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Josef ustanoven správcem

(pokračování na str. 3)

A faraon sňal z ruky svůj prsten, dal jej na ruku Josefovu, oblékl ho do šatů z jemné látky a na šíji mu zavěsil zlatý 
řetěz. Dal ho vozit ve voze pro svého zástupce a volat před ním: "Na kolena!" Tak ho učinil správcem celé egyptské 
země.

Gen 41, 42 - 43
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Ježíš mluvil hlavně o třech věcech

*  *  *
*  *  *

*  *  *

Ježíš mluvil o mnoha věcech, ale 
vždycky se to nakonec týkalo třech 
klíčových slov: pokoje, lásky a radosti.

O lásce říká Ježíš něco zcela nového

O lásce sice Ježíš řekl mnohokrát, že je 
"přikázáním" vůči Bohu a bližnímu, ale 
o lásce říká i něco nového. Říká nejenom 
„mějte se rádi“, ale hlavně „zůstaňte v mé 
lásce“ (Jan 15,9). To je křesťanské 
povolání: „zůstávat v lásce Boží“! 
Znamená to dýchat a žít z onoho kyslíku, 
žít z onoho vzduchu - zůstávat v Boží 
lásce.

A jaká je Jeho láska? „Jako Otec 
miloval mne, tak jsem já miloval vás.“ (Jan 
15,9). 

Znamená to tedy, že vztah lásky mezi 
Ježíšem a Otcem je i vztahem lásky mezi 
Ním a námi. A nám nabízí, abychom v této 
lásce zůstávali. Láska nepřichází ze 
světa, ale od Boha.

Radost i v souženích a pronásledo-
váních

Radost je jakýmsi znakem křesťana. 
Křesťan bez radosti buď není křesťan, 

Pozvánka na pěší 
třineckou pouť

MO KDU – ČSL a třinecké společenství 
modlících se matek vás srdečně zve na II. 
ročník pouti u příležitosti svátku Panny Marie 
Bolestné. Trasa pouti začíná u třineckého 
kostela sv. Alberta a má délku cca 8 km a vede 
přes Osůvky, Kojkovice a Líštnou.
Sraz všech účastníků v sobotu dne 12. 9. ve 
14.00 hod. u hlavního vchodu do kostela. 
Těšíme se na společnou pouť.
Info na tel: 604 223 971, Pavla Golasowská

Nedýchám

Dech zadržuji už od rána,
nemám čas.

Vím, že bez dechu nemohu žít,
však musím do školy jít.
Pak úkoly, kroužky, povinnosti, 
zábava,
prostě nestačím popadnout 
dech.

V poledne měl jsem chuť se 
nadechnout,
ale bylo tam moc lidí
a každý tě hned vidí, že dýcháš.

Mé tváře sinají, 
však nedýchám radši ani 
potají.

Nakonec dýchají mé póry,
též babička, ta za mě hodně 
dýchá
a taky kněz se nadechne kvůli 
mně,
to mi pro dnešek stačí úplně.

Zase někde chvátám
a být tam musím,
snad zítra to zkusím 
nadechnout se –
vlastně se pomodlit, jestli se 
neudusím…
budu žít?

AVE
Rudinec Stanislav

Svět se dal do pohybu a média 
nás denně krmí informacemi 
o přílivu uprchlíků do Evropy. 
Veřejné mínění se rozdělilo na dva 
tábory, z nichž jeden je striktně 
proti přijímání uprchlíků a druhý 
je jejich přílivu velmi nakloněn. 
Musím říct, že nejsem příznivcem 
ani jednoho z nich, extrémismus je 
mi cizí. Chápu obavy a strach 
z terorismu, ale na druhou stranu 
nechápu, že jsme doposud byli 
klidní, i když v letech 2001 – 2005 
přijala naše republika 18 000 
uprchlíků, kteří u nás našli azyl. 
Otevřeli jsme se světu, chceme mít 
naprostou svobodu a naprosté 
bezpečí, ale to dnes již není možné. 
Cestujeme do exotických a někdy 
i nebezpečných míst, podvolujeme 
se bezpečnostním kontrolám na 
letištích a přijde nám to jako 

Spoutává nás strach a nenávist

Charita Třinec si Vás dovoluje 
co nejsrdečněji pozvat

rámci týdne sociálních služeb
od 5.10. do 9.10. 2015

vždy od 10:00 do 16:00 hodin
na

Pečení placků
Přijďte do našeho centra na ulici 
Lidické 1272 (garáže) na placky 

se škvarkama
a zjistěte informace o službách 

Charity Třinec.
Srdečně Vás zvou služby osobní 
asistence, tísňová péče a služba 

půjčování pomůcek.

samozřejmost. Ale nechceme je 
tady, u nás. I přes výzvy papeže 
Františka, který nabádá křesťany 
k přijetí těch, kdo jsou v nouzi, 
i přesto, že my, křesťané víme, že 
jedním ze skutků milosrdenství  
je přijímat pocestné či lidi v nouzi, 
i přesto je tady nechceme. Nemlu-
vím teď o počtu, ale o tom, že je 
tady nechceme vůbec. Chápu ty 
lidi, kteří mají strach, myslím si, že 
je to přirozené a jen blázen nemá 
strach, když mu hrozí nebezpečí. 
Ale nechápu ty křesťany, které 
k různým nepřátelským výrokům 
žene nenávist. O to více mě překva-
pila nabídka jedné osoby z našeho 
farního společenství, která by 
chtěla poskytnout přístřeší pro 
křesťanskou uprchlickou rodinu. 
Jsem ráda, že takoví lidé ještě žijí. 

