem s tím tak dlouho 
otálela.  Jednak jsem bojovala se 
svým obvyklým problémem – vzpo-
mněla jsem si vždycky až po termínu 
uzávěrky, jednak se mi příčí někoho 
veřejně kritizovat. Ale i já jsem to 
kdysi potřebovala slyšet, tak třeba má 
zkušenost bude někomu z vás ku pro-
spěchu.

Bylo to asi v mých 17 letech, v době, 
kdy jsem se přihlásila na zájezd do 
Medžugorje. Jak já jsem se těšila! 
Jednak samozřejmě na pouť, ale 
zároveň to byla moje první cesta do 
teplých krajin a její součástí měl být 
i pobyt u moře. Ta představa – pláž, 
slunce, azurové moře, horko… Takže 
do cestovní tašky kromě paštik 
a plynového vařiče nabalit plavky, 
tílko, šortky. A pak přišla ledová 
sprcha – do Medžugorje je třeba mít 
slušné oblečení, splňující dvě zásadní 
podmínky – zahalená ramena a zaha-
lená kolena. První reakce na sebe 
nenechala dlouho čekat: „Cože?! 
Vždyť se tam usmažím!“ To, že píšu 
tenhle článek, dokazuje zbytečnost 
mých obav - neusmažila jsem se. 
I když jsem si v bílém volném triku 
(jiné v tom vedru nosit nešlo) nepři-
padala nijak zvlášť „sexy,“ měla jsem 

aspoň dobrý pocit z toho, že muže, 
kteří klečí v mém okolí neprovokuji 
k využití v tomto ohledu neuvěřitelně 
rozvinuté fantazie. A navíc jsem se 
stejně jako oni mohla v klidu 
soustředit na modlitbu růžence a ne-
přemýšlet nad tím, jestli mi zpod tílka 
nevyčuhuje ramínko od podprsenky. 
S tou fantazií to je totiž ošemetná věc. 
Maminka mi dobře radila a párkrát se 
se mnou dost nazlobila, když mě 
viděla, v čem hodlám odjet na víkend 
se společenstvím mládeže (samo-
zřejmě na faru) nebo co si na sebe 
beru na sobotní adoraci. Ale to víte, 
názory rodičů v očích náctiletých… 
My holky (nebo aspoň já tehdy) to 
prostě vidíme jinak, chceme se přece 
líbit. Když jsem ale sebrala odvahu 
a zeptala jsem se mého tehdy budou-
cího manžela, co on si myslí o mém 
oblečení a jak na něho působí, sama 
jsem se divila. 

Bratři a sestry nezoufejte, nikdo 
z nás není dokonalý a nikdo vás 
nebude (nebo by aspoň neměl) soudit 
podle toho, jak přijdete do kostela 
oblečení. Já mám třeba s tou délkou 
sukní problém dodnes, ale i když se mi 
to ne vždy daří, přece jen se snažím 
oblékat tak, aby mé oblečení vyjadřo-
valo to, že neděle je výjimečným 
dnem, který stojí za to slavit a ne že 
jsem se ráno cestou z domova za 
nějakým sportem nebo jinou zábavou 
stavila na chvíli v kostele na mši 
svatou. Je mi jasné, že řada rodin si 
nemůže dovolit utratit půl výplaty za 
nedělní „vohoz.“ Slušné oblečení není 
otázkou ceny. Když na to přijde, 
i v sekáči se dá koupit hezké oblečení. 
Chce to trochu se nad tím zamyslet 
a není možné, že byste si s trochou 
přirozené ženské kreativity nepora-
dily. 

Eva Bubová

Nejhorší z vražd
je zabít čas!

Byl nám dán,
aby jeho míra, zrodila naši svatost.

Zabil jsi čas?
Tak jistě i pro Boha
zahlušil jsi chvíli,
o kterou tě ochudily marnosti
- žít v Boží blízkosti.

Až vrásky a šediny budou bědovat,
kde je čas mládí,
vzpomeň na zabitý čas,
jež hledí v strnulosti okamžiků, 
které promarnils.

Nemáš oheň lásky
a v srdci jen trápení
- co zažene tvé soužení?

Bůh je ti ničím
a pobožnost k smíchu,
nevydržíš v tichu rozjímání,
sebestřednost - ta ti brání svatě žít.

Právě zabil jsi čas
a odstál mši svatou,
jako odpadlici vyplivnul jsi ji 
jak chrchel na ulici
při prvních krocích z chrámu.

Bůh trpí tuto ránu jako probodený 
Pán,
jež zbědovaný uléhá na kříž
kde tys ležet měl,
neboť hřích chce splátku
a svůj spravedlivý díl.

Ne, nemáš ruce od krve, ale od 
marnosti,
jež zabíjejí svatost s důsledností 
jedu,
jež hltáš jak žíznivý dromedár
uprostřed oázy svodů.

Živou vodu vyplivuješ
s nechutnou grimasou
chrliče katedrály,
aniž bys ochutnal její chuť.

Buď jak buď dostal jsi život do 
vínku,
však bez Boha budeš mít
jen pekelnou vzpomínku
… že zabil jsi čas!

AVE

Rudinec Stanislav

Zabitý čas

 
Z vody a Ducha Svatého se 
narodili: 
Mikuláš Klus 
Sára Roiková

Svátost manželství přijali: 
Petr a Marcela Szebestovi 
Pavel a Nikol Svancarovi 

Do věčnosti nás předešli

R.I.P.

