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Przepowiednia Baalama

(pokračování na str. 3)

Wtedy otworzył Pan oczy Balaama i zobaczył on anioła Pana, stojącego na drodze z obnażonym mieczem w ręku. 
Ukląkł więc i oddał pokłon twarzą do ziemi.

Lb  22,31
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Měsíc květen bývá oblíben z různých 
hledisek. 

Na naší polokouli pokračuje jaro 
svými četnými a barvitými květy; 
klima je vhodné na procházky a výlety. 
V liturgii spadá květen vždycky do 
velikonočního období, doby, ve které 
zní "aleluja" a Kristovo mystérium se 
vyjevuje ve světle Zmrtvýchvstání 
a velikonoční víry. Je to i doba 
očekávání Ducha svatého, který 
o Letnicích s mocí sestupuje na rodící 
se církev. S oběma těmito kontexty, 
"přirozeným" a liturgickým dobře ladí 
církevní zvyklost zasvětit měsíc květen 
Panně Marii. Ona je vlastně tím 
nejkrásnějším květem stvoření, 
"růže", jež se rozvinula v plnosti času, 
kdy Bůh posláním svého Syna daroval 
světu nové jaro. A současně je 
pokornou a diskrétní protagonistkou 
prvních kroků křesťanského spo-
lečenství: Maria je jeho duchovním 
srdcem, protože sama její přítomnost 
uprostřed učedníků je živou pamětí 
Pána Ježíše a pečetí daru Jeho 
Ducha.... 

Začněme od loga, které představuje 

teologický souhrn pojmu milosrden-

ství, a od motta, které ho doprovází. 

Motto, jež je převzato z Lukášova 

evangelia (Milosrdní jako Otec – Lk 

6,36), předkládá prožívání milo-

srdenství podle příkladu Otce, jenž 

vyžaduje, abychom neposuzovali a ne-

odsuzovali, 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. 

Představuje Syna Božího, jenž bere na 

svá ramena zbloudilého člověka. Vy-

obrazení 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 milosrden-

stvím na sebe bere lidství, ale jeho oči 

se prolínají s očima člověka. Kristus se 

LOGO Svatého Roku 
Božího Milosrdenství

Květen - 
měsíc Panny Marie

Měl jsem to štěstí, že jsem se narodil 

do rodiny „pohody“. Maminka, 

tatínek a já. Starostlivá maminka, 

která měla vždy u sebe plnou náruč 

laskavých slov a pohlazení. I když 

jsem sem tam zlobil, maminka to 

vyřešila slovy „tak se k mamince 

nechová“ a řekla, že by byla moc 

smutná, kdyby se to opakovalo. A já 

jsem se snažil nedělat věci, které by tu 

moji laskavou maminku roze-

smutnily. Tatínek, ten veliký chlap, 

který přišel z práce a už předem měl 

plán, co spolu podnikem. Ale neza-

pomněl připomenout, že nejdříve 

povinnosti a pak zábava. Takže 

honem poučit a šlo se. Chodili jsme 

spolu plavat, bruslit, hrát fotbal, na 

procházky lesem. A kolikrát jsme 

přibrali sebou mé kamarády, kteří 

takového tatínka neměli. Po večerech 

jsme s tatínkem četli ty klukovské 

knížky a rozebírali jejich obsah. 

Maminka se vždy pousmála a něco 

dobrého nám připravila. A když se mi 

něco nepovedlo, tak tatínek řekl, 

neboj, všechno se naučíš, až bude 

z tebe veliký chlap. Pár let uběhlo a ze 

mě je už ten veliký chlap, který chodí 

do práce a snaží se vytvořit svým 

dětem tu rodinu „pohody“. Věnuji se 

svým dětem a nějak úplně auto-

maticky jsem začlenil do svého života 

to, co bylo dáno mně. Rodiče zestárli, 

ale pořád jsme my, moje rodina, jejich 

součástí a oni tou naší. Dnes chodím 

s tatínkem na procházky já. Ne-

chodíme plavat ani bruslit, ale jdeme 

se podívat na fotbal, třeba na mého 

syna a jeho vnuka, jak hraje. Pro-

cházíme se lesem, rozebíráme dnes už 

ty dospělácké knížky, které jsme si 

přečetli. Dnes na oplátku už já držím 

svého tátu na procházkách pevně za 

ruku, aby měl pocit, že má vedle sebe 

oporu. Přesně tak pevně mě držel 

kdysi on, abych věděl a měl jistotu, že 

je u mě. A zůstal dodnes.

Maminko, tatínku, děkuji za rodinu 

„lásky a pohody“.

Táta a já

dívá pohledem Adamovým a Adam 

pohledem Kristovým. Každý člověk tak 

v Kristu odkrývá své lidství a budou-

cnost, jež ho očekává. Vyobrazení je 

umístěno uvnitř mandorly, která je 

také drahá starověké i středověké iko-

nografii; 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 Kris-

tovo jednání, jímž vyvádí člověka z noci 

hříchu a smrti. Z druhé strany hloubka 

barvy s temnějším odstínem zase 

připomíná neproniknutelnost Otcovy 

lásky, která odpouští všechno. 

Logo bylo zaregistrováno u mezi-

národních 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 nábo-

ženským účelům musí být schváleno 

Papežskou radou a každé zneužití bude 

samozřejmě stíháno. 

Překlad připravili P. Jan Šlégr, 

sekretář liturgické komise České 

biskupské konference, a jeho spolu-

pracovníci.

Renáta Karlová Benedikt XVI

Převzato z prezentace Svatého roku milosrdenství, kterou 5. května 2015 

předložil arcibiskup Rino Fisichella (předseda Papežské rady pro novou 

evangelizaci, jíž byly svěřeny organizační záležitosti spojené s konáním 

svatého roku). 

