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Namaszczenie Dawida na króla

Posłał więc i przyprowadzono go: był on rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. - Pan rzekł: Wstań i namaść 
go, to ten. Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Począwszy od tego dnia duch Pański 
opanował Dawida. 
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V krásnou slunečnou podzimní 

neděli 23. října 2016 naše farnost po 

roce opět přivítala našeho Otce 

biskupa Mons. Františka Václava 

Lobkowicze. Loni tady byl na vizitaci. 

Tentokrát během slavnostní mše svaté 

udělil Otec biskup svátost biřmování 

celkem 47 mladým třineckým farní-

kům. Poslední rok byl pro Otce 

biskupa velmi náročným obdobím ze 

zdravotního hlediska, během něhož 

absolvoval náročnou operaci a re-

habilitaci. Proto jsme měli všichni 

velkou radost z jeho osobní účasti na 

našem třineckém biřmování a Otci 

biskupovi všichni přejeme brzké úplné 

uzdravení. A  nyní  si udělejme takové 

shrnutí historie biřmování v posled-

ních desetiletích. Před nedělí 23. října 

2016 jsme měli v Třinci biřmování 

téměř pravidelně v soboty a to: 24. září 

2011, 29. dubna 2007 (výjimka - to 

bylo v neděli!), 28. května 2005, 

27. září 2003, 20. října 2001 

a 31. května 1997. Aneb Otec biskup 

Lobkowicz v Třinci biřmoval letos 

posedmé za posledních 20 let, kdy 

stojí v čele naší diecéze. Předtím, za 

dob olomoucké diecéze byla biřmová-

ní v letech 1993 (biřmoval arcibiskup 

Mons. Jan Graubner), 1990 (biřmoval 

pomocný biskup Mons.  Josef  

Hrdlička) a v roce 1982 (biřmoval 

biskup Mons. Josef Vrana). Po dobu 

správy třinecké farnosti Otcem 

Františkem Vrublem jsme měli zatím 

devět biřmování. Velká část redakce 

Třinecké biřmování 2016 v kontextu nedávných dějin farnosti 
Dnia 23 października 2016 roku 

w naszym kościele w Trzyńcu został 

udzielony Sakrament Bierzmowania 

młodym z naszej parafii.  My, młodzi, 

przyjęliśmy Ducha Świętego do 

s w o j e g o  s e r c a  i  s t a l i ś m y  s i ę  

wojownikami w obronie wiary. 

Otrzymaliśmy wielką odpowie-

dzialność i teraz także od nas zależy, 

jak będzie się rozwijać społeczeństwo 

parafialne w naszym kościele. Bardzo 

wszyscy się cieszymy, że Sakramentu 

Bierzmowania przyjechał nam udzielić 

ksiądz biskup we własnej osobie, że 

mógł z nami być w tym ważnym dla nas 

dniu. W imieniu wszystkich młodych, 

którzy przyjęli sakrament, chciałabym 

podziękować księżom Franciszkowi 

i Adrianowi za cierpliwość i wyro-

zumiałość w czasie rocznego okresu 

przygotowań. Chciałabym także 

podziękować pani Sylwie Krężelok, za 

pomoc z organizacją przebiegu całej 

uroczystości oraz chórowi kościel-

nemu LAUDAMUS, który pięknym 

śpiewem jeszcze pogłębił uroczystą 

atmosferę.

Krystyna Wania

ovšem vzpomíná na „své“ biřmování 

v červnu 1978, které tehdy uděloval 

nikoliv biskup, ale tehdejší admi-

nistrátor Apoštolské administratury 

českotěšínské P. Antonín Veselý, na 

základě zmocnění. Vzpomínáme si, že 

nás tam bylo opravdu hodně (mezi 

100-200…), jelikož se jednalo o první 

biřmování po delší přestávce – 

předtím se konalo v roce 1972. Kromě 

toho tehdy bylo mnohem více dětí než 

dnes i u prvního svatého přijímání… 

Kde jsou dnes všichni..? Navíc za 

komunismu bylo udělování této 

svátosti křesťanské dospělosti vzácné 

a ze strany státu nepříliš vítané. Na 

závěr historického exkursu si dovolím 

doplnění a zopakování kontextu 

„našeho“ biřmování i v roce 1978. Pod 

českotěšínskou apoštolskou admi-

nistraturu naše farnost patřila v letech 

1947-1977, po vynětí dvou vikariátů 

z vratislavské diecéze v roce 1947. 

Prvním apoštolským administrátorem 

jmenovaným přímo papežem Piem 

XII. byl P. František Onderek (1947 až 

+ 1962), druhým a posledním právě 

„náš“ světitel P. Antonín Veselý, ve 

funkci de iure 29.10.1962-30.12.1977, 

de facto ještě o nějaký čas déle včetně 

roku 1978. Poté jsme v Třinci patřili 

v letech 1978-1996 pod olomouckou 

arcidiecézi a nyní již 20 let jsme 

v diecézi ostravsko-opavské. Tato 

poslední informace je asi nošením 

dříví do lesa… 

Marian Kozok 

Farní rekolekce
Podzimní farni rekolekce

s otcem Czesławem Blochem

se uskuteční

od neděle 6.11.