Alžběta Sabelová  89 

Ladislav Špita  82 

Anna Szkutová  87 
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(pokračování na str. 4)

Pokračování ze str. 1

Když se 13. března 2013 rozletěla do 
světa zpráva o zvolení nového papeže, 
který je až, jak sám žertoval, z konce 
světa, bylo při oznámení jeho papež-
ského jména František jasné, že 
přichází cosi nového. To obvykle 
přichází s každým papežem, jenomže 
při příchodu nového se moc nevzpo-
míná na odcházejícího. Papež Franti-
šek si od počátku všímal docela 
běžných věcí, a zase není v tomto směru 
průkopníkem, to už dělal jeho před-
chůdce sv. Jan Pavel II. S jakousi 
netrpělivostí se očekávala jeho první 
encyklika. O čem asi bude? Čeho si 
papež všimne? 

A dočkali jsme se. Ve čtvrtek 18. čer-
vna opustila papežskou pracovnu 
encyklika „Laudato si“, kterou papež 
věnuje Božímu dílu stvoření. Schválně 
moc nechci užívat termín ekologie, 
protože ekologie, jak ji známe z běžné 
praxe, dohromady žádnou ekologií 
není. Slyšíme o ochráncích přírody, se 
kterými je třeba roky jednat o poražení 
starého stromu, který hrozí pádem při 
větším větru, přitom mlčí nad úrodný-
mi lány, pokrytými panely slunečních 
elektráren. A jedeme-li pozorně kra-
jinou, najednou tu a onde v čerstvé 
zeleni vyrostla v krátkém čase "bedna" 
jakéhosi obřího firemního skladu… Co 
vy na to, ekologové a ochránci přírody? 
Před časem padla stará, zničená 
sportovní hala na břehu Ostravice ve 
Frýdku-Místku. Otevřela se krásná 
zelená promenáda kolem řeky, ale ne 
na dlouho. Dnes už tam uvidíte sestavu 
"krabic" nákupního střediska Frýda... 
Co vy na to, ekologové a ochránci 
přírody? A takových věcí by se dalo 
jmenovat opravdu mnoho, stačí jen 
chodit či jezdit s otevřenýma očima 
a člověk nejednou žasne. Ale vraťme se 
k encyklice. Papež zůstal věrný svému 
papežskému patronovi, jehož jméno si 
vybral a celá encyklika začíná prvními 
slovy Písně Bratra Slunce: „Buď 
pochválen, můj Pane…“ Papež nechce 
představovat přírodu a vůbec pro-
středí, ve kterém žijeme, jenom jako 
něco, co je jaksi dané, ale jako sv. 
František obrací pozornost k tomu, 
který nám to dal - k Bohu Stvořiteli. 
Vztah k jeho dílu nás činí šťastnými, 
nebo nešťastnými. Je to asi jako 
v domě, nebo v bytě. Tam, kde je 
pořádek, kde platí jakási pravidla, 
člověk se cítí příjemně, rád se tam 
vrací. Kde ale žádný pořádek neexi-

LAUDATO SI 
stuje, kde je plno nepořádku a špíny, 
tam se člověk dobře necítí. Udělá-li 
takovou skládku ze světa kolem sebe, 
jak tam může být šťastný? Utéct není 
kde a tak v člověku začne růst ne-
spokojenost a agresivita, což dnes není 
vzácným zjevem. Takže ona správná 
ochrana přírody, nebude-li chápána 
jako ochrana Božího díla, vyšumí do 
vzduchu a nebude z ní dohromady nic. 
A mluvíme-li o Božím díle, pak 
nemůžeme přehlédnout STVOŘITE-
LE, VYKUPITELE a POSVĚTITELE. 
Žijeme totiž jako součást vesmíru 
a vesmír - kosmos, to je přece gigan-
tický řád, logika a krása. Tady není 
třeba ochraňovat Boha jako takového, 
ale svůj vztah k němu. Bez vztahu ke 
Stvořiteli, mizí vztah ke stvoření - to je 
dnes problém. Na jedné straně si 
hrajeme na ochránce přírody a na 
straně druhé hezky přehlížíme výše 
uvedené. V tom světě musíme prožít 
celý svůj životní úděl a tak jak tento svět 
zachováme, v takovém prostoru bude-
me žít. A můžeme být i docela kon-
krétní. Nejednou naše cesty vedou do 
obchodu, do marketu. Zkusme se třeba 
podívat, jak lidé opouštějí svůj vozík po 
nákupu. Najdete tam otrhanou nať 
zeleniny, dlouhou účtenku z poklad-
ny… Nebo obojí najdeme pod vozíky, 
jako by deset kroků k odpadkovému 
koši bylo nad lidské síly! Projděme se 
ulicemi. Mnohde máme pěknou zám-
kovou dlažbu, ovšem taky můžeme 
vidět na těchto chodnících nedopalky 
cigaret, nebo zašlapané žvýkačky… 
Copak na to nejsou koše? No a pojďme 
se podívat ke kostelu. Podařilo se nám 
díky Městu otevřít parkoviště, takže by 
s parkováním neměl být problém. Proč 
ale musely být před farní budovu 
nainstalovány kameny, které se mi sice 
nezamlouvají, ale jak zabránit parková-
ní na trávníku, nebo téměř v příkopě? 