 

Z vody a Ducha Svatého 

se narodili: 

Antonín Noga

Mateusz Hliśnikowski

Do věčnosti nás předešli:

Helena Cemerková    72

Helena Supiková        89

Marie Raszková          82

Anna Škutová             90

R.I.P.
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(pokračování na str. 4)

A zase Zmrtvýchvstalý ...
Snad si dnes nikdo z nás nemůže 

stýskat, že by jej delší dobu nic 
nepřekvapilo. Jen se dívat kolem sebe, 
poslouchat (ne za dveřmi!) a tu a tam se 
s nejedním překvapením potkáme. Mě 
třeba překvapí (ale nevyvede z míry), 
když takový patnáctiletý, nebo jedena-
dvacetiletý člověk začne dávat jasně 
najevo, že všechno ví, všemu rozumí, 
všechno má pod kontrolou. A stačí mu 
jeho „vědění“ nějakým způsobem 
zpochybnit skutečnostmi, o kterých 
neví, pak většinou hrdě prohlásí: „to 
mě nezajímá“. Je otázka, jestli je 
v životě člověka hranice, kdy by mohl 
říci „vím všechno“, nebo „vím mnoho“. 
S obdivem se díváme třeba na lékaře, 
ale ono nestačí absolvovat fakultu, to je 
jistě základ, ale bude třeba dělat 
atestace a pak se vzdělávat dále.  Rád 
bych se podělil o jeden svůj zážitek, 
kterým zcela jistě nikoho neohromím, 
ale ještě by se mohl vázat k veli-
konočnímu mysteriu. Nikomu jej 
nevnucuji, ale já mám z něho veliký 
vnitřní užitek už několik týdnů a věřím, 
že mi vydrží. Setkal jsem se před časem 
s jedním bohoslovcem, který byl u nás 
na praxi, dnes je již vysvěceným 
knězem. Vyprávěl mi o jednom ka-
marádovi, nebo spolužákovi, to nevím 
už přesně, že odešel před lety do 
kláštera trapistů v Novém Dvoře 
v Západních Čechách v plzeňské 
diecézi. No a právě letos o Slavnosti 
Zvěstování Páně (letos 4.4) - v pondělí 
po 2. velikonoční neděli, která je 
slavena jako Svátek Božího Milo-
srdenství, bude skládat věčné, do-
životní, slavné sliby, které jej navždy 
spojí s řádem trapistů. No, a jestli bych 
nechtěl jet s nimi - byli to tři mladí 
kněží. Byl jsem na trapisty zvědavý už 
dávno a tak jsem rád kývnul. Areál 
kláštera byl kdysi doslova a do písmene 
ruinou jakéhosi starého statku, který se 
zalíbil několika trapistům z Francie, 
v jejichž klášteře žilo od devadesátých 
let taky několik Čechů. Chtěli  založit 
klášter i u nás, aby svou modlitbou 
a obětí zasvěceného života, tvrdou 
prací a pokáním, jak jim řehole stanoví, 
pomáhali obnovit duchovní kulturu 
a stav naší duchovně zdevastované 
společnosti. No a tohle místo se jim 
zalíbilo. V okruhu asi deseti kilometrů 

není kromě pěkné přírody, lesů a jezera 
kousek pod klášterem doslova nic. 
Nejbližší městečko je Toužim, asi deset 
kilometrů, pak Teplá, klášter premon-
strátů. V okolí je taky Plzeň, Mariánské 
Lázně, ale klášter sám je uprostřed - 
lidsky řečeno - pustiny. Řád je velmi 
přísný. Tvrdá práce, kterou si vydě-
lávají na život a chod kláštera a vytrvalá 
modlitba, mlčení kromě krátké doby, 
kdy mohou zařídit to nejběžnější. Není 
to samoúčelné, modlí se v kostele, 
modlí se při práci a tak se hlasitým 
povídáním nechtějí rušit navzájem. 
A tady je snad první poučení: je 
modlitba jen odříkáváním naučených 
formulí, nebo jen četbou v modli-
tebních knihách? Není to daleko spíše 
chození s Bohem, pracování s Bohem, 
bytí s Bohem? Pro tohle jsme byli 
stvořeni!

Den trapistů začíná už ve 3 hodiny 

ráno a ve 3.15 je už v kostele zpívaná 

ranní část modlitby církve zvaná 

„matutinum“. Pak duchovní četba, 

meditace, o  půl sedmé je mše svatá. Ale 

to je liturgie, ne šup, šup za dvacet 

minut. Liturgie je zpívaná. No a pak je 

práce podle zařazení každého mnicha, 

prokládána modlitbou. Vše je s minu-

tovou přesností. Den končí poslední 

modlitbou v 19.15 hodin a ve 20 hodin 

odcházejí mniši spát. Vstávají-li ráno 

ve tři hodiny, pak je to sedm hodin 

spánku, což je pro organismus ne-

zbytné. Nad jejich stravou by zajásali 

lékaři: celý život nejedí maso, jen 

o velkých svátcích je ryba, jinak spousta 

zeleniny, vajíčka, sýry, mléko a mléčné 

výrobky. Jídelníček je střídmý. Spol-

ečenství čítá pětadvacet mnichů 

a opata, který je představeným spo-

lečenství. Je to Francouz, ale velmi 

sympatický a hovoří krásně česky. Šest 

z těchto mnichů jsou kněží, jinak bratři 

bez svěcení. Věkový průměr spole-

čenství jsem tak odhadl na něco kolem 

čtyřicítky, čili mladí lidé. V areálu 

kláštera je dům pro hosty vybudovaný 

z rozpadlé maštale a je velice hezký. 

Mniši ochotně přijímají jednotlivce 

i skupinky k pobytu, ale nikoliv jako 

architekty, fotografy a jiné, kteří 

přicházejí, nebo chtěli by přicházet „jen 

se podívat“. Člověk tam může prožít 

›

jeden den, nebo třeba týden, ale 

výhradně k tomu, aby se duchovně 

srovnal, více se třeba i modlil, prostě 

aby SÁM SOBĚ duchovně prospěl. Jen 

lidsky tam není nic k velikému 

zvědavému obdivování. Vše je prosté, 

čisté, účelné. Kostel je pouze bílý, 

obětní stůl a za ním sloup se sva-

tostánkem a na vrcholu socha Panny 

Marie s Ježíšem. No a tak člověka 

napadne,- tož proč bych tam měl jet? 

Co tam uvidím? Mniši neodmítají 

návštěvu či pobyt laiků, ale ne jako 

lovců senzací a fotografií. Mezi mnichy 

oblečenými v bílém řeholním šatě 

s černým škapulířem jsem tam viděl asi 

čtyři mladé muže v civilním obleku. 