do čtvrtka 10.11.2016.
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Ohlédnutí
Nastal podzim, večery se prodlužují 

a tu a tam se vzpomíná na čas letních 
dovolených a cestování. Mohou nás 
k tomu vést i různé informace ze 
zahraničí. Při pohledu tu a onde může 
nejeden televizní divák říci: já tam byl. 
Pak se může sáhnout po fotografiích či 
videozáznamu. Já jsem letos téměř 
necestoval s výjimkou tří dnů na 
Jesenicku na pozvání jedněch zná-
mých a bylo to moc hezké, úplně mi to 
stačilo. Ale vraťme se k zahraničnímu 
cestování. Mladá generace má pocit, 
že slyší nějaké hororové vyprávění, 
když slyší od generace starší o tom, jak 
se za socialismu spíše necestovalo. To 
byly zážitky čekat na devizový příslib 
a vízum, pokud člověk chtěl cestovat 
sám mimo bývalou NDR, Maďarsko či 
Polsko. A když přijel do Polska na 
návštěvu papež Jan Pavel II., bylo 
i Polsko neprodyšně uzavřeno. No 
a pak dramata na hranicích, celní 
a pasové kontroly... No škoda vzpomí-
nat. Já se k těm věcem nechci vracet, 
spíše vyjdu ze zahraničních cest 
a pobytů. Představte si, že přicestuje-
me třeba do Francie. Jsem sice občan 
České republiky, ale musím respekto-
vat vše, co je ve Francii zákonem. 
Mohou to být věci, které u nás nejsou, 
ale to mě na území Francie nijak 
neomlouvá. Poruším-li třeba dopravní 
předpis, který je ve Francii a není 
u nás, nemohu se při kontaktu s policií 
vymlouvat, že jsem Čech a tak mě 
francouzská ustanovení nezajímají. 
Dopustím-li se dopravního přestupku 
a budu-li pokutován, nemohu se 
vymlouvat na to, že u nás se za takový 
přestupek platí mnohem méně a tak tu 
cenu prostě nezaplatím. Jsem-li na 
území Francie, či Německa, či USA, 
pak i jako Čech jsem podřízen záko-
nům, které tam platí. Slyšel jsem už 
vícekrát stesky některých lidí, že byli 
usměrňováni třeba v kostelích 
a katedrálách. Chodili si tu a tam, 
hlasitě se bavili, všude všecko chtěli 
fotografovat a při kontaktu s pořádko-
vou službou se bránili tím, že jsou 
nevěřící. Nikdo nevěřícím vstup do 
kostela nezakazuje, ale musí brát na 
vědomí, že tam nemohou dělat co 
chtějí a chovat se jak chtějí. Je to už 
dávno, kdy jsem byl s jednou poutní 
výpravou v Římě. Byli jsme v podzemí 
baziliky sv. Petra, kde jsou pohřbeni 
papežové. Byly tam cedulky zakazující 
fotografování. Na jedné části chodby 
byla plenta, zakazující vstup, asi se 

tam něco opravovalo. No nebyla by to 
jedna naše paní, která vběhla za plentu 
a bylo vidět zablesknutí fotoaparátu. 
V momentě stál u ní zřízenec baziliky, 
fotoaparát jí vzal tak obratně, že se 
nestačila divit a nebral vůbec ohled na 
srdceryvný až hysterický pláč, otevřel 
aparát, vytáhl film a vrátil jí obojí. 
Prostě když je zákaz fotografování, tak 
je zákaz fotografování. Stručně: mohu 
být nevěřící, ale musím respektovat 
pořádek místa, na němž se nacházím. 
To je někdy těžké pochopit účastní-
kům bohoslužeb svatebních a pohřeb-
ních, kdy mají pocit, že si mohou 
dovolit vše, co chtějí. Fotografové 
chtějí všude běhat a vše fotit a ani jim 
nenapadne, že ruší bohoslužbu. Musí 
si uvědomit, že kostel není jejich 
fotoateliérem, kde si mohou dělat co 
chtějí. Taky jsem už zažil nejednou 
otázku snoubenců, smějí-li si udělat 
takovou či onakou výzdobu. Doma či 
v restauraci zajisté, ale kostel je 
posvátný prostor a věšet všelijaké 
kytičky a mašličky po lavicích... já 
nevím, ale nábytek se nezdobí. To jsou 
zbytky všelijakých seriálů, dalekých od 
reality. Nevím, jestli se zdobí židle 
u soudu, kde probíhají rozvody...

A ještě jedna perlička, kterou jsem 
zaslechl při vzpomínkách z dovolených 
nejednou. Někteří naši turisté a pout-
níci byli v zahraničí nemile překvape-
ni.

Do různých kostelů či církevních 
budov, klášterů prostě pro své obleče-
ní nebyli vpuštěni. Opět zapomněli, že 
kostel je posvátným místem, ve 
kterém i svým zevnějškem dávám 
najevo svou úctu k tomuto místu. 
Pletu-li si chrám s pláží, nebudu tam 
prostě vpuštěn. A tak se museli před 
vstupem balit do různých plachet 
a holá ramena zakrývat všelijakými 
šátky. Znám frázi, že je prý důležité, co 
mám v srdci, ne na sobě. A slyšel jsem 
na to jednu zajímavou odpověď: 
Všechno, co je uvnitř se vždy logicky 
odrazí i na zevnějšku. Nemám-li 
v sobě dohromady nic kulturního 
a lidsky na úrovni, pak půjdu třeba na 
svatbu, pohřeb, nebo i na nedělní mši 
svatou v odřených riflích a botaskách, 
zatímco do tanečních se dokážu 
vymódit až radost pohledět. Snad by 
bylo dobré i připomenout, že nahota, 
či polonahota nikdy nebyla projevem 
módy. Svou úpravou dávám Bohu (!!!) 
na vědomí - ani mi za to nestojíš, účast 
na bohoslužbě je pro mě asi jako 