Všimněme si cesty od hlavní silnice 
ke kostelu: I tam musely být nainsta-
lovány kameny, ale nepomohlo to. Lidé 
si i tak krátí cestu po trávníku, který je 
již sešlapán. A pojďme na hřbitov. 
Podívejme se někdy za plot, kolik tam 
najdeme odpadků… Je opravdu tak 
daleko ke kontejnerům, abychom tam 
vhodili obal od svíčky či suché květiny? 
Hop za plot a už je to. Na kontejnerech 
jsou výrazné nápisy: Odpad kompo-
stovatelný a nekompostovatelný. My-
slíte, že řada lidí si s tím dělá hlavu? 
A tak v kontejneru nekompostovatel-

ném nacházíte suché kytice, zatímco 
v kompostovatelném zase umělé květi-
náče, rozbité skleněné obaly svíček… 
A tak se stává, že někdo pracuje a zve-
lebuje, jiný se jenom přišel podívat 
a tak ani nevnímá kde je a kde a jak se 
pohybuje. Při vyslovení názvu ency-
kliky bude řada lidí vynášet papeže 
Františka do sedmého nebe a přitom 
neví, že nemá plivnout žvýkačku na 
zem, nebo ji přilepit pod lavici, neví, že 
chodíme po dlážděném chodníku a ne 
po trávě a odpadky z hrobů patří do 
kontejneru a ne za plot. No a co je ještě 
jedna bolest: úcta k pietnímu místu. 
Běžně můžeme potkat na hřbitově lidi 
s pejsky. Na případné upozornění ale 
uslyšíte, že nikde není žádná tabulka. 
Ale jistě, kde je rozum, nemusí být 
tabulky, kde rozum chybí, ani tabulky 
nepomohou. Je to zvláštní, když ná-
vštěvník se sklání nad hrobem svých 
drahých a jeho pejsek volně pobíhá 
a očůrává hroby jiných. Tak vidíte, 
tohle všechno by mělo být v kompetenci 
ochránců přírody. Jenomže bez vztahu 
ke Stvořiteli, není důvod ctít a chránit 
stvoření. Bůh uložil lidem: Naplňte 
zemi a podmaňte si ji, ale ne zotročte a 
vydrancujte ji. Svatému Otci je jistě 
třeba poděkovat za tento dokument, ale 
nejen: bude třeba si jej i pozorně 
přečíst, až se objeví jeho překlad do 
našeho mateřského jazyka. 

Pamatujme: jaké podmínky a pro-
středí si vytvoříme, v takovém budeme 
žít. A hlavně nenazývejme ochránci 
přírody a ekology ty, kteří jimi v pod-
statě nejsou. Náš vztah ke stvoření 
může být i jistým viditelným znamením 
vztahu ke Stvořiteli. 

P. František 

V neděli 14. 7. 2015 proběhla 
v naší farnosti potravinová sbírka 
pro rodiny s dětmi, které se 
nacházejí v obtížných životních 
situacích. Darovali jste 250 kg 
potravin a 1050,- Kč. Za všechny 
vaše dary jménem obdarovaných 
rodin s dětmi děkuje 

Pavla Golasowská.

Poděkování za 
potravinovou sbírku
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V sobotu 11. července 2015 to bude 
přesně 5 let, kdy svou první mši svatou 
v Třinci sloužil náš kaplan P. Adrian 
Koszembar. Přišel k nám do farnosti 
začátkem července roku 2010. U tohoto 
„malého jubilea“ jsem 37-letému Otci 
Adrianovi položil několik otázek. 

MOST: Když MOST s Vámi dělal 
rozhovor ve farní kuchyni v červenci 
roku 2010, tak jsme Vám přáli, abyste 
byl s námi všemi zde v Třinci jako 
doma. Jak je tomu dnes, po těch pěti 
letech? Jak se zde cítíte?

O. Adrian: Kdybych teď řekl, že se 
zde, v Třinci, cítím výborně, tak si 
mnozí z vás budou myslet, že přeháním 
a že nechci třinecké farníky urazit. 
Pokud řeknu opak, tak už jsem vás 
urazil (smích). Ale teď vážně – všude, 
v každém prostředí a v každém 
společenství, kde spolu musí spoluexi-
stovat lidé, se dostáváme do různých 
životních situací. V rodinách, v práci, ve 
volných chvílích… Tím spíše ve 
farnosti, kde se setkávají lidé každého 
věku, rozličných stavů, národnosti, lidé 
hluboké víry i takoví, jejichž zbožnost je 
spíše povrchní, farníci kteří pro farnost 
„dýchají“ a jiní, kterým jejich farnost 
může být takzvaně „ukradena“. Když 
teď tak o tom přemýšlím – každá 
spolusestra, každý spolubratr, se 
kterým se setkávám, mě nějakým 
způsobem obohacuje – ať už je to 
v dobrém či méně pozitivním slova 
smyslu. To dobré se budu snažit využít 
ve své další kněžské službě, a to horší 
beru jako výstrahu čeho bych se měl ve 
své duchovní činnosti vyvarovat. 
Obecně však mohu říci, že jsem tady 
s vámi rád. Netrápí mě ani jazyková 
bariera, přestože v češtině mám hodně 
co zlepšovat. A protože někdy už 
přemýšlím a uvažuji česky, tak se 
nějaký ten bohemizmus objeví i v mém 
rodném polském jazyce (smích). Věřím 
však, že jste si na to během těch pěti let 
mého působení zvykli a rozumíte 
všemu, co se vám snažím říci a čemu 
vás z titulu svého kněžského povolání 
učím.

 

MOST: Když se podíváme zpět: byl 
zde u vás moment či chvíle, kdy jste byl 
zvláště něčím potěšen a naopak, kdy 
jste byl velmi zklamán? Co Vás potěšilo 
a co Vás rozesmutnilo?

