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Zemsta Mojżeszowa

(pokračování na str. 3)

W tym czasie Mojżesz dorósł, poszedł odwiedzić swych rodaków i zobaczył jak ciężko pracują. Ujrzał też Egipcjanina 
bijącego pewnego Hebrajczyka, jego rodaka.

Wj 2,11
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Malé bilancování

*  *  *
*  *  *

*  *  *

Na začátku nového roku většina z nás 
přemýšlí o uplynulém roce. Vzpomíná na 
to, co se nám podařilo, z čeho jsme měli 
radost, ale také na věci méně příjemné 
a někdy i bolestné. Dovolte, abychom se 
trošku zamysleli nad životem v naší 
farnosti. Jistě jste si zvykli na tradiční 
lednový článek „Stalo se“, ve kterém jsme 
mapovali jednotlivé měsíce naší farnosti 
a události, které v nich proběhly. Ten-
tokrát jsme zvolili trochu jiný způsob 
a chceme poukázat na mimoliturgický 
život naší farnosti obecně.

Spousta lidí bezzištně pracuje pro 
farnost, i když mají své rodiny, mají svou 
práci a určitě nemají času nazbyt.  Člověk, 
který přijde jenom v neděli na mši svatou, 
si možná vůbec neuvědomí, kolik ocho-
tných lidí pracuje ve farnosti a přitom 
čekají pouze jedinou odměnu – tu na 
věčnosti. 

Nebudeme nikoho konkrétně jmenovat, 
protože bychom mohli na někoho 
zapomenout, ale zkusme se jenom 
zamyslet, kde všude je vidět obětavou 
práci našich farníků. 

Hodiny tráví v kostele lidé, kteří uklízejí 
a dělají květinovou výzdobu. Pokaždé, 
když přijdeme na mši svatou, je náš kostel 
čistý a upravený. Nelze pochopitelně 
opomenout i tzv. velké úklidy před 
velkými církevními slavnostmi jako jsou 
Vánoce a Velikonoce, poutní slavnost, 
posvícení, úklid před 1. svatým při-
jímáním. Dále to je instalace vánočních 
Jesliček, Božího hrobu, oltářů k průvodu 
Božího Těla atd. Při mších se střídají 
kostelníci a ministranti. Na každou neděli 
v roce mají rozpis služeb akolyti a při 
každé mši svaté pomáhají podávat svaté 
přijímání. Nezastupitelné místo mají 
katechetky, které pomáhají při výuce 
náboženství.  

 Samozřejmě i na faře jsou paní, které 
uklízí a vaří. Díky jedné naší sestře, kterou 
můžete téměř po celý rok spatřit při 
zvelebování farní zahrady a zeleně kolem 
kostela a Domečku, se můžete pokochat 
krásným okolím kostela a příjemně 
posedět a porozjímat na lavičce. Nemalé 
úsilí vyžadují běžné provozní opravy 
kostela a přilehlých budov, které jsou 
často také prováděny svépomocí, v ti-
chosti a ve vší skromnosti. Jsou farníci, 
kteří se zapojují i do pomoci při větších 
investičních akcích, které sice musí být 
provedeny specializovanou firmou, ale 
vyžadují také ochotné ruce při jejich 
přípravě a úklidu. Loni to byla velká akce, 
rekonstrukce a v podstatě nová instalace 
pohonů kostelních zvonů. Neocenitelnou 
pomoc zde poskytli někteří bratři, kteří 
s celými svými rodinami vyklidili ne-
pořádek na kostelní věži, nahromaděný 

zde během uplynulých desetiletí. A před 
dvěma roky to byla obrovská pomoc při 
čištění chrámových varhan, kdy bylo třeba 
každou z počtu několika tisíc varhanních 
píšťal snést před kostel, provést tlakové 
čištění a vynést zpátky na kůr. Namátkou 
můžeme připomenout i výstavbu nového 
plotu kolem farní zahrady opět s pomocí 
obětavých farníků, kteří tak pomohli 
ušetřit finanční prostředky na další 
potřebné investice. Tyto opravy a práce ve 
farnosti se mohou samozřejmě realizovat 
jen díky štědrosti farníků, kteří přispívají 
dle svých možností. 

Ve farnosti pracuje chrámový sbor, 
který v současné době čítá asi 30 lidí 
a dlouholetá práce je vidět a hlavně slyšet. 
Každou středu si lidé najdou čas, aby 
trénovali, cvičili a mohli tak svým zpěvem 
obohatit bohoslužby. Kromě chrámového 
sboru pracují dvě scholy – dětská a schola 
mládeže. Jejich obětaví vedoucí pracují 
s dětmi a mládeží s velkým nasazením. 
Jednak zpívají při mších svatých, ale také 
organizují pro děti víkendové pobyty 
a různé akce. V loňském roce zorganizovali 
velkou přehlídku schol celého děkanátu, 
které se zúčastnilo značné množství lidí. 

To, že v neděli hrají varhany, bere 
většina z nás už také jako samozřejmost, 
ale ony bohužel hrát samy neumí a někdo 
tam musí být prakticky celé dopoledne 
a ještě přijít večer. A ještě jsou tady svatby 
a pohřby.  

Ve farnosti působí společenství mládeže 
Sv. Jana Pavla II., které zorganizovalo 
několik velmi pěkných akcí a podílelo se na 
celé řadě dalších. Mimo jiné zajišťovalo 
organizaci Plesu mládeže děkanátu F-M 
v Kulturním domě v Kojkovicích, poutě do 
Medjugorje – Mladifest nebo cyklopoutě 
na Velehrad. Kromě toho zde pracuje i tzv. 
Malé spolčo pro děti 2. stupně základní 
školy.  

Schází se společenství matek a také 
mužů, své místo ve farnosti mají i man-
želská setkání, setkávání „Sympatyków 
Radia Maryja“, každou poslední neděli 
v měsíci si můžete být jistí, že před večerní 
mší svatou se v kostele setkáte se sestrami, 
pro které se Mariánské večeřadlo stalo 
samozřejmostí.  Tato společenství včetně 
sboru, schol, dětí a mládeže vedou křížové 
cesty, modlitbu za národ a modlitbu 
růžence.   