fotbalový zápas či šichta v továrně. 
Nezapomeňme, že nejdůležitějším je 
tady Bůh a to i při svatbě, pohřbu, jiné 
bohoslužbě či dokonce i tehdy, když se 
v kostele žádná bohoslužba nekoná. 
Dejme si i na tom záležet, nebudeme 
tak často překvapeni v zahraničí, 
protože Bůh je úplně stejný v bazilice 
svatého Petra, či v kterémkoliv farním 
kostele či kapli. Inu: šaty do jisté 
a dost veliké míry dělají člověka. 
Zvířátka se neoblékají, pokud nejsou 
(třeba pejskové) násilím baleni do 
všelijakých svetříčků a kombinéz. 
Člověk, který tu a onde přichází pěkně 
upravený a nechová se suverénně, 
vždy vyvolá příjemnou atmosféru a je 
vždy vítaný. No a v zahraničí taky 
reprezentuje kulturu a úroveň země, 
ze které přichází.

P. František

Ničemný dav pokřikuje:
Nechceme kralování Krista
ani jeho křest nám, není třeba k spáse! 
Hle, Židé v celé své kráse.

Jeho krev na naše ruce!
Tak skončí kralování 
rádoby Božího syna!
Však neví, jak splacena bude jejich vina.

My však Tě, Ježíši, nadšeně pozdravujem
jako Nejvyššího Krále světa.
Jsi náš Pán a Bůh...
toť nekonečná věta.

I když Tě Židé nepřijali,
čekajíc stále na Mesiáše,
my voláme „Sláva!“,
neboť Tvé milosrdenství je i naše.

Přijímáme Tvé kralování
i insignie Krále,
vždyť Tvé srdce milující
je tady s námi stále.

A bije s velebností
k oslavě Otce, jenž pravdu dlí od Trůnu
Nebeského.
V jednotě s kralováním Syna
Duchem Svatým ... POMAZANÉHO.

AVE

Rudinec Stanislav  

REX JUDEI
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Putování po Svaté zemi

Na pouť do Svaté Země jsme odjížděli 
s touhou poznat místa, která byla kdysi 
svědky pozemského vykupitelského 
působení Božího syna, Pána Ježíše. 
Všechny biblické příběhy se nám staly 
mnohem více konkrétní a dá se říct, že 
nyní si už během čtení nebo poslechu 
nějakého příběhu z evangelia umíme 
představit ona místa. Ano, místa se za 
dva tisíce let změnila – ale kraj je to 
pořád ten stejný. Kromě toho jsme tam 
tak nějak silněji pocítili Boží velikost, 
blízkost a lásku Boží k nám. Skvělá byla 
i atmosféra naší poutní skupiny, 
společně jsme se modlili i bavili. Nikdy 
jsme na cestách nezažili krásnější 
a úžasnější chvíle. Byla to asi cesta 
našeho života. Nejvíce na nás zapůsobila 
mše svatá na Galilejském jezeře, které se 
od dob Pána Ježíše skoro nezměnilo. 
Hluboké prožitky jsme měli i během naší 
křížové cesty, kdy jsme se při hlasité 
modlitbě proplétali úzkými uličkami 
jeruza-lemského tržiště mírně nahoru 
k Bazilice Božího Hrobu, ke Golgotě. 
Míjeli jsme nevšímavé nebo naopak 
obtěžující prodavače – tak nějak to 
mohlo vypadat v den ukřižování Pána 
Ježíše. Myslíme, že právě na těchto dvou 
místech jsme si zažili něco z autentické 
atmosféry. Při mších svatých na jedineč-
ných místech, které byly slouženy každý 
den, jsme byli v modlitbách spojeni také 
s naší farností, rodinami a známými. 
Děkujeme Pánu Bohu za tuto pouť, 
Panně Marii a andělům strážným za 
ochranu. 

Iveta a Marian Kozokovi 

Podczas naszej pielgrzymki było dużo 
miejsc, gdzie serce biło jakoś mocniej 
a w oczach pojawiły się łezki, ale chyba 
największym przeżyciem dla nas była 

*

Droga Krzyżowa w ulicach miasta 
z odwiedzinami Grobu Bożego oraz 
odnowienie ślubów małżeńskich w Kanie 
Galilejskiej. Dalszym szczególnym 
miejscem to Jezioro Galilejskie. Na nim 
przecież Jezus wykonał wiele cudów 
a dla nas głębokim przeżyciem było 
uczestnictwo we mszy świętej na łodzi. 
Jak bliskie były wtedy słowa śpiewanej 
przez nas piosenki „Pan kiedyś stanął 
nad brzegiem”...  Cała pielgrzymka to dla 
nas duże błogosławieństwo i stawia 
przed nami ważne zadanie – świadczyć 
o tych miejscach historii chrześcijaństwa 
i o życiu Pana Jezusa w naszych rodzin-
ach i społeczeństwach. Ciekawym 
doświadczeniem było porównywanie 
naszych wyobrażeń biblijnych, zupełnie 
innych w porównaniu do rzeczywistości 
i atmosfery tam panującej. Hevenu 
Shalom Aleichem!

