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David a Goliáš

(pokračování na str. 3)

Tak zdolal David Pelištejce prakem a kamenem, zasáhl Pelištejce a usmrtil ho, aniž měl v ruce meč.

1 Sam 17, 50
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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.... 

W pierwszej połowie listopada w naszej 

parafii przebiegły rekolekcje podczas 

których O. Czesław Bloch SCI zwrócił naszą 

uwagę na podstawowe aspekty małżeństwa 

katolickiego. Dużo było powiedziane, ale 

i tak pod koniec rekolekcji MOST położył 

Ojcu Czesławowi kilka pytań na uzupeł-

nienie, na zapamiętanie, na streszczenie. 

MOST: Jak powinien katolik traktować 

małżeństwo i jego nierozerwalność w cza-

sach dzisiejszych, kiedy to rozwód jest 

sprawą prawie tak częstą i normalną jak sam 

ślub…

O. Bloch: Małżeństwo, także sakra-

mentalne, przez wiele osób wierzących jest 

traktowane jak „spółka z nieograniczoną 

albo ograniczoną odpowiedzialnością“, 

bądź jako chwilowa życiowa przygoda, 

jedna z wielu. Myślę, że większość osób nie 

ma świadomości sakramentalności włas-

nego małżeństwa. Zawarcie małżeństwa 

w kościele często traktowane jest jako miła 

ceremonia. Dla osób wierzących małżeń-

stwo jest trwałym związkiem dojrzałych 

osób, mężczyzny i kobiety, zawartym przed 

Bogiem i ubogaconym darem sakramentu 

małżeństwa, a zatem nierozerwalnym 

i dozgonnym. Jeżeli tak rozumieją swój 

związek małżeński małżonkowie, nie ma 

miejsca w takiej wspólnocie osób miejsca na 

jakąkolwiek postać przemocy. Problemem 

jest przygotowanie do małżeństwa i roze-

znanie osoby, jej problemów, ograniczeń 

i zranień. Są niewątpliwie osoby, które nie 

nadają się do małżeństwa ze względu na 

O. Bloch: w związku małżeńskim 
powinniśmy dać szanse drugiemu … 77 razy! 

Květen - 
měsíc Panny Marie

Benedikt XVI

zranienia, choroby, czy cechy charakteru. 

Brak rozeznania prowadzi do dramatów.

MOST: Wielkie kryzysy i nawet zdrady 
małżeńskie niestety nie omijają czas od 
czasu i małżeństw katolickich? Co wtedy 
robić? Spakować walizki? A może dać drugą 
szanse? Czy w ogóle katolik może 
rozmyślać nad rozwodem, nad rozstaniem, 
nad odejściem? 

O. Bloch: Ile razy dawać innym szansę? 
Jezus daje nam odpowiedź: „Jezusowe 77 
razy“. Są wypadki, kiedy trzeba przyjąć do 
wiadomości rozpad małżeństwa. Ktoś 
ostatecznie odchodzi. Jesteśmy wtedy 
bezradni. Pozostaje tylko Boże Miłosierdzie. 
Każdy rozpad małżeństwa wiąże się 
z bólem, opuszczeniem, zawodem i zra-
nieniami.

MOST: Co mamy robić kiedy w mał-
żeństwie jest trudno, nie widzimy możliwości 
wyjścia z dołku i mamy poczucie, iż związek 
nie ma sensu, po prostu trudno „z nim – 
z nią“ żyć…

O. Bloch: Małżeństwo to nie jest stała 
sielanka, pasmo radości, powodzenia, 
fascynacji,... Jeżeli jest odpowiedzią na 
powołanie jakie daje Stwórca człowiekowi, 
to Jezusowe stwierdzenie: „Kto chce iść za 
mną niech weźmie krzyż swój i niech mnie 
naśladuje“, zawsze będzie powiązane 
z krzyżem, ofiarą, darem,... Takie jest do-
świadczenie od początku dziejów ludz-
kości. A kiedy jest trudno w małżeństwie, dla 
wierzącego wsparciem jest krzyż i zaufanie 
Jezusowi. Dla osób wierzących drogą 

wyjścia z kryzysu jest Ten, Którzy powiedział 
o sobie: „Ja jestem Drogą,...“ - Jezus 
Chrystus Odkupiciel. 

Podam taki wypadek: Para młodych 
lekarzy na stażu pracujących w różnych 
szpitalach i w różnym czasie. Bardzo szybko 
utracili ze sobą więź. Duszpasterz aka-
demicki poradził im, żeby zanim podejmą 
decyzję o rozejściu się, codziennie ko-
rzystali z Komunii św. i starali się być na 
Mszy św. Mieli do niego przyjść po roku, by 
powiedzieć o swojej decyzji. Okazało się, że 
ta stała praktyka pozwoliła na nowo im się 
odnaleźć. Dopiero wtedy odkryli sens 
miłości małżeńskiej. Są szczęśliwą wie-
lodzietną rodziną.

MOST: Ojcze bardzo dziękujemy za 
rekolekcje, za Słowo Boże i także za ten 
krótki suplement do tematu rekolekcji 
w naszej gazetce parafialnej. 

