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Našel čerstvou oslí čelist, popadl ji do ruky a pobil jí tisíc mužů.
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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.... 

V sobotu dne 7.5.2016 jsme vyjeli na 
pouť za svatou Zdislavou do jejího 
rodného města Křižanova. Svatá 
Zdislava žila ve 13. století. Jejím 
otcem byl brněnský kastelán (dnešní 
hejtman kraje) Přibyslav. Matkou 
byla Sibyla. Vdala se za Havla 
z Lemberka a měli spolu čtyři děti. 
Zdislava byla zřejmě ráznou a ener-
gickou ženou. Snažila se pomáhat 
nemocným a v Jablonném v Pod-
ještědí se dokonce starala o nemocné 
ve špitále. Zemřela v pouhých 33 
letech. Je pohřbena v kostele sv. 
Vavřince v Jablonném, jehož stavbu 
sama začala.  Svatořečena byla 
21. 5. 1995 papežem Janem Pavlem II.

Vyjeli jsme v 5:40 z autobusového 
stanoviště v Třinci.  V Křižanově, kde 
jsme dorazili kolem 9:00, na nás 
v kostele čekala místní farnice, která 
nám měla přiblížit osobu svaté 
Zdislavy a samotného města Křiža-
nova. Po krátké promluvě v kostele, 
který je zasvěcen svatému Václavovi 
jsme se vydali k nově vybudovanému 
památníku svaté Zdislavy. Památník 
se nachází na náměstí Křižanova a byl 
slavnostně odhalen v sobotu 27. září 
2015. Památník má kruhový půdorys, 
je ohraničen dvanácti sloupy a třemi 
vchody. Uprostřed je kašna s ob-
vodem ve tvaru trojúhelníku, v jehož 

Farní pouť do Křižanova 

Květen - 
měsíc Panny Marie

W niedzielę 12 czerwca przy-

witamy w naszym kościele chór 

mieszany Gloria z Goleszowa. 

Bardzo cieszymy się, że przyjęli 

oni nasze zaproszenie. Zaśpiewają 

oni podczas mszy świętej o go-

dzinie 10:00 a po jej zakończeniu 

wraz z chórem parafialnym Lau-

damus zaśpiewamy kilka utwo-

rów wspólnie. 

Chór mieszany Gloria parafii 

rzymskokatolickiej pw. Św. Mi-

chała Archanioła w Goleszowie 

powstał w 1923 roku. Od początku 

istnienia uświetniał śpiewem 

uroczystości roku liturgicznego, 

parafialne i także narodowe. 

Obecnie chór kieruje życie muzy-

czne parafii, zapraszając zaprzy-

jaźnione zespoły i solistów oraz 

organizując koncerty. W jego 

repertuarze znajdują się utwory 

pochodzące z różnych epok: od 

średniowiecza do współczesności. 

Chór śpiewa nie tylko w swoim 

kościele parafialnym, kościołach 

dekanatu, Śląska, całej Polski, ale 

i za granicami kraju. Podczas 

regularnych pielgrzymek kilka-

dziesiąt razy koncertował w róż-

nych sanktuariach polskich. 

Zespół gościł we Francji, koncer-

tował w kościołach oraz na 

scenach Alzacji i Lotaryngii oraz w 

Republice Czeskiej. W roku 2006 

zdobył I nagrodę na Festiwalu 

Pieśni Maryjnej "Ave Maria" w 

Osielcu. W swoim dorobku arty-

stycznym ma dwie płyty - „Głoś 

Imię Pana" oraz „Gloria in excelsis 

deo". Chór prowadzi mgr Ewa 

Wigezzi-Skałka.  

Spotkanie obu chórów jest 

współfinansowane Konsulatem 

Generalnym RP. Do udziału we 

mszy świętej wszystkich zapra-

szają SANCTUS ALBERTUS oraz 

chór LAUDAMUS.

Zaproszenie
rozích jsou umístěny Zdislaviny 
symboly – tři česká jablíčka, na 
čtvrtiny rozkrojené granátové jablko 
a erb rodu Markvarticů, k němuž 
patřil manžel Zdislavy, Havel z -
Uprostřed kašny se na podstavci 
nachází bronzová socha Zdislavy, 
která je ztvárněna s otevřeným 
srdcem. Nápad na vybudování 
dostala naše paní průvodkyně už 
v mládí ale až v roce 2010 se s ním 
podělila s místním farářem. Památník 
stál přibližně 7 miliónů korun 
a zhotovil ho sochař Otmar Oliva. Při 
slavnostním odhalování památníku 
bylo 5 tisíc lidí. Slavnostní mši sv. 
sloužil brněnský biskup Vojtěch 
Cikrle. Potom jsme se vrátili do 
kostela na mši svatou, kterou sloužil 
náš pan farář Otec František. Na cestě 
domů jsme se ještě zastavili na 
Velehradě. Tam jsme prošli svatou 
bránou, která je tam z důvodu právě 
probíhajícího Roku milosrdenství. Za 
hodinu jsme vyjeli směr Třinec. Ti, co 
se nepřihlásili a zůstali doma, mohou 
jen litovat. Velké díky patří Otci 
Františkovi, který přišel s nápadem 
na tuto pouť a také organizátorkám 
paní Hotařové a paní Paduchové.

rodina Kupczakova

Benedikt XVI

Vážení čtenáři,

od 1.6.2016 došlo ke změně kore-
spondenční e-mailové adresy našeho 
farního časopisu. Původní e-mailová 
adresa most@seznam.cz musela být 
změněna. V poslední době se často 
stávalo, že některé Vaše příspěvky k 
nám bohužel nedorazily. Pravdě-
podobně to bylo způsobené slovem 
„most“. Dostávali jsme také mnoho 
různých e-mailů, které nepatřily nám. 
Jednalo se o soukromou nebo firemní 
korespondenci z Mostecka. 

Nová e-mailová adresa 
redakce mtfs@seznam.cz

Z tohoto důvodu jsme zřídili novou 
e-mailovou adresu. Vymyslet origi-
nální znění adresy je dost pro-
blematické, protože hodně názvů je už 
obsazených a nechtěli jsme používat 
slovo „most“ ani „redakce“.  Nakonec 
jsme adresu vytvořili podle prvních 
písmen označení našeho časopisu – 
Měsíčník třineckého farního spole-
čenství.