Wiesław i Anna Waniowie

Izrael, Palestina, Svatá země, ... 
mnoha způsoby bývá nazýván ten 
kousíček země, který tak podstatně 
ovlivnil světové dějiny, země, ve které 
člověk hmatatelně cítí radost, pokoj, ale 
i bolest a pláč. Když se nám naskytla 
možnost poutě do Izraele, navíc s našimi 
dobrými přáteli, chvíli jsme váhali, přece 
jenom jsme byli ovlivněni různými 
znepokojujícími zprávami z oblasti 
Blízkého východu. Ihned po příletu do 
Tel Avivu (v překladu „jarní pahorek“) 
jsme své pocity a určité obavy museli 
zkorigovat. Izrael to není nějaká válečná 
zóna naježena pouze minarety či 
zabudovaná synagogami, ale tyčí se zde 
rovněž věže a kopule křesťanských 
chrámů završené křesťanskými kříži. 
Hned v hotelu v Betlémě, ve kterém jsme 
byli ubytováni, nás přivítal na recepci 

*

veliký kříž a vedle hotelu stál kostel, 
který nám v noci svítil do dálky věžním 
křížem, ráno nás budil nejen zpěv 
muezzina, ale i hlahol křesťanských 
zvonů…

Je pravda, že složitost zdejšího života 
a zdejší politické situace nelze rozpoznat 
v jediném týdnu, navíc nacházíme-li se 
zde „pouze“ jako turisté. Každý den jsme 
projížděli z palestinské oblasti do Izraele 
a zpět skrze osmimetrovou zeď oddě-
lující znesvářené komunity, navštívili 
jsme Hebron, místo hrobek biblických 
patriarchů, dnes také místo, které je 
určitou válečnou zónou a není dne, kdy 
by nedošlo k nějakému incidentu mezi 
Židy a Palestinci, k řece Jordán jsme 
procházeli úzkým průchodem v mi-
novém poli. Přesto jsme pociťovali po 
celou dobu, že tato země je zvláštním 
způsobem požehnaná, Bohem zaslíbená 
– a ten pokoj („shalom“) jsme pociťovali 
i v sobě. V tom kratičkém příspěvku 
nedokážeme vyslovit všechny pocity, 
zážitky, prostě vše, co nás tak hodně 
obohatilo. O to se budeme dělit se svými 
blízkými postupně, vždyť to vše je přece 
na dlouhé povídání a krásné vzpomí-
nání.

Pavla a Stanisław Janczykovi

To, že navštívíme Svatou zemi, nám 
ještě před rokem připadalo velmi málo 
pravděpodobné. Mnoho známých 
vyprávělo své zážitky, byli nadšeni 
a spokojeni. V nás však převládaly obavy 
z možného nebezpečí. Nebylo jedno-
duché říci s plnou důvěrou: "Buď vůle 
Tvá". Možná to trošku dramatizujeme, 
ale tohle odevzdání se do rukou Božích 
bylo pro nás velkým vítězstvím a prvním 
ovocem plánované cesty. 

Ten týden byl pro nás naprosto 
výjimečný. Každé místo spojené s ži-
votem Krista, Panny Marie nebo prvních 
učedníků mělo nepopsatelnou at-
mosféru. My jsme navíc měli úžasnou 
průvodkyni a její slova měla hluboký 
duchovní rozměr. Uvědomili jsme si, 
o co jsou ochuzeni lidé, kteří tady 
přijíždějí pouze jako turisté. Mohou 
obdivovat krásná místa, krásné stavby, 
ale nikdy nezakusí Boží blízkost. 

Chtěli  bychom poděkovat Otci  
Mirkovi, že nás "přibral" k svým 
farníkům a také všem spolupoutníkům 
za vytvoření velmi milého a přátelského 
ovzduší. Díky tomu jsme mohli poznat 
místa, která známe z Písma svatého, ale 
také mnoho načerpat. První den poutě 
řekla průvodkyně tato slova: "Lidé, kteří 
přijedou do Svaté země jako poutníci, se 
nikdy domů nevrátí úplně stejní." Tehdy 
se nám zdálo, že trošku přehání, ale nyní 

*
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ji musíme dát za pravdu. Dostali jsme 
velký dar a teď záleží na každém z nás, 
jak ho dokážeme využít ku prospěchu 
svému, svých rodin, farnosti, města 
i světa.

