Číslo 277/ ročník XXIV.

leden 2017

Proti dobrovolnému daru

Saul usiłuje zabić Dawida

I Saul usiłował dzidą przybić Dawida do ściany. Uniknął on jednak ciosu Saula, a dzida utkwiła w ścianie. Tej też
nocy Dawid ratował się ucieczką.
1 Sam 19.10
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SANCTUS ALBERTUS bilancuje a plánuje
Drazí farníci,
dovolte mi, abych Vám do nového roku
2017 popřál hodně Božího požehnání,
zdraví a radosti z narozeného Krista. Jak už
bývá zvykem, na začátku nového roku si
většina z nás dává nějaká předsevzetí ať už
duchovního nebo jiného rázu, každopádně
všem přeji, aby ta předsevzetí byla
realizována s pozitivním koncem. Jako
spolek SANCTUS ALBERTUS jsme prožili
vcelku pracovitý rok. Podařilo se nám na
naši činnost sehnat nějaké penízky z grantů
a dotací, a proto jsme kromě pravidelně se
opakujících akcí zorganizovali i něco navíc,
a hlavně i finančně podpořili naše
společenství dětí, mládeže, schol a sboru.
Pokud bych se měl pozastavit myšlenkou
nad některou z akcí, vybral bych si dvě.
První by bylo společné dvojí setkání sboru
Gloria z Goleszowa a našeho sboru
LAUDAMUS a druhou by byla akce pro děti
„Léto se svatým Albertem“ organizovaná
v rámci třineckého programu Prázdniny
v Třinci. Z těchto projektů je vidět, že pokud
se najdou dobří lidé, kteří rádi pomůžou
a není jim přítěží organizovat něco navíc ve
svém volném čase pro společenství ve
farnosti, můžeme organizovat zajímavé
projekty a setkání, které mají smysl. Věřím,
že i letošní rok bude z tohoto pohledu
výzvou nejenom pro členy spolku a že se
připojí více dobrých lidí. Děkuji všem, kteří
se jakýmkoliv způsobem podíleli na
organizaci akcí v naší farnosti. Pán Bůh
zaplať!
A na co se můžete letos těšit? Určitě
připravíme zase něco zajímavého, ale
hodně projektů a „výzev“ je závislých i na
financích. Kromě organizace tradičních
akcí, jakými jsou Farní ples (28.1.2017
v Zobawě), Den dětí, Zahradní slavnost,
Mikuláš pro děti a Koledování u jesliček,
nás letos v létě opět čeká účast v rámci
programu Prázdniny v Třinci a po roční
pauze Setkání farnosti v KD Trisia. Ale tu
největší výzvu a přání jsem si nechal na
konec. Rádi bychom letos v létě zahájili
rekonstrukci Domečku. Jelikož i tato
budova patří do skupiny objektů kulturních
památek, celý proces je dost složitý
a časově zdlouhavý. Nicméně je zahájeno
stavební řízení na výměnu oken a na
čištění fasády. Výměna oken bude
podléhat přísné kontrole památkového
úřadu a její realizace se dost prodraží. Holt,
takový je už život a budeme se muset

i s tímto poprat, protože bez výměny oken,
které jsou v kritickém stavu a rekonstrukce
sociálních zařízení, nebudeme schopni
pokračovat dál v rekonstrukci vnitřních
dispozic. Po dohodě s O. Františkem jsme
se rozhodli pro tyto účely zřídit samostatný
bankovní podúčet, který je veden naším
spolkem. Zde bude možno posílat peněžní
dary na rekonstrukci Domečku. Z finančních darů budou hrazeny přípravné
práce spojené se zpracováním projektů,
s vyřizováním žádostí o případné dotace
a náklady spojené s rekonstrukcí. Pro účely
darování finančních prostředků máme
připravené darovací smlouvy. Firmy nebo
společnosti, které by se rozhodly finančně
podpořit náš záměr, tak budou moci si tento
dar dát do účetnictví. Budeme rádi za
každou finanční pomoc a pokud se
rekonstrukce zahájí, tak i za každou
pomocnou ruku! Číslo bankovního účtu je:
2401127386/2010 a je vedený u Fio banky,
a.s.
Děkujeme za podporu, modlitbu a pomoc!
Ing. Wiesław Wania
předseda spolku
SANCTUS ALBERTUS z.s.

Novoroční přání
Milí bratři a sestry,
opět stojíme na prahu nového roku
a přemýšlíme, co nám přinese. V dnešní
nejisté době se možná obáváme nejistoty,
hrozby terorismu, lidské zloby a hlouposti.
Pan kardinál Duka v novoročním
zamyšlení zmínil, že letos si připomeneme
hned několik výročí. Před 100 roky
vypukla tzv. Velká říjnová socialistická
revoluce, která zdeptala hodnotu člověka,
ale také uplyne 100 let od Fatimských
zjevení. Panna Maria se zjevuje třem
dětem s poselstvím o velké lásce Boha
k člověku. Na jedné straně se člověk sám
vzdává lidské důstojnosti a na straně
druhé je mu dáno zakusit, že Bůh o něho
stojí a nekonečně ho miluje.
Bratři a sestry, chtěli bychom Vám
popřát, aby rok 2017 byl naplněn nadějí,
že Bůh nás neopustí, radostí z toho, že se
můžeme nazývat jeho dětmi, láskou,
kterou dnešní svět tolik potřebuje
a důvěrou, že Bůh ví nejlépe co je pro nás
nejlepší.