Nová e-mailová adresa naší redakce 
tedy je:  mtfs@ seznam.cz

Redakce
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(pokračování na str. 4)

Mozaika kříže 
Čas se naplňuje a prvotní nápad se chýlí 

ke zdárnému konci. Začalo to před šesti 
lety, kdy jsem pocítil, že by bylo krásné 
postavit kříž na Javorovém vrchu 
u Třince. Přemýšlel jsem jak takové dílo 
zrealizovat. Potřeboval jsem radu a tak 
jsem se vydal za „pastýřem“ – otcem – 
knězem. Ten mi dal do ruky první 
kamínek pomyslné mozaiky, povzbudil 
mě a řekl: „Dotáhni to do konce, pokud to 
vzdáš, přivalí tě balvan výčitek, který 
budeš s sebou všude vláčet, a už nikdy se 
tvůj plán neuskuteční.“ Souhlasil jsem 
tedy a pokračoval. Obavy z výsměchu 
a ponížení jsem musel hodit za hlavu 
a hlavně důvěřovat Pánu Bohu. Hned 
nato mi začal Pán posílat skvělé lidi, kteří 
mi s křížem pomohli a stále pomáhají. 

Velkou zkouškou trpělivosti byla ná-
vštěva úřadu města. Většina úředníků 
nevěřícně kroutila hlavou a chtěla vidět 
projekt a spoustu dalších náležitostí. 
Uvědomil jsem si, že bez projektu se dál 
neposunu. Opět „dobrý pastýř“ – otec 
a kněz v jedné osobě, pomohl nejlépe, jak 
to jen šlo. Našel výborného projektanta, 
o kterém si troufám říct, že mi byl 
„poslaný z nebe“. 

Pan projektant vypracoval plány a dola-
dil je do posledního detailu. Daroval tak 
podstatnou část díla a umožnil další 
realizaci. Já pak mohl s dalším kamínkem 
v mozaice jít znovu na úřad. Tam se začalo 
vše zkoumat a projednávat. Při těchto 
jednáních nám pomohl pan pastor 
z místní evangelické církve, kterou jsme 
do realizace projektu přizvali. Se dvěma 
vysoce postavenými pány z města Třince 
jsem byl vyslán na kopec najít vhodné 
místo pro danou myšlenku a účel 
projektu. Předmětem studie byl návrh 
kříže na Javorovém vrchu a jeho umí-
stění. 

Nejprve byla vytipována tři místa. Po 
hlubším zkoumání jednotlivých variant a 
vazeb s dílem souvisejícím, bylo vybráno 
jedno vítězné místo. Nachází se těsně pod 
vrcholem napravo od začátku velké 
lyžařské sjezdovky. Toto místo nabízí 
úchvatný pohled na Třinec a jeho okolí. Je 
blízko frekventované cesty, ale zároveň 
umožňuje trávit chvíle v klidu a pokoře. 
V blízkosti se nachází startovací plocha 
pro paraglajdisty, kteří ztělesňuji odvě-
kou touhu člověka – dotknout se nebe. 

To vše byl ale teprve začátek mozaiky. 
Dalším nelehkým úkolem a zkouškou 
vytrvalosti bylo jednání s úřadem Lesy 

České republiky. Jelikož vybrané Místo 
s velkým M se nachází přímo na hranici s 
městem, nesetkal jsem se s moc pozitivní 
reakcí ani rozhodnutím. Měl jsem pocit, 
že si nejspíš řekli: „Dejte tomu bláznovi 
ten kousíček pozemku do nájmu, vždyť 
tam stejně nic neroste a bude od něj klid.“ 

Následovaly měsíce a roky vyřizování 
nejrůznějších povolení, vyjádření a schvá-
lení od provozovatelů inženýrských sítí 
a orgánů, znalců majících právo se k dané 
věci vyjádřit k nenarušení provozu 
různých služeb. Jednal jsem se společno-
stmi energetickými, radiokomunikační-
mi, s ochranáři (chráněné krajinné 
oblasti) s horskou službou i s provo-
zovatelem chaty, který mi k mému údivu 
projekt zamítl s tvrzením, že 6 metrů 
vysoký kříž by mohl ohrozit bezpečnost 
paraglajdistů při létání, přestože jsou 
kolem vysoké stromy a stavby. Vnu-
knutím mě napadl kompromis snížením 
kříže o jeden metr a jako zázrakem se pan 
chatař usmál a projekt o pěti metrech 
výšky povolil. 

Byl zvolen klasický tvar kříže. Konstru-

kci tvoří pláty Cortenu, což je speciální 

plech odolávající atmosférickým vlivům. 

Intenzivní a přecházející barevné tóny 

plechu vypadají z jedné strany teple, 

přírodně a na druhou stranu mohou 

působit drsně a industriálně. Nevšední 

elegance, podpořená rzí, uchovává tuto 

ocel v její přirozené podobě a činí Corten 

odolným vůči stárnutí a bez nutnosti 

údržby. Výplň kříže byla navržena 

z betonářských výztuží (vyrábí se v Tři-

neckých železárnách). Jednotlivé pruty 

budou umístěny v rozestupech tak, aby 

byl přes kříž možný průhled. Tyče 

uprostřed budou pozinkované, tedy ve 

stříbrném odolném povrchu. Ohýbáním 

tyčí bude vytvořen otisk postavy Krista na 

kříži. Náznak těla Pána Ježíše by měl 

člověka přimět k zamyšlení a rozjímání. 

Kristus byl ukřižován, ale na kříži 

nezůstal. Zanechal pouze znamení, jež má 

mít každý v sobě. Průhlednost kříže jej 

propojuje s okolní přírodou. Kříž se tak 

každou vteřinou mění, žije s okolím. Ten 

zkrácený metr bude pomyslný pro 

všechny nevěřící, kteří jednou ke kříži 

stejně dojdou. A tak dále a tak dále dalším 

tvořením mozaiky kříže. Ve všech 

jednáních jsem ale úplně úspěšný nebyl.  

Mrzí mě, že na některých důležitých 

místech a oslovených úřadech tento 

projekt odmítli nebo chtěli změnit 

›

podmínky, jak co a kým bude zhotoveno 

a komu by mělo dílo patřit. Ale tak už to 

chodí. 