Členové společenství Sanctus Albertus 
opět zorganizovali loni, za aktivní pomoci 
dalších farníků, „farní festyn“. A bylo zde 
potřeba opět spousta obětavých lidí do 
stánků, k přípravě jídla, chystaní farní 
zahrady a posezení. Další akcí bylo 
nedávné setkání farnosti v Kulturním 
domě a zde se opět podílela spousta lidí, 
aby vše dobře dopadlo. Tradiční farní akcí 

se stal i farní ples, který si za dobu své 
existence získal řadu příznivců. Rovněž 
svatý Mikuláš přišel za dětmi do našeho 
kostela také jen proto, že ho někdo pozval, 
připravil program a nakoupil dárky.

O jarních a letních prázdninách pro-
běhly tábory pro děti a farní teta orga-
nizovala další spoustu akcí. Děti se rovněž 
účastnily akcí organizovaných v rámci 
děkanátu nebo diecéze, např. setkání na 
Kozubové, na Prašivé atd. 

Vedle kostela je v neděli otevřen 
„Domeček“, kde si mohou věřící zakoupit 
katolickou literaturu, časopisy nebo devo-
cionálie a v adventu se farní mládež střídá 
při prodeji vánočních oplatků.

Přes 20 let vychází každý měsíc, bez 
přerušení, farní časopis MOST, což je 
ojedinělé nejen v naší diecézi, ale možná 
i v celé republice. Tím máme na mysli 
dobu, po kterou tento časopis vychází. 
Samozřejmě tento měsíčník může vychá-
zet díky vašemu finančnímu přispění, ale 
i tady je třeba každé jednotlivé číslo 
zredigovat, všechny články přečíst, opravit 
věcné i pravopisné chyby (přesto tiskařský 
šotek si někdy zařádí) a připravit k tisku. 
Rovněž rozsah 8 stran MOSTu je dlou-
hodobě neměnný, a to i díky a především 
těm, kdo přispívají k jeho obsahu svými 
články, básněmi a zamyšleními.

Ve farnosti působí skauti a díky nim 
jsme mohli mít, stejně jako v jiných letech, 
na štědrovečerním stole Betlémské světlo. 
Skvěle funguje Charita a vešla již do 
povědomí, jako velká pomoc občanům 
Třince a okolí. Dobrovolníci z řad dětí 
i dospělých koledují v rámci „Tříkrálové 
sbírky“, aby i díky výtěžku z této celore-
publikové akce, mohla Charita rozšiřovat 
své služby. 

Jsou lidé, kteří se snaží pomáhat 
potřebným a zorganizovali akce, kde se 
vybíraly buď finanční prostředky, nebo 
dárky pro potřebné. (Farní vánoční strom, 
finanční sbírky na postižené leprou, na 
misie, Adopce na dálku atd.). V postní 
době jsme si již zvykli na misijní koláč, 
dále jsme vděční za svíce a srdíčka 
vyrobené místní Charitou, za velikonoční 
pomlázky z dílny třineckých skautů, 
adventní věnce vytvořené rukama naší 
mládeže…

Někteří z nás nelitují svého času 
a zúčastnili se Národního eucharistického 
kongresu nebo pochodu „pro life“, 
nejrůznějších poutí a poutních zájezdů ve 
farnosti (pouť u příležitosti slavnosti naší 
farní spolupatronky Panny Marie Bolest-
né na Osůvky), pěší poutě k Panně Marii 
Frýdecké, ...).  Samozřejmě je to pěší, 
cyklistická i autobusová pouť do Czen-
stochové, pouť do Medjugorje, v loňském 
roce se někteří z nás ocitli na pěší pouti ke 
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(pokračování na str. 4)

Pokračování ze str. 1

Do nového roku

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.

(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

Říkají, že křesťanství není tradice,
ale živá víra.

Ta se však nezrodila dnes,
sahá až do Nebes 
přes putování Boha s námi.

Tradice je láska, kterou nám předci

zachovali.

Není mrtvá, ale živá v nás,
tradice je dnešní čas,
však i se všemi,
kdož předali nám živou víru.

Vždyť od nich vzali jsme ji do dlaní,
když nás v křestní lázni koupali.
Abychom s Ní a v Ní vyrostli
jak semínka hořčice
a mohli spočinout ve větvích Tradice.

Tradice je rodokmen Boha a člověka,
je to stezka prošlapaná skrze plevel 

koukole,
je to cesta, jež vede na pole,
kde perla je zakopána.
Tradice je poklad Pána.

A proto zažívá takové zpustošení,
neboť pro každého není poklad k 

mání.
Najde Ho jen ten,
kdo Ho ve svém srdci chrání.

AVE

Rudinec Stanislav

Tradice

V sobotu 19. prosince 2015 se rozloučila 
českobudějovická diecéze se svým eme-
ritním biskupem Mons. Jiřím Paďourem, 
který zemřel po delší těžké chorobě. 
Vzpomínám sám na něj s úctou a po-
zorností. Když jsem přišel na podzim roku 
1974 po maturitě do semináře, byl biskup 
Jiří bohoslovcem pátého ročníku. Jeho 
postava upoutala jistě nejen moji 
pozornost. Bylo mu třicet, byl zralým, 
moudrým a rozvážným mužem. Bylo 
zážitkem vidět jej v kapli, když klečel 
a modlil se. Pak se stal v prosinci 1974 se 
svými ročníkovými kolegy jáhnem a my 
prvňáčci jsme k nim vzhlíželi s velikou 
úctou, vždyť měli kněžství již na dosah 
ruky. Pan kardinál Tomášek vždycky 
jáhnům říkával při svěcení, že jáhenské 
svěcení je již počátkem svěcení kněžského. 
Bylo by jistě mnoho vzpomínání. Na úvod 
pohřební liturgie v katedrále sv. Mikuláše 
v Českých Budějovicích, řekl hlavní 
celebrant pohřební mše svaté, pražský 
arcibiskup kardinál Dominik Duka tato 
slova: "Svět po roce 2015 bude jiný. 
Chceme, aby v tomto budoucím roce byl 
ctěn a milován Bůh." Je to proroctví? Svět 
je vždycky trochu jiný, i když tuto jinou 
podobu nám spíše připomínají věci typu 
změny hlavy státu, změny vlády, nebo 
změny na Petrově stolci. Nic takového nás 
v tomto roce nepotkalo, a přesto vcházíme 
do nového roku 2016 s originálními 
zážitky. Svět se totiž dal tak trochu do 
pohybu. Lidé tu a onde opouštějí místa, 
kde léta, nebo celé generace žili a odcházejí 
jinam. Vezměme to od maličkých změn: 
kolik lidí odešlo letos a loni z našeho 
města? Nezemřeli, odešli jinde. Já při své 
občasné návštěvě své rodné vesničky 
žasnu, když tu a onde vidím na plotě 
zahrady ceduli: Na prodej. A taky rodina 
nevymřela. To asi bylo vždy a všude, 
možná ne v takové míře. Ale svět se nám 
dal do pohybu i díky utečencům, kteří 
odcházejí daleko od svých domovů 
z nejrůznějších pohnutek. Ty musejí být 
velmi vážné. Odcházejí a hledají místo 
v krajinách, které jsou vzdáleny men-
talitou, způsoby, tradicemi, jazykem, 
kulturou… A to se nedá změnit asi jako 
bych otočil list v poznámkovém bloku. 
Opět si připomínám známý obrázek - 
Náměstí sv. Petra. Při různých příleži-
tostech je naplněno na doraz a v těch 
davech nejsou zdaleka jen Italové a Ev-
ropané. Přesto nikdo na nikoho nesyčí, 
nenadává, nebije se… Křesťanství má svoji 
budoucnost. Možná, kdyby evangelium 
bylo přijato a respektováno v celém světě, 
svět by vypadal jinak. Jenomže jsme 
svědky takového jakéhosi nezájmu 
a minimalismu. Co není napsáno, jako by 
nebylo, co mi neřeknou, na co mě ne-

