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Tu král rozhodl: „Dejte to živé novorozeně té, která řekla: „Neusmrcujte je“; to je jeho matka.“
1 Kral 3,27

Moudré Šalomounovo
rozhodnutí

dělení slov v polštině http://www.ushuaia.pl/hyphen/
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Rozważanie powakacyjne

*  *  *
*  *  *

*  *  *

V den Vzpomínky na všechny věrné 
zemřelé (Dušičky), ve čtvrtek 2.11.2017, 
bude večerní mše svatá sloužena 
v 15.30 hodin, a to buď za příznivého 
počasí na novém hřbitově anebo v kostele 
při deštivém počasí.

Důvod je prostý. Někdy bývá počasí 
proměnlivé a do poslední chvíle není 
zřejmé, zda mše svatá pod otevřeným 
nebem může být odsloužena či nikoli. 
Někteří farníci pak pro jistotu přišli už 
kolem půl čtvrté a pak museli za nedobré-
ho počasí čekat až do 17.00. 

Svaté přijímání bude podáváno v kostele 
a po mši svaté bude příležitost k tradiční 
čtvrteční adoraci Nejsvětější Svátosti 
Oltářní.

V sobotu 4.11.2017 proběhne na hřbitově 
modlitba svatého růžence za duše zemře-
lých.

Wakacje minęły i znów roztoczyła 
się karuzela roku szkolnego. No 
a dla rodziców, dziadków nadszedł 
czas opiekuńczej pracy i troski nad 
swymi małymi i starszymi pocie-
chami. Pozwolę sobie w dzisiejszym 
rozważaniu powrócić jeszcze do 
czasu wakacyjnego i nie tylko. Bo 
z wakacjami kojarzą się wczasy, 
a wczasy to wypoczynek dla ciała 
i ducha. Z punktu widzenia chrze-
ścijanina to ma być czas, kiedy 
człowiek ma więcej nasłuchiwać 
słowu Bożemu, głosu serca i ducha 
i spędzać więcej czasu z rodziną, 
przyjaciółmi. Jest to okres, kiedy 
możemy rozważać nad tematami, 
które w ciągu roku w pośpiechu 
i zgonie jakoś mijają i zostają bez 
naszej uwagi, lub nie można ich tak 
dokładnie analizować. 

Dla mnie tematów do rozważania 
było kilka: islamizacja, rodzina, 
przebaczenie. 

Islamizacja Europy, dużo infor-
macji jest w mediach, problem ten 
poruszany jest często przez poli-
tyków a nasze koleżeńskie rozmo-
wy często wbiegają w ten temat. 
Już od pewnego czasu myślę: 
tolerancja czy nie? Pomagać czy nie 
pomagać? Jakim sposobem patrzeć 
na ten temat jako chrześcijanin - 
katolik? Może te pytania zadajesz 
sobie i ty czytelniku. Papież 
Franciszek mówi, że dla uchodźców 
mamy być miłosierni, mamy ich 
przyjmować jako naszych braci 
i siostry. Z drugiej strony jak 
przyjmować kogoś „do domu“, 
który nie czci jego zasad i praw? 
Jest dobrze, że i nasi księża wyra-
żają w tej sprawie swoje opinie. 

W czasie urlopu uczestniczyłem 
w kilku mszach świętych i pozwolę 
sobie przytoczyć parę myśli z kazań 
księży. Pierwsza sprawa to przeba-
czenie a druga to postawa chrze-
ścijanina w społeczeństwie i rola 
rodziny. Przebaczenie we znaku 
miłosierdzia Bożego, przebaczenie 
dla naszych bliźnich czy siebie 
samego. Popatrzmy na tragedię 
w Gutach. Spłonął kościół - Dom 
Boży. Dla społeczeństwa wielka 
tragedia. Ilu z nas było rozgnie-
wanych na tych młodych chłopa-
ków, ilu z nas ich zachowanie 
odsądziło jeszcze przed wyrokiem? 
A w stosunku do uchodźców 
i islamu? Przebaczyć to, że niszczą 
nasze kościoły, nasze społe-
czeństwo chrześcijańskie? Co za 

różnica? A może to przez naszą 
tolerancję zła i nasz dobrobyt tak 
się dzieje? Popatrzmy na naszych 
zachodnich sąsiadów. Niemcy, 
Holandia, Belgia, Francja – to kraje 
które kilkadziesiąt lat niszczą 
kościół katolicki i chrześcijaństwo 
i wcale nie było im potrzeba ide-
ologii komunistycznej. W naszym 
kraju, dzieje się powoli to samo. 
A my chrześcijanie jesteśmy zaś-
lepieni. Mamy swoją prawdę 
w Jezusie Chrystusie, ale każdy po 
swojemu. A Jezus mówi: Jeżeli 
jesteś bez grzechu, rzuć jako 
pierwszy. Czy my sami nie palimy 
naszych kościołów w sercu?

W niedzielę odpustową w naszym 
kościele jedna z myśli w homilii to: 
Jacy jesteśmy w oczach ucie-
kinierów? Do jakiego kraju oni 
przychodzą? Co w tych krajach 
i społeczeństwach widzą i spo-
tykają? Widzą młodzież i średnią 
generację, naszą przyszłość i tożsa-
mość, żyjącą w świecie wirtualnym, 
większość młodych nie pracuje bo 
mają forsę i swobodę. Narkotyki, 
alkohol, wolny sex przedmał-
żeński... Bo mogą, bo to jest dzisiaj 
normalne. Generacja średnia daje 
im taki przykład. Jesteśmy wolni, 
lubimy GENDER, tolerujemy ho-
moseksualizm, zabijamy swoje 
dzieci... W obrazie takiego społe-
czeństwa nie można się dziwić, że 
islamiści patrzą na nas jako na 
pogan. Bez zasad, bez Boga 
i szacunku dla życia. 

