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Śmierć Samsona

(pokračování na str. 3)

Następnie rzekł Samson: Niech zginę wraz z Filistynami. Gdy się zatem oparł o nie mocno, dom runął na władców 
i na cały lud, który w nim był zebrany. Tych, których wówczas zabił sam ginąc, było więcej aniżeli tych, których 
pozabijał w czasie całego swego życia.

Sdz  16,30
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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.... 

Od první neděle adventní 2015, tj. od 

29.11.2015 řady našich farních ko-

stelníků rozšířil pan STANISLAV 

RUDINEC. Tento dlouholetý farník 

vyslyšel prosbu pana faráře a vzal na 

sebe břemeno kostelnické služby. Přidal 

se tak k paní Ireně Szymonikové 

a pánům Stanislavu Klaisovi, Vladimíru  

Šiškovi a Josefu Matuškovi, kteří tuto 

službu vykonávají. Tato pětice se může 

střídat a zabezpečit tak hladce chod této 

pro chod kostela zcela klíčové služby. 

Našemu novému kostelníkovi jsem 

položil několik otázek, které by mohly 

více vykreslit jeho osobnost. 

MOST: Pane Stanislave, řekněte nám 

něco o sobě …

STANISLAV RUDINEC: Díky 

Bohu jsem katolíkem, je mi 44 let, jsem 

ženatý. Mám rodinu, ve které jsem 

šťastný, přes všechny kříže, které život 

přináší. Snažím se v tomto světě, který je 

zahleděn do technických výdobytků 

pokroku a které nás zavírají v mrtvém 

virtuálním světě, žít jednoduchou stra-

tegii života. A to – vidět Pána. I když nás 

Ježíš Kristus nabádal, ať nikoho ne-

oslovujeme pane, chápu jak tento zvyk 

oslovování („pane Rudinec“, „pane 

Kozok“) vznikl. Právě tímto oslovo-

Stanislav Rudinec, nový kostelník: 
nestačí jen odemknout kostel, ale je třeba otevřít dveře srdce

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

váním máme mít před sebou vždy Pána 

Ježíše Krista a takto k dotyčnému při-

stupovat. Ne vždy se mi to však daří …

MOST: Známe vás i z toho, že jste 

výborný kuchař, profesionál. Kde nyní 

vaříte? Vaření je pro vás i koníčkem 

nebo „jen“ zaměstnáním? 

STANISLAV RUDINEC: Výborný 

kuchař opravdu nejsem. K tomu, abych 

se jim stal, mi chybí motivace. Nevidím 

důvod, proč bych měl „provařit“ svůj 

drahocenný čas, který mi Pán Bůh dal 

k „sebezdokonalování“ na úkor Boha 

a rodiny. Ten, kdo chce být výborný 

kuchař, musí tyto veličiny zanedbávat 

a věnovat se permanentně novým tren-

dům a zdokonalovat jejich preciznost. 

Souhlasím s tím u lékařů, kteří častokrát 

zachraňují lidské životy, ale v gastro-

nomii se to mění v hédonismus a ob-

žerství, nemluvě o duchovním životě, 

který má být prioritní. Snažím se vařit 

dobře - a to v dnešním adorovaném 

kulinářském světě, kde každá „celebrita 

vaří“ - je trojka na vysvědčení. Takže 

kuchařina je mi zaměstnáním. 

MOST: Kromě toho nám řadu let 

přispíváte do MOSTu svými básněmi. 

Kde čerpáte nápady, myšlenky? Jak jste 

se vůbec dostal k tak trošku nezvyklému 

koníčku, jako je psaní básní…. Kdy jste 

napsal svou první báseň? Píšete jen 

básně s náboženskou tématikou nebo 

i takříkajíc básně světské? 

STANISLAV RUDINEC: První 

opravdovou báseň, která stojí za zmín-

ku, jsem napsal do básnické soutěže 

katolického časopisu Te Deum. Tento 

časopis je mi stále velkou oporou v dne-

šním „pastoračně-naukovém zmatení“ 

v katolické církvi. Báseň jsem napsal 

v roce 2008 na téma Kristus Král. 

K mému překvapení jsem se tehdy 

s onou básní s názvem Vítězství stal 

spoluvítězem se Zdeňkem Kalinou. Tak-

že hned „dvě medaile za 1.-2. místo“. To 

byla velká motivace k dalšímu psaní 

a s Boží pomocí a pomocí Panny Marie Benedikt XVI

Vážení čtenáři,

od 1.6.2016 došlo ke změně kores-
pondenční 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

se snažím psát doposud. Skrze Krista, 

v Kristu a s Kristem – to je naše cesta. 

I své básně se snažím směřovat na tuto 

láskyplnou „dálnici“, která častokrát 

zeje prázdnotou. A na poslední část 

otázky odpovídám takto: ano píši 

i světské básně, například zamilované, 

ale ty patří jen mé ženě.  