hrobu apoštola sv. Jakuba do Santiaga da 
Compostela ...

Kdybychom měli vyjmenovat všechny 
akce, které se za uplynulý rok uskutečnily, 
určitě by to byl dlouhý výčet. Na jejich 
organizaci a na tom, aby fungovaly vše-
chny výše zmiňované aktivity a možná 
další, na které jsme zapomněli, se podílí 
spousta ochotných, obětavých lidí. Dělají 
to vše ve svém volném čase, z lásky k Bohu 
a bližním. 

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem 
za finanční dary, protože bez jejich pomoci 
bychom si jen těžko dokázali představit 
provoz, údržbu a investice v naší farnosti.  
Velké Pánbůh zaplať všem, kteří tak 
nezištně pracují, pomáhají a finančně 
přispívají a snaží se tak udělat lepším ten 
kousek světa, kde žijeme. 

Redakce

nalákají, to mě nemusí zajímat. Je to 
škoda, ale pro nás. Já bych chtěl přát do 
nového roku každému z nás taky trochu 
duchovní a duševní dospělosti a vys-
pělosti. Církev ani farnost totiž není 
mateřská školka, kde musí paní učitelka 
pořád někoho vodit za ruku a usměrňovat, 
jinak při vteřině nepozornosti jí může při 
procházce aktivní Pepíček vběhnout třeba 
pod auto. A tak to je jako magnetofonovém 
pásku:…“ Pepíčku, to nesmíš,… Honzíku, 
nechytej to, Jiříčku, poslouchej, Barborko, 
jdi tam…, nebo naopak - Alenko, pojď 
sem!" Možná to trochu přeháním, ale 
abychom si uvědomili, že máme tendenci 
tu a onde dělat něco podobného. Pan farář 
neřekl, pan farář nezorganizoval, pan 
kaplan nás nikam neposlal, pan kaplan tak 
mezi nás nepřišel… Podívejme se do 
společenství vlastní rodiny: musejí být 
v bytě či domě všude na všecko cedulky 
přikazující, nebo zakazující? To by v tom 
bytě asi vypadalo! Členové rodiny mají 
k této své rodině určitý kladný vztah, takže 
nemusejí být vedeni cedulkami. V Církvi či 
farnosti tomu tak často bohužel není. A tak 
se dovoláváme cedulek, nápisů, a aby nám 
byl kněz pořád téměř v patách. Obdivuji 
kraje, kde bylo ateistické a komunistické 
pronásledování tak silné, že nezůstalo 
mnoho kněží a lidé si i tak v rámci 
možnosti víru uchovali. Nebylo možné 
pomyslet, že by byly ve všední den dvě mše 
svaté, v neděli čtyři a oni se scházeli 
v kostelích, pokud jim je zrovna nevyhodili 
do vzduchu, aby se modlili a byli v neděli 
spolu. Nejen, že si víru zachovali, ale byli ji 
schopni zprostředkovat svým dětem 
i vnoučatům. Neschází nám taková zod-
povědná dospělost, nebo musí se vším 
přijít a organizovat kněz? Zaslechl jsem po 
Vánocích několikrát takový stesk: „Otče, 
všimnul jste si? Děcka mají prázdniny, ale 
z ministrantů na mši svaté ve všední den 
ani živá duše… Byly v adventu roráty - opět 
ani dítě…“ Ano, všiml jsem si toho, 
jenomže já jsem u křtitelnice křestní slib 
neskládal a tak těžko počítat, že budu vodit 
za ruku rodiče, aby oni snad vedli za ruku 
svoje děti. Ne, to není z mojí strany pláč 
a nářek, spíše připomenutí, že nepo-
kládám naši farnost za mateřskou školku, 
ve které musím ty svěřené vodit za ruku 
a vymýšlet stále něco nového, abych je 
zaujal. A tak bych znovu chtěl přát to, co 
řekl Otec kardinál Duka: Aby v tom novém 
roce byl ctěn a milován Bůh. Pak nebude 
třeba tabulky, nápisy a věčné připo-
mínání. A pak taky budeme zrát k vnitřní 
dospělosti a zodpovědnosti, abychom při 
tom velikém pohybu ve světě nepozbyli 
vlastní identitu. Pán Bůh nám žehnej! 

P. František
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Pokračování ze str. 1

kto był, myślę, że spędził ładne 
wtorkowe popołudnie w gronie swoich 
znajomych i przyjaciół na 18 Spotkaniu 
Parafii i nie żałuje tego. A kogo nie było, 
trudno…..może następnym razem. 

Spotkanie to, którego głównym 
organizatorem jest stowarzyszenie 
SANCTUS ALBERTUS odbyło się 
w Domu Kultury Trisia w Trzyńcu na 
Tarasie. I było co oglądać i słyszeć. 
Spotkanie rozpoczęło się pozdro-
wieniami gości – Ing. Michaela Trojki 
coby wiceburmistrza Trzyńca oraz 
Miloša Ciencialy, który opowiedział 
nam o projekcie Krzyża na Jaworowym. 
Głównym punktem pierwszej części 
programu było kolędowanie w wyko-
naniu naszych schol parafialnych 
DROPS i młodzieżowej. Dziękuję za 
przygotowanie schol Lucynie Mokrosz, 
Romanowi i Ewie Bubom, całej kapeli 
oraz wszystkim dzieciom i młodzieży. 