Hanka a Genio Workovi

Naše příspěvky o putování po Svaté 
zemi ukončíme krátkým shrnutím faktů. 
Pouť zorganizoval nám dobře známý 
P. Mirosław Kazimierz, byla to v zásadě 
pouť jeho farností Albrechtice u Českého 
Těšína a Horní Suchá plus dalších 
„hostů“, jako naše osmičlenná třinecká 
skupina. Pouť velmi profesionálně za-
jistila polská cestovní kancelář Santiago 
Tours z města Tychy. Průvodkyní byla 
paní Małgorzata Kurzajewska, zkušená 
průvodkyně s dlouholetou znalostí 
života na Blízkém východě. Její výkon 
a přístup bychom chtěli zvláště vysoce 
ocenit a ještě jednou jí poděkovat za 
skvělé vedení poutě. Naše skupina čítala 
54 osob včetně 3 kněží: kromě P. Mirka 
Kazimierza  to  byl  i  jeho  bratr  
P. Krzysztof Kazimierz a další polský 
kněz, P. Wojciech Czekała. Tento veselý 
a příjemný triumvirát nám vysluhoval 
svátosti a staral se o nás po duchovní 
stránce. Takže kde jsme byli a co jsme 
viděli? Naše pouť trvala od neděle 
25. září do neděle 2. října 2016, tj. 8 dnů 
a měla následující průběh. V pondělí 
26. září jsme začali v Betlémě, kde jsme 
postupně navštívili tzv. Mléčnou jeskyni 
(místo úkrytu svaté rodiny na útěku před 
Herodovým vražděním neviňátek) a u ní 
situovaný kostel. Dále slavnou Baziliku 
Narození Páně včetně (nejdéle fungující 
kostel na světe, od roku 339) a pod ní 
Jeskyni narození Pána Ježíše, jedno 
z nejvyhledávanějších míst v křes-
ťanském světe. Pak naše skupina měla 
svou mši svatou se zpěvem koled 
v sousedícím Kostele sv. Kateřiny 
Alexandrijské. Poté jsme navštívili Pole 
pastýřů včetně kostela Gloria in Excelsis. 
Odpoledne jsme se přesunuli z Betléma 
za zeď do Izraele, do městečka Ain 
Karem, kde jsme navštívili krásně na 
kopci situovanou Baziliku Navštívení 
Panny Marie (spodní i horní kostel) 
a nedaleko v blízkém údolí postavený 
kostel Narození Jana Křtitele s deskami 
Zachariášovy modlitby Benedictus. Celé 
úterý 27. září patřilo svatému městu 
Jeruzalém. Den jsme započali na Olivové 
hoře – v nádherném místě s výhledem 
na Jeruzalém, naproti Chrámové hory - 
navštívením chrámu Pater Noster, kde 
Pán Ježíš naučil učedníky modlitbu 
Otčenáš. Poté jsme se cestou „květné 
neděle“ přesunuli dolů do údolí Cedron 
se zastávkou a mší svatou v kostele 
Dominus Flevit, v místě, kde Pán Ježíš 
zaplakal nad Jeruzalémem. Dále kolem 
místa Jidášovy zrady jsme skrze 
Getsemanskou zahradu doputovali do 

*

Bazi l iky  Agonie  (Chrámu Všech 
Národů). Následoval přesun k Hnojné 
bráně a vstup do slavného Jeru-
zalemského Starého Města. Po zastávce 
u Zdi nářků (muži a ženy odděleně) 
a návštěvě přilehlé vnitřní synagógy (jen 
muži) jsme se přesunuli na vyvýšeninu 
Sión, do chrámu Zesnutí Panny Marie, 
do blízkého Večeřadla a rovněž do 
synagógy s hrobkou krále Davida. Celou 
středu 28. září jsme pro změnu strávili 
na palestinském území. Začali jsme 
v Hebronu návštěvou Mauzolea patriar-
chů, což je spojená budova synagógy 
a mešity s hroby praotců Abraháma, 
Izaaka a Jákoba a jejich manželek Sáry, 
Rebeky a Ley. Poté jsme se přesunuli do 
Judské pouště, kde jsme v nádherném 
pouštním prostředí na vyvýšeném místě 
VadiQelt slavili mši svatou a setkali se 
i s místními beduíny. Následovala cesta 
do Jericha a pod Horu Pokušení. Poté 
jsme všichni obnovili své křestní sliby 
politím vody přímo z řeky Jordán na 
palestinsko-jordánské hranici v místě 
Qasr-al-Jahúd, v místě kde sv. Jan 
Křtitel pokřtil Pána Ježíše. Den byl 
ukončen relaxačně: unikátním bahně-
ním se a koupáním v Mrtvém moři 
v jednom z tamních resortů. Čtvrtek 
29. září jsme strávili opět celý v Jeruzalé-
mském Starém Městě. Nejprve jsme 
ráno slavili mši svatou v kapli Zvěstování 
Panny Marie uvnitř Chrámu Božího 
Hrobu. Poté se nám bez dlouhého čekání 
podařilo dostat postupně po šesti 
osobách přímo do malé svatyně, tzv. 
edikuly Božího Hrobu a dotýkat se 
kamene, na kterém leželo mrtvé tělo 
Pána Ježíše. Následovala návštěva 
kostela sv. Anny (místa narození Panny 
Marie) u vykopávek nádrže Bethesda, 
kde Pán Ježíš v sobotu uzdravil člověka 
38 let nemocného. Poté už jsme se vydali 
na křížovou cestu, tzv. Via Dolorosa, jež 
vedla uličkami a tržištěm Starého Města 
Jeru-zalemského až ke Chrámu Božího 
Hrobu, ve kterém jsou situovány 10. až 
14. zastavení. Zejména 12. zastavení bylo 
zvlášť dojímavé, jelikož jsme se každý 
mohli na okamžik dotknout původní 
skály z místa Golgota. Odpoledne 
následovala procházka kouzelnými 
uličkami sousedícího jeruzalemského 
tržiště. V pátek 30. září ráno jsme na dva 
dny opustili náš hotel v palestinském 
Betlémě a vydali se z Judeje do Galileje, 
do kraje, kde Pán Ježíš vyrostl a začal své 
veřejné působení. První zastávkou při 
cestě na sever Izraele byla krásná 
přímořská Caesarea, chlouba Heroda 
Velikého, kde se kdysi zastavil sv. Petr 
a obrátil římského centuriona na 
křesťanství. Následovala návštěva 
kostela Stella Maris na hoře Karmel 
s úchvatnými pohledy na Haifu, moře 
a celé pobřeží táhnoucí se až k liba-
nonské hranici. V Haifě jsme viděli 
úchvatný komplex Bahajských zahrad, 