Zároveň jsem však pocítil povzbuzení, 
pomoc a vedení od Pána. Jednou 
podvečer ke mně u kříže ve Vrožné přisedl 
snad „svatý Hubert“ v podobě mladého 
myslivce. Pozdravili jsme se a já mu 
nabídl společnou modlitbu korunky 
k Božímu milosrdenství. Po modlitbě 
jsme si povídali a on že se mu myšlenka 
postavit Kříž na Javorovém líbí. 
Rozloučili jsme se a nevím, po jak krátké 
době jsem ho potkal opět u našeho kostela 
v Třinci po mši svaté. Zeptal se mne, jak to 
pokračuje… já že s problémy a spoustou 
nedořešených věcí. Zničehonic mi nabídl, 
že mi pomůže vytvořit betonový základ, že 
takové věci jeho firma dělá. Koukal jsem 
jak tele na vrata a hned děkoval Pánu 
Bohu, jak to dobře zařídil a já mohl dále 
tvořit mozaiku tohoto díla. Tomuto 
pánovi děkuji, že díky jeho dobrotě 
a ochotě dostalo celé dílo švung a určující 
směr. Stal se tak jedním z nejvýzna-
mnějších sponzorů. Kromě financí mě 
i jedna paní z Frýdku Místku podpořila 
zajímavým darem třemi krásnými strom-
ky, modřínem, jedlí a borovicí, které jsem 
už v blízkosti základu zasadil. 

Lidí dobré vůle, kteří celou věc sbírkami 
a modlitbami podpořili, je požehnaně. 
Jako by tvořili srdce té mozaiky, moc si 
jich vážím, určitě to tak chtěl a chce Pán 
Bůh. Všechny ty babičky, dědečci, mladí, 
dospělí, věřící a nevěřící udělali jednu 
z nejlepších investic v životě do symbolu 
našeho života a společenství v Kříži Pána 
Ježíše. To mě těší na té tvořivé cestě 
nejvíce, posiluje víru a smysluplnost 
života ve společenství. 

V tuto chvíli, kdy píši článek, dohlížím 
na vývoj, kompletaci a financování díla. 
Chybí nám ještě několik tisíc do konečné 
částky 197 000 Kč. Byl jsem se u pana 
kováře podívat, jak tvoří ohyby obrysu 
těla v tyčích a také mě pozvali do firmy, 
která bude kříž montovat v celek. V těchto 
dnech vydání časopisu MOST, je snad už 
kříž hotový a připravený na převoz 
nahoru na kopec. A do budoucích časů 
nám bude Kříž žehnat z nejvyššího místa 
Třince. 

Velké díky s věnováním všem lidem 
a pro lidi dobré vůle.

Miloš Cienciala 
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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

*  *  *

Naše děti z projektu Adopce na dálku
Milí farníci, v roce 2001 jsme začali 

péct Misijní koláče a v tomto prvním 

ročníku jsme výtěžek z této akce 

poslali na Papežské misijní dílo a to ve 

výši 40 500,- Kč. V roce 2002 jsme si 

jako farnost adoptovali v rámci 

projektu Adopce na dálku 3 děti 

z Ugandy, 2 kluky - Stevena, a Alexe 

a jednu holčičku – Brendu. Rok nato 

k nim přibyly 2 děti z Ukrajiny – 

Michail a Nadija. A co se událo s dětmi 

během těch dlouhých let? S ugand-

skými dětmi byla ukončena spolu-

práce v rozmezí let 2012 – 2014 a to 

z různých důvodů. Dívku Brendu 

přestali rodiče posílat do školy, 

protože chtěli, aby jim pomáhala 

v domácnosti a s mladšími sourozenci, 

u Alexe to bylo podobné. Steven chtěl 

pomoci rodičům postavit dům a z to-

hoto důvodu přestal pokračovat ve 

škole. Nicméně nás může těšit, že se 

dětem dostalo alespoň minimálního 

vzdělání a umějí číst, psát a počítat. I to 

je velký úspěch, protože v této zemi je 

ještě stále velký počet těch, kdo vůbec 

nedosáhnou ani na základní vzdělání 

právě z důvodu nedostatku finančních 

prostředků. Od roku 2012 jsme 

adoptovali několik dětí, ať už z Haiti, 

Indie či Konga, ale naše podpora po 

krátké době vždy skončila z důvodu 

nespolupráce s podporovanou rodi-

nou. V současné době máme dvě děti 

z těchto exotických zemí, a to Renugu 

Selvaraj z Indie a Hariet Nankambo 

z Ugandy. 
Renuga má 14 let a chodí do 9. třídy. 

Má dobrý prospěch a jejím koníčkem 

je tanec. Žije s matkou a otcem, kteří 

oba pracují jako námezdní dělníci. Má 

dvě sestry. Rodina nemá žádnou půdu, 

proto nepěstují žádné plodiny. Tím, že 

dítě chodí do školy, získalo uniformu, 

notebook, školní brašnu, školní 

potřeby, box na svačinu, láhev na pití a 

byly uhrazeny školní poplatky. Ráda 

by se stala učitelkou.
Harriet má 13 let, má rodiče a 4 

sourozence. Její oblíbené předměty 

jsou angličtina a zpěv. Ráda by se stala 

lékařkou. Rodina žije v jednopo-

kojovém hliněném domku. Jejich 

obživa závisí na vypěstovaných plodi-

nách, pěstují banány, sladké brambory 

a maniok, ale od doby, co rodinu 

postihla živelná pohroma, nemají co 

prodávat a ztratili tak možnost získat 

nějaké peníze.
U ukrajinských dětí je situace 

mnohem lepší, v r. 2003 jsme ado-

ptovali tehdy 12 letého Michaila 

Pavljuka z Usť Čorné, který v r. 2014 

k naší velké radosti ukončil úspěšně 

bakalářské studium v oboru IT systé-

mů. Dosažením vzdělání Michaila 

jsme také dosáhli cíle v tomto projektu 

a byla s ním ukončena spolupráce. 

