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Hospodin odvrhuje Saula

(pokračování na str. 3)

Když se Samuel obrátil k odchodu, uchopil Saul cíp jeho pláště a ten se odtrhl. Samuel mu řekl: „Dnes od tebe 
Hospodin odtrhl izraelské království a dal je tvému bližnímu, lepšímu, než jsi ty.“

1 Sam 15,27-28
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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.... 

Takim oto cytatem można było 

nazwać spotkanie chórów mieszanych 

Gloria z parafii pw św. Michała 

Archanioła z niedalekiego Goleszowa 

oraz naszego chóru parafialnego Lau-

damus. Kiedy nadszedł list z Konsulatu 

RP w Ostrawie o przyznaniu dotacji na 

organizację tego spotkania, bardzo się 

ucieszyłem. Myśl bowiem tego wspól-

nego spotkania pojawiła się już bardzo 

dawno, ale brakowało potrzebnego 

impulsu, żeby podjąć realizację tego 

zadania. W maju odbyło się pierwsze 

spotkanie organizacyjne a w czerwcu 

(dokładnie 12.6.) odbyło się pierwsze 

spotkanie w Trzyńcu. Trzeba powie-

dzieć, że chóry starannie ćwiczyły, żeby 

przy wspólnym śpiewaniu było jak 

najlepiej. Chór Gloria pod batutą mgr 

Ewy Wigezzi-Skałka zaśpiewał podczas 

mszy świętej w naszym kościele para-

fialnym, a po zakończeniu mszy świętej 

wspólnie zaśpiewaliśmy kilka pieśni... 

No, było to przeżycie i myślę, że nie tylko 

nam chórzystom pojawiła się łezka 

w oku. I właśnie z tego wspólnego śpie-

wania na chwałę i uwielbienie naszego 

Boga trzeba się cieszyć. Po uroczystym 

śpiewaniu zaprosiliśmy chór Gloria do 

domu PZKO w Lesznej Dolnej, gdzie 

zjedliśmy wspólnie smaczny obiad. Nie 

brakowało również wzajemnych roz-

mów oraz wspólnej zabawy i śpiewania. 

Drugie spotkanie w Goleszowie od-

było się 11 września. Podobnie jak 

w czerwcu dopisała pogoda i humor. 

Scenariusz spotkania tym razem w od-

wrotnych rolach. Zaśpiewaliśmy pod-

czas mszy świętej o godz. 11-tej, a po 

mszy znów odbył się krótki koncert 

połączonych chórów Laudamus i Gloria. 

Takim oto cytatem można było 
nazwać spotkanie chórów mieszanych 
Gloria z parafii pw św. Michała 
Archanioła z niedalekiego Goleszowa 
oraz naszego chóru parafialnego Lau-
damus. Kiedy nadszedł list z Konsulatu 
RP w Ostrawie o przyznaniu dotacji na 
organizację tego spotkania, bardzo się 
ucieszyłem. Myśl bowiem tego wspól-
nego spotkania pojawiła się już bardzo 
dawno, ale brakowało po-trzebnego 
impulsu, żeby podjąć realizację tego 
zadania. W maju odbyło się pierwsze 
spotkanie organizacyjne a w czerwcu 
(dokładnie 12.6.) odbyło się pierwsze 
spotkanie w Trzyńcu. Trzeba powie-
dzieć, że chóry starannie ćwiczyły, żeby 
przy wspólnym śpiewaniu było jak 
najlepiej. Chór Gloria pod batutą mgr 
Ewy Wigezzi-Skałka zaśpiewał podczas 
mszy świętej w naszym kościele para-
fialnym, a po zakończeniu mszy świętej 
wspólnie zaśpiewaliśmy kilka pieśni... 
No, było to przeżycie i myślę, że nie tylko 
nam chórzystom pojawiła się łezka 
w oku. I właśnie z tego wspólnego śpie-
wania na chwałę i uwielbienie naszego 
Boga trzeba się cieszyć. Po uroczystym 
śpiewaniu zaprosiliśmy chór Gloria do 
domu PZKO w Lesznej Dolnej, gdzie 
zjedliśmy wspólnie smaczny obiad. Nie 
brakowało również wzajemnych roz-
mów oraz wspólnej zabawy i śpiewania. 

Drugie spotkanie w Goleszowie od-
było się 11 września. Podobnie jak 
w czerwcu dopisała pogoda i humor. 

Śpiewajmy Panu razem pieśń nową...
Śpiewajmy Panu razem pieśń nową...

Květen - 
měsíc Panny Marie

Den za dnem, několik týdnů, ta stejná 

cesta, domy, stromy podél silnice, které 

již dobře znám. Přemýšlím, kdo tam asi 

bydlí, zda je v tom domě radost, nebo 

nějaké smutně prožité chvíle? Pak 

chvíli sleduji nebe, jestli není nad 

některým z domů třeba nějaké znamení 

v podobě anděla, nebo jiného obrazce, 

co dokáže obloha nad našimi hlavami 

vykouzlit. Hodina přemýšlení končí 

před jičínskou nemocnicí, kde do-

cházím se svým manželem. Někdo se 

možná pozastaví nad tím, proč to píšu. 

Dám hned odpověď. Vcházíme na 

onkologické oddělení radiologie. Plná 

čekárna lidí. Někteří se již známe, 

navzájem se pozdravíme, ba dokonce se 

na sebe usmějeme, tak jako bychom už 

čekali na chvíli, že se opět vidíme. 

Den za dnem, několik týdnů, ta stejná 
cesta, domy, stromy podél silnice, které 
již dobře znám. Přemýšlím, kdo tam asi 
bydlí, zda je v tom domě radost, nebo 
nějaké smutně prožité chvíle? Pak 
chvíli sleduji nebe, jestli není nad 
některým z domů třeba nějaké znamení 
v podobě anděla, nebo jiného obrazce, 
co dokáže obloha nad našimi hlavami 
vykouzlit. Hodina přemýšlení končí 
před jičínskou nemocnicí, kde do-
cházím se svým manželem. Někdo se 
možná pozastaví nad tím, proč to píšu. 
Dám hned odpověď. Vcházíme na 
onkologické oddělení radiologie. Plná 
čekárna lidí. Někteří se již známe, 
navzájem se pozdravíme, ba dokonce se 
na sebe usmějeme, tak jako bychom už 
čekali na chvíli, že se opět vidíme. 
Přicházejí nový pacienti, možná trochu 
rozpačitě usedají na volné místo. 
Rozmanitost věků, od mladých až po 
stařičké lidi. Každý s cílem a hlavně 
s pocitem uzdravit své tělo. A začíná 
opět to moje přemýšlení. Sleduji tváře 
kolem sebe a znovu si kladu ve svém 
nitru otázky sama pro sebe. Jak třeba to 
bude pokračovat s mladou manželkou, 
určitě už i  maminkou, kterou do-
provází její manžel. Celou dobu se drží 
za ruce, podívají se sem tam jeden 
druhému do očí, pousmějí se na sebe 
a trpělivě čekají na výzvu pána, nebo 
paní laborantky. V koutku sedí stařičký 
pán s hůlčičkou a je vidět na jeho tváři 
únavu, možná taky přemýšlí sám nad 
sebou, co to stáří přineslo a jak bude 

Notýsek

Notýsek

Benedikt XVI

Přicházejí noví pacienti, možná trochu 

rozpačitě usedají na volné místo. 