Citáty a moudra

Pýcha paralyzuje lásku. Pros 
denně Pána o ctnost pokory pro 
sebe i pro jiné. Vždyť pýcha 
s věkem narůstá, jestliže není 
cíleně umenšována.

bl. Josemaria Escrivá

Jestliže nekonáš to, co Bůh chce, 
musíš trpět to, co ty nechceš.

sv. Augustin

V pochybnostech dejte vždy 
přednost poslušnosti.

sv. Karel Foucauld

V každém chlapci, i kdyby byl 
sebevíc zkažený, se najde nějaké 
zdravé místo. Úkolem každého 
vychovatele je toto místo najít. Je 
jakousi delikátní nití, která vede 
k srdci.

sv. Jan Bosco

Pokud se nestane to, co chceme, 
potom se stane to, co je pro nás 
lepší.

sv. František Saleský

Blahopřání
V neděli 4.12.2016 oslaví krásné 
kulaté narozeniny náš redakční 
kolega a kamarád Marian Kozok. 
K "půlstoletí" bychom mu chtěli ze 

srdce popřát mnoho 
zdraví, lásky, rados-
ti a hlavně Božího 
požehnání. 
STO LAT !!!

 
 

Redakční kolegové 
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(pokračování na str. 4)

Zaseto

Od Apoštolského 
Stolce

›

O Slavnosti Ježíše Krista Krále při 
slavnostní mši svaté uzavřel Svatý Otec 
František Svatou bránu vatikánské baziliky 
sv. Petra a tím ukončil mimořádný Svatý rok 
milosrdenství. Řeklo by se: A je to za námi. 
Jenomže Boží milosrdenství není  za námi, 
protože trvá navěky. Boží milosrdenství není 
ani vynálezem sv. Faustyny Kowalské, ale jak 
je uvedeno v litanii - je největší vlastností 
Boha. Jestliže sv. Jan píše, že Bůh je láska, 
pak nejvyšším stupněm lásky je milo-
srdenství. Je totiž nasměrováno k tomu, kdo 
si jej pro své hříchy vůbec nezaslouží. Do 
Boží logiky v jednotlivostech nemůžeme 
proniknout. Máme-li možnost sledovat 
některé její projevy, na kolik stačíme se svou 
lidskou ohraničenou schopností, pak mů-
žeme směle říci, že je gigantická a krásná 
zároveň. 

Měli jsme rok možnost podívat se na věci 
tak podstatné, jako je smír s Bohem i lidmi, na 
svátost smíření a na obsah liturgie a svátostí, 
tak jak byly Kristem k naší spáse ustanoveny. 
Je především třeba poznávat a žasnout nad 
projevy Božího přátelství k nám lidem. 
Brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle nazval  
velice trefně Svatý rok milosrdenství jakýmsi 
druhem očkování.  Mluví o tom, že každý, kdo 
se Bohu otevřel a s důvěrou přijal Kristovo 
pozvání k odpuštění a novému začátku 
a k důvěrnému vztahu s Ním, přijal živo-
todárné sérum, které posiluje imunitu 
organismu vůči zlu v jakémkoliv množství 
a podobách. Toto sérum Boží pravdy 
a milosrdenství, pozitivních zkušeností 
a modliteb má být přítomné v nás i ve všem, 
co máme před sebou. Nezáleží tak moc na 
tom, co a kolik jsme v životě pokazili, ale na 
odvaze chytit se Krista a jít za ním. Tolik Otec 
biskup Vojtěch. 

Jinými slovy můžeme říci, že po celý rok 
jsme mohli být více otevřeni Boží setbě. 
V každé diecézi byly otevřeny takzvané 
Svaté brány, kterému jsme procházeli do 
svatyní a mohli po splnění podmínek získávat 
duchovní dobra v podobě zahlazení trestů za 
spáchané hříchy, které nazýváme odpustky.

Svaté brány se uzavřely jako nástroj, či 
viditelné znamení milosti Boží. Rozhodně ale 
nejsou trvale uzavřeny, slouží dále ke vchodu 
do svatyně. A chceme-li najít obdobu Svatých 
bran Božího milosrdenství, pak to nejsou jen 
dveře kostela,  ale hlavně dveře zpovědnice 
a dvířka Svatostánku. Zde Bůh znovu a zno-
vu zasévá do duší otevřených a připra-
vených. Dveře, neboli brána mají v evangeliu 
ještě jednu symboliku. Jsou obrazem a ná-
strojem Ježíše Krista. Pamatujeme se ještě 

O Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, 
15. srpna 2016 byl zveřejněn dokument Ad 
resurgendum cum Christo (Ke vzkříšení 
s Kristem). Týká se našeho vztahu k našim 
zesnulým. Tento dokument byl o něco dříve 
schválen Svatým Otcem Františkem, stává se 
tedy závazným pro všechny křesťany.

Jeho obsah by se dal stručněji vyjádřit 
v několika bodech.

1. Abychom mohli dosáhnout vzkříšení 
mrtvých, je třeba s Kristem taky zemřít. Jak 
píše svatý Pavel. Opustit domov tělesný 
a odebrat se do domova k Pánu. Po smrti 
člověka je třeba důstojně se postarat 
o pohřbení jeho tělesných pozůstatků.

2. Tělo bylo chrámem Ducha Svatého, 
proto má být s úctou pohřbeno. Podle staré 
křesťanské tradice jsou těla pohřbívána do 
země. Tam jejich proměna v prach je 
postupná a nenásilné.

3. Kremace lidského těla je možná, pokud 
to není výraz protestu proti křesťanské víře ve 
vzkříšení mrtvých. Kremaci samotné má 
předcházet v každém případě pohřební 
rozloučení. Nejsou zde věroučné důvody, 
které by zakazovaly kremaci, protože lidské 
tělo se promění v prach jak v zemi, tak 
v krematoriu. Jediným podstatným je zde, jak 
už bylo uvedeno, víra ve vzkříšení těla na 
konci času a v život věčný.

