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Áronova hůl

(pokračování na str. 3)

Když pak nazítří Mojžíš vešel do stanu svědectví, hle, Áronova hůl za dům Léviho vypučela, vyrazilo poupě, rozkvetl 
květ a dozrály mandle.

Num 17, 23
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U příležitosti Národního euchari-
stického kongresu a svátku patronky 
diecéze svaté Hedviky (16. 10.) 
vyhlásil biskup František Václav 
Lobkowicz založení diecézního 
společenství adorátorů nazvaného 
„Eucharistická hodina“. Členové 
společenství se snaží prožít půl 
hodiny s Pánem Ježíšem před svato-
stánkem každý týden, minimálně 
však jednou za měsíc.

Toto společenství vzniká po vzoru 
Olomoucké arcidiecéze, kde jeho zrod 
inicioval arcibiskup Jan Graubner, ve 
snaze navázat na dřívější laická 
sdružení a eucharistická bratrstva, 
která existovala ve více než třista 
farnostech na území arcidiecéze.

Do tohoto duchovního společenství 
věřících se může přihlásit každý 
diecezán – laik i duchovní, dospělý 
i dítě. Zájemci o přihlášení získají 
další informace a pokyny k přihlášení 
u faráře ve své farnosti.

Eucharistická hodina 

1.   je  duchovní  společenství  věřících.  
Členství  vzniká  zapsáním  do  matriky 
členů,  která  je  vedena  na  biskupství.  
Každý  přijatý  člen  obdrží  Osobní 
knížku  člena  společenství.  Společenství  
nemá  právní  subjektivitu.  Pokud člen  
zemře,  prosíme  pozůstalé,  aby  jeho  
úmrtí  oznámili  na  Biskupství 
ostravsko-opavské. 

2.   Společenství navazuje na historická 
sdružení a eucharistická bratrstva, která 
v   historii   existovala   ve   více   jak   
třech   stech   farnostech   olomoucké 
arcidiecéze.  

3.   Členové   společenství   se   snaží   
prožít   půl   hodiny   s   Pánem   Ježíšem  
u  svatostánku  každý  týden,  minimálně  
však  jednou  za  měsíc.  Žádné konkrétní   
modlitby   nejsou   závazné.   Členská   
knížka   nabízí   několik adoračních  
pobožností  a  jednotlivých  modliteb,  
z nichž  si  může  každý vybrat. Stejně tak 
může číst úryvky z Písma, zvláště 
z evangelií, a rozjímat  o nich, nebo se 
modlit vlastními slovy, či jen mlčky 
prožívat Boží blízkost, hledět na Ježíše 
skrytého ve svátosti oltářní a vědět, že on 
se dívá na nás. 

4.   Členové  se  snaží  růst  v  osobním  
přátelství  s  Pánem  Ježíšem.  Těší  se  na 
důvěrné chvíle s ním v modlitbě, ale 
myslí na něj i přes den při své práci. Snaží 
se mu líbit celým svým životem. Protože 
Eucharistie uchovávaná ve svatostánku  
je  plodem  nejsvětější  oběti  mše  svaté,  
snaží  se  podle  svých možností být na 
mši svaté častěji, než je povinné.  

5.   Aby   jejich   láska  nebyla   planým   
citem,   snaží   se  sloužit   Pánu  Ježíši  
v potřebných se stejnou láskou, s jakou 
klečí u svatostánku. Když svatý Petr 
třikrát vyznal Pánu Ježíši: miluji tě, vždy 
ho Pán poslal pást své ovce. Chtěl, aby 
svou lásku ukázal činy.  Blahoslavená 
Matka Tereza z Kalkaty říkávala, že  její  
řád  je  kontemplativní,  protože  po  
ranní  chvíli  s  Ježíšem  v  modlitbě celý  

den  slouží  Kristu  v  nemocných,  které  
ošetřují. Členská  služba  Ježíši  
v potřebných  začíná  doma  péčí  o  děti,  
nemocné  či  staré,  může  se  rozvíjet  
v dobrovolnické službě Charity či 
farnosti, může to být i péče o kostel. Jde  
o to, aby tato služba byla opravdovým 
a vědomým projevem lásky k Ježíši. 
Členové se snaží aspoň o půl hodiny 
takové služby za týden. 

6.   Za každou půl hodinu adorace před 
svatostánkem (výstav není podmínkou) 
může získat plnomocné odpustky pro 
sebe nebo pro duše v očistci, pokud je 
v milosti posvěcující, byl ten den 
u svatého přijímání, aspoň v té chvíli 
nemá zálibu v žádném hříchu, ani 
lehkém, a přidá jakoukoliv modlitbu na 
úmysl Svatého otce. Aspoň jednou 
měsíčně přistupuje ke svátosti smíření. 

7.   Nemocní,  kteří  nemohou  do  
kostela,  mohou  plnit  členskou  
povinnost adorace  a získávat stejné  
milosti, pokud se  snaží adorovat  aspoň 
na dálku,  z domova nebo ze svého lůžka. 

8.   Společenství  považuje  za  své  
hlavní  svátky  Slavnost  Těla  a  Krve  
Páně, adorační  den  prožívaný  v  každé  
farnosti  jednou  za  rok  a  bdění  
s Pánem  v Getsemanské zahradě na 
Zelený čtvrtek po obřadech a u Božího 
hrobu na Velký pátek a Bílou sobotu.  

9.   Biskup  nebo  pověřený  sekretář  
sdružení  slouží  začátkem  každého  
měsíce mši svatou za živé a zemřelé 
členy. Také členové se modlí za sebe 
navzájem i za zemřelé členy.  