MOST: Jak jste se dostal ke službě 

kostelníka? Co pro Vás znamená vy-

konávat tuto službu?

STANISLAV RUDINEC: Byl jsem 

osloven naším Otcem Františkem a jeho 

oslovení bylo třetím v pořadí. První dvě 

nabídky přišly od jiných osob a ty jsem 

ještě pořádně neslyšel. Na tu třetí jsem 

již odpověděl „zde jsem“ aniž bych věděl, 

co mne čeká. Nelituji, že jsem se tak 

rozhodl. Do kostelníka zatím dorůstám, 

ještě jím nejsem a dlouho nebudu, když 

půjdeme důsledně po významu tohoto 

slova. Být kostelníkem pro mne zna-

mená s kostelem srůst v dobrém i zlém 

čase do té míry, že mu obětujete svůj 

život. Tak daleko zatím nejsem. Největší 

změna byla naprostá blízkost ke Svato-

stánku a našemu Pánu, který v něm 

přebývá. Toto sacrum – posvátno ve 

mně hříšném budí bázeň. Ale zároveň 

i lásku. Radost ze služby knězi a lidu 

Božímu. Obrazně řečeno nejtěžší je 

skloubit službu Marty a úctu klanění 

Maří Magdalény, jelikož v zákristii je 

poněkud „jiný svět“ než v lavici. Však 

Marie a Marta jsou sestry, takže věřím, 

že „se ve mně domluví“ a jedna druhé 

pomůže, abych to zvládl k prospěchu 

všech. Děkuji všem, kteří mne na této 

cestě vedou za shovívavost a bratrskou 

lásku. Pochopil jsem, že nestačí jen 

odemknout dveře kostela, ale hlavně 

otevřít dveře našeho srdce. 

MOST: Jménem farnosti Ti Stani-

slave děkuji za přijatý závazek a přeji Ti 

mnoho Božího požehnání do každého 

dne. 

Rozmlouval Marian Kozok 
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(pokračování na str. 4)

Dědictví Otců zachovej nám Pane!
Počátkem července zpívá tato slova 

nejen posvátný Velehrad, ale snad každá 

farnost v naší vlasti. Opět je tady 

cyrilometodějský počátek července 

a letos je nám Velehrad  jaksi trošičku 

blíže. Počátkem června totiž přišla 

zpráva, že Papež František podepsal 

dekret o uznání heroických ctností 

Božího služebníka ThDr. Antonína Cyrila 

Stojana, arcibiskupa olomouckého a me-

tropolity moravského, což je dost veliký 

krok směrem k prohlášení pana arci-

biskupa blahoslaveným. O co se jedná? 

Všechny materiály kandidáta na oltář 

jsou odeslány Apoštolskému Stolci, jehož 

příslušná kongregace má za úkol je 

dokonale prošetřit. Pokud prošetření 

teologickou komisí dopadne dobře, 

předloží se zmíněné materiály kolegiu 

kardinálů, které je přezkoumá znovu 

nezávisle na předchozím. Dopadne-li 

obojí dobře, je věc předložena v podobě 

dekretu o hrdinských ctnostech Svatému 

Otci, jehož potvrzení je rozhodující, což 

se právě stalo. No a pak se čeká na zázrak, 

který se prokazatelně udál na přímluvu 

toho kterého kandidáta a je-li potvrzen 

příslušnými odbornými autoritami, pak 

je cesta k blahořečení otevřena. Ale to jen 

na okraj, protože naše media o tom 

žádnou zprávu jako obvykle nepřinesla.

Vraťme se k písni, která je považována 

za Velehradskou hymnu a známe ji 

většinou téměř nazpaměť. Její text 

napsal v roce 1893 Vladimír Šťastný na 

melodii polské písně „Boże, coś Polskę“. 

Není ale bez zajímavosti, že i když píseň 

byla napsána v roce 1893, její poslední 

sloka byla za doby komunismu zakázána. 

Ta sloka zní takto: 

"I když se pyšná nevěra kol vzmáhá
a peklo seje koukol nových zmatků,
nebudem dbáti odvěkého vraha,
nedáme sobě bráti věčných statků.
Víře vždy věrni budou Moravané,
dědictví Otců zachovej nám Pane!”

Poznali se v tom, že je to podráždilo až 

tak, že to zakázali zpívat? 

Uplynula léta a je zajímavé podívat se 

na profil mentality našeho národa. Pan 

profesor Flégr z Přírodovědecké fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze se spolu-

pracovníky se pustil do projektu pře-

zkoumání předsudků, nevěry a mys-

tického smýšlení v české populaci. Krá-

›

tkou zprávu o prvních výsledcích jsem si 

přečetl 21. června tohoto roku. Alespoň 

tedy k našemu pohledu, leccos je 

zajímavé. „Celých 54% nevěřících věří, 

nebo spíše věří, že skutečnost má du-

chovní aspekty, které unikají vědeckému 

vysvětlení.“ Tak přece: podle odborníků 

člověk disponuje čtyřmi až sedmi 

procenty rozumových schopností.