4. V případě kremace lidského těla je třeba, 
aby popel byl s úctou uložen na posvátném 

na evangelium, ve kterém Pán varuje přede 
všemi, kteří vcházejí do jeho ovčína jinudy 
než branou? Ty nazývá zločinci a lupiči. Ten, 
kdo vchází branou je hospodář. A aby nebylo 
pochybností, co tím chtěl Pán říci, dodává: Já 
jsem dveře pro ovce.

Je ale bohužel i řada lidí, kteří neotevřeli 
srdce ani jednou, aby Pán zaséval. Marně si 
stěžují, protože Svatý rok byl příležitostí 
opravdu pro každého.

Bůh tedy  zasel a zasévá dál. Důvěřujme 
Božímu milosrdenství a svěřujme mu klidně 
celý obsah našeho nitra. Podzimní a zvláště 
adventní čas nám připomíná to, že vše 
viditelné pomíjí. Splnilo svůj úkol. Pán ale 
zůstává navěky a s ním i ti, kteří s ním žili, 
s ním se jednotili a jemu důvěřovali i nejednou 
proti všem lidským nadějím.

 
P. František

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

místě, kterým je hřbitov. V některých pří-
padech bývají s povolením příslušné autority 
uloženy urny s popelem v kostele, kde je 
k tomu vyhražené místo. Tato praxe je zde 
proto, aby zesnulí nebyli zbaveni projevů 
křesťanské úcty celého společenství a jeho 
modliteb.

5. Je nepřípustné a tím zakázané, aby byl 
popel uchováván doma v obydlí. Zesnulý již 
není součástí rodinného společenství v tom 
smyslu, v jakém jsou osoby živé v rodině 
doma. Je zároveň nepřípustné a zakázané 
rozptylování popela do vzduchu, na zem či do 
vody. Je nepřípustné a tím i zakázané dělení 
popela mezi příbuzné, stejně jako používání 
k výrobě upomínkových předmětů či šperků.

Někdo namítne: ale to je moje věc... Tak to 
právě není. Popel tělesných pozůstatků 
zesnulého už není a nemůže být mým 
majetkem. Jsem-li účastníkem silničního 
provozu, pak jsem vázán zachováním 
dopravních předpisů. Jsem-li účastníkem 
fotbalového mužstva, pak jsem vázán 
pravidly hry. Jsem-li příslušníkem toho 
kterého národa, pak jsem vázán jeho zákony. 
Jsem-li součástí církve, pak jsem taky vázán 
jejími zákony a normami. Pán dal klíče od 
svého Království Petrovi a logicky jeho 
nástupcům, proto jsme jim jako křesťané 
zavázáni.

Jeden maličký obrázek, třeba z Ladových 
pohlednic. Vesnice a na vyvýšeném místě 
kostel obehnaný zdí. Kolem kostela je hřbitov 
a ona zeď napovídá: mezi vámi a námi je 
hranice. Můžete přijít a modlit se za nás, ale 
pak se zase vracíte mezi živé, tam je vaše 
místo. Přejeme-li našim zesnulým věčný 
odpočinek a pokoj, pak nezdržujme jejich 
zpopelněné pozůstatky tam, kde je místo pro 
nás živé a  pro předměty naší denní potřeby.

P. František

Blahopřání
V neděli 4.12.2016 oslaví krásné 
kulaté narozeniny náš redakční 
kolega a kamarád Marian Kozok. 
K "půlstoletí" bychom mu chtěli ze 

srdce popřát mnoho 
zdraví, lásky, rados-
ti a hlavně Božího 
požehnání. 
STO LAT !!!
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Začal advent, Vánoce budou co nevidět, 
konec roku a pak zase nový rok. To je doba, 
kdy nastává u nás v Charitě Třinec čas 
příprav na tříkrálovou sbírku. Mezi spoustou 
papírů, které Diecézní charita ostravsko-
opavská posílá, se nachází jeden, bez 
kterého by Tříkrálová sbírka nemohla 
proběhnout a který se vyplňuje a odesílá na 
diecézní charitu mezi prvními. Je to tzv.: 
„Záměr na využití výnosu sbírky“. Tento 
záměr se může hned po skončení sbírky 
jednou pozměnit. Všechny peníze pak musí 
být využity na tyto účely a nelze je v průběhu 

*  *  *

Dárky pro děti a seniory na Ukrajině

Tříkrálová sbírka

Drazí farníci
Blíží se Vánoce, Svátky Narození Páně, 

kdy tak nějak více pamatujeme nejen na 
sebe, ale rádi obdarujeme i druhé. Tím jak se 
člověk stává soucitným, začíná mu docházet, 
jak se má po stránce materiální dobře, jak 
dobře se mají jeho děti, vnoučata. 

Není to ale samozřejmostí. Stačí se 
podívat trochu na východ na Zakarpatskou 
Ukrajinu. Můžu uvést příklad s důchodci. 
Vysoký důchod na Ukrajině činí v přepočtu na 
naše koruny 1 200 Kč a ceny potravin jsou 
zhruba stejné jako u nás. Prarodiče ještě 
často podporují vnuky, protože syn je na 
východě ve válce, snacha nemá práci. 

