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Bóaz a Rút

(pokračování na str. 3)

Bóaz oslovil Rút: "Poslyš, má dcero. Nechoď sbírat na jiné pole a neodcházej odtud. Přidrž se mých děveček. Podívej 
se vždy, na které části pole budou sklízet, a jdi za nimi. Poručil jsem služebníkům, aby tě neobtěžovali. Budeš-li mít 
žízeň, jdi k nádobám a napij se vody, kterou služebníci načerpají."

Num 17, 23
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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.... 

Jelikož máme začátek srpna a na-
cházíme se uprostřed léta, rádi bychom 
vám v tomto čísle přiblížili základní 
informace a některé zajímavosti 
o poutním místě, na které máme 
bezkonkurenčně nejblíže: o TUR-
ZOVCE. Určitě tam už většina z vás, 
třineckých farníků, byla, a to nejednou. 
Přesto si myslíme, že takové shrnutí 
neuškodí a třeba i některé inspiruje 
k cestě na toto poutní místo. Třeba i po 
létech přestávky, protože mnoho se tam 
změnilo. 

U nás se vžilo, že se říká: „Jedu na 
Turzovku“. Ale toto není přesné, protože 
poutní místo se oficiálně jmenuje Hora 
Žifčáková a je součástí farnosti Korňa. 
Hora Žifčáková je vlastně název pro 
planinu pod vrchem Okrúhla u Tur-
zovky. Na této planině se měly roku 1958 
odehrát události, které změnily život 
nejen jednomu lesníkovi, ale i mnoha 
lidem z celého světa, kteří tam od té 
doby putují. První spontánní lidová 
pouť na Horu Žifčáková se konala už 
v pondělí 8. září 1958, pouhý den poté, 
co lesník Matúš Lašut z Turzovky 
veřejně prezentoval, co se mu mělo stát 
v minulých dnech a týdnech. Důvodem 
spontánní poutě asi 1000 osob byla 
údajná zjevení Panny Marie Matúši 
Lašutovi, které se měly stát 1., 7. 
a 21. června, 1., 7. a 21. července 
a 14. srpna roku 1958. V té době 
v tehdejším Československu vládl tuhý 
ateismus komunistického režimu a ne-
bylo přípustné veřejně cokoliv mluvit 
o náboženství, o nějakých zjeveních 
u nás ani nemluvě. Samotný Matúš 
Lašut byl vždy věřícím člověkem, ale po 
událostech v roce 1958 (tehdy mu bylo 
42 let) se zásadně změnil. Denně chodil 
na mši svatou a ke svatému přijímání. 
Mnoho lidí ho tehdy považovalo za 
duševně nemocného, zejména tehdejší 
státní moc. Proto byl opakovaně poslán 
na ústavní psychiatrickou léčbu, do 
Bytčice u Žiliny a do Kosmonos v Če-
chách. Tvrdili, že trpí tzv. parafrenií 
(bludy o zjeveních Panny Marie). 
Nakonec ho státní moc od roku 1961 
ponechala na pokoji. Zemřel v roce 2010 
po dlouhé a těžké nemoci ve věku 94 let. 
Po mnoho let hovořil o svých zjeveních 
na Hoře Žifčáková, o svých zážitcích 
s Pannou Marií a o svých životních 
zkušenostech, které se pojily se zje-
veními. Dle pamětníků byl Matúš Lašut 
velmi prostým a upřímným člověkem. 
Dle vzpomínek P. Altrichtera SJ, který 
se s ním setkal osobně v roce 2008, byl 
Matúš Lašut Božím člověkem s radost-

Turzovka 

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
ným srdcem. Podobné vzpomínky mají 
na něho i P. Ivan Mahrík a P. Jozef 
Petráš, bývalí faráři v Turzovce. Druhý 
z nich doslova řekl, že Matúš Lašut měl 
i navzdory vysokému věku „oči dítěte“. 
A i sám Pán Ježíš řekl, že pokud 
nebudeme jako děti, nevejdeme do 
Božího království. Zajímavé je, že za těch 
skoro 50 let do dnešního dne i samotná 
katolická církev zřídila několik teo-
logických komisí, které zkoumaly pra-
vost zjevení a žádná nepotvrdila jejich 
pravost. Docela zajímavé je i to, že dle 
vzpomínek P. Ivana Mahríka – který na 
Kysucích jako kněz působí od roku 1967 
a byl i farářem v Tuková postavena Kaple 
Panny Marie Krzovce – po mnoho let 
platil oficiální církevní zákaz poutí na 
Horu Žifčáková, který vyhlásil nitranský 
biskup Eduard Necsenyi. Místní farníci, 
kteří by tento zákaz porušili, by ani 
nedostali rozhřešení. Vznikl totiž 
u místních katolíků zlozvyk, že v neděli 
místo do farního kostela na mši svatou 
se chodili modlit na Horu Žifčáková, kde 
mše svaté pochopitelně po dlouhá 
desetiletí nebyly a zanedbávali tak svou 
povinnost. Mimochodem, tento inter-
dikt byl zrušen stejným biskupem 
v prosinci roku 1967 a další vedení 
místních věřících bylo ponecháno na 
místním duchovenstvu, kteří měli klást 
důraz zejména na nedělní a sváteční mši 
svatou. Jelikož se události na Hoře 
Žifčáková udály za hluboké totality, vše 
kolem místa mohlo být chápáno i jako 
odpor proti komunistům. Po roce 1989 
se ale ukázalo, že šlo o mariánskou úctu. 
V 90. letech minulého století se k tomuto 
velmi moudře postavil kardinál Korec, 
který se rozhodl toto místo přizpůsobit 
pravému mariánskému účelu. Bylo totiž 
riziko, že se dění na Hoře Žifčáková 
může ubírat nesprávným směrem, ne 
tím Božím, ale podle představ jed-
notlivců. Je zajímavé, že lidé tam touží 
zajet, vidět toto místo, modlit se tam. 
Rovněž je zajímavé i to, že po celou dobu 
od roku 1958 vydržela úcta k Panně 
Marii. Zájem poutníků o toto místo ale 
po celou dobu neustával a proto byla na 
Hoře Žifčáková postavena Kaple Panny 
Marie Královny Míru, která byla vy-
svěcena v roce 1993. Dle slov P. Mah-
ríka nakonec Horu Žifčáková církev 
převzala takříkajíc do svých rukou. 
V roce 1994 byla Hora Žifčáková bis-
kupským úřadem v Nitře vyhlášena 
poutním místem, jež od roku 2000 patří 
do nově zřízené farnosti Korňa. Nová 
kaple z roku 1993 ale kapacitně ne-
stačila, s kapacitou 50 míst to bylo málo, 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