Možná hledají, zda tento život není 

i jejich cestou, tak se nakonec každé 

povolání jaksi prověřuje. Pokud zjistí, 

že to není tím, k čemu je Bůh volá, 

mohou kdykoliv odejít. No a co je 

zvláštní: hezké, vyrovnané tváře 

s čistým hlubokým pohledem očí. 

Z těch tváří i beze slov vyzařuje pokoj 

a štěstí. No a tak konečně k tomu mému 

hezkému zážitku. Jeli jsme v neděli 

odpoledne, večer jsme přijeli, no 

a v pondělí o slavnosti byly ony slavné 

sliby jednoho bratra a pak v podstatě 

volno s možností účastnit se modliteb 

se společenstvím, nebo si ten čas strávit 

po svém. Tak jsem si po dlouhé době 

vychutnal krásu absolutního ticha 

a prostor bez lidských vynálezů. Nikde 

žádný supermarket, žádný McDonald, 

prostě prázdno naplněné krásnou 

přírodou a uprostřed toho jako loď 

jednoduchý, bílý, čistý chrám, bez 

obrazů a soch, bez šuškání, nebo 

hlasitého mluvení neukázněných 

turistů, kteří nemíní (nebo to už 

nedovedou) brát na vědomí, že nejsou 

v restauraci či na diskotéce. Ale to ještě 

není všechno. Tam v tom lidském 

prázdnu je nejdokonalejší prostor, ve 

kterém se člověka dotýká Bůh. No a to 

je ten můj nádherný zážitek. Pořád 

slyšíme dokolečka dokola, že věda nic 

nedokázala. Jak dokazuje věda? Tím, že 

se dotýká a nejde to ani jinak: chci-li 

změřit, zvážit, rozpreparovat, musím se 

nutně dotýkat,- ale tuhle věc Bůh 

člověku neumožnil. Nepamatujeme si 

ještě právě od velikonoc, když Kristus 
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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

*  *  *

Legnica jak Sokółka?

Biskup Kiernikowski napisał: „Na 

Hostii, która (...) przy udzielaniu 

Komunii Świętej upadła na posadzkę 

i która została podniesiona i złożona 

do naczynia z wodą, po pewnym 

czasie pojawiły się przebarwienia 

koloru czerwonego. Ówczesny biskup 

legnicki Stefan Cichy powołał Komis-

ję, której zadaniem było obser-

wowanie zjawiska. W lutym 2014 

roku został wyodrębniony fragment 

materii koloru czerwonego i złożony 

na korporale. W celu wyjaśnienia 

rodzaju tej materii Komisja zleciła 

pobranie próbek i przeprowadzenie 

stosownych badań przez różne kom-

petentne instytucje”.

Oto fragment orzeczenia Zakładu 

Medycyny Sądowej: „W obrazie 

histopatologicznym stwierdzono fra-

gmenty tkankowe zawierające pofra-

gmentowane części mięśnia poprze-

cznie prążkowanego. (...) Całość 

obrazu (...) jest najbardziej podobna 

do mięśnia sercowego (...) ze 

zmianami, które »często towarzyszą 

agonii«. Badania genetyczne wska-

zują na ludzkie pochodzenie tkanki”.

Biskup Zygmund Kiernikowski 

przedstawił w styczniu sprawę 

Kongregacji Nauki Wiary. Polecił też 

ks. proboszczowi Andrzejowi Ziom-

brze przygotować odpowiednie miej-

sce dla wystawienia relikwiarza tak, 

aby wierni mogli oddawać jej cześć. 

Ewentualne uzyskane łaski lub inne 

wydarzenia o charakterze nadprzy-

rodzonym mają być rejestrowane 

w specjalnie założonej księdze. 

Komunikat nie oznacza oczywiście 

jeszcze potwierdzenia cudu, jest 

natomiast zachętą do kształtowania 

świadomości wiernych w dziedzinie 

kultu eucharystycznego. Podobny 

komunikat wydała w 2009 roku kuria 

białostocka po wydarzeniu w Sokółce, 

które wydaje się wręcz bliźniaczo 

podobne do tego w Legnicy. Tam 

również księdzu udzielającemu 

Komunii św. Wypadł z puszki ko-

munikant, który następnie został 

umieszczony w vasculum – naczyniu 

z wodą, w którym kapłan obmywa 

palce. Po Mszy św. Zakrystianka 

przeniosła zawartość vasculum do 

naczynia w sejfie w zakrystii. Kiedy po 

tygodniu otworzyła sejf, zobaczyła 

częściowo rozpuszczony komunikant 

z wyraźną czerwoną plamą o średnicy 

około 1 cm, wyglądającą jak zakrzepła 

krew. Naukowcy z Uniwersytetu 

Medycznego w Białymstoku, prof. 

Maria Sobaniec-Łotowska i prof. 

Stanisław Sułkowski, badali ją nie-

zależnie, ale doszli do tych samych 

wniosków: że prawdopodobnie jest to 

tkanka mięśnia sercowego. Kurialna 

komisja powołana przez abp. Ozo-

rowskiego nie stwierdził ingerencji 

osób postronnych przy opisywanym 

zjawisku. „Wydarzenie z Sokółki nie 

sprzeciwia się wierze Kościoła, a ra-

czej ją potwierdza. Kościół wyznaje, 

że po słowach konsekracji, mocą 

Ducha Świętego, chleb przemienia się 

Ciało Chrystusa a wino w Jego Krew. 

Stanowi ono również wezwanie, aby 

szafarze Eucharystii z wiarą i uwagą 

rozdzielali Ciało Pańskie, a wierni, by 

ze czcią je przyjmowali” - czytamy 

w komunikacie białostockiej kurii.

Wydaje się, że podobnie należy 

podchodzić do wydarzenia z Legnicy, 

niezależnie od tego, czy kiedykolwiek 

zostanie ono uznane za cud. Bo cud 

dokonuje się przecież podczas każdej 

Mszy Świętej.

 

zmrtvýchvstalý zvolá: „NEDOTÝKEJ 

SE MNĚ!“

To je bída i našich setkání s Bohem, 

nejednou nám nestačí vnitřní bo-

hatství a krása liturgie, jejímž obsahem 

je Bůh. A tak chceme vmontovat  ještě 

takovou písničku, takový sbor, takové 

nástroje... a podstata nám úplně uteče. 