Není jistě v našich silách vyřešit svízelnou 
situaci na Ukrajině, můžeme však směrem 
k těmto strádajícím spolubratrům vykonat 
dobrý skutek.  

Charita Třinec by se ráda s Vaší pomocí 
opět zapojila do akce DÁRKY PRO DĚTI 
A SENIORY NA UKRAJINĚ.

Bližší informace ohledně připravované 
sbírky si můžete přečíst v letáčku, který 
přikládáme.

Děkujeme 
Marta Bezecná

Milí přátelé spolku Pomoci Těšínského 
Slezska,

i v letošním roce se koná sběr dárků pro 
děti a seniory na Ukrajině. Již jedenáct let 
nám pomáháte udělat radost druhým. Za tu 
dobu jsme společně poslali na Ukrajinu přes 
10.000 dárků. Zpočátku jsme obdarovávali 
pouze děti. Později jsme si uvědomili, že 
pomoc potřebují nejen ti nejmenší, ale také ti 
nejstarší, a tak jsme začali vozit dárky i pro 
seniory a nyní se vlivem politické situace 
zaměřujeme i na děti vojáků. Muži jdou 
bojovat mnohdy nedobrovolně, a tak mnohé 
děti zůstávají osamoceny a bez finančních 
prostředků. Tatínkové se z boje vrací 
častokrát zranění a někdy se bohužel nevrátí 
vůbec.

Věřte, že každá maličkost, která je 
darována, zde udělá obrovskou radost, vždyť 
mnozí z těch, kteří jsou obdarováni, tak 
dostanou svůj první dárek v životě.

Politická situace na Ukrajině je velmi 
proměnlivá, avšak naším přáním je i nadále 
pomáhat a dělat radost lidem, kteří to 
opravdu potřebují, a proto jsme se i letos 
rozhodli sbírat:

1. nové i starší, avšak plně funkční hračky
2. školní potřeby

Beata Kraina

Pavla Golasowská

3. finanční prostředky.
Všechny hračky, dary i finanční prostředky 

odvezou na Ukrajinu skupiny dobrovolníků, 
kde je za spolupráce tamějších sborů zabalí 
a rozdají dětem ze sociálně slabých rodin, 
dětem z dětských domovů, dětem vojáků 
a seniorům s největší potřebou. Za finanční 
prostředky budou nakoupeny potraviny, ale 
také školní a hygienické potřeby.

Jestliže se i vy rozhodnete přispět věcným 
nebo finančním darem, můžete nás navštívit 
či kontaktovat na kterémkoliv ze sběrných 
míst (Třinec Charita – M. Bezecná č. tel. 
724257219).

V případě, že se rozhodnete pro finanční 
podporu, je možné zaslat peníze přímo na 
účet spolku Pomoci Těšínského Slezska: 
183153869/0300 s var. symbolem 2016. 
Potvrzení o daru pro daňové účely můžete 
získat od 500,- Kč. V případě zájmu uveďte 
při platbě Vaši adresu.

Sběr probíhá do 20.12.2016
Za veškeré hračky, školní i hygienické 

pomůcky, finanční dary i dárky děkujeme!
POMOC TĚŠÍNSKÉHO SLEZSKA, z.s.

roku použít na něco jiného.  Naším záměrem 
je pomoc osobám v domácnostech v jejich 
přirozeném prostředí, občanům se zdra-
votním, tělesným postižením a seniorům, 
provoz a podpora služby osobní asistence. 
Naším cílem je spokojenost klientů a pokrytí 
služeb na území měst a obcí: Třinec, 
Smilovice, Střítež, Řeka, Vendryně, Bystřice, 
Hrádek, Nýdek, Návsí, Jablunkov a Písečná, 
Písek, Bocanovice, Milíkov, Bukovec, Dolní 
Lomná, Horní Lomná, Košařiska, a Mosty 
u Jablunkova. Tříkrálová sbírka je pro 
potřeby charity nesmírně cenná, tvoří dů-
ležitou část našich příjmů. Jsme nezisková 
organizace. Bez ní bychom se neobešli, 65% 
výnosu z tříkrálové sbírky zůstává v Třinecké 
Charitě, 15% je použito na projekty diecézní 
Charity, 5% jde na celostátní projekty a 5% 
jsou režie. 

Než vás budeme prosit o vaši štědrost 
a přijetí koledníků do vašich domovů, chtěli 
bychom vás poprosit, zda byste nám po 
Novém roce nepomohli s touto sbírkou coby 
vedoucí skupinky, nebo vytvořili celou 
skupinku i s dětmi. Stále jsou prázdná místa 
na naší Třinecké mapě, kde koledníci ještě 
nezavítali, protože skupinek ještě není tolik, 
abychom opravdu všude přišli a z místních 
ještě nikdo neměl odvahu se přihlásit. Taky 
se nám stává, že skupinka, která chodívala 
už 6-7 let přestala (existovat) chodit z důvodu 
věku, onemocnění nebo školy. Není se čemu 
divit, je to už hezká řádka let. Děkujeme za 
výdrž, kterou jste s námi měli a poctivě rok co 
rok obcházeli svůj „rajon“.   

Zapojte se do Tříkrálové sbírky fyzicky 
a darujte tak kousek volného času na dobrou 
věc. Nevíme, zda jednou i my sami 
nebudeme odkázáni na pomoc druhého 
a tak učme a veďme naše děti příkladem. 