W drugiej części przedstawiło nam 
się DUO RASCALS z Ostrawy, którzy 
przygotowali dla nas zebranych kilka 
sztuczek magicznych. Była też trady-
cyjna loteria i wspólny śpiew kolęd, a na 
koniec starsza młodzież parafialna 
przygotowała scenkę pod tytułem 
„Brána do nebe“. Scenka była bardzo 
dobrze przygotowana i wszystkim 
należą się również gorące podzię-
kowania. Całym spotkaniem nas mile 
prowadzili nasi konferansjerzy Vero-
nika Kozoková i Mateusz Kraina, którzy 
po odśpiewaniu piosenki Všichni sej-
deme se v nebi, zakończyli spotkanie 
wspólnymi życzeniami do Nowego 
Roku 2016 a następnie wszyscy na sali 
podzielili się opłatkiem. 

Pozostaje mi jeszcze podziękować 
Silvie Krężelok za pomoc w przygo-
towaniu zabaw dla dzieci w auli przed 
salą, oraz wszystkim członkom SAN-
CTUS ALBERTUS i funkcyjnym, którzy 
w jakikolwiek sposób pomagali w or-
ganizacji spotkania. A na koniec jeszcze 
dwa duże podziękowania a to Ojcu 
Franciszkowi i Miastu Trzyniec za 
wsparcie finansowe tego spotkania, bo 
bez nich trudno byłoby to spotkanie 
zorganizować.

Wszystkim parafianom i czytelnikom 
życzę Błogosławieństwa Bożego, 
pokoju i zdrowia do Nowego roku 2016 
i zapraszam na dalsze spotkania 
w parafii.

Wiesław Wania
prezes SANCTUS ALBERTUS, z.s.  

Już na początku spotkania, kiedy dwoje 
młodych parafian, Veronika Kozoková i Mate-
usz Kraina, przywitali wszystkich, uświa-
domiłam sobie coś bardzo ważnego. Dlaczego 
tutaj jestem? Przyszłam, by zobaczyć swoje 
dzieci? By czuć się trzyniecką parafianką? By 
zapełnić puste krzesło? Nie. „Zaprosił ciebie 
Pan Jezus”, zabrzmiało w słowach przywitania 
tak bardzo mocno dla mnie. „Dobrze, że jesteś”, 
które usłyszałam z ust siedzącego obok mnie 
człowieka, było upewnieniem zaproszenia 
samego Pana. A to był początek! 

Niebawem mikrofon trzymał w ręku pan Miloš 
Cienciala i opowiadał o krzyżu, który już na 
wiosnę 2016 stanie na Jaworowym. Kiedy 
dzielił się z nami przeżyciami i trudem, szczerze 
opisywał pięć lat posłuszeństwa człowieka 
a zarazem mocy z jaką Bóg prowadzi całe 
dzieło, widziałam mądrość Boga z jaką 
podchodzi do każdej rzeczy. Objawia wielkie 
dzieła prostym i pokornym, bo wie, że oni 
wytrwają do końca.

I już w zapełnionej sali rozlega się dziecięcy 
śpiew, serdeczny i miły, wchodzący do serca 
każdego słuchacza. Dzieci zawsze oddają 
szczerze, to co czują a widać było radość ze 
śpiewania i grania, otwartość na ludzi oraz 
szczerość. Muzyka kolęd z różnych krajów, 
którą zaprezentowały schola Drops i grupa 
muzyczna, napełniała ciekawością i rozmy-
ślaniem o różnorodności na Świecie i zarazem 
jedności w Bogu. Wiem, ile to wysiłku trzeba, by 
przygotować taki program. Życzę wytrwałości, 
niech nic was nie zatrzyma w kontynuowaniu 
rozpoczętego dzieła. Dalej śpiewajcie i grajcie 
wielbiąc i chwaląc naszego Pana.

Po przerwie wszystkich dużych i małych 
rozweselił iluzjonista z Ostrawy. W pierwszej 
części dla dzieci było wesoło i śmiesznie 
a w drugiej części podarował nam brakujący 
wszystkim zimowy pejzaż sypiących się 
płatków śniegu. Zapierało wszystkim dech, tak 
było pięknie. Szkoda, że tylko na scenie. 

Wielką niespodziankę przygotowała mło-
dzież z parafialnej Wspólnoty Młodych św. Jana 

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

Spotkanie rodziny parafialnej
Pawła II. W scence „S rukama v kapsách” 
odkryli z pewnością swe talenty aktorskie 
i rozbawili nas pokazując na przykładach ludzi 
różnice w myśleniu o Niebie. Było to wesołe 
widowisko z pouczającym zakończeniem. Bra-
wo młodzi! Gratuluję wszystkim wykonawcom!

Organizatorzy spotkania zatroszczyli się 
również o smaczną przekąskę i bogatą tombolę. 
Pięknie zabrzmiało całą salą wspólnie 
wypowiedziane słowo „dzię-ku-je-my”, którym 
mogliśmy wszyscy razem podziękować spon-
sorom.

Dzielenie się opłatkiem jest piękną i wymow-
ną tradycją. Pod koniec spotkania każdy mógł 
złożyć bliźnim życzenia, czy podać komuś rękę, 
uśmiechnąć się do kogoś, zdobyć się na 
życzliwy gest, czy wybaczyć komuś o kim 
myślał, że na to wybaczenie zasługuje. Warto 
było przełamać się ...

O cały przebieg popołudnia w przyjemnej 
i miłej atmosferze zatroszczyła się garstka ludzi, 
która nie zostaje obojętna i działa, która nie 
patrzy na siebie, ale na drugiego człowieka, 
która nie mówi tylko, ale służy w konkretnym 
działaniu. Dla was należą się ukłony i słowa 
podziękowania. Dziękujemy za ofiarowany 
czas, zdolności i umiejętności, trud i wysiłek 
z jakim pracujecie dla dobra naszej parafii. 
Wszystko, co czynimy, jest Łaską Jezusa. Niech 
wam Błogosławi i obdarza obficie Jedyny Pan 
i Król, Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. 

Na końcu stwierdziłam, że mój Pan jest 
Bogiem paradoksów, o czym nieraz już się 
przekonałam. Po spotkaniu, kiedy wróciliśmy do 
domu, jak to u mnie bywa, bardzo krytycznie 
podeszłam do oceny spotkania i moich dzieci, 
które brały udział w programie. Jednak Bóg wie 
i widzi wszystko, więc w następny dzień 
zadzwonił do mnie (w osobie Mariana Kozoka) 
i poprosił bym napisała parę pozytywnych słów, 
bo na pewno je znajdę. Dziękuję Ci Panie, że 
dajesz mi takie lekcje i masz ze mną niesa-
mowitą cierpliwość.