zejména v sychravém počasí. Myšlenka 
stavby nového kostela na Hoře Žif-
čáková vznikla někdy kolem roku 1995. 
V roce 2005 tento zájem věřících vy-
vrcholil peticí za stavbu nového kostela. 
Do roku 2008 se rozhodovalo a vy-
řizovala administrativa. Místo bylo 
zvoleno jednohlasně, je vzdáleno 700 m 
od kaple, místa údajného zjevení. Navíc 
žilinský biskup Tomáš Galis v roce 2008 
vyhlásil Horu Žifčáková za mariánské 
poutní místo a místo modlitby. Nový 
chrám Panny Marie Matky Církve se 
začal stavět v roce 2009. Architektem 
byl Marián Goč, který projektoval i kapli 
z roku 1993.  Kostel je v nadmořské 
výšce 785 m, vyhlídková terasa je o 29 
metrů výše. Stavba byla spojena 
s velkými problémy v oblasti finan-
cování, ale s pomocí úvěru se dílo 
podařilo dokončit. Celková kapacita 
chrámu je 2500 lidí plus 250 míst je 
v kapli sv. Josefa. Celkové náklady na 
výstavbu dosáhly 2 880 000 EUR (cca 
81 mil.Kč), z toho současně je 
nezaplacený dluh vůči věřitelům ve výši 
550 000 EUR (cca 16 mil. Kč). 
Mimochodem: vše bylo zatím zaplaceno 
z darů věřících, kromě částky 19 000 
EUR, které poskytlo  s lovenské 
ministerstvo financí. Evropská unie ze 
svých fondů nedala ani centík… 
Z finančních důvodů je nyní u ledu 
stavba exercičního-pastoračního domu 
v těsné blízkosti chrámu. Je představa, 
že by mohl mít ubytovací kapacitu 
kolem 50 osob. Nový chrám byl 
vysvěcen v říjnu 2015 a od té doby se 
začala psát vlastně další, nová kapitola 
tohoto zajímavého a nám blízkého 
mariánského poutního místa, místa 
modlitby. Od roku 2008 duchovní 
správu na Hoře Žifčáková vykonávají 2 
kněží - řeholníci z řehole Misionářů 
Nejsvětějších Srdcí Pána Ježíše a Panny 
Marie (MSSCC) a to P. Luboš Václavek a 
P. Ondrej Sabó. Farní měsíčník MOST 
není od toho, aby hodnotil otázky v kom-
petenci magisteria naší římskokatolické 
církve jako zjevení a poselství, ale určitě 
vám všem můžeme doporučit návštěvu 
poutního místa Hory Žifčáková u Tur-
zovky. Je to místo, které nám nabízí 
pokoj a prostor pro modlitbu. „Proste 
a dostanete“. Více informací o tomto 
p o u t n í m  m í s t ě  n a l e z n e t e  n a  
w w w . z i f c a k o v a . s k  n e b o  n a  
https://www.facebook.com/zivcakovah
ora.

Dle speciálního čísla časopisu 
"Naša žilinská diecéza" zpracoval

Marian Kozok 
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(pokračování na str. 4)

Jako ten vítr…

Farní pouť na Velehrad 2016 

›

…o kterém čteme ve 14. kapitole Ma-
toušova evangelia. Byl sice krásný slunečný 
pátek 17.6 2016, ale vítr foukal tak silně, že 
na chvíli otřásl i naší vírou (stejně jako 
Petrovou ve zmíněné kapitole), zda se toho 
dne stavba kříže na Javorovém podaří 
dokončit. 

Toho dne, brzy ráno, jsme se sešli v dílně 
a přemýšleli o realizaci nebo odložení stavby. 
Dva skvělí kluci, Karel a Stašek, kteří jsou 
hlavními konstruktéry a montéry kříže, jeli 
nahoru na místo, aby připravili základ se 
šrouby pro montáž kříže. Ačkoliv jejich reakce 
na počasí byla pozitivní a jako odborníky 
jsme je poslechli, pociťovali jsme při 
nakládání kříže obavy, jestli to vyjde. Díky 
Bohu, navzdory naším obavám, se vše bez 
problémů a komplikací podařilo a dílo jsme 
dokončili ještě na jaře.  