Pavla Golasowská

nebo je nemocen. Jiná možnost není. 
Radost je pečeť křesťana. I v bolestech, 
souženích a pronásledováních.

Pokoj ne takový, jaký dává svět

O pokoji Ježíš řekl, že nám jej nedává 
tak, jako jej dává svět.  

Pokoj, lásku a radost nám dává Duch 
Boží

Pokoj, láska a radost – tři klíčová slova, 
která nám zanechává Ježíš. A kdo působí 
tento pokoj, tuto lásku i radost? Duch 
svatý! Velký neznámý našeho života. On 
je darem, který nám dává pokoj, učí nás 
lásce a naplňuje radostí. Kdo z nás se 
modlí k Duchu svatému?

Kéž nám Bůh daruje milost vždycky 
opatrovat Ducha svatého v nás. Onoho 
Ducha, který nás učí mít rád, naplňuje nás 
radostí a vlévá nám pokoj.

/Zdroj: www.vira.cz/
Zpracováno podle promluvy papeže 

Františka 22. 5. 2014. Redakčně 
zkráceno a upraveno.
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(pokračování na str. 4)

Pokračování ze str. 1

Ad multos annos
Minulou neděli jsme si znovu připo-

mněli den, kdy byl posvěcen náš farní 
kostel. V liturgickém kalendáři je tato 
slavnost označena jako „výročí posvěcení 
farního kostela“, lidově tomuto dni říkáme 
jako posvícení či krmáš. A u nás to bylo 
právě 130 let, kdy biskup Sniegoń vyňal 
nádhernou negotickou stavbu z profán-
ního užívání, rozuměj zatím ještě světskou 
stavbu, a zasvětil ji Bohu, stal se z ní Boží 
dům, Boží svatyně… A 130 let se zde 
scházejí křesťanští věřící k oslavě a k setká-
vání se svým Stvořitelem. 

Někteří z nás možná čekali v neděli 
27.9.2015 nějakou velkolepou oslavu, 
něco mimořádného… Krátce před slavno-
stí posvěcení kostela jsme se sešli na 
krásné oslavě ke cti třineckých patronů 
sv. Alberta a Bolestné Panny Marie včetně 
posezení na farní zahradě. A tento farní 
festyn bylo nutné pojmout i jako setkání 
u příležitosti posvěcení kostela. Ostatně – 
v čem je rozdíl při slavení třeba pade-
sátého, stojedenáctého, stotřicátého či 
dvoustého výročí nějaké události. Důle-
žitější přece je to, co nám tato připomínka 
má sdělit, a ne pokolikáté si tuto událost 
připomínáme, byť v člověku je něco, co ho 
nutí slavit „kulatiny“, popř. „půlkulatiny“ 
okázaleji, než „běžná“ výročí.   

Tak tedy - náš farní kostel… Je tady, 
patří společenství třineckých farníků, ale 
patří také k našemu městu a je jednou 
z jeho nejkrásnějších, ne-li nejkrásnější 
dominantou. Málo je v našem městě 
staveb, kterými by se mohlo pochlubit. Je 
jenom škoda, že během 130 let existence 
kostela stromy kolem něj značně 
povyrostly a z města můžeme vidět jenom 
63 metrovou věž a v případě příznivého 
větru uslyšet chrámové zvony.  Kolem 
našeho kostela chodíváme minimálně 
každou neděli. Avšak dokážeme se na náš 
kostel také podívat, pozvednout hlavu 
a svůj zrak vzhůru k jeho klenbám, vnímat 
jeho krásu a důstojnost? A uvědomujeme 
si, že i po 130 letech je v zachovalém stavu, 
stále nádherný a oslavující Boží vzneše-
nost nejen děním, které probíhá uvnitř, ale 
i vnější okázalostí? Ano – okázalost – 
hitem dnešních dní je chudá církev, 
a mnozí tím rozumějí i to, že není třeba 
velkolepých chrámů, středověkých kate-
drál, krásných kostelů… A co říká Písmo 
svaté? „Nebesa zvěstují o Boží slávě, 
obloha hovoří o díle Jeho rukou (Žl 19). 
Člověk svoji víru a úctu vyjádří i tím, že 
třeba vybuduje chrám. V jednom příběhu 
cirkusový umělec vstoupil do kostela, 
postavil hrazdu a začal cvičit. Na 
pohoršení přihlížejících odvětil, že nic 
jiného neumí a Bohu chce věnovat to 
nejlepší ze svého umění. Stavitelé tedy 
stavěli chrámy, a ti, kdo stavět neuměli, na 
tyto chrámy přispívali svými dary a mo-

dlitbami. A tak nějak vznikl i třinecký 
kostel a dodnes slouží účelu, pro který byl 
vybudován.

