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Mojžíš v košíku

(pokračování na str. 3)

Tu k řece přišla faraónova dcera a koupala se tam a její služky se zatím procházely po břehu řeky. Zpozorovala košík 
v rákosí a poslala pro něj služku. Otevřela jej a spatřila dítě: byl to chlapec a plakal.

Ex 2, 5 - 6
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Pošli mě, půjdu já

*  *  *
*  *  *

*  *  *

Slova této písně, která je hymnou 
papežských misijních děl, mi přijdou na 
mysl vždycky, když cítím, že nějaké 
dobré dílo potřebuje ochotné ruce. 
Pravidelně se mi v hlavě ozývají taky 
koncem roku, když se blíží Tříkrálová 
sbírka. Vždycky jsem ale našla dost 
dobrých důvodů, abych se prostě 
nemohla zapojit. Dřív byly děti malé a 
věčně nemocné, takže by nezvládly 
nevlídné počasí. Když jsem pak začala 
chodit do práce, tak si přece taky 
potřebuji někdy odpočinout. Navíc 
vždycky propásnu období, dokdy se 
mám přihlásit, a pak už je zkrátka pozdě.

Až loni. Říkám si - holky už jsou dost 
velké, práce stejně nikdy míň mít 
nebudu, tak co to prostě jednou 
nezkusit? Přinejhorším vybereme pár 
korun a skončíme. No jo, ale když už je po 
Vánocích, Silvestr klepe na dveře a v 
charitě určitě už neúřadují. Ale co, 
zavolám Hance, ta tam teď pracuje, 
možná se to ještě nějak zařídí nebo aspoň 
budu příští rok o pár informací chytřejší. 
Tak jsem zvedla telefon a zavolala. I když 
samotné chození ode dveří ke dveřím 
byla taky určitá oběť, právě to odhodlání 
zavolat, bylo na celém koledování asi to 
nejtěžší. 

Šlo to pro mě až překvapivě hladce, 
domluvila jsem se s Hankou, kdy mají 
otevřeno. Zjistila jsem, že věci potřebné 
pro koledníky vydávají na Terase za 
hotelem Steel. To mě potěšilo, měla jsem 
totiž strach, že to bude kdo ví kde a taky 
jak se tam dostanu. Nafasovala jsem 
všechno potřebné: papírové koruny, 
pláště, cukříky a kalendáře na rozdávání, 
kasičku a dokonce i ohřívací polštářky na 
ruce, to se holkám hrozně líbilo. Nad 
mapou Třince jsme se domluvili na 
rajónu, kde budeme chodit. Přiznám se, 
že mi bylo trochu úzko, když jsem viděla 
tu spoustu prázdných míst, kam noha 
koledníka nevkročí. Protože mám k 
dispozici auto a Třinec jako rodačka 
dobře znám, bylo mi jedno, kam půjdu. 
Nakonec jsme po společné poradě 
vybrali bytové domy na náměstí TGM. Je 
tam hodně bytů na jednom místě a „pod 
laubama“ nesněží. Ještě kasičku a mohli 
jsme vyrazit. 

Pro koledování jsem si pak vybrala dva 
dny přes týden. Přesný den si nepa-
matuju, vím jen to, že jeden byl před 
a jeden po výplatě, resp. po důchodu, což 
se poznalo podle toho, jak moc těžkla 
pokladnička. Po práci jsem vyzvedla 
holky z družiny a ze školky, zaparkovali 
jsme pod laubama a ustrojili jsme se. Já 
jsem se ještě musela zhluboka nade-

chnout. Nejsem zrovna extrovert, tak mi 
chůze s papírovou korunou na hlavě 
a s pláštěm přes ramena - i když na jiných 
se mi to líbí - dělala trochu problém. 
Uklidňovala jsem se vědomím, že 
Tříkrálová sbírka je běžná, léta zavedená 
a notoricky známá věc, tak snad 
nepůsobím zas tak divně, jak se cítím. 
Navíc co bych neudělala pro dobrou věc. 
Nicméně letos asi přibereme některé 
z dětí přátel, pokud budou chtít jít, 
abychom měli 3 krále - děti a já jako 
doprovod můžu jít v civilu. 

Pod laubama jsou vchody na zazvo-
nění, občas se nám stalo, že nám nikdo 
z vchodu neotevřel, občas na nás někdo 
zabručel přes dveře nějakou nepří-
jemnou poznámku, ale vesměs jsme se 
setkali s přijetím, někdy až dojemným. 
Lidé byli překvapení, mnozí říkali, že 
jsou u nich koledníci poprvé. Kolega 
z práce mi zrovna před týdnem hlásil, že 
s námi jako třemi králi zase letos počítají. 
Nevybrali jsme závratné sumy peněz, 
bylo vidět, že mnozí přispívají jako chudá 
vdova v evangeliu ne ze svého nadbytku 
ale opravdu ze svého nedostatku. Na 
tříkrálové sbírce se mi líbí to, že nabízí 
lidem příležitost k šíření dobra pro-
střednictvím dobrých skutků – jak těm 
co koledují, tak těm co mohou přispět. 
Peníze navíc prostřednictvím charity 
putují „maličkým tohoto světa“, těm, 
kteří pomoc opravdu potřebují. V době 
všeobecných obav z islamizace Evropy je 
také připomínkou toho, že křesťanské 
hodnoty, na kterých je založena Evropa 
i základní lidská práva stojí zato chránit 
a rozvíjet. A hlavně – těší mě, že 
prostřednictvím písmen K+M+B na 
dveřích můžu nést lidem Boží požehnání 
a pokoj do jejich domovů.

Velmi by mě těšilo, kdyby těch 
domovů, u kterých zazvoní koledníci, 
bylo čím jak nejvíce. Proto bych vás 
chtěla povzbudit, abyste se letos přidali. 
Nemusíte se hlásit jako celá skupinka, 
jsou i děti, které by rády šly, ale nemají 
dospělého vedoucího. Mohu říct, že třeba 
i mě jako rodiči by pomohlo, kdyby jedno 
odpoledne šel někdo s mými dětmi místo 
mě. Naše třinecká charita je v organizaci 
velmi schopná, takže si s tím určitě 
poradí a může dát dohromady lidi, kteří 
se třeba znají jen od vidění z kostela a ani 
o sobě nevědí, že by se rádi zapojili do 
tříkrálové sbírky. Můžete si být jistí, že 
když odpovíte na Boží pozvání ke službě 
druhým slovy: „pošli mě, půjdu já“ bude 
přinesená oběť vynahrazena tou nejlepší 
odměnou.