Rozmanitost věků, od mladých až po 

stařičké lidi. Každý s cílem a hlavně 

s pocitem uzdravit své tělo. A začíná 

opět to moje přemýšlení. Sleduji tváře 

kolem sebe a znovu si kladu ve svém 

nitru otázky sama pro sebe. Jak třeba to 

bude pokračovat s mladou manželkou, 

určitě už i maminkou, kterou do-

provází její manžel. Celou dobu se drží 

za ruce, podívají se sem tam jeden 

druhému do očí, pousmějí se na sebe 

a trpělivě čekají na výzvu pána, nebo 

paní laborantky. V koutku sedí stařičký 

pán s hůlčičkou a je vidět na jeho tváři 

únavu, možná taky přemýšlí sám nad 

sebou, co to stáří přineslo a jak bude 

dál. Svérázná žena, která pokaždé 

přichází do čekárny s mobilem na uchu, 

bez pozdravu. Pak už celý čas s mo-

bilem u ucha. Přemýšlím taky a myslím 

si, že je to její ochrana před strachem. 

Ano, už jsme u toho slůvka „STRACH“. 

Kolik jsme měli v životě myšlenek, 

které jsme nevyslovili ze strachu? To 

slovo je jako dobře připravený scénář 

a je z utrpení, bolesti z budoucnosti, ze 

smrti. Moje myšlenková fantazie pra-

cuje dál. Možná, že celá čekárna v tu 

chvíli přemýšlí o Bohu, bojí se ho, že ho 

oklamou, když na něho nepomysleli. 

Ale on je s nimi stále. Škoda, že ne-

nosíme při sobě nějaký malý notýsek, 

abychom si ty dny, když jsme měli 

strach, do něho zaznamenali. A když 

všechno dopadne dobře, tak ho každý 

den otevřít a přečíst těch pár řádků, 

abychom už na to nikdy nezapomněli, 

že jsme prosili i Boha o pomoc. Pomalu 

naše návštěva nemocnice končí, od-

jíždíme s manželem domů. Pokaždé se 

ještě rozhlédnu po čekárně a napadá 

mne ta jedna a tatáž věta, Bože buď 

k nim milosrdný. Opět míjíme cestou ty 

stejné domečky, ty stejné stromy kolem 

cesty, znovu pozoruji nebe, zda ne-

uvidím z bílých mraků nějaký obraz. 

Ještě pár týdnů se bude opakovat ta 

stejná cesta. I když tam potkávám 

nemocné lidi, už se těším na vzájemný 

pozdrav a milé pousmání.
Bože, buď k nám všem milosrdný.

dál. Svérázná žena, která pokaždé 
přichází do čekárny s mobilem na uchu, 
bez pozdravu. Pak už  celý čas s mo-
bilem u ucha. Přemýšlím taky a myslím 
si, že je to její ochrana před strachem. 
Ano, už jsme u toho slůvka „STRACH“. 
Kolik jsme měli v životě myšlenek, 
které jsme nevyslovili ze strachu? To 
slovo je jako dobře připravený scénář a 
je z utrpení, bolesti z budoucnosti, ze 
smrti. Moje myšlenková fantazie pra-
cuje dál. Možná, že celá čekárna v tu 
chvíli přemýšlí o Bohu, bojí se ho, že ho 
oklamou, když na něho  nepomysleli. 
Ale on je s nimi stále. Škoda, že ne-
nosíme při sobě nějaký malý notýsek, 
abychom si ty dny, když jsme měli 
strach, do něho zaznamenali. A když 
všechno dopadne dobře, tak ho každý 
den otevřít a přečíst těch pár řádků, 
abychom už na to nikdy nezapomněli, 
že jsme prosili i Boha o pomoc. Pomalu 
naše návštěva nemocnice končí, od-
jíždíme s manželem domů. Pokaždé se 
ještě rozhlédnu po čekárně a napadá 
mne ta jedna a tatáž věta, Bože buď k 
nim milosrdný. Opět míjíme cestou ty 
stejné domečky, ty stejné stromy kolem 
cesty, znovu pozoruji nebe, zda ne-
uvidím z bílých mraků nějaký obraz. 
Ještě pár týdnů se bude opakovat ta 
stejná cesta. I když tam potkávám 
nemocné lidi, už se těším na vzájemný 
pozdrav a milé pousmání.

Bože, buď k nám všem milosrdný.

Po wspólnym po-

siłku w odnowionej 

Czytelni Parafialnej, 

znów było słyszeć 

wspólne śpiewanie. 

Zadowoleni, pełni 

wrażeń i z pełnymi 

b r z u c h a m i  p o -

wróciliśmy około 

godziny 16-tej z po-

wrotem do Trzyńca. 

Myślę, że główny 

cel  spotkania – 

wspólne śpiewanie 

na chwałę Boga – 

był spełniony w stu procentach. Cieszę 

się, że przez to spotkanie, rozpoczęła się 

nowa współpraca tak bliskich przecież 

parafii. 

Chciałbym podziękować wszystkim 

chórzystom chóru Gloria oraz chóru 

Laudamus za liczne uczestnictwo. 

Pragnę też złożyć podziękowania dyry-

gentom pani Ewie i naszemu Geniowi, 

że wspólnie z naszym stowarzyszeniem 

podjęli się tego zadania. Spotkania te 

były współfinansowane w ramach 

funduszy polonijnych Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Wiesław Wania

Scenariusz spotkania tym razem w od-
wrotnych rolach. Zaśpiewaliśmy pod-
czas mszy świętej o godz. 11-tej, a po 
mszy znów odbył się krótki koncert 
połączonych chórów Laudamus i Gloria. 
Po wspólnym posiłku w odnowionej 
Czytelni Parafialnej, znów było słyszeć 
wspólne śpiewanie. Zadowoleni, pełni 
wrażeń i z pełnymi brzuchami powró-
ciliśmy około godziny 16-tej z powrotem 
do Trzyńca. 

Myślę, że główny cel spotkania – 
wspólne śpiewanie na chwałę Boga – był 
spełniony w stu procentach. Cieszę się, 
że przez to spotkanie, rozpoczęła się 

nowa współpraca tak bliskich przecież 
parafii. 