V tomtéž roce jsme na toto uvolněné 

místo adoptovali holčičku Anastasiu 

Bigun z města Nimecka Mokra, která 

má nyní 13 let. Anastasiu a její sestru 

Alinu vychovává babička, matka o děti 

jeví velmi malý zájem, o otci není 

v životopise dítěte zmínka. Jejími 

oblíbenými předměty je ukrajinský 

jazyk, matematika a hudební výchova. 

Naším druhým dítětem adoptovaným 

v r. 2003 je holčička Nadija Mahula 

z Usť Čorné, která má 3 sourozence. 

Dítě jsme adoptovali v jeho 2 letech, 

nyní má 15 let a navštěvuje ZŠ. Nadija 

ráda kreslí. Matka pracuje jako uklí-

zečka a otec se živí výrobou a prodejem 

suvenýrů. Ještě pro dokreslení, ves-

nice Usť Čorna je vzdálena od města 

Tjačiv cca 50 km a vesnice připomíná 

naše vsi z 50. let, blátivé a neudržované 

komunikace, dřevěné domky, žádné 

pracovní příležitosti a téměř žádný 

společenský život. Muži odcházejí do 

měst nebo do zahraničí za prací 

a nezřídka se k rodině zpět nevrátí. 

Totéž mladí lidé, kteří odejdou za prací 

či vzděláním se do Usť Čorné nevracejí. 

Co jim ale můžeme závidět, je nádher-

ná divoká příroda, zatím nezde-

vastovaná výdobytky civilizace jako 

jsou dálnice, rekreační objekty apod. 
Na závěr bych chtěla poděkovat 

všem, kdo každým rokem jakkoliv 

přispívají k akci Misijní koláč, z něhož 

plynou finance na všechny tyto děti, 

které tak mají šanci na lepší život. 

Díky!

Już dwudziesty szósty raz wyrusza 

piesza pielgrzymka z Zaolzia za Jasną 

Górę. To bardzo dobra okazja, aby 

dziękować Bogu za Jego Łaski i włączyć 

w to dziękczynienie nasze osobiste 

uwielbienie, bo na pewno nasze serca 

są przepełnione wdzięcznością za 

doświadczoną Bożą Miłość.
Wyruszając w trasę najczęściej ma-

my wiele intencji, próśb, duchowych 

motywacji, oczekiwań względem Boga, 

Maryji i ludzi. To jest potrzebne, 

bowiem nikt nie jest samowy-

starczalny. Wierzę, iż Dawca Łask na 

nowo nas nasyci i okaże moc swego 

ramienia.
Zapraszam na wspólne pielgrzymo-

wanie do  Matki Zbawiciela. On 

zamieszkał w Niej, aby się narodzić i 

wypełnić wole Ojca na zawsze. 

Wyruszamy w sobotę 9 lipca 2016 z 

kościoła Najświętszego Serca Pana 

Jezusa w Czeskim Cieszynie, krok za 

krokiem, aby głębiej poznać proza-

iczność każdego kroku, każdego dnia, 

aby odnaleźć prawdziwe życie 

w przyjaźni  z Bogiem. 
W naszym wspólnym pielgrzy-

mowaniu co roku, a jest to już 25 lat, 

ludzie odnajdują prawdę o sobie i nie 

poddają się zwątpieniu, chociaż bo-

wiem niszczeje człowiek zewnętrzny, 

to jednak ten, który jest wewnątrz, 

odnawia się z dnia na dzień. Więc 

wpatrujmy się nie w to co widzialne, 

lecz w to co niewidzialne. To co 

widzialne przemija, to zaś co niewi-

dzialne, trwa wiecznie.
Życie wewnętrzne zaczyna się na 

zewnątrz. Wyruszamy więc kolejny raz 

na pielgrzymkowy szlak, by fizycznym 

wysiłkiem, poprzez uczucia i emocje, 

bogactwo myśli i relacji dotrzeć do 

celu.
Po więcej informacji zapraszamy na 

oficjalną stronę: www.ppzaolzie.eu 
Za cały zespół  pielgrzymkowej ekipy

XXVI Piesza 
pielgrzymka 

Zaolzie - Jasna Góra

Beata KrainaPavla Golasowská
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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

Víkendovka dětské scholy a chata manželského společenství

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

Půlrok utekl jako voda a další 

pěvecké soustředění dětské scholy 

bylo tu. Tentokrát již jen s „men-

šími“ dětmi (do 12 let), neboť díky 

většímu počtu se schola rozdělila na 

dvě skupinky. Bylo třeba cvičit nové 

písně, ale také připomínat a vyle-

pšovat ty staré. Slavnost Nejsvětější 

Trojice a 1. svaté přijímání se 

blížilo. Tentokrát byla vybrána 

chata na Morávce, v krásné přírodě 

v kopci na místě pro auto hůře 

dostupném. Jelo se několika auty 

s ím, že batožinu bude nejspíš třeba 

poslední kilometr nést ručně. 

I proto jsme se sbalili střízlivěji než 

jindy. Místo bicí soupravy jen 

malou tamburínku, místo grilu jen 

sirky. Někteří se rozhodli vyjet auty 

až k chatě, což se podařilo díky 

suché lesní cestě. Chatu spravují 

lidé z naší diecéze, je pěkně zařízená 

a vyzdobená katolickými obrazy. 

Svačinka do dětí spadla jak nic, 

vybalily si věci, daly si první kolo 

pěveckého tréninku a byl večer. 

Celý program byl kromě zpěvu 

zaměřen tematicky, tentokrát podle 

svatého Františka z Assisi. Po večeři 

a modlitbě hráli Eva s Romanem 

divadlo „podle skutečných událostí“ 

z Františkova života a řeknu Vám, 

bylo na co koukat. Vynikající he-

recké výkony, kostýmy rovněž. 

Děcka ani nedutala. Nikomu ne-

chyběla televize, mobil či tablet. Pak 

jsme chvíli hráli hry. Děti by 

nejradši hrály do rána, nejevily 

známky únavy, ale muselo se jít na 

kutě. V sobotu dopoledne bylo 

krásně, tak se šlo ven. Eva s Petrou 

a Luckou s dětmi plnily nejrůznější 

úkoly a hrály hry. Po obědě se 

zpívalo a šlo se chystat oltář, aby 

nám pan farář z nedaleké vesničky 

mohl přijet odsloužit mši svatou. To 

ale naneštěstí nevyšlo, neboť panu 

faráři do toho nečekaně něco přišlo. 