Eva Bubová

Máme opět Advent. Doma jsme na 
adventním věnci zapálili druhou svíčku 
a pomalu se připravujeme na Svátek 
Narození Páně.

V Charitě Třinec také začínají přípravy 
na Tříkrálovou sbírku 2016, která jako 
každým rokem bude probíhat ve dnech 
od 1. do 14. ledna. Moc prosíme o pomoc 
během této sbírky. Zveme jak dospělé 
osoby, tak děti. Ještě stále nejsme 
schopní obejít celý Třinec. Tříkrálová 
sbírka už má své jméno a my koledníci 
jsme bráni jako zprostředkovatelé 
požehnání, když posvěcenou křídou 
napíšeme na dveře domovů:  K+M+B 
+2016 -  Christus  mansionem benedicat 
– ať Kristus požehná tomuto domu po 
celý rok.

Po skončené poslední Tříkrálové sbírce 
pár osob volalo do Charity, že u nich 
nikdo nebyl a že se těšili na tři krále. Je 
nám to líto, ale bez pomoci dobrovolníků 
se však neobejdeme. Proto moc ještě 
jednou prosím, zvažte, zda byste to 
neměli zkusit právě Vy, nebo Vaše děti.

Také Vás všechny chceme pozvat 
k účasti na Tříkrálovém průvodu, který 
již podruhé Charita Třinec organizuje ve 
spolupráci s Městem Třinec v neděli 
3. ledna 2016.

Stejně jako loni, je začátek průvodu 
plánován na 16:00 na náměstí TGM (sraz 
v 15:45). V čele průvodu půjdou opět tři 
králové na koních a před Kulturním 
domem Trisia bude živý Betlém.

Marta Bezecná

Tříkrálová sbírka 
2016

 
Z vody a Ducha Svatého se 
narodili: 

Zdeněk Hurtík
Tobiáš Polok
Tobias Mariňak
Roman Klapsia
Viktorie Pašková

Do věčnosti nás předešli

Josef Kalus    81

ing. Rudolf Wędzel   76

Emil Byrtus   86

Marie Čarnecká    85

Gerhard Bujak      85

Vojtěch Ďurčo      81

Józef Szczerbowski  88
R.I.P.
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(pokračování na str. 4)

Pokračování ze str. 1

Eucharistická hodina
V tomto roce jsme prožili celostátní 

eucharistický kongres. Jeho význam spočíval 
v tom, abychom v sobě oživili vztah k Nejsvě-
tější Eucharistii, ve které je přítomen náš Pán 
a celou naši spásu spojil s jejím přijímáním. 
Nesmí se ovšem stát, že svaté přijímání se 
stane jakýmsi automatem, stereotypem, pro-
tože se nejedná o kontakt s nějakým zdrojem 
energie, ale s živým Bohem, osobou. Ne 
náhodou jsme si připomínali na 1. neděli 
adventní, že právě advent je velmi vhodnou 
dobou na uvědomění si živé a konkrétní 
osoby Boha samého, který se zjevil (dal se 
poznat) v osobě svého jednorozeného Syna 
Ježíše Krista. Odsuneme-li tuto osobu jako 
takovou někam do historie, z celého křes-
ťanství se může stát a stane se jen ideologie. 
Důkazem toho jsou tvrzení, která už jsme 
nejednou slyšeli: mi to nic neříká, mi to nic 
nedává. Opravdu ideologie sama jako taková 
nic nedá. Nejednou musely být ideologie 
v dějinách hlídány armádou, aby se nese-
sypaly. A ony se dřív nebo později přece jen 
sesypaly. Měl jsem takový dobrý pocit, že 
nemusíme ani vyhledávat za každou cenu 
něco nového, protože příležitostí k eucha-
ristickému životu máme dostatek, jen jich 
správně využít. Za připomenutí stojí třeba to, 
že v neděli máme čtyři mše svaté, v týdnu 
denně dvě. Každý čtvrtek je po večerní mši 
svaté minimálně hodinová adorace Nejsvět-
ější Svátosti, v neděli po 1. pátku v měsíci je 
adorace od 14.00 do 17.00 hodin, každý pá-
tek po ranní a večerní mši svaté máme výstav 
Nejsvětější svátosti s korunkou k Božímu 
Milosrdenství a svátostným požehnáním. 
Máme v tom výhodu, že korunku dobře 
známe a nemusíme se ji ve Svatém Roce 
Milosrdenství teprve učit. Tak to jistě není 
chvála, ale konstatování skutečnosti. I ve věci 
Noci kostelů máme dobrý dvacetiletý 
předstih, protože máme kostel otevřený 
celou noc z Velkého Pátku na Bílou sobotu 
k modlitbě v kapli Božího hrobu. A kostel je 
dům modlitby, tak to o něm řekl Pán Ježíš, ne 
přehlídkou inventáře pro různé zvědavce. 
Ale co nám praktického z Eucharistického 
kongresu zůstalo? Jedna velmi praktická 
iniciativa, která povstala v olomoucké 
arcidiecézi, k níž se připojuje i naše 
ostravsko-opavská diecéze: EUCHA-
RISTICKÁ HODINA.