Tříkrálová sbírka za ta léta je už hodně 
medializovaná. Myslím, že se není čeho 
obávat. Lidé jsou v tyto dny štědří, jen k nim 
musíme přijít a bez Vaší pomoci to ne-
dokážeme. A lidé jsou opravdu štědří. 
Letošní vybraná částka byla o 51 tisíc vyšší 
oproti loňskému roku.

V roce 2017 se bude koledovat od 1.1. - 
15.1. Nikoho nežádáme, aby chodil s ka-
sičkou celých patnáct dnů, stačí jeden dva 
dny, je to pro nás obrovská pomoc.

Na závěr vám chceme poděkovat za 
podporu a důvěru, kterou v nás máte. 
Těšíme se na nové koledníky. 

 Anna Waniová  
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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

Říše Pacholete
Říše Pacholete -
se rozprostírá až tam,
kde dohlédne tvá víra a naděje,
že vpravdě Kristem je.

Do té Říše vchází se
skrze milostnou bránu Jeslí,
kde klesli všichni na kolena,
neboť „ucho jehly“ vstupní brány 
nedovolí stát.

Hle, toť pokora na třikrát! Bůh 
člověkem se stal
a do lidských rukou napospas se 
dal. 
Všemohoucí v lůně stáje přebývá,
jak chudák bez domova.

Říše Pacholete -
nemá útočiště v tomto světě 
nevraživém,
a tak skryla se do Jeslí plných 
pavučin,
kde Boží Syn svatostánek má.

Panna Maria s Josefem na Něho 
hledí
a vědí, že Říše Pacholete
přemůže říši ďábla, toho běsa bez 
tváře,
však jen hledíc na Pacholátko se 
to dokáže.

Plesej stvoření, neboť Všemohoucí 
z Nebe
skvoucí Láskou přichází i se svou 
Říší,
jež sahá až tam, kde je víra Jeho 
tvorů.
Přichází do chýší i dvorů v 
bezbranné lásce Dítěte.

Tak pohlaď Ho svým 
odevzdáním,
jež v závěji chladných lidských 
srdcí přinese teplo Spasiteli,
jenž studené Jesle za domov si 
vzal,
aby nás Svou Láskou objímal.

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

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

MOST 276/XXIII

 VÁNOČNÍ STROM 2016                                                                             
Vážení a milí farníci a všichni lidé dobré vůle!
Opět se přiblížil čas adventu a s ním naše tradiční akce Vánoční strom. V letošním již XVI. 

ročníku budeme mít možnost udělat radost klientům Domova sv. Alžběty v Jablunkově. 
Zde je seznam dárků, které můžete donést do našeho kostela pod Vánoční strom po celou 

dobu adventní až do Nového roku.

- šampony
- sprchové gely
- tělová mléka
- mýdla
- krémy na ruce a obličej
- čistící a prací prostředky
- polštářky, deky
- vitaminy
- teplé ponožky dámské i pánské
- šály
- výzdoba pokojů a chodeb – obrázky 
(kreslené, drhané, paličkované….), rámečky na fotky
- sladkosti, kávu, čaj

Za všechny Vaše dary jménem klientů děkujeme a v případě Vašich dotazů k této akci se 
můžete obrátit na Pavlu Golasowskou, tel: 604 223 971.

Moji milí,
konec roku, bilancování, přemýšlení o tom, 

co nám ten rok dal, ale taky i vzal. Radost 
střídá smutek. Ale o tom ten život je. Někdy 
jsme byli k některým věcem vstřícní, jindy 
jsme si jich ani nevšímali. A dnes bych se 
chtěla právě trochu rozepsat o slovech „Dobro 
a Láska“. Určitě hodně z Vás sleduje pečlivě 
televizi Noe. Ale jen k připomenutí nám, co se 
na ni díváme, ale i těm, kteří tuto možnost 
nemají. Dne  4.11.2016 byl vysílán pořad - 
Kulatý stůl s tématem „Doprovázení 
nemocných“. Hned jsem si  vzpomněla  na  
můj článek „Stáří“, který vyšel letos v našem 
měsíčníku. Smutné téma, ale tolik naplněno 
láskou k nemocným lidem. V tomto pořadu se 
jednalo o mobilní / domácí / hospice.  
Konkrétně o hospic Ondrášek a hospic Duha. 
Pořadu se zúčastnila vedoucí lékařka 
Ondráška MUDr. Alenka Delongová a Janka 
Sieberová spoluzakladatelka hospice Duha a 
taky páter Bohumil Vitásek z arcidiecézní 
charity Olomouc. Bylo to něco úžasného  
naslouchat  těmto lidem, jak krásně dokáží 
mluvit o své práci. To slovo práce není 
správným slovem, je to poslání. Veliké 
poděkování za jejich slova, za krásné 
vyjádření, že jsou ti, kteří doprovázejí, ale 
samotní nemocní jsou právě ti, kteří naplňují 
jejich srdce citem a láskou. Pak se za pár dnů 
dočtu o knězi ze Slovenska, který je ředitelem 
útulku pro bezdomovce. Tento kněz běží 