10. Je-li  ve  farnosti  více  členů,  snaží  
se  o  společné  klanění,  nebo  si  
rozdělují služby tak, aby mohl být kostel 
častěji otevřený pro další věřící. 
V takovém případě si mohou zvolit 
vedoucí/ho své skupiny. Volbu opakují 
každý rok. 

11. Duchovní  společenství  je  svěřeno  
pod  mocnou  ochranu  diecézní  
patronky svaté Hedviky, a také svatého 

Eucharistická hodina

Jana Sarkandra, který jako farář 
v Holešově  s  velkou  vírou  v  Kristovu  
přítomnost  v  Eucharistii,  vyšel  v  čele  
svých věřících  s  monstrancí  v  ruce  
vstříc  vojskům,  která  chtěla  město  
zničit. Vojsko změnilo směr a město bylo 
uchráněno. 

 

Kéž  Pán  Ježíš  provází  mimořádnou  
přízní  a  zvláštním  požehnáním  
všechny, kteří na jeho pozvání k osob-
nímu přátelství odpoví velkoryse.   

Kéž  shlédne  na  jejich  víru,  vyslyší  
jejich  prosby  a  od  naší  diecéze  i  celé 
společnosti  odvrátí  všechny  útoky  zla,  
které  ohrožují  mír,  lidské  životy, 
mezilidské vztahy, duchovní i mravní 
prostředí, či křesťanskou víru. 

Kéž buduje Boží království v srdcích 
těch, kteří se mu otevírají, a kéž skrze ně 
přinese uzdravení do našich rodin.

František V. Lobkowicz, OPraem. 
biskup ostravsko-opavský

V Ostravě 16. 10. 2015

František Václav Lobkowicz, OPraem., biskup ostravsko-opavský, v den slavnosti svaté Hedviky, při příležitosti Národního 
eucharistického kongresu ve snaze prodloužit mimořádnou slavnost do běžného života věřících a přispět k dlouhodobému 
a pravidelnému prohlubování osobního vztahu věřících k Pánu Ježíši, vyhlašuje založení společenství adorátorů Diecéze 
ostravsko-opavské, nazvané 
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Je pololetí…

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

Pedant, jistoty pozemského bytí
dokonalý,
však není s ním k žití.

Jistotu svého prostředí 
pečlivě schraňuje pod svá křídla,
jež zakrněla, neboť nechce létat
výš
zde v Babylónu má svou skrýš.

Však i boha nosí v představách,
spínajíc k němu dlaně,
učinil si ho k svému obrazu,
sloužíc mu odhodlaně.

„Kristus“ sociálních jistot a 
pokroku,
jenž kraluje, nenávratně vzdaluje
ducha od věčného štěstí.

Zde na zemi buduje svůj řád
sociální mesiáš, jenž vládne skrze 
banky a instituce,
zotročil naši svobodu.

Pedant jistoty a strašného 
podvodu,
že on je dárcem štěstí,
mnozí v něho uvěřili
- to špatnou dobu zvěstí.

AVE

Rudinec Stanislav

Materializmus

Nebojte se, nepřeházel se mi kalendář, 
opravdu máme za sebou první měsíc 
roku 2016. Mám ale na mysli pololetí ve 
školách. Žáci i učitelé účtovali a ve chvíli, 
kdy čtete tyto řádky, jsou výsledky už 
jasné. Je jasné, kde je třeba přidat, kde je 
třeba udržet tempo a úroveň. Asi nikde 
se nejedná o to, že by na základě dobrých 
výsledků mohl žák začít lajdačit. Je za 
námi první měsíc nového roku, ale 
i jakási prověrka našich osobních 
i společenských vlastností a kvalit. Už po 
šestnácté proběhla Tříkrálová sbírka, 
koledování, roznášení evangelijní 
radosti do domů s přáním požehnaného 
nového roku. Na řadě domovních dveří 
se objevil známý nápis K+M+B+2016. 
No a jak to bývá, do zapečetěných 
pokladniček padaly finanční dary pro 
potřebu Charity v její službě potřebným. 
S radostí jsem se dočetl, že sbírka na 
Třinecku byla nejvyšší a dosáhla 
necelých čtyři sta tisíc korun, tak infor-
moval Moravskoslezský deník. Chtěl 
bych na tomto místě moc poděkovat 
koledníkům, kteří za každého počasí 
chodili, zpívali. Chci poděkovat jejich 
rodičům, kteří tím, že je poslali, dali 
důležitou lekci, že člověk nemůže žít jen 
pro sebe. 

Chci poděkovat vedoucím skupinek 
a chci moc poděkovat paní Martě 
Bezecné, jejímu manželovi a všem, kdo 
v Charitě pracují, za vaši obětavost, práci 
a vše, co je s chodem Charity spojeno. 
Děláte to moc dobře, Bohu díky za vás 
všecky. Jenomže když se děje něco 
dobrého, Zlý nespí. A tak kdosi pustil do 
vzduchu fámu o tom, že prý peníze 
půjdou na uprchlíky, a byli lidé, kteří 
koledníky poslali od svých dveří s tím, že 
žádné cizince podporovat nebudou. 
Tříkrálová sbírka probíhala už po 
šestnácté - pro koho byly ty dřívější? To 
nebylo o uprchlících ještě "slechu 
dechu", ba naopak. Charita do poslední 
koruny vydala účet o tom, kolik se 
vybralo a kolik kam putovalo. Když už 
jsme u toho pololetního hodnocení, tak 
tady musíme dát velikou nedostatečnou 
těm, kteří naletěli, nebo dokonce zajásali 
nad touto fámou, aby nemuseli nic dát. 
Na nedostatečnou by byly i jiné jevy. 
Všimněme si, když bychom mluvili 
o něčem dobrém, to je otázek typu: 
„A odkud to víte? To asi tak není. To si asi 
zase vymysleli. Dokažte to. Kde jste to 
četli?“ Tak dlouho, až se v tom zapletou a 
nevědí, o čem byla vůbec řeč. Řeknete-li 