Navazuje na starou a bohužel opuštěnou 
tradici eucharistických bratrstev. Dekret 
zřizující toto společenství na území naší 
ostravsko-opavské diecézi je zveřejněn 
v plném znění a potvrzen Otcem biskupem 
Františkem Václavem Lobkowiczem. Jen 
v praxi: Jedná se o možnost prohloubení víry 
ve smyslu kontaktu s osobou Ježíše Krista, 
přítomného v Nejsvětější Svátosti. Jednu 
hodinu týdně, libovolný den a libo-volnou 
hodinu máme věnovat pozornost Ježíši 
Kristu a to půl hodiny adorace před 
svatostánkem, což je prakticky snadno 
proveditelné kterýkoliv den před mší svatou, 
nebo v době adorací (čtvrtek večer, neděle po 

1. pátku). Je to proveditelné i když jsme na 
cestách, je dostatek kostelů, kam můžeme 
vstoupit a splnit tuto čestnou povinnost. 
A druhá půlhodina má být obětována jako 
služba církvi, čili konkrétnímu člověku, který 
pomoc potřebuje, nebo v kostele, nebo ve 
farnosti. Je to tak moc? Ale pozor: to nedě-
láme pro kněze, biskupa či papeže, ale pro 
sebe. Máme se skrze tento závazek kromě 
jiného naučit určité pravidelnosti, rytmu 
života, službě Kristu i ve svých bližních, 
pravidelnému posvěcování života svého, své 
rodiny, kohokoliv. Členství trvá celý život, 
ale nejde říci: já tento týden nemohu, tak 
příští týden to nahradím. Jde o pravidelné 
posvěcování, stejně jako dnes si nemohu vzít 
najednou tři tablety, protože jsem na to dva 
dny zapomněl. Toto má vést k určitému řádu 
života a řád je podstatný k tomu, aby život byl 
plodný a aby nás bavil. Více praktického se 
dočtete v dekretu Otce biskupa. Závazně je 
možné se přihlásit do tohoto společenství na 
faře do konce ledna 2016. O Svátku 
Obětování Páně (2.2.) bychom zahájili 
společnou půlhodinovou adorací a pak už 
každý tak, jak si sám stanoví. Jsem pře-
svědčen, že až si na pravidelnost této hodiny 
ve svém životě zvykneme, nebudeme tohoto 
kroku litovat, protože je to krok s Kristem 
k Nebeskému Otci.

P. František

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.

Zahájení Svatého Roku 
Božího Milosrdenství

O Slavnosti Neposkvrněného Početí 
Panny Marie – 8. prosince 2015 začíná 
v celé Kristově Církvi Svatý Rok Božího 
Milosrdenství.

V našem farním kostele budou slavnostní 
bohoslužby ráno v 6.35 polsky, v 9.00 česky 
a v 17.00 česky. Po mši svaté v 6.35 a v 9.00 
bude výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
s modlitbou Korunky k Božímu Milo-
srdenství a sv. požehnání. Odpoledne bude 
od 15.00 výstav a adorace Nejsvětější 
svátosti oltářní, v 16.50 Korunka k Božímu 
Milosrdenství a sv. požehnání a v 17.00 
večerní mše svatá.

(viz titulní strana)

Převzato z prezentace Svatého roku 
milosrdenství, kterou 5. května 2015 předložil 
arcibiskup Rino Fisichella (předseda Pa-
pežské rady pro novou evangelizaci, jíž byly 
svěřeny organizační záležitosti spojené 
s konáním svatého roku). 

Začněme od loga, které představuje 
teologický souhrn pojmu milosrdenství, a od 
motta, které ho doprovází. Motto, jež je 
převzato z Lukášova evangelia (Milosrdní 
jako Otec – Lk 6,36), předkládá prožívání 
milosrdenství podle příkladu Otce, jenž 
vyžaduje, abychom neposuzovali a neod-
suzovali, ale abychom odpouštěli a lásku 
i odpuštění darovali bez míry (srov. Lk 6,37-
38). Logo je dílem otce M. I. Rupnika. Je to 
obraz, který je velmi drahý starověké církvi, 
neboť znázorňuje Kristovu lásku završující 
tajemství jeho vtělení vykoupením. Před-
stavuje Syna Božího, jenž bere na svá ramena 
zbloudilého člověka. Vyobrazení je provedeno 
tak, že nechává vystoupit Dobrého pastýře, 
jak se v hloubi dotýká lidského těla, a činí tak 
s láskou, která člověku mění život. Nemůže 
dále uniknout jeden detail: Dobrý pastýř 
s krajním milosrdenstvím na sebe bere lidství, 
ale jeho oči se prolínají s očima člověka. 
Kristus se dívá pohledem Adamovým a Adam 
pohledem Kristovým. Každý člověk tak 
v Kristu odkrývá své lidství a budoucnost, jež 
ho očekává. Vyobrazení je umístěno uvnitř 
mandorly, která je také drahá starověké 
i středověké ikonografii; připomíná, že v Kristu 
jsou společně přítomny obě přirozenosti, 
božská i lidská. Tři soustředné ovály 
v barvách, které se směrem k vnějšku 
postupně rozjasňují, naznačují Kristovo 
jednání, jímž vyvádí člověka z noci hříchu 
a smrti. Z druhé strany hloubka barvy 
s temnějším odstínem zase připomíná 
neproniknutelnost Otcovy lásky, která od-
pouští všechno. 

Logo bylo zaregistrováno u mezinárodních 
institucí, aby se zabránilo jakémukoli jeho 
nevhodnému užívání a aby se chránila 
vlastnická práva k němu. Je jasné, že veškeré 
jeho použití k jiným než výlučně náboženským 
účelům musí být schváleno Papežskou radou 
a každé zneužití bude samozřejmě stíháno. 

Překlad připravili P. Jan Šlégr, sekretář 
liturgické komise České biskupské konfe-
rence, a jeho spolupracovníci.

LOGO Svatého Roku 
Božího Milosrdenství

V úterý 29. prosince 2015 proběhne ve 
společenském sále třineckého Kulturního domu 
TRISIA již 18. ročník Setkání farnosti 2015. Tato 
farní akce se bude konat, jak je již tradicí, v tom 
krásném vánočním čase. Z důvodu termínové 
víkendové kolize s Vánočními svátky, bude 
setkání tentokrát během týdne, který ale zase 
není „zas tak pracovní“. Začínáme v 15 hodin. 
Můžete se těšit na pestrý program, kde podobně 
jako loni tím hlavním bude „Koledování 
u jesliček“, které představí malá schoula 
„DROPS“ a nově se tvořící mládežnická 
Schoula.. Zpestřením pro malé i velké bude 
bezesporu i půlhodinová show profesionálního 
dua DUORASCALS. Tato kouzelnická dvojice je 
držitelem řady českých i mezinárodních ocenění 
z  kongresů a soutěží v moderní magii. Jedná se 
o pár jak v osobním, tak i v profesním životě. Jsou 
to profesionální kouzelníci, kteří se se svými 
jevištními projekty stali čtyřnásobnými vicemistry 
republiky v iluzích. Ukážou nám atraktivnost, 
originalitu a kvalitu kouzelnických pořadů, byli 
účastníci mnoha zahraničních show. DUORAS-
CALS jsou členy Unie moravských kouzelníků 
a jednoho z nejlepších magických klubů v České 
republice - Nová scéna magie Ostrava. Luboš 
Roščák byl jmenován výkonným vicepre-
zidentem Unie moravských kouzelníků. Ukázky 
jejich umění si můžete už nyní prohlédnout na 
www.duorascals.com. 