pěšky 1.550 km z malé obce Hyľov do Říma, 
kde proběhlo setkání bezdomovců a modliteb 
za ně, které pozval do Říma Svatý Otec. Ten 
veliký dík nejde vyjádřit ani slovem ani 
písmem. Jde se za své svěřence modlit, ale 
určitě nejen za ně, ale za všechny. Dokážeme 
i my aspoň jedním slůvkem v modlitbě 
poděkovat pánu Bohu, že máme mezi sebou 
tyto lidi? To je vyznání lásky před Bohem. Rok 
Božího Milosrdenství. Zamysleme se trochu 
nad sebou. Udělali jsme všechno tak, jak se na 
nás křesťany patří, aspoň malinký kousek 
dobra pro někoho? Ale určitě udělali, možná, 
že si to ani neuvědomujeme. Podáváme si 
ruce se slovy „ Pokoj Vám“. To už je ten 
malinký kousek lásky a dobra, neboť patří 
danému člověku. Přejeme si navzájem pokoj 
a nešetříme ani úsměvem.. Jdeme domů 
z kostela, nabídneme rámě staršímu člověku, 
aby měl pocit jistoty že neuklouzne, že má 
vedle sebe  někoho, kdo jde s ním. Modlíme 
se za našeho bratra či sestru, když se dovíme, 
že je nemocný, prosíme modlitbou o jeho 
uzdravení. Každý nemáme možnost o někoho 
pečovat, ale každý z nás může aspoň nějakým 
malým kouskem dobra být pro někoho 
prospěšným.

Taky bych chtěla já poděkovat Vám všem, 
kteří si mé povídky nebo články rádi přečtete.

 

Poděkování 

Renáta Karlová
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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.

Na stopě za hvězdou

RÉBUZ

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

V jedné zemi na Východě žil před 

dvěma tisíci lety mladý blázen. Jako 

každý blázen snil i on o tom, že se jednou 

stane moudrým.

Miloval hvězdy. Nikdy jej neunavilo 

pozorovat je a při tom žasnout nad 

nekonečností nebe. A tak se stalo, že 

jedné noci neobjevili novou hvězdu jen 

králové Kašpar, Melichar a Baltazar, ale 

i tento blázen.

"Ta nová hvězda je jasnější než 

ostatní", myslel si. "To bude královská 

hvězda - narodil se nový vladař! Chci mu 

nabídnout své služby. Vždyť jestliže je to 

král, bude určitě potřebovat také 

nějakého blázna. Vydám se na cestu 

a budu jej hledat. Hvězda mě povede."

Dlouho přemýšlel, co by novému králi 

mohl přinést darem. Avšak kromě své 

bláznovské kapuce, zvonkohry a jedné 

květiny neměl nic, co by mu mohl 

darovat.

A tak se z domova vydal na cestu - 

bláznovskou kapuci na hlavě, zvonkohru 

v jedné a květinu ve druhé ruce.

První noc jej hvězda přivedla do chudé 

chaloupky. Tam nalezl dítě, které bylo 

chromé. Plakalo, protože si nemohlo hrát 

s ostatními dětmi.

Něco málo pro dlouhé prázdninové chvíle…

"Ach", pomyslel si blázen, "dám tomu 

dítěti svoji bláznovskou kapuci. Po-

třebuje ji více, než nějaký král." Dítě si 

bláznovskou kapuci nasadilo na hlavu 

a šťastně se rozesmálo, plné radosti. To 

bláznovi místo poděkování bohatě 

stačilo.

Druhou noc jej hvězda zavedla do 

krásného paláce. Tam nalezl dítě, které 

bylo slepé. Plakalo, protože si nemohlo 

hrát s ostatními dětmi.

"Ach", pomyslel si blázen, "dám tomu 

dítěti svoji zvonkohru. Potřebuje ji více, 

než nějaký král." Dítě zvonkohru nadšeně 

rozeznělo a šťastně se rozesmálo, plné 

radosti. To bláznovi místo poděkování 

bohatě stačilo.

Třetí noc jej hvězda zavedla do zámku. 

Tam nalezl dítě, které bylo hluché. 

Plakalo, protože si nemohlo hrát s ostat-

ními dětmi.

"Ach", pomyslel si blázen, "dám tomu 

dítěti svoji květinu. Potřebuje ji více, než 

nějaký král." Dítě si květinu s úžasem 

prohlíželo a šťastně se rozesmálo, plné 

radosti. To bláznovi místo poděkování 

bohatě stačilo.

"Teď už mi nezůstalo nic, co bych mohl 

králi darovat. Bude asi lepší, když se 

Obrázky pojmenuj a zapiš do poliček pod obrázky. Nakonec zapiš písmenka do sloupce a vyjde ti tajenka – co je to advent.

O první adventní neděli se      

první   

na           

pátého prosince se přijde na nás  děti podívat          

Těsně před Vánoci pečeme

které krásně voní díky které do něj přidáváme.

vrátím", pomyslel si blázen. Avšak když 

vzhlédl k obloze, hvězda stála na jednom 

místě a smála se na něj jasněji než kdykoli 

předtím. A v tom uviděl cestu k nějaké 

stáji uprostřed polí.

Před stájí potkal tři krále a zástup 

pastýřů. I oni hledali nového krále. Ten 

ležel v jeslích - malé, bezbranné, chudé 

dítě. Maria, která zrovna chtěla na slámu 

prostřít čisté plínky, se bezradně roz-

hlížela a hledala pomoc. Nevěděla, kam 

by dítě položila. Josef právě krmil osla 

a všichni ostatní měli plné ruce darů. Tři 

králové přinášeli zlato, kadilo a myrhu, 

pastýři pak vlnu, mléko a chléb.