Je to úplně naopak: není člověk od 

toho, aby se dotýkal Boha, ale Bůh se 

dotýká člověka,- pokud si ovšem 

nevypěstoval hroší kůži a Boží dotek 

cítí. Je pravdou, že ne všechny Bůh 

volá k trapistům, ale jestli chce člověk 

vejít do životodárného kontaktu 

s Bohem, pak by se měl učit dobře 

vnímat ticho. Ustanou problémy se 

soustředěním při mši svaté, při 

modlitbě. Lidé třeba vyhledávají různá 

místa k uzavření sňatku. Ještě že 

máme moudrého Otce biskupa, který 

říká, že svátosti se udělují a přijímají 

v kostele, svatyni k tomu určené. Jde 

ale lidem o svatost? A tak by měl kněz 

absolvovat málem potápěčské zkoušky 

či parašutistický výcvik. Jenže když se 

o svátost nestojí a vztah se zhroutí, pak 

už nechtějí mít rozvodové řízení třeba 

během seskoku padákem či na dně 

jezera... Při rozvodu už nehrají možné 

i nemožné skupiny a nikdo nelítá 

s fotoaparátem, aby lovil snímky i za 

cenu toho, že krajně zneužil boho-

služby. Prakticky: zkusme se sou-

středit na to, jak trávím čas přede mší 

svatou a krátce po ní. Nepřibíhám do 

kostela na poslední chvíli? Mlčel jsem 

chvíli před Bohem (růženec přede mší 

svatou je v pořádku), abych se opravdu 

ponořil do tajemství oběti mše svaté? 

Stížnost typu „nic mi to neříká“ 

neobviňuje kněze, ani církev, ale 

stěžovatele! Takže ještě jednou: Vy-

tvořme za každou cenu prostor, aby se 

Bůh mohl dotýkat nás! Není to těžké, 

ale musí se chtít. Toto je metoda 

Božího soužití s námi, ne naopak. Boha 

si neohmatáme nikdy. Jaké jsou 

letošní velikonoce: Stihl jsem veli-

konoční zpověď, bohoslužby, abych to 

měl za sebou, nebo se snažil vytvořit 

vnitřní i vnější prostor, aby se mě mohl 

dotknout Zmrtvýchvstalý Bohočlověk?

 P. František

Znamiona cudu eucharystycznego ma wydarzenie, które miało miejsce 

25 grudnia 2013 r. w parafii św. Jacka w Legnicy – wynika z komunikatu 

biskupa legnickiego Zygmunta Kier-nikowskiego. Został on odczytany 

17 kwietnia we wszystkich kościołach diecezji. 

Szymon Babuchowski, 

Gość niedzielny
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Pokračování ze str. 4
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Citáty a moudra

K Bohu dojdou jen ty modlitby, 
které jsou od srdce, ostatní 
zůstanou někde "v oblacích".

P. Vojtěch Kodet

Na smrtelné posteli ještě nikdo 
nelitoval, že je křesťan.

sv. Tomáš More

Nesmíme milovat lidi natolik, 
abychom kvůli nim milovali jejich 
přestupky, ale nesmíme ani 
nenávidět přestupky natolik, 
abychom kvůli nim nenáviděli lidi.

sv. Augustin

Pohlavním stykem před svátostí 
manželství na sebe stahuješ 
prokletí. Pohlavním stykem 
v manželství na sebe stahuješ 
požehnání.

 P. Marián Kuffa

Dívám se z okna a vidím na lavičce 
před domem sedět staršího muže. Sedí, 
chvíli kouká někde do dálky, pak zvedne 
hlavu a jeho oči hledají něco na obloze. Je 
krásný podzim, sluníčko posílá své 
paprsky k zemi, ale je přece chladno. 
Najednou mi hlavou proběhla myšlenka, 
že asi na někoho čeká. Vracím se opět 
k práci, kterou jsem v kuchyni nedo-
končila. Po půl hodině mě něco k tomu 
oknu táhne. Podívám se a muž sedí a opět 
pohled do dálky a k obloze. Říkám si, tak 
asi jen odpočívá, nebo neví, kterou 
cestou jít tam, kde měl namířeno. Chytla 
jsem se té druhé myšlenky. Hodila jsem 
na sebe kabátek, že se půjdu zeptat, jestli 
něco nepotřebuje. Pomalu vycházím ze 
dveří domu a přemýšlím, jak se ho 
zeptat. Stojím oproti staršímu muži, jeho 
šedé stářím vybledlé oči, které byly kdysi 
určitě krásně modré, se na mě dívají. 
Najednou úsměv, takový nesmělý, ale za 
to plný laskavosti. Skláním se k tomu 
muži, položím svoji ruku, i když už taky 
vrásčitou, na jeho a tiše se ptám: „Pane, 
jste v pořádku, nepotřebujete něco?“ 
Jeho odpověď mě dojala: „Pořád 
koukám, jestli někdo nepůjde kolem 
a nezastaví se na pár slov. A nikdo, nikde. 
Dívám se k nebi a říkám si, prosím 
pošlete mně tady na chvíli někoho. 
A objevila jste se vy. Nepotřebuji nic, jen 
mi chyběl hlas někoho a vy jste na mě 
promluvila. Položila jste vaši ruku na 
moji. Vy si ani neumíte představit, co jste 
mi dala. Děkuji vám.“ Pomalu jsem se 
vrátila domů, a první co bylo, šla jsem 
k oknu. Lavička byla prázdná. Celé 
odpoledne jsem na toho starého muže 
myslela. Snad jsem mu trochu pomohla. 
Možná, že za tu malou větičku a dotek mé 
ruky, si taky na mě někdy vzpomene.

                                                                                               
Renáta Karlová

Lavička před domem

Misijní koláč
Milí farníci, 
minulou neděli 28. 2. proběhla 

naše tradiční farní akce Misijní koláč, 
při níž jste darovali 62 500,- Kč. Tyto 
finance jsou opět určeny pro naše 
adoptované děti a pro Otce Mariána 
Kuffu, který pracuje na Slovensku 
s lidmi, kteří se nacházejí v obtížných 
životních situacích. Za všechny vaše 
dary a pomoc upřímné Pán Bůh 
zaplať.