Náš kostel je i po 130 letech na pohled 
stále mladý. Jako by byl postaven před pár 
lety. Je to jistě zásluha všech generací 
farníků a kněží, kteří o něj pečovali, starali 
se, udržovali a opravovali. A nebylo jich 
málo. Jistě bychom mohli některé jme-
novat, zvláště ty, kteří se pro svůj kostel 
obětují v současné době, ale to ponechme 
historii a především Pánu Bohu, u kterého 
je vše důkladně zapsáno v knize života.

Tak tedy nebudu na tomto místě nikoho 
jmenovat, ale chtěl bych moje předchozí 
slova podepřít příkladem z posledních dní. 
Mohli jsme si všimnout, že asi měsíc 
nefungoval mikrofon u varhan. Důvodem 
byl přerušený kabel od zesilovače, ale toto 
bylo třeba teprve zjistit. Nebylo to 
jednoduché, stálo to značnou námahu 
vyloučit vadu mikrofonu či zásuvky 
a zjistit skutečnou příčinu poruchy. To byl 
však počátek. Dále bylo třeba sehnat 
správný typ kabelu a poté jej natáhnout ze 
zákristie podkrovím kostela, skrze varha-
ny až k zásuvce, od které jde další kabel 
k mikrofonu. Zní to velmi jednoduše, ale 
z vyprávění těch, kteří tuto opravu 
provedli, je mi jasné, že já bych se do toho 
asi nepustil – provléci kabel úzkým 
prostorem kolem dalších drátů a kabelu, 
dostat jej nad chrámové klenby, poté 56 
metrů kabelu táhnout prachem a špínou, 
která se v průběhu desítek let existence 
kostela v podkroví usadila, přitom 
nespadnout dolů, dále kabel protáhnout 
skrze varhany… Dnes už mikrofon funguje 
a varhaník nemusí improvizovat s mikro-
fonem přenosným, aby účastníci mše 
svaté alespoň něco z varhaníkova zpěvu 
mohli zaslechnout. Ano, byla to jedna 
z poruch, o které v kostele není nikdy 
nouze. Ne nadarmo se říká, že „je práce 

Neděle 13. září 2015
Slavnost sv. Alberta Jeruzalémského, hlavního patrona farnosti

mše svaté v 6:30, 8:00, 10:00 a 17:00 hod.
adorace a svátostné požehnání v 16:30 hod.

farní festyn od 14:00 hod.

Niedziela 27 września 2015
130 rocznica poświęcenia naszego kościoła parafialnego

msze święte o godz. 6:30, 8:00, 10:00 i 17:00
adoracja i błogosławieństwo sakramentalne o godz. 16:30

Farní rekolekce
Od neděle 25.10.2015 do čtvrtku 

29.10.2015 proběhnou tradiční farní 
rekolekce pod vedením O. Czesława 
Blocha. Ve všední dny budou 
slouženy mše svaté s rekolekční 
promluvou v 6.35, 9.00 a 17.00 
hodin.

jako na kostele“. Nejčastěji jsou to 
poruchy osvětlení kostela, elektřiny, ale 
bývaly to i časté poruchy provozu zvonů 
a věžních žaluzií, ke kterým však po 
nedávné generální opravě celého pohonu 
zvonů snad dlouhé roky už nebude 
docházet. Samozřejmě nutné jsou periodi-
cké kontroly a opravy varhan, nátěry 
podlah pod lavicemi, běžné opravy ko-
stelního inventáře. Tak např. si můžete 
všimnout nedávno krásně zrenovovaného 
klekátka u sochy Panny Marie v boční 
kapli. 

No, bylo by toho mnohem více, o čem by 
se dalo v souvislosti s výročím posvěcení 
našeho farního kostela uvažovat. Náš 
kostel, přes určité nedostatky (a ruku na 
srdce, kde všechno funguje naprosto 
bezchybně?) stojí a funguje v plné kráse. 
Přejme mu, ale především sami sobě, aby 
se v něm mohly scházet i příští generace 
našich potomků, oslavovat, klanět se 
a vzdávat čest Bohu Otci, setkávat se 
a přijímat Božího Syna Ježíše Krista, růst 
a sílit naplnění Duchem Svatým. Kéž se 
ještě dlouhá léta náš farní chrám týčí nad 
naším hutnickým městem, a ze svato-
stánku na Třinec i okolí rozlévá požehnání 
Boha Otce, Boha Syna i Svatého Ducha. 

SJK
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Pokračování ze str. 1

Prosluněný den

V ten den sluníčko svítilo už od rána nějakou 
větší intenzitou. Vánek, který proběhl kolem, 
mně lehce pohladil. Asi proto, že v tento den 
jsme jeli na výlet, který jsme plánovali skoro rok. 
Vyvenčit Rambíka, zabalit svačinku a to hlavní, 
zajet pro naše přátele Maňku a Rudka. V autě 
nastalo najednou takové zvláštní ticho. 
Souznění duší a radost, že opětovně po létech 
zas někam spolu jedeme. Směr cesty Kysuce, 
ten chudobný kraj, zalitý bohatstvím svého 
okolí. Vrchy, lesy, mýtiny, paseky ale 
i nedotčená příroda. Cestu lemovaly nové 
moderní domečky, kde nikde nechyběly krásné 
ještě rozkvetlé květy. Když jsem zavřela oči, tak 
jsem snad cítila i tu vůni růží.