ale něco zlého, skandálního, urážejícího, 
tak o tom mluví během půl dne celá 
republika a málem by si nechali 
useknout hlavu, že to je pravda. Tak jsme 
připraveni a otevřeni dokořán přijmout 
kdeco negativního, a Zlý toho bohatě 
využije. Rozhodně mu jistě není ani 
trochu milé to, že když po přijetí zákona 
o církevních restitucích vykřikoval ústy 
nejednoho občana, že Tříkrálová sbírka 
padne, protože lidé to té hamižné a po 
majetku bažící církvi spočítají. A sbírka 
každým rokem roste. No koho by to 
nenaštvalo! A koho by nenaštvalo, že 
Charita má ve společnosti opravdu 
veliký morální kredit. Tak pouštějme do 
terénu nejrůznější fámy, lidé nepře-
mýšlejí a začnou křičet. Těmto nepře-
mýšlejícím, automaticky polykajícím 
dáme jakou známku? No jakou jinou, 
než nedostatečnou. Pomalu podle plánu 
a zákona probíhají církevní restituce. 
Byly rozvrženy na třicet let, aby nikoho 
neohrozily. Majetek církve, či spíše jen 
jeho část, která má být vydána, je 
zákonem jasně stanovena. Díky odpůr-
cům se zákon dostal na stůl Nejvyššího 
soudu a pak ještě i Ústavního soudu 
České republiky. Obě instituce na něm 
neshledaly nic vadného ani proti-
státního. Přesto však čteme, že tu a onde 
bylo odmítnuto něco vydat. Oni jsou 
chytří: církev podá žalobu, což je 
naprosto standardní cesta (jinak proč 
justici a soudy máme?) no a my zase 
rozeštveme proti církvi celý národ. 
Vidíte je? Jenom by se soudili… Nedávné 
odmítnutí vydat obraz Madony z Veveří. 
Jakým právem byla církvi odcizena? 
Právem komunistického bezpráví. 

Obraz malovaný tuším ve třináctém či 
čtrnáctém století jistě její malíř ne-
maloval pro žádnou galerii, ani pro 
Národní galerii, vždyť žádná taková 
instituce v té době neexistovala. Obraz 
Madony byl vymalován pro kostel a tam 
se má ve jménu spravedlnosti vrátit, ale 
vidíme, co dělá nevědomost lidí 
případně veliké mezery v lidském 
myšlení? 

Podtrženo sečteno. Je pololetí škol-
ního roku, od pádu komunismu se vším, 
co obsahoval, uplynulo více než pololetí. 
Jakou známku za naše vědomí, infor-
movanost a orientaci si zasloužíme? 
Odpověz si každý sám a vyvoď z toho 
důsledky, než začne klasifikovat Bůh. 

V tomto roce by měl být zbudován kříž 
na Javorovém, o kterém jsme již slyšeli. 
Je symbolické, že se tak stane ve Svatém 
Roce Božího Milosrdenství. Prosíme 
o finanční pomoc, protože celá akce je 
financována z darů lidí dobré vůle. Kříž 
není talismanem, ale znamením vy-
koupení, které je dílem Boží lásky 
k člověku. Kříž není budován na týden, 
nebo deset let. Kdo by chtěl podpořit toto 
dílo, může věnovat svůj dar na bankovní 
účet č.2000839497/2010. V každé 
bance či spořitelně vám s převodem 
vašeho daru jistě rádi pomohou. Všem 
dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 

P. František

Kříž na Javorovém

P. František 
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Již několikrát jsem měla nápad – psát 
nějaký příspěvek do MOSTu. Ale pak 
časem vždy z toho sešlo. Říkala jsem si: 
Co tam ty chudáku chceš psát? Nemáš 
na to! Jsou tady lepší a chytřejší lidé a ty 
své „tlachačky“ si nech pro sebe. Teď 
jsem si řekla: Je to důležité a je to Tvoje 
povin-nost! Po půl roce zápasu se svou 
„člověčinou“ sedám a píšu. „Co a proč?“

Ne, nechci kritizovat. Nechci pro-
vokovat. Chci – jenom děkovat. 

Nejdřív Pánu Bohu – za vše. Za to, že 
vnukl myšlenku – a tady stojí KRÁSNÝ 
BOŽÍ CHRÁM.  

Za všechny lidi, kteří jakýmkoliv 
dobrým činem, modlitbou, svou pří-
tomností – jsou v něm „podepsaní“. 

Za každého kněze, kteří nám svou 
službou neustále zprostředkovávají 
NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI, a ještě další 
úsluhy po celé farnosti a městě. 

Děkuji všem, kteří s pokorou podávají 
S V A T O U  E U C H A R I S T I I  –  
přijímajícím, a nehází je mechanicky – 
jako automat – do našich úst. 

Také děkuji všem, kteří s úctou 
a vědomím, kteří s úctou a vědomím, že 
je to ŽIVÝ BŮH – přijímají. Vám všem 
patří slova: „Vím, komu jsem uvěřil“. 

Děkuji ministrantům, kostelníkům, 
varhaníkům, scholám, všem spole-
čenstvím dětí a mládeže. 