Chciałbym podziękować wszystkim 
chórzystom chóru Gloria oraz chóru 
Laudamus za liczne uczestnictwo. 
Pragnę też złożyć podziękowania dyry-
gentom pani Ewie i naszemu Geniowi, 
że wspólnie z naszym stowarzyszeniem 
podjęli się tego zadania. Spotkania te 
były współfinansowane w ramach 
funduszy polonijnych Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

 

Wiesław Wania

Renáta Karlová

Renáta Karlová
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(pokračování na str. 4)

Kříž v Českém Puncově

K zamyšlení ›
Jednoho sobotního večera, psal se 

rok 2013, když jsme se s „chlapama“ 
(Stasio, Jenda, Michal, Daniel) na kole 
vraceli domů, se Michalovi zrodila 
myšlenka inspirována odpoledním 
sledováním Tour de France udělat 
závod do Osůvek a cíl bude u Mariana 
Heczka. A tak jsme šlápli do pedálů. 
Když jsme pak Marianovi vyprávěli, 
jaký to byl závod, zmínil se, že nám chce 
něco ukázat. Ze staré skříně sundal 
(litinový) korpus Pana Ježíše, kde jej 
měl položený. Tehdy se zeptal: „Chlapi, 
není někde v okolí kříž, kde by se dál 
umístit korpus?" Stasio Kreželok 
odvětil: "Je jeden poničený kříž ne-
daleko mého domu.“ A tady to začalo.

Na jeden poslední pondělní večer 
v měsíci, tedy na společenství mužů 
přišel Daniel s tím, že v Puncově je starý 
zchátralý a pobořený kříž, který by 
potřeboval renovaci. Domluvili jsme 
se, že se na něj pojedeme v neděli kolem 
poledne po mši svaté podívat. Sjeli 
jsme se na vlakovém nádraží a několika 
auty dorazili k cíli. Vedle nás kousek od 
cesty stál na zemi polámaný betonový 
kříž u popraskaného podstavce. 
V duchu jsme si pomysleli: „No nazdar, 
to nebude vůbec snadné,“ Začali jsme 
se domlouvat co s tím. Opravit 
podstavec a na něj postavit nový kříž, 
nebo i podstavec strhnout a vyhotovit 

Hodnotový svět předchozích ge-
nerací znal tzv. sedmero hlavních 
hříchů - pýchu, lakomství, závist, 
hněv, smilstvo, nestřídmost, lenost. 
Postupem času se jejich obsah 
proměnil do dnešní podoby: z pýchy se 
stalo zdravé sebevědomí, z lakomství 
zákon ekonomiky; nestřídmost se 
povýšila na vyšší životní úroveň; závist 
v boj o spravedlnost; hněv ve zdravou 
reakci na nekorektní jednání druhých; 
smilstvo v prevenci proti neurózám; 
lenost se proměnila v prokrastinaci. 
Díky této moderní nomenklatuře 
zbavil se starý kontinent těžkých 
hříšníků. Připočteme-li k tomu ještě 
jiné, dnes už málo známé, skoro 
archaické pojmy jako hulvátství, které 
se změnilo ve svobodu projevu, 
okrádání definované jako svobodný 
trh, zanedbanou výchovu dětí jakožto 
tvorbu vlastního názoru potomstva, 
neúctu k tradici proměněnou ve 
vítězství zdravého rozumu a likvidaci 
pozitivních hodnot jakožto zbavení se 
předsudků, nacházíme se v aktuálně 
nám známém prostředí uprostřed 
Evropy. K tomu dodám, že svoboda se 
povýšila na svévoli jednotlivce, 
tolerance se proměnila v ustupování 
zlu a korektnost v povinný názorový 
koridor.

Max Kašparů

vše nové? Z čeho vyrobit? Z kamene, 
kovu či ze dřeva, jak velké, kdo co 
vyrobí a jaké jsou naše finanční 
možnosti? Komu to tady patří? Mů-
žeme se vůbec pustit do rekonstrukce? 
Rozešli jsme se s nevyřešenou spoustou 
otázek. Uběhl nějaký čas a Daniel zjistil, 
že majitel pozemku, na kterém kříž 
stojí, s rekonstrukcí souhlasí, ale více se 
v této věci angažovat nechce. Samot-
nému dílu tedy nic nestálo v cestě. 

Na dalším společném setkání jsme 
uvažovali o kříži z leštěného přírodního 
kamene, ale to se ukázalo finančně 
nedostupné. Zvítězilo dřevo, což je 
i nejvěrnější připomenutí oběti našeho 
Pána Ježíše. Daniel zajistil technický 
výkres a vizualizaci, kterou připravil 
(designér) Zbygniew Kuchejda. Čas 
běžel jako voda. Korpus jsme měli, ale 
chyběla cedulka s nápisem INRI. Tu 
zajistil Stašek Klais, který věděl, že 
jednu takovou má a ta se velikostně 
i provedením ke korpusu velmi hodila. 
Vše nechal známým sochařem panem 
René Kowalczykem opískovat a vytvo-
řit na povrchu historicky vzhlížející 
patinu. 

Otec a syn, dva Petrové Čalovi si vzali 
na starost samotný kříž. Uběhlo dalších 
pár měsíců a kříž z modřínového dřeva 
o průřezu hranolu 20x15cm, dlouhý 2,5 
a široký 1,1 metrů byl připraven k mon-
táži. Stašek Kreželok vyrobil ocelové 
pouzdro na ukotvení kříže v betonovém 
základu. Jenda Pavlík, Rosťa Mladý, 
Stašek Klais, Daniel Jaś se synem 
Joachimem, Michal Kožuch a Stašek 
Kreželok se pustili do odstranění trosek 
původního kříže a vybetonování no-
vého podstavce. Na místě nebyla 
elektřina, tak museli všechno dělat 
ručně. Za pomoci těžkých kladiv 
rozmělnili trosky na drobnější suť, 
která se už dala naložit a odvézt. Chlapi 
dovezli materiály na betonování, v ko-
lečkách namíchali beton a vylili základ. 
Do základu zasadili masivní ocelové 
pouzdro. Pár týdnů jsme nechali beton 
zrát a v úterý 2. 8. 2016 jsme všichni 
společně kříž vztyčili. Šlo to jak po 
másle. Za necelé 2 hodiny byl kříž 
v pouzdře zalepen, zajištěn dvěma kol-
mými šrouby a zatěsněn proti dešťové 
vodě. Pár dnů nato ještě Stašek Klais 
s kamarádem panem Rudolfem Ko-
walczykem velmi esteticky obložili 

neděle 18. září 2016
Slavnost sv. Alberta Jeruzalémského, hlavního patrona farnosti

mše svaté v 6:30, 8:00, 10:00 a 17:00 hod.
adorace a svátostné požehnání v 16:30 hod.

farní festyn od 14:00 hod.

niedziela 25. września 2016
131 rocznica poświęcenia naszego kościoła parafialnego

msze święte o godz. 6:30, 8:00, 10:00 i 17:00
adoracja i błogosławieństwo sakramentalne o godz. 16:30

betonovou patku kříže říčními oblázky. 