které patří této zvláštní muslimské sektě. 
Další zastávkou byl Nazaret a jeho 
Bazilika Zvěstování, největší římsko-
katolický chrám ve Svaté zemi. Zastavili 
jsme se i v sousedním kostele sv. Josefa. 
Nedaleká Kána Galilejská a kostel, který 
stojí na místě prvního zázraku Pána 
Ježíše, byl svědkem dojemného obnove-
ní manželských slibů 10 párů z naší 
skupiny. Krásný den v Galileji podtrhla 
společná veselá večerní „svatební 
hostina“ celé naší skupiny v hotelu 
v Tiberiasu, relaxačním městě na břehu 
Galilejského jezera. V sobotu 1. října 
v ranních hodinách jsme všichni prožili 
jedinečnou a nezapomenutelnou mši 
svatou na palubě naší lodi plující po 
sluncem ozářeném Galilejském jezeře. 
Po plavbě jsme pokračovali do Tabghy, 
která se nachází na břehu Galilejského 
jezera a tam jsme navštívili tři kostely: 
Kostel rozmnožení chlebů a ryb, 
v nádherné zahradě situovaný Kostel 
Osmi blahoslavenství a Kostel Primátu 
sv. Petra, u něhož jsme zanořili své nohy 
do vod jezera. Následovala slavná obec 
Kafarnaum, místo kde Pán Ježíš učil 
v synagóze, učinil mnoho zázraků 
a bydlel v domu sv. Petra – a přesto ho 
tam tehdy nepřijali... Nad jeho vy-
kopávkami je dnes postaven nový 
katolický kostel sv. Petra. Poté jsme se 
zastavili v kostele Duc in altum (Zajeď na 
hlubinu) v Magdale. Posledním bodem 
sobotního programu byl výjezd malými 
autobusy na horu Tábor, do Baziliky 
Proměnění a úchvatnými výhledy na 
galilejská údolí a městečka. Následoval 
večerní návrat do Betléma. Neděle 
2. října byla posledním dnem a zahájili 
jsme ji návštěvou a mši svatou v bet-
lémském klášteře pro palestinské 
křesťanské děti z problémových rodin, 
který vedou sestry alžbětinky. Dále jsme 
se zastavili u kostela v Betfage na Olivové 
hoře, odkud se Pán Ježíš vydal na 
oslátku o květné neděli do Jeruzaléma. 
Následoval přesun do Betánie u Jeruzal-
éma, do tamějšího kostela v místech, kde 
žil a byl vzkříšen Ježíšův přítel Lazar, 
kde žily Lazarovy sestry Marie a Marta. 
Po této poslední zastávce jsme se vydali 
do přímořské moderní metropole Tel 
Aviv. Tam na pobřeží stojí krásný kostel 
sv. Petra a to byla poslední návštěva 
chrámu během naší poutě. Pak už jen 
následoval přesun na letiště a noční let 
do Katowic… Celkem jsme navštívili 25 
převážně pouze katolických kostelů, 
3 synagógy a 1 mešitu. Byli jsme v 19 
městech a městečkách Izraele a Palest-
iny. V těchto 19 lokalitách jsme viděli 
zhruba 40 různých míst, spojených 
s působením Pána Ježíše, jeho učedníků, 
ale i starozákonních proroků. Byl to 
požehnaný čas.  
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Slovo smrt je pro většinu lidí nepříjemné, 

nemluvíme o ní rádi, někomu i nahání strach, protože 

nám nenávratně bere člověka, kterého máme rádi. Je 

hodně bolestné a těžké, když z našeho života odejde 

někdo blízký – prožíváme pak smutek, bolest, 

osamělost, možná i zlost, že se něco takového stalo.

V takové situaci může být těžké si uvědomit, že náš 

život smrtí nekončí, ale pokračuje u Boha. Ale je to 

moc důležité. Přestože o tom, jak vypadá Boží 

království, toho mnoho nevíme, z Ježíšových slov 

máme jistotu, že existuje.

Možná tě někdy napadá otázka, jak to v nebi vypadá, 

kam se všichni ti svatí vejdou, co tam dělají. Někoho 

nožná i napadne, jestli v nebi není nuda, třeba bez 

oblíbených hraček, počítače, knížek apod. Pro nás lidi 

je to veliké tajemství, jak takové setkání a život 

s Bohem v nebi vypadá. Bůh nám ale skrze Ježíše 

slibuje, že je opravdu na co se těšit.

Vzpomeň si, jak je příjemné, když víš, že tě má 

někdo rád, když tě někdo obejme nebo když máš 

z něčeho velikou radost.  A představ si, že nic z toho se 

nedá srovnat s tím, co Bůh připravil pro ty, kdo ho 

mají už tady na zemi rádi a věří mu. Nesrovnatelnost 

lidské a Boží lásky by se dala ukázat třeba na situaci, 

když děláš zrcátkem sluneční prasátka na zeď. I kdyby 

sis vzal/a zrcadlo větší než jsi sám/sama, bude 

sluneční odraz jen nepatrnou tečkou oproti tomu, jak 

obrovské je slunce. Podobně my, i když druhé máme 

sebevíc rádi, jsme jen nepatrná zrcátka oproti tomu, 

jak nás Bůh miluje.

2. listopadu vzpomínáme na 

Naše modlitby mohou posloužit těm, kdo nežili 

v úplném přátelství s Ježíšem a jejich duše se pro Boží 

království musí očistit a uzdravit. Pokud znáš modlitbu 

za zemřelé, bude pro tebe hračkou správně doplnit 

chybějící písmena. Pokud ji neznáš, jistě to zvládneš 

také, jen to asi půjde pomaleji.

O D P O _ _ N U T Í    V Ě Č N É

D _ _    Z E M _ _ L Ý M,   P _ N _,    

A    S V _ T L _    V Ě _ N É    A Ť 

J I M    S V _ T Í,    

A _    O D P O _ Í _ _ J Í 

V    P _ K O _ I.   A _ _ N. 