Beata Kraina

Kochani parafianie,
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Cesta Betlémského světla k nám domů

„Dítě světla 2015“ – v naší farnosti

Kvůli komplikované situaci na Blízkém východě 
zajistil převoz Betlémského světla z místa 
Ježíšova narození, vedoucí „ORF světla míru“ 
Günther Hartl. Plamínek byl 24. listopadu zapálen 
devítiletou dívkou Ihab Talene Msleh, která 
pochází z arabské křesťanské rodiny. 

Dítětem Betlémského světla je desetiletý 
Niklas Dumhart z hornorakouské obce Sankt 
Georgen an der Gusen, který ve středu 
25. listopadu světlo v Linci převzal. Niklas byl 
vybrán jako dítě Betlémského světla díky své 
velké sociální angažovanosti. Ve škole se 
spřátelil s 11letým chlapcem z rodiny af-
ghánských uprchlíků. Stará se o něj, pomáhá mu 
s úkoly a učí se s ním společně německý jazyk, 
mají i společné hobby – fotbal, který hrají ve 
stejném klubu. „Pro mě je samozřejmostí 
pomáhat, kde je potřeba, když to jiný potřebuje, 
a odkud kdo přichází, přece nehraje žádnou roli," 
říká Niklas, který žije pod jednou střechou se 
sestrou, rodiči a babičkou. Ve volném čase se 
doma ještě stará o chameleony. Později by chtěl 
být lékařem, aby mohl pomáhat ostatním lidem.

V sobotu 12. prosince se při ekumenické 
bohoslužbě ve Vídni, v katolickém kostele 
Neposkvrněného početí Panny Marie ve farnosti 
Neusimmering na náměstí Enkplatz, uskutečnilo 
předávání Betlémského světla zástupcům 
skautských delegaci z více než 25 zemí světa. Za 
Českou republiku přebíral br. Vojtěch Rottenberg 
z oddílu Řehoře Mendela Brno a pak je společně 
s ostatními sestrami a bratry dopravili do vlasti.

Niklas Dumhart 16. prosince předal v Římě 
osobně Betlémské světlo při generální audienci 
papeži Františkovi, který poděkoval slovy: 
„Srdečně zdravím poutníky z německy mluvících 
zemí a zejména delegaci z Horního Rakouska, 
kteří nám přinesli Světlo z Betléma. Chceme se 
připravit na Vánoce, naše srdce nechme dokořán 
otevřená pro kohokoliv.“

V sobotu 19. prosince se za spolupráce dalších 
skautů rozváželo po celé naší vlasti. Po osmé 
hodině se odjíždělo vlakem do Bohumína. 
Osobně zajišťujeme, jak již každým rokem, úsek 
Bohumín – Mosty u Jablunkova. Letos jsme se 
vraceli zpět spojem, který jel o hodinu později, než 
jsme měli původně jet, poněvadž se modernizuje 
trať Brno – Bohumín a 90 kilometrový úsek se 
projíždí jednokolejně. Systémovým specialistou 
ČD jsme byli na to upozorněni, a aby zájemci na 
zastávkách nečekali zbytečně, při případném 
zpoždění, zvolili jsme pozdější spoj. Vůbec to 
nebylo potřeba, žádná výjimečnost se nestala, 
rychlík přijel jen s pětiminutovým zpožděním, což 
u převozu Betlémského světla je zanedbatelná 
časová ztráta. My pak po hodině čekání sami 
odjížděli osobním vlakem, který na odjezdu 
z Ostravy hl. n., měl deset minut zpoždění. 
Osvědčilo se nám z minula mít připraveny malé 
skleněné náhrobní lampičky, které jsme mohli se 
zapálenou svíčkou na zastávce se špejlí předat 
a nezdržovat odjezd vlaku. Paní průvodčí jsme 
dávali znamení, že už nic nebrání v odjezdu a byla 

Při slavnostní mši svaté bylo přineseno 
Betlémské světlo Magdalénou Roszkovou 
a zástupcem třineckých skautů. V minulém čísle 
měsíčníku Most jsme se o tom zmínili a vybrána 
byla právě Magda. Proč jsme se tak rozhodli pro 
tuto volbu? 

Vedla nás k tomu myšlenka dle vzoru ORF, 
která prostřednictvím rakouské rozhlasové 
stanice také vybírá tzv. „Dítě světla“ z celé země. 
Na rozdíl od nás, my jsme hledali pouze v naší 
farnosti.

Magda je patnáctiletou žákyní 9. třídy církevní 
základní školy. Bydlí v rodinném domě s rodiči, 
babičkou a od 21. prosince již se šesti sourozenci. 
Účastní se schůzek mladého spolča a také 
zkoušek dětské scholy, kterou slýcháváme v naší 
farnosti. Je hodně činorodá a tvořivá, ráda 
maluje, ze sportu dává přednost především běhu 
a šplhu. Ostatní ji mají rádi pro její kamarádskost 
a upřímnost, nevyhýbá se zadaným úkolům. 
Podle svých možností se snaží pomáhat rodičům 
s povinnostmi v domácnosti, se sourozenci. 
Požadované úkoly plní svědomitě a poctivě, 
nemá ve zvyku odcházet od započaté práce, těší 
ji, když se dílo daří a je k užitku, jak už doma, tak 
i v okolí pro druhé. V budoucnu by chtěla být 
učitelkou v mateřské škole. Jedinou věcí, s kterou 
se trápí, je, že ji bráchové štvou a nerada se s nimi 
hádá.

Rodiče jsou rádi, že má takové charakterové 
vlastnosti: „Magda je opravdu tou pravou rukou, 
jak se říká. Nikdy neřekne ne, když je potřeba 
něco udělat, vše splní beze zbytku. Je naším 
sluníčkem, které šíří klid a pohodu.“

velmi ráda za spolupráci, protože nebyl moc 
přehled při více lidech u vlaku, zda ještě někdo 
nastupuje nebo ne, za to nás i pochválila. 
Nejpočetnější skupinky byly v Českém Těšíně – 
16 osob, pak Karviná – 12 osob a v Třinci centrum 
– 8 osob. Kde jsme marně vyhlíželi, byla Dolní 
Lutyně, Chotěbuz, Ropice zast., Třinec, Návsí 
a Bocanovice. Celkem k vlaku přišlo 60 zájemců, 
z řad dospělých, dětí i dalších skautů. Těch, kteří 
přicestovali osobně k rychlíku a pak jeli již 
o hodinu dříve naší tratí, bylo do deseti osob.