V úterý 13. 9. 2016 po večerní mši 
svaté, dalo by se říci už na vigilii 
Povýšení svatého kříže, Otec František 
kříž posvětil. Sešlo se nás tam asi 25 
lidí. Pomodlili jsme se společně 
Korunku k Božímu milosrdenství, uctili 
kříž a pozorovali krásný západ slunce. 
Vzápětí se začala v našem kostele 
organizovat pravidelná měsíční pouť. 
Každý 13. den v měsíci se půjde modlit 
skupinka lidí k tomuto kříži korunku. 
Přijďte také, všichni jste srdečně zváni. 

Jsme vděční, že se obnova kříže 
podařila ke chvále a slávě Pána Ježíše 
Krista a povzbuzení zbožnosti lidu.

Za společenství mužů 

Petr a Daniel
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 Jak to všechno dopadlo? Nu dobře. 
I přes špatné vyhlídky, hlavně co se 
počasí týče, vše dopadlo dobře. Je na 
místě hlavně poděkovat Pánu Bohu 
a všem, kteří k němu vyslali nějakou tu 
modlitbu či prosbu. Pokud se dějí 
zázraky, bylo počasí v nedělní od-
poledne vskutku velkým viditelným 
zázrakem...

I přes trošku menší účast, mám za to, 
že kdo přišel nelitoval. Opět bylo při-
praveno občerstvení ve stáncích – 
koláče, zákusky, káva, nealko, pivo 
a k jídlu Albertův gulášek a kuřátko 
z farní zahrádky... Pro děti, kromě už 
tradičních atrakcí ve formě skákacích 
hradů a trampolíny, byly připraveny 
hry a soutěže pod názvem „Cesta kolem 
světa”. Kapela, která hraje s dětskou 
scholou DROPS připravila pro všechny 
děti společné zpívání, nechyběla tra-
diční tombola a na konec bylo i spo-
lečné zpívání lidových a folkových 
písní. 

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se 
jakýmkoliv způsobem zapojili do pří-
pravy a organizaci festynu – všem, kteří 
pomáhali postavit stany a připravit 
technické zázemí, pomohli večer při 
uklízení, všem kteří prodávali ve 
stáncích a speciální poděkování patří 
mládeži, která opět připravila pro naše 
nejmenší super zábavu. Děkuji také 
našim Otcům za duchovní a finanční 
podporu. 

Závěrem snad už jen pozvánka na 
další dvě setkání v naší farnosti, které 
se uskuteční v prosinci. Začátkem 
prosince to bude setkání se sv. Mi-
kulášem a o svátcích vánočních při 
koledování u jesliček. Už teď Vás 
všechny srdečně zvu.

Wiesław Wania  

*  *  *

Kříž k nebi tam na Javorovém ční… 
Na svátek Povýšení svatého Kříže ve 

středu 14. září v 15.00 hodin se podařil 
zázrak, kterému předcházely dlouhé 
měsíce příprav a prací. Počasí toho dne 
bylo krásně slunečné a účast krásně 
hojná. 

Před odjezdem na Javorový jsme 
společně s Petrem vyzvedli z fary oltář, 
který má dlouhou poutní tradici a pak 
jsme i s Otcem Františkem vyrazili 
krásnou klikaticí se cestou lesem 
vzhůru ke kříži na Javorovém vrchu. 

Dílo se zdařilo, den svěcení byl 
úžasný a na tomto místě bych chtěl 
poděkovat všem, kdo se o to zasadili. 
Petrovi Čalovi za perfektní ozvučení, 
suprové schole za jejich zpěv pod 
vedením Wieslava Wani, dále tra-
dičnímu múzickému folkloru skupiny 
Javorový za hudební zpestření před a 
po mši svaté. Velké díky patří také 
Standovi Rudincovi za obstarání židlí 
pro celebranty, Petrovi Cymorkovi za 
dovezení poutního oltáře, Otci Roma-
novi za podávání svatého přijímání, 

Farní festyn 2016 

Beata Kraina

Pavla Golasowská

panu pastorovi Taskovi za pěkné 
kázání a jeho přítomnost na mši svaté, 
díky ochotným ministrantům Ondrovi 
a Dominikovi, díky Silvě za obstarání 
autobusové dopravy a zajištění slad-
kého občerstvení, díky paní Kuffové za 
květiny, díky Rosťovi, že přišel a cestou 
na horu se modlil křížovou cestu, díky 
kabelové televizi, která natočila hezký 
záznam (ke shlédnutí je na stránkách 
www.ifktv.cz) a horské službě za 
pomoc s přípravami. Díky projek-
tantovi Jaroslavu Holubovi a zároveň 
mu gratuluji ke skvělému dílu. Díky 
všem firmám a všem dárcům, lidem, 
kteří přišli a kteří se za to všechno 
modlili. Velké díky Otci Františkovi za 
sloužení mše svaté městu a farnosti. 

Největší dík, a to mi jistě dáte všichni 
za pravdu, patří našemu skvělému 
Bohu v nebesích, že to jistil shora a dílu 
požehnal, takže díky Pane za ten 
krásný dar! 

Kéž bychom se mohli za rok u toho 
našeho kříže sejít znovu a mše svatá na 

Javorovém se stala 
tradicí. A na závěr 
bych ještě doplnil, 
že v předvečer to-
ho krásného dne, 
o kterém jsem psal, 
jsem měl možnost 
zažít svěcení kříže 
v Českém Puncově 
a rovněž děkuji re-
alizátorům za tak 
krásné dílo. 