Takže celá současná věda je plodem 

této částky. Což kdyby člověk disponoval 

20 procenty, nebo dokonce sto procenty 

schopností? Nevěděl by nepředstavitelně 

více? "Někteří nevěří v univerzální 

schopnost vědeckého vysvětlení, jiní jsou 

přesvědčeni, že na vysvětlení některých 

aspektů existence nestačí pouze sou-

časná úroveň vědeckého poznání. Jde 

o neobyčejně vysoká čísla, která jsou  

pouhou předzvěstí dalších překvapení." 

Kolik procent populace se nedostalo 

dále, než k představě Boha jako stařečka 

na oblaku...! Kde to četli, že Bůh je 

dědeček na oblaku? 

„Pro 61% odpovídajících jsou důležité 

nenáboženské spirituální aspekty lidské 

existence.“ Slůvko "spirituální" znamená 

- duchovní. Odkud je duch, není-li Boha? 

Hmota přece ducha neplodí a člověk 

osobou duchovní bezesporu je. „Celá 

čtvrtina věří v odměnu pro dobré lidi po 

smrti a necelá pětina věří v trest pro ty 

špatné“. Není-li Bůh, pak jaképak „po 

smrti“? Smrtí vše končí a kdo bude po 

smrti odměňovat, ne-li Bůh? I odměna je 

jakýmsi projevem rozumu a moudrosti, 

protože musí být rozeznáno, proč někoho 

odměňuji a někoho trestám. „Pokud měli 

odpovídající hodnotit na stupnici od 0 do 

100 svůj souhlas s různými výroky, hod-

noty 66 (nejvyšší) dosáhlo tvrzení, že 

člověka stvořily slepé přírodní zákony 

a náhoda. 22 že to byl dobrý a milující 

Bůh, 15 že to byla zcela neutrální bytost 

a 3 že to byl ďábel nebo zlá bytost.“ Celá 

věda a zkušenost potvrzuje, že přírodní 

zákony nejsou slepé a neobjevilo se ještě 

nic, co by bylo náhodou. Zákon naopak je 

moudré nařízení moudrého zákonodárce 

k dobru celku. Kde se tu vzala ona 

„neutrální bytost?“ Nic není neutrální, 

vše má jakousi charakteristiku, kterou 

lze v míře větší či menší poznat. No 

a přisoudit člověka tomu, že jej stvořil 

ďábel či zlá bytost… ale kde se tu vzal? P. František

Když se mluví o ďáblovi, který mimo-

chodem existuje, pak se zase mnozí 

nedostali v poznání dál, než v auto-

matické poklepávání se po čele, hlou-

pému smání a pokřiku „středověk, 

středověk“. Kdyby tak alespoň znali 

opravdové dějiny středověku. Celá 

zpráva končí tvrzením, že „Češi tedy 

rozhodně nejsou tak racionální a oproš-

tění od spirituálních představ, jak by se 

na první pohled mohlo zdát.“ Tolik tedy 

zpráva, kterou jsem si v několika místech 

dovolil komentovat. Padá tedy mýtus 

o ateistickém státu, ale možná pravdě-

podobnější hodnocení by mohlo vyznít 

ve společnosti, která se vrací k pohanství. 

Člověk jakoby si zamiloval jakési nekon-

krétní šero, které si přimaluje po svém. 

Boha a jeho skutečnost ale přemalovávat 

nelze. Bůh je velmi jasná a konkrétní 

osoba, který se dal poznat v osobě Ježíše 

Krista a vše bylo dáno apoštolům, jejich 

nástupcům a církvi. Můžeme to brát, 

z které strany chceme, ale nemůžeme 

překrucovat skutečnost. Opět se potvr-

dila pravda o tom, že když lidé ztratili 

víru v Boha, pak to neznamená, že nevěří 

ničemu, ale naopak: věří všemu. Jsou 

lidé a nedovedu odhadnout jejich počet, 

kteří vědí, že sami o sobě toho moc 

nedokážou a tak se pídí po energiích. Už 

jsem se s tím setkal. Chtějí jen energii, ale 

na dálku od jejího zdroje. No a tak 

dovedou strnule stát se vzpřímenýma 

rukama, nebo dokonce věří, že jim 

mohou různé kartářky poslat dokonce 

přes televizní obrazovku energii. Je-

nomže není energie jako energie. I Zlý má 

energii, a jakou! O tom se přesvědčila už 

taky spousta lidí. Bůh ale nikomu neslíbil 

jen energii, nějak nekonkrétně ani 

anonymně. Pán to řekl jasně „Zůstaňte ve 

mně a já zůstanu ve vás“. Mluvil o vinném 

kmeni a ratolestech, připomínal a při-

pomíná o požívání jeho Těla a Krve jako 

podstaty života věčného…. 