Po poledni naše cesta vlakem skončila, ale 
ještě je třeba předat Betlémské světlo na okolních 
farách. První v Mostech u Jablunkova, kde přebírá 
světlo řadová sestra, poněvadž otec Štěpán 
Klocek nebyl přítomen, v Jablunkově otcové 
Marek Kotrba a Janusz Kiwak. V konventu sester 
alžbětinek v Jablunkově přebírá v kanceláři 
Betlémské světlo jedna ze sester. Pak již poslední 
zastávka směřuje do Třince, kde pro dnešní den 
plamínek zapálený v jeskyni Narození Páně, je 
předán otci Františkovi. Je zde velká zpověď 
a vypomáhající kněží si tak můžou Betlémské 
světlo odvést do svých farností.

V úterý světlo cestovalo na obecní úřad ve 
Vendryni, kde jej převzal starosta p. Bohuslav 
Raszka s členy zastupitelstva obce. Ve středu jej 
převzala starostka města Třince RNDr. Věra 
Palkovská, dále bylo umístěno v recepci 
městského úřadu, odkud si ho odneslo domů cca 
35 osob, odpoledne pak v městském informačním 
centru, kde si pro něho přišlo 19 zájemců.

Poslední možnost, jak již sami víte, je vždy 
v našem kostele po slavnostní mši svaté. Kde 
dále putovalo? Sami víte nejlépe. Věříme, že jste 
ho šířili dál a nezůstalo jen u vás doma, ale že 
připomínalo tu zázračnou atmosféru, kdy Dítě 
přišlo na svět, aby nás zachránilo ode všeho 
pokušení, a přitáhlo nás k sobě, abychom jej 
následovali, i u dalších našich blízkých a zná-
mých.

Přejeme z celého srdce hojnost Božího 
požehnání, zdraví a míru ve svatém roce Božího 
Milosrdenství.

za třinecké skauty 
Kivi

A to nás vedlo k rozhodnutí, že právě Magda si 
zaslouží přinést Betlémské světlo. Slabý tře-
potající se plamínek v rukou velmi srdečné 
a obětavé dívky, která se chce takto podělit 
s ostatními, je pro ni velká čest a má z něj radost.

Rovněž i my jsme rádi, že světlo zapálené 
v jeskyni narození Páně mohlo být takovouto 
kurýrní službou předáno v našem kostele otci 
Františkovi a společně být přítomno při slavení 
Eucharistie. Pevně věříme, že Betlémské světlo, 
které jste si po mši svaté odnesli i u vás doma 
přineslo pokoj a mír i přesto, že v místech, kde 
bylo zapáleno, tomu tak zrovna není.

Kivi
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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.

Dar rady
Katecheze papeže Františka
(zdroj: radiovaticana.cz)

Dobrý den, drazí bratři a sestry! Ve čtení 
jsme slyšeli úryvek ze Žaltáře, který říká: 
„Velebím Hospodina, že mi byl rádcem, 
k tomu mě i za noci vybízí mé nitro“ 
(Žl 16,7). A to je další z darů Ducha svatého, 
totiž rada. Víme, jak důležitá je možnost 
spolehnout se v delikátních situacích na 
radu moudrých lidí, kteří nás mají rádi. 
Skrze dar rady osvěcuje sám Bůh svým 
Duchem naše srdce, aby nám dal pochopit, 
jak máme správně mluvit či jednat a kterou 
cestou se ubírat. Jak ale tento dar působí 
v nás?

1. Duch svatý, jakmile Jej přijmeme 
a uhostíme ve svém srdci, nás ihned 
vybavuje vnímavostí ke Svému hlasu 
a usměrňuje naše myšlenky, cítění a úmysly 
podle Božího srdce. Současně nás stále více 
nabádá, abychom svůj vnitřní zrak obrátili 
k Ježíši jakožto vzoru našeho způsobu 
jednání a vztahování k Bohu Otci a bratřím. 
Rada je tedy dar, kterým Duch svatý 
uschopňuje naše svědomí učinit konkrétní 
rozhodnutí ve společenství s Bohem podle 
Ježíšovy logiky a Jeho evangelia. Takto nám 
Duch svatý dává vnitřně růst, umožňuje 
nám růst pozitivně a ve společenství 
a pomáhá nám nepropadnout egoismu 
a vlastnímu způsobu vidění věcí. Duch nám 
tak pomáhá růst a také vidět ve sdílení. 
Podstatnou podmínkou uchování tohoto 
daru je modlitba. K tématu modlitby se 
stále vracíme. Modlitba je velmi důležitá. 
Modlit se modlitbami, které známe od 
dětství, ale modlit se také vlastními slovy. 
Prosit Pána: „Pomoz mi, Pane, poraď mi, co 
mám nyní dělat.“ Modlitbou vytváříme 
prostor pro příchod Ducha, aby nám v oné 
chvíli pomohl, poradil v tom, co máme 
konat. Nikdy nezapomínejme na modlitbu. 
Nikdo si nevšimne, když se modlíme 
v autobuse, na ulici; když se modlíme mlčky 
srdcem. Využijme těchto chvil k modlitbě 
a modleme, aby nám Duch udělil dar rady.

2. V důvěrném kontaktu s Bohem 
a nasloucháním Jeho Slova postupně od-
kládáme svoji osobní logiku, diktovanou 
nezřídka uzavřeností, předsudky a ambi-
cemi a učíme se naopak klást Pánu otázky: 
Jaká je Tvoje vůle? Co se líbí Tobě? Takto 
v nás uzrává hluboký, takřka přirozený 
souzvuk v Duchu, a zakoušíme, jak 
pravdivá jsou Ježíšova slova z Matoušova 
evangelia: „Nedělejte si starosti, jak nebo co 
máte mluvit, protože v tu chvíli vám bude 
dáno, co máte mluvit“ (Mt 10,19-20). Duch 
svatý nám radí, ale my musíme dát prostor 
Duchu, aby nám mohl poradit. A dát Mu 
prostor znamená modlit se, aby přicházel 
a stále nám pomáhal.