Miloš Cienciala 
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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

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

Příměstský farní tábor 2016 ve znamení krádeže i odpuštění
V pondělí 22. srpna jsme se poprvé 

všichni sešli v 8 hodin před farou, 
abychom začali netradičně letní pří-
městský tábor. Nesměla chybět mod-
litba a také pár seznamovacích her a už 
byl čas vyrazit na autobusové sta-
noviště, kde jsme vyzvedli poslední dva 
členy naší výpravy a hurá do Gutů. 
Počasí se tvářilo všelijak, ale naše 
nálada neklesala a tak jsme po svačině 
vyrazili pěšky směr Řeka. Cesta uběhla 
rychle a tak jsme měli dost času udělat 
první zastávku na okraji Řeky a zahrát si 
několik her. Mimo jiné na kraby, ze 
kterých se v našem podání nakonec 
vyklubaly spíše kachny. Pak už jsme 
natěšení mířili do místní pizzerie, 
abychom naplnili naše břicha skvělou 
pizzou a také kofolou. Celý den vše 
krásně klapalo, déšť přicházel jen tehdy, 
když jsme zrovna byli pod střechou, 
jídlo bylo skvělé a hry, ve kterých jsme 
po obědě pokračovali, se dařily. Když 
v tom při jedné hře, kdy jsme, při-
znávám, neopatrně nechali odložené 
batohy bez dozoru, přijel kluk na kole, 
zastavil, chytl jeden batoh a už svištěl 
hezky dolů směr Střítež. Vedoucí Luki 
a Rosťa za ním sice vyběhli, ale marně 
ho honili, prostě ujel. Zjistili jsme, že to 
naštěstí nebyl batoh žádného z dětí, ale 
ouvej, byl to batoh Lukiho, který v něm 
měl veškeré doklady, hodně peněz 
a navíc naprosto nešťastně také tablet. 
Okamžitě volal na policii, všichni jsme 
byli u toho. Popis pachatele měl bohužel 
dodat až další den, tak si alespoň na 
papír napsal naše postřehy. Nebylo nám 
veselo, ale víc jsme dělat nemohli. Tak 
jsme šli hrát další hru, ale ani při té nám 
štěstí nepřálo. Pro změnu totiž vedoucí 
Rosťa spadl tak nešikovně, že si roztrhl 
nejen kalhoty, ale také koleno, ach jo. 
Pro jistotu jsme už žádnou akční hru 
nehráli a všichni kromě Lukiho a Rosti, 
kteří jeli autem do nemocnice na šití 
Rosťova kolena, jsme odjeli autobusem 
zpět do Třince, abychom alespoň 
všechny děti předali v pořádku zpět 
jejich rodičům.

V úterý jsme bohužel bez Rosti 
vyrazili do Bohumína do akvaparku 
a také na prolézačky. Dorazili jsme na 
místo a šlapali směrem k akvaparku, 
když v tom najednou začala zvonit 
telefonní budka, kolem které jsme 
procházeli. Byli jsme pěkně překvapení, 
ale nedalo nám to a Luki telefon zvedl. 
A ouha, byl to zloděj z předešlého dne. 
Prý, že nás sleduje a jestli chce Luki 
batoh a všechny věci ještě někdy vidět, 

Charitní okénko
Již druhý v tomto roce sběr kol pro 

Afriku proběhne v období od 12.9. 
do 23.9. v  Třinci na ulici Lidická 
1272,  vždy v úřední hodiny 
kanceláře Charity Třinec a to 
v pondělí a středu od 8:00 do 16:00, 
v úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:00 
a v pátek 8:00 - 13:00 hodin.

Zveme vás do CHARITNÍHO 
BAZÁRKU v Třinci na Kamionce, ul. 
Přátelství 1009 (bývalá pošta) v 1. 
poschodí, kde si můžete za sym-
bolickou cenu vybrat oblečení jak 
dětské, tak pro dospělé osoby. Máme 
otevřeno v pondělí a středu od 8:00 
do 17:00 hodin a v úterý, čtvrtek 
a pátek od 8:00 do 15:00 hodin.

Do našeho obchodu můžete také 
přinést své vyřazené oblečení.

Můžete u nás také získat několik 
kusů oblečení na základě poukázky 
o hmotné nouzi, které vydává so-
ciální odbor města Třince.

Těšíme se na Vás v bazárku 
Charity Třinec

tak ať přijde v daný čas na místo 
vytyčené souřadnicemi a donese 5 000 
Kč, a hlavně ať je sám. To nás docela 
pobouřilo a tak jsme se rozhodli, že na 
místo půjdeme hezky všichni a zloděje 
chytíme, žádné placení! Do hodiny 
předávky zbývala spousta času, takže 
jsme se stihli pořádně vyřádit v akva-
parku a pak se posilnit skvělým oběděm 
v restauraci, která je až na samém 
vrcholu věže, hned vedle akvaparku a je 
z ní krásný výhled na Bohumín. Jako 
sladkou tečku jsme si dali zmrzlinu 
a vyrazili jsme na místo předání batohu. 
Mělo to být na druhém konci parku, ale 
zloděj nedorazil. Místo toho napsal 
Lukimu sms, že jestli budeme porušovat 
podmínky předání, tak batoh už ne-
uvidíme, a že se ještě ozve. Jaká smůla, 
ale pravdou bylo, že v neznámém terénu 
jsme se neodvážili rozdělit a tak jsme 
byli příliš nápadní a zloděj nás musel asi 
všechny vidět. Proto nedorazil a poslal 
sms. Rozhodli jsme se, že půjdeme 
aspoň na prolézačky a spravíme si 
náladu. Cestou jsme procházeli kolem 
kluka, který byl našemu zloději hodně 
podobný a tak to jednomu z táborníků 
nedalo a šel se ho zeptat co dělal 
předchozí den a kde byl. Odpověď byla 
jednoduchá, prý byl celý den doma. Nu 
co těžko někoho zpovídat, když není 
jisté, že to udělal právě on. Aspoň 
prolézačky nás opět rozveselily a roz-
dováděly, i vedoucí prolézali co mohli, 
pořádaly se závody v proběhnutí okruhu 
v největší prolézačce a vůbec, byla 
legrace. Zpět na vlakové nádraží v Třinci 
jsme dorazili všichni unavení, ale 
spokojení a těšili jsme se na další den. 

Ve středu jsme trávili náš čas u tety 
Silvy, kde jsme si to řádně užili. Přivítala 
nás vydatnou svačinou a poté začali 
nejprve táborníci rozdělení do skupin 
procházet třemi stanovištěmi, kdy se 
mohli nechat ošálit karetními triky, 
zahrát si kroket a konečně nádherně si 
vyzdobit skleničku barvami na sklo 
(někteří barvili skleničku za skleničkou 
v každé volné chvíli až do odjezdu). Když 
všichni zdárně absolvovali zábavné 
aktivity, přišla na řadu olympiáda. 
Soutěžilo se v chůzi na chůdách na čas, 
v hodu na přesnost, běhu na čas, skoku 
do dálky, skákání v pytli na čas a počtu 
přeskoků přes švihadlo během jedné 
minuty. Výkony všech byly krásné a tak 
se ocenění dočkali nejen vítězové, ale 
úplně všichni. Pak už byl čas na oběd. 
Teta Silva nám uvařila výtečný guláš. 
Mňam, ještě teď se olizuji. Potom jsme 

nechali táborníkům volný program, kdo 
chtěl zařádil si v bazénu nebo maloval 
další skleničky. Čas utekl jako voda, za 
chvíli už táborníci mířili opět ke svým 
rodičům. Zloděj se ten den neozval. 