Děkuji ze srdce panu Miloši Cien-
cialovi, který plní mou 30letou touhu – 
KŘÍŽ NA JAVOROVÉM. 

Děkuji naší tetě Silvě a Kivimu, 
vedoucím schol a všem aktivistům 
v jakékoliv dobročinnosti v oblasti 
kostela, fary, zahrad, setkávání, misijní 
činnosti. 

Děkuji všem, kteří myslí na ostatní 
kolem sebe, a zvlášť na všechny u oltáře 
– kteří nejsou navlečeni do kožichů 
a bund a zavírají dveře, ať jim není zima 
ještě víc. Všem, kteří dveře zavírají 
v tichosti a myslí na to, že topení stojí 
nemalé peníze – děkuji. 

Děkuji vám všem, kteří s trpělivostí 
JEŽÍŠOVA SRDCE chápete rodiče, že 
dělají vše pro to, aby mohli své plačící 
dítě utišit. 

Děkuji vám všem, kteří se tak rádi 
účastníte adorací. Vězte, že vám všem 
DOBRÝ BŮH MIMOŘÁDNĚ ŽEHNÁ 
ŽIVOU VODOU SVÉHO DUCHA – po 
všechna pokolení. I když to někdy 

V časopise Most byly publikované dva 
moje články. Možná, že si někdo řekne, proč 
ta paní píše o sobě.  Jen takové malé 
vysvětlení, píši o sobě proto, že jsem prožila 
něco pěkného,  co oslovilo a naplnilo mou 
duši. Třeba to byl článek z října minulého 
roku pod názvem Prosluněný den. Jelikož 
publikuji malé povídky do literárního spolku, 
tak moje příběhy jsou většinou ze života. Byl 
to třeba článek o starém muži, kterému jsem 
slovem  a pohlazením  ruky, rozjasnila tvář. A 
dostala jsem veliké poděkování za ten daný 
okamžik, kdy to potřeboval slyšet. Poslední 
den v roce jsem napsala přání mamince, 
která hledala svého syna a kterého našla, ale 
v opojení toho nejhoršího mraku pro dnešní 
mládež. Ve své povídce jsem ji přála, aby se 
takový rok pro ni nikdy neopakoval. A 
takových povídek ze života je více. A moje 
povídka „ Nedá se vrátit“ v lednovém čísle 
Mostu je taky o mně, ale myslím, že i pro 
zamyšlení některých z nás. Nebo jsem 
jediná? Pomalu se vrátím k mé náhodě. 
5.1.2016 jsem si říkala, že samozřejmě 
6.1.2016 musím jít ráno na svatou mši. 
Jelikož počasí už v úterý bylo a nebylo a já se 
necítila moc dobře, ale žít se dalo, chodit 
taky, najednou se mi začaly rojit večer 
myšlenky. Jak vstanu, tak půjdu a vzápětí, no 
když mi nebude dobře, tak nepůjdu. Budím 
se celý život bez budíku. Ale je zajímavé, že 
když někam mám jít brzy ráno, tak si budík 
dám. Tentokrát jsem si ho ale nedala. 
Zaspala jsem snad kolem půl druhé v noci  s 
myšlenkou buď a nebo. Bylo za 5 minut pět, 
já jsem se probudila na nějaké malé 
zazvonění. Vstala jsem a přemýšlela, co to 
mohlo být? A najednou ve mně nastal takový 
klid a hned se mi v hlavě začaly vynořovat mé 
modlitby. Děkuji v nich za život, za všechno 
kolem sebe, co mám, co od Boha dostávám, 
a já přemýšlím, jestli jít, nebo nejít na mši? 
Taky si možná někdo řekne, mně by se to 
nestalo.  Odpoledne  jsem dostala email, kde 
zpívá otec a syn Zmožkovi píseň Otče můj.

Otče můj, proč volám do nebe
Jenom když mě smůla provází
Jen tehdy myslím na tebe atd.

Další dnešní nedělní kázání Otce 
Františka, o tom, jestli jsme v kostele jen 
proto, že je neděle, jestli jsme spojeni 
s Duchem svatým, nebo přemýšlíme nad 
nedělním obědem, nebo něčím jiným. 

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

Poděkování
nevidíte hned – a nosíte své kříže 
a nemoci. 

Vám všem děkuji, kteří víte, že své 
starosti nemáte nechávat za dveřmi 
chrámu. Dobře víte, že tam by vás po 
MŠI SVATÉ potkaly a nesli byste je 
domů zpět. 

Děkuji Vám, že v MOUDROSTI BOŽÍ 
je kladete BOHU na OLTÁŘ a ON je ve 
SVÉM VŠEMOHOUCÍM MILOSR-
DENSTVÍ může a chce proměnit na 
DOBRO. 

Děkuji všem dobrodincům, kteří své 
schopnosti a sílu lásky věnují jakkoli 
potřebným. Děkuji také charitě. 

Děkuji všem, kteří jsou sráženi k zemi 
nepochopením, pomluvami, odsu-
zováním a s nadhledem jasnozřivostí 
děkují BOHU za všechny, skrze které 
jsou zkoušení – i když to bolí. 

Děkuji vám všem, kteří jakkoli 
zatíženi slabostmi a hříchem se s 
pokorou vracíte do náruče svého 
nebeského TATÍNKA – ve SVÁTOSTI 
SMÍŘENÍ. 

Děkuji všem, kteří pro nemoc ne-
mohou do chrámu, ale modlí se za nás 
za všechny. 