Krásný a požehnaný nový rok !

Poděkováníza dárky pod Vánočnístrom
Milí farníci a všichni dárci!
Letošní XVI. ročník naší tradiční akce Vánoční strom patřil seniorům z kláštera
Alžbětinek v Jablunkově. Tak jako v letech minulých, i letos jste byli velmi štědří
a z vašich dárků se tak radovalo 69 žen a mužů. Dárky jsem osobně každému předala
společně s přáním požehnaných Vánoc od vás všech, třineckých farníků. Předávání
dárků provázely slzy dojetí a mnozí obdarovaní se ptali, co za to a že si to ani
nezasloužili. Odpovídala jsem jim, že se za nás mohou modlit, což mnozí slíbili. Z dárků
pro klienty měly radost i řádové sestry a tady je poděkování od sestry představené:
Vážený pane faráři, milí farníci třinecké farnosti,
přijměte prosím naše srdečné poděkování za dárky, které jste přinesli pod Vánoční
strom ve vašem kostele. Dárky letos obdrželi klienti Domova sv. Alžběty v Jablunkově.
Udělaly jim velkou radost. Vážíme si Vaší nezištnosti a lásky, s níž jste dárky
připravovali.
Děkuji Vám jménem všech sester alžbětinek a klientů domova, kteří u nás prožívají
podzim svého života. I my Vám přejeme pokojné a radostné vánoční svátky
a požehnání do celého příštího roku. V modlitbě na Vás pamatujeme a také Vás
o modlitbu prosíme.
s. M. Imelda od Nejsvětější Tváře Kristovy, představená Konventu sester
alžbětinek v Jablunkově
Vážení dárci, děkuji velmi za Vaši štědrost a těším se na příští, již XVII. ročník naší
farní akce Vánoční strom.
Pavla Golasowská
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Jak se mají, co dělají:
P. Jan Mazur – nelehká služba na Osoblažsku
Otec Jan Mazur (47 let) byl v Třinci
kaplanem v letech 2004-2007. Je to již
téměř 10 let, kdy opustil naši farnost
a pokračuje na své životní pouti kněze.
Určitě si vzpomínáte na kněze, který zde
s námi pobýval 3 roky. Chodil například
během mší svatých v 10 hodin přímo mezi
děti, pokračoval v tradici dětských mší.
Nyní působí na Osoblažsku, které vám
redakce představuje skrze informace
z www.osoblazsko.com.
Osoblažsko, osoblažský výběžek nebo
také kraj loupežníka Hotzenplotze – tak
trochu ospalé území, které je ze tří stran
obehnáno Polskem se nachází v severozápadní části Moravskoslezského
kraje v okrese Bruntál a turistické oblasti
Jeseníky. K 01.01.2014 zde žilo (na území
Mikroregionu Osoblažsko) dle dat ČSÚ
celkem 9 905 obyvatel. Osoblažsko to
v historii nemělo nikdy lehké, již za dob
Rakouska-Uherska se nacházelo na jeho
periferii, nejvíce však kraj zasáhla druhá
světová válka. Centrum regionu –
Osoblaha bylo kompletně srovnáno se
zemí. Následný odchod převážně
německého obyvatelstva dílo zkázy
dokonal. V dnešní době se ovšem toto
území znovu probouzí a nabízí své
rozmanité služby. Dnes působí na
Osoblažsku Mikroregion Osoblažsko,
který zastřešuje 12 obcí a 2 města
(Třemešná a Město Albrechtice, Bohušov, Dívčí Hrad, Hlinka, Osoblaha,
Rusín, Slezské Pavlovice, Slezské
Rudoltice, Liptáň, Vysoká, Janov,
Jindřichov, Petrovice) a zaměřuje se
především na podporu turistického
ruchu a komplexní rozvoj tohoto koutu
Českého Slezska. Většina informací
o Osoblažsku na stránkách pochází právě
od Mikroregionu, kterému patří náležitý
dík! Ať zde přijedete autem, na kole nebo
využijete místní úzkokolejku určitě
budete překvapeni místní atmosférou
tohoto „bohem zapomenutého kraje“.
Dovolil jsem si Otci Janu Mazurovi
položit několik otázek.
MOST: Jak se ubírala Vaše životní
cesta po roce 2007, kdy jste odešel z Třince?
P. Jan: Po tříletém působení v Třinci
(rád vzpomínám), blízko rodiště jsem
dostal dekret do Ostravy – Třebovic.
Vzpomínám na své vyděšení: vesničan
jde do velkoměsta. Realita se ale ukázala