Gratulace

Papež František
Dary Ducha Svatého
brož., 21 s., 59 Kč

 „Duch sám je „Boží dar“ par excellence, 
dar od Boha, a tomu, kdo jej přijímá, 
uděluje rozmanité duchovní dary. Církev 
jich vypočítává sedm, což symbolicky 
vyjadřuje plnost, úplnost. Jsou to moudrost, 
rozum, rada, síla, vědění, zbožnost a bázeň 
Boží.“

Texty sedmi podnětných katechezí papeže 
Františka, které zazněly po-stupně při 
generálních audiencích roku 2014 v Římě. 
Jeho podání může být k užitku nejen novým 
biřmovancům, ale všem, kdo chtějí hlouběji 
poznat Ducha Svatého a otevřít se jeho 
životodárnému působení.

Novinky Karmelitánského nakladatelství

Vrátím se do doby minulé. Je to už hodně 
dávno. Prostředí staré nemocnice, ve které je 
každé ráno a odpoledne cítit dezinfekci. Šest 
postelí a na každé leží žena. Žena se svou 
fyzickou bolestí a svým životním osudem, který 
zaměstnává naši duši. Vysoké zdi, přes okna 
vidět skoro celé nebe. Vcházím do pokoje, 
pozdravím, představím se, řeknu, že jsem 
přijela trochu zdaleka a pomalu usedám na 
pelest postele. Pokojem se rozprostírá nějaké 
veliké ticho. Kromě sestřičky, která přináší léky, 
nikdo nemluví. Oči sledují vysoký strop, jako by 
tam bylo něco napsáno. Přichází večer, vedle 
mé postele leží žena, která má zavřené oči a na 
čele se jí dělají vrásky. Pomalu se nás pět pouští 
do malé debaty, která končí příchodem sestry, 
popřáním dobré noci a zhasnutí světla. Po 
ranním probuzení je to už lepší, vypadalo to, že 
už jsme na sebe čekaly, ať si můžeme opět chvíli 
povídat. A najednou jako by se z pěti žen, které 
se nikdy před tím neviděly, staly přítelkyně. Až 
na paní, která ležela vedle mne. Sice vždy 
odpověděla na otázku, ale jinak nic. Dnes jdete 
po operaci domů, za pár dnů v té době jsme 
věděly, že budeme spolu sdílet tento pokoj 
minimálně 10 dnů. Nic lepšího mne nenapadlo, 
jen začít psát krátké povídky a básničky. I když 
jsme postupně překonávaly těžší dny po 
operacích, bylo hodně srandy. Někdy to dopadlo 
tak, že se rozletěly dveře pokoje, vešla sestřička 
s nataženým ukazováčkem se slovy „baby to 
snad ne, uklidněte se, nebo se bude nanovo šít“. 
Vedle nás na pokoji ležely dvě řeholní sestry, 
které se na nás šibalsky usmály, když některou z 
nás potkaly na chodbě. Náš zdravotní stav je 
natolik v pořádku, že za pár dnů budeme 
opouštět nemocnici. Každé mé nové kamarádce 
jsem na rozloučenou napsala malou povídku. 
Když člověka bolí srdíčko, tak je dobré mít 
někoho, komu to můžeš sdělit. Ale i u té fyzické 
bolesti je člověk citlivější a vstřícnější. Bylo nás 

tak málo a osudy chytily za srdce. Maminka 
s holčičkou, která se narodila s Downovým 
syndromem. Žena, která by chtěla děťátko 
a zatím jí to není dopřáno. O svém dětství, nám 
toho hodně vyprávěla. Pocházela z hluboce 
věřící rodiny, mluvila o svém bratrovi, který se 
stal knězem. Na památku jsem dostala dvě 
fotečky, kde působil její bratr, a je to ze svěcení 
kostela v Ostravě - Hrabůvce  biskupem Vránou. 
Fotečky mám pečlivě uložené v knize knih. 
Chtěla jsem taky napsat něco paní Hance, paní, 
která ležela vedle mne. Snad desetkrát jsem 
začala a desetkrát udělala veliký škrt, nešlo nic 
napsat snad ani oslovení. Až večer před jejím 
odchodem domů se na mě upřeně dívala a sama 
od sebe začala povídat. „Mám doma 18letou 
dceru, která od narození leží připoutána na 
lůžko, nejen s mozkovou obrnou, ale obrnou 
celého těla. Víte, nejkrásnější jsou pro mne rána, 
když se nad ní skloním a vidím smějící se oči. 
A teď se ty oči nebudou smát, víte je to moje 
sluníčko, můj veliký poklad a byla proto dána do 
naší rodiny, neboť je milovaná.“ Bylo mi jasné, že 
tato žena nebyla zarputilá, ale statečná se svým 
křížem, který si nese svým životem. Zašla jsem 
za sestřičkou, jestli bych mohla na chvilku si na 
sesterně něco napsat. Najednou to šlo, slovo za 
slovem, věta za větou. Obsah byl jen pro ni a je to 
mé tajem-ství, možná, že když si to doma 
přečetla, že jsem jí na chvíli pomohla ten kříž 
udělat lehčím. Kolikrát chodíme kolem sebe, 
sedíme vedle sebe v kostelních lavicích, 
v čekárnách u doktorů a možná si říkáme, že ten 
člověk naproti mně se nějak divně dívá, kolikrát 
přikyvujeme na to, že jedna paní povídala. Milí 
moji, nebo Vám se to nestalo nikdy? A třeba je to 
všechno jinak. Naslouchejme kázání o Božím 
milosrdenství, nezatracujme hned někoho, když 
nevíme, jak bolavá je jeho duše.

Renáta Karlová

Trojjediná

Otče, Tvá vůle stala se mi 
Kristem

a Snoubencem Ducha 
v požehnání.

Má duše se Ti klaní radostná,

že láska Tvá ji navštívila.

Jsem Tvou Dcerou, Matkou 
i Snoubenkou, můj Pane

a v srdci touha plane, nechť vůle 
Tvá se stane.

Plesá a velebí Nejsvětější Trojici, 
jež pečetí mé bytí,

láska Tvá mne sytí, objímá jak 
křídla holubice.