Děkuji vám všem, kteří ještě hledáte, 
nemáte sil a tápete. To je úkol zase pro 
nás všechny. Jste v našich modlitbách. 

Děkuji všem za vznik MOSTu, všem 
přispívajícím. 

Odprošuji, jestli jsem na někoho 
zapomněla. A co na konec dodat? 

Vězte, věřte a těšte se z toho, že 
všichni jsme pod ochranou naší 
M A M I N K Y  P A N N Y  M A R I E  
KRÁLOVNY. Pod NEUSTÁLÝM 
BOŽÍM POHLEDEM A POŽEHNÁNÍM 
NEBESKÉHO KRÁLE. 

Prosím, nenechme a nedejme si své 
nezasloužené PRIVILEGIUM někým 
a něčím vzít! 

A co víc si můžeme přát? Ať jsme 
všichni vědomi si toho, že jsme 
OPRAVDOVÍ KRÁLOVŠTÍ SYNOVÉ 
A DCERY. 

Ať jsme na to HRDÍ. 
Ať v nás hoří OHEŇ BOŽÍ TOUHY – 

po spáse všech národů. 
Ať je naší povinností dopomoct jim 

k tomu.
A co víc si můžeme přát? 
V domě svého Otce ať se jednou 

všichni společně můžeme radovat. 
Amen.

Náhoda? 

AC
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Pokračování ze str. 4

Přání

Farní ples 2016 v obrázcích 

Poslední den v roce jsem začínala jako každý jiný svým 
rituálem. Umýt, obléct v mém věku, naházet do sebe léky, 
které již od večera na mě pokukovaly, abych ráno na ně 
nezapomněla. Ráno mrzlo, tak jsem oblékla Rambíčka. 
Rambíček je náš milovaný jorkšírek, a honem vyvenčit, a já 
protáhnout své tělo. Po příchodu domů vypit kávičku 
a nahlédnout do počítače, kdo mi psal a zkontrolovat co se 
děje na facebooku. Dalo by se říci, že takové to běžné 
dopoledne, až na to, že jsem uvařila čočku na půlnoc a udělala 
pomazánky, ať odpoledne ukončím odpočíváním posledního 
dne ve starém roce a počkám si na ten nový. Před obědem 
jsem ještě ukrojila kousek koláče štědráku, opět vzala 
Rambíčka a odnesla přátelům a popřála jim sladké přání do 
nového roku. Do této chvíle mi tohle dopoledne probíhalo tak 
nějak normálně. V jednu minutu nastal zlom. Vidím, jak 
mladá žena něco domlouvá nějakému muži. Odchází směrem 
ke mně, slzy jí tečou po tváři a celý její výraz byl takový hodně 
zatrpklý. Prošly jsme kolem sebe, ona se skloněnou hlavou, 
a já jsem si v tu chvíli říkala, no co, asi ji nazlobil manžel. 
Přicházím k tomu muži, který stál zatím zády ke mně 
a nejednou se otočil a jeho pohled směroval tam, kde šla tato 
žena. V ten moment jsem ztuhla já. Neumím odhadnout jeho 
věk, ale tak asi 15 – 17 let. Ty lesklé oči byly tak nepříčetné 
a ten pohled nejde ani popsat. Strhaný obličej, postoj nejistý, 
ale on se asi v ten moment vznášel někde v oblaku opojení pro 
lidi nejhorším. Když si na to teď vzpomenu, tak mi prochází 
mráz celým tělem. Určitě se jednalo o maminku a syna. 
Smutný den pro mámu, když takto vidí své dítě. Když se 
podívám zpětně ještě do letošního roku, který za pár hodin 
končí a přivítá nový, tak taky nemohu říci, že byl ten 
nejšťastnější. Radost vystřídal i smutek. Radost z mých 
dospělých vnuků, promoce vnučky, její příkladná péče 
o syna, mého pravnoučka. Ale taky zaklepal na dveře smutek, 
tekly slzy při ztrátě děťátka, kterému nebylo dopřáno spatřit 
tento svět. Ono se to v životě tak střídá. Máme pocity štěstí 
a člověk si připadá, že bude už jen všechno dobré. A během 
pár minut se k nám život otočí zády. Určitě většina z nás toto 
ve svém životě zažívá. Nic jiného nezbývá, jen se naučit s tím 
žít, tak jak nám je to dáno. Myslela jsem, že tento rok uzavřu 
myšlenkou o tom, co bylo a už není, a třeba v tom novém roce 
bude líp. Ale já pořád myslím na maminku, která šla hledat 
svého syna. Našla, ale její konec roku bude smutný. I když 
nevím, kdo to je, stále se mi to v hlavě motá. Neznámá 
maminko, bylo mi do pláče, ale přeji Vám hodně sil a  aby se 
Vaše dítě vzpamatovalo a dostalo z problémů, ve kterém se 
teď asi nachází. Třeba se to podaří a v dalších létech se budete 
poslední den v roce už jen usmívat. Přeji taky všem, nejen 
čtenářům tohoto příběhu, jen ty nejkrásnější okamžiky v roce 
2016.

Renáta Karlová

Poslední lednovou sobotu se v Zobawě konal již 6. Farní 
ples, tentokrát s rekordní účastí, za což velmi všem hostům 
děkujeme. Jako komentář k plesu si dovolujeme použít slova 
ze známé pohádky: My tam byli, jedli, víno pili. Zábava byla 
hned jako med, kapela a tombola jakbysmet. Zazvonil konec 
a skvělému plesu byl konec. A několik fotografií připomíná 
skvělou atmosféru plesové noci. 
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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.