být jiná. Byla to rozhodně menší farnost
než třinecká. Rodinné domky a působení
tří generací salesiánů (sbližování) dávají
této městské farnosti rysy vesnické.
V Třebovicích mě po šestiletém působení
(2007 – 2013) zastihl dekret, tentokrát
na Osoblažsko. Mám zde na starost vícero
farností. Není bez zajímavostí, že všechna
3 místa se nachází ve Slezsku.
MOST: Které farnosti a filiálky nyní
máte ve své správě?
P. Jan: Původní sídelní farností byly
Slezské Rudoltice. K tomu mi byly
svěřeny další aexcurenda (farnosti mimo
sídlo), a to: Bohušov, Hrozová + kaple
v Rusíně (v téže farnosti), Janov,
Jindřichov, Osoblaha (hřbitovní kostel
a kaple v Domově seniorů) + filiálka ve
Slezských Pavlovicích, Petrovice, Pitárné
a Vysoká. Od prosince loňského roku
působí v tomto regionu O. Oldřich Máša.
Dostal na starosti Slezské Rudoltice,
Pitárné a Vysokou. Momentálně mám
tedy na starost 6 farností (7 kostelů a 2
kaple).
MOST: Jaká je religiozita, jaká je
úroveň katolické víry ve farnostech kde
působíte? Kolik lidí zhruba pravidelně
navštěvuje mše svaté, přijímá svátosti?
P. Jan: Působím v oblasti příhraniční,
kde staletí žili Němci. Odvodíte si, že jde
o Sudety, ze kterých byli pracovití
a zbožní němečtí rodáci násilně vyhnáni.
Velká křivda byla „zalepena“ osídlováním, kdy se občanům z vnitrozemí
nabízelo ubytování (po Němcích) a práce.
Mám za to, že stěhování mělo vliv i na víru
přistěhovalců. Mnozí jakoby vykořenili
a přestali s praktikováním víry v každodenním životě. A jelikož padly statky,
skýtající obživu místním obyvatelům
a další zdroje obživy, zůstávají v té oblasti
spíše starší generace a v letní sezóně
chataři.
Píšu sice obšírně, ale pro vysvětlení, že
všechny tyto vlivy: tj. jakási vykořeněnost, nedostatek práce, chybějící
střední a mladá generace a i další faktory
mají vliv na průřezu a účastí farníků
v kostele. Na druhé straně jsem přesvědčen, že hrstka místních věřících
(snad většina) musí mít víru, jinak by je
maličká účast na bohoslužbách položila.
Mnozí farníci nejsou jen na mši sv., ale
přijímají i svátosti. Věřících je v jednotlivých kostelích poskrovnu (30

a i podstatně méně), ale Bohu díky za ně.
Každý je důležitý.
MOST: Jsou věci či oblast, ze kterých
máte ve svém současném působení
radost?
P. Jan: Přestože je tady dětí málo, měli
jsme zde dvakrát 1. svaté přijímání. Letos
přijalo 9 lidí svátost biřmování. Mezi
nimi byla mimo jiné jedna konvertitka
(loni pokřtěná) a jedna paní, která byla
před 2 roky přijata do církve (konvertovala od adventistů) a která je 20 let
dobrovolnicí v Domově seniorů.
Letos, na narození Páně, byla u 1. svatého přijímání paní, které je 91 let.
A pokud se k tomu přidá třeba
opravená střecha kostela, zrestaurovaný
obraz, obnovená malba, k tomu pak
desítky, snad stovky hodin, mnohdy
nezištně nápomocných farníků, tak je to
pro mne veliký důvod k radosti.
MOST: Je zřejmé, že i hmotná situace
Vašich farností je extrémně těžká. Jak
bychom Vám mohli pomoci? Je možno
Vás poprosit o menší intence? Jak se
s Vámi kontaktovat, jak Vám lze poskytnout eventuální finanční dar?
P. Jan: Děkuji za nabídnutou pomoc
a i všem, kteří se za mne modlí. Pokud
byste chtěli odsloužit mši sv. (kromě
gregoriánské), rád vyhovím. Intence
můžete poslat na níže uvedenou
emailovou adresu, telefon, poštou, nebo
prostřednictvím O. Františka či O. Adriana. Pokud by někdo chtěl darovat
finanční dar, tak mne prosím osobně
kontaktujte, jelikož každá farnost má svůj
účet. Bude-li třeba, rád vystavím darovací
smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru.
A na závěr velké díky O. Františkovi
a všem, kteří mi byli v Třinci oporou
a povzbuzením. Díky redakci MOSTu za
nabídnutou pomoc. A všem přeji ze srdce
Boží požehnání a ochranu Panny Marie.
Vděčný P. Jan
MOST: Děkujeme a přejeme hodně
Boží pomoci a požehnání při nelehké
službě na Osoblažsku.
Rozmlouval Marian Kozok
Kontakt na P. Jana Mazura:
Bohušov 15, 793 99
jmazur@seznam.cz
tel.: 731 646 821
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Stalo se 2016
Leden
+ Neděle 3.1. – Charita Třinec uspořádala
Tříkrálový průvod z náměstí T.G.M. na
náměstí Svobody. Mrzlo až praštělo, ale
přesto tři mudrci, muzikanti, koledníci i další
pozvaní hosté vytvořili pěknou vánoční
pohodu.
+ Neděle 3.1. – koncert Pěveckého sboru
Martinů v našem farním kostele
+ Neděle 10.1. – koncert chóru ZGODA
v našem farním kostele
+ 1.1. – 14.1. – další ročník Tříkrálové sbírky
České katolické charity, kterou v našem
regionu tradičně organizuje Charita Třinec.
Bylo rozdáno celkem 85 pokladniček, výtěžek
činil 597.200 Kč, z toho v naší farnosti dosáhl
částky 399.000 Kč
+ Sobota 30.1. – Spolek Sanctus Albertus
pořádal 6. ročník Farního plesu v Restauraci
Zobawa, zábava byla tradičně dobrá
Únor
+ Sobota 27.2. – 2. diecézního setkání
Modliteb Matek pro Ostravsko-opavskou
diecézi v Ostravě-Zábřehu se zúčastnilo 200
matek včetně třineckých.
+ Neděle 28.2. – další ročník dobročinné akce
Misijní koláč, jejíž výtěžek byl použit na
projekty Adopce na dálku, na podporu práce
P. Mariána Kuffy a farního projektu Adopce pro
budoucnost. Výtěžek byl 62.500 Kč.
+ V únoru 2016 se objevily po stranách
kostela nové lavice, bylo provedeno čalounění
zpovědnic a byla vyrobena nová podložka
(podest) velkopátečního kříže
Březen
+ Středa 9.3. – během jarních prázdnin se
konal výlet dětí z naší farnosti do Aquaparku
v Bohumíně
+ Od neděle 13.3. do čtvrtku 17.3. – v naší
farnosti proběhly postní rekolekce pod
vedením P. Adama Ruckého.
+ Sobota 19.3. – skupina našich farníků
navštívila křesťanské uprchlíky z Iráku,
ubytované tehdy ve středisku Karmel ve
Smilovicích
+ Každou postní neděli pobožnost křížové
cesty vedla jednotlivá farní společenství
Duben
Sobota 2.4. – v Praze se konal Pochod pro
život, z naší farnosti se této akce zúčastnila
skupina farníků
+ Sobota 2.4. – Adorační večer - Vigilie
Slavnosti Božího Milosrdenství (organizace
mládež a mládežnická schola)
+