Tak Moravané, Slezané a všichni lidé 

stvořeni k Božímu obrazu a vykoupení 

Ježíšem Kristem: utíkejte od chaotických 

nauk a téměř šamanských praktik, 

nedejte si brát věčné statky a buďte své 

víře věrni. Kdo totiž bývá nevěrný 

v jednom, jak mě přesvědčí o tom, že ve 

všem jiném už bude věrný?
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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

*  *  *

OKNO a MOST – dva bratři „v triku“ 
Určitě každý „pořádný“ katolík 

v naší diecézi zná OKNO. Tento 

měsíčník je – stejně jako MOST u nás 

v Třinci – jedním z informačních 

kanálů, médiem, skrze které může 

být čtenář osloven, informován či 

dokonce i vzdělán. Věkově je sice 

OKNO „mladším bratrem“ MOSTu 

(o tři roky), ale svým rozsahem 

a dopadem je samozřejmě „jiná liga“. 

Jelikož my coby redakce MOSTu 

nějak těch 22 let fungujeme, říkal 

jsem si občas, jak vzniká takový 

diecézní měsíčník. Využil jsem toho, 

že šéfredaktora OKNA pana Mgr. 

Pavla Siudu trochu znám - …a tak 

jsem ho pěkně „vyzpovídal“…

MOST: Pane Pavle, pokud se 

nepletu, tak jste stál u zrodu našeho 

diecézního časopisu OKNO. Kdy se 

tak stalo a jak se to stalo? Zavzpo-

mínejte na ony časy…

Pavel Suda: Časopis OKNO 

vznikl v roce 1997 ani ne rok po 

založení ostravsko-opavské diecéze. 

U jeho zrodu jsem tehdy nebyl. 

Prvním šéfredaktorem byl Jaroslav 

Černý z Opavy a jeho nejbližšími 

spolupracovníky byli první kancléř 

biskupství Jan Ptáčník, jeho žena 

Věra, paní Vlasta Kurková a pan 

Miroslav Machálek. Z jejich nadšení 

vznikl diecézní zpravodaj, který měl 

modrou obálku s kulatým okénkem 

pro fotku. Snímky od počátku 

vydávání OKNA zajišťoval fotograf 

Pavel Zuchnický. 

S OKNEM jsem se potkával stejně 

jako každý jiný čtenář v kostele. V té 

době jsem se podílel na vydávání 

farního časopisu v Krnově, který měl 

název Ave, spolupracoval s regio-

nálním týdeníkem Region Krnov-

ské noviny a později během studií 

v Ostravě s regionální redakcí deníku 

MF DNES. K tvorbě obsahu OKNA 

jsem se dostal až v říjnu roku 2000. 

Od tohoto data lze tedy říct, že se 

přípravě časopisu věnuji na plný 

úvazek v rámci odboru public 

relations. 

 MOST:  Jak se vyvíjela redakce, 

její práce, harmonogramy a tak-

říkajíc výrobní proces? Tvoří OKNO 

profesionálové, placení biskupstvím 

nebo pro OKNO pracují i takříkajíc 

amatéři v rámci svého volna? 

Pavel Siuda:  Redakci OKNA 

jsem prakticky zdědil po svém 

předchůdci. Několik let jsem spolu-

pracoval s panem Miroslavem Ma-

chálkem a paní Věrou Ptáčníkovou 

a Vlastou Kurkovou, které pomáhaly 

s jazykovou korekturou. Do OKNA 

pravidelně přispíval od jeho vzniku 

až do letošního roku P. Rudolf Friedl 

s příspěvky o Katechismu katolické 

církve. Dodnes spolupracujeme 

s fotografem Pavlem Zuchnickým, 

který se stal také kameramanem 

televize Noe. Na obsahu OKNA se 

podílí také lidé z pastoračních center 

pro mládež, rodinu a katechezi. 

Uprostřed čísla mají svůj sloupek 

s nabídkou akcí. O jazykovou korek-

turu se stará Libor Rösner z Krnova, 

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 Kraina

Pavla Golasowská

který do časopisu také připravuje 

vlastní texty. 

Příprava zpravodaje OKNO je 

součástí mé práce na biskupství. 

Věnuji se zpravodajskému obsahu 

diecézních stránek, přispívám do 

diecézní přílohy Katolického týde-

níku a komunikuji s novináři. Od 

loňského roku je součástí tiskového 

oddělení biskupství také paní Jana 

Praisová, která je krajánkem Kato-

lického týdeníku a má na starosti 

diecézní stránku v regionální příloze 

těchto novin. Kolega Libor Rösner se 

rovněž podílí na obsahu inter-

netových stránek biskupství. Jeho 

zásluhou se každý měsíc plní ka-

lendář akcí událostmi z farností, 

pastoračních center, církevních škol 

nebo řeholních komunit v diecézi. 