Miluješ mne!

Nepotřebuji více mít, jen vytrvat

a láskou Tebe velebit.

Láskou konkrétního činu,

neboť Věčné Slovo se stalo tělem,

ó Dive z mého těla.

Tak jak k Alžbětě,

ke všem přinést bych Ho chtěla 
k milování

jak poklad Trojičný...

Kéž šťastný je člověk dotyčný.

AVE

Rudinec Stanislav

Osudy

Tomáš Holub
Promluvy
Celkový čas: 2h 32min, 129 Kč

U příležitosti biskupského svěcení P. 
Tomáše Holuba vydává KNA nahrávku 
několika jeho zdařilých přednášek z ducho-
vních obnov a krátký projev z plzeňské 
katedrály, který pronesl v den svého před-
stavení diecézi.

Karel Foucauld
Duchovní životopis
brož., 88 s., 159 Kč

Karel Foucauld (1858–1916) byl fran-

couzský důstojník, katolický kněz a mnich 

žijící poustevnickým způsobem života mezi 

Tuaregy na Sahaře v Alžíru. V roce 1916 byl 

zavražděn před svojí poustevnou. V roce 

2005 jej papež Benedikt XVI. zapsal mezi 

blahoslavené. Jeho misijní poslání nebylo 

zaměřeno na velká díla, ale vyzařovalo 

z intenzivního vztahu k Bohu, s důrazem na 

hodnoty prostoty a chudoby při setkávání 

s druhými v každodenní blízkosti.
Tato kniha, sestavená na základě jeho 

zápisků a dopisů, představuje malý úvod do 

jeho spirituality.
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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 bázni Boží  

Katecheze papeže Františka 
(zdroj: radiovaticana.cz)

Dobrý den, drazí bratři a sestry,
Dar bázně Boží, o kterém dnes 

budeme mluvit, uzavírá řadu sedmi 
darů Ducha svatého. Není to strach 
z Boha. Víme dobře, že Bůh je Otec, 
má nás rád, chce naši spásu a vždycky 
odpouští. Není tedy důvod mít z Něho 
strach! Bázeň Boží je darem Ducha 
svatého, který nám připomíná, jak 
jsme před Bohem a Jeho láskou 
nepatrní a že naším dobrem je svěřit 
se s pokorou, úctou a důvěrou do 
Jeho rukou. Mít bázeň Boží tedy 
znamená spočinout v dobrotě našeho 
Otce, který nás má rád.

1. Jakmile Duch svatý začne pře-
bývat v našem srdci, vlévá nám 
útěchu a pokoj a umožňuje nám cítit 
se takovými, jací jsme, to znamená 
nepatrnými, a mít onen Ježíšem 
v evangeliu doporučovaný postoj 
toho, kdo své starosti a očekávání 
klade v Boha, cítí se zahrnut a nesen 
Jeho vroucností a Jeho ochranou, 
podobně jako dítě u svého tatínka! 
Toto působí Duch svatý v našich 
srdcích: umožňuje nám cítit se jako 
děti v náruči svého tatínka. V tomto 
smyslu se tedy stává zřejmým, jak 
v nás bázeň Boží nabývá podoby 
poddajnosti, vděčnosti a uznalosti 
a naplňuje naše srdce nadějí. Ča-
stokrát totiž neumíme chápat Boží 
plán a pozorujeme, že nejsme 
schopni sami si zajistit štěstí a věčný 
život. Avšak právě ve zkušenosti 
svých omezení a svojí ubohosti nás 
Duch svatý utěšuje a umožňuje nám 
vnímat, že jedinou důležitou věcí je 
nechat se vést Ježíšem do Otcovy 
náruče. 

2. Proto máme velice zapotřebí 
tohoto daru Ducha svatého. Bázeň 
Boží nám umožňuje uvědomovat si, 
že všechno dostáváme z milosti a že 
naše pravá síla spočívá jedině v ná-
sledování Pána Ježíše a v tom, že 
dovolíme Otci, aby nás zahrnul Svojí 
dobrotou a Svým milosrdenstvím. 

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.

Otevřít srdce, aby k nám vešly Boží 
dobrota a milosrdenství. Toto činí 
Duch svatý darem bázně Boží: otevírá 
srdce. Otevírá srdce, aby Otcovo 
odpuštění, milosrdenství, dobrota 
a něha vešly k nám, neboť jsme Jeho 
nekonečně milovanými dětmi. 

3. Jsme-li prostoupeni bázní Boží, 
pak následujeme Pána v pokoře, 
poddajnosti a poslušnosti, avšak 
nikoli rezignovaně, pasivně a s bě-
dováním, nýbrž s úžasem a radostí 
dítěte, které poznává, že mu Otec 
slouží a má ho rád. Bázeň Boží z nás 
tudíž nečiní křesťany bojácné a ser-
vilní, ale rodí v nás odvahu a sílu! 
Tento dar z nás činí křesťany, kteří 
jsou přesvědčení a nadšení, nepod-
řizují se Pánu ze strachu, nýbrž proto, 
že jsou pohnuti a uchváceni Jeho 
láskou! Být uchváceni Boží láskou je 
něco nádherného. Nechejme se 
uchvátit touto láskou tatínka, který 
nás miluje nesmírně a z celého Svého 
srdce.

Buďme však bdělí, protože bázeň 
Boží, dar bázně Boží je také jakýmsi 
„poplašným signálem“ před za-
tvrzelostí v hříchu. Člověk, který žije 
ve zlu, rouhá se Bohu, vykořisťuje 
druhé a tyranizuje je; žije-li jenom 