Náš cíl cesty byl u konce – Turzovka, hora 
Živčáková, kde se nachází poutní místo zjevení 
Panny Marie. Jdeme pěšky, čeká nás necelá 
hodinka chůze. Kráčíme pomalu cestou v lese, 
která skýtá 14 zastavení křížové cesty Pána 
Ježíše. Na stromech jsou umístěny obrázky 
většinou Panny Marie, lemované modrou 
stuhou. Pokoj, ticho, klid a nesmírná pokora. 
Potkáváme poutníky „Dobrý den, Pochválen 

Rodina Neposkvrněné
Prosím všechny členy Rodiny Neposkvrněné 

o nahlášení obětovaných dnů pro Svatého otce 
za celý rok 2015 a to do 20. září 2015. Do 
„Duchovní kytice“ Svatému Otci Františkovi jsou 
zahrnuty vaše oběti, modlitba sv. růžence, mše 
svatá, radosti, bolesti a zaslány jako dárek 
k Vánocům. Počet obětovaných dnů s vaší 
adresou napište na lístek a odevzdejte přímo mně 
nebo do zákristie.

Všem Pán Bůh zaplať.
Anna Šišková

12. září byl jeden z dalších krásných letních dnů, kterými jsme se mohli letos těšit. 
Pěší pouť do kapličky na Osůvky, kterou již podruhé organizovala místní organizace 
KDU-ČSL, byla proto ideálním řešením pro strávení sobotního odpoledne. Bylo 
velice příjemné, že jsme spojili modlitbu růžence s krásnou procházkou. Možná 
někoho napadne, že kdyby pršelo nebo byla zima, že by pout-níci měli větší zásluhu 
a Pánu Bohu by ta oběť byla milejší. Myslím, že nezáleží na počasí, na počtu 
kilometrů, ale především na našem „otevřeném srdci“. Pokud by někdo putoval třeba 
do Lurd, ale jeho srdce bylo bez lásky, asi mu to nepřinese velký užitek.

Chtěla bych touto cestou moc poděkovat všem, kteří přišli a pomohli nám tak 
vytvořit opravdu krásné společenství. Děkuji jménem všech také Katce Cubrové za 
výborné zákusky a jiné dobroty. Jak je tedy zřejmé, u kapličky nás čekalo 
občerstvení a mohli jsme sednout ke stolu jako velká rodina. 

I když naše putování bylo spíše příjemnou procházkou, každé zastavení 
u jednoho z křížů, které jsou po cestě a modlitba desátku růžence, bylo i našim 
svědectvím náhodným kolemjdoucím. Svědectvím toho, že Bůh je pro nás 
v dnešním neklidném světě jedinou jistotou. 

Hana Worková 

Pěší pouť na Osůvky

buď Ježíš Kristus“. A ti neznámí lidé se nám na 
této cestě zdáli být blízcí. Někteří putovali za 
historií hory, jiní si udělali výlet a jiní šli 
poděkovat a poprosit o zdraví, o uzdravení 
sebe, svých blízkých a přátel. V tu chvíli slovo 
pokora jsem začala chápat ne jen v hlavě, ale 
i v srdci a sama sobě jsem se v ten moment 
zdála být lepší. Před námi se objevila krásná 
kaplička Panny Marie. S Maňkou jsme poklekly 
a odevzdaly svou motlitbu Panně, která nad 
námi stála s otevřenou náručí. Svou růžencovou 
motlitbou jsem poděkovala za svůj život, modlila 
jsem se za své děti, vnuky, krásného pra-
vnoučka i za toho, který do naší rodiny přijde. 
Neodešla jsem bez prosby o úplné uzdravení 
dvou kamarádek, které statečně bojují se svou 
nemocí. Ale taky jsem si vzpomněla na všechny 
mé blízké přátele.

Cestou domů jsme nabrali trochu vody 
z pramene Panny Marie, samozřejmě nejen pro 
sebe.

Naše pouť skončila a opět jsme kráčeli 
pomalu, pokojně s naplněním pokoje, že naše 
putování splnilo svůj účel. Snad nám ta pokora, 

s kterou jsme šli a ještě 
větší odcházeli, dlouho 
vydrží.

Anjelským pozdravom 
zvučia naše hory,
Tebe sa, Maria, všetko 
vrúcne korí,
Kráľovná Turzovky, roz-
prostri nad nami
plášť svojej ochrany, pre-
bývaj tu s nami.
Zdravas Mária ...

RK

Pouť k Panně Marii

 Sedmibolestné 

na Cvilín nad Krnovem

Druhou poutí, na kterou letos zamířily 
naše kroky, byla pouť Rytířů Neposkvr-
něné (Rycerstwa Niepokalanej) a čtenářů 
časopisu Immaculata, která se konala 
v sobotu 8. srpna na Cvilíně nad Krno-
vem.

Na této pouti jsme pocítili smutek 
a osamělost z toho, že i když je v naší 
farnosti, podle slov koordinátorky M.I. 
(Militia Immaculata = Rytířstva Nepo-
skvrněné), paní Jitky Navrátilové rytířů 
a rytířek nemálo, přijeli jsme na Cvilín za 
naši farnost jen dva.