Jelikož začalo pršet, šli jsme tvořit 

dovnitř. Děti vyrobily krásné kvě-

tiny, které nebylo třeba zalévat. 

Večer byl druhý díl svatého Fran-

tiška. V „sále“ nabito, lístky bez-

nadějně vyprodány, někteří diváci 

seděli i na zemi. Přiběhl bosý 

Roman (František) v jutovém pytli 

a začal rozmlouvat se svatou Evou, 

vlastně promiňte sv. Klárou z Assisi. 

Úspěch stejný jako prve. Všichni 

jsme si vzali k srdci moudra, která 

v dialozích zaznívala, a litovali jsme, 

že už je konec. Doufám, že budou 

další díly. V neděli jsme si museli 

přivstat, abychom stihli mši svatou 

pro děti na 8:40 v Pražmě. Při 

pohledu z okna nám zmrznul úsměv 

na líci, neboť venku bylo bílo. Věděli 

jsme, že pokud sjedeme auty dolů, 

už nevyjedeme po zasněžené trávě 

nahoru. Pořádně jsme se tedy 

oblékli, sešli na spodní parkoviště 

k autům a po dvou skupinkách se 

přepravili do 3 km vzdáleného kos-

tela. Mši svatou pan farář zakončil 

zkoušením dětí z různých znalostí 

a vyhlašoval vítěze týdenní soutěže. 

Po návratu jsme se zahřívali u krbu 

a popíjeli horký čaj, zazpívali od 

srdce další cvičební blok a byl čas 

oběda. Mimořádné děti dostaly 

vyznamenání, a protože každé dítě 

projevilo nějakou mimořádnou zá-

sluhu či vlastnost, dostali vyzname-

nání všichni. Nastal smutný čas 

balení úklidu a návratu domů. 

Ještěže nás doma čekali milující 

rodiče a další členové rodiny, jinak 

by se nám domů ani nechtělo.
O 3 týdny později se uskutečnila 

podobná víkendovka. Tentokrát se 

po roce sešly rodinky manželského 

spolča. Chata Salaš v Pstruží byla 

velice hezká, pro 7 rodin ideální. 

Děti si spolu skvěle vyhrály, dospělí 

si dali ping-pong. Roman si nás 

všechny vychutnal a ten jeho smích 

nad rotujícím míčkem, který nikdo 

nebyl schopen vrátit na stůl za síťku, 

mi zní v uších dodnes. Večer jsme 

po společné modlitbě hráli a zpívali, 

dokud nedošly zpěvníky. Hudební 

nástroje jsme si předávali jak 

štafetu. Chvíli fidlal na skřipky 

Dominik, pak Eva, Roman s Micha-

lem a Markem si předávali kytary, 

mne posadili na cayon – bicí 

bedýnku, všichni měli plné ruce 

práce, vlastně muziky. V sobotu 

jsme šli na procházku na další 

Salesiánské středisko – Orlí hnízdo. 

Krásná příroda a nedaleko Lysá 

hora lákaly na větší túru, ale 

nejmenší děti říkaly: „Počkejte rok, 

dva, tu Lysou dáme.“ Odpoledne 

jsme zašli s dětmi na průlezačky, 

kde si i dospělí chtěli vyzkoušet 

zvláštní cvičební zařízení dotované 

Evropskou unií, které za našich 

dětských let nebylo. Večeři jsme 

ugrilovali, pak se pomodlili, uspá-

vali, zahráli kostky, popovídali a šlo 

se zase zpívat. Nedělní slavnost 

Seslání Ducha Svatého jsme posvě-

tili krásnou mši svatou ve Frýdlantě. 

Opět nečekaně rychle tu byl úklid, 

předání chaty, smutné loučení 

a cesta domů. 

Petr Čala

 

Z vody a Ducha Svatého 

se narodili: 

Matyáš Bobek

Lukáš Kučák

Stela Antonie Janiczková

Do věčnosti nás předešli:

Stanislav Szuścik      1949   

Rudolf Obracaj 1954

Olga Pytlíková 1932

Miloslav Štěpánek    1936

Bohuslav Kukuczka  1948

Henryk Kotajny 1931

Františka Badliková 1930

Jan Wilk 1948

R.I.P.
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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.

Příběh k zamyšlení

Bylo jednou jedno dítě, které si 

malovalo v pokojíčku pastelkami, 

vedle něj se posadil dědeček a začal 

psát dopis. V jednom okamžiku se 

ho dítě zeptalo: „Dědo, co to děláš? 

Sepisuješ příběhy, které jsme spolu 

prožili? Není to náhodou vyprávění 

o mně?“ Dědeček přestal psát, 

usmál se a vnoučkovi řekl: „Píšu 

o tobě, o tom není pochyb. Dů-

ležitější než slova je však tužka, 

kterou používám. Líbilo by se mi, 

kdyby ses jí podobal, až vyrosteš.“

Vnuk se na tužku zvědavě podíval, 

ale nic zvláštního na ní neviděl. 

Zeptal se: „Co je na ní tak vý-

jimečného?“

Dědeček odpověděl: „Záleží na 

způsobu, jak se na věci díváš. Tužka 

má pět vlastností, které, pokud si je 

dokážeš v životě udržet, z tebe 

udělají člověka žijícího v pokoji se 

všemi.“

První vlastnost: Můžeš dělat velké 

věci, ale nikdy nezapomeň, že 

existuje ruka, která tvoje kroky řídí. 

Tu ruku nazýváme Bohem a On tě 

vždycky povede podle své vůle.

Druhá vlastnost: Občas musíš 

přestat psát a použít ořezávátko. 

Způsobí sice tužce trochu utrpení, 

ale nakonec bude ostřejší. Musíš 

být tudíž schopný vydržet bolest, 

protože z tebe udělá lepšího 

člověka.

Třetí vlastnost: S tužkou máme 

vždycky možnost použít gumu 

a vymazat, co jsme napsali špatně. 

Ani ty nezapomeň, že Bůh je 

odpouštějící a milující a že ti 

dopřeje vymazat tvé hříchy, budeš li 

jich litovat a chtít se napravit.

Čtvrtá vlastnost: Vždycky po ní 

zůstane čára. Stejně i ty bys měl 

vědět, že všechno, co v životě 

Snaž se být jako tužka

"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.