OSMI SMĚRKA

pro peníze, ješitnost, moc či hrdost, 
pak svatá bázeň Boží bije na poplach: 
pozor! S celou touto mocí, se všemi 
těmito penězi a s celou svojí hrdostí 
a samolibostí nedojdeš štěstí. Nikdo 
si s sebou odtud nemůže vzít peníze 
a moc, samolibost a hrdost. Nic! Mů-
žeme si odnést jenom lásku, kterou 
nám dává Bůh Otec, Boží něhu, 
kterou jsme s láskou přijali a obdrželi. 
A můžeme si odnést to, co jsme učinili 
pro druhé. Pozor, abychom nevklá-
dali naději do peněz, hrdosti, moci 
a samolibosti, protože to vše nám 
nemůže zaručit nic dobrého! Myslím 
například na lidi, kteří mají odpo-
vědnost za druhé a nechávají se 
korumpovat. Myslíte, že zkažený 
člověk bude na onom světě šťastný? 
Nikoli, veškerá zkaženost se projeví 
ve zkaženém srdci a bude těžké přijít 
k Pánu. Myslím na ty, kdo žijí z obcho-
dování s lidmi a s otrockou prací. 
Myslíte, že tito lidé, kteří obchodují 
s lidmi, vykořisťují lidi otrockou 
prací, mají v srdci bázeň Boží? Nemají 
bázeň Boží a nejsou šťastní. Myslím 
na ty, kteří vyrábějí zbraně, aby 
podněcovali války. Pomyslete, co je to 
za řemeslo! Jsem si jist, že zeptám-li 
se vás nyní: kdo z vás vyrábíte zbraně, 
nenajde se mezi vámi nikdo. Výrobci 

Vyškrtej tato slova těmito směry↕ ↔ Zbylá písmena zapiš do tajenky:

ADAM
AMEN
BŮH
HOLUBICE
HŘÍCH
MARIE
MODLITBA
NEBE
NOE
OHEŇ
RYBA
SVATÝ
VÍNO



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

V letošním roce se opět uskuteční 
zájezdy do Medjugorje v termínech

6.8. - 15.8.2016 
15.9. – 24.9.2016

Bližší informace 
na tel. čísle 774 218 970.
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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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Zájezdy
do Medjugorje

Jak už je zvykem, chtěla bych děti, 
mládež a rodiny pozvat na Prašivou, 
kde společně poděkujeme za školní 
rok a zahájíme prázdniny. Proto 
neseďte doma a pojeďte s námi.

Kdy: v pátek 1.7.2016
Sraz: u 1. ZŠ pod kostelem
V kolik: v 9 hod.
Sebou: svačinu a pití, pláštěnku
Návrat: kolem 16. hod.
Co Vás čeká: mše svatá pod 
Kamenitým, pak výstup na horu a tam 
hry.

Zájemci ať se hlásí do 20.6.2016 u 
Silvy Kreželokové tel.číslo 605325749, 
s.krezelokova@seznam.cz. 

Doufám, že se autobus naplní a opět 
letos vyrazíme.

 Silva

Prašivá

Pouť do Říma

*  *  *

*  *  *

Den dětí Pozor změna
u pouti na Kozubovou

Pouť na Kozubovou  se musela 

z organizačních důvodů přesunout na 

14.5.2016. Tímto bych Vás všechny 

chtěla pozvat, jak děti, mládež, tak 

i celé rodiny. Jako každý rok bude 

připravený bohatý program a po něm 

mše svatá. Už nebyla možnost zařídit 

autobus, jelikož jsou všichni dopravci 

vytíženi. Přijet můžete vlakem v 7.31 

hod. do Bystřice a z Bystřice jede 

linkový autobus do Košařisk - Samiec 

v 7.49 hod. Pak vždycky chodíme 

pěšky. Zpátky jede linkový autobus ve 

14.49 hod. a 16.49 hod. přímo do 

Třince.

Na všechny se moc těší 
mládež z děkanátu.

Stránku připravily Lucka a Eva

zbraní nepřicházejí naslouchat Božímu Slovu! Vyrábějí smrt, obchodují 
a kupčí se smrtí. Kéž jim bázeň Boží umožní pochopit, že jednoho dne vše 
skončí a budou se muset zodpovídat Bohu.

Drazí přátelé, 34. Žalm podává tuto modlitbu: „Hle, ubožák zavolal, 
a Hospodin slyšel, pomohl mu ve všech jeho strastech. Jak ochránce se utábořil 
Hospodinův anděl kolem těch, kdo Hospodina ctí, a vysvobodil je. Bojte se 
Hospodina, jeho svatí! Těm, kdo se ho bojí, nic nechybí“ (Žl 34,7-9). Prosme 
Pána, aby náš hlas sjednotil s hlasy ubožáků, aby se nám dostalo daru bázně 
Boží a mohli jsme společně s nimi, oděni milosrdenstvím a láskou Boží poznat, 
že On je naším Otcem, naším tatínkem. Ať se tak stane.

RÉBUS
Doplň podle tabulky písmena a vznikne ti tajenka.

Zveme všechny děti a jejich rodiče na 
den dětí, který se bude konat dne 
12.6.2016. Pro děti bude připravený 
bohatý program formou her, hledání 
pokladu a nakonec bude i překvapení 
pro malé, ale i velké. Pro rodiče bude 
také připraveno malé pohoštění. Nebojte 
se a přijďte. Celé odpoledne ukončíme 
opékáním párků.

Začátek:  14.30 hod.
Konec: kolem 18.00 hod.
Sebou: párek a chleba

Jestli by někdo něco upekl, budu moc 
ráda, jen mi prosím dejte vědět.

Na všechny se těší Silva 
a třinecká mládež.

Apoštolát modlitby 
květen 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: Aby ženám ve všech 
zemích světa byla prokazována vážnost 
a úcta a jejich přínos pro společnost byl 
náležitě oceňován.

2. Úmysl misijní: Aby se v rodinách, 
společenstvích a skupinách rozšiřoval 
zvyk modlit se růženec za šíření 
evangelia a za mír.    

3. Úmysl našich biskupů: Ať nás 
mariánská úcta vede k hlubokému 
duchovnímu životu, modlitbě, naslouchání 
Božímu slovu a bezvýhradné ochotě 
vytrvale hledat a ochotně plnit vůli Boží.

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za 
nás!

Citáty a moudra
Trpělivě snášet utrpení a ml-čet, 

to je nejlepší prostředek, jak získat 
milosti a oslavit Boha.

sv. Jan od Kříže

Žena má jednu důlež i tou 
potřebu - musí cítit, že ji manžel 
miluje. Pokud je tato její potřeba 
naplněna, je šťastná. Muž má také 
jednu důležitou potřebu - musí 
cítit, že si ho manželka váží. Když 
je tato jeho potřeba naplněna, je 
šťastný.