3. Jako všechny ostatní dary Ducha je 
také rada pokladem celého křesťanského 

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.

společenství. Pán k nám promlouvá 
nejenom ve skrytu srdce, ale také skrze hlas 
a svědectví bratří. Je to opravdu velký dar, 
můžeme-li se setkat s muži a ženami víry, 
kteří nám v komplikovaných a významných 
životních situacích pomohou osvítit naše 
srdce, abychom rozpoznali Pánovu vůli!

Vzpomínám si, že jsem jednou v marián-
ské svatyni Lujan byl ve zpovědnici, před níž 
byla dlouhá fronta. Stál tam také jeden 
úplně moderní hoch s náušnicemi, 
tetováním a podobně… A přišel mi říci, co se 
mu přihodilo. Byl to velký, obtížný problém. 
A řekl mi: „Vyprávěl jsem to svojí mámě a ta 
mi řekla: »Jdi k Matce Boží a ona ti poví, co 
máš dělat. «“ Ano, to byla žena, která měla 
dar rady. Nevěděla, jak synův problém 
vyřešit, ale ukázala mu správnou cestu: „Jdi 
za Matkou Boží a ona ti poví.“ Toto je dar 

rady. Ona pokorná a prostá žena dala synovi 
tu nejopravdovější radu. A ten hoch mi pak 
řekl: „Hleděl jsem na Matku Boží a slyšel, že 
mám udělat to a to…“ Nemusel jsem 
dotyčnému vůbec nic říkat, všechno již řekla 
jeho maminka a on sám. To je dar rady. Vy 
maminky, které máte tento dar, vyprošujte 
jej svým dětem. Umět radit svým dětem je 
dar Boží.

Drazí přátelé, 16. Žalm, který jsme slyšeli, 
nás vybízí, abychom se modlili těmito slovy: 
„Velebím Hospodina, že mi byl rádcem, 
k tomu mě i za noci vybízí mé nitro. Hospo-
dina mám neustále na zřeteli, nezakolísám, 
když je mi po pravici“ (Žl 16, 7-8). Kéž Duch 
svatý stále plní naše srdce touto jistotou 
a tím i Svou útěchou a Svým pokojem. O dar 
rady proste neustále.

Osmisměrka
Vyškrtej tato slova těmito směry ↔ ↕

ALŽBĚTA
ANDĚLÉ
ANTONIE
CITÁTY
CYRIL
EGYPT
KOLEDY
LETNICE
MESIÁŠ
NAZARET
OLIVOVNÍK
OVOCE
POUŠŤ
PŘÁT
SYN
SATAN 
ŽID

Zbylá písmena napiš do tajenky:

Rébus – hledej starozákonní postavu
Seřaď do tajenky písmena od nejmenšího po největší – dostaneš jméno starozákonní 

postavy:

Stránku připravily Lucka a Eva



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Drazí farníci,

Místní charita se na vás obrací 
s velkou prosbou.

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

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

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

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

Ozvěte se prosím na tel. 724 257 219, 

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

Děkujeme

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

Za Charitu Třinec Marta Bezecná

Společenství mládeže má za sebou 
svou první víkendovku, která se konala 
na chatě rodiny Kyvalských v Nýdku. 
Společné chvíle jsme trávili od pátku 
20.11. až do neděle 22.11. Hlavním cílem 
této víkendovky bylo vyrobit 10 advent-
ních věnců, stmelit náš kolektiv.

V pátek, když jsme přijeli na chatu, 
udělali jsme si pohodový večer, snědli 
jsme večeři, zabydleli se a zahráli pár 
her.

V sobotu ráno hned po snídani jsme 
se chytli výroby věnců. Mládež byla moc 
šikovná, všechno jsme stihli ještě do 
oběda, takže celé odpoledne jsme se 
mohli duchovně rozvíjet a také hrát hry, 
při kterých jsme si mohli zábavným 
způsobem ověřit naše vědomosti.

V neděli dopoledne jsme šli na mši 
svatou do dřevěného kostela v Nýdku, 
hned po mši jsme šli zpátky na chatu, 
abychom snědli oběd. Takto jsme 
zakončili naši společnou víkendovku. 

Program byl hodně nabitý a dnů bylo 
málo, ale náš cíl jsme splnili. Kolektiv 
jsme sjednotili, věnce jsme vyrobili 
a prodali, za což děkujeme všem far-
níkům, kteří si naše věnce zakoupili. 
Děkujeme taky Katce, která nám po-
máhala a manželům Kyvalským za 
dobré jídlo. 

I když nám počasí moc nepřálo, 
víkendovka se moc povedla, byly to 
chvíle plné zábavy, práce a taky chvíle 
ztišení při modlitbě. 

Díky mládeži za úžasnou atmosféru. 
DM

MOST 265/XXIII

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 

Víkendovka 
dětského spolča

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.

*  *  *

Nedá se to vrátit

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
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Většinou chodím na nedělní svatou mši 
na osmou hodinu. Určitě každý z nás tam 
jde s pocitem svátečního dne, který by 
měl světit, ale v první řadě je to o setkání 
s Kristem. O setkání s evangeliem a vším 
duchovním. Ale to asi víme všichni, kteří 
mše svaté navštěvujeme. Kolikrát v týdnu 
člověk zanechá třeba své domácí povin-
nosti a zajde do toho našeho kostelíčka, 
aby opět odcházel domů naplněn něčím 
krásným. Ale mé myšlenky jsou teď 
o něčem jiném. Sedávám většinou v první 
lavici, abych dobře slyšela kázání. Před 
námi je ještě pár laviček. A na tu první 
zasedá rodinka. Je tam babička, děda 
a taky přijdou vnoučata s maminkou 
a tatínkem. Čtyři krásné děti. Takové 
čtyři schůdky. Nejstarší je chlapeček a tři 
malá děvčátka. Musím se teď trochu 
pozastavit a zahanbit se sama před 
sebou, že jsem to nikdy nedokázala tak, 
jak to dokáže tato krásná rodinka. Děti 
dokážou celou mši pomalu nehybně sedět 
a dávat pozor, co to ten otec František, 
nebo otec Adrian mluví. Když vidím ty 
jejich sepjaté ručičky při motlitbě 
otčenáše a pohled na maminku, zda je to 
tak správně, tak se mi pokaždé zalijí oči 
slzami. Na pár vteřin se mi promítnou 
jejích chvíle doma, když se určitě všichni 
společně modlí. A že mně ukápne slza? 
No musí, nebo je mi to líto, jak už jsem 
psala a nevrátím ten čas zpět, že jsem se 
něčím provinila na svých dětech a vnu-
cích. Ale život je takový a tím pádem ty 
moje dnes už dospělé děti i vnuci přišli 
o něco, co je v životě to nejpotřebnější, 
o něco co má táto rodinka navíc. Ta-
kových mladých rodin je tam určitě 
spousta, ale jelikož ji tady mám před 
sebou, tak se zmiňuji o ní. A každou 
neděli čekám, jestli je uvidím. Ale taky se 
mi vyloudí na tváři úsměv, když vidím, 
jak jsou ty děti šťastné, když mohou ke 
stolečku a odnést svaté hostie, víno 
a vodu. A podání ruky otce Františka, 
který je v ten moment pro ně ztělesněním 
toho největšího, tak to je úžasné. Děti se 
vracejí s takovou velikou pýchou a určitě 
na to vzpomínají celý den a usínají 
s pocitem, že udělaly velkou věc. (Jen je 
nesmí předběhnout někdo dospělý, nebo 
pak vidět, jak se vracejí na místo se 
skloněnou hlavičkou). Je to takové mé 
malé zamyšlení na čas, který jsem 
promarnila a možná nebýt těch dětí 
sedících přede mnou a hlavně jejich 
rodičů a vlastně celé této rodinky (i když 
nevím, jak se jmenují), ani bych si to 
možná tak neuvědomila. ČASE, tak ráda 
bych tě vrátila o 50 let, ale bohužel už to 
nejde.