O daru síly 

Katecheze papeže Františka 
(zdroj: radiovaticana.cz)

Dobrý den, drazí bratři a sestry, 

Uvažovali jsme o prvních třech darech 
Ducha svatého: moudrosti, rozumu a radě.

 Dnes pomysleme na to, co Pán dělá. Vždy 
přichází, aby nás podpořil v naší slabosti. 
A činí to zvláštním darem, totiž silou.

1. Jedno podobenství, které vypráví Ježíš, 
nám pomáhá pochopit důležitost tohoto 
daru. Rozsévač vychází rozsévat. Ne každé 
sémě, které zaseje, však přinese plody. To, 
které padne na cestu, sezobou ptáci; to, 
které padne na kamenitou půdu nebo do 
trní, vzklíčí, ale brzy je spálí slunce nebo 
uschne. Jedině to, které padne na dobrou 
půdu, může vyrůst a přinést užitek (srov. 
Mk 4,3-9; Mt 13,3-9; Lk 8,4-8). Jak 
vysvětluje sám Ježíš svým učedníkům, 
rozsévačem je Otec, který svoje Slovo hojně 
rozsévá. Sémě však často narazí na 
vyprahlost našeho srdce a třebaže je přijato, 
hrozí mu, že nepřinese plod. Darem síly 
však Duch svatý osvobozuje půdu našeho 
srdce, osvobozuje srdce od apatie, nejistot a 
všech obav, které jej brzdí, aby tak Pánovo 
Slovo bylo opravdově a radostně uváděno 
ve skutek. Tento dar síly nám vpravdě 
pomáhá, dodává nám sílu a také nás 
zbavuje mnoha zábran.

2. Stane se, že se vyskytnou také obtížné 
chvíle a mezní situace, ve kterých se dar síly 
projevuje mimořádně, příkladně. Je to 
případ těch, kteří čelí obzvláště tvrdým 
a bolestným zkušenostem, jež otřásají jejich 
životem a životem jejich drahých. Církev 
vyzařuje svědectví mnoha bratří a sester, 
kteří neváhali dát vlastní život jen proto, 
aby zůstali věrni Pánu a Jeho evangeliu. 
Rovněž dnes nechybějí křesťané, kteří 
v mnoha částech světa slaví a dosvědčují 
svoji víru s hlubokým přesvědčením 
a klidem a vytrvávají, ačkoli vědí, že je to 
může stát vysokou cenu. Každý z nás také 
zná lidi, kteří prožívali obtížné a velmi 
bolestné situace. Pomysleme jen na ony 
muže a ženy, kteří se perou s těžkým 
životem, zápasí o to, aby zajistili rodinu 
a vychovali děti. Umožňuje jim to dar síly, 
který jim napomáhá. Kolik je takovýchto 
mužů a žen, jejichž jména neznáme, ale 
kteří jsou ctí našeho lidu a naší církve, 
protože jsou silní. Jsou silní v tom, jak 
vedou kupředu své životy, rodiny, práci 
a víru. Tito naši bratři a sestry jsou svatí. 
Jsou to skrytí světci každodennosti. Mají 
právě tento dar síly, aby pokračovali 
v konání svých povinnosti jako lidé, otcové, 
matky, bratři, sestry a občané. Takovýchto 
světců máme mnoho. Děkujme Pánu za tyto 

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.

křesťany, kteří ztělesňují skrytou svatost 
a které vede dál Duch svatý. Prospěje nám, 
když se nad těmito lidmi zamyslíme. 
Mohou-li dělat něco takového, proč bych 
nemohl také já? A prosme pak Pána o dar 
síly.

3. Netřeba si myslet, že dar síly je 
nezbytný jenom v některých okolnostech či 
zvláštní situacích. Tento dar musí být 
základním rysem naší křesťanské existence, 
v běžnosti našeho každodenního života. Jak 
jsem řekl, musíme být silní v každém dni 
svého každodenního života. Potřebujeme 
tuto sílu, abychom šli dál ve svém životě, 
v péči o rodinu a ve víře. Apoštol Pavel 
pronesl větu, jejíž obsah je pro nás 
blahodárný: „Všechno mohu v tom, který 
mi dává sílu“ (Flp 4,13). Když ve všedním 
životě nastanou těžkosti, připomeňme si: 
Všechno mohu v tom, který mi dává sílu. 
Pán nám dává sílu, dává ji stále a dos-
tatečně. Pán nás nezkouší více, než jsme 
schopni snést. Je vždy s námi. „Všechno 
mohu v tom, který mi dává sílu“.

Drazí přátelé, někdy můžeme být 
pokoušeni nechat se strhnout leností či ještě 
hůře sklíčeností, zvláště tváří v tvář 
námahám a životním zkouškám. V těchto 
případech neklesejme na mysli, ale 
vzývejme Ducha svatého, aby darem síly 
pozvedl naše srdce a vlil novou sílu a nad-
šení našemu životu a našemu následování 
Ježíše.

Křížovka
V den svátku Uvedení Páně do chrámu, 

který slavíme 2. února, zpíváme "Pán je 
světlo národů, Pán je spása svého lidu". 
Připomínáme si, že Ježíš je naším světlem. 
V tento den se také žehnají svíčky – jejich 
název najdete v tajence křížovky. Ty 
především v dřívějších dobách lidé 
zapalovali při bouřce a v modlitbě si 
vyprošovali ochranu před její ničivou silou. 
Svíčku ale můžeme vnímat také jako symbol 
Ježíšova života - jak svíce postupně hoří, 
stravuje sama sebe, aby jiným dala své 
světlo.