V programu bude i tradiční tombola. Případný 
peněžní nebo věcný sponzoring (tombola). 
Setkání farnosti: volejte Ing. Wiesław Wania, 
737245864. Organizátorem Setkání farnosti 
2015 je spolek SANCTUS ALBERTUS z.s. 
Pohoštění je jako vždy zdarma, budeme rádi, 
když nás podpoříte dobrovolným darem. Věříme, 
že přijdete v hojném počtu – vezměte děti, 
vezměte sebe a neseďte doma v tom zimním 
podvečeru! Těšíme se na vás.

Za organizátory Wiesław Wania

Pozvánka 
na Setkání farnosti 

V sobotu 19. prosince se bude rozvážet 
Betlémské světlo. Bude předáváno na 
zastávkách spoje Os 2933 Bohumín – Mosty 
u Jablunkova, v Třinci 10:30, Třinec centrum 
10:34.

Pro možnost odpálení se nabízí středa 
23. pro-since – městské informační centrum 
v knihovně Třinec na Terase v době 14:00 – 
16:00 a městský úřad Třinec v době 9:00 – 17:00. 
Rovněž bude k dispozici na faře od 19. prosince 
a poslední možnost si odnést plamínek pokoje 
bude po Štědrovečerní mši, tak jak již tomu bylo 
v minulých letech.

Každým rokem Betlémské světlo rozvážejí 
jako kurýři po celé naší vlasti skauti, nejinak tomu 
je i letos. Jedinou novinkou bude přinesení světla 
do našeho kostela před slavnostní Štědro-
večerní mší, kdy jej bude předávat vybrané dítko 
z naší farnosti. Proč a jakým způsobem jsme jej 
vybírali a co nás k tomu vedlo, se zmíníme 
v dalším čísle farního měsíčníku MOST. Při-
neseme i zážitky z letošního rozvozu a možná 
zavzpomínáme na minulá léta.

S mottem letošního ročníku Betlémského 
světla: „Pokoj ve mně – pokoj s tebou“

Kivi

Betlémské světlo 
2015
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První listopadový víkend jsme se na pozvání 
našich známých zúčastnili kurzu Společná cesta. 
Tento kurz byl určen pro manželské páry a konal 
se v prostorách Exercičního domu v Českém 
Těšíně. Kurz byl organizován a veden Školou 
evangelizace sv. Ondřeje, která se specializuje 
v pořádání obdobných kurzů. Škola evangelizace 
sv. Ondřeje to není hnutí. Je to pastorační pro-
gram existující na půdě katolické církve. Tento 
program zahrnuje vlastní vizi, metodologii 
a strategii. Název školy je vyvozen od svatého 
apoštola Ondřeje, který přivedl k Ježíši svého 
bratra Šimona – později svatého Petra. Misí školy 
je hledat a vést k Ježíši nové Petry, kteří dokáží 
sloužit, milovat a hlásat Ježíše více a lépe než my 
sami.Více lze o organizátorech a jejich aktivitách 
zjistit na www.novaevangelizace.cz. Rádi bychom 
se podělili se čtenáři MOSTu se svými zku-
šenostmi, zážitky, ale i myšlenkami, které jsme si z 
víkendu odnesli. Kurz začal v pátek v pod-
večerních hodinách symbolickým přivítáním 
chlebem a solí. Poté následovala společná večeře 
a úvodní představování. V kurzu nás bylo 
10 manželských párů a na starosti nás mělo 
12 animátorů. Přijeli jsme z celého našeho 
regionu, ale nejenom: byl zde i pár z oblasti 
Hlučínska. Těmto 10 párům se animátoři neustále 
věnovali a kurz zabezpečovali. Organizátorů bylo 
celkem 12, tzv. „ekipa“. Kněžskou službou nám po 
celou dobu byl nablízku P. Adam Rucki, který nám 
sloužil každý den mši svatou v kapli objektu a byl 
účasten nejen celého programu, ale i neformál-
ních setkání u hlavních jídel a kávovo-čajových 
přestávek u zákusků. Jeho slova měla pro 
všechny zúčastněné na obou stranách zvlášť 
velký význam a mnoho jsme si odnesli. Ale vraťme 
se zpět ke kurzu: po představování následovala 
mše svatá a poté první přednáška v předná-
škovém sále na téma Vztah: Bůh – manželství. 
Dovolíme si uvést jen několik myšlenek, které 
považujeme za vhodné tímto předat i vám, milí 
čtenáři: Bůh je tvůrcem manželství (viz Gn 2,18, 
Gn 2,21, Gn 2,22-2,23), Bůh stvořil člověka jako 
muže a ženu a Bůh žehná manželství (Gn 1,28). 
Byla připomenuta slova sv. Jana Pavla II., že 
manželství je nejintimnější vztah lásky na světě. 
Když manželé směřují k Bohu, přibližují se 
zároveň i k sobě. Bylo řečeno, že Bůh si povolává 
konkrétní lidi do manželství a měli bychom si 
uvědomit, že svého partnera jsme si nevybrali 
sami, ale že náš partner nám byl dán. Nutno mít na 
mysli, že cílem zlého ducha je zničit svátostné 
manželství. O významu manželství svědčí i to, že 
když Bůh nám dal Desatero, až dvě z deseti 
přikázání se věnují manželství: šesté a deváté. 
Pamatujme, že Bůh chrání svátostné monogamní 
manželství a žehná mu! Pokud máme v manžel-
ství nejednotu, pozvěme Boha mezi sebe 
a pomůže nám najít tu jednotu. Jak? Jde o to pustit 
Boha do „každého políčka“ našeho života, aby 
nebyl „jen sousedem rodiny, práce, dětí, volného 
času“. Musíme pozvat Boha i do těch oblastí 
života, které se nám nedaří, kde je náš život spíš 
plný stínů a chyb, nedokonalostí. Pamatujme, že 