Renáta Karlová

 
Z vody a Ducha Svatého se 

narodili: 

Damián Jaś

Silvie Fujáková

Radka Lysková

Do věčnosti nás předešli

Zuzana Marciová       71

Emilia Gerová           71

Štefan Kováč            74

Pelagie Wojnarová    93

Drahuše Skřišovská  70

R.I.P.

Citáty a moudra

Existují dva druhy almužny: 

dávání a odpouštění. Dávání toho, 

co dobrého jsi získal; odpuštění 

toho, co zlého jsi vytrpěl.
sv. Augustin

„Říci někomu pravdu“, málokdy 

přispěje k jeho polepšení.
sv. Edita Steinová

I pro tebe je peklo otevřené. 
sv. Maxmilián Maria Kolbe

Starost o děti začni od výběru 

jména. Ať žijí podle vzoru svatého, 

jehož jméno nosí.
sv. Jan Zlatoústý



§ §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
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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
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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

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 lednu

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!

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 7. února 2016. 

Příspěvky můžete zasílat 

do 27. ledna 2016.

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 upřímný 

dialog žen a mužů odlišných ná-

boženství přinášel ovoce míru a spra-

vedlnosti.
2. Misijní úmysl: Aby se pro-

střednictvím dialogu a bratrské lásky 

s přispěním Ducha Svatého překonala 

rozdělení mezi křesťany. 
3. Národní úmysl: Ať se ve Svatém 

roce milosrdenství umíme společně 

modlit s nekatolickými křesťany a na-

slouchat slovu Božímu s vědomím 

vlastních chyb a hříchů a s lítostí nad 

nimi.

Svátek Křtu Páně (10.1.)
1. čtení: Iz 40,1-5.9-11; 2. čtení: Tit 2,11-
14;3,4-7; Evangelium: Lk 3,15-16.22-22
Žalm: odp. Pán dá požehnání a pokoj 
svému lidu.
ref. Pan ześle pokój swojemu ludowi.

2. neděle v mezidobí (17.1.)
1. čtení: Iz 62,1-5; 2. čtení: 1 Kor 12,4-11; 
Evangelium: Jan 2,1-12
Žalm: odp. Vypravujte mezi všemi národy 
o Hospodinových divech.
ref. Pośród narodów głoście chwałę Pana.

3. neděle v mezidobí (24.1.)
1. čtení: Neh 8,2-4a.5-6.8-10; 2. čtení: 
1 Kor 12,12-30; Evangelium: Lk 1,1-4; 
4, 14-21
Žalm: odp. Tvá slova, Pane, jsou duch 
a jsou život.
ref. Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem.

4. neděle v mezidobí; (31.1.)
1. čtení: Jer 1,4-5.17-19; 2. čtení: 1 Kor 
12,31-13,13; Evangelium: Lk 4,21-30
Žalm: odp. Ústa má budou vyprávět o tvé 
spravedlnosti.
ref. Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie. 

5. neděle v mezidobí (7.2.)
1. čtení: Iz 6,1-2a.3-8; 2. čtení: 1 Kor 15,1-
11; Evangelium: Lk 5,1-11
Žalm: odp. Budu ti hrát, Hospodine, před 
anděly.
ref. Wobec aniołów psalm zaśpiewam 
Panu.

+Neděle 10.1.2016 – svátek Křtu Páně; 
6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky; 
končí doba vánoční.

+Neděle 17.1.2016 – 2. neděle v mezidobí; 
6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

+Neděle 24.1.2016 – 3. neděle v mezidobí; 
6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky.

+Pondělí 25.1.2016 – svátek Obrácení 
svatého Pavla, apoštola.

+Neděle 31.1.2016 – 4. neděle v mezidobí; 
6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

+Úterý 2.2.2016 – svátek Uvedení Páně do 
chrámu.

+Pátek 5.2.2016 – první pátek v měsíci.
+Neděle 7.2.2016 – 5. neděle v mezidobí; 

6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky.
+Od 18. do 25. ledna 2016 probíhá týden 

modliteb za jednotu křesťanů. 
+Každou neděli  půl hodiny před večerní 

mší svatou je adorace Nejsvětější Svá-
tosti Oltářní a svátostné požehnání.

+Poslední neděle v měsíci - Mariánské 
večeřadlo.

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

+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, čtvr-
tek, sobotu - ranní polsky, večerní česky. 

+Každý čtvrtek po večerní mši svaté je 
adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní do 
19.00 hodin.

+Každý první pátek je po ranní mši svaté 
výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní.

+Každý pátek vyjma prvního pátku je 
výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní 
s modlitbou Korunky k Božímu Milosr-
denství.

+První pátek v měsíci - litanie a zasvěcení 
Božskému Srdci Ježíšovu.

+Mše svatá v Domově pro seniory na 
Sosně je každý pátek v 15.30. Půl hodiny 
před začátkem mše svaté je možno 
přistoupit ke svátosti smíření.

Nedělní liturgie 

v lednu

Pořad bohoslužeb v lednu

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Apoštolát modlitby
leden 2016

 

+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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