Časopis OKNO i diecézní stránky 

www.doo.cz jsou tedy společným 

dílem redaktorů i fotografa, kteří 

pracují pro biskupství za mzdu. 

MOST: Jaký je současný náklad 

OKNA? Jak se vůbec OKNO distri-

buuje po diecézi? Lze ho nalézt na 

webu? Lze ho sehnat i jinak nežli 

v kostelích naší diecéze?
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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

Blahopřání

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

Před nedávnem oslavila své kulaté životní jubileum naše 

redakční kolegyně a kamarádka Pavla Janczyková. 

Připojujeme se k zástupu gratulantů s malou básničkou: 

Ať Tě Pán vede a chrání,

před vším zlým a hříchem brání,

ať radost, štěstí a láska Tě provází,

Maria kéž pomáhá Ti 

v každé nesnázi. 

Ať úsměv na rtech Tvých se skví,

vždy s důvěrou v Boží milosrdenství. 

Naše milá Pavlínko,

měj stejně dobré srdínko,

zdravíčko ať mu slouží

a splní se mu, po čem tou-ží. 

Takže „sto lat“ a snad víc

co snad k tomu více říct. 

 

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.

Pavel Siuda: Tiskneme v tis-

kárně Kleinwächter v Místku 3300 

ks časopisu. Distribuci zajišťujeme 

prostřednictvím pošty přímo do 

farností. Část nákladu roznesou do 

svých farností kolegové z biskupství. 

Některé ostravské farnosti si pro 

OKNO přichází na biskupství. Toto 

je však poslední část výrobního 

procesu OKNA. Když se mezi čtenáře 

dostává aktuální číslo, začínám 

přemýšlet o tom, co bude v tom 

dalším. 

MOST: Jak se vám daří stále držet 

prst na pulsu života diecéze? Přece 

jenom diecéze není malá a podmín-

ky různé. Jak získáváte informace 

z terénu? Jezdíte na vybrané akce? 

Pavel Siuda: Hlavním zdrojem 

informací o dění v diecézi jsou diáře 

biskupa, generálního vikáře a dal-

ších biskupských vikářů. V jejich 

kalendářích se objevují data větších 

akcí, které se ve farnostech nebo na 

biskupství připravují.  Další témata 

vycházejí z nabídek pastoračních 

center nebo přímo z farností, které se 

nám podaří dohledat na jejich 

internetových stránkách. Na některé 

události nás upozorní přímo jejich 

organizátoři. Pošlou do redakce 

plakátek nebo rovnou napíšou pár 

vět k tématu. Každý měsíc vyrážím 

do terénu. Navštěvuji jednu z farnos-

tí a snažím se přinést zpravodajství 

z větších událostí. Na různá setkání 

a poutě mě doprovází fotograf. 

Snímky se pak objevují na obálce ča-

sopisu. Cílem je, aby se na obálce 

odrazila akce s největší prioritou. 

Jsou to například setkání mládeže, 

ministrantů, dětí atd. 

MOST: Jako člověk takříkajíc 

„z centrály“ – máte přehled o kvalitě 

a kvantitě farních zpravodajů všeho 

typu? Jak se vám líbí „tam nahoře“ 

náš farní MOST a máte informaci, že 

tam někdo u vás sleduje dění ve far-

nostech i mimo systém komunikace 

v rámci duchovní správy?

Pavel Siuda: Kompletní přehled 

o farních časopisech nemáme. I když 

jsme už několikrát organizovali 

setkání farních zpravodajů. Některé 

časopisy jsou k dispozici na webu 

v formátu pdf, stejně tak jako Váš 

MOST. Sledování obsahu farních 

periodik a především webů má na 

starosti kolega Libor Rösner, který 

v nich hledá různé pozvánky na akce, 

které se pak objevují také na webu 

biskupství. 

MOST: Čemu se věnujete v rámci 

svého působení na biskupském 

úřadě? V jakých věcech vás může 

případně veřejnost kontaktovat?

Pavel Siuda: Na dveřích i na vi-

zitkách mám napsáno „public rela-

tions“, což je takový vznešený název 

pro oblast vztahů s veřejností. 

Nedávno jsme měli setkání mluvčí 

diecézí a je vidět, že se tato oblast 

stále rozvíjí a všichni se pořád učíme 

být těmi, kdo mají komunikovat 

s veřejností, ale i s lidmi uvnitř „fir-

my“, kterou je v našem případě bis-

kupství a diecéze. Ke komunikaci 
Ptal se a odpovědi zaznamenal 

Marian Kozok 

s veřejností využíváme prostředky, 

které jsem již zmiňoval OKNO, 

diecézní web, stránky cirkev.cz a ta-

ké připravujeme tiskové zprávy pak 

tiskové výstupy pro světská média 

nebo reagujeme na jejich otázky. 