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

Manželské exercicie Společná cesta 2015: buďte živí! 
„Bůh je natolik přítomen v našem manželství, 
nakolik je v našich prioritách“. Zde byl zdůrazněn 
velký význam společné každodenní manželské 
modlitby. Páteční program ukončila společná 
adorace v kapli. Sobotní program začal půl-
hodinovou adorací Nejsvětější Svátosti v kapli 
a pokračoval v jídelně chutnou a téměř „anglickou 
snídaní“. Poté již následoval celodenní intenzivní 
program. Na programu byl manželský dialog. Proč 
je tak obtížný? Protože se tam setkávají muž 
a žena. Nemáme se dívat na vzájemné rozdíly 
mezi sebou jako na nedostatek, ale jako na Boží 
dar. Dialog je setkáním. Musíme ale manželovi 
věnovat čas, abychom poznali jeho myšlenky. 
V dialogu poznávám nejen partnera, ale i sebe 
sama. Zde bychom chtěli podtrhnout důležitý 
princip, který byl řečen a na první poslech možná 
zní nezvykle: byl citován úryvek sv. apoštola Pavla 
Efezským: „Hněvejte se, ale nehřešte“. Neboli lze 
se i pohádat, dokonce to je i velmi vhodné, ale 
nesmíme se přitom posunout do roviny hříchů. Je 
potřeba se vždy spíše snažit naslouchat 
partnerovi,  než sám mluvit a mluvit. Snažit se 
pochopit druhého než ho hodnotit. Snažit se sdílet 
jeho pocity, a hlavně odpouštět a smířit se 
s partnerem. Čas manželského dialogu je časem 
Božího působení v manželství. Byla řešena 
i otázka doceňování partnera. Často nevěnujeme 
pozornost maličkostem, které pro nás dělá. 
A někdy ty maličkosti v duchu i oceníme, ale 
neřekneme mu o tom. Je třeba to říct. Dělal to tak 
i Pán Ježíš. Například když vzkřísil Lazara, nahlas 
poděkoval svému Otci v nebi. Děkování člověka 
povzbuzuje. Musíme dávat pozor, aby bylo 
vzájemné a aby neděkoval jen jeden a ten druhý 
vše bral jako samozřejmost. Jako vhodné se jeví 
i dávání si drobných dárků. Je třeba svého 
partnera povzbuzovat, je třeba být největším 
fanouškem svého partnera. Ale pozor: přijmout 
povzbuzení od manžela není vždy tak jednoduché 
jak se může zdát. Říká mi to vážně? Nedělá si ze 
mne srandu? Nepovzbuzuje mne z povinnosti? Na 
povzbuzení od partnera je třeba se otevřít. Od 
cizího se povzbuzení přijímá obecně lépe. Ocenit 
partnera je třeba i tehdy, když se mu něco 
nepovede. Jiný druh docenění potřebuje žena 
a jiné muž. Říká se, že pro ženu je důležitější malé, 
ale častější oceňování, např. jednu růži každý 
měsíc než jednou za rok velkou kytici. Dopoledne 
uběhlo jako voda a po obědě se pokračovalo na 
téma uzdravená mohou být jen ta zranění, která si 
uvědomujeme. Je třeba si uvědomit, že každý 
z nás si do manželství přinesl tzv. okovy 
zkušeností. Protože rodina, kde jsme vyrůstali, 
vytvořila představu o manželství, o rodině, a to je 
někdy problém. Tento problém znásobuje institut 
„růžových brýlí“. Bylo zdůrazněno, že v období 
chození a zasnoubení se ještě nejedná o tzv. 
opravdovou lásku. Naše zamilovanost nám 
nasazuje růžové brýle a toho druhého vidíme dost 
zkresleně. Kromě toho si sami sobě nasazujeme 
masku např. falešné zbožnosti, perfekcionismu, 
ponižování se, přikyvování, nesmělosti, napo-
dobování někoho jiného. Až to opadne a zmizí 

v realitě manželství, pak přijde opravdové 
manželství se vším všudy. Dále bylo doporučeno 
při diskuzích a nebo i hádkách nevytahovat „staré 
pieczki“ aneb staré chyby partnera. Tahat taková 
esa z rukávu – zejména ve chvílích konfliktních – 
je krajně nevhodné a špatné. Je třeba spolu mluvit 
otevřeně stylem: „já potřebuji, já očekávám“. 
Nejde spoléhat na to, že toho druhého vše 
napadne. Velký důraz byl kladen zejména na 
aspekt vzájemného odpuštění. Nedostatek 
odpuštění je jako jed pro manželství. Nebraňme 
se emocím – ale musíme si odpustit! Odpustit 
neznamená zapomenout (to někdy nejde), ale 
odpustit znamená nevytýkat. Součástí exercicií 
byl i krásný obřad vzájemného odpuštění, který se 
konal v kapli. A kolikrát odpustit? Na to máme 
odpověď v Písmu svatém: vždy! Sobotní podve-
černí program byl obzvlášť slavnostní. Opravdu 
nádherný večer. Pak přišla neděle, třetí a poslední 
den kurzu. Po snídani byla poslední přednáška na 
téma trvalého udržování manželství. Manželství 
udržují na potřebné úrovni jazyky lásky, čili 
viditelná znamení a projevy lásky. Jaké jsou? To 
zde už psát nebudeme, ať nevyzradíme vše 
o tomto krásném kurzu. Každopádně se musíme 
snažit najít jazyk lásky nejvhodnější pro svého 
manžela, aneb co ho oslovuje. Ne vždy třeba 
fungují slova manžela: „Já vydělávám peníze, tak 
co ještě po mně chceš“. Pro funkčnost je nutné 
společné trávení času, někomu stačí jen zrakový 
kontakt. Vždy je třeba ale komunikovat, je třeba se 
setkávat u společného stolu, udělat pro toho 
druhého i nějaký drobný skutek. Neptejme se: „Co 
on dělá pro mne?“ ale „Co já mohu udělat pro 
něho?“. Pozor na slova, špatná slova ničí 
manželství. Co bylo vyřčené, nelze vzít zpět nebo 
jen velmi obtížně. Po této závěrečné přednášce 
následovala tři svědectví účastníků. V nedělní 
poledne se konala závěrečná mše svatá spojená 
se slavnostní obnovou manželského slibu před 
Otcem Ruckim. Nakonec jsme všichni společně 
zasedli ke slavnostnímu nedělnímu obědu 
a krátce po 14. hodině jsme se všichni rozjeli do 
svých domovů. S sebou jsme si vezli i hlavní 
vzkaz, který nám kladl na srdce Otec Adam Rucki: 
VE SVÝCH MANŽELSTVÍCH BUĎTE VE SVÉM 
VZÁJEMNÉM VZTAHU ŽIVÍ, KOMUNIKUJTE 
SPOLU A MODLETE SE DENNĚ K BOHU ZA 
SVÁ MANŽELSTVÍ. Chtěli bychom zdůraznit, že 
i přes určité počáteční obavy, co na tom kurzu 
bude, jsme velmi rádi, že jsme ten víkend věnovali 
Bohu, modlitbě a sobě navzájem. Mnoho svého 
volného času věnujeme ve svých životech akcím  
tohoto světa (jako kultura, sport, cestování, oslavy, 
večírky, internet či TV). Čas věnovaný Bohu je 
u většiny v „malé menšině“. I proto je vhodné čas 
věnovat tomu, co nás přiblíží k Bohu. Na závěr 
chceme ocenit obětování a nasazení všech členů 
animačního týmu, který se o nás staral v každém 
směru a zejména vytvořil naprosto pohodovou 
atmosféru celého víkendu. Velké Pán Bůh zaplať. 