Pár zajímavostí o stavbě kříže: S vírou 
a radostí jsme do betonové zálivky nalili 
trošku vody z Lurd, z Turzovky, z řeky Jordán 
a trochu vody od sv. Ignáce. Do základu kříže 
jsme zafixovali a následně betonem zalili 
kousíček skály z hory Golgoty (pravost 
potvrzena certifikátem), který daroval bratr 
Jordán z Těšína. Přidali jsme ještě kameny 
z kopců Križevac a Podbrdo z Medžugorje 

V den cyrilometodějské slavnosti se 
na Velehrad vypravila i skupina z naší 
farnosti, přesněji řečeno jeden autobus 
a i některé rodiny auty. S autobusovou 
skupinou jsme se vypravili i my a nutno 
říct, že to byl krásný a požehnaný den. 
Kupodivu věkově jsme se sešli ne 
jenom ti starší a středního věku, ale jelo 

Miloš Cienciala 

a dokonce i vzácný kámen z hory Sinaj, který 
nám daroval Otec František. Dále tam 
nechybí ani medailonek Panny Marie, 
medailonek Božího milosrdenství, medailo-
nek Pražského Jezulátka, růženec z Vatikánu 
a kámen s vytesanou podobou sv. Františka 
přivezený z Assisi.  

Závěrem bych chtěl říci, že mé tajné přání je 
zasvětit kříž Božímu milosrdenství a sv. 
Faustyně, ale uvidím, jaká bude vůle Pána. 
S Otcem Františkem jsme naplánovali svěcení 
kříže na 14. září ve tři hodiny odpoledne. Tímto 
Vás všechny, milí farníci, srdečně zvu na tuto 
krásnou a jedinečnou událost.

i dost mladých a to je z hlediska 
perspektivy moc dobře. Cesta trvala 
něco málo přes dvě hodinky a tam i zpět 
rychle uběhla. Dovoz autobusem byl 
vskutku komfortní – dovezl nás až na 
cestu na úrovni baziliky. Nebudeme 
tady popisovat celý program slavnosti, 
kdo sloužil mši svatou a kdo co pronesl. 

V tomto článečku chceme jen sdělit náš 
radostný a silný zážitek z prožití 
velehradské slavnosti ve společenství 
asi 25 tisíc věřících a pozvat na příští 
cyrilometodějskou pouť třeba i ty, kteří 
v dnešní době v poutích nic neshle-
dávají, maximálně tak nepohodlí a úna-
vu. Letos sice nebylo úmorné vedro, 
naopak skoro optimální krásné letní 
počasí, ale přesto určité nepohodlí  je 
třeba strpět. Věřte, každé putování na 
poutní místo něčím osloví, něco při-
nese. Je i časem k zamýšlení se, časem 
k modlitbě, časem odpoutání se od 
běžného denního života. Staleté zku-
šenosti to ukazují. Naše farní pouť byla 
letos obohacena i tím, že jsme všichni 
prošli Svatou bránou velehradské 
baziliky. Díky Tomáši Kyvalskému jsme 
všichni společně oslavili modlitbou 
a zpěvem právě probíhající Rok Božího 
Milosrdenství. Nakonec děkujeme paní 
Hotařové za organizaci a vedení tohoto 
farního zájezdu.  

Arcibiskup Graubner žehná přítomným poutníkům 

manželé Kozokovi
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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

*  *  *

Léto se svatým Albertem
Přesně tak se jmenovala akce v úterý 26.7. 

pro děti při našem kostele. Letos se totiž 
spolek Sanctus Albertus zapojil do 
celoměstské prázdninové hry zastřešené 
Městem Třinec a postaral se tak o jednu 
z celkem 43 akcí. Zde bych chtěl moc 
poděkovat Wiesławowi Waniowi, že tuto akci 
vymyslel, rozhodl se zapojit mezi orga-
nizátory prázdninových akcí a vůbec za 
přípravu a koordinaci. Také chci poděkovat 
Otci Františkovi a otci Adrianovi, že nám toto 
umožnili, a všem, kdo se na přípravě podíleli, 
včetně paní Romany Ševečkové z odboru 
školství Městského úřadu Třinec. Největší 
dík ale patří Pánu Bohu, který celé akci 
požehnal, což usuzuji z nadšených ohlasů 
lidí a počasí. Ráno se zdálo, že bude pršet, 
ale nádherně se vybralo. Až v odpoledních 
hodinách, kdy jsme byli všichni doma, se 
spustil déšť. 

Myšlenka byla přiblížit kostel dětem 
(i rodičům), kteří do kostela nechodí a to 
srozumitelným způsobem s důrazem na 
duchovno a posvátno. Mši svatou nevěřící 
lidé nechápou a mnoho lidí nechodí do 
kostela převážně proto, že je rodiče k víře 
nevedli. Naproti tomu my, kterým byli dáni 
věřící rodiče, budeme skládat účty i z toho, 
jestli jsme si tento dar uschovali jen pro sebe, 
nebo z něj rozdávali druhým. Nemá tedy 
smysl tajit jasné poslání akce – evan-
gelizace, a to pro slávu Boží. 

Na schůzích se domluvily 4 stanoviště: 
Kostel, Hry na farní zahradě, Zpěv a Tvoření 
na faře. Jako bonus pro všechny absolventy 
byl připraven skákací hrad. Pro mě 
s manželkou Andreou byla velká pocta, že 
jsme dostali na starost kostel. Chrám jsme se 
snažili představit ze stránky duchovní, 
kulturní i historické a došla řeč třeba i na to, 
jak je možné, že je tam Pán Bůh přítomen. Už 

během přípravy výkladu jsem se divil, kolik 
zajímavostí se týká naší farnosti a kostela. 
Dalo by se o tom hovořit celé dopoledne a ne 
45 minut. Až mi bylo líto, že některé věci jsem 
nevěděl dříve. Potěšilo nás, že děti násle-
dovaly naše vysvětlení o posvátnu a po 
vstupu do kostela poklekly. Vysvětlili jsme si 
zpovědnici a k čemu slouží, křížovou cestu, 
sochy světců, u nichž jsme si pověděli 
i některé zajímavosti a zázraky. Tyhle tajem-
né nevysvětlitelné věci děti fascinovaly. 
Seděly jak myšky. Do krásných vitráží nám 
zasvítilo slunce a vynikla jejich krása. 
Některé děti byly moc bystré, odpověděly 
správně, na co jsme se jich ptali, přestože do 
kostela nechodí. Snad všechny poznaly, že 
muž držící malého chlapce na vitráži je svatý 
Josef. Z příčné kostelní lodě jsme si prohlédli 
presbytář a vysvětlili dětem, proč tam může 
jen kněz a ministranti. Vynikající práci 
odvedla naše varhanice Daniela, která 
dětem pověděla pár zajímavostí o našich 
varhanách a nakonec nám na ně zahrála. 
Ztišili se i ti nejtemperamentnější kluci. Cítili 
jsme podporu modliteb lidí, kteří o akci věděli 
i otce Adriana, který pod námi v lavici šel 
takto všem příkladem. 