Dětskou stránku

připravila Petra.

2. listopadu nejen vzpomínáme na zemřelé, chodíme 

jim na hřbitov rozsvěcet svíčky, ale také se za ně 

…………………………………………………………………..………

(seřaď písmenka za sebou podle tvaru okrajů jako 

puzzle).
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Nyní chápu, proč je tak málo sva-
tých - protože je málo hluboce pokor-
ných duší.

sv. Faustyna Kowalská

 

Dvanáct stupňů křesťanské pokory:

1. Ukázněnost očí.

2. Pravá míra a skromnost v ho-
vorech.

3. Omezení vnějšího smíchu a ji-

Citáty a moudra

Z vody a Ducha svatého se 
narodili:

Nela Kožuchová

Gabriel Klapsia

Izabel Volovcová

Jan Retka

Sofie Kicová

Natalia Maria Starzyk

Karolina Brzezinová

Natalie Labojová

Josef Bruk

Matyáš Hrabčák

Radan Niedoba

Svátost manželství přijali:

Miroslav a Sandra Volovcovi

Jan a Kateřina Sikorovi

Do věčnosti nás předešli: 

Jan Kutaj                      1929

Jan Sikora 1935

Drahoslava Nowakovská     1942

Helena Ganderová                 1923

Marta Kotasová                      1933

Jan Smialek                            1941

Ryszard Kożuch                     1964

Alois Placzek                          1955

Lydie Paničová                      1929

Květuše Kopcová                  1946

Helena Antoňů                      1932

Zofia Kożuch                          1930

R.I.P.

Na III. ročníku Vinobraní se 
v restauraci Relax v Třinci sešlo více 
než 40 příznivců dobrého vína 
a zábavy. Víno dovezené z vinných 
sklepů z Ratíškovic se objevilo nejen 
na stolech hostů, ale také se stalo 
potřebnou pomůckou při soutěži. Zda 
se jedná o červené, růžové či bílé víno 
a jakou odrůdu, to měly poznat tři 
dobrovolnice .  Samozřejmě se  
zavázanýma očima. O tom, že víno 
bylo výborné, svědčí i to, že jedna ze 
soutěžících jeden vzorek označila za 
šampaňské. Kromě soutěže nám náš 
p o z v a n ý  s o m m e l i é r  M a r e k  
Vondráček předvedl, jak se správně 
servíruje víno a to včetně výběru vína, 
otevírání láhve, dále tzv. zavinění až 
po nalití vína do skleniček. 

Kromě vína nechyběla samozřejmě 
hudba a také tombola, ty byly rovnou 
dvě. Kromě tomboly klasické, kde 
hlavní výhrou byl tandemový let, 
jsme měli i tombolu zábavnou. Lístky 
do ní se prodávaly za dobrovolný dar 

Vinobraní ve znamení zábavy i dobrých skutků

Co chceme od života? Chceme 
pořád víc a pak když se nám to 
podaří, chceme opět víc. Utíkáme 
s větrem o závod. Najednou zjistíme, 
že ty mílové kroky se zastavují 
a nechávají nás stát na jednom místě. 
Chceme se rozhlédnout kolem sebe 
a najednou zjistíme, že to už ani 
neumíme. Zavírali jsme za sebou 
dveře a pokračovali dál v běhu. 
Vzpomeneme si v momentě našeho 
chvilkového zastavení, proč jsme tak 
spěchali? A najednou zjišťujeme, že 
nám to vůbec neprospělo, ale ublížilo. 
Ublížilo na zdraví, na rozpadu rodiny, 
na přátelství, které už ani nemáme, 
protože nebyl čas. V tom běhu jsme si 
ani neuvědomili, že jsme to my, kteří 
dveře pořád za sebou zavíráme. 
Zapomněli jsme ale, že je tady někdo, 
kdo má pro nás své dveře vždy 
otevřené. A čeká a odpouští nám to 
zapomínání na něho. Pomůže nám 
všechno zvládnout, chce nás ochránit 
před naivní vírou. Učí nás, že máme 
zanechat za těmi rychlými kroky vždy 
kousek dobra, slovem nebo i bez slov. 
Nepromarňujme svůj život jen proto, 
že chceme ten závod s větrem vyhrát. 

Kroky

a výtěžek byl určen na projekt Adopce 
pro budoucnost, jehož jsem statutár-
ním zástupcem. Za získané peníze 
z prodeje lístků – 3000 Kč můžeme 
zaplatit dětem ze sociálně slabých 
rodin např. obědy, jízdné, školní 
pomůcky a další. Jen pro představu, 
za 3000 Kč můžeme zaplatit obědy 
jednomu dítěti na půl roku a to není 
málo. Děkuji jménem dětí všem, kdo 
přispěli jakoukoliv částkou. Ještě pro 
představu co se dalo v zábavné 
tombole vyhrát, byl to např. božský 
klid, perličková koupel, plastika 
nosu, depilace celého těla nebo 
romantická prohlídka zámku. 

Zábava trvala až do dvou hodin 
a mnohým z nás se domů ani nechtě-
lo. Příští rok se doufám sejdeme ve 
větších prostorách a to již na IV. 
ročníku našeho tradičního Vinobraní, 
které pořádá MO KDU-ČSL Třinec. 
Těšíme se na vás.