Stránku připravily Lucka a Eva

Rébus – najdi dvě stejné svíčky:

1. Co můžeme vidět na hřbitově?
2. Dvanáct měsíců trvá …
3. Popeleční středou začíná doba …
4. Na Popeleční středu je půst od …
5. Opak dne
6. Ježíšova maminka se jmenuje …
7. Kolik máme evangelií?
8. Bratr Ábela
9. Jeden z našich věrozvěstů



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

W środę 17 lutego 2016, w parafii 
Marii Magdaleny w Cieszynie (Plac 
Dominikański 2, wejście od strony 
szkoły) rozpocznie się kurs ALFA. 
Zapraszany jest każdy, kto chce 
posłuchać, pomilczeć czy pogadać 
o nurtujących go pytaniach na temat 
rodziny, pracy, miłości, seksu, marzeń, 
zabawy, przyjaźni, sportu... i zastanowić 
się nad tym, czy w życiu chodzi o coś 
więcej? Informacje o kursie ALFA 
znajdziesz na internetowych stronach 
www.jeslibogistnieje.pl.
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Potravinová pomoc 
pro rodiny s dětmi 

na Třinecku

*  *  *

*  *  *

*  *  *

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

PRÁZDNÉ RUCE O VÁNOCÍCH?

Charita Třinec 
připravuje 

Tříkrálový průvod 

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.

*  *  *
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Milí farníci,
letos se uskuteční v naší farnosti již 16. ročník 

pečení misijních koláčů, které je spojeno 
s dobrovolnou sbírkou. Stejně jako v letech 
minulých se budou v neděli dne 28. února 
rozdávat po všech mších svatých koláče a jiné 
dobroty za dobrovolný finanční příspěvek. Za 
takto získané peníze budeme moci opět zaplatit 
školné a jiné důležité potřeby našim ado-
ptovaným dětem v rámci projektu Adopce na 
dálku, dále pod-poříme opět práci Otce Mariána 
Kuffy v Žakovcích a druhým rokem také náš 
třinecký projekt Adopce pro budoucnost. Předem 
děkujeme všem, kdo nám pomohou ať už 
s pečením, rozdáváním nebo těm, kdo sami něco 
upečou a donesou na faru v sobotu dne 
27. února nebo v neděli 28. února v dopoledních 
hodinách.

Jménem všech organizátorů děkuje za pomoc 
a spolupráci 

Pavla Golasowská

Už několik let v naší farnosti jsme přes 
jarní prázdniny putovali. Letos to z více 
důvodů nejde a tak jsme si pro vás připravili 
ve středu 6.3.2016 výlet do Aquaparku 
Bohumín, kde se Vám vždy líbilo. V ceně 
150 Kč je zahrnuta cesta vlakem, chutný 
oběd v restauraci ve věži a dvouhodinový 
vstup do aquaparku. Vždy vyšel čas 
navštívit úžasný park plný různých atrakcí. 
Sraz dětí v 9 hodin na vlakovém nádraží v 
Třinci a návrat v 16.30 hodin, opět na 
vlakové nádraží do Třince. Děti je nutné 
přihlásit do 1.3.2016 u Silvie Kreželokové, 

tel. číslo 605325749,
e-mail s.krezelokova@seznam.cz.

V případě, že by byl sníh, tak bychom ve 
čtvrtek 10.3.2016 připravili pro děti hrátky 
na sněhu, ale vše se uvidí podle počasí.

Všechny zdraví Silva

Další plánované akce pro děti :
8.5.2016 Kozubová
19.6.2016 Częstochowa
1.7.2016 Prašivá   

Zaproszenie

 
Z vody a Ducha Svatého se 

narodili: 

Laura Šuchmová 

Do věčnosti nás předešli

Marie Štifnerová     82 

Emília Kubičinová   74 

Jan Michálek          55 

MUDr. Karel Málek  93 

Adela Sekerková    81 

Franciszka Honusová 97 

Alois Buba               78 

Ing. Władysław Węglorz 62 

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

Misijní koláč

Tak jako se již stalo tradicí i letos na 
Třinecku v období od 1. do 14. ledna vyšly 
do ulic skupinky tří králů.

Bylo rozdáno 85 zapečetěných pokla-
dniček.

Koledovalo se v obcích, které spadají 
do působnosti Charity Třinec.

Výsledek byl pro organizátory milým 
překvapením.

Výtěžek činil téměř 600 tisíc korun. 

Vendryně                 101 363 Kč     
Bystřice, Nýdek      70 584 Kč
Střítež, Smilovice       25 398 Kč
Třinec                       399 855 Kč                     
-------------------------------------------
celkově           597 200 Kč  
oproti loňské TKS o 51 868 více 

Jen pro porovnání, loni to bylo  
545 332 Kč.

Tyto finance budou využity na provozní 
náklady služby osobní asistence, která je 
poskytována osobám se zdravotním, 
tělesným postižením a seniorům. 

Díky štědrosti mnohých tak můžeme 
pomáhat těm, kteří jsou odkázáni na 
pomoc druhých. 

Tříkrálová sbírka 
2016

Milí farníci,
chtěla bych vás všechny pozvat na 

Pochod pro život, který se uskuteční 
v sobotu 2. dubna 2016 v Praze. Pojeďte 
s námi podpořit ty nejmenší z nás. 
Nebudu letos nic organizovat hromadně, 
neboť je to zbytečné. Každý voli jinou 
dopravní společnost a chce si udělat svůj 
program. Pokud by chtěl kdokoliv cokoliv 
poradit, může se obrátit na mě, ráda 
pomůžu.