Adrian: Víte, že mě zrovna teď nic 
konkrétního nenapadá? Snad je to 
spíše řada událostí, někdy docela 
drobných, které dokážou člověka 
potěšit, či naopak, jak říkáte, roze-
smutnit. Mojí každoroční radostí jsou 
děti, které poprvé přijaly Pána Ježíše. 
Jejich upřímná radost, rozzářené oči, 
nadšení pro zatím ještě dětskou, ale 
k jejich věku přesto někdy hlubokou 
a nezkaženou víru, to je to, co mě velmi 
obohacuje a těší. Toto se však u většiny 
z nich s postupujícím věkem vytrácí, 
dospíváním se stává jejich víra povrch-
nější, je to pak pro ně spíše povinnost 
než upřímná radost ze setkávání 
s Bohem. To pak jsou pro mě chvíle 
smutnější, chvíle, kdy se ptám sám 
sebe, co je tady špatně, co mohu a mám 
dělat lépe, v čem jsem pochybil? 
A podobné je to i u dospělých farníků. 
Někteří jsou stále jako děti, myslím 
tedy děti v tom evangelijním smyslu, 
tak si to přece Pán Ježíš sám přeje, ale 
i tady je skupina těch, kteří ze svého 
„dětství“ už vyrostli, u nichž se radost 
z Evangelia dávno vytratila. Radost 
mám ze všech farních společenství, 
které zde žijí. Vyjmenovávat jednotlivě 
je tady nebudu, asi všichni je dobře 
známe a víme o nich, snad jen by se do 
nich mohlo zapojit více sester a bratří…

 
MOST: Jaký je dle Vás hlavní úkol 

kněze dnešních dnů? Jakým směrem 
zaměřujete svou pastorační práci? 

O. Adrian: Odpověď na tuto vaši 
otázku vyplývá již z dříve řečeného. 
Pojem „pastorační“ plyne z toho, že 
kněz (ale to platí třeba i o rodičích) má 
být pastýřem. Dobrý pastýř svěřené 
stádce „vede“. V 23. žalmu zpíváme, že 
„Hospodin je můj pastýř, vodí mě po 
správných pastvinách“. Takže v první 
řadě bych chtěl ve své pastorační práci 
vysvětlovat lidem, že pro jejich 
křesťanský život kromě modlitby a při-
jímání svátostí je nutné i duchovní 
vedení. Nakonec i já, jako kaplan, jsem 
veden svým farářem, spolu jsme pak 
vedeni svým biskupem, jako pozemská 
církev svatým otcem, a všichni lidé pak 
samotným Bohem.

Ptáte se na úkol kněze dnešních dnů. 
Tuto otázku bych rozdělil. Jednak je to 
úkol kněze jako takového, který je stále 
stejný dnes, včera i zítra. Tak jako 
Kristus je stále stejný včera, dnes i zítra 
– i Kristovo kněžství (a kněz byl 

povolán, aby lidem sloužil „in persona 
Christi“, v osobě Ježíše Krista) je ne-
měnné a totéž po všechny věky. Úkol 
kněze plyne z trojího úřadu Církve, totiž 
kněžského, učitelského a pastýřského. 
Proto povinností kněze je vysluhovat 
svátosti, učit svěřený lid a být mu 
dobrým pastýřem, tedy vést jej k Boží-
mu království. 

A odpověď na druhou část otázky? Co 
vlastně můžeme chápat pod pojmem 
„kněz dnešních dnů“? Pravda, dnešní 
kněz je ve vztahu k farníkům civilnější, 
lidštější – kněze dnes již málokdo 
osloví „důstojný pane“. Častěji slyším 
oslovení „otče“, protože kněz má být 
dobrým otcem svým farním dětem. 
Výjimkou není ani to, že někteří knězi 
tykají, což by bylo kdysi nemyslitelné 
(po vysvěcení dokonce i jeho nejbližší – 
rodiče, sourozenci – museli knězi 
vykat). To ale nic nemění na tom, že 
kněz i v dnešních dnech musí být tím, 
co Kristus očekává od všech svých 
věrných – být solí země, být světlem 
světa, být kvasem, který prokvasí 
dnešní planý, bezduchý svět…  

 
MOST: Co nejraději děláte ve svém 

volném čase, pokud se takový objeví? 
Máte zde v Třinci nějaké oblíbené 
místo, kam se rád projdete?

O. Adrian: Teď bych se snad mohl 
zeptat cože to je volný čas? (smích) Ale 
ano, i kněz volný čas potřebuje, musí si 
ho umět udělat, potřebuje volno pro 
vlastní vzdělávání, pro odpočinek, pro 
setkání s přáteli mimo oficiální kněž-
skou službu. Ač si někteří myslí, že kněz 
má volného času habaděj, vždyť 
„pouze“ odslouží mši, pohřbí zemře-
lého, oddá snoubence a pak už má 
volno a může si dělat, co chce – přesto je 
to s volným časem u kněze někdy 
problém. 

Já se rád projedu na kole třeba hned 
kousek od fary – pod kopcem kolem 
Olzy. Samozřejmě někdy se projedu 
i dál, abych se udržoval v kondici. Také 
si rád zaplavu. Někdy mě O. František 
uvolní a já mohu navštívit svoje rodiče, 
u kterých si odpočinu a dobiji energii. 

Nějaké zvlášť oblíbené místo v Třinci 
nemám. Někdy se setkávám s názorem, 
že Třinec je škaredé město – smradlavé, 
s ošklivým werkem, že zde chybí 
historické centrum a jsou zde pouze 
nevzhledná sídliště. Já bych s tím tak 
docela nesouhlasil. Jsem zde sice 
docela krátce, ale i za těch pět let jsem 

Pětiletka s Otcem Adrianem 
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Pokračování ze str. 4

Częstochowa je pro Polsko symbo-
lem víry a místem pro načerpání 
duchovní síly. Každým rokem se zde 
vypraví kolem čtyř milionů poutníků 
a turistů, aby spatřili vzácný, zázračný 
obraz Matky Boží s dítětem Ježíšem, 
ukrývající se ve zdejším klášteře Jasná 
Hora (Jasna Góra), založeném v roce 
1382, jenž představuje nejslavnější 
mariánskou svatyni v zemi.   