Z kostela se děti přesunuly na farní za-
hradu, kde je už do sportovních a soutěžních 
úkolů zapřáhli Daniel, Eva a Pavel. Děti 
přenášely vodu houbou nebo vodní pistolí 
posunovaly střelbou kelímek na provázku. 
Také si mohly zahrát Twister. Další stano-
viště byl Pěvecký altánek. Wiesio s Ro-
manem hráli na kytary, děti a mládež z ko-
stela písničky obohatili o tzv. ukazovačky 
a ostatní se přidali. Písně měly jednoduché 
texty, které se několikrát opakovaly v na-
růstajícím tempu, takže se to hosté rychle 
naučili a zapojili do hudebního tělesa. Chytlo 
to i dospělé rodiče, co zůstali s menšími 

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

dětmi po celé dopoledne. Nakonec si šly děti 
na faru do salky namalovat obrázek na 
sklenici. Ne však obrázek ledajaký. Ondra, 
Jolanka, Veronika a další členové spole-
čenství mládeže už se dětí ujali, do sklenice 
jim vložili šablonku postavy nějakého světce 
či světice lemované ozdobným obloukovým 
oknem, no úplně jako na vitráži. A jako vitráž 
také výsledek vypadal. Barvy na sklo s čer-
nou konturou udělaly z obyčejné sklenice 
neobyčejný dárek pro každé dítě. Jsem rád, 
že jsem tam měl i své děti, jež nám tuto 
krásnou upomínku přinesly domů. 

Účast dosáhla počtu 63 dětí a několika 
dospělých, což na první ročník této události 
není špatné a rozhodně se nejedná o nej-
méně navštěvovaná místa. Těch pár hodin 
uteklo jak voda, měl jsem radost, že se to 
podařilo, i když mě napadla myšlenka, jak se 
změnily samotné prázdniny. Kdysi děti 
pomáhaly rodičům na poli a dnes se můžou 
rodiče přetrhnout, aby zajistili dětem práz-
dninový program a děti se nenudily. Ale holt, 
do takové situace jsme byli dáni, lidé ve 
městě pole nemají, spousta nemá ani 
zahradu, z Boží štědrosti za nás pracuje ropa 
(zatím) a my máme více volného času než 
naši předkové. Je na nás, jak jej využijeme. 
Na druhou stranu i ve škole už jsou dnes 
nároky jinde, než kdysi. Děti často ještě celé 
odpoledne sedí nad těžkým učením a domá-
cími úkoly, tak když sem tam pomůžou 
mamince s nádobím, či vysáváním, tak proč 
jim trochu nedopřát odpočinku. Možná, že 
pro některé bude tato zkušenost na několik 
let jediným setkáním s Pánem Bohem 
a může to znamenat i klíček pro otevření 
dětského srdce na působení Pána Ježíše.

 Petr Čala
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Pokračování ze str. 4

–

Ń

š š

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

Zrádci
Jak pláňata ve větru, 
jež nejsou k chuti,
zůstali zrádci zapomenuti.

Ve tmách si hověli
a ďáblu službou svou přispěli
k jeho panství.

Však ve tmách nic neroste – jen 
lest, 
ve tmách umírá láska, pravda i 
čest.

Jsou jak pláňata klovaná krkavcem
častokrát i s bolestným 
podstavcem.

Zrádci, jež jsou zapomenuti,
i když volali jim „SLÁVA“.

Kde jsou? Tam, kde hoří tráva?

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.

Redakční kolegové

Diecézní setkání dětí na Prašivé, jež se 
konalo 1. července 2016, bylo pro mne velmi 
příjemným zážitkem, na který budu ještě 
dlouho vzpomínat. 

A proč je pro mne Prašivá tak důležitou 
akcí, na které nesmíme s naší rodinkou 
chybět? Inu, právě proto, že začíná krásnou 
mší svatou, kterou celebruje biskup 
František Václav Lobkowicz. O hudební 
doprovod se vždy stará nějaká schola 
složená z dobrých muzikantů a zpěváků. 
Letos při mši hrála a zpívala schola z farnosti 
Hať u Opavy. V areálu Kamenité u Vyšních 
Lhot, kde se bohoslužba koná je vždy 
výborná a pohodová atmosféra. Pohled na 
louku před pódiem, která je zaplněna 
opravdu velkým množstvím věřících rodin 
s dětmi, mi ihned dodá dobrou náladu a 
radost. V letošním roce na pouť dorazilo 
celkem 1300 dětí. 

Kázání bylo opět přizpůsobené malým 
,,ovečkám", tentokráte nám náš pastýř 
František Lobkowicz zdůraznil, že každý 
z nás má své království, ve kterém může 
vládnout, tím je království našeho života.  My 
starší jsme si zase připomněli skvělý vtípek, 
který se vyprávěl za komunismu. Fór o třech 
sudičkách, jež u kolébky právě narozeného 
miminka nadělovaly důležité dary pro život:: 
jedna inteligenci, druhá dobrý charakter, 
a třetí lásku k Sovětskému svazu. Říkalo se 
prý, že jedna ze sudiček musela být vždy 
doma a udržovat oheň v krbu, takže k dítěti 
nemohly nikdy přijít všechny tři…Musím se 
ještě dnes smát, když si bezvadný vtip 
vybavím. 