Mgr. Bc. Pavel Siuda

Narodil jsem se v Krnově v roce 

1975. Maturita na Gymnázium 

Krnov (1993), pak Teologický 

konvikt v Litoměřicích(1993-1994), 

civilní služba v domově důchodců 

a od roku 1995 studium na VŠ. 

Studium žurnalistiky ukončeno 

bakalářskou zkouškou v roce 1999 

v Olomouci a v roce 2000 dokon-

čeno magisterské studium učitelství 

Matematiky a Občanské výchovy 

v Ostravě. Od října 2000 na bis-

kupství v Ostravě. Ženatý od roku 

2005. S manželkou Kateřinou 

vychováváme čtyři děti.

Redakční kolegové
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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.

Dobře poslouchej… Jedna maminka vyšívá. Její synáček sedí na nízké stoličce, dívá se na ni, jak pracuje. Ale vidí 

rub. Vidí jen uzly výšivky, přeházené nitky… Říká: „Maminko, co to děláš? Tvá práce je tak záhadná! Tu maminka 

sundá rám a ukáže líc své práce. Každá barva je na svém místě a pestré nitky tvoří harmonickou kresbu. Hleďte, my 

také vidíme jen rub výšivky. Sedíme na nízké stoličce.

Proč je na světě zlo?

"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.

RÉBUZ

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

Stránku připravili Petra a spol.

KŘ ÍŽ OVKY

Požehnané prázdniny všem dětem přeje Petra

Něco málo pro dlouhé prázdninové chvíle…

Čerpáno z knihy Růženec s Otcem Piem – Karmelitánské nakladatelství



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 271/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.

*  *  *

7

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

Mojí milí, každý den se snažím 
najít malou chvilku k přečtení 
křesťanských, hlavně katolických 
novin a magazínů. To, o čem chci 
psát, slyšíme v kázání našeho kněze 
nebo kaplana. A nakonec, vždyť 
nejsem sama, kdo tyto různé články 
čte. Ale přesto všechno bych se 
s vámi chtěla podělit o čtení, které 
mě oslovilo. Článek ze slovenského 
křesťanského magazínu. Článek je 
psán pod názvem: „Chci se modlit, 
ale nejde to“. Stačilo přečíst první 
větu a už jsem se našla, neboť se 
týkala i mne. Stává se vám to taky? 
Kolikrát, jak se probudím, začínám 
svou modlitbu. Ano modlitbu, 
kterou odříkávám, a myšlenky jsou 
zaměstnané úplně něčím jiným. Jak 
dobře, že jsem otevřela zrovna tento 
článek. Připomněla jsem si to, co už 
dávno vím, ale sem tam na to 
zapomenu. Je zajímavé, jak do-
kážeme svou mysl soustředit, když 
se nám nedaří, a my chceme pomoci. 
To slovo chci nebo chceme, nezní 
moc dobře. Prosit, ano, měli bychom 
prosit, i když nenacházíme správná 
slova, kterými bychom poskládali 
větu prosby. Prosbu jako dialog 
s Bohem. Třeba jak to umíme při 
adoraci. Tam rozjímáme ve své 
mysli, a to znamená, že náš osobní 
dialog začal. A čekáme už jen na 
odpověď. A právě v tom článku je to 
krásně napsáno: „Pamatuj! U mě 
zákonná lhůta třiceti dnů neplatí. 
Zasáhnu vždy, když to budeš nejmíň 
čekat.“ A hned máme odpověď 
k naší rozmluvě s ním. Rovněž se mi 
vryla do paměti věta o modlitbě 
růžence, která se považuje za 
modlitbu náročnou. A spíše: „Je 
lepší se pomodlit jeden nebo dva 
desátky, ale správně. Napříště, když 
vezmete do rukou zrníčka růžence, 
představte si, že podáváte ruku 
Marii a vydáváte se s ní na výlet za 
Ježíšem.“ Protože, když se modlíte 
růženec, přesně to se děje.

Nechtěla bych se v žádném 
případě, a ani bych si to nedovolila, 

Modlitba
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 důležitou 

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

Až k zemi klaním se Ti, Pane, 
s vroucností

děkujíc za Boží milosti,

jež sytí moji bídu.

Jsem si vědom nehodnosti své

i Tvého Majestátu,

jež nedbá na Svou vznešenost

překračujíc most,

propast Tvůrce a tvora.

Láska přichází shora.

CORPUS CHRISTI – Bílý Král,

- Hostie a svatý Grál –

tak Bůh vstoupil do věků

pomáhajíc člověku,

jež oslepl z Luciferova ohně.