+ V dubnu – uprchlíci z Iráku navštívili naši
farnost, kde se zúčastnili mše svaté a poté
i slavnostního oběda. Byla rovněž uspořádaná
sbírka jak finanční, tak i materiální.
+ Pátek 22.4. – neděle 24.4. – Víkendovka
dětské scholy. Děti pilně cvičily písně nové
i starší na chatě Morávce. Také zbyl čas na
hraní her a tvořivé aktivity.
+ Pátek 29.4. – konal se 1. ročník Pochodu pro
život v Třinci, za účasti asi 80 lidí

Květen
+ Sobota 7.5. – farní autobusová pouť na Vysočinu do Křižanova, do rodiště sv. Zdislavy
+ Sobota 14.5. – pouť dětí a mládeže na
Kozubovou
+ Neděle 22.5. – První svaté přijímání v naší
farnosti
Červen
+ Od 1.6. – nová adresa e-mailová MOSTU
(mtfs@seznam.cz)
+ Sobota 4.6. – farní pouť na Turzovku
+ Neděle 12.6. – v prostorách fary se konal
Den dětí, plný her a zábavy, zakončený
opékáním párků
+ Neděle 12.6. – proběhlo první setkání
farního sboru LAUDAMUS a sboru GLORIA
z polského Goleszowa v rámci projektu
podpořeného Generálním konzulátem polské
republiky v Ostravě. Sbor GLORIA zazpíval
během mše svaté v 10 hod, po mši svaté
proběhlo společné zpívání sborů. Setkání
pokračovalo v domu PZKO v Dolní Lištné
společným obědem a posezením, organizátorem spolek Sanctus Albertus.
+ Čtvrtek 30.6. – děkovná mše svatá za
uplynulý školní rok. Během mše svaté
zazpívala schola Drops.
Červenec
+ Pátek 1.7. – Diecézní setkání dětí a mládeže
s Otcem biskupem na Prašivé, tentokrát
zaměřené na ochranu přírody, pod heslem
„Sestra Země volá ke mně!“
+ Úterý 5.7 – ve sváteční den našich
věrozvěstů se vydal na Velehrad poutní zájezd
z naší farnosti a okolí. Byli jsme účastni
slavnostní mše, prošli Svatou bránou, podle
vlastního rozhodnutí proběhly individuální
návštěvy baziliky, poutní prodejny, stánků,
turistického centra s výstavou "Příběh sochy"
sochaře Otmara Olivy nebo se přepisovala
ručně Bible pro tzv. Velehradský rukopis.
+ Sobota 9.7. – začíná 26. ročník pěší pouti do
Częstochowe organizované farností Český
Těšín, které se ale tradičně účastní i naši
farníci

+ Úterý 26.7. – při našem farním kostele se
konala jedna z prázdninových akcí pro děti
v našem městě „Prázdniny v 3nci“. Akci si vzal
na starost spolek Sanctus Albertus za vydatné
spolupráce a pomoci farního společenství
mladých sv. Jana Pavla II. Jmenovala se Léto
se svatým Albertem a byla součástí celoměstské prázdninové hry zastřešené Městem
Třinec
+ Pondělí 25.7. – neděle 31.7. – Světové dni
mládeže v Krakowě, kterého se účastnili
i mladí naší farnosti.