Z knihy: Láska a úcta,  
Dr. Emerson Eggerichs

Usmívej se na všechny. Při-
pojím k tvému úsměvu svou 
milost.

Slova Pána Ježíše 
Gabriele Bossisové



§ §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.
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Neděle 1.5.2016 – 6. neděle velikonoč- Každou neděli půl hodiny před večerní 
ní; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 mší svatou je adorace Nejsvětější 
česky. Svátosti Oltářní a svátostné požehnání.
Úterý 3.5.2016 – svátek sv. Filipa a Ja- V měsíci květnu slavíme Májovou 
kuba, apoštolů. pobožnost, v neděle před večerní mší 
Čtvrtek 5.5.2016 – Slavnost Nanebe- svatou, ve všední dny po večerní mši 
vstoupení Páně; začíná devítidenní svaté.
příprava na slavnost Seslání Ducha Poslední neděli v měsíci – Mariánské 
Svatého. večeřadlo. 
Pátek 6.5.2015 – první pátek v měsíci. Každý 28. den v měsíci se modlíme 
Neděle 8.5.2016 – 7. neděle velikonoč- spolu s ostatními farnostmi v naší zemi 
ní; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 za český národ.
polsky. V průběhu týdne mše svaté začínají 
Sobota 14.5.2016 – svátek sv. Matěje, v 6.35 a 17.00 hodin. V pondělí, středu, 
apoštola. pátek – ranní česky, večerní polsky. 
Neděle 15.5.2016 – Slavnost Seslání V úterý, čtvrtek, sobotu – ranní polsky, 
Ducha Svatého; 6.30 a 10.00 polsky, večerní česky. 
8.00 a 17.00 česky; končí doba veli- Každý čtvrtek po večerní mši svaté je 
konoční. adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní do 
Pondělí 16.5.2016 – svátek sv. Jana 19.00 hodin.
Nepomuckého, kněze a mučedníka, Každý první pátek je po ranní mši svaté 
hlavního patrona Čech. adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní.
Čtvrtek 19.5.2016 – svátek Ježíše Každý pátek po ranní mši svaté a po 
Krista, nejvyššího a věčného kněze. večerní mši svaté vyjma prvního pátku 
Neděle 22.5.2016 – Slavnost Nejsvě- je výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní 
tější Trojice; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 s modlitbou Korunky k Božímu Milosr-
a 17.00 polsky; první svaté přijímání denství.
dětí. První pátek v měsíci – litanie a za-
Neděle 29.5.2016 – 9. neděle v mezi- svěcení Božskému Srdci Ježíšovu.
dobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 Mše svatá v Domově pro seniory na 
česky. Sosně je každý pátek v 15.30 hodin. 
Úterý 31.5.2016 – svátek Navštívení Půl hodiny před začátkem mše svaté je 
Panny Marie. možno přistoupit ke svátosti smíření.
Pátek 3.6.2016 – Slavnost Nejsvě- Mše svatá v Nemocnici Sosna je 
tějšího Srdce Páně; první pátek v mě- každou sobotu od 15.30 hodin. Půl 
síci. hodiny před začátkem mše svaté je 
Neděle 5.6.2016 – 10. neděle v me- možno přistoupit ke svátosti smíření.
zidobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 Mše svatá v domě POHODA je vždy 
polsky. 1. pondělí v měsíci v 10.00 hodin.

Příští číslo MOSTu 
vyjde 5. června 2016. 

Příspěvky můžete zasílat 
do 25. května 2016.

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

6. neděle velikonoční (1.5.)
1. čtení: Sk 15,1-2.22-29; 2. čtení: Zj 21,10-
14.22-23; Evangelium: Jan 14,23-29
Žalm: odp. Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě 
velebí kdekterý národ.
ref. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.

Slavnost Nanebevstoupení Páně (5.5.)
1. čtení: Sk 1,1-11; 2. čtení: Žid 9,24-28;10,19-
23; Evangelium: Lk 24,46-53
Žalm: odp. Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin 
vystupuje za hlaholu polnice.
ref. Pan wśród radości wstępuje do nieba.

7. neděle velikonoční (8.5.)
1. čtení: Sk 7,55-60; 2. čtení: Zj 22,12-14.16-
17.20; Evangelium: Jan 17,20-26
Žalm: odp. Hospodin kraluje, je povznesen 
nad celou zemí.
ref. Pan Bóg króluje ponad całą ziemią.

Slavnost Seslání Ducha Svatého (15.5.)
1. čtení: Sk 2,1-11; 2. čtení: Řím 8,8-17; 
Evangelium: Jan 14,15-16.23-26
Žalm: odp. Sešli svého Ducha, Hospodine, 
a obnovíš tvář země.
ref. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Slavnost Nejsvětější Trojice (22.5.)
1. čtení: Př 8,22-31; 2. čtení: Řím 5,1-5; 
Evangelium: Jan 16,12-15
Žalm: odp. Hospodine, Pane náš, jak 
podivuhodné je tvé jméno po celé zemi.
ref. Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie.

Slavnost Těla a Krve Páně (26.5.)
1. čtení: Gn 14,18-20; 2. čtení: 1 Kor 11,23-26; 
Evangelium: Lk 9,11b-17
Žalm: odp. Ty jsi kněz navěky podle 
Melchizedekova řádu.
ref. Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek.

9. neděle v mezidobí (29.5.)
1. čtení: 1 Král 8,41-43; 2. čtení: Gal 1,1-2.6-
10; Evangelium: Lk 7,1-10
Žalm: odp. Jděte do celého světa a hlásejte 
evangelium.
ref. Całemu światu głoście Ewangelię.

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
(3.6.)
1. čtení: Ez 31,11-16; 2. čtení: Řím 5,5-11; 
Evangelium: Lk 15,3-7

Nedělní liturgie
v květnu

Pořad bohoslužeb v květnu

Žalm: odp. Hospodin je můj pastýř, nic 
nepostrádám.
ref. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

10. neděle v mezidobí (5.6.)
1. čtení: 1 Král 17,17-24; 2. čtení: Gal 1,11-19; 
Evangelium: Lk 7,11-1
Žalm: odp. Chci tě oslavovat, Hospodine, 
neboť jsi mě vysvobodil.
ref. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.