Srdečně nás přivítal br. Bogdan Heczko 
OFM Conv. (rodák z Třince) a o. Bogdan 
Sikora, Provinciál Řádu minoritů. Byli oba 
rádi, že opět po dlouhé době slyší svůj 
„mateřský jazyk“ - po naszymu!

Na programu pouti byla křížová cesta 
v přírodě, ale pro příliš vysoké venkovní 
teploty se nakonec konala v poutním 
kostele. Následovala votivní mše svatá 
o sv. Maxmilianu Kolbem, kterou cele-
broval o. Bogdan Sikora. Po mši svaté jsme 
byli pozváni do Poutního domu na 
společné občerstvení a přátelské setkání 
s bratry minority z Cvilína a ostatními 
rytíři a rytířkami Neposkvrněné, převá-
žně z našeho kraje. V 15 hod. za dopro-
vodu kytary, na kterou hrál a také zpěvem 
doprovázel br. Bogdan Heczko, jsme se 
před Nejsvětější Svátostí Oltářní pomo-
dlili Korunku k Božímu Milosrdenství. 
Následovala svědectví a poděkování 
Panně Marii za vyslyšené prosby, milosti 
a dary. Na závěr nám bylo uděleno 
svátostné požehnání.
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Pokračování ze str. 4

Po dvou letech jsme se opět mohli sejít na farní 
zahradě, kde se 13. září 2015, konala zahradní 
slavnost neboli farní festyn - prostě naše tradiční 
farní pouť. Tradiční, jak tradiční, protože byla 
z několika důvodů na jeden rok přerušena. 
Letošní, již 15. ročník naší třinecké farní poutě, se 
ale hlavně díky Wiesiovi Waniovi, který kolem 
sebe dokázal zorganizovat partu skvělých lidí, 
uskutečnil, a všichni se tím pádem mohli skvěle 
pobavit. Jídlo i pití bylo výborné, program pro děti, 
o který se postarala zdejší mládež také, a počasí 
– to jsme si nemohli přát lepší. Bohem 
požehnané odpoledne jsem sice letos poprvé 
sledovala z té strany „za pultem“, ale i tak si 
myslím, že i přes menší nedostatky, se všichni 
bavili dobře. Za organizátory děkuji všem těm, 
kteří přispěli třeba do tomboly nebo napekli různé 
koláče, třinecké mládeži, že našim dětem 
připravila odpoledne bez „nudy“, všem 
prodávajícím díky za jejich ochotu a úsměvy, 
kterými nešetřili, Wiesiovi – za hudbu, moderaci 
a veškeré koordinování akce, a koneckonců 
i všem těm, kteří přišli. Jen tak jsme totiž mohli 
vytvořit jednu velkou farní rodinu, která by se na 
takovýchto akcích měla potkávat častěji. Jen tak 
totiž budeme tvořit i v kostele „jeden chléb a jedno 
tělo“. Co říct závěrem – na další akci přijďte zas.

 KC

Farní pouť

Před odjezdem domů jsme si mohli 
zakoupit svíce, bylinné čaje a oplatky 
(práce rukou bratrů minoritů).

Byl to krásně prožitý den. Mohli jsme se 
zcela odevzdat Panně Marii, poprosit ji, 
aby nás dále vedla a byla naším vzorem. 
Těšíme se opět za rok (možná i dříve, když 
vyjdeme z utajení a dáme vědět, že rytíři 
a rytířky Neposkvrněné v Třinci jsou) 
a doufáme, že nás na Cvilín pojede více.

A. i W. Wacławkowie
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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.

Začínáme si ode dneška přibližovat 
dary Ducha svatého. Víte, že Duch 
svatý tvoří duši, životní mízu církve 
i každého jednotlivého křesťana. Je Boží 
láskou, která z našeho srdce činí svůj 
příbytek a vstupuje s námi do 
společenství. Duch svatý je stále s námi, 
vždycky v nás, v našem srdci. 

Duch samotný je „Božím darem“ 
(srov. Jan 4,10). Je to dar Boží a uděluje 
tomu, kdo jej přijímá, rozmanité 
duchovní dary. Církev jich vypočítává 
sedm. Toto číslo symbolicky vyjadřuje 
plnost, úplnost. 

MOUDROST

První dar podle seznamu, který jsme 
uvedly minule, je tedy moudrost. Nejde 
však o pouhý lidský důvtip, který je 
plodem poznání a zkušenosti. Bible 
podává, že Šalomoun ve chvíli své 
korunovace na izraelského krále prosil 
o dar moudrosti (srov. 1 Král 3,9). 
Moudrost je milost dívat se na každou 
věc Božíma očima, naslouchat Božíma 
ušima, milovat Božím srdcem, posu-
zovat věci Božím soudem. Je zkrátka 
viděním světa, viděním situací, oko-
lností, problémů a všeho Božíma očima. 
To je moudrost. Někdy hledíme na věci 
podle svého zalíbení či podle stavu 
svého srdce, tedy s láskou či nenávistí, 
se závistí… To však není Boží vidění. 
Moudrost v nás působí Duch svatý, 
abychom viděli všechny věci Božíma 
očima. To je dar moudrosti.