Ó Pane, buď tu pro mne

a přebývej v srdci ubožáka,

jež nemá, co by Ti dal,

jen hřích a žal

ze stálosti své ubohosti.

Přeci našel jsem dar 
hodný Krále –

úcta, klanění –

 ta stále patří jen Bohu.

Tak pokorně na kolena padám

a do úst si tě žádám vzít -

jak dítě krmené Otcem svým,

aniž bral bych Tě do rukou.

Ruce kněze jsou mi zárukou Tvé 
lásky,

ve které mne bráníš, neboť jsem 
Tvé dítě,

jež s úctou velebí Tě

uprostřed lhostejnosti světa.

Úcta, klanění obnoví Církev svatou

a vyvrátí ekuménu, tu modlu 
klatou

patou Panny Marie.

Matka své děti k úctě vede

jak sama úctu koná,

vždyť to Ona klaní se až k zemi

k slávě Nejsvětější Trojice.

To Maria touží velice po 
Bohopoctě svého Syna,

neboť ví, jak strašně byla 
vykoupena naše vina.

AVE 

Rudinec Stanislav

*  *  *

*  *  * CORPUS CHRISTI
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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 důležitou 
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

někoho z Vás dotknout, kteří to 
umíte. Ale je možná někdo, kdo sem 
tam s modlitbou bojuje jak já. Tak 
proč si to opět nepřipomenout, že to 
jde i jinak než pouhým odříkáváním.

Renáta Karlová



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

v měsíci v 10.00 hodin.
růžence.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§Poslední neděle v měsíci - Mariánské 
večeřadlo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a

a
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Nedělní liturgie
v prosinci

Pořad bohoslužeb v prosinci

Úmysly apoštolátu 
modlitby – prosinec 2014

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

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
1. Všeobecný úmysl: Aby narození Vykupitele 
přineslo pokoj a naději všem lidem dobré vůle.
2. Evangelizační úmysl: Za rodiče, aby byli 
autentickými evangelizátory, kteří svým dětem 
předávají drahocenný dar víry.
3. Národní úmysl: Abychom v síle Ducha 
Svatého rozpoznávali, na čem v životě záleží 
a byli ryzí a bez úhony pro den Kristův.

a

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

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

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

Slavnost Narození Páně

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

Za svítání (25.12.)
1. čtení: Iz 62,11-12; 2. čtení: Tit 3,4-7; Evangelium: 
Lk 2,15-20
Žalm: odp. Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se 
nám narodil Pán.
Ref. Światło zabłyśnie, bo Pan się narodził.

Ve dne (25.12.)
1. čtení: Iz 52,7-10; 2. čtení: Žid 1,1-6; Evangelium: 
Jan 1,1-18
Žalm: odp. Všechny končiny země viděly spásu od 
našeho Boha.
Ref. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

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

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

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

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

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

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

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

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

z vigilie Slavnosti Narození Páně - 15.30 
česko-polsky.

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

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

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

+ Pondělí 28.12.2015 – svátek sv. Mláďátek, 
mučedníků.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nedělní liturgie 

v lednu

Pořad bohoslužeb v prosinci

Pořad bohoslužeb v prosinci
+ Poslední neděle v měsíci - Mariánské

večeřadlo.
+ Každý 28. den v měsíci se modlíme spolu 

s dalšími farnostmi v naší zemi za český 
národ.

+ Každou sobotu od 18.00 probíhá modlitba 
posvátného růžence, ke které jsou zváni 
všichni farníci.

+ V průběhu týdne mše svaté začínají v 6.35 
a 17.00 hodin. V pondělí, středu, pátek - ranní 
česky, večerní polsky. V úterý, čtvrtek, sobotu 
- ranní polsky, večerní česky. 

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

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

+- Každý pátek vyjma prvního pátku a pátků 
v postní době je výstav Nejsvětější Svátosti 
Oltářní s modlitbou Korunky k Božímu 
Milosrdenství.

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

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

+ Mše svatá v Nemocnici Sosna je každou 
sobotu od 15.30 hodin. Půl hodiny před 
začátkem mše svaté je možno přistoupit ke 
svátosti smíření.

+ Mše svatá v domě POHODA je vždy 1. pondělí 
v měsíci v 10.00 hodin.

 Redakce neručí za jazykový sled jednotlivých 
mší svatých. Sledujte vývěsku v kostele!

Slavnost Matky Boží, Panny Marie (1.1.2016)
1. čtení: Nm 6,22-27; 2. čtení: Gal 4,4-7; 
Evangelium: Lk 2,16-21
Žalm: odp. Bože, buď milostiv a žehnej nám.
Ref. Bóg miłosierny niech nam błogosławi.