Iveta a Marian Kozokovi 
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Setkání schol 2015
Letošní jubilejní 5. ročník setkání 

schol se uskutečnil v sobotu 14.11.2015 
v krásném prostředí domu PZKO 
v Třinci Dolní-Lištné. Pozvání přijalo 
celkem osm schol z děkanátu Dolní 
Frýdek. Už tradičně co se počtu týče, na 
setkáních dominovaly scholy z Jablun-
kova a okolí. Přijely k nám tři scholy 
z Jablunkova (polska schola parafialna, 
česká schola a Schola Przyklasztorna), 
dále scholy z Bukovce, Mostů, Dobratic, 
Schola DROPS z Třince a Chór Aniołów 
z Vendryně. Byli jsme příjemně 
překvapeni celkovým počtem úča-
stníků – celkem bylo na sále kolem 170 
zpěváků, hudebníků a diváků.  Jedno-
tlivé scholy se prezentovaly jednou 
křesťanskou písní a ty, které si při-
pravily, mohly zazpívat píseň vlastní 
tvorby. A je nutno říci, že úroveň je rok 
od roku vyšší, což je jenom dobře. Byla 
vyhlášena soutěž o nejsympatičtější 
scholu a o nejlepší písničku vlastní 
tvorby. V obou kategoriích hlasovali 
všichni účastníci setkání. Po sečtení 
všech hlasů se vítězem v kategorii 
nejsympatičtější schola stala Česká 
schola Jablunkov, krásné druhé místo 
získala naše schola DROPS z Třince 
a stupně vítězů doplnila Polská Schola 
Parafialna z Jablunkova. Ve druhé 
kategorii opět dominovala Česká schola 
z Jablunkova, ale jak jsme to společně 
okomentovali, vítězové jsme vlastně 
všichni. Všichni, kteří své volné chvíle 
věnují pro Krista, pro farnost, pro 
společenství… Celé setkání bylo zakon-
čeno slavnostní mši svatou se 
společným zpěvem. Když jsem cítil v té 
chvíli „husí kůži“, v hlavě mi proběhla 
myšlenka, čím jsme si zasloužili tolik 
Boží lásky a radosti! Jak už někdo kdysi 
na stránkách časopisu napsal, od-
cházeli jsme ze setkání opravdu „nadu-
chowani“.

Nezbývá už jen poděkovat všem 
organizátorům setkání – děkanátní 
mládeži a členům spolku SANCTUS 
ALBERTUS za přípravu, organizaci, 
výbornou kuchyni a moderování. 
Poděkovat všem vedoucím schol, že 
přijali pozvání a přijeli a všem 
duchovním, kteří nás jakkoliv podpořili 
svou přítomností a v organizaci. 
A abych nezapomněl, hlavní odměny 
pro účastníky jsme mohli letos 
nakoupit z grantu, který jsme obdrželi 
z Města Třince.     

Wiesław Wania  

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: Abychom všichni 
zakoušeli milosrdenství našeho Boha, 
který se nikdy neunaví nám odpou-
štět.
2. Misijní úmysl: Za rodiny, zejména 
za ty, které trpí, aby v Ježíšově 
narození nalezly znamení pevné 
naděje.
3. Národní úmysl: Aby Bůh slávy, Otec 
našeho Pána Ježíše Krista, osvítil naše 
srdce a my pochopili, jaké poklady 
slávy skrývá křesťanům jeho dědictví.

Apoštolát modlitby 
prosinec 2015

Milé děti, po delší době se ozývám 
a chtěla bych vám moc poděkovat za 
esemesky, emaily a obrázky, které mi 
posíláte. Chci vám říct, že na vás každý 
den pamatuji v modlitbě a v neděli si na 
Vás vždy vzpomenu. Stejně jako já chybím 
vám, tak i vy chybíte mně. Neustále jsme 
však sjednoceni modlitbou. 