Vyplývá to samozřejmě z důvěrnosti 
s Bohem, z niterného vztahu k Bohu, ze 
vztahu dětí s Otcem. Máme-li tento 
vztah, Duch svatý nás obdarovává 
moudrostí. Jsme-li ve společenství 
s Pánem, Duch svatý jako by promě-
ňoval naše srdce a dával mu vnímat 
veškerou svoji vřelost a ná-klonnost. 
Duch svatý nás nečiní moudrými v tom 
smyslu, že bychom měli odpověď na 
všechno a všechno věděli, ale v tom 
smyslu, že víme o Bohu, víme, jak 
působí Bůh, a rozpoznáme, kdy je něco 
od Boha, nebo od Boha není. Srdce 

Okénko pro biřmovance (a nejenom)

"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.

moudrého člověka vnímá Boha, cítí 
chuť Boha.

„Budete dodržovat příkazy 
Hospodina, svého Boha, které 
vám ukládám. Dodržujte je 
a zachovávejte, neboť tak budete  
moudří a rozumní před zraky 
národů.

/Srov. Dt 4,2.6/

Když je někdo z vás pozadu 
v moudrosti, ať prosí Boha, 
a bude mu dána, protože Bůh 
všem dává štědře a bez vyčítání.

/Jak 1,5/

Moudrost se pojí s darem rozumu a 
spolu pak vytvářejí: 
- dar pravého poznání sebe a svých 
darů; moudrost, jak správně poznat 
své dary a schopnosti
- dar rozlišování (povolání v církvi i ve 
světě; Boží vůle)
- dar správně uspořádat čas (na 
modlitbu, Písmo, rodinu, přátele)
- dar číst Boží slovo
- dar moudrosti k vedení rodiny, 
společenství

Někteří jistě znáte píseň nazvanou 
Modlitba krále Šalomouna, která 
nám také ukazuje cestu moudrosti, 
kterou se můžeme vydat a třeba jejími 
slovy prosit o tento dar. Její text zní: 

Moudrost mi, Pane, dávej, abych po 
Tvé cestě chodil, moudrost mi, Pane, 
dávej, ať ve tmě nebloudím. Moudrost 
mi dávej, sám ji nemám, moudrost mi 
dávej, ať Tě hledám. Moudrost mi, 
Pane, dávej, ať ve tmě nebloudím.

O Králi Šalomounovi, který moudře 
vládnul a rozhodoval, si můžeme přečíst 
v Knize Královské. Obrázek pojednává 
o dvou ženách, které k němu přišly 
a prosily o pomoc..

S touto moudrostí pojďme vpřed, 
tvořme rodinu, církev a všichni se 
posvěcujme. Prosme nyní o milost 
moudrosti. A prosme o tento dar Matku 
Boží, která je Trůnem moudrosti. Kéž 
nám dá Ona tuto milost. 

Modlitba na závěr

Přijď, Duchu svatý, a naplň mé srdce 
darem moudrosti.

Ať poznávám všechny skutečnosti ve 
světle tvé pravdy.

Milé děti a mládeži, 
milí rodiče a farníci,

když jsme zahájili nový školní rok 
zpívání s dětskou scholou DROPS, 
zjistili jsme, tak trošku nezájem 
mládeže (a starších dětí) dále s námi 
zpívat. Ať už to jsou jakékoliv příčiny, 
není to dobře a rozhodli jsme se s tím 
něco udělat. První změnou bude 
posunutí času zkoušek dětské scholy 
ve čtvrtky z 15:45 na 16:40, a to 
v termínu od 5.11.2015 (to znamená, že 
celý říjen budou zkoušky ještě v 15:45). 
Posun akceptovalo (formou ankety) 
98% rodičů zpívajících dětí.   Myslíme 
si, že tato změna umožní i jiným 
rodičům přivézt děti na zkoušku 
a třeba využít doby čekání a zajít si na 
mši svatou do kostela. Schola bude 
určena hlavně pro děti od 5 do 12 let 
(cca 6. třída). Dochází i ke změně 
hlavních vedoucích. K Lucce Mokro-
szové se připojí Roman Buba.

Od 9. října a následně každý pátek, 
bude pro starší děti a mládež (13 let 
a výše) vytvořena další schola jako 
pokračování té dětské. Prozatím jsme 
se dohodli, že první zkoušky budou 
začínat od 15:30 v salce na faře. 
Vedoucím této scholy bude Wieslaw 
Wania. Budeme rádi za každou 
zpěvačku a zpěváka či hudebníka. 

Pro ty, kdo rádi zpívají, je tu ještě 
možnost rozšířit řady chrámového 
sboru LAUDAMUS, který zkouší 
každou středu v 18:00 hodin v salce na 
faře.

Možností je mnoho a jenom na Vás 
záleží, jak s talenty, které jste od Pána 
obdrželi, naložíte. Neváhejte se zapojit 
do života farnosti třeba tímto 
způsobem! Těšíme se na Vás! 

Laudate Dominum!  

Zpívej Bohu, zpívej rád!

Ať v tomto světle dokážu rozlišovat, co 
je důležité a co je druhořadé.