 Po mši svaté následoval výšlap na horu 
Prašivá, jenž byl zpestřen zastaveními u vy-

Prašivá 2016, aneb Sestra Země volá ke mně!
braných stromů majících na sobě připnuté 
(na bílém zalaminovaném papíru) zajímavé 
myšlenky  papeže Františka z encykliky 
"Laudato si". Třetím bodem, který je třeba 
vyzdvihnout, je pak samotný odpolední 
program, připravený u kostelíka sv. Antonína 
Paduánského. Ani letos nechybělo mnoho 
zajímavých stanovišť.  Celkem jich bylo 25. 
Všechny úkoly, které děti plnily, byly 
zaměřeny na ochranu přírody. Umožnily 
nahlédnout na Boží stvoření tak, jak je ve své 
encyklice "Laudato si"  popsal papež 
František. 

Pečlivě zpracované byly informační 
brožury jednotlivých stanovišť, do kterých 
děti sbíraly razítka za každý splněný úkol. 
Ráda bych Vám, jen pro ukázku, jak výborně 
bylo vše promyšleno, a připraveno, popsala 
tři zastavení, ze kterých jsme byli nejvíce 
nadšeni. Popis jsem převzala z knížečky, jež 
naše děti dostaly.  Bylo pro mě však 
nesmírně těžké vybrat pouze tři nejlepší 
stanoviště, neboť všechna byla naprosto 
fantasticky přichystána.

Stanoviště U Pána – v tichu kostela si 
můžeš uvědomit, odkud se všechno to, co je 
kolem nás, vzalo. Kdo za tím stojí? Ten, který 
chtěl mít zde všechnu tu krásu, která tě 
obklopuje, a samozřejmě chtěl mít i Tebe! Na 
chvíli se ztišit a přemýšlet, co Bůh stvořil, pak 
poděkovat a chválit jej za všechno, čím nás 
obdarovává.

Stanoviště Na kolotoči – speciální 
cyklokolotoč a další báječná netradiční kola 
k vyzkoušení pomohou vychutnat si 
stoprocentně ekologickou jízdu. Na tomto 
stanovišti si děti mohly za pomoci mapy 
vypočítat, kolik gramů CO2 se dostalo do 

ovzduší, než na Prašivou dojely, a také se 
dozvěděly více o uhlíkové stopě a oteplování 
planety

Stanoviště V pohybu Terénní služba 
Rebel, Charita Frýdek-Místek, si připravila 
setkání se čtyřmi živly Země. Děti mají 
možnost se seznámit, díky pohybové aktivitě, 
své zručnosti, obratnosti a motorice, s půdou, 
vzduchem, vodou a ohněm. Poznají, co na 
zem nepatří, jak třídit odpad, jak šetřit vodou, 
co způsobí oheň. 

Závěr pouti dětí patřil společné modlitbě 
a svátostnému požehnání, které udělil 
biskupský vikář pro pastoraci P. Vít Zatloukal. 

Doufám, že Pán Bůh požehná této skvělé 
akci i v dalších ročnících, zvláště pak všem, 
kteří ji připravili. Můj velký dík také patří paní 
Silvě, která zajistila autobus na Prašivou pro 
naší třineckou farnost. 

Prašivá je pro mě duchovně vydařeným 
setkáním dětí a mládeže s nesmírně 
zábavným a poučným programem.  Už teď 
se těším na další ročník. Chtěla bych tímto 
článkem povzbudit všechny, kteří ještě na 
Prašivé nebyli, aby neváhali a přidali se 
k našemu společenství v příštím roce.

Andrea Čalová
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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.

Vydej se na cestu

Dětská scholka DROPS

Zkoušky dětské scholy se 
i v novém školním roce budou 
konat vždy ve čtvrtek. Jelikož 
první čtvrtek v září se koná mše 
svatá na zahájení školního 
roku, tak první zkouška scholy 
se bude konat až ve čtvrtek 8.9. 
Přesný čas upřesníme v příštím 
vydání MOSTu.

RÉBUZ

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

Když někam cestujeme, většinou víme, kam se chceme dostat.

KŘ ÍŽ OVKY
Něco málo pro dlouhé prázdninové chvíle…

Život člověka může být taky jako cesta. Můžeme přemýšlet, kam moje cestička vede a kam bych chtěl dojít. 

A jestli se vydám po cestě, kterou nám ukazuje Ježíš.

Ježíš nám vypravuje v evangeliích různé příběhy lidí a ukazuje nám na nich, jak se máme chovat, abychom mohli 

jít cestou s ním. Jeden příběh je o ženě, která ztratila minci. Poskládej obrázky příběhu tak, jak jdou správně za 

sebou a příběh pak vyprávěj sám znovu. 

K obrázkům doplň správné texty:
ź Mám deset krásných stříbrných 

mincí!
ź No tedy! Jedna mince mi chybí!
ź Kde může být? Není pod skříní? 

Není...
ź Konečně! Zakutálela se pod 

lavici!
ź Hurá! Pojďte se podívat, našla 

jsem svoji minci!

Žena našla 
minci a měla...........
Stejně tak se Bůh raduje z každého, 
kdo chce jít po cestě za ním. A my se 
můžeme také RADOVAT!