Touha načerpat novou sílu, vidět 
slavný portrét Černé Madony s Děťát-
kem, poznat blíže kulturu polského 
národa a být s ostatními farníky, byly 
důvody naší rodinky pro účast na 
pouti 21. června 2015 – autobusovém 
zájezdu do Čenstochové, organi-
zovaném paní Silvou. 

Čenstochová 
(Częstochowa) 2015

Musím přiznat, že před poutí jsem 
byla plná obav, jak zvládneme dvou 
a půl hodinovou cestu autobusem 
s našimi třemi malými dětmi, a jestli je 
celodenní duchovní výlet spíše ne-
odradí. Ale Pán Bůh nám dopřál 
velkou milost užít si neděli naplno 
a zapsal ji do „naší rodinné kroniky” 
jako velmi vydařenou.

V autobuse se děti skvěle zabavily. 
Naše farní teta Silva opět ulehčila všem 
rodičům. Podařilo se ji během 
cestování „všechny malé i velké 
ratolesti” na dlouhou chvíli odloudit 
od tabletů a mobilů k  úkolům a hrám 
na papíře.  Také se modlilo a zpívalo 
několik chválových písní, z nichž 
nejvíce zabodovala píseň „Děti v Afri-
ce”, kterou si notujeme dodnes. 

Každý z poutníků si po příjezdu do 
Čenstochové mohl vybrat vlastní 
způsob rozjímání. Společně nás 
zavazoval akorát čas odjezdu autobusu 
zpět do Třince, který byl stanoven na 
16:00. 

Nabídka, jak strávit krátkodobý 
pobyt v Jasné hoře, byla opravdu velmi 
rozmanitá.  V klášterní bazilice Nale-
zení sv. Kříže a Nanebevzetí Panny 
Marie se konalo v neděli devět mší 
svatých v rozmezí od sedmi hodin rána 
až do desáté hodiny večera. Přímo v 
kapli Zázračného obrazu Matky Boží se 
jich paralelně s bohoslužbami před 
velkým oltářem uskutečnilo celkem 
dvanáct.  Srdce Polska, jak je také 
nazýván klášter Jasná Hora, má vedle 
zázračného obrazu mnoho dalších 
předností. Jeho chrámová věž patří 
mezi nejvyšší v zemi, tímto faktem 
přímo vybízí k navštívení. Kolem 
kláštera vede křížová cesta s nádher-
nými plastikami, jejichž jednotlivá 
zastavení jsou rozmístěna v bývalých 
pevnostních valech. Známé je také 
muzeum a kaple národa, ve které jsou 
umístěny schránky s prstí ze všech 
bojišť, kde Poláci bojovali od povstání 
z 19. století přes válku proti bolševi-
kům v roce 1920, Westerplatte, Monte 
Cassino, Tobrúk, Arnhem až po popel 
z povstání Varšavy.

Naše rodinka stihla projít nejvýzna-
mnější „duchovní zajímavosti” v reálu 
kláštera na Jasné hoře. Nejvíce pře-
kvapení jsme zažili v kapli Zázračného 
obrazu Matky Boží, původně jsme 
plánovali, že si tam poklekneme a po-
modlíme se za nás i naše blízké trochu 
déle. Nakonec jsme byli rádi, že nás 
dav horlivých návštěvníků kaple 
neumačkal, a nám se podařilo s dětmi 

zpozoroval spoustu změn. Vidím, že 
město roste do krásy, že se mění fasády 
těch nevzhledných paneláků, rozšiřuje 
se městská zeleň, werk trochu méně 
kouří. A uvědomujete si vůbec, že o co 
méně krásy je v samotném městě, o to 
hezčí je jeho okolí? Vlastně je to luxus 
mít na dosah Beskydy, v podstatě za pár 
minut můžeme být pod Javorovým, 
Ostrým, je tady Jahodná, nově upra-
vený lesopark. Otázkou je, zda toto 
vidíme a chceme vidět.

MOST: Pokud byste měl krátce 
zhodnotit roky 2010 - 2015 zde v Třinci, 
jak byste je zhodnotil, co byste o této 
etapě řekl?

O. Adrian: Teď se mě vlastně ptáte 
na to, co jsem vám již řekl. Myslím tím 
teď mé postřehy ohledně pozitivních 
změn ve městě. Vás ale asi zajímá 
zhodnocení mé kněžské služby ve 
farnosti. I na toto jsem ale už tak trochu 
odpověděl. Bylo to poznávání a setká-
vání se s mnoha lidmi. Každé takové 
setkání vás nějak ovlivní a zanechá 
stopu ve vašem životě. Věřím, že i já 
jsem zanechal a zanechávám svoji 
stopu ve vašem životě a doufám, že to je 
stopa pozitivní. Nevím jaké plány do 
budoucna má se mnou náš Pán. Otec 
biskup mě zatím ponechal zde, v Třinci. 
Lze říci, že oproti délce kaplanování 
mých předchůdců jsem v Třinci 
přesčas. Proč? Kdoví? 

Rozmlouval 
Ing. Mgr. Stanislav Janczyk

protlačit asi do třetí řady od  obrazu 
a alespoň pět minut před ním rozjímat 
a prosit Matku Boží. Musím však 
zmínit důležitý postřeh, všichni pří-
tomni v kapli byli ohleduplní k druhým 
a tak, když se někdo tlačil zástupem 
„spatři – chtivých“ ikony Černé 
Madony, ochotně ho pustili. 