Blíží se Advent a tak vám chci dát pár 
typů, jak se krásně připravit na Vánoce. 
Vytvořte si adventní kalendář. Udělejte si 
nějakou hezkou cestičku se zvířátky. 
Můžete ji nazvat třeba "Cesta do Betléma" 
a tam si napište všechna data, která 
zbývají do Vánoc. Když uděláte dobrý 
skutek, tak si dané políčko vybarvíte nebo 
si do něj něco namalujete. Potom, až 
nastane Štědrý den, zjistíte, jak jste byli 
úspěšní a zda jste šli po cestě rovně 
a každý den jste udělali něco dobrého, 
nebo jste dny přeskakovali jako žabičky. 
Tady máte pár příkladů dobrých skutků: 
vynesu koš, utřu hrnce, omluvím se 
rodičům, že jsem byl neposlušný, usměji 
se na kamaráda nebo uvolním místo 
v autobuse starší osobě. Pokud jsem 
někdy měl tahák, nebo jsem opisoval při 
prověrce, dám si závazek, že už to nikdy 
neudělám, neboť je to nečestné. Při 
bohoslužbě budu vzorně poslouchat, 
omluvím se kamarádovi, budu se celý den 
usmívat, večer obětuji modlitbu za děti 
bez domova, rozdělím se se sourozenci 
atd. Sami uvidíte, že ten čas Adventu bude 
radostný! Když přijde Štědrý den a pod 
stromečkem nebude to, co jste si přáli, 
nebuďte smutní, protože opravdovým 
darem je příchod Pána Ježíše na tenhle 
svět. Buďte šťastní, že máte rodinu, 
protože je hodně dětí, které nikdy 
nepoznali Pána Boha a neměli ani rodinu. 
Všem vám i vašim rodičům přeji krásnou 
adventní dobu a požehnané svátky. 

Silva

Cesta do Betléma

Koncert PS Martinů 
neděle 3.1.2016 9:00 hod.

Koncert chóru Zgoda  
niedziela 10.1.2016 10:00 hod.

Vánoční koncerty
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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.

Ahoj děti!

Určitě už znáte z Bible nebo od 
rodičů vyprávění o tom, co všechno se 
stalo, než se Ježíš narodil. Teď si 
o tom můžete vytvořit svoji vlastní 
knížku! Můžete si obrázky domalovat 
podle pokynů, vybarvit, vystřihnout 
a nalepit na tvrdý papír a vytvořit si 
tak leporelo nebo knížku. Rodiče vám 
s tím určitě pomůžou. Při této práci 
dejte také velký pozor - aby nevznikl 
popletený příběh!

Adventní knížka

"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.



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

MOST 264/XXII

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 

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.

*  *  *

Když Otec  Czesław  končil letošní 
rekolekce, kladl důraz na to, abychom 
byli plní radosti. Takže bratři a sestry 
vstupme do nového roku zvesela. 

 

ź Oznámení ve farních věstnících – 
podle skutečnosti (dle knihy 
Farářské vtipy) 

ź Ve čtvrtek večer bude dobročinná 
večeře. Po ní bude následovat 
modlitba a medikace.

ź Vzpomeňme si v modlitbě na 
všechny, kdo jsou unaveni a zne-
chuceni z naší farnosti a z našeho 
společenství.

ź Pro ty z vás, kdo mají děti a neví 
o tom, máme dětský koutek!

ź Dnes odpoledne budou obřady na 
severním a jižním konci kostela. 
Děti se budou křtít na obou 
koncích.

ź Ve středu je setkání ženské litur-
gické skupinky. Paní Jonesová 
zazpívá s panem farářem „Dopro-
voď mne do postýlky“. 

ź Ve čtvrtek v pět hodin odpoledne je 
setkání Klubu Maminek. Všechny, 
které se chtějí stát Maminkami, se 
obraťte na pana faráře v jeho 
kanceláři. 

ź Skupina dobrovolníků odložila 
šatstvo. Nyní je k vidění na faře ve 
společenské místnosti.

ź Ve středu večer se bude ve spole-
čenské místnosti na faře podávat 
fazolový guláš. Následuje hudební 
produkce. 

ź Náš kazatel bude mít rozlučkové 
kázání a sbor pak zazpívá „Jásejme 
radostí“.

ź Skupinka navracení sebedůvěry má 
schůzku ve čtvrtek večer v sedm 

A něco pro zasmání na Silvestra

Ach, kráso stvořena z mé kosti,
teď ponořen jsem do plnosti štěstí
probuzen z mrákot „rajského 
plynu“,
v úžasu z Božského činu stvoření.

Má žena živá
na mne se dívá
s pohledem lásky věčné
pomoci konkrétní a užitečné.

Však závist nás navštívila 
v plazu,
přinášejíc zkázu
hned na počátku.

Stalo se!

Odpusť, Adame,
vždyť neznala jsem lživé slovo, 
jen to Boží, 
však neposlušně vzala jsem plod 
jako zboží, bez Hospodáře.

A ty mě odpusť, Evo,
že špatně střežil jsem zahradu 
Ráje,
to vina má je!

Odpusť nám, pokolení lidí,
naše srdce se stydí, že proklatí
smrti budete dědit jako hřích.

Však Bůh nám slíbil,
že narodí se jako Plod z Panny,
Evy nové,
kterou andělové budou zdravit 
AVE.

Tak znova přivede nás
do věčného štěstí
a Svou láskou vykoupí
z tohoto prokletí.

Ježíš Kristus, nový Adam –
dar Vánoc po všechna století.

AVE   Rudinec Stanislav

Adam a Eva
hodin. Přijďte prosím zadními 
dveřmi.

ź Kurz sexuální výchovy pro mladé 
křesťany bude dnes večer v osm 
hodin. K této aktivitě zaparkujte 
prosím vzadu za kostelem.

ź V pátek večer v sedm hodin zahrají 

děti z oratoře Shakespearova Ha-

mleta. Zveme farníky k účasti na 

této tragédii.
ź V kostele byl nainstalován nový 

zesilovací systém. Je to dar od 

jednoho farníka jako vzpomínka na 

jeho ženu.
ź Barbara C. je stále v nemocnici 

a čeká na dárce krve. Má také 

problémy s nespavostí a prosí o na-

hrávky kázání našeho faráře.
ź Pěvecký sbor důchodců nebude 

během letních prázdnin zpívat. Celá 

farnost děkuje. 
ź Během sbírky se bude zpívat „Ježíš 

zaplatil za všechny“. 
ź Z důvodů nedávných vandalských 

činů žádáme všechny věřící, kteří 

mají své příbuzné v hrobech za 

kostelem, aby je udržovali v úzko-

stlivé čistotě.
ź Příští neděli bude paní Vinsonová 

zpívat sólo při ranní mši svaté. 