Čtvrtek začal netradičně, všechny děti 
převzala od rodičů teta Silva a jediná 
vedoucí Verča, která poté, co všichni 
došli na zastávku pod kostelem a po-
modlili se, zmizela také. Důvod byl 
prostý. Táborníky čekal orientační běh 
a vedoucí museli být takticky rozmístěni 
a skryti na zrádných místech trasy tak, 
aby zabránili možnosti, že se někdo 
ztratí. Táborníci vyráželi ve skupinkách, 
tak aby byly věkově i zdatností co možná 
nejvyváženější. Přesto, že vyráželi 
s pětiminutovými odstupy, v poslední 
zatáčce se už navzájem doběhli a do cíle 
dorazili téměř zároveň. Díky zásahu 
vedoucí Evy se nikdo neztratil a tak 
mohla zábava pokračovat. Po lese 
a cestou k bowlingu se sbíraly, stejně 
jako předchozí dny (i tábory) nálepky, 
za které byla slíbená odměna. Pak už na 
nás čekal bowling a opět pořádná kofola 
na zahnání žízně a podporu výkonů při 
házení a míření. Všichni i ti nejmenší 
dvě hodiny bravurně kouleli a tak ne-
bylo divu, že opět výtečný oběd zmizel 
z talířů jako nic. Cestou zpět za rodiči na 
nás čekalo ještě překvapení v podobě 
výtečné zmrzliny. Byla to krásná tečka 
za vydařeným dnem, jen zloděj se opět 
neozval.

V pátek (náš poslední den) jsme 
vyrazili opět vlakem, tentokrát do 
Chotěbuze, kde jsme navštívili místní 
archeopark. Bylo to zajímavé, poučné 
a také interaktivní. Dobývali jsme hra-
diště, mohli jsme si vyzkoušet mletí 
mouky, pletení, práci archeologa, psaní 
a kreslení na voskové tabulky a také 
lukostřelbu. Viděli jsme různé typy 
staveb a dozvěděli jsme se hodně 
o životě našich předků, kteří na tomto 
kopci v Chotěbuzi skutečně kdysi žili, 
což mimo jiné dokazují pozůstatky 
obranných valů a příkopů. Konečně se 
také ozval zloděj. Lukimu nejen poslal 
dopis, ale dokonce ještě na recepci 
archeoparku poslal upřesňující sms, 
jejíž obsah nám sdělila paní prů-
vodkyně. K předání mělo dojít na 
prvním předhradí, Luki měl být opět 
sám, ale zloděj chtěl tentokrát už 10 000 
Kč. To jsme mu nehodlali prominout, 
tentokrát jsme terén díky prohlídce 
dobře znali a tak jsme se ve dvojicích 

(pokračování na str. 7)
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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.

Vzkříšení Lazara

RÉBUZ

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

Ve vesnici Betanie žila Marta, Marie a jejich bratr …(2). 

Byli to Ježíšovi přátelé. Jednou Lazar onemocněl a za-

krátko …(4). Všichni …(3), nejvíce jeho setra, a položili ho 

do hrobu. Byla to jeskyně a při ní ležel velký kámen. 

Když o tom uslyšel …(6), vydal se ihned na cestu do 

Betanie. Tam řekl Martě: "Já jsem vzkříšení a život, kdo ve 

mně …(5), i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří 

ve mně, neumřel navěky."  A vydal se s Marií a Martou ke 

hrobu Lazara. Spolu s ním šli jeho …(8) a plno dalších lidí. 

Před hrobem Ježíš přikázal, aby odstranili těžký …(7). 

Pak zvolal mocným hlasem: "Lazara, pojď ven!"

A Lazar …(1) a vyšel ven.

Správná slova z textu doplň do křížovky a přečti si 

tajenku. 

Něco málo pro dlouhé prázdninové chvíle…

Pozorně si prohlédni obrázky. Co mají společného? Dokážeš znovu vyprávět příběh podle obrázků?

Lazar byl ………(viz tajenka), protože Ježíš má 

moc i nad smrtí.



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 274/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 

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

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

Předprogram Světových dnů mládeže v Krakově

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

Farní tábor

Kříž na Javorovém

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

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

PORADNA PRO VZTAHY A RODINU a CHARITA TŘINEC

pořádá

BAZÁREK

dětského oblečení od 0-10 let (podzim – zima)

30 ks na osobu 

Co: Kočárky, postýlky, kola, autosedačky, vaničky, hračky, chodítka 

           a dětské lyže, zimní potřeby... 

Kde: Křesťanské středisko HUTNÍK, ul. Revoluční, Třinec

příjem věcí: 19. 9. 2016 od 9:00 do 17:00

prodej věcí: 20. 9. 2016 od 9:00 do 17:30

prodej věcí: 21. 9. 2016 od 9:00 do 17:00

výdej věcí: 22. 9. 2016 od 11:00 do 16:00

Tabulku pro sepsá nch věcí, najdete na webových stránkách Charity 

Třinec  www.charitatrinec.cz

Za každý kus oblečení vybíráme 1 Kč a za kočárek, sedačku, kola, 

trojkolky… 10 Kč. Přineste pouze vyprané, čisté, nepoškozené věci. 

Komplety sepnout spínacím špendlíkem.

í svý

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

Dne 14.9.2016 ve středu bude 
vysvěcený kříž na Javorovém 
a proto pojede autobus pro vás 
farníky z autobusového stanoviště 
Třinec od pekárny Illík ve 13.30 
hod. 

Kdo by měl zájem, ať se přihlásí 
n a  t e l .  č í s l e  6 0 5 3 2 5 7 4 9 ,  
s.krezelokova@seznam.cz. Ještě 
teď přesně nevím, zda pojede 
přímo na Javorový, nebo k lanovce, 
ale jak se budete přihlašovat, tak už 
bych měla vše vědět. Prosím vás 
o pochopení. Kdo by chtěl nějak 
přispět sponzorským darem na 
dopravu, budeme rádi.

Chtěla bych moc poděkovat 
Milošovi, že se pro tak velké dílo 
obětoval a věnoval tomu nespočet 
hodin.

Silvie Kreželoková

 

Z vody a Ducha Svatého se 

narodili: 

Pavel Svancar 

Sebastian Sikora 

Veronika Sližová 

Daniel Liberda 

Evelina Alžběta Misiarzová 

Nela Kožuchová 

Gabriel Klapsia 

Edita Kukuczová 

Svátost manželství přijali:

Tomáš a Jana Maryniokovi 

Marek a Jana Madejovi 

Václav a Lenka Kukuczovi

R.I.P.