Došli jsme tedy k závěru, že velmi 
záleží, k jaké příležitosti do Čen-
stochové přijedete, jiná atmosféra 
bude přes běžný pracovní týden, jiná 
v neděli, a jiná při slavení významného 
církevního svátku či organizované 
poutě různými mezinárodními sdru-
ženími. Pokud si vyberete poslední 
výše zmíněnou, tak jako my, vězte, že 
se budete muset připravit na kontem-
placi společně s dalšími řádově 
stovkami až tisíci věřícími. 

Většina z třineckých farníků v Čen-
stochové chtěla být součástí „Piel-
grzymki Podwórkowych Kółek Ró-
żańcowych Dzieci". Hlavním cílem 
„sympatizantů” hnutí „Różańcowych 
Dziec“i byla mše svatá konaná v jednu 
hodinu odpoledne na louce před 
hlavním vstupem z města do komple-
xu kláštera. Byla jsem velmi ráda, že 
většina „Třinečáků” se sešla právě na 
téhle bohoslužbě, jež celebroval Ks. 
biskup Długosz a hudebně ji dopro-
vázela moderní rocková kapela Armia 
Dzieci. Vytvořili jsme „malý český 
ostrůvek” obklopený „krásným pol-
ským mořem”. Počasí bylo aprílové, 
přestože byl červen. Chvíli jsme 
zpocení sundávali bundy, o pět minut 
později je zase oblékali, jindy zase 
celou louku zastřešilo tisíc deštníků. 
Nejvíce pršelo asi během svatého 
přijímání. I když jsem měla ze mše 
svaté rozpačité dojmy, chvílemi jsem 
měla pocit, že se spíše účastníme 
výborného koncertu chval, nikoliv 
liturgického obřadu, přesto jsme 
domů odcházeli nadšeni.

A proč se nám v Čenstochové 
navzdory drobným rozpakům tolik 
líbilo? Inu, právě kvůli té síle velkého 
množství přítomných katolíků. Pannu 
Marii nazývají Královnou Polska 
a skutečně ji za duchovní Matku 
považují. Pozdrav „Szczęść Boże“ je 
pro ně naprostou samozřejmostí. A já 
věřím, že pokud budou mít stále úctu 
k Pánu Ježíši a Panně Marii, tak mají 
ochranu národa jistou.

Andrea Čalová
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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.

Hledáme nové spolupracovníky!
Milí farníci, pokud máte chuť udělat něco pro děti v naší 

farnosti, baví vás vymýšlení křížovek či rébusů nebo třeba 

umíte hezky kreslit nebo třeba jen pracovat s internetem, rádi 

využijeme vaše talenty a uvítáme vaši pomoc při tvorbě „dětské 

stránky“ v MOSTu.
Těším se na vaše e-maily na adrese eva.bubova@email.cz 

nebo volejte 776599861 nebo si mě (kdo mě znáte) třeba 

odchytněte po mši svaté.

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.

Milé děti,

začaly nám prázdniny, tak myslím, že si můžeme dát 
trochu pohov od přece jen náročnější četby 
životopisů svatých. Ale zas je neopustíme úplně. A to 
proto, že dnešní den, kromě toho, že je dnem vydání 
nového čísla našeho farního časopisu, je především 
slavností svatých Cyrila a Metoděje, kteří přišli na 
Moravu, aby srozumitelným jazykem hlásali ra-
dostnou zvěst o Ježíši tak, jak on sám si to přál, když 
apoštolům řekl: „Jděte do celého světa a hlásejte 
evangelium.“ Podrobněji se o nich budete učit ve 
škole, můžete mrknout na internet nebo si třeba jako 
prázdninové čtení půjčit v knihovně knížku České 
nebe. Zatím si vyluštěte dva rébusy a užívejte si 
sluníčka a volných dní.

Dnes jsme slyšeli, jak Pán Ježíš poslal apoštoly ke 
všem lidem. Na obrázku vidíme následovníky 
apoštolů, kteří šli do různých měst vyprávět o Pánu 
Ježíši tak, jako svatí Cyril a Metoděj. Poznáš kdo má 
namířeno do kterého města?

Pán Ježíš vyslal apoštoly do všech měst. Pokud seřadíš 
domy v tomto městě od největšího po nejmenší, dozvíš 
se, co měli všem lidem přinést.

Velká  Farní 
drakiáda

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.

*  *  *

Milí farníci, obracím se na vás 
s prosbou pomoci finančně nebo 
zakoupením nějakých odměn pro děti 
na tábor. Z více důvodů jsme museli 
letos zrušit tábor v Zátoru a pojedeme 
s dětmi do Gutů a budeme muset platit 
nájem za půjčení budovy. Taky s námi 
jedou  4 děti ze sociálně slabších rodin, 
kterým bude třeba zaplatit tábor celý. 
Proto vás každého jednoho prosím, 
kdybyste nám chtěli něco přispět, 
budeme moc rádi.

Kdyby ještě někdo chtěl, může své 
dítko na tábor přihlásit. Tábor je od 
8.8.2015 do 13.8.2015 v Gutech. Všem 
předem moc děkujeme. 

Silva

Farní tá bor

Utíká nevěstka před 
spravedlivou chátrou, 
jež kameny jak právo v ruce 
drží.
I já jsem mezi nimi zapomínajíc 
na své viny.

Našla útočiště u nohou Pána
útrpně čekajíc kdy přijde první 
rána.