Farář bude hovořit na téma 

„strašlivý zážitek“. 
ź Charismatické modlitby za uzdra-

vení jsou až do odvolání zrušeny pro 

nemoc faráře.
ź Vkládejte prosím své dary do obálky 

spolu se zesnulými, které chcete 

připomenout. 
ź Farář zapálí svíci od svíce na oltáři. 

Jáhen zapálí svoji svíci od farářovy 

svíce, pak se otočí a postupně zapálí 

věřící v první lavici. 

Sdružení Sanctus Albertus a Charita Třinec 
vás srdečně zvou na

který se koná v sobotu 30.1.2016 v 19 hodin v Restauraci 
ZOBAWA

k poslechu i tanci hraje skupina LOTOS
cena vstupenky 300,- Kč (v ceně je zahrnuta večeře)

prodej vstupenek v Domečku u kostela
DOBRÁ ZÁBAVA – BOHATÁ TOMBOLA – DOMÁCÍ ZÁKUSKY

FARNÍ PLESFARNÍ PLES
Vánoční svatá zpověď

V sobotu 19.12.2015 bude příležitost 

vánoční svaté zpovědi, a to od 9.00 do 

12.00 a od 14:30 do 18.00 hodin.
Využijte zejména dopolední hodiny, kdy 

bude k dispozici více zpovědníků.
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§ §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

a

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

2. neděle adventní (6.12.)
1. čtení: Bar 5,1-9; 2. čtení: Flp 1,4-6.8-11; 
Evangelium: Lk 3,1-6
Žalm: odp. Velkou věc s námi učinil Hospodin, 
naplnila nás radost.
Ref. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

3. neděle adventní (13.12.)
1. čtení: Sof 3,14-18a; 2. čtení: Flp 4,4-7; 
Evangelium: Lk 3,10-18  
Žalm: odp. Plesejte a jásejte, neboť nad vámi 
vládne Svatý Izraele.
Ref. Głośmy z weselem, Bóg jest miózy nami.

4. neděle adventní (20.12.)
1. čtení: Mich 5,1-4a; 2. čtení: Žid 10,5-10; 
Evangelium: Lk 1,39-45
Žalm: odp. Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář a 
budeme spaseni.
Ref. Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

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.

Za svítání (25.12.)
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 (25.12.)
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 sv. Štěpána (26.12.)
1. čtení: Sk 6,8-10;7,54-60; Evangelium: Mt 10,17-
22
Žalm: odp. Do tvých rukou, Pane, svěřuji ducha 
svého.
Ref. W ręce Twe, Panie, składam ducha mego.

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 
(27.12.)
1. čtení: 1 Sam 1,20-22.24-28; 2. čtení: 1 Jan 3,1-
2.21-24; Evangelium: Lk 2,41-52
Žalm: odp. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina. 
Ref. Błogosławiony, kto się boi Pana.

Svátek svatých Mlaďátek (28.12.)
1. čtení: 1 Jan 1,5-2,2; Evangelium: Mt 2,13-18
Žalm: odp. Naše duše vyvázla jako pták 
z ptáčníkovy léčky. 
Ref. Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.

+ Neděle 6.12.2015 – 2. neděle adventní; 
6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

+ Úterý 8.12.2015 – Slavnost Panny Marie, 
počaté bez poskvrny prvotního hříchu; začíná 

Svatý Rok Božího Milosrdenství.
+ Neděle 13.12.2015 – 3. neděle adventní; 

6.30 a 10.00 polsky, 8:00 a 17.00 česky.
+ Neděle 20.12.2015 – 4. neděle adventní; 

6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.
+ Čtvrtek 24.12.2015 – Slavná mše svatá 

z vigilie Slavnosti Narození Páně - 15.30 
česko-polsky.

+ Pátek 25.12.2015 – Slavnost Narození 
Páně; 6.30 a 10.00 polsky, 8:00 a 17.00 
česky.

+ Sobota 26.12.2015 – svátek sv. Štěpána, 
prvomučedníka; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

+ Neděle 27.12.2015 – svátek Svaté Rodiny 
Ježíše, Marie a Josefa; 6.30 a 10.00 polsky, 
8:00 a 17.00 česky.

+ Pondělí 28.12.2015 – svátek sv. Mláďátek, 
mučedníků.

+ Úterý 29.12.2015 – z důvodu Setkání farnosti 
v KD TRISIA není večerní mše svatá.

+ Čtvrtek 31.12.2015 – poslední den občan-
ského roku 2015; od 15.00 hodin adorace 
Nejsvětější Svátosti; večerní mše svatá na 
poděkování za rok 2015.

+ Pátek 1.1.2016 – Slavnost Matky Boží, Panny 
Marie; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

+ Neděle 3.1.2016 – 2. neděle po Narození 
Páně; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

+ Středa 6.1.2015 – Slavnost Zjevení Páně.
+ Neděle 10.1.2015 – svátek Křtu Páně; 6.30 

a 10.00 polsky, 8:00 a 17.00 česky; končí doba 
vánoční.

+ Rorátní mše svaté v době adventní slavíme 
v pondělí, středu a sobotu v 6.35 hodin.

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

Nedělní liturgie 

v prosinci

Pořad bohoslužeb v prosinci

Pořad bohoslužeb v prosinci
+ 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.

+ 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!

Citáty a moudra

Když zatajíš těžký hřích u sv. zpovědi, 

každá další zpověď je neplatná.
P. Marián Kufa

My jsme schopní si udělat modlu z če-

hokoli, ze všeho, co dáme před Boha.
P. Vojtěch Kodet

Buď si jistý, že jsi člověkem Božím, 

pokud snášíš nespravedlnost s rado-

stí a mlčením.
bl. Josemaría Escrivá

Nestačí, aby byly děti milované, je 

potřeba, aby to také věděly.
sv. Jan Bosco

Slavnost Matky Boží, Panny Marie (1.1.2016)
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.

Druhá neděle po Narození Páně (3.1.)
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 (10.1.)
1. čtení: Iz 40,1-5.9-11; 2. čtení: Tit 2,11-14;3,4-7; 
Evangelium: Lk 3,15-16.21-22
Žalm: odp. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu.
Ref. Pan ześle pokój swojemu ludowi.

Příští číslo MOSTu 

vyjde 10. ledna 2016. 

Příspěvky můžete zasílat 

do 28. prosince 2015.