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 272/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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Milí farníci, chtěla bych se s Vámi 
podělit o radost, kterou do našeho 
domu přinesly Světové dny mládeže. 
Do farnosti Leszna v Polsku přijel celý 
autobus mladých Italů na před-
program SDM w Krakově. My jsme 
pod svou střechu přijali tři Italy a už od 
první chvíle jsme věděli, že to bude stát 
zato. Přijeli o tři hodiny později, ale 
přivítání bylo moc pěkné. Začalo se 
modlitbou a zpěvem v kostele, pak 
jsme si své "děti" mohli odvézt. Jelikož 
manžel ani já neumíme anglicky, vzali 
jsme si na pomoc holky z třineckého 
spolča, které jim všechno ukázaly 
a pomohly nám do začátku, za což jim 
velice děkuji. V rámci předprogramu 
všichni mladí poznávají významná 
místa Polska. Vždycky ráno po snídani 
poutníci odcházeli a přijížděli kolem 
21. hodiny. Následovala společná 
modlitba s rodinami v místním kostele 
a pak jsme je vzali domů, kde dostali 
večeři a s pomocí holek ze spolča jsme 
povykládali. Jeden večer nás navštívil 

Milí farníci, chtěla bych se s Vámi podělit 
o radost, kterou do našeho domu přinesly 
Světové dny mládeže. Do farnosti Leszna 
v Polsku přijel celý autobus mladých Italů na 
předprogram SDM w Krakově. My jsme pod 
svou střechu přijali tři Italy a už od první 
chvíle jsme věděli, že to bude stát zato. Přijeli 
o tři hodiny později, ale přivítání bylo moc 
pěkné. Začalo se modlitbou a zpěvem 
v kostele, pak jsme si své "děti" mohli odvézt. 
Jelikož manžel ani já neumíme anglicky, vzali 
jsme si na pomoc holky z třineckého spolča, 
které jim všechno ukázaly a pomohly nám do 
začátku, za což jim velice děkuji. V rámci 
před-programu všichni mladí poznávají 
významná místa Polska. Vždycky ráno po 
snídani poutníci odcházeli a přijížděli kolem 
21. ho-diny. Následovala společná modlitba s 
rodinami v místním kostele a pak jsme je 
vzali domů, kde dostali večeři a s pomocí 
holek ze spolča jsme povykládali. Jeden 
večer nás navštívil Otec Zdeněk Gibiec, díky 
němuž jsme se o klucích dozvěděli více 
a také byl jakýmsi můstkem mezi italskou 
a českou mládeží. Byl to opravdu pěkný 
večer, který se protáhnul do noci a ukončili 
jsme ho modlitbou a požehnáním Otce 
Zdeňka, za což mu patří velký dík.

Pro naši rodinu to bylo velké obohacení, 
neboť v našem domě byl klid, pohoda a také 
plno smíchu, když jsme se občas dorozu-
mívali nohama a rukama. I celé farní spo-
lečenství bylo jako jedna velká rodina. Bůh 
nám opravdu žehnal a doufám, že Boží 
milost v nás zůstane ještě dlouho. Určitě neli-
tujeme toho, že jsme poutníky přijali. Chtěla 
bych poděkovat všem, kdo jste v modlitbě 
mysleli na Světové dny mládeže v Krakově 
a prosím, modleme se za mládež i nadále. 
Potřebují to.

S pozdravem Silva

Jak už je v naší farnosti hodně let 
zvykem, vyrážíme s rodinami na pouť do 
Częstochové. Letos to bylo poněkud 
zvláštní. V roce Božího milosrdenství 
nám velkou službu prokázaly dvě farnice 
a mohli jsme jet do Częstochové zdarma. 
Chtěla bych jim takto vzkázat velký Pán 
Bůh zaplať. Když se v Mostě objevily 
informace o pouti do Częstochové, 
autobus byl během 14 dnů plný, a tak 
jsme museli objednat větší autobus (pro 
58 lidí). Velikým překvapením bylo, 
když z internetových stránek Jasné Góry 
"zmizela" pouť dětí, i když nám vše již 
dřívě potvrdili emailem a telefonicky. 
Musím říct, že to byla Boží vůle a my 
jsme si řekli, že v roku Božího mi-
losrdenství tam máme být. Nakonec to 
byla nádherná pouť. Každá rodina si 
zašla na mši svatou kdy chtěla, jelikož 
mše se slouží každou hodinu. Díky 
tomu, že se nekonala pouť dětí, bylo 
všude méně lidí a tak jsme si mohli 
posedět u obrazu Matky Boží Czę-
stochowské. Někteří mohli vidět jak se 
obraz zakrývá a za dvě hodiny zase 
odkrývá. Byl to opravdu požehnaný den. 
V modlitbách jsme mysleli na celou 
farnost, na každého, kdo nás prosil 
o modlitbu.

Na závěr bych chtěla říct, abyste si 
někteří nemysleli, že jsme sobci. Z pe-
něz, které jsme obdrželi od dvou paní 
z farnosti, jsme ještě pomohli i dvěma 
maminkám v těžké životní situaci, které 
jsou na pokraji chudoby.

Mám na vás všechny prosbu. Zkusme 
se podívat kolem sebe, zda neuvidíme 
někoho chudého, slabého a podejme mu 
pomocnou ruku. Vytvořit velké věci 
nebo vykouzlit někomu úsměv na tváři 
jde i z mála.

