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Potem Pan skierował do Salomona te słowa: Jeżeli będziesz postępował według moich praw i wypełniał moje nakazy 
oraz przestrzegał wszystkich moich poleceń, postępując według nich, to wypełnię na tobie moją obietnicę daną 
Dawidowi, twemu ojcu, i w świątyni tej, którą Mi budujesz, zamieszkam pośród Izraelitów i nie opuszczę mego ludu 
izraelskiego.

1 Król. 6,11-13

Salomon buduje świątynię Panu

dělení slov v polštině http://www.ushuaia.pl/hyphen/
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Ty, Pane, jsi pramen živý

*  *  *
*  *  *

*  *  *

Nádherně slunné dny srpna. Všude 
kolem prší, jenom nás to tady nějak 
obchází. V nádobách na zalévání 
vysychají poslední kapky vody. Už 
není nic.

„Bože, kde jsi? Zapomněls na nás 
nebo nás nevidíš?“ Tak, jako od 
pradávna, Bůh mluví k svému lidu: 
„Ne, nezapomněl a vidím. Dokud jste 
si mohli pomoct svým umem a silami, 
nechal jsem vás v tom. A teď, když již 
máte dlaně prázdné, vroucněji se 
mohou sepnout k modlitbě srdce.“

Ano, Pane, je to tak. Naše zásoby 
a možnosti se minuly. Zůstals nám 
jenom Ty. Jediný – Všemocný – 
Všemohoucí. Slyšíš nás a slunce jsi 
poslal do jiných míst. Obdařils nás 
nebeskou zásobárnou vod. Otvíráš 
svou štědrou dlaň a napájíš vše 
žíznivé.

Prší… Milostivý srpnový déšť. Jemný 
a něžný, jak dotek Tvého srdce, Pane.

Jak moc nás miluješ – Bože náš…

Všude kolem divoké vichry, spalující 
žár, nebezpečné bouře. A nás zde ještě 
pořád chráníš svou žehnající dlaní 
a mluvíš k nám: „Skloňte se v pokoře 
před svým Bohem, a On vám bude 
žehnat“.

Děkujeme Ti, dobrý Bože. Je za co 
děkovat neustále.

Děkujme za sebe navzájem. Každý 
z nás - lidí je jiný. Jedni jako vichr, 
druzí jak vodopád. Další jak tok 

tichého potůčku. A vše k sobě patří 
a doplňuje se.

Děkujme za všechny kněze, kteří 
nám zprostředkovávají vše pro naši 
spásu.

Děkujme za naše duchovní otce, 
kteří nás vedou k úctě – svátostného 
Spasitele. Vybízejí a vedou nás svým 
příkladem – k adoracím. Je to veliká 
výsada pro nás – mít Ježíše nadosah.

Bůh hledal lidi k modlitbě a pokání, 
aby mohl zachraňovat území a vše 
živé. A hledá dodnes a prosí – ať 
přicházíme k Ježíšovu Srdci. Je zde 
pro nás v oběti lásky – ve mši svaté. 
Zve nás k adoracím do školy lásky 
Ježíšova Srdce. Zde nás vyučuje o své 
Božské podstatě, o skutečné přítom-
nosti celé Nejsvětější Trojice v každé 
hostii. V každém tichém setkání s Ním 
otvírá další bránu svého srdce 
a vpouští nás do útrob svých milosti-
plných komnat. Dává nám možnost 
sytit se jejich obsahem. On nás v nich 
chce obdarovávat námi ještě nepozna-
nými sousty svého blaženého božstva 
a říká nám: „tak jak chléb vás sytí, 
poznáváte jeho chuť a vůni a jedno bez 
druhého a třetího nemůže být, protože 
pak by chléb nebyl chlebem. Tak je 
i Svatá Trojice nerozdílně přítomná 
v Sobě a navždy i ve svaté eucharistii. 
Tak úžasně se prolínající, v sobě jed-
notící nerozdílná Svatá Trojice = Bůh 
Otec, Syn a Duch Svatý. Miluje nás 
a volá „přicházejte, dokud máte ještě 
možnost a čas!“ Nečekaně nám pak 

mohou být tyhle Boží dary vzaty. 
Braňme si dary Boží.

I přes mnohé naše problémy 
a starosti viditelně Pán chrání naše 
rodiny, město, Slezsko, vlast… On nás 
může chránit a chce zachránit.

Skrze ty bolestně a nepříjemně dolé-
hající události ve světě nás volá 
a vyzývá „ Čiňte pokání. Můj lide, 
navrať se na mé cesty zpět.“

Bůh nás potřebuje, jako záchranné 
sítě pro bloudící, padající, pro zá-
chranu nás všech. 

Přece nechceme, ať naši potomci 
jsou zotročení islamizmem či jinou 
nesmyslnou ideologií. Uvažuji o tom, 
jak malinkatá jsme země a máme tak 
velikou hustotu světců, o kterých víme 
i kteří jsou nám neznámí. Máme za se-
bou pevnou zeď jejich přímluv, o kte-
rou se můžeme bezpečně opřít a spolu 
s nimi prosit o Boží milosrdenství pro 
nás, naše drahé i celý svět.

Jak aktuální jsou v dnešní době 
invokace v litanii ke Všem svatým 
patronům a ochráncům naší vlasti – 
český kancionál, str. 108.