Do věčnosti nás předešli:

Anna Holbojová 1932 

Marie Kellerová 1931 

Helena Zapletalová 1936 

Edward Olszowy  1949 

Alois Klais  1924 

Stanislav Mikler   1949 

Karel Pavlas    1940 

Zdeněk Kolařík   1948 

Josef Lysek    1941 

Jan Pecha    1955 

Marie Dytková    1934 

Helena Molitorová   1926 

Miroslav Turek    1946 

Marie Sikorová    1929 

Marie Kowalczyková   1923

Letos došlo k něčemu nečekanému, kdy 
jsme museli tábor dva týdny před ter-
mínem zrušit. Protože jsme ale nechtěli 
děti a rodiče zklamat, udělali jsme tábor 
příměstský, na kterém jsme s dětmi 
putovali.

Touto cestou bych chtěla poděkovat 
rodičům za to, že celou situaci pochopili 
a většina přijala náhradní plán. Velké 
poděkování patří Otci Františkovi a Otci 
Adrianovi za modlitby, podporu, pochopení 
a pomoc při financování. Velice bych 
chtěla poděkovat jedné rodině, která dala 
finanční hotovost a tak jsme mohli 
částečně pomoct financovat 3 děti ze 
sociálně slabších rodin. Opravdu velký dík 
patří Lukimu, Hedi, Evči, Verči, Dastovi 
a Monči, kteří pro děti udělali naprosté 
maximum. Děkuji Bohu, že nám dával sílu, 
odvahu a ochranu po dobu konání táboru. 
Opravdu všem upřímné "Pán Bůh zaplať" 
a dá-li Bůh, za rok se uvidíme na táboře 
zase. 

Silva

Prosím všechny členy Rodiny Ne-
poskvrněné o nahlášení obětovaných 
dnů pro Svatého otce za celý rok 2016 
a to do 15. října 2016. 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 mě nebo do 
zákristie. Všem Pán Bůh zaplať.

Anna Šišková

Rodina Neposkvrněné

takticky rozmístili kolem celého pro-
stranství. Ukryli jsme se v lese na valu 
a v obranném příkopu. Když se zloděj 
objevil, Luki zvolal: „Na něj!!!“ a my se 
vyřítili ze svých úkrytů a zloděje zdárně 
polapili, svalili na zem, a aby neutekl, 
svázali jsme ho lanem. Batoh u sebe ale 
neměl. Vzpíral se, avšak neměl šanci, 
nakonec začal prosit, že peníze po-
třebuje, protože nemá co jíst. Umřela 
mu maminka a taťka je ve vězení, on 
tady nemá ani žádné kamarády, protože 
utekl z domu až z Trutnova, kde 
všechno nechal a tady musí krást. Po 
uvážení jsme mu navrhli dohodu – on 
nám vrátí batoh i s celým obsahem, 
a my, nejen že nezavoláme policii, ale 
ještě ho vezmeme mezi sebe jako 
kamaráda a pozveme ho na oběd. Zloděj 
byl zaskočený naší nabídkou přátelství 
a bez váhání ji přijal. Cestou pro batoh, 
který měl nedaleko v úkrytu, jsme ho 
ještě bedlivě střežili, kdyby nás snad 
chtěl podvést, ale jakmile vrátil batoh se 
vším všudy Lukimu, tak jsme ho přijali 
mezi sebe, takže vše dobře dopadlo. 
Zjistili jsme, že se jmenuje Radek, že mu 
bude za pár měsíců 18 a pak si bude 
moct hledat práci. Vyklubal se z něj 
skvělý kluk, po dlouhé době se s námi 
pořádně najedl a nezkazil žádnou 
legraci. Při obědě byli také vyhlášení 
vítězové ve sbírání nálepek, kteří dostali 
sladký zmrzlinový pohár. Po obědě šlo 
pár odvážlivců vyzkoušet 7D kino, a jiní 
hráli karty. Závěrem jsme ještě dostali 
všichni nanuk, zařádili si na pro-
lézačkách a pak už jen společné foto 
u nádraží, cesta zpět do Třince a lou-
čení. Škoda, že to tak rychle uteklo… 

To jak se na táboře dětem líbilo, si 
můžete níže sami přečíst.

Sára
Pondělí: Bylo to fajn, užili jsme si to. 

Bavily mne hry, ale jak se stává, někdy 
někdo chce něco pro sebe, tak čorkne 
batoh a odjede. Taky se stane, že je úraz. 
Vedoucí upadl a bylo to na šití au au. 

Úterý: Bylo to úžasné, akvapark 
super. Na hřišti jsme se vyběhali, 
poskákali a taky byly úpaly.

Středa: Sídlili jsme v našem domečku. 
Bylo toho dost, měli jsme: workshopy, 
kroket, malování skleniček, kouzla 
a hry.

Čtvrtek: Měli jsme orientační běh. 
Bylo to super, jedenkrát jsme za-
bloudili, to nám naše Evča pomohla. 
Malá Terezka spadla a trochu se odřela 

a tak po 500 m všechny skupinky 
doběhly do cíle a pak jsme měli bowling, 
to bylo super. Dobrý oběd jako vždy 
takže super týden.

Bára Kajzarová
Úžasný táborový den. Velmi se mi 

líbila cesta z Gutů do Řeky, na které 
jsme hráli spoustu zábavných her. Celý 
tábor se mi moc líbil.

Patrik Klapsia
Nejvíce se mi líbilo v akvaparku 

s Benjaminem, hlavně byl nejlepší 
tobogán. Taky jsme šli s paní Silvou 
v Gutech na pizzu a cestou jsme si hráli. 
Pak se nás paní Silva zeptala, jakou 
chceme pizzu a my jsme si vybrali 
s Beňou šunkovou s kukuřicí. Měli jsme 
včera (čtvrtek) na oběd řízek a kaši 
s okurkovým salátem a těším se na 
dnešní den (pátek)… 

Lukáš Klapsia
Na táboře se mi nejvíc líbil akvapark, 

jak jsme tam plavali a řádili. Taky jak 
jsme šli na pizzu. Já jsem si vybral 
s kamarádkou Agátou Hawai. Moc se mi 
líbilo i na bowlingu, Verča nás fotila 
a paní Silva nám všem koupila kofolu. 
Pak jsme šli na oběd a všichni jsme si 
dali kuřecí řízek s bramborovou kaší. 
Vše se mi hrozně líbilo a těším se na 
další výlety s tetou Silvou.

Aga a Tomek
Bardzo nam się podobało, ale szkoda 

że było tak krótko i że nie pojechaliśmy 
do Zatoru. Mamy nadzieję, że za rok tam 
pojedziemy.