Silva

Jak už je v naší farnosti hodně let 
zvykem, vyrážíme s rodinami na pouť do 
Częstochové. Letos to bylo poněkud 
zvláštní. V roce Božího milosrdenství 
nám velkou službu prokázaly dvě farnice 
a mohli jsme jet do Częstochové zdarma. 
Chtěla bych jim takto vzkázat velký Pán 
Bůh zaplať. Když se v Mostě objevily 
informace o pouti do Częstochové, 
autobus byl během 14 dnů plný, a tak 
jsme museli objednat větší autobus (pro 
58 lidí). Velikým překvapením bylo, 
když z internetových stránek Jasné Góry 
"zmizela" pouť dětí, i když nám vše již 
dřívě potvrdili emailem a telefonicky. 
Musím říct, že to byla Boží vůle a my 
jsme si řekli, že v roku Božího milo-
srdenství tam máme být. Nakonec to 
byla nádherná pouť. Každá rodina si 
zašla na mši svatou kdy chtěla, jelikož 
mše se slouží každou hodinu. Díky tomu, 
že se nekonala pouť dětí, bylo všude 
méně lidí a tak jsme si mohli posedět 
u obrazu Matky Boží Częstochowské. 
Někteří mohli vidět jak se obraz zakrývá 
a za dvě hodiny zase odkrývá. Byl to 
opravdu požehnaný den. V modlitbách 
jsme mysleli na celou farnost, na 
každého, kdo nás prosil o modlitbu.

Na závěr bych chtěla říct, abyste si 
někteří nemysleli, že jsme sobci. Z pe-
něz, které jsme obdrželi od dvou paní 
z farnosti, jsme ještě pomohli i dvěma 
maminkám v těžké životní situaci, které 
jsou na pokraji chudoby.

Mám na vás všechny prosbu. Zkusme 
se podívat kolem sebe, zda neuvidíme 
někoho chudého, slabého a podejme mu 
pomocnou ruku. Vytvořit velké věci nebo 
vykouzlit někomu úsměv na tváři jde 
i z mála.

Milí farníci, dnes už víme, že děti 
z naší farnosti na tábor pojedou, 
a proto se na Vás obracím s prosbou 
o pomoc. Budeme velice vděční všem, 
kteří by chtěli přispět jak finančně, 
tak i třeba zakoupením potřebných 
věcí (např. sladkostí). Chtěli bychom 
dětem cenu tábora snížit. Své dary 
můžete dávat Otci Františkovi 
a Adrianovi. Velký Pán Bůh zaplať.

Kontakt: 
Silvie Kreželoková 605 325 749, 
s.krezelokova@seznam.cz

Milí farníci, dnes už víme, že děti z na-
ší farnosti na tábor pojedou, a proto se 
na Vás obracím s prosbou o pomoc. 
Budeme velice vděční všem, kteří by 
chtěli přispět jak finančně, tak i třeba 
zakoupením potřebných věcí (např. 
sladkostí). Chtěli bychom dětem cenu 
tábora snížit. Své dary můžete dávat Otci 
Františkovi a Adrianovi. Velký Pán Bůh 
zaplať.

Kontakt: 
Silvie Kreželoková 605 325 749, 
s.krezelokova@seznam.cz

Předprogram Světových dnů mládeže v Krakově Předprogram 
Světových dnů 

mládeže v Krakově

Częstochowa Częstochowa

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

Citáty a moudra

Citáty a moudra
Farní tábor

Hned první den 
s úsměvem

Farní tábor

Některé nemoci musí přijít 
proto, abychom se zastavili.

P. Vojtěch Kodet

Pomlouvajíc í  je  podobný 
housence, která leze po květech, 
zanechává na nich sliz a tím je 
zhnusuje.

 sv. Jan Maria Vianney

Ten, kdo si zvyká lhát v žertu, 
ten se vystavuje velkému ne-
bezpečí lži, která se posune k po-
mluvám.

sv. František z Assisi

Dobrý Bůh je tak moc ochoten 
odpustit, kdykoliv Ho o to pro-
síme, jako je matka ochotná 
vytáhnout své dítě z ohně.

sv. Jan Maria Vianney

Důvěřujte jako bez rozumu 
v Eucharistii a v Pannu Marii 
a uvidíte, co jsou to zázraky.

sv. Jan Bosco

Některé nemoci musí přijít 
proto, abychom se zastavili.

P. Vojtěch Kodet

Pomlouvající je podobný hou-
sence, která leze po květech, 
zanechává na nich sliz a tím je 
zhnusuje.

 sv. Jan Maria Vianney

Ten, kdo si zvyká lhát v žertu, 
ten se vystavuje velkému ne-
bezpečí lži, která se posune k po-
mluvám.

sv. František z Assisi

Dobrý Bůh je tak moc ochoten 
odpustit, kdykoliv Ho o to pro-
síme, jako je matka ochotná 
vytáhnout své dítě z ohně.

sv. Jan Maria Vianney

Důvěřujte jako bez rozumu 
v Eucharistii a v Pannu Marii 
a uvidíte, co jsou to zázraky.

sv. Jan Bosco

Také v letošním roce se v naší farnosti 
konal den dětí, který byl pro celé 
rodiny. Pro děti byl připraven program 
v podobě stanovišť, kde měly plnit dané 
úkoly, poté se mohly těšit na vytoužený 
skákací hrad. Rodiče si mezitím mohli 
posedět, dát si kávu a zákusek, či 
povykládat s přáteli. Jsem velice ráda, 
že přišel velký počet dětí, které v tomto 
roce přistoupily k 1. svatému přijímání. 
Čím jsme byli mile zaskočeni, byl 
celkový počet dětí, až 52. Zavítali mezi 
nás i naši Otcové, za co jim velice 
děkuji. Nakonec si děti opekly párky 
a unavené odcházely domů.

Chtěla bych poděkovat třinecké a dě-
kanátní mládeži, že přišli a obětovali 
svůj čas dětem. Velký dík patří našim 
kněžím, kteří mě podporují v akcích 
s dětmi. Chtěla bych poděkovat i vám 
farníci za každou modlitbu, za slovo 
podpory. Skutečně mě potěší, že když 
mě uvidíte, tak rádi povykládáte 
a podpoříte mě v další práci, i když už 
teď v Třinci nebývám často. Velký Pán 
Bůh zaplať všem a na podzim se těším 
na setkání s Vámi u drakiády.