OSMI SMĚRKA

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

Stránku připravili Petra a spol.

uděláš, zanechá stopu. Snaž se tedy 

být si vědom všeho, co děláš.

Pátá vlastnost: Na tužce není 

nejvýznamnější dřevo ani tvar, ale 

náplň uvnitř. Pečuj neustále o to, co 

se děje ve tvém nitru.   

Zpracováno podle knihy Další 

příběhy pro uzdravení duše, kterou 

vydalo Karmelitánské nakladatel-

ství

Na obrázku vidíš mnoho zašmo-

drchaných cest. Správná je jediná 

a poznáš ji podle toho, že vypadá 

jako srdce. Až ji najdeš, pořádně ji 

vybarvi svojí oblíbenou barvou, aby 

srdce pěkně zářilo.

Každému člověku se může stát, že 

se jeho životní cesta ošklivě zašmo-

drchá. Víš, kdo jediný v takovém 

případě může naše srdce očistit? 

Je to __________________. 

Tajenku zjistíš spojením čísel od 

čísla 1 do 41.

Desátek růžence

Děkujeme všem dětem, které se 

v neděli po mši svaté v 10 hodin 

modlívají desátek růžence. Věříme, 

že má z toho naše nebeská maminka 

Panna Maria velkou radost. A záro-

veň chceme  pozvat všechny děti, 

aby donesly poslední neděli v čer-

vnu, tj. 26.6.2016 své sešitky, do 

kterých sbíraly nálepky. Můžou se 

pak těšit na nějakou malou od-

měnu, bez ohledu na počet nas-

bíraných nálepek.

O prázdninách se bude v modlitbě 

desátku růžence pokračovat, avšak 

bez sbírání nálepek.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Drazí farníci,

Místní charita se na vás obrací 
s velkou prosbou.

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

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

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

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

Ozvěte se prosím na tel. 724 257 219, 

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

Děkujeme

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

Za Charitu Třinec Marta Bezecná

MOST 270/XXIII

Potravinová pomoc 
pro rodiny s dětmi 

na Třinecku

*  *  *

*  *  *

*  *  *

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

PRÁZDNÉ RUCE O VÁNOCÍCH?

Charita Třinec 
připravuje 

Tříkrálový průvod 

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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Máme ještě pár volných míst na 
tábor do Zátoru. Moc rádi při-
vítáme mezi sebou každého, kdo 
by s námi rád jel. Tábor se koná od 
21.8.2016 do 27.8.2016. Máme 
připravený celodenní program pro 
tělo, ale samozřejmě bude čas 
věnovaný i duši. Hlady neumřeš, 
pětkrát denně máme zajištěnou 
stravu pro každého. Cena za tábor 
je 1500 Kč. Děti z vícečlenné 
rodiny nebo z rodiny, pro kterou 
by to bylo finančně náročné, ať 
neváhají a kontaktují mě. Vždy 
jede pár dětí zdarma, proto Vás 
prosím, abyste mě v takové situaci 
informovali a domluvíme se. 
Obracím se také na rodiče, nebojte 
se své děti poslat na tábor. Pro 
vaše ratolesti to určitě bude zku-
šenost (k ne zaplacení), díky níž si 
najdou nové kamarády a naučí se 
trochu samostatnosti. 

Moc mě mrzí, že někteří nechtějí 
jet z důvodu diskomfortu, že po-
strádají např. malovátka, žehličku 

Chtěla bych poděkovat všem, kteří 
se zúčastnili prvního pochodu pro 
život v Třinci. Sešlo se nás 80 lidí - 
od těch nejmenších v kočárcích až 
po nejstarší obránce lidského života. 
Prošli jsme Třinec v tichosti s tran-
sparenty a bez připomínek ko-
lemjdoucích. Jsem velice ráda, že 
pochod mohl být i v Třinci. Plakátky 
jsme vyvěsili v autobusech a nebyl 
s tím žádný problém. Jen mě mrzí, 
že máme ve farnosti tolik modli-
tebních skupin a sešlo se nás z naší 
farnosti jen pár, což je trochu smu-
tné. Pochod byl zakončen u Trisie 
modlitbou evangelického pastora. 
Každý účastník dostal na památku 
odznáček malých nožiček deseti-
týdenního dítěte. Doufám, že na 
příštím pochodu pro život v Třinci 
se nás sejde mnohem víc.

Silva

Farní tábor v Zátoru

Farní pouť do Říma 

Den dětí
Poutní zájezd 

KRAKÓW - ŁAGIEWNIKI

Vážení farníci,
v sobotu dne 24. září 2016 

pořádáme pouť do Sanktuaria 
Božího Milosrdenství  v Lagiewni-
kách.

Zápis v sakristii. Cena zájezdu je 
300 Kč.

Platba je v neděli dne 11. září 
2016 v salce na faře od 7.30 do 
10.00 hod.

Odjezd z Lyžbic od Slovanu 
v 5.30 a z autobusového stanoviště 
5.40 hod. 

Informace na nástěnce před 
kostelem a na tel. 558 996 282 
a 558 993 528.

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.

Po vysvědčení 
hurá do kostela! 

Přijďte spolu s námi poděkovat za 
uplynulý školní rok 2015/2016 na 
mši svatou ve čtvrtek 30.6. v 17.00 
do našeho farního kostela. Při 
bohoslužbě si zazpíváme společně 
se scholkou DROPS, poděkujeme 
Pánu za to, co je za námi, a popro-
síme o ochranu a požehnání pro 
nadcházející prázdninové dny. 

Po mši svaté se společně poba-
víme na farní zahradě, v případě 
pěkného počasí si zahrajeme fotbal 
a další hry. Drobné občerstvení je 
zajištěno, pokud chcete, můžete ho 
ještě zpestřit dobrotami z vlastní 
kuchyně či zahrádky. Děkujeme 
a těšíme se na vás!

Srdečně zveme nejen školkové 
děti, školáky, studenty, učitele, ale 
i všechny farníky!

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

Z důvodu malého počtu přihlášených 
se plánovaná farní pouť do Říma 
neuskuteční.