A teraz powróćmy do myśli 
głównej – przebaczenia. Głównym 
środowiskiem dobrego społeczeń-
stwa jest rodzina. Rodzina, którą 
tworzą mąż i żona, z radością 
przyjmującą dzieci. W rodzinie 
trzeba uczyć przebaczania, ale 
zarazem trzeba czcić zasady chrze-
ścijańskie i przykazania Boże. Bo 
dobry człowiek wie, co to jest 
przebaczenie. W jednej wakacyjnej 
homilii słyszałem (i teraz posłużę 
się czeskim wyrażeniem), że cała 
panująca sytuacja w Europie to jest 
dla nas „Boží dopuštění“. Bóg 
pozwala na to i chce, żebyśmy 
w niego uwierzyli, ale tak praw-
dziwie, sercem... Uwierzyli w jego 
miłosierdzie i miłość. Chce, że-
byśmy sobie uświadomili jak 
żyjemy, jakie są nasze rodziny i jaki 
przykład dajemy tym, których my 
nazywamy poganami. Może gdyby 
tak było, jak Bóg pragnie, jeszcze 

mielibyśmy świątynię w Gutach, nie byłoby 
nienawiści pomiędzy bliźnimi, nie byłoby 
potrzebne budować płotów na granicach, nie 
byłoby uciekinierów... Rozważanie to pozo-
stawiam bez jawnej prezentacji mojego 
poglądu na te sprawy. Bo są to tematy trudne 
do zrozumienia, ale jedno wiem: Wszystko 
mogę w tym, który mnie umacnia! A tym kto 
mnie umacnia jest Jezus obecny w Naj-
świętszym Sakramencie i właśnie do niego ślę 
moje myśli i proszę, żeby moje życie było 
przykładem dla innych. Kończąc moje 
rozważanie wczytajmy się do słów Psalmu 78.

Pieśń pouczająca. Asafowy. 
Słuchaj, mój ludu, nauki mojej; 
nakłońcie wasze uszy na słowa ust moich. 
Do przypowieści2 otworzę me usta, 
wyjawię tajemnice zamierzchłego wieku. 
 Cośmy słyszeli i cośmy poznali, 
i co nam opowiedzieli nasi ojcowie, 
tego nie ukryjemy przed ich synami. 
Opowiemy przyszłemu potomstwu 
chwałę Pana i Jego potęgę, 
i cuda, których dokonał. 
Albowiem nadał On w Jakubie przykazania 
i ustanowił Prawo w Izraelu, 
aby to, co zlecił naszym ojcom, 
podawali swym synom, 
aby to poznało przyszłe pokolenie, 
synowie, co się narodzą, 
że mają pokładać nadzieję w Bogu 
i nie zapominać dzieł Boga, 
lecz strzec Jego poleceń. 
A niech nie będą jak ich ojcowie, 
pokoleniem opornym, buntowniczym, 
pokoleniem o chwiejnym usposobieniu, 
którego duch nie dochowuje Bogu wierności.

Wiesław Wania

a

Upozornění
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Neděle 13. září 2015
Slavnost sv. Alberta Jeruzalémského, hlavního patrona farnosti

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

farní festyn od 14:00 hod.

Niedziela 27 września 2015
130 rocznica poświęcenia naszego kościoła parafialnego

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

Farní rekolekce
Od neděle 25.10.2015 do čtvrtku 

29.10.2015 proběhnou tradiční farní 
rekolekce pod vedením O. Czesława 
Blocha. Ve všední dny budou 
slouženy mše svaté s rekolekční 
promluvou v 6.35, 9.00 a 17.00 
hodin.

Situace je vážná, nikoli však zoufalá
la to právě modlitba svatého růžence, 
která se stala hradbou proti nepřá-
telské přesile. Proto papež Pius V. 
ustanovil už rok nato výroční den 
tohoto vítězství jako svátek Panny 
Marie Vítězné, nyní památka Panny 
Marie Růžencové. Taktéž celý měsíc 
říjen je zvláštním způsobem zasvěcen 
této mocné modlitbě. 

V sobotu 7.10.2017 proběhne 
v Polsku veliká modlitební akce: 
„Růženec k hranicím“ (Różaniec do 
granic). O co jde?

Rozesłanie do granic

Organizatorami wielkiej modlitwy 
„Różaniec do granic” są Maciej 
Bodasiński i Lech Dokowicz z fundacji 
Solo Dios Basta. Inicjatywa ma 
poparcie polskich biskupów. 

Uczestnicy „Różańca do granic“ 
spotkają się w sobotę 7 października 
2017 r., w święto Matki Bożej 
Różańcowej, w ok. 300 kościołch sta-
cyjnych, wyznaczonych przez diece-
zje, wzdłuż granicy Polski. Po modli-
twie (początek o godz. 10.30), słowie 
wprowadzenia, Eucharystii (o godz. 
11), adoracji Najświętszego Sakra-
mentu (o godz. 12) i rozesłaniu do 
punktów modlitwy na granicach, 
a także po posiłku, nastąpi wspólne 
przejście (przejazd) do punktów mo-
dlitwy. Znajdują się one wzdłuż 
granicy Polski, liczącej ponad 3,5 tys. 
km.  Tam -  jak  mówi  Macie j  
Bodasiński – wyznaczone zostały 
specjalne punkty, mniej więcej co 
kilometr, a także linia, trasa, która je 
łączy.

W całej Polsce właściwa modlitwa 
różańcowa rozpocznie się o godz. 14, 
a zakończy się ok. 16. Chodzi o to, 
żeby wszyscy zdążyli wrócić do domu 
przed nocą. „Przez tę bezpreceden-
sową modlitwę różańcową chcemy 
okazać wierność i posłuszeństwo 
Maryi, która niestrudzenie wzywa 
nas do odmawiania Różańca. Chce-
my też przepraszać i wynagradzać za 
wszelkie bluźmierstwa, zniewagi 
przeciw Niepokalanemu Sercu Naj-
świętszej Maryi Panny. Pragniemy 
błagać za wstawiennictwo Matki 
Bożej o ratunek dla Poslki i świata” – 
piszą, by zachęcić do udziału 
w „Różańcu...”, jego inicjatorzy.

Jak podreślają, Różaniec jest 
potężną bronią w walce ze złem. „Tak 
silną, że nie raz potrafił zmienić bieg 

historii, a tysiące świadectw i udoku-
mentowanych cudów dowodzi jego 
niezwykłej skuteczności”. (...)

„Zapraszamy wszystkich na wielką 
modlitwę „Do granic” Polski, modli-
twę do granic naszych możliwości, 
naszych lęków, naszych pragnień. 
Poza granicę komfortu, codzienności i 
naszych przyzwyczajeń” – zachęcają 
organizatorzy.

O. Adrian přišel s návrhem, aby-
chom se připojili rovněž v naší farnosti 
k této veliké akci. Vždyť také naše 
město se nachází u hranic, také naše 
země musí bdít a chránit bezpečnost 
svých obyvatel. A třeba zrovna v na-
šem kostele zažehneme jiskru, která 
dokáže zapálit lidská srdce, aby znovu 
začala bít láskou pro Boha, k Nejsvě-
tější Panně Marií, k bližním.

Přijďte prosím všichni v sobotu 
7. října 2017 v 14.30 hodin do kostela 
ke společné modlitbě posvátného 
růžence, k adoraci Nejsvětější Svátosti 
Oltářní a k účasti na Eucharistii.

Na závěr ještě jednou slova Lecha 
Dodowicza: „W tym roku przeży-
wamy 100. rocznicę objawień fatim-
skich, „Różaniec do granic” celowo 
zbiega się czasowo z tym wydarze-
niem. Fatima zmieniła wiele, poka-
zała, jak dramatyczna jest duchowa 
kondycja świata i jak bardzo naglące 
jest wezwanie do nawrócenia. Dla 
mnie to uwspółcześnione wołanie, 
zbieżne z trzema biblijnymi wydarze-
niami. Pierwsze to słowa: „Jeszcze 
czterdzieści dni, a Niniwa zostanie 
zburzona” (Jon 3,4), drugie – znisz-
czenie Sodomy i Gomory, a trzecie – 
to zbudowanie arki przed potopem. 
We wszystkich trzech sytuacjach 
ogromna większość, obrażająca 
Boga, kręciła na siebie bicz. Tylko 
garstka ludzi nie odrzuciła tych 
ostrzeżeń. Nie chcemy jałowo wspo-
minać Fatimy, tylko wypełnić jej 
wezwania.”

Nejbližší polské kostely, které jsou 
zapojeny do akce „Różaniec do 
granic”: św. Marcina, Leszna Górna; 
św. Marii Magdaleny, Cieszyn;  
Opatrzności Bożej, Cieszyn Pastwiska; 
św. Anny, Chałupki; św. Klemensa, 
Ustroń; Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, Wisła. 

Další informace: 
www. rozaniecdogranic.pl

Stanisław Janczyk

Jako název tohoto článku jsem 
použil název jednoho francouzského 
filmu. Tím však veškerá podobnost 
končí. Ano, situace v Evropě je vážná, 
velice vážná, ještě nedávno některé 
prognózy předvídaly, že Evropa se 
stane muslimskou během několika 
desítek let, tato doba je však neustále 
zkracována, mluví se už o pouhých 
rocích a v některých evropských 
regiónech to už prognózy nejsou, je to 
skutečnost. Mnohé lidi to začíná děsit, 
stupňuje se strach z budoucnosti. 
A obavy se stupňují přímo úměrně 
s tím, jak se většina evropských 
politiků (a političek) snaží náš starý 
kontinent odříznout od jeho historie, 
kořenů, především těch křesťanských. 
Děje se to v duchu různých pomate-
ných ideologií, politické korektnosti, 
náboženské neutrality (jako třeba 
nedávný případ odstranění santo-
rinských křížů na reklamách a výrob-
cích jednoho z obchodních řetězců). 
Současně se začínáme bát vzestupu 
krajně pravicových nálad stále většího 
počtu voličů, kteří dávají svůj hlas 
různým populistickým kandidátům 
s přesvědčením, že oni dokážou tuto 
vážnou situaci zvrátit. My, křesťané, 
v této zdánlivě zoufalé situaci zoufat 
nemůžeme a nesmíme, nakonec ne-
máme také proč. Naopak, musíme 
zůstat realističtí, stát nohama pevně 
na zemi, nepodlehnout beznaději. Sta-
čí si jenom připomenout Ježíšův pří-
slib, že s námi zůstane po všechny dny 
až do konce světa (srov. Mt 28,20), 
a také, jeho radostné sdělení, že 
přemohl svět (srov. Jan 13,33). Vždyť 
– je-li Bůh s námi, kdo proti nám? 
(Řím 8,31) Jde však o to, abychom my 
neopustili Boha.

Když se v 16. a 17. století na Evropu 
valila turecká bouře, tehdy ještě 
duchovně živá a zdravá Evropa se 
dokázala vzepřít a mimo jiné vzala do 
ruky zdánlivě prostou a jednoduchou 
zbraň – RŮŽENEC. A zvítězila. Polský 
král Jan III. Sobieski, jehož vojsko  12. 
září 1683 zvítězilo nad Turky u Vídně, 
po vítězné bitvě řekl – Veni, vidi, Deus 
vicit! (Přišel jsem, viděl jsem, Bůh 
zvítězil!)

O více než sto let dříve, 7. října 1571, 
zvítězila křesťanská vojska nad Turky 
v námořní bitvě u Lepanta. Rovněž 
v těchto osudových chvílích se Evro-
pané utíkali pod ochranu Boží a pří-
mluvu Matky Boží Panny Marie. A by-
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Říjen – měsíc růžence
Růženec je především modlitba 

rozjímavá, niterná. Je to modlitba 
kristologická, směřuje ke Kristu, 
který je ve středu růžence, a tedy 
i ve středu rozjímání. Podkladem 
růžence je uvažování o událostech 
z jeho života. Nejde tedy o jednotli-
vá slova zdrávasů, ale o události 
z života Ježíšova. Růženec je mod-
litba pro ty, které by "rušilo" abso-
lutní ticho. Slova zdrávasu se stá-
vají jakýmsi řečištěm, kterým 
plyne proud myšlenek, stávají se 
pomůckou k lepšímu soustředění.

Vznik růžence

Modlitba růžence má své kořeny 
v modlitbě žalmů. Křesťané hned 
od počátku přejali žalmy jako pod-
klad pro svou modlitbu. V žalmech 
totiž každý člověk snadno poznává 
Boha, jako svého nejvyššího dob-
rodince a spasitele, ke kterému je 
možno se obracet s díky a od něhož 
se může s důvěrou žádat milost, 
pomoc, milosrdenství a odpuštění 
hříchů. Zvláště poustevníci a ře-
holníci se hojně modlili žalmy. 
V jejich společenství se každý zavá-
zal alespoň jednou týdně pomodlit 
se nad všemi stopadesáti žalmy. 
Časem se vžilo, že se ke každému 
žalmu přidávalo jedno tajemství 
z Ježíšova života. Tak vznikl sou-
bor stopadesáti tajemství k jednot-
livým žalmům. Protože ale někteří 
bratři neuměli číst, vyvinul se 
časem zvyk modlit se místo stopa-
desáti žalmů 150 "otčenášů" 
a "zdrávasů". Tato modlitba se 
prokládala velebením Nejsvětější 
Trojice ve zvolání: "Sláva Otci...". 
Později se počet tajemství snížil na 
patnáct, takže bylo možné se je 
naučit nazpaměť. Křesťanská víra 
začala později nahlížet na tajem-
ství Ježíšova života Mariiným 
pohledem, tedy pohledem té, která 
Boha plně přijala do svého života, 
jeho slovo slyšela, uchovávala ho 
ve svém srdci a zachovávala ho. 
Růženec tak lidem připomíná, 
z pohledu lidí, nejvýznamnější 
Boží činy. V 21. článku apoštolské-
ho listu "Rosarium Virginis Maria-
e", který vydal papež Jan Pavel II. 
16.10.2002, bylo vyhlášeno znění 
5 nových tajemství modlitby 
růžence - tzv. tajemství světla. 
Růženec je modlitbou, která křes-
ťana učí, podněcuje a pomáhá se 
otevřít Bohu a jen na Něm založit 
osobní život a naději. Toto vše je 

zvláště zřejmé ze závěrečné mod-
litby v růženci:

„Bože, Tvůj jednorozený Syn 
nám svým životem, smrtí a zmrt-
výchvstáním získal věčnou spásu; 
dej nám, prosíme, abychom na pří-
mluvu Panny Marie podle těchto 
tajemství žili a dosáhli toho, co 
slibují. Skrze Ježíše Krista, našeho 
Pána. Amen.“

Růženec je současně meditací 
i prosbou. Naléhavé prosba o pří-
mluvu Matky Boží spočívají na 
důvěře, že její mateřská přímluva 
může u Srdce Syna dosáhnout 
všeho. Růženec je také cestou hlá-
sání a prohlubování, na které se 
nám Kristovo tajemství představu-
je stále znovu v různých úrovních. 
Růženec si také uchoval svou 
plnou moc a zůstává mezi všemi 
pastoračními prostředky dobrého 
hlasatele evangelia nezanedbatel-
ným drahocenným nástrojem. 
Tradiční pomůckou pro modlitbu 
růžence je šňůra perel. Při povrch-
nější praxi se redukuje na to, že 
slouží jako prostředek k počítání 
po sobě jdoucích Zdrávasů, ale 
může také vyjadřovat symboliku, 
která dává kontemplaci další ob-
sah. Růžencová šňůra se vrací 
k Ukřižovanému, který tak otevírá 
i uzavírá průběh samotné modlit-
by. Kristus je středem života a mo-
dlitby věřících. Od Něho všechno 
vychází, k Němu všechno směřuje 
a skrze Něho v Duchu Svatém 
spěje k Otci. Ve Fatimě se zjevila 
Matka Boží třem dětem - pastýřům 
ovcí, a řekla: ,,Chci ti říci, že jsem 
Růžencová Paní, že je třeba, abyste 
se denně modlili růženec...“ ,,Když 
se budete modlit růženec, řekněte 
po každém desátku: Ó můj Ježíši, 
odpusť nám, uchraň nás od pekel-
ného ohně, přiveď do nebe všech-
ny duše, zvláště ty, které toho nej-
více potřebují.“ Růženec je rozjí-
mání o dvaceti zásadních okamži-
cích Ježíšova života, které prožívá 
také jeho matka. S růžencem mů-
žeme rozjímat o Kristově životě 
a o nejzávažnějších momentech 
v životě jeho matky. Je to skvělé 
rodinné album. Střídá se v něm 
radost s utrpením a končí nádher-
ným oslňujícím světlem: vzkříše-
ním. Otevřeme rodinné album 
Panny Marie a uvažujme o velkých 
okamžicích jejího života! Vzývejme 
ji v modlitbě růžence. Říkejme 
prostě jako dítě: „Zdrávas Maria…“

Maria

TVÉ JMÉNO KLÍČ, JENŽ NEBE OTVÍRÁ,

tvé jméno píseň z hlubin jásotu,

tvé jméno květná dlaň, jež slzy stírá,

tvé jméno chléb, jenž sytí samotu.

TVÉ JMÉNO VÍNO, KDYŽ JE BEZ ÚNAVY

sborová fuga sem tam přenáší

přes propast radosti a muk a slávy,

z níž vábí, volá jméno nejdražší.

TYS PŘIKÝVLA A TĚLEM UČINĚNO;

ty oděla ses v rubáš pěti ran;

ty vládneš spolu s ním, ó Ženo,

- ty, stále ty, všech souvislostí plán.

KRÁLOVNO POSVÁTNÉHO RŮŽENCE

ORODUJ ZA NÁS!

(Václav Renč)

Pokolení zlé a hříšné, jež touží po zázracích.

Však přeci slitoval se Pán
a na slovo Matky byl nám dán – div divoucí.
Slunce rotuje a mění barvy své,
jak lidské pokolení zvyky.

V oblacích nestálé, jak sliby našich úst,
ach, kde jsou modlitby a půst
a srdce pokorné, jež koná pokání.

Tak člověk vidí na nebi, co se stane,
když zákony Tvého stvoření překročíme, 
Pane!
Sto let uběhlo a po zázraku, 
znova  touží lidský rod,
neboť strašně upadl jeho poutě chod.

Cožpak změnilo se údolí slzavé 
v údolí míru?
Spíš v údolí kostí rozprášených,
jež k povstání nemají sílu.

Tak Pane prosíme, obnov naše údy a šlachy,
ať povstanem a pak k modlitbě poklekneme taky,
k poděkování za slitování a Boží trpělivost,
že nás miluješ a stále uděluješ milost.

Však ne ze zázraků, ale slyšení rodí se víra,
ó Pane, kéž po okraj naplní se vyvolených 
míra.

AVE 
Rudinec Stanislav 

13. října
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Pokračování ze str. 4

FARNÍ FESTYN
2017

Citáty a moudra

Kdyby mohl rozhněvaný vidět, jak 
špatně ve chvíli hněvu vypadá, 
nikdy by se nedal hněvem unést.

sv. Jan Zlatoústý

Kolik duší můžeme obrátit skrze 
svoje modlitby! Kdo zachrání jednu 
duši před peklem, nezachrání jenom 
ji, ale i svoji vlastní.

sv. Jan Maria Vianney

Špatné je, když člověk musí snášet 
neštěstí, ale horší je, když ho 
neproměňují k lepšímu.

sv. Řehoř Veliký

Nikdy, ale opravdu nikdy nečti 
špatné knížky či noviny. Kdyby se ti 
někdy do rukou dostaly, odstraň je 
a vyhoď s takovým pohrdáním, 
s jakým bys odhodil trus.

sv. Jan Bosco

Citáty a moudra

Děkujeme všem farníkům a příz-
nivcům, kteří i přes nepřízeň počasí 
dorazili minulý týden na farní fes-
tyn a koupili si koláče a připravené 
jídlo. Dále bychom chtěli poděko-
vat všem, kteří se jakýmkoliv způ-
sobem zapojili do přípravy a pomá-
hali s úklidem. Zachovejte nám 
přízeň a doufáme, že se opět uvidí-
me, tentokrát na připravovaném 
„Setkání farnosti” v prosinci.

Organizátoři

Poděkování

Letošní farní festyn byl naplánovaný 
na neděli 17.9.2017. V tento den bylo 
počasí deštivé a chladné, ale organi-
zátoři se nenechali odradit a díky tomu 
se mohla tato tradiční akce uskutečnit. 
Všichni jsme zvyklí, že se toto setkání 
koná na farní zahradě, ale kvůli počasí 
jsme museli trochu improvizovat. 

Farníci si mohli zpříjemnit odpo-
ledne v salce na faře anebo venku pod 
stanem, samozřejmě většina volila 
teplo a sucho vnitřních prostor. Ne-
chybělo výborné občerstvení v podobě 
zákusků, koláčů a rojberky, která 
nalákala snad všechny zúčastněné. 

Ani mládežníci to nevzdali, a i když 
museli již připravený program pro 
nejmenší trochu pozměnit a zredu-
kovat, byli schopní to zrealizovat 
v prostorách domečku. Děti tak mohly 
poznat alespoň zčásti životy některých 
svatých, konkrétně svaté Kláry, sva-
tých Cyrila a Metoděje, svaté Faustýny, 
svaté Bernadetty nebo svaté Cecílie. 

Myslím si, že i přes nepřízeň počasí 
se všechno povedlo, a to zásluhou 
skvělých organizátorů, kterým patří 
obrovské díky za jejich ochotu a za to, 
že to nevzdali. Poděkování patří také 
všem, kteří dorazili, a tak podpořili 
naši farnost a všem, kteří jakkoliv 
pomohli při přípravě. Děkujeme také 
našim Otcům, jak za duchovní, tak 
i finanční podporu. 

Díky Bohu za to, že se můžeme 
scházet a tvořit tak úžasné společenství 
věřících.

„Neboť kde jsou dva nebo tři shro-
mážděni ve jménu mém, tam jsem já 
uprostřed nich.“ (Mt 8;20)

DM
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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.

5. přikázání

"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.

Milé děti,

dnes má Loudalka zavázanou 
pacičku. Přiskřípla si ji mezi dveře. 
To bylo breku! Tak moc jí to bolelo, 
že večer, když jí maminka dávala 
křížek na dobrou noc, tak jí po-
šeptala: „Tohle bych nikdy nikomu 
nepřála, tak moc mě to bolelo.“

Jenže druhý den se pohádala se 
svou sestřičkou Šikulkou. Začalo to 
vlastně takovou maličkostí. Lou-
dalka nechtěla Šikulce půjčit svou 
panenku. „Půjč mi ji!“ „Nepůjčím! 
Teď si s ní hraji já!“ „Ale já si s ní 
chci hrát taky!“ „Ne a ne a ne! Já 
jsem větší a ty mně musíš poslou-
chat!“ A tak se obě sestřičky hádaly, 
začaly se o panenku přetahovat 
a nakonec Loudalka Šikulku něko-
likrát uhodila. Ta se rozplakala a bě-
žela za maminkou. Nakonec musel 
zasáhnout tatínek a byl z toho 
výprask.

Když se ten den už všichni usmířili 
a byli spolu u večeře, připomenul 
taťka holčičce: „Víš, jak zní páté 
přikázání? Nezabiješ!“ Loudalka se 
ohradila: „Vždyť jsem ji nezabila, 
jenom zbila…“ Tatínek ale zvážněl 
a řekl: „Dobře si pamatuj, Loudalko, 
že Pán Bůh nechce, abychom si 
působili bolest a že je špatné, když 
se lidé bijí, působí si bolest a hněvají 
se na sebe. Je špatné, když trápíme 
zbytečně zvířátka, trháme zbytečně 

kytičky a ničíme přírodu. A je taky 
špatné dívat se na filmy, kde se lidé 
moc navzájem zabíjejí a trápí jeden 
druhého. Pán Bůh to chce jinak: 
abychom se navzájem měli rádi 
a pomáhali si.“

Láska duši rozvíjí,

sobectví ji zabíjí.

Nesmím mečem skolit bratra,

ani na něj hledět z patra.

Vyžeň z mysli zlost a hněv,

Boží lásku druhým zjev.

Pokud nechceš v pekle shnít,

musíš život v úctě mít!

Kvíz
Kvíz: Vyškrtej všechny zvířátka a obje-
víš verš z Bible…(Mt 5,21-22)

Slyšeli veverka jste, že  žirafa bylo  myš 
řečeno otcům: netopýr „Nezabiješ! 
Pelikán Kdo by zabil, opice bude vy-
dán žralok soudu.“

Já Slon však vám krokodýl pravím, že 
již  slepice ten, kdo se zmije hněvá na 
svého beran bratra, bude osel vydán 
pes soudu; kdo snižuje sova svého 
bratra, medvěd bude vydán býk radě; 
a kdo svého tygr bratra zatracuje, koza 
propadne ohnivému chobotnice peklu.

Byl jsem nedávno na debatě 
v Knihovně Václava Havla, kde jsme 
diskutovali s bývalým saským pre-
miérem a ekonomem Georgem 
Milbrandtem, filozofem a bývalým 
ministrem Janem Sokolem a bý-
valým ministrem, europoslancem 
a právníkem Pavlem Svobodou. Jan 
Sokol říkal, že nerad používá slovo 
hodnoty, protože je to takový eko-
nomický pojem, který se dá zvážit, 
ocenit, spočítat. Pavel Svoboda rea-
goval, že si musel zopakovat definice 
z právnických studií. Hodnoty spo-
lečnosti jsou to, za co je člověk 
ochoten zemřít, přinést oběť, něco 
konkrétního obětovat. A vyprávěl 
historku, jak byl na jednání s pre-
zidentem Egypta Husním Mubára-
kem. Ten jim řekl, že je muslim, ale 
ze sekulárního státu. Je však ocho-
ten za islám zemřít. A zeptal se, za co 
jsou ochotní zemřít Evropané. Vět-
šině klesly brady, protože na to 
neměli odpověď. A to je velký 
problém evropské identity – když 
odkazy na křesťanství, na Boha, jsou 
politicky nekorektní a v rozporu se 
sekulární ideologií většiny národ-
ních států a následně i EU jako 
celku. Když se stydíme za své ko-
řeny, které přesekat by bylo sebevra-
žedné. Popírat křesťansko-židovskou 
etiku, řecké kritické myšlení a základ 
demokracie, římské právo a rovnost 
občanských práv z odkazu osvícen-
ství, je cestou, jak ztratit vlastní duši 
a tedy i budoucnost. Nehledě k de-
mografické krizi způsobené konzum-
ním stylem života, neochotou obě-
tovat se pro novou generaci. Je nejen 
sobecké, ale i hloupé očekávat, že se 
o nás nepostarají naše děti, ale stát, 
tedy ve skutečnosti děti těch dru-
hých. Pokud neztratíme vlastní kul-
turu, hodnoty a zodpovědnost za vý-
chovu další generace, nemusíme se 
bát jiných. Pokud ano, jsme odsou-
zeni podlehnout tlaku zvenčí.

(Úryvek z knihy místopředsedy 
vlády a předsedy KDU-ČSL Pavla 
Bělobrádka „NA ŽIVOT! O mně, 
KDU-ČSL a budoucnosti České 
republiky“, vydání první, str. 49)

Hodnoty 
a kořeny



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 286/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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Z vody a Ducha Svatého se 

narodili: 

Damián Jaś

Silvie Fujáková

Radka Lysková

Do věčnosti nás předešli

Zuzana Marciová       71

Emilia Gerová           71

Štefan Kováč            74

Pelagie Wojnarová    93

Drahuše Skřišovská  70

R.I.P.

Kostel svatého Alberta
Měsíc září je pro naši farnost 

měsícem významných svátků. Dne 
14. září slavíme svátek hlavního 
patrona našeho kostela, sv. Alberta 
Jeruzalémského, dne 15. září pak 
svátek spolupatronky Panny Marie 
Sedmibolestné a 27. září výročí 
posvěcení našeho chrámu.

Velmi podrobný životopis sv. 
Alberta Jeruzalémského i význam 
a výklad svátku Panny Marie Sedmi-
bolestné včetně slavení jejího svátku 
po II. vatikánském koncilu je uve-
deno v minulém vydání časopisu 
Most.

Na měsíc říjen připadá další výročí 
související s historií našeho chrámu. 
Pokud přicházíte do kostela bezbari-
érovým vstupem, nad sochou sv. 
Terezie z Lisieux v pravé části příčné 
lodi je umístěna mramorová deska 
s vyrytým nápisem v němčině. Jedná 
se o darovací listinu arcivévody 
Albrechta Fridricha Habsburského. 
Na této listině v kameni je napsáno:

 

„Tato stavba ať je místem pro 
pozvednutí ducha k Bohu,

místem útěchy a posily pro zar-
moucené,

místem díkůvzdání, místem pro 
zdokonalení morálky všech.“

Třinec, 24. října 1882

Arcivévoda Albrecht

Základní kámen byl položen 
24. října 1882 a kostel byl již za 
necelé tři roky 27. září 1885 slav-
nostně konsekrován biskupem 
Františkem Śniegoniem.

Kdo byl arcivévoda Albrecht?

Arcivévoda Albrecht Fridrich 
Habsburský byl těšínský kníže, 
rakouský arcivévoda a vojevůdce. 
Pocházel z těšínské větve habsbur-
sko-lotrinské dynastie. Narodil se 
roku 1817 ve Vídni a zemřel v roce 
1895 v italském Arcu. Pochován je 
v Císařské kapucínské hrobce ve 
Vídni. Byl nejstarším synem Karla 
Ludvíka Rakousko-Těšínského 
a vnukem císaře Leopolda II. Jeho 
výchova probíhala ve vojenském 

duchu, ve své vojenské kariéře 
dosáhl velkých úspěchů.

Patřil k nejbohatším členům hab-
sburského rodu a vlastnil řadu 
panství, mimo jiné také Židlochovice 
a Frýdek. Na svých statcích budoval 
mlýny, olejárny a cukrovary. Staral 
se nejen o rozvoj hutnictví, ale také 
o kulturu. Vlastnil galerii umění 
Albertinum ve Vídni.

Těšínský kníže Albrecht byl úspěš-
ný vojevůdce, ekonom a dobrý 
správce svého panství. V soukromém 
životě však prožil i tragické okamži-
ky. Oženil se s Hildegardou Luisou, 
dcerou bavorského krále Ludvíka I. 
Měli 3 děti, dospělosti se dožila 
pouze nejstarší dcera Marie. Syn 
Karel zemřel ještě jako nemluvně 
a nejmladší dcera Matylda tragicky 
zemřela. Po dvaceti letech manžel-
ství umírá také jeho žena Hil-
degarda.

Protože neměl mužského dědice, 
adoptoval tři syny po svém předčas-
ně zemřelém bratru Karlovi. Jeho 
nejstarší syn Bedřich se stal jediným 
dědicem a také posledním držitelem 
Knížectví těšínského. Zemřel r. 1936 
na svém panství v Maďarsku. Ostat-
ní majetek po 1. světové válce a po 
rozpadu Rakouska-Uherska připadl 
Rakousku, bývalému Českosloven-
sku a Polsku.

V malé osadě Třinec po založení 
Valcherovy hutě roku 1839 pomalu 
vzrůstal počet obyvatel. Ještě větší 
vzestup nastal po vybudování 
Košicko-bohumínské železnice 
v roce 1871. Třinec v té době měl již 

přes 1 600 obyvatel, jež tvořili 
zejména Poláci, Němci a Češi, 
převážně katolíci. Protože v Třinci 
kostel nebyl, navštěvovali lidé 
bohoslužby v Konské, Vendryni 
a Horní Lištné.

Arcivévoda Albrecht se tak rozhodl 
z vlastních prostředků pro rostoucí 
hutnickou obec postavit kostel. Plán 
stavby vypracoval architekt Těšínské 
komory Albín Theodor Prokop 
a stavitelem chrámu byl Bedřich 
Fulda z Těšína.

Na arcivévodu Albrechta vděčně 
vzpomínáme. Dne 13. dubna 2013 
naše farnost, pod vedením mons. 
Františka Vrubla, uspořádala pouť 
do Vídně k jeho hrobu v císařské 
hrobce. Mši svatou v kapucínském 
kostele sloužil P. František Vrubel, 
koncelebroval P. Miroslav Kazi-
mierz.

Drahomíra Paduchová  

 MO KDU – ČSL Třinec 
si Vás dovoluje pozvat na tradiční 

 
které se bude konat v sobotu dne 21. října 2017 v 18 hodin 

v Restauraci Sojka v Třinci - Neborech. 
Vstupné 290,- Kč. 

Hudba a občerstvení zajištěno. 
V ceně vstupenky je večeře a přípitek vínem z jižní Moravy. 

Vstupenky jsou k dostání u Pavly Golasowské 
(tel: 604 223 971, email: p.golasowska@centrum.cz) 

nebo Kateřiny Cubrové (tel: 731 147 854, email: cubrova.katerina@seznam.cz). 

Objednávky vstupenek nejpozději do 14. 10. 2017.
a

VINOBRANÍ,

Děkujeme všem, kteří už 
přispěli na konto „Rekonstrukce 
Domeček“. Ke dni 23.9.2017 
evidujeme částku 27.400 Kč.

Případné dary je možné zasílat 
na účet vedený ve Fio bance 
č. 2401127386/2010. Na po-
žádání vystavíme doklad o po-
skytnutí daru.

Pán Bůh zaplať!
 
Spolek SANCTUS ALBERTUS

Rekonstrukce
Domeček



§ §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

a

a

a

a

Nedělní liturgie
v prosinci

Pořad bohoslužeb v prosinci

Úmysly apoštolátu 
modlitby – prosinec 2014

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

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

a

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

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

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

Slavnost Narození Páně

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

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

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

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

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

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

+ Neděle 6.12.2015 – 2. neděle adventní; 
6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

+ Úterý 8.12.2015 – Slavnost Panny Marie, 
počaté bez poskvrny prvotního hříchu; začíná 

Svatý Rok Božího Milosrdenství.
+ Neděle 13.12.2015 – 3. neděle adventní; 

6.30 a 10.00 polsky, 8:00 a 17.00 česky.
+ Neděle 20.12.2015 – 4. neděle adventní; 

6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.
+ Čtvrtek 24.12.2015 – Slavná mše svatá 

z vigilie Slavnosti Narození Páně - 15.30 
česko-polsky.

+ Pátek 25.12.2015 – Slavnost Narození 
Páně; 6.30 a 10.00 polsky, 8:00 a 17.00 
česky.

+ Sobota 26.12.2015 – svátek sv. Štěpána, 
prvomučedníka; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

+ Neděle 27.12.2015 – svátek Svaté Rodiny 
Ježíše, Marie a Josefa; 6.30 a 10.00 polsky, 
8:00 a 17.00 česky.

+ Pondělí 28.12.2015 – svátek sv. Mláďátek, 
mučedníků.

+ Úterý 29.12.2015 – z důvodu Setkání farnosti 
v KD TRISIA není večerní mše svatá.

+ Čtvrtek 31.12.2015 – poslední den občan-
ského roku 2015; od 15.00 hodin adorace 
Nejsvětější Svátosti; večerní mše svatá na 
poděkování za rok 2015.

+ Pátek 1.1.2016 – Slavnost Matky Boží, Panny 
Marie; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

+ Neděle 3.1.2016 – 2. neděle po Narození 
Páně; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

+ Středa 6.1.2015 – Slavnost Zjevení Páně.
+ Neděle 10.1.2015 – svátek Křtu Páně; 6.30 

a 10.00 polsky, 8:00 a 17.00 česky; končí doba 
vánoční.

+ Rorátní mše svaté v době adventní slavíme 
v pondělí, středu a sobotu v 6.35 hodin.

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

Nedělní liturgie 

v lednu

Pořad bohoslužeb v prosinci

Pořad bohoslužeb v prosinci
+ Poslední neděle v měsíci - Mariánské

večeřadlo.
+ Každý 28. den v měsíci se modlíme spolu 

s dalšími farnostmi v naší zemi za český 
národ.

+ Každou sobotu od 18.00 probíhá modlitba 
posvátného růžence, ke které jsou zváni 
všichni farníci.

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

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

+ Každý první pátek je po ranní mši svaté výstav 
Nejsvětější Svátosti Oltářní.

+- Každý pátek vyjma prvního pátku a pátků 
v postní době je výstav Nejsvětější Svátosti 
Oltářní s modlitbou Korunky k Božímu 
Milosrdenství.

+ První pátek v měsíci - litanie a zasvěcení 
Božskému Srdci Ježíšovu.

+ Mše svatá v Domově pro seniory na Sosně je 
každý pátek v 15.30 hodin. Půl hodiny před 
začátkem mše svaté je možno přistoupit ke 
svátosti smíření.

+ Mše svatá v Nemocnici Sosna je každou 
sobotu od 15.30 hodin. Půl hodiny před 
začátkem mše svaté je možno přistoupit ke 
svátosti smíření.

+ Mše svatá v domě POHODA je vždy 1. pondělí 
v měsíci v 10.00 hodin.

 Redakce neručí za jazykový sled jednotlivých 
mší svatých. Sledujte vývěsku v kostele!

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

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

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

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

Příští číslo MOSTu 

vyjde 5.11.2017.

Příspěvky můžete zasílat

do 24.10.2017.

26. neděle v mezidobí (1.10.)
1. čtení: Ez 18,25-28; 2. čtení: Flp 2,1-11; 
Evangelium: Mt 21,28-32
Žalm: odp. Rozpomeň se, Hospodine, na 
své slitování.
ref. Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie.

27. neděle v mezidobí (8.10.)
1. čtení: Iz 5,1-7; 2. čtení: Flp 4,6-9; 
Evangelium: Mt 21,33-43
Žalm: odp. Dům Izraelův je vinicí Páně.
ref. Winnicą Pana jest dom Izraela.

28. neděle v mezidobí (15.10.)
1. čtení: Iz 25,6-10a; 2. čtení: Flp 4,12-
14.19-20; Evangelium: Mt 22,1-14
Žalm: odp. Smím přebývat v Hospodinově 
domě na dlouhé, předlouhé časy.
ref. Po wieczne czasy zamieszkam u Pana.

29. neděle v mezidobí (22.10.)
1. čtení: Iz 45,1.4-6; 2. čtení: 1 Sol 1,1-5b; 
Evangelium: Mt 22,15-21
Žalm: odp. Vzdejte Hospodinu moc a slávu.
ref. Pośród narodów głoście chwałę Pana.

30. neděle v mezidobí (29.10.)
1. čtení: Ex 22,20-26; 2. čtení: 1 Sol 1,5c-
10; Evangelium: Mt 22,34-40  
Žalm: odp. Miluji tě, Hospodine, má sílo.
ref. Miłuję Cię, Panie, mocy moja.

31. neděle v mezidobí (5.11.)
1. čtení: Mal 1,14b-2,2b.8-10; 2. čtení: 1 Sol 
2,7b-9.13; Evangelium: Mt 23,1-12
Žalm: odp. Opatruj, Pane, mou duši ve 
svém pokoji!
ref. Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, 
Panie.

§Neděle 1.10.2017 – 26. neděle v mezidobí; 
6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

§Pátek 6.10.2017 – první pátek v měsíci.
§Sobota 7.10.2017 – památka Panny Marie 

Růžencové; od 14.30 modlitba posvátného 
růžence v rámci akce „Różaniec do granic“.

§Neděle 8.10.2017 – 27. neděle v mezidobí; 
6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky.

§Sobota 14.10.2017 – 10.00 mše svatá s udí-
lením svátosti nemocných.

§Neděle 15.10.2017 - 28. neděle v mezidobí; 
6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

§Pondělí 16.10.2017 – Slavnost sv. Hedviky, 
řeholnice, hlavní patronky Slezska a ostrav-
sko-opavské diecéze.

§Středa 18.10.2017 – svátek sv. Lukáše, 
evangelisty.

§Neděle 22.10.2017 – 29. neděle v mezidobí; 
6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky; den 
modliteb za misie.

§Sobota 28.10.2017 – svátek Šimona a Judy, 
apoštolů.

§Neděle 29.10.2017 – 30. neděle v mezidobí; 
6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

§Středa 1.11.2017 – Slavnost Všech svatých.
§Odpustky pro duše v očistci: Dnes odpoledne 

a zítra po celý den je možno při návštěvě 
kteréhokoli kostela získat plnomocné odpust-
ky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. 
Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smí-
ření, sv. přijímání, modlitba na úmysl svatého 
Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě 
kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

§Od 1. do 8. listopadu je možno získat po spl-
nění tří obvyklých podmínek denně plnomoc-
né odpustky, přivlastnitelné pouze duším v 
očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se 
tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních 
dnech lze takto získat odpustky částečné.

§Čtvrtek 2.11.2017 – Vzpomínka na všechny 
věrné zemřelé; večerní mše svatá v 15.30, za 
příznivého počasí na novém hřbitově, jinak 
v kostele. Po mši svaté výstav Nejsvětější 
Svátosti Oltářní k adoraci.

§Pátek 3.11.2017 – první pátek v měsíci.
§Neděle 5.11.2017 – 31. neděle v mezidobí; 

6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky.
- Měsíc říjen je zasvěcen modlitbě posvátného 

růžence. Nad jednotlivými tajemstvími bude-
me kromě všedních dnů rozjímat i každou 
neděli od 16.15, kdy modlitbu povedou 
jednotlivá farní společenství.

- 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.

Nedělní a sváteční 
liturgie v říjnu

Pořad bohoslužeb v říjnu

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Apoštolát modlitby
říjen 2017

 

Denní modlitba apoštolátu 
modlitby

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

Všeobecný úmysl: 

Práva dělníků a nezaměstnaných

Za svět práce, aby všem byla za-
jištěna úcta a ochrana práv a neza-
městnaným aby se dala možnost 
přispět k budování společného dobra. 

Národní úmysl: Za křesťany, aby 
na přímluvu Panny Marie opět věřili 
v převratnou sílu něhy a lásky 
a nepochybovali o tom, že pokora 
a mírnost jsou ctnostmi silných (EG 
č. 288).

Svatý Františku Xaverský, oroduj 
za nás!

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, 
oroduj za nás!

most

- 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.

- 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. pon-
dělí v měsíci v 10.00 hodin.