Srpen
+ Pondělí 22.8. – pátek 26.8. – příměstský
farní tábor pro děti. Hrála se spousta
zábavných a zajímavých her v Gutech, v Řece,
byli v aquaparku, na prolézačkách a v lanovém
centru v Bohumíně, na návštěvě u tety Silvy,
v rybím domě v Chotěbuzi, na bowlingu v Třinci
a v archeoparku v Chotěbuzi.
Září
+ Čtvrtek 1.9. – mše svatá na zahájení nového
školního roku
+ Neděle 11.9. – proběhlo druhé setkání sboru
LAUDAMUS a sboru Gloria z Goleszowa
v rámci projektu podpořeného Generálním
konzulátem polské republiky v Ostravě. Tentokráte jsme my vyrazili do Goleszowa,
zazpívali během mše svaté v 11 hod. a po mši
svaté proběhlo opět společné zpívání sborů.
Setkání pokračovalo v Czytelni parafialnej
v Goleszowie společným obědem a posezením.
+ Úterý 13.9. – posvěcení obnoveného kříže
v Českém Puncově
+ Středa 14.9. – posvěcení nového kříže na
Javorovém
+ Sobota 17.9. – 3. ročník třinecké pěší pouti
organizované MO KDU-ČSL
+ Neděle 18.9. – poutní slavnost v naší
farnosti, odpoledne 16. ročník Farního festynu
na zahradě
+ Sobota 24.9. – farní poutní zájezd do
Sanktuaria Božího Milosrdenství v KrakowieŁagiewnikach
+ Neděle 25.9. – 131. výročí posvěcení
našeho kostela
+ Neděle 25.9. – sobota 30.9. – naši farníci se
zúčastnili diecézní poutě do Říma u příležitosti
Svatého roku Milosrdenství a 20. výročí
založení diecéze
+ Středa 28.9. – Svátek sv. Václava – čtení
jmen katolických duchovních pastýřů z ostravsko-opavské diecéze, kteří byli mučeni,
vězněni nebo popraveni v době nacistické
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okupace a v době komunismu, které se konalo
i v našem kostele
Říjen
+ Každou neděli v 16:15 proběhla modlitba
svatého růžence vedena jednotlivými farními
společenstvími.
+ Neděle 2.10. – v Domečku u kostela nově
otevřena knihovna, půjčovní doba je každou
neděli od 9 do 10 hodin
+ Neděle 16.10. – pro děti Drakiáda a plackiáda
+ Neděle 23.10. – po pěti letech se konalo
v naší farnosti biřmování. Otec biskup
František Václav Lobkowicz tuto svátost udělil
celkem 47 mladým farníkům
Listopad
+ Středa 2.11. – mše svatá na starém hřbitově
+ Neděle 6.11. – čtvrtek 10.11. – farní
rekolekce po vedením Otce Czesława Blocha,
téma: „Rodina“
+ Listopad 2016 – mládež a děti vyrobily
krásné adventní věnce
+ Neděle 20.11. – konec Svatého roku
milosrdenství
+ Pátek 25.11. – neděle 27.11. – farní dětská
schola Drops na Chatě Lípa v Oldřichovicích
pod Javorovým. Kromě učení se nových
a procvičování starých písní, zbyl čas i na
hraní her, tvoření, kamarádění a samozřejmě
modlitbu
+ Sobota 26.11. – po večerní mši svaté
adorace a modlitby za počatý život.
Prosinec
+ 16. ročník akce “Vánoční strom“, dárky byly
věnovány klientům Domova sv. Alžběty
v Jablunkově
+ Rorátní mše svaté během adventu byly
slaveny v pondělí, středu a sobotu v 6.35
+ Neděle 04.12. – rozsvěcení vánočního
stromu na náměstí Svobody mj. za účasti
P. Františka
+ Sobota 10.12. – navštívil děti naší farnosti
svatý Mikuláš
+ Sobota 17.12. – betlémské světlo dorazilo
do Třince
+ Sobota 17.12. – vánoční svatá zpověď
+ Sobota 24.12. – Vigilie Slavnosti Narození
Páně, žehnání oplatků, betlémské světlo
Pondělí 26.12. – při mši svaté v 8 hodin zpíval
polský folklorní soubor Górole z Mostů
u Jablunkova
+ Sobota 31.12. – večerní mše svatá na
poděkování za uplynulý rok a slavnostní Te
Deum