Jen blázen zde stál s prázdnýma 

rukama. Maria, plná důvěry, položila 

tedy dítě do jeho náruče. Tak našel Krále, 

kterému chtěl v budoucnu sloužit. A také 

věděl, že svoji bláznovskou kapuci, 

zvonkohru i květinu rozdal dětem, aby 

měl místo pro Dítě, které mu nyní se svým 

úsměvem darovalo moudrost, po níž 

toužil.

ta
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n
k
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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 276/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: 

Matyáš Gaszczyk

Elena Szotkowská

Elen Kawuloková

Izabela Mokrosz

Sofie Sniegoňová

Emily Heczková

Alex Krčmárik 

Svátost manželství přijali:

Jan a Magdalena Reis

Jiří a Kateřina Šebestovi

R.I.P.

Do věčnosti nás předešli:

František Wantulok *1949

Kazimierz Mitrenga *1943

Marta Koczwarová *1924

Miroslav Mlčoch * 1956

Zdravím Vás z poradny pro rodinu 

z Třince, která je součástí - Centra pro 

rodinu a sociální péči z. s.

Naším posláním je podporovat man-

želství, rodinu a mezilidské vztahy na 

základě křesťanských hodnot. Podpora 

se uskutečňuje prostřednictvím Stře-

diska Rodina a Projektu Výzva. Před-

sedou organizace je Jan Zajíček.

Středisko Rodina nabízí podporu pro 

stabilní fungování rodin.

1. Příprava na manželství

Programy zaměřené na prohloubení 

vztahů mladých lidí před vstupem do 

manželství.

2. Podpora fungování rodiny 

Klíčové programy prohlubující vztah 

mezi manžely a také mezi rodiči a dětmi.

3. Podpora pro vztahy a rodinu

V rámci komplexního poradenství 

nabízíme: psychologické poradenství, 

mediace a rodinné konzultace, pasto-

rálně - terapeutické poradenství, pora-

denství v oblasti plánování rodičovství.

4. Pěstounské rodiny

Poskytujeme podporu a doprovázení 

rodinám s dětmi v náhradní rodinné 

péči.

5. Programy pro seniory

Programy pro aktivní prožívání 

seniorského věku.

6. Přednášková a vzdělávací 

činnost

Akreditované přednášky pro peda-

gogy, školská primární prevence, 

přednášky pro studenty, společenství 

a veřejnost s cílem propagovat proro-

dinné hodnoty a výchovu, např. Škola 

osobního života.

7. Realizace výstav

Posilujeme hodnoty rodiny, man-

želství a kulturního dědictví formou 

fotografických a interaktivních výstav 

pro děti i dospělé, které nabízíme 

k pronájmu.

Zakoupením rodinného kalendáře na 

rok 2017 podpoříte činnost našeho 

Centra pro rodinu. Můžete ho zakoupit 

v domečku v prodeji s knížkami.

Naleznete v něm šest kolonek pro 

jednotlivé členy rodiny, kalendárium 

i liturgický kalendář. Každý měsíc navíc 

tip na rodinný výlet v rámci Biskupských 

lesů.

Děkujeme.

Za poradnu v Třinci Pavliková Libuše

Rozvážet se bude 
v sobotu 17. pro-
since, do našeho 
regionu jej spojem 
Os 2933 přivezou 
třinečtí skauti. Po 
dovozu až do Mostů 
u Jablunkova bude 
při zpáteční cestě 

předáno na třinecké faře otci Fran-
tiškovi. Odtud si jej můžete odpalovat, 
jak to již z minulých let znáte, až do 
Štědrého dne, kdy se po slavnostní mši 
svaté v 15:30 bude odpalovat naposled.

Další možnosti odpálení jsou na 
Městském úřadě ve čtvrtek 22. prosince 
od 9:00 do 16:00 na vrátnici a v Mě-
stském informačním centru (knihovna 
na Terase) v pátek 23. prosince od 13:00 
do 16:00.

Kivi 

Dobrý tip na dáreček 
pod stromeček

Svatý Mikuláš

Vánoční svatá zpověď

Naši farnost navštíví v sobotu 10.12. po 
večerní mši svaté svatý Mikuláš. Pro 
objednání balíčku zapisujte děti v Domečku 
v neděli mezi 9. a 10. hodinou, v mimořádných 
případech je možno zapsat děti i v sakristii do 
7.12. Zápisné na dítě je 50 Kč.

V sobotu 17.12.2016 bude příležitost 
k vánoční svaté zpovědi, a to od 9.00 do 12.00 
a od 14:30 do 18.00 hodin.

Využijte zejména dopolední hodiny, kdy 
bude k dispozici více zpovědníků.

Betlémské světlo 

Sdružení Sanctus Albertus a Charita Třinec 
vás srdečně zvou na

který se koná sobotu 28.1.2017 v 18 hodin
 v Restauraci ZOBAWA

k poslechu i tanci hraje skupina LOTOS
cena vstupenky 300,- Kč (v ceně je zahrnuta večeře)

prodej vstupenek v Domečku u kostela
DOBRÁ ZÁBAVA – BOHATÁ TOMBOLA – DOMÁCÍ ZÁKUSKY

FARNÍ PLESFARNÍ PLES

Úmysly apoštolátu 
modlitby – prosinec 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 byla z každé části 
světa odstraněna nákaza, kterou je zne-
užívání dětí k vojenské službě.
2. Úmysl misijní: Aby evropské národy znovu 
objevily krásu, dobro a pravdu evangelia, 
které dává životu radost a naději. 
3. Úmysl našich biskupů: Ať jako křesťané 
umíme druhé obdarovávat nejen věcmi 
hmotnými, ale hlavně bohatstvím pramenícím 
z naší víry: poznáním Boha, láskou k němu 
a k bližnímu.