Úplně na závěr bych chtěla moc 

poděkovat všem dárcům díky, kterým 

mohly jet na tábor opravdu všechny 

děti, které chtěly. Děkuji také všem, 

kteří provázeli tábor modlitbou, také 

všem rodičům, kteří nám svěřili své děti 

a všem dětem za účast a nadšení. Velký 

dík patří také tetě Silvě, bez níž by tábor 

vůbec nebyl, zdravotnici Monči za čas, 

který nám věnovala a také všem 

vedoucím Lukimu, Hedi, Rosťovi a Evě 

za skvělou spolupráci a zábavu. Spe-

ciální poděkování patří znovu Lukimu 

za inscenaci celé krádeže ve spolupráci 

s kamarádem Tomášem (zloděj Radek) 

a také ochotné paní průvodkyni v ar-

cheoparku. Všem bez rozdílu velké Pán 

Bůh zaplať! 

Poděkování 
za farní tábor 

Vážení farníci,
chtěla bych vám oznámit, že od 

1.10.2016 bude opět otevřena farní 
knihovna v Domečku.  Provozní doba 
knihovny bude vždy v neděli od 9:00 - 
10:00. Seznam knih bude umístěn na 
farních stránkách www.trinec.farnost.cz.

Marcela Bazgierová 

(pokračování ze str. 5)



§ §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 6. listopadu 2016. 
Příspěvky můžete zasílat 

do 22. října 2016.

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

27. neděle v mezidobí (2.10.)
1. čtení: Hab 1,2-3;2.2-4; 2. čtení: 2 Tim 
1,6-8.13-14; Evangelium: Lk 17,5-10
Žalm: odp. Kéž byste dnes uposlechli 
jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!
ref. Słysząc głos Pana, serc nie 
zatwardzajcie.

28. neděle v mezidobí (9.10.)
1. čtení: 2 Král 5,14-17; 2. čtení: 2 Tim 
2,8-13; Evangelium: Lk 17,11-19
Žalm: odp. Hospodin zjevil svou spásu 
před zraky pohanů.
ref. Pan Bóg okazał ludom swe 
zbawienie.

Slavnost sv. Hedviky (16.10.)
1. čtení: Př 31,10-13.19-20.30-3; 2. čtení: 
1Tm 5,3-10; Evangelium: Mk 3,31-35
Žalm: odp. Blaze každému, kdo se bojí 
Hospodina.
ref. Błogosławiony, kto się boi Pana.

30. neděle v mezidobí (23.10.)
1. čtení: Sir 35,15b-17.20-22a; 2. čtení: 2 
Tim 4,6-8.16-18; Evangelium: Lk 18,9-
14
Žalm: odp. Hle, ubožák zavolal a Hos-
podin slyšel.
ref. Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.

31. neděle v mezidobí (30.10.)
1. čtení: Mdr 11,22-12.2; 2. čtení: 2 Sol 
1,11-2,2; Evangelium: Lk 19,1-10
Žalm: odp. Budu velebit tvé jméno, můj 
Bože, Králi.
ref. Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.

32. neděle v mezidobí (6.11.)
1. čtení: 2 Mak 7,1-2.9-14; 2. čtení: 2 Sol 
2,16-3,5; Evangelium: Lk 20,27-38
Žalm: odp. Až procitnu, Hospodine, 
nasytím se pohledem na tebe.
ref. Gdy zmartwychwstanę, będę widział 
Boga.

Nedělní liturgie
v říjnu

Pořad bohoslužeb v říjnu
§ §Neděle 2.10.2016 – 27. neděle v me- Každý pátek po ranní mši svaté a po 

zidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 večerní mši svaté vyjma prvního 
a 17.00 česky. pátku je výstav Nejsvětější Svátosti 

§Pátek 7.10.2016 – první pátek v mě- Oltářní s modlitbou Korunky k Bo-
síci. žímu Milosrdenství.

§ §Neděle 9.10.2016 – 28. neděle v me- První pátek v měsíci – litanie a za-
zidobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 svěcení Božskému Srdci Ježíšovu.

§a 17.00 polsky. Mše svatá v Domově pro seniory na 
§Neděle 16.10.2016 – Slavnost sv. Sosně je každý pátek v 15.30 hodin. 

Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Půl hodiny před začátkem mše svaté 
Slezska; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 je možno přistoupit ke svátosti smí-
a 17.00 česky. ření.

§ §Úterý 18. 10.2016 – svátek sv. Lu- Mše svatá v Nemocnici Sosna je 
káše, evangelisty. každou sobotu od 15.30 hodin. Půl 

§ hodiny před začátkem mše svaté je Neděle 23.10.2016 – 30. neděle v me-
možno přistoupit ke svátosti smíření.zidobí; 6.30 česky, mše svatá v 8.00 

§není, 10.00 mše svatá s udílením Mše svatá v domě POHODA je vždy 
svátosti biřmování, česky-polsky, 1. pondělí v měsíci v 10.00 hodin.
17.00 polsky; den modliteb za misie.

§Pátek 28.10.2016 – svátek sv. Šimona 
a Judy, apoštolů,

§Neděle 30.10.2016 – 31. neděle v me-
zidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 
a 17.00 česky.

§Úterý 1.11.2016 – Slavnost Všech 
svatých. 

§Středa 2.11.2016 – Vzpomínka na 
všechny věrné zemřelé, 15.30 mše 
svatá na starém hřbitově.

§Pátek 4.11.2016 – první pátek v mě-
síci.

§Neděle 6.11.2016 – 32. neděle v me-
zidobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

§Každou neděli půl hodiny před ve-
černí mší svatou je adorace Nej-
světější Svátosti Oltářní a svátostné 
požehnání.

§Měsíc říjen je zasvěcen modlitbě 
Posvátného růžence.

§Poslední neděli v měsíci  – Mariánské 
večeřadlo. 

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

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

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

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

Apoštolát modlitby 
říjen 2016

Nebeský Otče, 

kladu před tebe celý dnešní den a ve 

spojení se tvým Synem, který ve mši 

svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za 

záchranu světa, ti v něm nabízím své 

modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch 

svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým 

průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé 

lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou 

našeho Pána a Matkou církve to vše-

chno přináším jako svou nepatrnou 

oběť zvláště na úmysly Svatého otce 

a našich biskupů.

1. Úmysl všeobecný: Aby novináři 

při výkonu svého povolání byli vždy 

obdařeni úctou k pravdě a vytříbeným 

smyslem pro etiku.
2. Úmysl misijní: Aby Světový den 

modliteb za misie obnovil ve všech 

křesťanských společenstvích radost 

a odpovědnost za zvěstování evangelia. 
3. Úmysl našich biskupů: Ať se náš 

národ vrátí ke svým křesťanským 

kořenům a naši biskupové ať mají 

odvahu jasně se svým slovem vyjad-

řovat k problémům ve společnosti.

Svatý Františku Xaverský, oroduj za 

nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj 

za nás!