Dítě světla 2016
V neděli 20. listopadu se společně
s otcem a doprovodem 175 poutníků
vydala odpálit Betlémské světlo v jeskyni
narození Páně, 12letá Melanie Walterer
z Klamu v Rakousku. Studuje na střední
hudební škole Neue Musikmittelschule
v Saxen, obvodu Perg. Ve volném čase
chodí běhat, hraje tenis, dělá ministrantku, nebo hraje na kytaře či se stará
o domácí zvířata. Melanie byla vybrána
především proto, že usiluje o pokojný
život a šíření lásky k bližním, rozdává
radost a je ochotna pomoc ostatním.
Melanie si ze srdce přeje, aby všichni a je
jedno, jakého jsou původu, spolu dobře
vycházeli. “Kdyby se „mocní” tohoto světa
stále nehádali a nevedli mezi sebou války,
žilo by se nám lépe,” řekla Melanie.
V naší farnosti byl vybrán za Dítě světla
Jakub Ondik, z Třince Lyžbic. Chodí do
5. třídy polské základní školy na Terase.
Bydlí s maminkou, babičkou a dědečkem
v paneláku. Mnozí z nás jej určitě z vidění
znáte, je totiž nepřehlédnutelný v našem
kostele, službou u oltáře vypomáhá již
druhým rokem. 11letému, tmavovlasému
ministrantovi se tato výpomoc velice líbí.
„Je šikovný, pozorný a dobře ví, co služba
při slavení mše svaté znamená. Když si
není v něčem jistý, bez ostychu se zeptá, co
má dělat“, takto jej starší bratři –
ministranti vidí a pochvalují si ho. Má rád
sport, zvířata a učarovala mu vážná
hudba, právě i proto si také vybral, a to
zcela sám, hru na housle a již čtvrtým
rokem se v hraní zdokonaluje. Další
láskou, která se dá nazvat, že prochází
žaludkem, je vaření. S lehkostí uvaří
pokrm, kterým potěší sám sebe nebo své
blízké, třeba takovou pizzu snadno
připraví. Čím by v budoucnu chtěl být, ale
úzkostlivě tají, takže přejeme, ať se to
vyplní. „Je to hodný syn, samozřejmě

Blahopřání
Uplynul měsíc a my máme znovu
příležitost povznést číši a přát ke
krásnému výročí narození. Tentokrát
vzácné jubileum slaví paní Iveta
Kozoková, naše milá přítelkyně a redakční kolegyně.
Drahá Ivetko, ze srdce Ti
přejeme další dlouhá,
sluncem prosvětlená léta,
naplněná láskou Tvých
blízkých, prodchnutá Boží
milostí a požehnáním.
Redakce

někdy zlobí, je to přece kluk, ale i přesto
mi dělá radost a velice mě těší, že se
rozhodl být v úzkém kontaktu při službě
u oltáře“, spokojeně konstatuje Jakubova
maminka. Strýc Mirek přitakává: „Je to
šibal, ale v dobrém slova smyslu. Hodně
zvídavý, poslušný a ochotný, v našich
přímluvných modlitbách v rodinném
kruhu na něj vždy pamatujeme, ale i na
ostatní.“
Betlémské světlo prozářilo vaše domovy
plamínkem zapáleným v jeskyni Narození
Páně. Pevně věříme, že jste i všem vašim
blízkým předali křehký mihotající se
záchvěv světla, aby se z něj rozžehl velký
plamen, a v domovech se tak rozhostil
klid, pokoj a milosrdenství, který
prostoupí do všech srdcí a rozhoří se
neskonalou láskou k našemu Pánu.
za třinecké skauty Kivi

Kolędowanie
przy żłóbku
Stowarzyszenie SANCTUS ALBERTUS
zaprasza wszystkich parafian (i nie tylko)
na tradycyjne Kolędowanie przy
żłóbku, które odbędzie się dzisiaj
8 stycznia 2017 po południu o godzinie
15:30 w naszym kościele parafialnym.
W programie wystąpią: schola dziecięca
DROPS i parafialna schola młodzieżowa
z Trzyńca oraz schola młodzieżowa z Goleszowa. Będzie też wspólne kolędowanie
oraz opowiadania o narodzeniu Pana
Jezusa.
Jeszcze raz wszystkich serdecznie
zapraszamy.
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Jaký je
význam Vánoc?
Kdysi za jednoho mrazivého Štědrého
večera seděl zamyšleně muž u krbu, ve
kterém plápolal oheň, a přemítal o významu Vánoc. „Pro Boha nemá cenu,
aby se stal člověkem,“ uvažoval. „Proč
by všemohoucí Bůh měl trávit svůj
drahocenný čas s někým, jako jsme
my? A i kdyby, proč by se chtěl narodit
zrovna ve stáji? Ani nápad! Celá ta věc
je nesmysl. Kdyby Bůh opravdu chtěl
sestoupit na zem, určitě by si našel jiný
způsob.“
Náhle muže vyrušil z úvah divný zvuk
přicházející zvenku. Přiskočil k oknu
a opřel se o rám. Venku uviděl houf
sněžných hus, které divoce mávaly
křídly a zoufale se plácaly v hlubokém
sněhu. Byly jako omámené a pomatené. Zřejmě z vyčerpání odpadly od
většího hejna směřujícího do teplejších
krajin.
Muži jich bylo líto, a tak se zachumlal
do teplého oblečení a vyšel ven. Pokusil
se zahnat roztřesené husy do teplé
garáže, ale čím víc se snažil, tím víc
ptáci zmatkovali. „Kdyby tak věděli, že
je chci zachránit,“ pomyslel si muž.
„Jak je mám přesvědčit, že to myslím
pro jejich dobro?“
Tu ho napadlo: „Kdybych se aspoň na
chvilku stal taky sněžnou husou a mohl
s nimi mluvit jejich řečí, pak by mě
pochopily.“
V náhlém osvícení si vzpomněl, že je
Štědrý večer, a široce se usmál.
Vánoční příběh se mu už nezdál nesmyslný. V duchu si představil prostě
vyhlížející dítě ležící v jeslích ve stáji
v Betlémě. Už rozuměl vánoční záhadě:
Bůh se stal jedním z nás, aby nám naší
řečí mohl sdělit, že nás miluje, že nás
miluje právě teď a že mu jde o naše
dobro.