Rabí, řekni, jaký je tvůj soud
- podle práva její třeba život 
odejmout.

Proč nic neříkáš,  jen píšeš do 
prachu země?
Co je to? Hle, hříchy, jež vidíš ve 
mně?

Křičím hanebnice - a sám jsem 
hanebník.

Vzpurnost, pýcha, lakota, zrada
a první kámen z ruky padá.
Prostopášnost, jazyk bezuzdný, 
ohavnost chlípnosti
ach, kolik promarnil jsem 
milostí.

Hledíš mi do očí a nevěstka je v 
bázni skrývá,
jak už to bývá, žalobci jsou horší 
než žalovaná.

… a v písku napsaná moje hana!

Tak čtu, co jsem za člověka
a přesto zde Ježíš na mně čeká.

KDO JSI BEZ HŘÍCHU
PRVNÍ HOĎ KAMENEM!

Pane, odpusť a obmyj mne 
pramenem
milosrdné lásky, jež vymaže můj 
hřích.

Vítr zafoukal od strany Krista -
v prachu země… má duše čistá.

AVE

Rudinec Stanislav

 U srdce Pána
Už víc jak 70 let se ve Frýdecké bazi-

lice první sobotu v měsíci scházejí věřící 
z různých měst. První červnová sobota 
patřila Frýdeckému děkanátu. Řekla 
jsem si, že by bylo hezké vyrazit 
s mládeží na cyklopouť. Putování jsme 
začali v 11. hod u našeho kostela 
požehnáním P. Adriána. Ve složení 8 
členů jsme vyrazili. První zastávkou 
byla farnost v Hnojníku, kde jsme se 
pomodlili Anděl Páně a pokračovali dál. 
Sužovaní velkým teplem, jsme udělali 
zastávku v Tošanovicích. Osvěžili jsme 
se zmrzlinou a pokračovali v pouti. Ve 
stínu u kaple ve Vojkovicích jsme si opět 
na malou chvíli odpočinuli. Teplota 
dosahovala 35 stupňů. Poté jsme 
vyrazili směrem ke kostelu v Dobré, kde 
nás už čekal místní otec Bohumil Vícha. 
Pustil nás do věže, kde jsme si prohlédli 
nové zvony. Z věže jsme viděli celé okolí 
Dobré. Otec nás vzal i do klubovny, kde 

Ministrantské 
schůzky

Od září v naší farnosti začaly 
probíhat ministrantské schůzky 
pro malé a nové kluky u oltáře. 
Pravidelně chodilo 5 kluků 
a musím říct, že nejen jsme se učili 
jednotlivé liturgické předměty, 
ale hráli jsme i různé hry, a jak už 
bylo pěkně, tak jsme schůzku 
trávili v přírodě. Z kluků se stala 
super parta, která si moc spolu 
rozuměla. Je mi líto, že se nenajde 
více chlapců, kteří by trávili 
společný čas, jednou za 14 dnů 
v úterý. Když například dva 
onemocní, nemá smysl schůzku 
dělat. Mám z kluků velkou radost. 
Když je potom vidím u oltáře, 
vždy se mi vybaví schůzka 
a společné řádění. Nemůžu dát 
klukům tolik, co ministranti 
sloužící několik let u oltáře, ale 
aspoň základům se naučí. Krásné 
prázdniny kluci a nezapomeňte 
na službu u oltáře i o prázdninách.

Silva

Pouť do Frýdku
jsme si v příjemném chládku povídali 
o poutnících, kteří se zde zastavují při 
poutích do Frýdku. Kolem 16. hodiny 
jsme se vydali na poslední úsek cesty. 
Do Frýdku jsme doputovali celí šťastní. 
V bazilice probíhala modlitba růžence, 
po ní adorace a mše svatá. Musím říct, 
že mě zarazil počet věřících v kostele. 
Nevzpomenu si, kdy naposledy byla 
takto malá účast. Vesměs šlo o starší 
farníky a poutníky. Tak jsem si říkala, co 
bude za pár let? Budete tam někdo? Kde 
jsou mladí a rodiny? Mše svatá byla 
nádherná, plná povzbuzení a pro nás 
velkým přínosem. Po mši jsme se 
rozdělili na dvě skupiny. Jedna se 
vydala na kole zpět do Třince. Ta druhá 
se přibrala i s koly autobusem s farností 
Jablunkov.

Byl to nádherný den prožitý s Pánem 
a doufám, že to někdy zopakujeme 
a pojede nás víc. 

Silva

Rodinné odpoledne 
pro děti a dospělé

AFRIKA
Kdy? Neděle 24. 8. 2015
Kde? Fara ve Vendryni

14:30 Jambo! 
Uvítání a registrace

15:00 Mwanzo. 
Zahájení programu

17:00 Chakula. 
Raut a volné aktivity

19:00 Kwaheri! 
Konec

Hakunamatata! 
Program počítá i s obdobím dešťů!

Kontakt: 
Jiří "George" Woclawek, 
+420 / 777 259 334,
jiri.woclawek@gmail.com

V sobotu 30.5. odpoledne proběhl již 
tradiční den dětí (nejen) třinecké farnosti. 
Počasí bylo dobré, což v posledních týdnech 
nebyla žádná samozřejmost. Nejprve byly děti 
rozděleny do týmů se zastoupením všech 
věkových kategorií a snahou o co nejvy-
rovnanější týmy. Děti plnily úkoly na šesti 
stanovištích. Některé aktivity byly zajímavé 
i pro dospělé. Například herecké výkony 
děvčat při předvádění zvířat byly skvělé. 
Některé děti poznaly i Surikatu. Kdybych měl 
co, tak smekám. Na pohybovém stanovišti 
děti, ale i dospělé fascinovalo zvláštní 
čtyřkolové šlapací vozítko. Sám jsem nic 
podobného jaktěživ neviděl. Říkal jsem si: „ 
Kde to jen ta Silva vyštrachala.“ Ani na 
internetu to není snadné najít (vozítko rotini). 