Ať nade všechno miluji nebeského 
Otce a v lásce k němu. 

Ať se učím náležitě milovat všechno, 
co on stvořil.

                                                   Zdroj: 
www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id

=19974
www.pastorace.cz/Tematicke-

texty/Dary-Ducha-svateho.html/



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

*  *  *

*  *  *

*  *  *

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.

*  *  *

 

Přijďte se i Vy zastat těch 
nejmenších. 

Poklidný pochod vychází 
16. října 2015 v 16 hodin 
z prostranství před KD Leoše 
Janáčka, ulice Dlouhá, nad 
Permonem Havířov – Podlesí.

Pochod pro život 
v Havířově 

Modlitba za naši zem

Nejvyšší Pane, 

přítomný v celém vesmíru

i v tom nejmenším ze svých tvorů, 

Ty, který zahrnuješ svojí něhou

všechno co existuje, 

sešli na nás sílu svojí lásky, 

abychom pečovali

o život a krásu. 

Zaplav nás pokojem, 

abychom žili jako bratři a sestry

a nikomu neškodili. 

Otče chudých, 

pomoz nám vykoupit ty, kdo jsou 

na této zemi

opuštěni a zapomenuti

a kteří jsou v tvých očích tak 

drahocenní. 

Ozdrav náš život, 

abychom chránili svět

a nepustošili jej, 

abychom rozsévali krásu

a nikoli znečištění a zkázu. 

Dotkni se srdcí

těch, kdo hledají pouze výhody

na úkor chudých a této země. 

Nauč nás objevovat hodnotu 

každé věci, 

rozjímat s úžasem, 

poznávat, že jsme na naší cestě 

k tvému nekonečnému světlu 

hluboce spojeni

se všemi tvory. 

Díky, že jsi s námi po všechny 

dny. 

Buď nám, prosím, oporou v 

našem boji

za spravedlnost, lásku a pokoj. 

Výzva pro všechny 
modlící se matky

Vážené maminky, 
jelikož jsem zjistila, že jsme se jako 
Společenství „Modlících se matek“ 
v Třinci opět rozrostli o další skupinku, je 
načase se trošku „zorganizovat“. 
Prosím proto všechny dámy, které tyto 
skupinky „vedou“, aby mi poslaly jak své 
telefonní číslo, tak svůj email, ve kterém 
by uvedly nejen počet a jména všech 
maminek, které chodí do jejich skupinky, 
ale i kdy a kde se daná skupinka schází. 
Ráda bych informace o skupinkách 
uvedla na webovky farnosti (samo-
zřejmě, že beze jmen všech maminek) a 
také jsou tyto informace nutné k tomu, 
abychom se v případě určitých akcí 
mohly rychleji domluvit i mezi sebou. 
Dané informace prosím zasílejte na
cubrova.katerina@seznam.cz nebo mě 
kontaktujte na tel. čísle 731147854. 
Prosím Vás o dodání těchto informací 
nejpozději do konce října.

Katka Cubrová

Citáty a moudra 

Velikost člověka je v tom, jak se 
kdo dokáže vyrovnat s bolestí.

P. Václav Malý

Každý pokřtěný je povolán svěd-
čit o Ježíši, který vstal z mrtvých.

papež František

Jestliže dá člověk souhlas k či-
nům špatných lidí, spolupracuje 
se zlem.

sv. Augustin

Když se modlíš, mluvíš k Bohu. 
Když čteš Písmo svaté, mluví 
k Tobě Bůh.

sv. Augustin

Pracovat tolik, kolik dovolí zdra-
ví, ale ne více. Ať se však každý 
střeží nečinnosti.

sv. Jan Bosco

Z vůle Boží jsou na zemi chudí, 
aby mohli bohatí tím, že je pod-
porují, vynahrazovat své hříchy.

sv. Augustin

Modlitba křesťanů a celého 

stvoření

Chválíme tě, Pane, se všemi tvými 

tvory, 

kteří vyšli z tvojí mocné ruky. 

Jsou tvoji a plni tvé přítomnosti 

a něhy. 

Tobě buď chvála! 

Synu Boží, Ježíši, 

Tebou byly stvořeny všechny věci. 

Přijal jsi podobu v Mariině 

mateřském lůně, 

stal ses součástí této země a

díval jsi se na tento svět lidskýma 

očima. 

Dnes jsi živý v každém tvoru

slávou svého vzkříšení. 

Tobě buď chvála! 

Pane Bože Trojjediný, 

skvoucí společenství nekonečné 

lásky, 

nauč nás o Tobě rozjímat

v kráse veškerenstva, 

kde všechno mluví o Tobě. 

Probuď naši chválu a naši vděčnost

za každou bytost, kterou jsi stvořil, 

daruj nám milost cítit se vnitřně 

spojeni

se vším, co existuje. 

Bože lásky, ukaž nám naše místo

na tomto světě, 

jakožto nástrojům tvého citu

vůči všem bytostem této země, 

protože ani jedna z nich není Tebou 

zapomenuta. 

Osviť držitele moci a peněz, 

aby neupadli do hříchu lhostejnosti, 

milovali obecné dobro, podporovali 

slabé, 

a pečovali o svět, který obýváme. 

Chudí i země křičí: 

Pane, ujmi se nás svojí mocí a svým 

světlem

k záchraně každého života

a přípravě lepší budoucnosti, 

aby přišlo Tvoje království

spravedlnosti, pokoje, lásky a 

krásy. 

Tobě buď chvála! 

Amen
Z Encykliky Laudato si



§ §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 262/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

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

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  by lo  
vykořeněno obchodování s lidmi, které je 
moderní podobou otroctví.

2. Misijní úmysl:  Za křesťanská 
společenství na asijském kontinentě, aby s 
misijním duchem ohlašovala evangelium 
těm, kdo na ně ještě čekají. 

3. Národní úmysl: Za zodpovědné 
a poctivé křesťany, kteří budou v církvi 
dobrými hospodáři duchovního i hmo-
tného bohatství.

27. neděle v mezidobí (4.10.)
1. čtení: Gn 2,18-24; 2. čtení: Žid 2,9-11; 
Evangelium: Mk 10,2-16
Žalm: odp. Ať nám Hospodin žehná po 
všechny dny našeho života. 
Ref. Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi.

28. neděle v mezidobí (11.10.) 
1. čtení: Mdr 7,7-11; 2. čtení: Žid 4,12-13;  
Evangelium: Mk 10,17-30
Žalm: odp. Nasyť nás, Pane, svou slitovností, 
abychom se radovali. 
Ref. Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem.  

29. neděle v mezidobí (18.10.)
1. čtení: Iz 53,10-11; 2. čtení: Žid 4,14-16; 
Evangelium: Mk 10,35-45 
Žalm: odp. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé 
milosrdenství, jak doufáme v tebe. 
Ref. Okaż swą łaskę ufającym Tobie.  

30. neděle v mezidobí (25.10.) 
1. čtení: Jer 31,7-9; 2. čtení: Žid 5,1-6; 
Evangelium: Mk 10,46-52  
Žalm: odp. Velkou věc s námi učinil Hospodin, 
naplnila nás radost. 
Ref. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.  

Slavnost Všech svatých (1.11.)
1. čtení: Zj 7,2-4.9-14; 2. čtení: 1 Jan 3,1-3; 
Evangelium: Mt 5,1-12a 
Žalm: odp. To je pokolení těch, kdo hledají 
tvář tvou, Hospodine. 
Ref. Oto lud wierny szukający Boga.  

32. neděle v mezidobí (8.11.)
1. čtení: 1 Král 17,10-16; 2. čtení: Žid 9,24-28; 
Evangelium: Mk 12,38-44 
Žalm: odp. Duše má, chval Hospodina. 
Ref. Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę 
swego.  

+ Neděle 4.10.2015 – 27. neděle v mezidobí; 
6.30 a 10.00 polsky, 8:00 a 17.00 česky.

+ Neděle 11.10.2015 – 28. neděle v mezidobí; 
6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

+ Pátek 16.10.2015 – Slavnost sv. Hedviky, 
řeholnice, hlavní patronky Slezska.

+ Neděle 18.10.2015 – 29. neděle v mezidobí; 
6.30 a 10.00 polsky, 8:00 a 17.00 česky.

+ Neděle 25.10.2015 – 30. neděle v mezidobí; 
6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

+ Středa 28.10.2015 – svátek Šimona a Judy, 
apoštolů.

+ Neděle 1.11.2015 – Slavnost Všech svatých; 
6.30 a 10.00 polsky, 8:00 a 17.00 česky.

+ Odpustky pro duše v očistci: Dnes odpoledne 
a zítra po celý den je možno při návštěvě 
kteréhokoli kostela získat plnomocné 
odpustky, přivlastnitelné pouze duším 
v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek 
(svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na 
úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit 
se při návštěvě kostela modlitbu Páně 
a vyznání víry.

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

+ Pondělí 2.11.2015 – Vzpomínka na všechny 
věrné zemřelé; 15.30 mše svatá na hřbitově.

+ Pátek 6.11.2015 – první pátek v měsíci.
+ Neděle 8.11.2015 – 32. 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.

+ V říjnu, měsíci posvátného růžence, budeme 
kromě všedních dní rozjímat nad jedno-
tlivými tajemstvími i každou neděli od 16.15. 
Modlitbu povedou jednotlivá farní spole-
čenství.

+ 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. 

Nedělní liturgie 

v říjnu

Pořad bohoslužeb v prosinci

Pořad bohoslužeb v říjnu

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Příští číslo MOSTu 

vyjde 8. listopadu 2015. 

Příspěvky můžete zasílat 

do 28. října 2015.

Apoštolát modlitby 
říjen 2015

 Z vody a Ducha svatého 
se narodila 

Michal Böhm

Denis Krzemien

Lilly Szebestová

Do věčnosti nás předešli

R.I.P.

Marie Palicová 92

Vanda Friedlová 87

Walter Kiedroň 87

Eduard Kaleta 50

Petr Mitręga 48

Josef Polášek 89

Pavel Dytko 86

Otýlie Heczková 86

Anna Worek 80

Svátost manželství přijali 

David a Lucie Sniegoňovi

Jan a Šárka Popiolkovi 

+ 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 Milo-
srdenství.

+ 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!
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