Silva
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Den dětí Den dětí

Otec Zdeněk Gibiec, díky němuž jsme 
se o klucích dozvěděli více a také byl 
jakýmsi můstkem mezi italskou 
a českou mládeží. Byl to opravdu 
pěkný večer, který se protáhnul do noci 
a ukončili jsme ho modlitbou a po-
žehnáním Otce Zdeňka, za což mu 
patří velký dík.

Pro naši rodinu to bylo velké obo-
hacení, neboť v našem domě byl klid, 
pohoda a také plno smíchu, když jsme 
se občas dorozumívali nohama a ru-
kama. I celé farní společenství bylo 
jako jedna velká rodina. Bůh nám 
opravdu žehnal a doufám, že Boží 
milost v nás zůstane ještě dlouho. 
Určitě nelitujeme toho, že jsme pou-
tníky přijali. Chtěla bych poděkovat 
všem, kdo jste v modlitbě mysleli na 
Světové dny mládeže v Krakově a pro-
sím, modleme se za mládež i nadále. 
Potřebují to.

S pozdravem Silva

Zveme všechny srdečně na mši svatou 
na zahájení školního roku. Tato mše svatá 
se bude konat ve čtvrtek 1.9.2016 v ob-
vyklém čase - tedy v 17.00. S Božím 
požehnáním se nám bude jistě startovat 
veseleji. 

Na společenství modlitby se těší mu-
zikanti a P. Adrian.

Silva



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pořad bohoslužeb v prosinci

Úmysly apoštolátu 
modlitby – prosinec 2014

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

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

a

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

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

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

Slavnost Narození Páně

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

z vigilie Slavnosti Narození Páně - 15.30 
česko-polsky.

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

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

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

+ Pondělí 28.12.2015 – svátek sv. Mláďátek, 
mučedníků.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nedělní liturgie 

v lednu

Pořad bohoslužeb v prosinci

Pořad bohoslužeb v prosinci
+ Poslední neděle v měsíci - Mariánské

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

s dalšími farnostmi v naší zemi za český 
národ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Příští číslo MOSTu 
vyjde 4. září 2016. 

Příspěvky můžete zasílat 
do 24. srpna 2016.

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

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.

20. neděle v mezidobí (14.8.)
1. čtení: Jer 38,4-6.8-10; 2. čtení: Žid 
12,1-4; Evangelium: Lk 12,49-53
Žalm: odp. Hospodine, na pomoc mi 
pospěš.
ref. Panie mój, Boże, pośpiesz mi 
z pomocą.

21. neděle v mezidobí (21.8.)
1. čtení: Iz 66,18-21; 2. čtení: Žid 12,5-
7.11-13; Evangelium: Lk 13,22-30
Žalm: odp. Jděte do celého světa 
a hlásejte evangelium.
ref. Całemu światu głoście Ewangelię.

22. neděle v mezidobí (28.8.)
1. čtení: Sir 3,19-21.30-31; 2. čtení: 
Žid 12,18-19.22-24a; Evangelium: Lk 
14,1.7-14
Žalm: odp. Bože, ve své dobrotě ses 
postaral o chudáka.
ref.  Ty dobry Boże biednego 
ochraniasz.

23. neděle v mezidobí (4.9.)
1. čtení: Mdr 9,13-18; 2. čtení: Flm 9b-
10.12-17; Evangelium: Lk 14,25-33
Žalm: odp. Pane, tys nám býval 
útočištěm od pokolení do pokolení.
ref. Panie, Ty zawsze byłeś nam 
ucieczką.

Nedělní liturgie
v srpnu

Pořad bohoslužeb v srpnu
§ §Neděle 7.8.2016 – 19. neděle v me- První pátek v měsíci – litanie 

zidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a zasvěcení Božskému Srdci Ježí-
a 17.00 česky. šovu.

§ §Úterý 9.8.2016 – svátek sv. Terezie Mše svatá v Domově pro seniory 
Benedikty od Kříže, panny a mu- na Sosně je každý pátek v 15.30 
čednice, patronky Evropy hodin. Půl hodiny před začátkem 

§ mše svaté je možno přistoupit ke Středa 10.8.2016 – svátek sv. 
svátosti smíření.Vavřince, jáhna a mučedníka

§§ Mše svatá v Nemocnici Sosna je Neděle 14.8.2016 – 20. 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 §Pondělí 15.8.2016 – Slavnost 
smíření.Nanebevzetí Panny Marie.

§Mše svatá v domě POHODA je §Neděle 21.8.2016 – 21. 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 24.8.2016 – svátek sv. 
Bartoloměje, apoštola

§Neděle 28.8.2016 – 22. neděle 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 česky, 
8.00 a 17.00 polsky.

§Pátek 2.9.2016 – první pátek 
v měsíci.

§Neděle 4.9.2016 – 23. 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 Nej-
světější Svátosti Oltářní a svátost-
né požehnání.

§Poslední neděli v měsíci – Mari-
ánské večeřadlo. 

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

§V průběhu týdne mše svaté za-
čínají v 6.35 a 17.00 hodin. V pon-
dělí, 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 Ko-
runky k Božímu Milosrdenství.

Apoštolát modlitby 
srpen 2016

Nebeský Otče,

kladu před tebe celý dnešní den a ve 

spojení se tvým Synem, který ve mši 

svaté neustále zpřítomňuje svou 

oběť za záchranu světa, ti v něm 

nabízím své modlitby, práce, utrpení 

i radosti. Duch svatý, který vedl 

Ježíše, ať je i mým průvodcem 

a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. 

Spolu s Pannou Marií, Matkou na-

šeho Pána a Matkou církve to vše-

chno 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 ohro-

ženým v jejich sebeuvědomění.

2. Úmysl misijní: Aby církev v La-

tinské Americe a Karibiku s obnove-

nou 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!