Tomáš Kyvalský

Pochod pro život 
v Třinci

na vlasy, facebook, vlastní kou-
pelnu... a jiné věci tohoto typu. To 
by potom program mohl začít v 
poledne. Tábor je organizovaný 
právě proto, abychom si od těchto 
věcí odpočali a navzájem se obo-
hacovali. I my dospělí nepoužíváme 
internet, pokud to není nezbytně 
nutné. To, že si děti musí uklízet své 
věci a boty beru jako samozřejmost. 
Pokud to neudělají a "za trest" musí 
dělat dřepy nebo běhat, je to jen 
proto, aby si zapamatovaly, že si 
mají po sobě uklízet. To je jen pár 
věcí na vysvětlenou. Vždy chceme, 
aby si děti tábor pořádně užily 
a děláme pro to maximum.

Neseď doma a pojeď s námi! Vem 
s sebou i sourozence. Uvidíš, že na 
tábor budeš ještě dlouho s úžasem 
vzpomínat.

Kontakt: tel.  605 325 749;  
s.krezelokova@seznam.cz

Silva

Na všechny se těší Silva 
a třinecká mládež.



§ §Neděle 5.6.2016 – 10. neděle Mše svatá v Domově pro seniory 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 česky, na Sosně je každý pátek v 15.30 
8.00 a 17.00 polsky. hodin. Půl hodiny před začátkem 

§Neděle 12.6.2016 – 11. neděle mše svaté je možno přistoupit ke 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, svátosti smíření.

§8.00 a 17.00 česky. Mše svatá v Nemocnici Sosna je 
§Neděle 19.6.2016 – 12. neděle každou sobotu od 15.30 hodin. Půl 

v mezidobí;  6.30 a 10.00 česky, hodiny před začátkem mše svaté je 
8.00 a 17.00 polsky. možno přistoupit ke svátosti 

§Pátek 24.6.2016 – Slavnost smíření.
§Narození sv. Jana Křtitele. Mše svatá v domě POHODA je 

§Neděle 26.6.2016 – 13. neděle vždy 1. pondělí v měsíci v 10.00 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, hodin.
8.00 a 17.00 česky.

§Středa 29.6.2016 – Slavnost sv. 
Petra a Pavla, apoštolů.

§Pátek 1.7.2016 – první pátek 
v měsíci.

§Neděle 3.7.2016 – 14. neděle 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 česky, 
8.00 a 17.00 polsky.

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

§V měsíci červnu slavíme pobož-
nosti k Božskému Srdci Páně.

§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. 

§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 je výstav Nejsvětější 
Svátosti Oltářní s modlitbou 
Korunky k Božímu Milosrdenství.

§První pátek v měsíci – litanie 
a zasvěcení Božskému Srdci 
Ježíšovu.

§ §Neděle 7.12.2014 – 2. neděle adventní; 6.30 Každý 28. den v měsíci se modlíme spolu 
s ostatními farnostmi v naší zemi za český a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky.

§ národ.Pondělí 8.12.2014 – Slavnost Panny Marie, 
§Každou sobotu od 18.00 probíhá modlitba počaté bez poskvrny prvotního hříchu.

posvátného růžence, ke které jsou zváni §Neděle 14.12.2014 – 3. neděle adventní; 
všichni farníci.

6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky. §V průběhu týdne mše svaté začínají v 6.35 §Neděle 21.12.2014 – 4. neděle adventní; a 17.00 hodin. V pondělí, středu, pátek - 
6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky. ranní  česky, večerní polsky. V úterý, čtvrtek, 

sobotu - ranní polsky, večerní česky. VÁNOCE
§Každý čtvrtek po večerní mši svaté je §Středa 24.12.2014 – 15.30 večerní mše 

adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní do 
svatá z vigilie Narození Páně – česky/pol-

19.00 hodin.
sky, žehnání vánočních oplatků a přivítání §Každý první pátek je po ranní mši svaté 
Betlémského světla v našem kostele. výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní.

§Čtvrtek 25.12.2014 – Slavnost Narození §Každý pátek vyjma prvního pátku je výstav 
Páně; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 Nejsvětější Svátosti Oltářní s modlitbou 
česky; od 14.00 bude kostel otevřen Korunky k Božímu Milosrdenství.

§k soukromé adoraci u Jesliček. První pátek v měsíci - litanie a zasvěcení 
§Pátek 26.12.2014 – svátek sv. Štěpána, Božskému Srdci Ježíšovu.

§prvomučedníka; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 Mše svatá v Domově pro seniory na Sosně 
je každý pátek v 15.30 hodin. Půl hodiny a 17.00 polsky; 16.30 adorace Nejsvětější 
před začátkem mše svaté je možno Svátosti Oltářní a svátostné požehnání.
přistoupit ke svátosti smíření.§Sobota 27.12.2014 – svátek sv. Jana, 

§Mše svatá v Nemocnici Sosna je každou apoštola a evangelisty; z důvodu odpolední-
sobotu od 15.30 hodin. Půl hodiny před ho Setkání farnosti v Kulturním domě 
začátkem mše svaté je možno přistoupit ke TRISIA bude pouze koncelebrovaná mše 
svátosti smíření.

svatá ráno v 6.35. Rovněž nebude večerní §Mše svatá v domě POHODA vždy 1. pondělí 
setkání mládeže ani modlitba svatého 

v měsíci v 10.00 hodin.
růžence.

§ Redakce neručí za jazykový sled jednotlivých Neděle 28.12.2014 – svátek Svaté Rodiny 
mší svatých. Sledujte vývěsku v kostele!Ježíše, Marie a Josefa; 6.30 a 10.00 polsky, 

8.00 a 17.00 česky.
§Středa 31.12.2014 – sedmý den v oktávu 

Narození Páně; 6.35 česky, 17.00 polsky – 
poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží 
pomoc do nového roku, přede mší svatou 
svátostné požehnání a děkovné Te Deum.

§Čtvrtek 1.1.2015 – Slavnost Matky Boží, 
Panny Marie; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

§Pátek 2.1.2015 – první pátek v měsíci.
§Neděle 4.1.2015 – 2. neděle po Narození 

Páně; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 
česky.

§Úterý 6.1.2015 – Slavnost Zjevení Páně; 
žehnání vody, kadidla a křídy.