Nebojme se obětovat čas a peníze 
a vyrazte s námi, ať nás je co nejvíc.

Předběžný program
10:00 Pontifikální mše svatá v ka-

tedrále sv. Víta, Václava a Vojtě-
cha, celebruje Mons. Dominik 
kardinál Duka OP, arcibiskup 
pražský 

14:00 Zahájení  XVI.  Národního 
pochodu pro život na Klárově 

14:30 Průvod centrem Prahy 
15:30 Zakončení u sochy sv. Václava 

na Václavském náměstí 

Silva 

Národní pochod 
pro život

Zveme všechny děti na letní tábor, 
který se bude konat od 21.8.2016 do 
27.8.2016 v Zátoru. Cena táboru bude 
1.500 Kč. Kdo by měl zájem o tábor, ať 
se přihlásí co nejrychleji u Silvy. Počet 
míst je omezen a letos opravdu 
nebudeme přibírat děti na poslední 
chvíli nebo zvyšovat počet. Děkujeme 
za pochopení a na všechny děti se moc 
těší parta mladých L,V,D,E,H,B... 
Silva, Monča a O. Radim.

Přihlašovat se můžete na tel. čísle 
605325749 nebo e-mailu
s.krezelokova@seznam.cz

Letní tábor

Milé děti a rodiče

A právě proto píši o sobě  „náhoda“,  že 
během pár dnů jsem dostala takovou malou 
lekci. Kolikrát si člověk uvědomí, že jedná 
jinak, než  by měl. Jestli to byla pro mne 
náhoda? Asi že ne, jen takové malé 
připomenutí pokory k Bohu, abych 
nezapomněla na jeho milosrdenství.   

(pokračování ze str. 4)
Renáta Karlová



§ §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.
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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 6. března 2016. 

Příspěvky můžete zasílat 

do 24. února 2016.

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.

1. Úmysl všeobecný: Abychom pečovali 
o stvořený svět, který jsme dostali jako 
nezasloužený dar, a rozvíjeli jej a ochra-
ňovali pro budoucí pokolení.

 2. Úmysl misijní: Aby přibývaly příležitosti 
pro dialog a setkávání mezi křesťanskou 
vírou a asijskými národy.

3. Úmysl našich biskupů: Ať nemocné, 
seniory a trpící přijímáme v našich 
farnostech a společenstvích s úctou 
a láskou a umíme jim citlivě dát najevo svou 
vděčnost za jejich modlitby, oběti a životní 
moudrost.

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

nás!

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.

1. neděle postní (14.2.)
1. čtení: Dt 26,4-10; 2. čtení: Řím 10,8-13; 
Evangelium: Lk 4,1-13
Žalm: odp. Buď se mnou, Pane, v mé tísni.
ref. Bądź ze mną, Panie, w moim 
utrapieniu.

2. neděle postní (21.2.)
1. čtení: Gn 15,5-12.17-18; 2. čtení: Flp 
3,17-4,1; Evangelium: Lk 9,28b-36
Žalm: odp. Hospodin je mé světlo a má 
spása.
ref. Pan moim światłem i zbawieniem 
moim.

3. neděle postní (28.2.)
1. čtení: Ex 3,1-8a.13-15; 2. čtení: 1 Kor 
10,1-6.10-12; Evangelium: Lk 13,1-9
Žalm: odp. Hospodin je milosrdný a mi-
lostivý.
ref. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

4. neděle postní (6.3.)
1. čtení: Joz 5,9a.10-12; 2. čtení: 2 Kor 
5,17-21; Evangelium: Lk 15,1-3.11-32
Žalm: odp. Okuzte a vizte, jak je Hospodin 
dobrý.
ref. Skosztujcie wszyscy, jak dobry jest Pan 
Bóg.

+Neděle 7.2.2016 – 5. neděle v mezidobí; 
6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky.

+Středa 10.2.2016 – Popeleční středa – 
den přísného postu; začíná postní doba.

+Neděle 14.2.2016 – 1. neděle postní; 6.30 
a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

+Neděle 21.2.2016 – 2. neděle postní; 6.30 
a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky.

+Pondělí 22.2.2016 – svátek Stolce svaté-
ho apoštola Petra.

+Neděle 28.2.2016 – 3. neděle postní; 6.30 
a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

+Pátek 4.3.2016 – první pátek v měsíci.
+Neděle 6.3.2016 – 4. neděle postní; 6.30 

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

v 16.30 a každou neděli v 16.15 hodin 
pobožnost Křížové cesty v tom jazyce, 
v jakém je sloužena nedělní večerní mše 
svatá. V tom jazyce je i páteční večerní 
mše svatá, ranní páteční mše svatá je 
v opačném jazyce.

+Každou postní neděli po mši svaté v 8.00 
hodin zpíváme „Gorzkie żale czyli 
rozpamiętywanie Męki Pańskiej“.

+Každou neděli (mimo postní dobu) půl 
hodiny před večerní mší svatou je adorace 
Nejsvětější Svátosti Oltářní a svátostné 
požehnání.

+Poslední neděli v měsíci – Mariánské 
večeřadlo. 

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

+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. V postní době je páteční večerní 
mše svatá v jazyce nedělní večerní mše 
svaté, ranní v jazyce opačném.

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

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

+Každý pátek po ranní mši svaté a po 
večerní mši svaté vyjma prvního pátku 
a pátků v postní době je výstav Nejsvětější 

Nedělní liturgie 

v únoru

Pořad bohoslužeb v únoru

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Apoštolát modlitby
únor 2016

 

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 jed-
notlivých mší svatých. Sledujte vývěsku 
v kostele!