stránku pro děti připravila Petra

Tři mudrci nezaváhali
Mudrci podstoupili namáhavou a dlouhou cestu, aby se poklonili nově
narozenému židovskému králi a slíbenému Mesiáši – Ježíši Kristu. My to máme
mnohem lehčí, když se chceme setkat s Ježíšem. Nemusíme překonávat hory doly,
ale přesto nás jedna překážka občas potkává. Až vyluštíš která, popřemýšlej, co se
s ní dá dělat.

KŘ ÍŽ OVKA

Pro správné odpovědi si vezmi na pomoc Písmo svaté.
1.
Znamení, které přivedlo mudrce k Ježíšovi.
2.
První dar, který mudrci přinesli.
3.
Mudrci otevřeli své …
4.
Název pro slíbeného Zachránce, kterého izraelský národ očekával.
5.
Město, kde se Ježíš narodil.
6.
Správný název svátku lidově zvaného "Tři králové".
7.
Co uviděli mudrci kromě matky Marie? (Mt 2,11).
8.
Druhý dar, který mudrci Ježíšovi přinesli.
9.
Měsíc, do kterého připadá slavnost příchodu mudrců od východu.
10.
Co přimělo mudrce, aby se vrátili do své země jinou cestou?
11.
Zlý král, který nechal povraždit betlémské děti.
12.
Země Ježíšova narození (tenkrát).
13.
Evangelista, který popisuje příchod mudrců k Ježíšovi.
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Plán akcí pro děti
únor - příměstský tábor
březen - křížová cesta
květen - 8.5.2017 Kozubová
červen - den děti
červenec - 1.7.2017 Prašivá,
od 8.7.2017 farní tábor Zátor
Přesné termíny akcí budou zveřejňovány v MOSTu a na farních
stránkách.
Na všechny se moc těšíme.

Bez pocitu viny
Bez pocitu viny
člověk stojí v plné zbroji
v touze zadat první ránu
Všemohoucímu Pánu.
Není hřích, není svědomí,
jen svoboda, jež nemá hranice,
rozkoš, zábava, žranice.
Bez pocitu viny klaníme se ďáblu
ve výšinách pustoty.
Bůh dobroty je ponížen naší
lhostejností
na milosrdnou figurku, jež má jen
jednu povinnost,
vzít nás vždycky na milost!
Tak bez pocitu viny
stavíme svět bezbožníků,
podle úhelníků a pentagramu,
otvírajíc peklu bránu.
Beznaděj se rodí z neplodnosti
našich chvil
a věčný cíl našich předků – NEBE
–
koušeme jak hořký lék.
Jen sladkost mámivých chvil
dává nám chuť žít.
Však Pán brzo přijde plít
a oddělit koukol od pšenice.
Milosrdenství nám zjeví naši tvář,
však svatozář spravedlnosti též
patří Bohu,
jenž ještě trpělivě čeká na člověka,
který koná ... POKÁNÍ.
AVE
Rudinec Stanislav

Jarní prázdniny
Milí rodiče,
za chvíli se nám blíží jarní prázdniny
a chci se zeptat, zda byste měli zájem
o putovní tábor. Program by byl
následující:
Pondělí 6.2.2017 - aquapark Bohumín - cena 200 Kč, v které je jízdné,
oběd a vstup na 2 hodiny do
aquaparku
Úterý 7.2.2017 - bowling - cena
kolem 150 Kč, v které je oběd a bowling
Středa 8.2.2017 - podle vašich
návrhů výlet spojený s pizzerií, karneval a soutěže v Hutníku nebo kdyby
byl sníh, hrátky ve sněhu spojené
s karnevalem na sněhu. Rozhodlo by
se podle vašich hlasů.
Moc vás prosím, kdo byste měli
o nějaký den zájem, napište mi e-mail
s.krezelokova@seznam.cz nebo volejte
či pošlete sms na tel. číslo 605 325
749, a to do 15.1.2017, abych mohla
objednat co je třeba. Prosím i rodiče,
od kterých by se chtěly děti zúčastnit
a nemají dost financí, ať taky své dítko
přihlásí a já se budu snažit sehnat
sponzorské dary.
Na všechny se těší
Silva

Poslední zprávy
z Domečku
Prodej knih a devocionálií bude
ukončen k 31.1.2017. Během ledna
budeme doprodávat zboží, které si
budete moci koupit se slevou.
Zároveň informujeme, že si
během ledna můžete v Domečku
zakoupit lístky na farní ples.
Ještě jednou všem děkujeme za
dlouholetou přízeň a přejeme
všechno dobré v novém roce.
Workovi