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

§ §Neděle 4.12.2016 – 2. neděle adventní; Roratní mše svaté v době adventní jsou 
6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky. slaveny v pondělí, středu a sobotu v 6.35 

§ hodin.Čtvrtek 8.12.2016 – Slavnost Panny 
§Každou neděli půl hodiny před večerní Marie, počaté bez poskvrny prvotního 

hříchu. mší svatou je adorace Nejsvětější Svátosti 
§ Oltářní a svátostné požehnání.Neděle 11.12.2016 – 3. neděle adventní; 

§Poslední neděli v měsíci – Mariánské 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky.
§ večeřadlo. Neděle 18.12.2016 – 4. neděle adventní; 

§Každý 28. den v měsíci se modlíme spolu 6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.
§ s ostatními farnostmi v naší zemi za český Sobota 24.12.2016 – Slavná mše svatá 

národ.z vigilie Slavnosti Narození Páně – 15.30 
§V průběhu týdne mše svaté začínají česko-polsky; žehnání vánočních oplatků.

§ v 6.35 a 17.00 hodin. V pondělí, středu, Neděle 25.12.2016 – Slavnost Narození 
pátek – ranní česky, večerní polsky. Páně; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 

česky. V úterý, čtvrtek, sobotu – ranní polsky, 
§ večerní česky. Pondělí 26.12.2016 – svátek sv. Štěpána, 

§Každý čtvrtek po večerní mši svaté je prvomučedníka; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky. adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní do 

§Úterý 27.12.2016 – svátek sv. Jana, 19.00 hodin.
§apoštola a evangelisty. Každý první pátek je po ranní mši svaté 

§ adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní.Středa 28.12.2016 – svátek svatých Mlá-
§Každý pátek po ranní mši svaté a po ďátek, mučedníků.

§ večerní mši svaté vyjma prvního pátku je Pátek 30.12.2016 – svátek Svaté rodiny, 
výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní s mo-Ježíše, Marie a Josefa.

§ dlitbou Korunky k Božímu Milosrdenství.Sobota 31.12.2016 – poslední den 
§První pátek v měsíci – litanie a zasvěcení občanského roku 2016; od 15.00 hodin 

adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní; ve- Božskému Srdci Ježíšovu.
§černí mše svatá na poděkování za Mše svatá v Domově pro seniory na 

uplynulý rok 2016 se slavnostním Te Sosně je každý pátek v 15.30 hodin. Půl 
Deum. hodiny před začátkem mše svaté je 

§Neděle 1.1.2017 – Slavnost Matky Boží, možno přistoupit ke svátosti smíření.
§Panny Marie; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 Mše svatá v Nemocnici Sosna je každou 

a 17.00 polsky. sobotu od 15.30 hodin. Půl hodiny před 
§Pátek 6.1.2017 – Slavnost Zjevení Páně; začátkem mše svaté je možno přistoupit 

první pátek v měsíci. ke svátosti smíření.
§ §Neděle 8.1.2017 – svátek Křtu Páně; 6.30 Mše svatá v domě POHODA je vždy 

a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky. 1. pondělí v měsíci v 10.00 hodin.

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.

3. neděle adventní (11.12.)
1. čtení: Iz 35,1-6a.10; 2. čtení: Jak 5,7-10; 
Evangelium: Mt 11,2-11
Žalm: odp. Pane, přijď, a zachraň nás.
ref. Przybądź, o Panie, aby nas zbawić.

4. neděle adventní (18.12.)
1. čtení: Iz 7,10-147; 2. čtení: Řím 1,1-7; 
Evangelium: Mt 1,18-24
Žalm: odp. Ať vejde Hospodin, on je král slávy!
ref. Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały.

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 Hospo-
dinových 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.

Nedělní a sváteční 
liturgie v prosinci

Pořad bohoslužeb v prosinci

Pořad bohoslužeb v prosinci
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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.

Svátek sv. Jana (27.12.)
1. čtení: 1 Jan 1,1-4; Evangelium: Jan 20,2-8
Žalm: odp. Radujte se, spravedliví, v Hos-
podinu.
ref. Niech sprawiedliwi weselą się w Panu.

Svátek svatých Mláďátek (28.12.)
1. čtení: 1 Jan 1,5-2.2; Evangelium: Mt 2,13-18
Žalm: odp. Naše duše vyvázla jako pták z ptáč-
níkovy léčky.
ref. Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.

Svátek Svaté Rodiny (30.12.)
1. čtení: Sir 3,3-7.14-17a; 2. čtení: Kol 3,12-21; 
Evangelium: Mt 2,13-15.19-23
Žalm: odp. Blaze každému, kdo se bojí 
Hospodina.
ref. Błogosławiony, kto się boi Pana.

Příští číslo MOSTu 

vyjde 8. ledna 2017. 

Příspěvky můžete zasílat 

do 27. prosince 2016.

Slavnost Matky Boží, Panny Marie (1.1.2017)
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.

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 (8.1.2017)
1. čtení: Iz 42,1-4.6-7; 2. čtení: Sk 10,34-38; 
Evangelium: Mt3,13-17
Žalm: odp. Pán dá požehnání a pokoj svému 
lidu.
ref. Pan ześle pokój swojemu ludowi.

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz


