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Davidův pád

(pokračování na str. 3)

Nátan Davidovi odvětil: „Ten muž jsi ty! Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Já jsem tě pomazal za krále nad Izraelem 
a já jsem tě vytrhl ze Saulových rukou. Proč jsi pohrdl Hospodinovým slovem a dopustil ses toho, co je v jeho očích 
zlé?“

2. Sam 12, 7 a 9
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Na co se můžeme těšit, 
aneb co nového v naší farnosti

*  *  *
*  *  *

*  *  *

Blíží se červen a na jeho konci dvě 

skutečnosti. První je fakt, že se rok 

přehoupne do své druhé poloviny a tou 

druhou, že začínají prázdniny. Nikoliv 

však pro náš spolek SANCTUS AL-

BERTUS a jeho dobrovolníky, pro který 

je druhá polovina roku velmi pracovitá. 

Chtěli bychom Vám v krátkosti před-

stavit plánované akce, ať si je můžete 

poznamenat do svých diářů nebo 

kalendářů. 

Ještě v červnu, ve středu dne 28.6., se 

uskuteční členská schůze spolku, a to 

v 19:30 v salce na faře. Srdečně na ni 

zveme všechny stávající členy, ale byli 

bychom velice potěšeni, kdyby se našli 

další zájemci o členství a práci ve spolku. 

Rádi na schůzi přivítáme i osoby, které 

třeba pomůžou nebo už i pomáhaly, ale 

nechtějí být členy spolku.   

O prázdninách, a to ve dnech 18.7. 

(úterý) a 7.8. (pondělí) se náš spolek 

zapojuje podruhé do akce organizované 

městem Třinec – Prázdniny v Třinci 

s letošním mottem „Zahálení pro nás 

není“. Veškeré akce můžete najít na 

stránkách města (http://kultura.tri-

necko.cz), kde jsou i základní informace 

k celému projektu. Námi organizované 

dvě dopoledne s názvem „Léto se svatým 

Albertem“ budou organizačně podobné 

jak v loni. Děti budou rozděleny na 

skupinky a každá skupinka bude mít svůj 

program. Celkem proběhnou tři aktivity. 

První skupinka navštíví náš kostel, 

druhá skupinka bude v salce na faře 

tvořit něco pěkného a pro třetí skupinku 

budou venku připravené pohybové 

aktivity. Zhruba po hodince se skupinky 

vymění (protočí). Pokud zbude časový 

prostor, nakonec si společně zazpíváme 

několik písniček. Věřím, že i z řad našich 

katolických rodin děti přijdou a zapojí se, 

určitě to stojí za účast. Ve dnech, kdy 

bude probíhat dopoledne program pro 

děti, jsme ještě připravili drobné 

překvapení. Kdo by chtěl poznat trošku 

více náš farní kostel, může přijít na 

malou pochůzku, na které se dozvíte 

hodně zajímavých informací o našem 

chrámu. Pochůzky budou začínat cca od 

13 hodin a budou trvat přibližně 

hodinku. Na všechny se těšíme.

V září už tradičně připravujeme 

zahradní slavnost u příležitosti naší farní 

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 hlou-
posti. 

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 !

poutě. Letos to bude v neděli 17.9. 

a podrobnější informace se dočtete 

v zářijovém čísle Mostu. V zimě 

proběhne i „Setkání farnosti“, které se 

uskuteční dne 27.12. Tradiční „Kole-

dování u jesliček“ se uskuteční v neděli 

dne 7.1. a farní ples v sobotu 27.1. 2018.

A teď asi to nejdůležitější. V květnu 

jsme získali povolení ze stavebního 

úřadu týkající se udržovacích prací na 

našich farních objektech. Jedná se 

o čištění fasád objektů a výměny oken 

v „Domečku“. Jelikož všechny objekty 

jsou vedeny jako kulturní památky, 

rekonstrukce (opravy) budou probíhat 

v trošku jiném režimu než u staveb 

obyčejných. Hlavně výměna oken 

v „Domečku“ bude mít svá specifika 

a bude pod drobnohledem památkového 

úřadu. Momentálně jsme ve stádiu 

aktualizace cenových nabídek a jejich 

rozsahu a zajišťování potřebného 

dofinancování (jelikož na farním účtu 

není momentálně dostatek potřebných 

financí na pokrytí celé rekonstrukce, je 

zapotřebí zajistit půjčku). Práce první 

etapy (objekt fary a domečku) budou 

zahájeny pravděpodobně koncem 

července (nebo začátkem srpna) a budou 

ukončeny někde v říjnu. 

Druhá etapa v následujících letech 

bude zahrnovat vnitřní rekonstrukci 

„domečku“ a třetí etapa se bude týkat 

dočištění ostatních budov a zdí v areálu 

fary.  Co se týče druhé etapy, chtěli 

bychom využít dotačních možností 

z Moravskoslezského kraje nebo z Mi-

nisterstva kultury, případně jiných. 

K tomu je připravován projekt vnitřních 

úprav, aby bylo možné vůbec žádat. Ten, 

kdo se v dané problematice orientuje 

jistě ví, že bude zapotřebí mít k dispozici 

finance na dokrytí dotačních podmínek 

a na přípravu projektu, na financování 

žádosti atd. A k tomu byl vlastně zřízen 

speciální účet „Domeček“, kde můžete 

přispět všichni, kdo nás chcete podpořit 

(informace na jiném místě tohoto 

časopisu). Za dary děkujeme!      

To je asi všechno, děkujeme za 

podporu a těšíme se na setkání na našich 

farních akcích (možná i pracovních).

V letošním roce se uskuteční poutě do 
Medjugorje v termínech

6.8. - 15.8.2017 
31.8. – 9.9.2017
Bližší informace na tel. čísle 774 218 970.
Redakce se omlouvá za špatně uvedené 

termíny v minulém čísle MOSTu.

POUTĚ DO MEĐUGORJE  

 Z vody a Ducha Svatého se 

narodili: 

Karolina Hutirová

Tomáš Kvapulinski

Jiří Ćmiel

Anna Kubásková

Nina Labajová

Adam Mitrenga

Šimon Malysz

Amálie Mariňáková

Matyáš Polok

Lucie Rykalská

Do věčnosti nás předešli:

Ema Vitásková   1928

Markéta Mendroková 1933

Adéla Rucká   1922

Michal Talián     1927

Libuše Sordylová   1937

Agnesa Ciprichová   1938

Jan Břežek   1950

Ludmila Belešová   1947

Božena Gášková   1939

Bronislava Borutová   1961

Jozef Frollo  1947

Alois Kufa   1942

Kazimierz Steffek   1946

Eduard Machaczek   1929

Jan Michálek   1937

R.I.P.

Děkujeme všem, kteří už přispěli 

na konto „Rekonstrukce Domeček“. 

Ke dni 22.5.2017 evidujeme částku 

12.500 Kč.

Případné dary je možné zasílat na 

účet vedený ve Fio bance č.

2401127386/2010. Na požádání 

vystavíme doklad o poskytnutí daru.

Pán Bůh zaplať!

Informace 

Spolek SANCTUS ALBERTUS

Svátost manželství přijali: 

Dominik a Soňa Buščíkovi

Tomasz a Martina Sikorovi

Připravila rada spolku SA



P. Piotr Rak – nejen slatinský farář, ale i farní historik a dobrovolný hasič
Jak se mají, co dělají: 

Poděkování
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(pokračování na str. 4)

Pokračování ze str. 1

V tomto čísle vám, milí čtenáři MOSTu, 
chci připomenout postavu jednoho 
kněze, který byl třetím z tzv. polské vlny 
kněží, kteří po sametové revoluci přišli ze 
sousedního Polska vykonávat svou službu 
do naší vlasti. Po P. Mariuszovi Rada-
czyńském (1994-1995) a P. Mirosławu 
Kazimierzovi (1995-1998) přišel v létě 
roku 2000 (po odchodu P. Miloslava 
Šmahlíka, 1998-2000) do Třince jako 
kaplan mladý usměvavý, tehdy 26-letý 
P. Piotr Rak. Byl tady 1 rok a v létě 2001 
odešel do Hlučína. Kromě mnoha 
„běžných“ vzpomínek na P. Raka nemohu 
zde připomenout úsměvný příběh 
z Velikonočního pondělí 2001: po ranních 
mších svatých P. Rak se rychle odstrojil 
z liturgického oděvu, popadl karabáč 
a voňavku, přesunul se před hlavní vchod 
tam vyšlehal z kostela vycházející far-
nice... Mám ten výjev tak nějak stále před 
očima a svědčí o veselé povaze P. Piotra 
Raka. Od jeho odchodu z Třince loni 
uplynulo 15 let a je načase se ho pozeptat 
jak se má a co dělá ...

MOST: Kdy a kde jste se, Otče, narodil 
a jaká byla Vaše rodina? 

P. Rak: Narodil jsem se v srpnu 1974 
v Tychách, v polském Horním Slezsku. Od 
malička jsem žil a vyrůstal v Imielinie, což 
kdysi byla obec a od roku 1990 to je malé 
městečko, vzdálené 20 km od Katowic, na 
trase Katowice-Oświęcim. Imielin je malé 
městečko se 7 tisíci obyvateli. Vyrůstal 
jsem v rodinném domě spolu s rodiči 
a bratrem. Tatínek Henryk pracoval dlou-

hé roky jako vedoucí dolu Ziemowit 
Lędziny. Maminka Alicja pracovala 
v továrně na výrobu ventilátorů jako 
ekonomka. Mám jednoho sourozence, 
o 10 let staršího bratra Andrzeje. V Imie-
linie máme farní kostel Matki Bożej 
Szkaplerznej, kde jsem začínal jako 
ministrant, a který jsme jako celá rodina 
pravidelně navštěvovali. V neděli tam 
máme pět mší svatých, kromě faráře 
máme dva kaplany a jednoho kněze-
důchodce.

MOST: Jaká byla Vaše cesta ke 
kněžství? Máte nějaký vzor?

P. Rak: Jako ministrant jsem začal 
sloužit u oltáře od 1. třídy. V letech 1989-
1993 jsem ukončil střední školu, tzv. 
liceum w Mysłowicích, česky gymnázium. 
Maturoval jsem v roce 1993. V témže roce 
jsem nastoupil do semináře a ke studiu 
teologie na Wyższym Śląskim Semi-
narium Duchownym w Katowicích. Na 
základě rozhovoru s biskupem Fran-
tiškem Lobkowiczem jsem se rozhodl 
opustit Polsko. Poslední rok studia jsem 
ukončil v České republice v roce 1999 
v kněžském semináři v Olomouci. Poté 
jsem působil jako jáhen v Novém Jičíně. 
Po vysvěcení v roce 2000 v Ostravě jsem 
působil jako kaplan ve farnosti Třinec. 
Říká se, že první kněžská farnost je cosi 
jako první láska, člověk na ni jen tak 
nezapomene. Během prvního roku jsem 
poznával atmosféru třinecké farnosti 
a mám radost, že jsem mohl být právě 
tady. P. Františka jsem poznal nejen jako 
dobrého šéfa, ale i dobrého člověka 
a spolubratra kněze. Doba prožitá na 
třinecké faře byla pro mě povzbuzením 
v kněžské službě. Na společné „laudy - 
ranní chvály“, posezení a rozhovory 
u stolu na faře, v rodinách a ve spo-
lečenstvích budu dlouho v dobrém 
vzpomínat.  

Mým velkým vzorem již od dětství byl 
otec Pio z Pietrelciny, kapucín, který 
kráčel ve šlépějích sv. Františka z Assisi. 
Rád jsem četl duchovní literaturu z jeho 
života, o jeho skutcích lásky a duchovním 
a fyzickém dobru, které vykonal pro 
druhé. Otec Pio v mnohém ovlivnil mé 
rozhodnutí jít podobnou cestou. 

MOST: Kdy a kde jste působil jako kněz 
coby kaplan a farář? 

P. Rak: Po ročním působení v Třinci 
jsem zavítal na dva roky jako kaplan do 
Hlučína. Bylo to v letech 2001-2003. 
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Mons. Martin David 
pomocný biskup ostravsko-opavský

Milí a vážení farníci a čtenáři farního 
časopisu MOST!

Tak si prosím pěkně představte, že se 
mi jednoho dne zcela nečekaně ozval můj 
bývalý učitel jazyka polského, velmi milý 
člověk, Ing. Marian Kozok.  Po krátkém a  
srdečném rozhovoru mne požádal, abych 
mu napsal nějaký příspěvek do farního 
časopisu. Poslal mi předem připravené 
otázky, na které se vám budu snažit 
odpovědět. Ale především bych vás 
všechny chtěl touto cestou přivítat a v 
této chvíli se poohlédnout nazpět, za těmi 
uply-nulými 27 lety, co jsem sloužil u 
Mons. P. Františka Vrubla po vysvěcení 
jeden rok jako třinecký kaplan. Mé jméno 
není známé a mnozí ti, kteří si na mne 
pamatovali, už jsou na věčnosti. Jsem P. 
Jiří Maria Orság. Velmi rád si vzpo-
mínám např. na pana učitele varhaníka 
Przyhodu, na pana varhaníka Kiedronie 
nebo kostelníky pana Zawadu a Cin-
cialu. Také na farní hospodyni paní 
Čalovou. Býval jsem s nimi denně a vryli 
se mi do paměti. Jsem velmi rád, že vaše 
farnost je živá a dokážete být Pánu Ježíši 
Kristu věrni. Že tuto početnou rodinu 
Božích dětí tvoříte právě vy a že se snažíte 
být užiteční nejen svým rodinám, ale i 
Církvi a okolnímu světu.

 Vždycky mi bylo líto, že v Třinci není 
tak čistý vzduch jako je u nás na 
Valašsku. Narodil jsem se na Vsetíně 15. 
června 1964. Rodiče pracovali jako 
dělníci, takže jsme doma žili velmi 
skromně. Mám jen jednu starší sestru, 
která žije v Brně. Moje máma zemřela 
1.1.2016 v Kroměříži, po velmi dlouhé a 
těžké nemoci. Požádal jsem totiž 

kongregaci Milosrdných sester 
Svatého kříže, aby umožnili mým 
rodičům pobyt v klá-šteře, ve kterém je 
zároveň Charitní dům sv. Josefa pro 
rodiče řádových sester a kněží. A 
dokonce několik starých kněží zde dožívá 
a připravují se na radostné shledání s 
Pánem. Zde v klášteře žiji od roku 2014 a 
zde sestrám a všem obyvatelům sloužím 
denně mši svatou. Kromě toho pomáhám 
ve farnosti u sv. Mořice ve městě a také 
sloužím v Psychiatrické léčebně, v jejímž 
areálu se nachází kostel sv. Cyrila a 
Metoděje a každou sobotu odpoledne 
mají možnost pacienti i lidé z města přijít 
na mši svatou. Je to velmi náročná práce, 
ale velmi krásná. Když jsem minulou 
sobotu přišel o něco dřív, abych mohl 
zpovídat, v kostele bylo jedenáct mužů 
a čekali na začátek modlitby sv. růžence. 
To jsem považoval za zázrak a velmi 
dobré znamení. Muži přece nesmí chybět 
a otcové rodin by měli přece mít víru 
hlubokou a pevnou. Také jezdívám do 
vedlejších vesnic, kde navštěvuji po 
domech nemocné lidi, asi kolem dvaceti. 
Dříve velmi rádi jezdívali každou neděli a 
také ve slavnosti a svátky do farního 
kostela Všech svatých na Hradisku. A 
právě v této malé farnosti je díky veliké 
anga-žovanosti místních věřících několik 
živých modlitebních společenství 
a schází se pravidelně každých čtrnáct 
dnů skupina otců k modlitbám a ke čtení 
nedělních liturgických textů. To je velmi 
potřebné, protože naše společ-nost se 
přiklonila po době komunistické totality 
k pohanství a křesťanskou vírou se stále 
více pohrdá. Zvláště v době, kdy probíhá 

takzvaná „restituce církevního 
majetku.“ I když přece lidé uznávají 
morální pravidlo, že to, co bylo ukra-
deno, se má poškozenému vrátit, tak 
v případě církve to neplatí, jako by Církev 
na to neměla právo. Tato doba od nás 
vyžaduje skutečnou pravdivost a ryzost, 
hluboké přesvědčení o tom, že je pouze 
jeden a jediný Pán, Ježíš Kristus, který 
přijde soudit živé i mrtvé. Který je pro 
nás Cesta, Pravda a život. Zřejmě dojde 
časem i k tomu, že budeme muset opět 
vyznávat víru za cenu prolévání krve jako 
v dobách prvotní církve. Jak nutné a 
potřebné je modlit se s Pannou Marií a s 
celou Církví sjednocenou se svatým 
otcem Františkem za pokoj a mír ve 
světě!

Jsem opravdu vděčný Pánu Bohu za 
dar povolání k služebnému kněžství. 
Díky tomu jsem se během těch několika 
let, co jsem působil jako farář v Ko-
zlovicích, na Hukvaldech, v Rychal-
ticích, a potom v Rajnochovicích, 
v Loukově a potom ve Všemině a v Lip-
tále a naposledy v Lukově u Zlína a v Ka-
šavě seznámil s velkým množstvím 
vynikajících a obětavých lidí, kterých si 
velmi vážím a kteří jsou ochotni kdykoli 
pomoci a poradit v nesnázích.

Děkuji vám všem za vzpomínku 
v modlitbě a vyprošuji vám hojné Boží 
požehnání. 

S vděčností vám všem  žehná P. Jiří M. 
Orság z Kroměříže. 

Milí čtenáři MOSTu, P. Jiří Maria 
Orság byl kaplanem v naší farnosti od 
července 1990 do konce června 1991. 
Možná si ještě někteří z vás pamatují 
tohoto onehdy mladičkého kněze (bylo 
mu tehdy 26 let). Mně utkvěl v paměti 
svou vždy veselou povahou, skoro by se 
dalo říct, že se stále smál. Když mi 
nedávno zvedl mobil – jako by se vrátil 
čas o 26 let zpátky: stále ten stejný veselý 
hlas, plný dobré nálady a ne-falšované 
radosti. Po mém opatrném představení 
se a započetí hovoru „Nevím Otče, zda se 
na mne vzpomínáte z doby Vašeho 
působení v Třinci ...“ mne ihned přerušil 
a spustil vesele a se smíchem „Nazdar 
Mário, tož to víš, že si vzpomínám, ...“. 
Jak bychom se rozloučili včera. Byla pro 
m n e  r a d o s t  s O t c e m  O r s á g e m  
připravovat tento článek. Hodně jsme se 
nasmáli. Jako staří kamarádi, kterým 26 
let uběhlo jak jeden den. Jirko, děkuji za 
všechny a přejeme Ti, aby Ti Pán Bůh 
žehnal. 

Fátima, toť jméno dcery Mohameda,
jež muslimové velmi ctí
a právě zde Matka Boží sděluje dětem 
tajemství.

Je o třech částech se slovy 
mateřského výkladu,
jež mají sdělit světu
podle Božího překladu.

Vidí peklo, války, katastrofy
a Církev svatou v rozvalinách 
odpadu,
věru ponuré, že by naděje nebyla 
u Boha na skladu?

Lucie, Hyacinta a František –
malí hrdinové, jež předčí i největší 
reky dějin.
A jejich touha?
Těšit smutného Boha od prvních 
vteřin.

Ptáte se, jak je možné, že má Bůh 
smutnou tvář?
Zeptejte se po Evropě, kdo zná ještě 
Otče náš!?

A tak mohamedáni přinesou nám 
Fátimu,
ale tu jejich krvavou,
abychom znova začali těšit Boha,
jenž je Svou podstatou katolický.

Ne skrze Alláha, ale Kristův křest
Bůh spasil lidství!

AVE

Rudinec Stanislav

FATIMA

Během těchto kaplanských let jsem začal 
postgraduální dvouleté teologické stu-
dium na Slezské univerzitě v Katowicích, 
které jsem ukončil licenciátním titulem 
v oboru pastorační teologie. Své studium 
jsem zakončil závěrečnou prací na téma 
Dějiny hlučínské farnosti. Dva roky 
strávené na „Prajské“ byly také velmi 
zajímavým obdobím v mém životě. Zdejší 
lid má zcela jinou povahu než ten těšínský. 
Obě místa mě však obohatila v duchovním 
životě. V roce 2003 jsem obdržel dekret 
od biskupa Františka do farností Olbra-
mice, Těškovice, Lubojaty, Tísek a Sla-
tina. Stal jsem se farářem hned v pěti 
farnostech a staral jsem se o pět krásných 
kostelů, které byly od sebe vzdálené 
zhruba 7 km. Bylo to časově a fyzicky 
náročné, a proto jsem po ročním působení 
po rozhodnutí otce biskupa předal část 
farností (Olbramice, Lubojaty) P. Pavlu 
Kukiolowi, který do diecéze přišel 
z polského města Bielsko-Biała. Zůstaly 
mi farnosti Těškovice, Slatina a Tísek, 
které spravuji do současnosti, tzn. již 
14 let.  

MOST: Prosíme, podělte se s našimi 
čtenáři o nějaké zážitky, které jste coby 
kněz prožil za ta dlouhá léta kněžství.

P. Rak: Vždy jsem se snažil získat pro 
duchovní službu co nejvíce mladých lidí. 
Proto jsem se rozhodl po ročním působení 
ve svých farnostech vstoupit do sboru 
dobrovolných hasičů. Díky tomu jsem 
oslovil mnoho mladých lidí, kteří mi začali 
pomáhat ve farnostech jako dobrovolníci, 
ministranti a scholistky. Spoustu věcí ve 
farnostech děláme „brigádnickým“ způ-
sobem, jak to již na vesnicích bývá (např. 
malování kostelů, drobné opravy). Spolu 
s farníky organizujeme poutě, akce, na 
kterých mají největší podíl právě hasiči. 
Podařilo se nám napsat dvě knihy 
o historii zdejších farností a kostelů, a to 
publikaci s titulem „Těškovice – to není 
enem taková obyčejná dědina“ a „Obra-
zový průvodce po našich kostelích“. 
Máme krásné webové stránky

(www.farnostslatina.cz), které informují 
věřící o událostech a akcích ve farnostech. 
Součástí stránek je také přehled všech 
kněží, kteří zde působili, a můžete si zde 
prohlédnout i fotografie nádherných 
věžních hodin, které jsou umístěny 
v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Tísku 
a také na věži v kostele Nanebevzetí 
P. Marie v Těškovicích. V poslední době se 
věnujeme projektu „Oprava varhan ve 
Slatině“. Před dvěma lety jsme získali 
zdarma varhany z roku 1906 z plzeňské 



prvnímu cíli) a vigilii zmrtvýchvstání Páně jsem 
už slavil s poutníky, místními a jejich biskupem 
pod honosnou houpající se kadidelnicí Bota-
fumeiro v katedrále. 

Ze Santiaga jsem posléze vyrazil autobusem 
na jih, ke svému druhému cíli – čtyřista kilometrů 
vzdálené portugalské Fatimě, kde jsem svou 
měsíční pouť dokončil chůzi po kolenou 
v modlitbě přes náměstí Sanktuária. Tam jsem 
pochopil a poznal sílu této tradice a zároveň 
obdržel milosti na pokračování.

S Portugalskem jsem se rozloučil v krásném 
historickém městě Porto, odkud jsem odletěl zpět 
do Krakowa za již podstatně vyšší cenu letenky, 
než to bylo do Lurd. Ale let byl rychlý a komfortní 
a v sobotu 22. dubna jsem již mohl doma ve 
farnosti slavit vigilii svátku Božího milosrdenství.

Pár poznatků na závěr: Svatojakubská cesta 
má několik hlavních tras z jihu Portugalskem, 
severním Španělskem a z Francie, lidé a hlavně 
Španělé jí chodí většinou na etapy, pěkné stezky 
jsou hlavně ty kolem oceánu, já bych příště zvolil 
nějakou z portugalské strany a pobřežím 
Atlantiku. A začít pouť se dá už z domova pěšky. 
Můžete jet i na kole, což mi je osobně bližší 
a připadá mi to lehčí a rychlejší, ale právě pak 
rychlostí a jinými cestami uniká možnost 
potkávat poutníky a čas, který je každým krokem 
vzácný.

Je to světově známá pouť a podle mě je 
hlavním významem prožít ji v modlitbě 
a v přátelství.

Poděkování
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Pokračování ze str. 1

Velikonoční putování svatojakubskou cestou
O svatojakubské pouti jste již jistě slyšeli, je 

o ní napsáno mnoho informací i příběhů. Moje 
dobrodružná povaha mě už dlouho ponukala 
prožít si ji na vlastní kůži. Moje známá, která už 
má tyto pouti skoro všechny prošlé, mi poskytla 
základní informace, jak se na cestu vybavit a kde 
nejlépe začít. Při myšlence na tak významný rok 
Panny Marie Fatimské jsem plánoval začít 
v Portugalsku, ale na internetu jsem vysledoval 
novou leteckou linku Krakow-Lurdy, kterou 
provozující společnost nazvala katolický expres, 
přidala zaváděcí ceny a nebylo co řešit. 

V neděli 26. března jsem tedy nastoupil 
v Krakowě do letadla a za dvě hodiny jsem přistál 
v Lurdech pod zasněženými francouzskými 
Pyrenejemi. V místním infocentru jsem zakoupil 
Credencial (oficiální pas pro poutníka), obdržel 
mapky a instrukce a vydal jsem snad nejznámější 
trasou Camino Frances. Za městečkem San 
Jean Pied de Port v Pyrenejích mě začaly 
pronásledovat různé komplikace s nohami, 
bolesti šlach, achilovky a puchýře. Nedbaje na 
doporučení balit věci velmi obezřetně a ne-
překračovat váhu 10% jsem si batoh přetížil na 
dvacet kilo a problém byl na světě. Nedalo mi 
totiž nepřibalit si různé pláštěnky a také malý stan 
pro kampování v přírodě, i když meteorologické 
prognózy slibovaly teplé letní počasí, a tak mě 
tyto nezkušenosti na mé cestě dost zpomalily. Po 
dvou stech kilometrech jsem doťapal do 
krásného věčně zeleného španělského města 
Pamplona. Tam mi lidé poradili buď si trasu 
zkrátit, nebo část nákladu poslat do dalšího 
města na trase. Když už jsem měl volit kom-
promis, rozhodl jsem se pro superrychlý vlak, 
který mě dovezl do krásného města Leon 
a přiblížil mě tak mému cíli, městu Santiago de 
Compostela, které bylo už jen tři sta kilometrů 
vzdálené. Zmíněný vlak byl něco jako u nás 
Pendolino, ale mnohem modernější a uháněl si to 
rychlostí kolem 200 km/hod.

Z města Leon to byly krásné cesty (respektive 
treky) úchvatnou španělskou přírodou přes hory, 
staré vesnice, tu a tam přes pastviny mezi zvířaty. 
A pomyslnou třešničkou byly nádherné kostely, 
kláštery a katedrály ve španělském stylu, které 
jsem mohl cestou navštívit. K tomu všemu jsem 
potkal spoustu dobrých lidí z celého světa 
a nedalo se být dlouho sám, vždy mě někdo 
došel, nebo já jeho, dali jsme se do řeči, odkud 
pochází, jak dlouho už jde a jak má těžký batoh. 
Já jsem tedy mnohé poutníky překvapil svým 
nákladem, a tak jsem se jim snažil vysvětlit, že 
můj těžký náklad jsou mé hříchy, na což někteří 
jen s úsměvem přikyvovali. Příště už budu vědět, 
že stan není třeba brát, protože trasa je protkána 
sítí dobrých a relativně levných ubytoven pro 
poutníky Albergue. Nicméně stanování na 
odlehlých místech u lesů, řek i vinic pak převážně 
v horách bylo nezapomenutelné a jsem rád, že 
jsem si to mohl outdorově zažít.

Na bílou sobotu se mi podařilo unavenému 
doputovat ke katedrále svatého Jakuba (mému 

konzervatoře. Nyní pravidelně orga-
nizujeme různé benefiční koncerty 
a snažíme se sehnat částku na opravu 
tohoto vzácného nástroje. Na našem 
posledním koncertu vystoupil také 
současný ministr zemědělství Marián 
Jurečka hrající na tubu a jeho hosté. Ve 
všech kostelích mám aktivní scholistky, 
které obohacují mši svatou svým zpěvem 
a zapojují do něj i ty nejmladší členy naší 
farnosti. V Těškovicích i ve Slatině již 
10 let působí téměř čtyřicetičlenné sbory, 
které vystupují zejména o Vánocích, 
Velikonocích a významných svátcích 
v církevním roce. Jako kněz jsem za tuto 
pomoc velmi rád. 

MOST: Jaký je Váš názor na současnou 
dobu, na situaci ve společnosti, ve světě, 
v naší církvi?

P. Rak: Kněz by měl být v současné 
náročné době člověkem předávajícím 
radost nejen věřícím ve farnostech, ale 
všem lidem, kteří ho vyhledají. Měl by být 
nositelem Radostné Zvěsti. Je důležité, 
aby byly kostelní lavice plné krásných 
mladých zodpovědných lidí a mladých 
manželů. Rodina je základem dobré 
a fungující společnosti. Jako kněz se 
snažím právě rodiny podporovat. Ve 
zdravých rodinách je základ zdravého 
státu i společnosti. To bychom si měli 
v dnešní době uvědomit.  Žijeme v době 
radikální plurality, kdy na jednu stranu se 
mladí ptají po smyslu života a na druhou 
stranu kapitulují na toto téma. Od nás 
musí neustále přicházet nabídky k vol-
nočasovým aktivitám dětí a mládeže. 
Doba, kdy jsme byli zavření do kostelů 
a na fary je již naštěstí pryč. I ten 
nejobyčejnější člověk má dostatek darů od 
Boha k tomu, aby byl šťastný a jednou se 
dostal do nebe. 

MOST: Co by jste chtěl vzkázat 
třineckým farníků, čtenářům MOSTu? 

P. Rak: Na třineckou farnost, na 
Vašeho pana faráře Františka Vrubla a na 
chvíle, které jsem zde prožil s dobrými 
lidmi, velmi rád vzpomínám. Byli zde 
věřící, kteří se aktivně zapojovali do života 
farnosti a kteří mi byli příkladem na 
začátku mé kněžské cesty. Mnohé 
zkušenosti, které jsem zde získal, uplat-
ňuji i nyní ve svých farnostech. Za to jsem 
vděčný, za to bych chtěl prostřednictvím 
časopisu MOST třineckým farníkům 
poděkovat. Přeji jim Boží požehnání a ať 
se jim daří ve vzájemné spolupráci na 
dobrých dílech, které vykonávají pro Boží 
království a pro svou farnost. Vše dobré 
přeje Otec Petr Rak

Miloš Cienciala

Připravil Marian Kozok 

Haló děti, po roce je tu zase Prašivá.

Neseďte doma a pojeďte uvítat prázd-
niny s ostatními.

Kdy: 1. 7. 2017

Kde: sraz u 1. ZŠ pod kostelem

V kolik: v 8:30 hodin

Sebou: svačinu, pití, pláštěnku a dob-
rou náladu

Návrat: kolem 16:30 hodin

Děti, mám pro vás nabídku – všichni se 
zúčastníme mše svaté a jelikož někte-
rým z vás, když je teplo, se nechce 
nahoru, tak to uděláme jak loni. Kdo 
bude chtít, půjde s doprovodem naho-
ru. Kdo ne, zůstane se mnou dole. 
Pokud bude teplo, půjdeme na bazén, 
pokud chladno, zahrajete si fotbal nebo 
volejbal. 

Opravdu neseďte doma. PRAŠIVÁ 
VOLÁ každého jednoho z vás.

Autobus pojede, pokud se naplní, 
hlaste se do 20. 6. 2017. 

Pokud bude škaredě, pojedeme na mši 
svatou do baziliky ve Frýdku.

Těším se na Vás, Silva.

PRAŠIVÁ VOLÁ



Pokračování ze str. 4

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 re-

dakční kolegyně.
Drahá Ivetko, ze srdce Ti 

přejeme další dlouhá, 
sluncem prosvětlená léta, 
naplněná láskou Tvých 
blízkých, prodchnutá Boží 
milostí a požehnáním.

Redakce

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 Gole-
szowa. Będzie też wspólne kolędowanie 
oraz opowiadania o narodzeniu Pana 
Jezusa. 

Jeszcze raz wszystkich serdecznie 
zapraszamy.  

Převzato z knihy P. Aleš Opatrný, 
Stůl slova B, + komentáře 

k jednotlivým nedělím,
vydalo Karmelitánské nakladatelství

5MOST 282/XXIV

5MOST 281/XXIV

„Není zde, byl vzkříšen. “( Lk 24, 5-6), 
říká Boží posel. A jak nám říká dodatek 
Markova evangelia, který jsme vyslechli 
o setkání zmrtvýchvstalého Ježíše s jeho 
přáteli, Ježíšovo setkání je konečným 
slovem Božího slibu.

Náš příběh s Bohem je příběhem 
daného slova, či slibu. Můžeme si při této 
příležitosti našeho setkání položit otázku: 
Z čeho, či jak vyrůstá rodina? Je to slib, je 
to dané slovo, které dává člověk stvořený 
k Božímu obrazu jako muž či žena. Tak 
začínají první stránky Bible. Bůh sám 
sebe definuje: Já jsem. My poznáváme, že 
ten, který je, nás opravdu miluje, a proto 
dodrží slovo. Vzpomínáte na slova 
manželského slibu? … Vybavili jste si je? 
Jedině tak, když slovo trvá, vznikne 
rodina, jedině tak se život může naplnit 
láskou. První svědek vzkříšení, jak 
potvrzují všechna evangelia, je Marie 
Magdalena. Ježíš, pravý Bůh a pravý 
člověk nám dává jenom jedno přikázání 
ve své smlouvě, která je Biblí nazývaná 
manželskou smlouvou mezi Bohem 
a Izraelem, můžeme říci mezi Bohem 
a člověkem. A tak se může Maří Mag-
dalena stát apoštolkou apoštolů. Zvě-
stovat Boha znamená svědčit o jeho lásce. 
A to je ten první a nejdůležitější úkol, 
který dostává žena – matka. Eva, matka 
živých, tj význam jejího jména a tuto roli 
vyplní druhá Eva, matka Ježíšova Panna 
Maria. Bůh – manžel Izraele také sám 
sebe prohlašuje za otce a Izrael jménem 
svých proroků. Ježíš nejen nazývá Boha 
naším Otcem. Jde dál a volá k němu Abba. 
Tak jako dítě oslovuje svého tatínka. Tedy 
v lásce k dítěti nemůže zůstávat pozadu 
žádný muž, manžel a otec. Přesto však 
úloha není identická, a tak muž a žena 
hrají svou nezastupitelnou a jedinečnou 
roli v životě, v manželství, v rodině. Žádný 
rodič A a B, rodič číslo 1 a číslo 2. 
Uvědomujeme si, jakým podvodem, lží 
a fantasmagorií je boj za rovnoprávnost, 
kdy žena a matka je nazývána béčkem 
nebo dvojkou? Každý fotbalový fanoušek 
vám, milé sestry, podá dostatečné 
vysvětlení a vy mějte odvahu vzkázat těm, 
kterým parlamentní lavice, či ministerská 
křesla v Praze, Štrasburku, nebo v Bruselu 
zaslepila zrak. Díky ale těm, kteří si 
zachovali soudnost.

Dítě, které je plodem lásky a tvoří 
budoucnost rodiny jako i společnosti, 
není ani součástí těla ženy, ani právní 
přídavek k lidskému životu, který má 
pouze pobavit a pak třeba být odložen do 
ústavní péče. V počtech dětských zařízení 
se můžeme chlubit, nebo stydět jako 
„olympijští vítězové – ne vítězové“, 
protože prohráváme nejenom naši 
budoucnost, ale denně se přesvědčujeme, 

že i naši současnost. Nabízená řešení 
však přidělávají další starosti a obavy. To 
jsou skutečnosti, nikoliv pouhá slova, či 
propaganda. Dítě je jedinečný a neo-
pakovatelný dar lásky. Rodiče dávají 
biologický život, ale dítě, tak jako na 
počátku i první člověk, první lidé, dostává 
dech života, který je Božím dílem. Proto 
nese v sobě také i dar nesmrtelnosti 
a potvrzuje Ježíšova slova určená Maří 
Magdaleně v Betanii: „Já jsem vzkříšení 
a život.“

Naše dnešní setkání, jako i pochod jsou 
skutečnostmi naděje a otevřené budou-
cnosti. Vzkříšený Kristus oslovuje a zdraví 
i nás: „Nebojte se!“, Šalom, či řecky 
Chairete. Přeje nám vnitřní mír a ujištění 
o svém přátelství. V řeckém překladu 
dodává: radujte se. Radujeme se, že jsme 
dětmi onoho Božího manželství, jak 
o něm zpívá Píseň písní, kterou Izrael čte 
o Velikonocích. A tak tento den naše 
setkání a naše cesta jsou cestou života 
a lásky. Amen.

Dominik kardinál Duka

Od ledna do velikonoční neděle 
probíhala výstava, na které bylo možné 
shlédnout kopii Turínského plátna. Tato 
kopie byla vystavena na fryštátském 
zámku v Karviné. Na tuto výstavu jsem se 
toužil podívat. Přemlouval jsem pár svých 
přátel, kteří sice nebyli proti, ale tak nějak, 
však to určitě sami dobře znáte, čas 
neúprosně běžel a do konce výstavy 
zbývaly pouhopouhé dva dny.

Až nadešel Velký pátek, den pracovního 
klidu a čekajíce na večerní velkopáteční 
obřady (někteří z nás tvrdili, že jsme si 
chtěli zkrátit velkopáteční půst) nás 
napadlo, že bychom mohli tento den uctít 
nejenom Kříž, na kterém umřel Spasitel 
světa, ale i plátno, do kterého bylo 
zahaleno Jeho mrtvé tělo. A tak jsme 
dopoledne tohoto velkého dne vyrazili do 
Karviné.

Vystavená kopie turínského plátna na 
karvinském zámku pochází z bene-
diktinského kláštera v Broumově. Teď si 
dovolím citovat webové stránky brou-
movského kláštera:

 „V roce 1999 byla v klášterním kostele 
sv. Vojtěcha nad kaplí sv. Kříže za 
zlaceným štukovým věncem s nápisem 
SANCTA SINDON v dřevěné schránce 
nalezena unikátní kopie Turínského 
plátna z roku 1651.

U plátna byla přiložena autentika 
(průvodní listina), z které je zřejmé, že 

plátno daroval v roce 1651 turínský 
arcibiskup Julius Caesar Bergiria opatu 
u sv. Mikuláše na Starém Městě 
pražském, pozdějšímu pražskému arci-
biskupovi Matoušovi Ferdinandovi Sob-
kovi z Bílenberka. Ten ji za svého života 
daroval broumovskému klášteru. V do-
kumentu je uvedeno, že kopie byla při 
slavnostním obřadu dotýkána s origi-
nálem a vyjmenovává slavné účastníky 
ceremonie. Rovněž zaznamenává jména 
osob, které plátno M. F. Sobkovi z Itálie 
do Čech doručily.

Broumovská kopie je téměř rozměrově 
shodná s originálem (4,36 m délka a 1,1 m 
šířka). Obraz na lněném plátně s kla-
sickou vazbou osnovy - útek (na rozdíl od 
originálu) je namalován čtyřmi odstíny 
hnědavé barvy (přírodní pigment). Na 
plátně je zvláštním způsobem vidět 
postava o výšce 170 až 180 cm z přední 
a zadní strany. Uprostřed je namalován 
nápis EXTRACTVM AB ORIGINALI 
(vytaženo z originálu).

Na světě se nachází kolem čtyřiceti 
podobných historických kopií, brou-
movská je však jediná ve střední Evropě 
(severně od Alp) a rovněž patří k nej-
zdařilejším (druhá kopie v České re-
publice se nachází v Kroměříži – pozn. 
redakce).

Broumovskou kopii Turínského plátna 
je možno zhlédnout v rámci prohlídky 
kláštera.“

Při prohlídce v Karviné nám prů-
vodkyně sdělila, že tato kopie Turínského 
plátna opustila broumovský klášter 
poprvé ve své historii, a to teprve poté, co 
památkáři prověřili, že fryštátský zámek 
je natolik zabezpečený, aby mohl vy-
stavovat tak významnou památku. A já 
měl hrdý pocit, že i náš region, který často 
bývá zbytkem republiky považován za 
konec světa, byl poctěn výstavou ta-
kového významu.

A na úplný závěr – na výstavě jsme 
potkali dvě paní, které se k nám vřele 
hlásily a my jsme si uvědomili, že jsme 
byli spolu na loňské pouti ve Svaté Zemi. 
No řekněte – jak je ten svět malý!?

Stanisław Janczyk a spol.  

Kopie Turínského plátna 
na fryštáckém zámku

Milí farníci, chtěla bych vás 
všechny pozvat na 2. ročník 
Pochodu pro život v našem městě, 
který se bude konat v pondělí 
29.5.2017. Čas bude upřesněn na 
farních stránkách a v ohláškách. 
Přijďte podpořit ty nejmenší z nás.

Silva

Pochod pro život v Třinci

Milí farníci, nevím jak vy, ale já si ten 
správný letní odpočinek bez dobré knížky ani 
neumím představit. Myslete už dnes na to, čím 
si zpříjemníte poležení u vody nebo relax na 
balkóně či v rozkvetlé zahrádce. Knihovna 
v domečku bude totiž během letních prázdnin 
uzavřena, příležitost ji navštívit proto využijte 
do konce měsíce června v obvyklé době. 
Knihovna je pro vás otevřena každou neděli od 
9.00 do 10.00. Pokud byste to přece jen do 
prázdnin nestihli, je vám paní Marcela 
Bazgierová k dispozici na tel. čísle 737 273 
105, máte možnost zavolat a domluvit se 
individuálně. 

Věřte, že toho čtivého a zároveň kvalitního 
má co nabídnout. 

Najdete zde knihy od osvědčených autorů 
jako jsou například Marie Holková, Raniero 
Cantalamessa, Marie Calasanz Ziescheová 
(Poutník, Odkaz...), Marie Svatošová, Max 
Kašparů a mnozí další. Velmi čtivé jsou také 
knihy Wilhelma Hünermanna, které románovou 
formou vyprávějí životní příběhy neobyčejných 
lidí – např. otce Damiána v knize Otec 
vyhoštěných nebo papeže Jana XXIII. v knize 
Farář světa. Podrobněji nabízíme krátké na-
hlédnutí do obsahu tří vybraných knižních 
titulů.

Letní pohoda? S knihou z Domečku!
A. M. Trampová: S písní kolem světa

Autobiografický román vypráví příběh 
kandidátky noviciátu rakouského kláštera, 
která je v době meziválečné vyslána řádem, 
aby nahradila učitelku a vychovatelku v po-
četné rodině ovdovělého námořního kapitána, 
potom se však na přání dětí a se svolením řádu 
za kapitána provdá, přičemž někdejší koníček 
celé rodiny, zpěv písní a zejména vážné 
vokální tvorby, se v kritických chvílích před-
válečných změní v zaměstnání, a tak se zrodí 
Trappova rodina zpěváků. Hluboce nábo-
žensky orientované vyprávění líčí potom 
dobročinné turné této rodiny Evropou v době 
předválečné a Amerikou v době válečné.

Immaculée Ilibagiza: Odpustila jsem

Z předmluvy autorky: Tak jako tomu bylo 
v případě mé první knihy, ani zde nebylo mým 
úmyslem psát historii genocidy v Rwandě. 
Detailní reportáž a politickou analýzu těch 100 
dní zabíjení ponechávám historikům, žurna-
listům, profesorům a politikům. Mým přís-
pěvkem je pouze můj vlastní příběh – ano, 
příběh o přežití genocidy, ale také svědectví 
o tom, jak jsem díky víře a uzdravující síle 
odpuštění znovu objevila chuť žít, smysl života. 

Přesně tento nadpis upoutal asi před rokem 
naši pozornost při projíždění internetu. Pokud 
se ptáte, co je tím „než do toho vletíš“ 
myšleno, odpověď je jednoduchá – man-
želství. Škola partnerství je kurz pro páry, 
které uvažují o vstupu do manželství. Tímto 
článkem bychom Vás rádi seznámili s tím, co 
jsme si od září do dubna na Škole partnerství 
prožili.

Na letošním ročníku Školy partnerství se 
sešlo 11 párů včetně nás. Všech pět 
víkendových setkání se odehrávalo na faře ve 
Staré Vsi nad Ondřejnicí, která je zároveň 
diecézním centrem mládeže. O nás všechny 
se spolu s otcem Janem Slavíkem staraly i tři 
vedoucí manželské páry. Každý víkend jsme 
od pátečního večera až do nedělního 
dopoledne stihli čtyři přednášky nebo 
svědectví - ať už jiných manželských párů, 
nebo různých odborníků na manželství 
a vztahy, např. Ivana a Jan Zajíčkovi, MUDr. 
Maria Fridrichová, Mgr. Jan Bernard nebo 
také manželé Smékalovi. Každý víkend se 
vždy týkal určitého tématu, od počátečního 
očekávání od manželství a komunikaci, přes 
budování důvěry či řešení konfliktů až po 
přijetí dítěte do rodiny. Po přednáškách 
následovalo sdílení ve skupinkách, kdy každý 
mohl k danému tématu říct svou zkušenost, 
postřeh, problém, jednoduše cokoli. S pomocí 

Škola partnerství aneb než do toho vletíš... 
otázek k zamyšlení, které jsme ke každé 
přednášce dostali, jsme mohli téma v páru 
prodiskutovat. Kromě cenných informací do 
života vznikla i nová přátelství s lidmi, 
s kterými se budeme i nadále rádi setkávat. 
Načerpali jsme také spoustu duchovních sil 
skrze společné mše svaté, modlitby a ado-
race. Nezapomínalo se ani na volný čas, 
zábavu, společné hry, zážitky, maškarní ples 
a závěrečný slavnostní program. 

 Zde prožitý čas je časem, který máte 
vyhrazený jen jeden pro druhého a společně 
se snažíte budovat svůj vztah a posouvat ho 
dál. Je to prostor, kde i věci, které ve vztahu 
považujete za „tabu“, oddalujete je nebo 
o nich neradi mluvíte, můžete vyřešit. Škola 
partnerství náš vztah obohatila a naučili jsme 
se v ní dívat se na věci očima toho druhého. 
Na kurzu jsme zažili mnoho krásného, na co 
budeme vždy rádi vzpomínat - zážitky, 
přátelství s lidmi stejné víry a setkávání 
s Bohem.

Z vlastní zkušenosti bychom chtěli po-
vzbudit všechny páry, aby se nebály a vydaly 
se na Školu partnerství také. Opravdu to stojí 
za to. Jak nám Jan Zajíček z Centra pro 
rodinu řekl: „Těch pět víkendů je investice do 
Vašeho vztahu, která se Vám pak během 
manželství stonásobně vrátí.“ Pokud máte 

  

Jde o pravdivý příběh: všechny události se 
skutečně staly, používám své vlastní jméno 
i skutečná jména mých rodinných příslušníků. 
Změnila jsem pouze jména některých dalších 
osob v mém vyprávění, pokud si to žádala 
ochrana jejich soukromí a bezpečnost těch, 
kteří přežili. 

Kateřina Lachmanová: Vězení s klíčem 
uvnitř

Existuje dvojí typ duchovní nesvobody, s níž 
měl i má osobní zkušenost zřejmě každý 
obyvatel planety Země. Jedná se o "vězení 
neodpuštění" a "vězení samospravedlnosti." 
Jsou to dvě zcela opačné situace. V prvním 
případě někdo člověku ublížil a on neumí říci 
"odpouštím," v druhém případě se on sám 
provinil a nedokáže poprosit za odpuštění, říci 
"promiň". O možných příčinách takového 
stavu, těžkostech s tím spojených a o cestě 
ven je tato knížka.

Ať už se necháte zlákat našimi tipy nebo si 
vyberete „tu svou“ v databázi na farních 
stránkách nebo přímo v knihovně přejeme vám 
mnoho krásných chvil nejen nad knihou.

EB a MB

jakékoli dotazy, můžete se na nás kdykoli 
obrátit. Informace jsou také k dispozici na 
www.rodina.prorodiny.cz/rodina/programy-
a-aktivity/skola-partnerstvi. 

A nakonec pro ty, kteří už mají po svatbě. 
Centrum pro rodinu a sociální péči kaž-
doročně pořádá také Manželská setkání 
a Manželské večery (více informací na 
www.prorodiny.cz/centrum-pro-rodinu-a-
socialni-peci/nase-nabidka). 

Ondra a Verča

Biskupství ostravsko-opavské
Centrum pro rodinu a sociální péči z.s.

organizuje pro nesezdané páry
ve věku od 18-35 let 

ŠKOLA PARTNERSTVÍ
aneb než do toho vletíš ...

Termíny setkávání vždy v Diecézním stře-
disku mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí 

13. – 15. 10. 2017, 17. 19. 11. 2017, 
19. 21. 1. 2018, 2.  4. 3. 2018, 

27. 29. 4. 2018
Cena 2000,- Kč / osoba

(přihlášky do 31. 8. 2017)
Cena 2300,- Kč / osoba

(přihláška do 30. 9. 2017)
Více informací na:

sdostal@doo.cz / 731 625 606

– 
– –

– 
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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.

Milé děti,

Breptalka s Loudalkou si šly hrát. Na 
cestě byla díra. Ještě den předtím tam 
bylo napsáno: „Pozor“! A každý kdo 
značku viděl, se díře vyhnul. Jenomže 
tam šel nějaký pobuda a řekl si: „Ta 
značka tady k ničemu není. A jestli tam 
někdo spadne, tak to bude legrace.“ 
A odnesl tu značku pryč!

Breptalka nic netušila, chtěla Lou-
dalce utéct a najednou bác!... Spadla do 
té díry. Nemohla z ní ven, byla tam tma 
a navíc tam ještě byla myš, které se 
strašně moc bála. Začala plakat, křičet, 
dupat, vztekat se, ale nic jí to ne-
pomohlo. Loudalka neutekla ani 
nezačala brečet, ale hned si vzpomněla 
na taťku: „Počkej, zavoláme taťku, ten 
tě vysvobodí!“ A opravdu za malou 
chvilku byla ubrečená Breptalka zase 
na svobodě.

Loudalka na tento zážitek do večera 
nezapomněla, stále na něj myslela.

Když šla večer spát a maminka jí 

Věř v jednoho Boha

"Ostatky”
Jsou to poslední tři dny před Popeleční 
středou. Podle tradice i letos bude výstav 
Nejsvětější Svátosti Oltářní k soukromé 
adoraci.
V neděli 15.2. odpoledne od 15.00 hodin. 
V pondělí 16.2.  a úterý 17.2.  ráno po mši 
svaté do 9.00 hodin a odpoledne od 15.00 
hodin do večerní mše svaté. 
Využijme možnosti v tichu si pobýt s Pánem.

převzato z http://www.loudalka.op.cz

TAJENKA

Fátima, toť jméno dcery Mohameda,
jež muslimové velmi ctí
a právě zde Matka Boží sděluje dětem 
tajemství.

Je o třech částech se slovy mateřského 
výkladu,
jež mají sdělit světu
podle Božího překladu.

Vidí peklo, války, katastrofy
a Církev svatou v rozvalinách odpadu,
věru ponuré, že by naděje nebyla u Boha 
na skladu?

Lucie, Hyacinta a František –
malí hrdinové, jež předčí i největší reky 
dějin.
A jejich touha?
Těšit smutného Boha od prvních vteřin.

Ptáte se, jak je možné, že má Bůh 
smutnou tvář?
Zeptejte se po Evropě, kdo zná ještě Otče 
náš!?

A tak mohamedáni přinesou nám 
Fátimu,
ale tu jejich krvavou,
abychom znova začali těšit Boha,
jenž je Svou podstatou katolický.

Ne skrze Alláha, ale Kristův křest
Bůh spasil lidství!

AVE

Rudinec Stanislav

FATIMA

dávala křížek na čelíčko, ještě jí musela 
pošeptat něco důležitého: „To bylo moc 
ošklivé, že někdo tu značku odnesl. 
A víš, mami, co je divné? Že si Breptalka 
v tom ošklivém kanálu vůbec nevzpo-
mněla na taťku a mamku. To já vždycky 
když něco nevím nebo nedokážu, jdu 
hnedka za tebou nebo za taťkou, 
protože vím, že mě máte rádi.“

A maminka jí odpověděla: „Teď jsi 
vlastně sama přišla na to první důležité 
pravidlo šťastného života, které nám 
Pán Bůh dal. On nám říká: Nikdy na mě 
nezapomeň, já jsem pořád s Tebou! Věř 
mi a neboj se! A abychom na to 
nezapomněli, tak každý den Pánu Bohu 
v modlitbě říkáme, že ho máme rádi 
a děkujeme mu, že je s námi. I dnes 
jsme se takhle spolu všichni modlili. 
A teď už spi a dobrou noc!“ Loudalka 
dostala od mamky pusu, podívala se 
ještě na svého plyšáčka a za chvíli už 
spala, spokojená, že na ni Pán Bůh 
myslí a že na ni nikdy nezapomene.

Jediný je Bůh, Pán všeho, 
věř Mu, dojdeš štěstí svého.

Když se klaním televizi,
moje víra zvolna mizí.

Bůh je Pánem všeho
- i života mého.

Kdo jen pro požitek žije,
Boží blízkost nezažije.

Moudrý člověk nevymění,
Stvořitele za stvoření.

Ježíši, chci žít jen pro Tebe, 
pro Církev a také pro nebe. 

(P. A. Šuránek)

1. přikázání

KŘ ÍŽOVKA
Po celém světě se především kněží 

a řeholníci modlí Denní modlitbu 

církve. V tajence zjistíš, jak se této 

modlitbě říká.

1. Jméno apoštola (mladší 

a starší)

2. Jméno matky Pána Ježíše

3. Jméno apoštola (nástupce 

Pána Ježíše)

4. Po svém obrácení se Šavel 

jmenoval…

5. Jméno muže, který pomohl 

Ježíši nést kříž

6. První křesťanský mučedník 

(26.12.)

7. Apoštolové Jakub a Jan byli…



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 282/XXIV

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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Od soboty 29.4. do pondělka 1.5.2017, půl 
roku po podzimní víkendovce dětské scholy 
Drops (která se konala na chatě Lípě 25.-
27.11.2016), jsme se sešli se stejným cílem, ale 
na jiném místě a v mírně pozměněné sestavě. 
Některé děti „dospěly“ dosti na to, aby se 
přesunuly do starší dětské scholy pod taktovku 
Wiesława, jiné zase doplnily řadu, z opačného 
věkového konce. Díky štědrému dárci a grantu 
přes Sanctus Albertus z.p. byl poplatek za dítě 
velmi příznivý. Chata na adrese Nýdek 216 je 
moc hezká, útulná a v ještě hezčí přírodě. 
Hájenku ze dvou stran obtéká meandrovitý potok 
s četnými kaskádovými splávky, přes něž vede 
pro auto obtížně sjízdný most. Kousek rovinky 
vedle chaty rychle nabírá sklon a přechází do 
kopce, kde po pár desítkách metrů již mají v lese 
ráj houbaři. Bylo celkem chladno, několik 
posledních dnů pršelo a předpověď počasí 
neslibovala zásadní změnu. Museli jsme změnit 
plán aktivit, abychom děti zabavili uvnitř chaty. 
Po výborné svačince s Petřinou pomazánkou 
jsme šli skládat tzv. Tangramy. Jedná se 
o nejstarší skládačku na světě, která vznikne 
rozdělením čtverce na 7 různých, ale přesně 
daných geometrických obrazců. Jednotlivé 
obrázky skládačky tvořily biblický příběh, ve 
kterém kromě Pána Ježíše, Panny Marie, Otce 
Františka a Adriana, jsme vystupovali i my 
všichni. Potom si děti daly poprvé do těla, 
přesněji řečeno do hlasivek. Naučit se nové 
písně a zdokonalit ty starší, to vše nejen na 
slavnostní první svaté přijímání, byl hlavní cíl 
tohoto třídenního soustředění. Roman s Luckou 
trpělivě dětem vysvětlovali, jak správně zpívat, 
ať to krásně zní. Do rytmu jim přitom praskaly 
hořící polínka v krbu, ze kterého sálalo příjemné 
teplo. Mimo tyto zkoušky byla navíc vyhlášená 
soutěž Česko-Slovensko-Polsko má talent 
a nemuselo jít jen o zpívání. Děti zajásaly a ve 
volných chvílích vymýšlely a nacvičovaly různé 
divadelní scénky, pěvecká dua i tria. Zahráli 
jsme kufr, kde nás pobavil mimo jiné tzv. 
babylonský syndrom. Napovídající hráči v týmu 
vysvětlovali české slovo, ale hádající dítě znalo 
onen předmět jen v polštině, nebo opačně. No 
srandy kopec. Po večeři a společné modlitbě 
růžence jsme šli na kutě. 

V sobotu dopoledne jsme krom zpěvu měli 
tvůrčí dopoledne. Já jako, neškolený animátor, 
jsem si spletl pěveckou skupinu s kroužkem 
mladého technika a tak hrozilo, že výroba 
překlápěček skončí fiaskem. Některé děti byly 
sice velice šikovné, ale celkově se výroba moc 
nedařila. Byl jsem z toho dost skleslý, ale co mi 
vrátilo elán, byl přístup dětí i dospělých. Podrželi 
mě. Dětem se i přes neúspěch s titěrným 
lepením výrobek moc líbil a chtěly ho dokončit 
v dalších chvílích během dne. Dospělí pomáhali, 
kde se dalo. Michal, Eva, Roman, Andrea, 
všichni lepili a dodělávali překlápěčky. Většinu 

POZVÁNKA

Mše svatá na zakončení školního roku
Závěr školního roku oslavíme děkovnou mší svatou ve čtvrtek 29.6. v 17:00 hod. o Slavnosti 
sv. Petra a Pavla.
Pojďme se setkat s nejlepším Učitelem – Pánem Ježíšem, radovat se společně s Ním 
a zazpívat si se scholkou Drops. Zveme všechny děti, rodiče, celou farnost!

Losování pro děti
V neděli 25.6. (poslední neděle před prázdninami) po mši svaté „desátové“ proběhne 
losování pro děti, které během celého školního roku sbíraly nálepky či razítka do sešitku po 
modlitbě desátku sv. růžence. 
Kdo by chtěl darovat věcné ceny do losování či přispět finančně, budeme vděčni. Prosím 
o informaci na telefonním čísle 777 336 417 nebo o předání po desátku. Pán Bůh zaplať!
Milé děti! Kdo nebude mít štěstí v losování, určitě si něco odnese, tak nezoufejte a přijďte! 
Nezapomeňte si vzít podepsaný sešitek!!!

Lucka

Víkendovka dětské scholy Śpiewając, 

chwalmy Pana!se podařilo dodělat. Ani jedno ze 120 dřívek 
připravených mým taťkou nepřišlo nazmar. 
Odpoledne nám vysvitlo sluníčko, tak jsme 
vyrazili na Filipku. Marek den předem 
prozkoumal celou trasu, jestli to děti zvládnou 
a nevrátí se zabahněné. Šlo se dobře, po cestě 
jsme zahráli černého Petra s kolíčkem. I nej-
menší děti zdolávaly kopec s obdivuhodnou 
výdrží, za což na konci obdržely zasloužený 
diplom. Na Filipce byl nádherný rozhled po okolí, 
krásné sametově zelené kopce, modré nebe. 
Marek nasměroval děti do stínu za hřebenem 
hory, kde byl ještě sníh. Děti dělaly kuličky a jako 
na střelnici si každý vystřeloval odměnu. Měly 
trefit láhev s pitím, jež si pak mohly zaslouženě 
vypít. Ještě jsme vystoupali na samotný vrchol 
k informační tabuli a pak hurá zpět do chaty 
soutěžit o největší talent. Nadané jsou 
bezpochyby všechny děti, jinak by nezpívaly ve 
scholce, nicméně tentokrát vyhrály dvě sestry, 
Marianka s Verunkou, se skladbou Noc na 
Karlštejně. Avšak i ostatní děti předvedly skvělé 
výkony a vůbec, bylo těžké rozhodnout o vítězi. 
Večer jsme si ještě zatančili na diskotéce. 

V neděli už nad námi visela smutná vidina 
konce, přesto jsme si zbytek chaty parádně užili. 
Po mši svaté nám Anička s Evou a Petrou 
připravily výborný oběd, načež posilněni na těle 
i na duši jsme vyrazili ven. Bylo nádherně. 
Andrea zahrála s dětmi několik her, pak se 
skákalo přes lano, což chytlo i některé dospělé 
a přijíždějící rodiče. Pan učitel z náboženství 
Michal se nechal zlákat a předvedl brilantní 
smysl pro rytmus rotujícího lana v kombinaci 
s dobrou kondicí, z fleku by mohl jít učit i tělocvik. 
Také se střílelo z luků, malovalo se křídami 
a pouštěly se létající vrtulky. Všechny děti 
dostaly diplom, sladkou odměnu a nastal čas 
loučení. Odměnou nám dospělým byly rozzářené 
dětské tváře s dotazy, kdy bude další chata.

Za niedługo minie drugi rok, co w naszej 
parafii zaczęła działać Młodzieżowa schola 
parafialna. Cieszę się i dziękuję Bogu za ten dar 
łask i radości z tego, że możemy razem być 
i śpiewać. Podsumowując te dwa lata trzeba 
powiedzieć, że śpiewacy (dziewczyny i chłopcy) 
robią duże postępy i nauczyli się na naszych 
regularnych piątkowych próbach wielu piosenek. 
W tym roku szkolnym, oprócz regularnego 
śpiewania podczas liturgii na pierwsze piątki 
w miesiącu, zaliczyliśmy udany występ w ra-
mach kolędowania przy żłóbku i na przeglądzie 
schol w Milikowie. W adwencie byliśmy na trzy-
dniowym zgrupowaniu wyjazdowym a w lutym 
na lodowisku w Cieszynie sprawdziliśmy nasze 
umiejętności łyżwiarskie. W grudniu nasza 
schola przywitała cztery nowe scholistki.     

Należy mi się podziękować Magdzi Wania, 
która troszczy się o poprawną technikę 
śpiewania. Chciałbym podziękować wszystkim 
dziewczynom, że starają się regularnie przy-
chodzić na próby scholi, oraz że próbują 
wzbogacać liturgie niedzielnych nabożeństw 
swym śpiewem psalmów. A na koniec i spe-
cjalnie osobno kieruję podziękowania naszym 
śpiewakom Mirkowi i Andrzejowi. Gdyby ktoś 
myślał dlaczego tak imiennie, to odpowiedź jest 
bardzo łatwa. Śpiewających chłopców jest 
niewiele, na ostatnim spotkaniu schol nasi 
chłopcy byli jedyni... I dlatego trzeba się o nich 
troszczyć, by wytrzymali.

Serdecznie zapraszam młodych – dziewczyny 
i chłopców, by spróbowali przekonać swojego 
lenia i przyszli do nas. Było by nam bardzo miło 
i nie tylko nam, bo przecież kto śpiewa, dwa razy 
się modli a Pan Bóg proszącym daje a stra-
pionych pociesza. A może woła właśnie ciebie?

Wiesław WaniaPetr Čala



§ §Neděle 7.12.2014 – 2. neděle adventní; 6.30 Každý 28. den v měsíci se modlíme spolu 
s ostatními farnostmi v naší zemi za český a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky.

§ národ.Pondělí 8.12.2014 – Slavnost Panny Marie, 
§ Každou sobotu od 18.00 probíhá modlitba počaté bez poskvrny prvotního hříchu.

posvátného růžence, ke které jsou zváni § Neděle 14.12.2014 – 3. neděle adventní; 
všichni farníci.

6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky. § V průběhu týdne mše svaté začínají v 6.35 § Neděle 21.12.2014 – 4. neděle adventní; a 17.00 hodin. V pondělí, středu, pátek - 
6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky. ranní  česky, večerní polsky. V úterý, čtvrtek, 

sobotu - ranní polsky, večerní česky. VÁNOCE
§ Každý čtvrtek po večerní mši svaté je § Středa 24.12.2014 – 15.30 večerní mše 

adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní do 
svatá z vigilie Narození Páně – česky/pol-

19.00 hodin.
sky, žehnání vánočních oplatků a přivítání § Každý první pátek je po ranní mši svaté 
Betlémského světla v našem kostele. výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní.

§ Čtvrtek 25.12.2014 – Slavnost Narození § Každý pátek vyjma prvního pátku je výstav 
Páně; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 Nejsvětější Svátosti Oltářní s modlitbou 
česky; od 14.00 bude kostel otevřen Korunky k Božímu Milosrdenství.

§k soukromé adoraci u Jesliček. První pátek v měsíci - litanie a zasvěcení 
§ Pátek 26.12.2014 – svátek sv. Štěpána, Božskému Srdci Ježíšovu.

§prvomučedníka; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 Mše svatá v Domově pro seniory na Sosně 
je každý pátek v 15.30 hodin. Půl hodiny a 17.00 polsky; 16.30 adorace Nejsvětější 
před začátkem mše svaté je možno Svátosti Oltářní a svátostné požehnání.
přistoupit ke svátosti smíření.§ Sobota 27.12.2014 – svátek sv. Jana, 

§ Mše svatá v Nemocnici Sosna je každou apoštola a evangelisty; z důvodu odpolední-
sobotu od 15.30 hodin. Půl hodiny před ho Setkání farnosti v Kulturním domě 
začátkem mše svaté je možno přistoupit ke TRISIA bude pouze koncelebrovaná mše 
svátosti smíření.

svatá ráno v 6.35. Rovněž nebude večerní § Mše svatá v domě POHODA vždy 1. pondělí 
setkání mládeže ani modlitba svatého 

v měsíci v 10.00 hodin.
růžence.

§ Redakce neručí za jazykový sled jednotlivých Neděle 28.12.2014 – svátek Svaté Rodiny 
mší svatých. Sledujte vývěsku v kostele!Ježíše, Marie a Josefa; 6.30 a 10.00 polsky, 

8.00 a 17.00 česky.
§ Středa 31.12.2014 – sedmý den v oktávu 

Narození Páně; 6.35 česky, 17.00 polsky – 
poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží 
pomoc do nového roku, přede mší svatou 
svátostné požehnání a děkovné Te Deum.

§ Čtvrtek 1.1.2015 – Slavnost Matky Boží, 
Panny Marie; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

§ Pátek 2.1.2015 – první pátek v měsíci.
§ Neděle 4.1.2015 – 2. neděle po Narození 

Páně; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 
česky.

§ Úterý 6.1.2015 – Slavnost Zjevení Páně; 
žehnání vody, kadidla a křídy.

§ Neděle 11.1.2015 – Svátek Křtu Páně; 6.30 
a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

Končí doba vánoční.
§ Rorátní mše svaté budou slouženy v době 

adventní v pondělí, středu a sobotu ráno 
v 6.35 hodin.

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

§ Poslední neděle v měsíci - Mariánské 
večeřadlo.

a

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a

a

a

a

a
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Nedělní liturgie
v prosinci

Pořad bohoslužeb v prosinci

Úmysly apoštolátu 
modlitby – prosinec 2014

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

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

a

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

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

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

Slavnost Narození Páně

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

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

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

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

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

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

+ Neděle 6.12.2015 – 2. 
neděle adventní; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 
17.00 polsky.
+ Úterý 8.12.2015 – Slavnost 
Panny Marie, počaté bez poskvrny 
prvotního hříchu; začíná Svatý Rok Božího 
Milosrdenství.
+ Neděle 13.12.2015 – 3. 
neděle adventní; 6.30 a 10.00 polsky, 8:00 a 
17.00 česky.
+ Neděle 20.12.2015 – 4. 
neděle adventní; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 
17.00 polsky.
+ Čtvrtek 24.12.2015 – 
Slavná mše svatá z vigilie Slavnosti Narození 
Páně - 15.30 česko-polsky.
+ P á t e k  2 5 . 1 2 . 2 0 1 5  –  
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 N e j s v ě t ě j š í  
S v á t o s t i ;  v e č e r n í  m š e  s v a t á  n a  
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.

Nedělní liturgie 

v lednu

Pořad bohoslužeb v prosinci

Pořad bohoslužeb v prosinci
+ 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 s v a t o u  j e  a d o r a c e  
Nejsvětější Svátosti Oltářní a  s v á t o s t n é  
požehnání.
+ Poslední neděle v měsíci - 
M a r i á n s k é

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 N e j s v ě t ě j š í  
Svátosti Oltářní do 19.00 hodin.
+ Každý první pátek je po 
ranní mši svaté výstav N e j s v ě t ě j š í  
Svátosti Oltářní.
+- Každý pátek vyjma prvního pátku a pátků 

v postní době je výstav Nejsvětější Svátosti 
Oltářní s modlitbou Korunky k Božímu 

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

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

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

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

Příští číslo MOSTu 

vyjde 2. července 2017. 

Příspěvky můžete zasílat 

do 21. června 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.

Všeobecný úmysl: 
Zastavení obchodu se zbraněmi
Za představitele národů, aby se 

dohodli na rozhodnutích ukončujících 

obchod se zbraněmi, které jsou 

příčinou mnoha nevinných obětí. 

Národní úmysl: Za naše biskupy, 

aby vždy podporovali misijní spole-

čenství a usilovali tak o ideál prvních 

křesťanských společenství, ve kterých 

věřící měli jedno srdce a jednu duši 

(EG, č. 31).

Svatý Františku Xaverský, oroduj za 

nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, 

oroduj za nás!

Slavnost Seslání Ducha svatého 

(4.6.)
1. čtení: Sk 2,1-11; 2. čtení: 1 Kor 12,3b-

7.12-13; Evangelium: Jan 20,19-23
Žalm: odp. Sešli svého Ducha, 

Hospodine, a obnovíš tvář země.
ref. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi 

ziemię.

Slavnost Nejsvětější Trojice 

(11.6.)
1. čtení: Ex 34,4b-6.8-9; 2. čtení: 2 Kor 

13,11-13; Evangelium: Jan 3,16-18
Žalm: odp. (responsum a latere) ..... 

Chvályhodný a svrchovaně velebený 

na věky.
ref. Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.  

11. neděle v mezidobí (18.6.)
1. čtení: Ex 19,2-6a; 2. čtení: Řím 5,6-

11; Evangelium: Mt 9,36-10.8
Žalm: odp. Jsme jeho lid a stádce, 

které on pase.
ref. My ludem Pana i Jego owcami.

12. neděle v mezidobí (25.6.)
1. čtení: Jer 20,10-13; 2. čtení: Řím 

5,12-15; Evangelium: Mt 10,26-33
Žalm: odp. Vyslyš mě, Hospodine, ve 

své veliké lásce.
ref. W dobroci Twojej wysłuchaj mnie 

Panie.

13. neděle v mezidobí (2.7.)
1. čtení: 2 Král 4,8-11,14-16a; 2. čtení: 

Řím 6,3-4.8-11Evangelium: Mt 10,37-

42
Žalm: odp. Na věky chci zpívat 

o Hospodinových milostech.
ref. Na wieki będę sławił łaski Pana.
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Neděle 4.6.2017 – Slavnost Seslání 
Ducha Svatého; 6.30 a 10.00 polsky, 
8.00 a 17.00 česky; končí doba 
velikonoční.

Neděle 11.6.2017 – Slavnost Nej-
světější Trojice; 6.30 a 10.00 česky, 
8.00 a 17.00 polsky.

Čtvrtek 15.6.2017 – Slavnost Těla 
a Krve Páně.

Neděle 18.6.2017 – 11. neděle v me-
zidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 
a 17.00 česky.

Pátek 23.6.2017 – Slavnost Nej-
světějšího Srdce Ježíšova.

Sobota 24.6.2017 – Slavnost Na-
rození sv. Jana Křtitele.

Neděle 25.6.2017 – 12. neděle v me-
zidobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

Čtvrtek 29.6.2017 – Slavnost Petra 
a Pavla, apoštolů.

Neděle 2.7.2017 – 13. neděle v me-
zidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 
a 17.00 česky.

V měsíci červnu slavíme pobožnosti 
k Božskému Srdci Páně.

Každou neděli půl hodiny před 
večerní mší svatou je adorace Nej-
světější 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 

Nedělní a sváteční 

liturgie v červnu

Pořad bohoslužeb v červnu

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Apoštolát modlitby
červen 2017

 

most

Oltářní s modlitbou Korunky k Bo-
žímu Milosrdenství.

První pátek v měsíci – litanie a za-
svěcení 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.

–

–

–

–