Citáty a moudra
Udělej to tak, aby všichni se
kterými mluvíš, se stali tvými
přáteli.
sv. Jan Bosco
Msta v pravém slova smyslu
katolická, je modlitba za osobu,
která ublížila.
sv. Jan Bosco
Opravdu pokorní jsou ti, kdo si při
všech útrapách tohoto života
zachovají pro lásku našeho Pána
Ježíše Krista pokoj ve své duši i těle.
sv. František z Assisi
Není dokonale dobrý ten, kdo
nedokáže být dobrý k tomu, kdo je
zlý.
bl. Alois Orione
Bůh více hledí na váš život než na
vaše slova.
sv. Augustin

SdruženíSanctus Albertus a Charita Třinec
vás srdečně zvou na

FARNÍ PLES
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 ZÁ BAVA – BOHATÁ TOMBOLA – DOMÁ CÍ ZÁ KUSKY
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Nedělní liturgie
v lednu
Svátek Křtu Páně (8.1.)
1. čtení: Iz 42,1-4.6-7; 2. čtení: Sk 10,3438; Evangelium: Mt3,13-17
Žalm: odp. Pán dá požehnání a pokoj
svému lidu.
ref. Pan ześle pokój swojemu ludowi.
2. neděle v mezidobí (15.1.)
1. čtení: Iz 49,3.5-6; 2. čtení: 1 Kor 1,1-3;
Evangelium: Jan 1,29-34
Žalm: odp. Hle, přicházím, Pane, splnit
tvou vůli.
ref. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.
3. neděle v mezidobí (22.1.)
1. čtení: Iz 8,23b-9,3; 2. čtení: 1 Kor 1,1013.17; Evangelium: Mt 4,12-23
Žalm: odp. Hospodin je mé světlo a má
spása.
ref. Pan moim światłem i zbawieniem
moim.
4. neděle v mezidobí (29.1.)
1. čtení: Sof 2,3;3,12-13; 2. čtení: 1 Kor
1,26-31; Evangelium: Mt 5,1-12a
Žalm: odp. Blahoslavení v duchu, neboť
jejich je království nebeské.
ref. Ubodzy w duchu mają wstęp do
nieba.
5. neděle v mezidobí (5.2.)
1. čtení: Iz 58,7-10; 2. čtení: 1 Kor 2,1-5;
Evangelium: Mt 5,13-16
Žalm: odp. Spravedlivý září v temnotách
jako světlo.
ref. Wschodzi w ciemnościach jak światło
dla prawych.
Příští číslo MOSTu
vyjde 5. února 2017.
Příspěvky můžete zasílat
do 25. ledna 2017.
Internetové stránky naší farnosti
najdete na adrese
www.trinec.farnost.cz

most

Pořad bohoslužeb v lednu
+ Neděle 8.1.2017 – svátek Křtu Páně;

+ Mše svatá v Domově pro seniory na

6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky;
končí doba vánoční.
+ Neděle 15.1.2017 – 2. neděle v mezidobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00
polsky.
+ Neděle 22.1.2017 – 3. neděle v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00
česky.
+ Středa 25.1.2017 – svátek Obrácení
svatého Pavla, apoštola.
+ Neděle 29.1.2017 – 4. neděle v mezidobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00
polsky.
+ Čtvrtek 2.2.2017 – svátek Uvedení
Páně do chrámu (žehnání svíček).
+ Pátek 3.2.2017 – první pátek v měsíci.
+ Neděle 5.2.2017 – 5. neděle v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00
česky.
+ Každou neděli půl hodiny před večerní
mší svatou je adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a svátostné požehnání.
+ Poslední neděli v měsíci – Mariánské
večeřadlo.
+ Každý 28. den v měsíci se modlíme
spolu s ostatními farnostmi v naší zemi za
český národ.
+ V průběhu týdne mše svaté začínají
v 6.35 a 17.00 hodin. V pondělí, středu,
pátek – ranní česky, večerní polsky.
V úterý, čtvrtek, sobotu – ranní polsky,
večerní česky.
+ Každý čtvrtek po večerní mši svaté je
adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní do
19.00 hodin.
+ Každý první pátek je po ranní mši svaté
adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní.
+ Každý pátek po ranní mši svaté a po
večerní mši svaté vyjma prvního pátku je
výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní s modlitbou Korunky k Božímu Milosrdenství.
+ První pátek v měsíci – litanie a zasvěcení Božskému Srdci Ježíšovu.

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.

Apoštolát modlitby
leden 2017
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.
Evangelizační úmysl: Křesťanská
jednota
Za všechny křesťany, aby se ve
věrnosti učení Pána zasazovali
modlitbou a bratrskou láskou za
obnovení plné církevní jednoty, a tím
napomáhali odpovědět na současné
výzvy lidstva.
Národní úmysl: Za církev v naší
vlasti, aby se nespokojila s pouhou
sebeprezentací, ale usilovala o evangelizaci současného světa (EG, č. 27).
Svatý Františku Xaverský, oroduj
za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše,
oroduj za nás!