Šifra – zkouška paměti, pohybové aktivity, 
pantomima, znalostní kvíz atd…jinak řečeno, 
společenství mládeže s paní Silvou odvedlo 
kus dobré obětavé práce. 

Po splnění všech soutěžních úkolů přišly na 
řadu 2 skákací hrady a trampolína. Děti byly 
nadšené. Chvíli se skotačilo, a šlo se na 
hledání pokladu. Ten byl zákeřně schován ve 
vozíku pana majitele skákacích hradů pod 
plachtou, ale děti i tam vlezly a poklad našly. 
Poklad se spravedlivě rozdělil, každý dostal 
hračku a kreslenou brožurku o svaté Zdislavě. 
Chvíli se děti z odměn radovaly, když vtom se 
nebe zatáhlo. Bylo před mší svatou, tak jsme 
se přesunuli do kostela. Při mši svaté hráli 
a zpívali mládežníci, což přispělo k tomu, že 

jsme si vůbec nevšimli deště za okny kostela. 
Těsně po mši svaté přestalo pršet, všechno 
bylo sice mokré, ale opět vysvitlo slunce. 
Rozdělali jsme oheň, opekli buřty, skákací 
hrady a trampolínu už zabrali kromě dětí 
i mládežníci a dospělí. Bylo to skvělé odpole-
dne. Pán Bůh věděl, že po několika sluneč-
ných dnech je třeba zavlažit zem, ale zároveň 
nám chtěl dopřát příhodné počasí až do 
večera. Možná to mohl udělat i jinak, ale takhle 
jsme o to víc pocítili jeho přítomnost mezi 
námi, štědrost, lásku a za to Mu moc děku-
jeme.

Petr Čala

Den dětí 2015 a sluneční zázrak



§ §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
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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

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.

a

Slavnost Cyrila a Metoděje (5.7.)
1. čtení: Iz 61,1-3a; 2. čtení: 2 Kor 4,1-
2.4-7; Evangelium: Lk 10,1-9 
Žalm: odp.  Jděte do celého světa 
a hlásejte evangelium.
Ref. Idźcie i głoście światu Ewangelię. 

15. neděle v mezidobí (12.7.) 
1. čtení: Am 7,12-15;  2. čtení: Ef 1,3-14; 
Evangelium: Mk 6,7-13  
Žalm: odp. Ukaž nám, Hospodine, své 
milosrdenství a dej nám svou spásu! 
Ref. Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.  

16. neděle v mezidobí (19.7.)
1. čtení: Jer 23,1-6; 2. čtení: Ef 2,13-18; 
Evangelium: Mk 6,30-34 
Žalm: odp. Hospodin je můj pastýř, nic 
nepostrádám. 
Ref. Pan mym pasterzem, nie brak mi 
niczego. 

17. neděle v mezidobí (26.7.)
1. čtení: 2 Král 4,42-44; 2. čtení: Ef 4,1-6; 
Evangelium: Jan 6,1-15
Žalm: odp. Otvíráš svou ruku a sytíš nás, 
Hospodine. 
Ref. Otwierasz rękę, karmisz nas do syta. 

18. neděle v mezidobí (2.8.)
1. čtení: Ex 16,2-4.12-15; 2. čtení: Ef 
4,17.20-24; Evangelium: Jan 6,24-35 
Žalm: odp. Nebeský pokrm dal jim 
Hospodin. 
Ref. Pokarmem z nieba Pan swój lud 
obdarzył. 

+ Neděle 5.7.2015 – Slavnost sv. Cyrila, 
mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů 
Evropy a hlavních patronů Moravy; 6.30 
a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

+ Sobota 11.7.2015 – svátek sv. 
Benedikta, opata, patrona Evropy.

+ Neděle 12.7.2015 – 15. neděle 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky; 8:00 
a 17.00 česky. 

+ Čtvrtek 16.7.2015 – svátek Výročí 
posvěcení ostravské katedrály.

+ Neděle 19.7.2015 – 16. neděle 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

+ Čtvrtek 23.7.2015 – svátek sv. Brigity, 
řeholnice, patronky Evropy.

+ Sobota 25.7.2015 – svátek sv. Jakuba, 
apoštola.

+ Neděle 26.7.2015 – 17. neděle 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky; 8:00 
a 17.00 česky. 

+ Neděle 2.8.2015 -18. neděle v mezidobí; 
6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

+ 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 dalšími 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 
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.

Nedělní liturgie 

v červenci

Pořad bohoslužeb v prosinci

Pořad bohoslužeb v červenci
+ 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 jed-
notlivých mší svatých. Sledujte vývěsku 
v kostele!

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Příští číslo MOSTu 

vyjde 2. srpna 2015. 

Příspěvky můžete zasílat 

do 22. července 2015.

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 politická 
odpovědnost byla na všech úrovních 
prožívána jako vysoká podoba lásky.
2. Misijní úmysl: Za křesťany v Latinské 
Americe, aby tváří v tvář sociálním 
nerovnostem vydávali svědectví lásky 
k chudým a přispívali k bratrštější 
společnosti. 
3. Národní úmysl: Za mladé lidi, aby na 
přímluvu svatého Jáchyma a Anny měli 
odvahu vstupovat do manželství a vycho-
vávat děti.

Apoštolát modlitby
červenec 2015
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