§Neděle 11.1.2015 – Svátek Křtu Páně; 6.30 
a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

Končí doba vánoční.
§Rorátní mše svaté budou slouženy v době 

adventní v pondělí, středu a sobotu ráno 
v 6.35 hodin.

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

§Poslední neděle v měsíci - Mariánské 
večeřadlo.

a
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2. neděle adventní (7.12.)
1. čtení: Iz 40,1-5.9-11; 2. čtení: 2 Petr 3,8-14; 
Evangelium: Mk 1,1-8
Žalm: odp. Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství 
a dej nám svou spásu!
Ref. Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

3. neděle adventní (14.12.)
1. čtení: Iz 61,1-2a.10-11; 2. čtení: 1 Sol 5,16-24; 
Evangelium: Jan 1,6-8.19-28
Žalm: odp. Duch můj plesá v Bohu mém!
Ref. Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim.

4. neděle adventní (21.12.)
1. čtení: 2 Sam 7,1-5.8b-12.16.16; 2. čtení: Řím 
16,25-27; Evangelium: Lk 1,26-38
Žalm: odp. Na věky chci zpívat o Hospodinových 
milostech.
Ref. Na wieki będę sławił łaski Pana.

Slavnost Narození Páně – Vigilie (24.12.)
1. čtení: Iz 62,1-5; 2. čtení: Sk 13,16-17.22-25; 
Evangelium: Mt 1,1-25
Žalm: odp. Na věky chci zpívat o Hospodinových 
milostech.
Ref. Na wieki będę sławił łaski Pana.

Slavnost Narození Páně (25.12.)
Za svítání
1. čtení: Iz 62,11-12; 2. čtení: Tit 3,4-7; Evangelium: 
Lk 2,15-20
Žalm: odp. Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se 
nám narodil Pán.
Ref. Światło zabłyśnie, bo Pan się narodził.
Ve dne
1. čtení: Iz 52,7-10; 2. čtení: Žid 1,1-6; Evangelium: 
Jan 1,1-18
Žalm: odp. Všechny končiny země viděly spásu od 
našeho Boha.
Ref. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 
(28.12.)
1. čtení: Gn 15,1-6;21,1-3; 2. čtení: Žid 11,8.11-
12.17-19; Evangelium: Lk 2,22-40
Žalm: odp. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.
Ref. Błogosławiony, kto się boi Pana.

Slavnost Matky Boží, Panny Marie (1.1.2015)
1. čtení: Nm 6,22-27; 2. čtení: Gal 4,4-7; 
Evangelium:Lk 2,16-21
Žalm: odp. Bože buď milostiv a žehnej nám.
Ref. Bóg miłosierny niech nam błogosławi.

2. neděle po Narození Páně (4.1.)
1. čtení: Sir 24,1-4.12-16; 2. čtení: Ef 1,3-6.15-18; 
Evangelium: Jan 1,1-18
Žalm: odp. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi 
námi.
Ref. Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało.

Slavnost Zjevení Páně (6.1.)
1. čtení: Iz 60,1-6; 2. čtení: Ef 3,2-3a.5-6; 
Evangelium: Mt 2,1-12
Žalm: odp. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny 
národy.
Ref. Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

Svátek Křtu Páně (11.1.)
1. čtení: Iz 55,1-11; 2. čtení: 1 Jan 5,1-9; Evangelium: 
Mk 1,6b-11
Žalm: odp. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu.
Ref. Pan ześle pokój swojemu ludowi.

a
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Nedělní liturgie
v prosinci

Pořad bohoslužeb v prosinci

Úmysly apoštolátu 
modlitby – prosinec 2014

Apoštolát modlitby 
červen 2016

Denní modlitba Apoštolátu
Nebeský Otče,
kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení se 
tvým Synem, který ve mši svaté neustále 
zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti 
v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení 
i radosti.
Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým 
průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. 
Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána 
a Matkou církve to všechno přináším jako svou 
nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce 
a našich biskupů.

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
1. Všeobecný úmysl: Aby 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

Denní modlitba apoštolátu modlitby
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 
v š e c h n o  p ř i n á š í m  j a k o  s v o u  
nepatrnou oběť zvláště na úmysly 
Svatého otce a našich biskupů.

1. Úmysl všeobecný: Aby senioři, lidé 
žijící na okraji společnosti a ti, kteří 
j s o u  o s a m o c e n í ,  n a š l i  i  v e  
velkoměstech příležitost k setkání a 
vzájemné podpoře. 
2. Úmysl misijní: Aby se bohoslovci, 
novicové a novicky setkali s takovými 
formátory, kteří prožívají radost 
evangelia a moudře je připraví na 
jejich poslání. 
3. Úmysl našich biskupů: Ať naše úcta 
a láska ke Kristu v eucharistii 
posvěcuje naše biskupy a kněze, 
farnosti a rodiny.

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

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 3. července 2016. 
Příspěvky můžete zasílat 

do 22. června 2016.

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

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

11. neděle v mezidobí (12.6.)
1. čtení: 2 Sam 12,7-10.13; 2. čtení: 
Gal 2,16.19-21; Evangelium: Lk 7,36-
8.3
Žalm: odp. Odpust, Pane, co jsem 
zavinil hříchem.
ref. Daruj mi, Panie, winę mego 
grzechu.

12. neděle v mezidobí (19.6.)
1. čtení: Zach 12,10-11; 2. čtení: Gal 
3,26-29; Evangelium: Lk 9,18-24
Žalm: odp. Má duše žízní po tobě, 
Pane, Bože můj.
ref. Ciebie, mój Boże, pragnie moja 
dusza.

13. neděle v mezidobí (26.6.)
1. čtení: 1 Král 19,16b.19-21; 2. čtení: 
Gal 5,1.13-18; Evangelium: Lk 9,51-
62
Žalm: odp. Ty jsi, Hospodine, mým 
dědičným podílem.
ref. Pan mym dziedzictwem, moim 
przeznaczeniem.

14. neděle v mezidobí (3.7.)
1. čtení: Iz 66,10-14c; 2. čtení: Gal 
6,14-18; Evangelium: Lk 10,1-12.17-
20
Žalm: odp. Jásejte Bohu všechny 
země!
ref. Niech cała ziemia chwali swego 
Pana.

Nedělní liturgie
v červnu

Pořad bohoslužeb v červnu