Pavla Golasowská

Upokojme svoji mysl a připomeňme 

si, že do dveří našeho života, které 

máme vždy otevřené, můžeme vždy 

cestu najít, i když jsme na ni na 

nějaký čas zapomněli.

Malý úryvek z modlitbičky

Prosme: Bože, obdař mne jemno-

citem, abych dokázal rozlišit prvo-

řadé od druhořadého. Chraň mne 

před strachem, že bych mohl promar-

nit svůj život. Bože, nedej mi vždy to, 

co chci, ale to, co potřebuji. NAUČ 

MNE UMĚNÍ MALÝCH KROKŮ.

Renáta Karlová

a

ných nevhodných projevů 
radosti.

4. Neskákat nevychovaně jinému 
do řečí.

5. Neodchylovat se ve svém jedná-
ní od běžné, obyčejné cesty 
k nápadnostem a mimořád-
nostem.

6. Nepovažovat se za lepšího než 
jsou druzí.

7. Uznávat svou neschopnost dojít 
vlastními silami k vytouženým 
výškám.

8. Uznávat a vyznávat své chyby.

9. Ať se ukládají sebeobtížnější 
věci, neváhat jich uposlechnout.

10. Řídit se ve všem vůlí předsta-
veného.

11. Neuplatňovat svou vlastní vůli.

12. S opravdovou bázní Božího dítě-
te plnit všechna Boží přikázání.

sv. Benedikt
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Příští číslo MOSTu 
vyjde 4. prosince 2016. 

Příspěvky můžete zasílat 
do 22. listopadu 2016.

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

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.

33. neděle v mezidobí (13.11.)
1. čtení: Mal 3,19-20a; 2. čtení: 2 Sol 
3,7-12; Evangelium: Lk 21,5-19
Žalm: odp.  Přišel Hospodin, aby 
spravoval národy podle práva.
r e f .  P a n  b ę d z i e  s ą d z i ł  l u d y  
sprawiedliwie.

Slavnost Ježíše Krista Krále 
(20.11.)
1. čtení: 2 Sam 5,1-3; 2. čtení: Kol 1,12-
20; Evangelium: Lk 23,35-43
Žalm: odp. Zaradoval jsem se, když mi 
řekli :  „Do domu Hospodinova 
půjdeme!“
ref. Idźmy z radością na spotkanie 
Pana.

1. neděle adventní (27.11.)
1. čtení: Iz 2,1-5; 2. čtení: Řím 13,11-14; 
Evangelium: Mt 24,37-44
Žalm: odp. Do domu Hospodinova 
s radostí půjdeme.
ref. Idźmy z radością na spotkanie 
Pana.

2. neděle adventní (4.12.)
1. čtení: Iz 11,1-10; 2. čtení: Řím 15,4-9; 
Evangelium: Mt 3,1-12
Žalm: odp. V jeho dnech rozkvete 
spravedlnost a hojnost pokoje navěky.
ref. Pokój zakwitnie, kiedy Pan 
przybędzie.

Nedělní liturgie
v listopadu

Pořad bohoslužeb v listopadu
§Neděle 6.11.2016 – 32. neděle v me- Oltářní s modlitbou Korunky 

zidobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 k Božímu Milosrdenství.
a 17.00 polsky.

§První pátek v měsíci – litanie a za-
§Středa 9.11.2016 – svátek Posvěcení svěcení Božskému Srdci Ježíšovu.

lateránské baziliky.
§Mše svatá v Domově pro seniory na 

§Neděle 13.11.2016 – 33. neděle Sosně je každý pátek v 15.30 hodin. 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, Půl hodiny před začátkem mše svaté 
8.00 a 17.00 česky. je možno přistoupit ke svátosti 

smíření.
§Neděle 20.11.2016 – Slavnost Ježíše 

§Krista Krále; 6.30 a 10.00 česky, Mše svatá v Nemocnici Sosna je 
8.00 a 17.00 polsky. každou sobotu od 15.30 hodin. Půl 

hodiny před začátkem mše svaté je 
§Neděle 27.11.2016 – 1. neděle 

možno přistoupit ke svátosti  
adventní; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 

smíření.
a 17.00 česky.

§Mše svatá v domě POHODA je vždy 
§Středa 30.11.2016 – svátek sv. 

1. pondělí v měsíci v 10.00 hodin.
Ondřeje, apoštola.

§Pátek 2.12,2016 – první pátek 
v měsíci.

§Neděle 4.12.2016 – 2. neděle 
adventní; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

§Rorátní mše svaté v době adventní 
jsou slaveny v pondělí, středu 
a sobotu v 6.35 hodin.

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

§P o s l e d n í  n e d ě l i  v  m ě s í c i  –  
Mariánské večeřadlo. 

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

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

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

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

§Každý pátek po ranní mši svaté a po 
večerní mši svaté vyjma prvního 
pátku je výstav Nejsvětější Svátosti 

Apoštolát modlitby 
listopad 2016

Denní modlitba apoštolátu modlitby

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

1. Úmysl všeobecný: Aby země, 
které se ujímají velkého počtu uprchlí-
ků a běženců, byly podporovány ve 
svém úsilí být solidárními.

2. Úmysl misijní: Aby se kněží a laici 
ve farnostech podíleli na službě ve 
prospěch společenství a nepodléhali 
pokušení malomyslnosti. 

3. Úmysl našich biskupů: Ať je 
modlitba za zemřelé a naše úcta k nim 
svědectvím o jedinečnosti každého 
lidského života a jeho věčné perspekti-
vě v Boží lásce.

Svatý Františku Xaverský, oroduj za 
nás!

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj 
za nás!