Druhá neděle po Narození Páně (3.1.)
1. čtení: Sir 24,1-4.12-16; 2. čtení: Ef 1,3-6.15-18; 
Evangelium: Jan 1,1-18
Žalm: odp. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi 
námi.
Ref. Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało.

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

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

Příští číslo MOSTu 
vyjde 7. srpna 2016. 

Příspěvky můžete zasílat 
do 27. července 2016.

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

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.

15. neděle v mezidobí (10.7.)
1. čtení: Dt 30,10-14; 2. čtení: Kol 1,15-
20; Evangelium:Lk 10,25-37
 Žalm: odp.  Hledejte  ubožáci ,  
Hospodina a pookřejte v srdci.
ref. Ożyje serce szukających Boga.

16. neděle v mezidobí (17.7.)
1. čtení: Gn 18,1-10a; 2. čtení: Kol 1,24-
28; Evangelium: Lk 10,38-42
 Žalm: odp. Hospodine, kdo smí 
prodlévat ve tvém stánku?
ref. Prawy zamieszka w domu Twoim 
Panie.

17. neděle v mezidobí (24.7.)
1. čtení: Gn 18,20-32; 2. čtení: Kol 2,12-
14; Evangelium:Lk 11,1-13
 Žalm: odp. Když jsem volal, Hospodine, 
vyslyšels mě.
ref. Pan mnie wysłuchał, kiedy Go 
wzywałem.

18. neděle v mezidobí (31.7.)
1. čtení: Kaz 1,2;2,21-23; 2. čtení: Kol 
3,1-5.9-11; Evangelium: Lk 12,13-21
 Žalm: odp. Kéž byste dnes uposlechli 
jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!
ref. Słysząc głos Pana serc nie 
zatwardzajcie.

19. neděle v mezidobí (7.8.)
1. čtení: Mdr 18,6-9; 2. čtení: Žid 11,1-
2.8-19; Evangelium: Lk 12,32-48
 Žalm: odp. Blaze národu, který si 
Hospodin vyvolil za svůj majetek.
ref. Szczęśliwy naród wybrany przez 
Pana.

Nedělní liturgie
v červenci

Pořad bohoslužeb v červenci
§Neděle 3.7.2016 – 14. neděle pátku je výstav Nejsvětější Svátosti 

v mezidobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 Oltářní s modlitbou Korunky k Bo-
a 17.00 polsky. žímu Milosrdenství.

§ §Úterý 5.7.2016 – Slavnost sv. Cyrila, První pátek v měsíci – litanie a za-
mnicha a Metoděje, biskupa, patro- svěcení Božskému Srdci Ježíšovu.
nů Evropy, hlavních patronů Mora- §Mše svatá v Domově pro seniory na 
vy. Sosně je každý pátek v 15.30 hodin. 

§Neděle 10.7.2016 – 15. neděle Půl hodiny před začátkem mše svaté 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, je možno přistoupit ke svátosti 
8.00 a 17.00 česky. smíření.

§Pondělí 11.7.2016 -  svátek sv. §Mše svatá v Nemocnici Sosna je 
Benedikta, opata, patrona Evropy.

každou sobotu od 15.30 hodin. Půl 
§Sobota 16.7.2016 – svátek Výročí hodiny před začátkem mše svaté je 

posvěcení ostravské katedrály.
možno přistoupit ke svátosti smí-§Neděle 17.7.2016 – 16. neděle 
ření.

v mezidobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 §Mše svatá v domě POHODA je vždy 
a 17.00 polsky.

1. pondělí v měsíci v 10.00 hodin.§Sobota 23.7.2016 – svátek sv. 
Brigity, řeholnice, patronky Evropy.

§Neděle 24.7.2016 – 17. neděle 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 
8.00 a 17.00 česky.

§Pondělí 25.7.2016 – svátek sv. 
Jakuba, apoštola.

§Neděle 31.7.2016 – 18. neděle 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

§Pátek 5.8.2016 – první pátek v mě-
síci.

§Sobota 6.8.2016 – svátek Promě-
nění Páně.

§Neděle 7.8.2016 – 19. neděle 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 
8.00 a 17.00 česky.

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

§Poslední neděli v měsíc – 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 

Apoštolát modlitby 
červenec 2016

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 prů-
vodcem 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 se dostalo 
větší úcty domorodým národům na 
pokraji přežití a ohroženým v jejich 
sebeuvědomění.

2. Úmysl misijní: Aby církev 
v Latinské Americe a Karibiku s ob-
novenou energií a novým nadšením 
hlásala evangelium v této části světa.

 3. Úmysl našich biskupů: Ať Bůh 
přitáhne k sobě srdce mladých lidí 
a pomůže jim poznat a přijmout 
povolání, které jim vložil do srdce.

Svatý Františku Xaverský, oroduj za 
nás!

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj 
za nás!
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