Tak společně k Bohu volejme, 
děkujme a prosme s důvěrou skrze 
Srdce Královny Eucharistie, v posvát-
ném růženci a s patrony národa! 
Amen.

Když my s Bohem a Bůh s námi, kdo 
proti nám?

farnice A.C.

Stalo se!

Okusili ze stromu poznání,

však než jablko dopadlo z ruky Adama na zem Ráje,

ze stínu přítmí, Satan, ten lstivý had,

zmocnil se plodu a zasyčel… věda má je!

Než Cherubín zastřel pohled neposlušným

na Eden a strom,

had pojedl a vyhnanému člověku praví, 

že pánem poznání je on.

Tak začali spolu stavět Babylónskou věž,

co druhá cihla lež 

ďábelského architekta pozemského ráje.

BABYLÓN Společně rozbili atom i genom –

a též rodiny.

Člověk pyšně stojí bez viny u roztržené opony Chrámu,

slyšíc Luciferův hlas: „Zabili jste Boha,

teď budu vám bohem já!

Kdo pozná jaká lež je to hrozná,

když skrze nás mění Boží zákony?

Tyranie Bestie navštíví každého z nás,

však kdo pozvedne hlas,

když oheň víry neplane v kostech proroka?

Snad promluví kameny… do dne a do roka!

AVE

Rudinec Stanislav
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Pokračování ze str. 1

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.

Pouť Koclířov
z něj jdou na oběd do restaurace 
Fatima a druzí s průvodkyní prochá-
zejí místa apoštolátu – Lurdský park, 
Memoriál Fatimy v bukové aleji, kde 
vznikla „Minutěnka“ biskupa Josefa 
Hloucha, zde internovaného za komu-
nismu, amfiteátr Hora blahoslaven-
ství, kde probíhají velké slavnosti 
a nedaleko odsud stojící socha sv. 
Jana Pavla II. U jednotlivých míst 
vždy zazní společná modlitba nebo 
osobní duchovní prosba. Prohlídka 
jako by byla přesně načasována. 
Druhá skupina má po obědě, takže se 
střídáme v programu. Do třetí hodiny 
pak ještě zbývá čas, proto řada pout-
níků navštěvuje místní klášterní 
cukrárnu s domácími zákusky i pro-
dejnu Pastýř, kde si nakupují různé 
devocionálie, které jsou pak ve farním 
kostele sv. Filomény posvěceny. Tady 
se všichni scházíme k modlitbě 
Korunky k Božímu milosrdenství, ale 
před tím se ještě dozvídáme něco z his-
torie této mladé světice a mučednice, 
ochránkyně svatého růžence. Na závěr 
naší pouti zpíváme Svatováclavský 
chorál. Loučíme se s paní průvodkyní 
a potleskem děkujeme za vřelé přijetí 
a průvodcovskou službu.

Co zbývá říci o naší pouti do 
Koclířova? Snad to, že společně se sv. 
Václavem a v přítomnosti ostatků sv. 
Hyacinty a Františka Martových, sv. 
Jana Pavla II. a sv. Filomény, velkými 
ctiteli naší nebeské Matky Boží Panny 
Marie, jsme mohli i my děkovat nebo 
pronášet naše prosby naší milované 
Matce. Tak jako každá matka má sta-
rosti i radosti, tak i naše nebeská mat-
ka nás všechny prosí, abychom se ob-

rátili a navrátili k jejímu synu Ježíši 
a neuráželi jej. Čiňme tak i třeba po 
malých krůčcích, jak nás nabádal 
i otec Jindřich a modleme se za to, 
abychom byli přijati pod ochranný 
plášť, zvláště když v příštím roce v čer-
venci má být celý náš národ zasvěcen 
Panně Marii.

Touto cestou je třeba poděkovat otci 
Jindřichovi, který nás po celou cestu 
i dobu duchovně doprovázel. Náš otec 
František chtěl na pouť do Koclířova, 
ale poněvadž již předem přislíbil účast 
na pouti u otce Radka Drobisze ve 
Velké Polomi, tak s námi jet nemohl. 
Další poděkování patří starší schole, 
vedené p. Waniou, jež nás v poutním 
kostele při mši svaté, a pak i ve farním 
hudebně doprovázela. Oběma řidičům 
za bezpečnou jízdu, ti si taky přišli na 
své, sbírali Boží dary – v okolí si na-
sbírali houby. A nakonec Vám všem, 
kteří jste se rozhodli jet s námi, i těm 
kteří přijeli osobními vozy. Společně 
jsme uctili naší prostřednici a orodov-
nici, Pannu Marii, v našem Fatimském 
apoštolátu, když samotná Fatima je 
pro některé nedostupná.

Již nyní Vás můžeme na tomto místě 
upozornit, že na příští rok, opět o sv. 
Václavu, plánujeme poutní zájezd do 
Číhoště, místa kde sloužil otec Josef 
Toufar, který byl v roce 1950 umučen 
komunistickým režimem. Pouť bude 
dvoudenní s nocováním v želivském 
klášteře a cenově značně vyšší. Roz-
hodně, už ale víme, nepřekročí 2000,- 
Kč. Zachovejte nám přízeň a těšíme se 
opět na společné pouti.

Kivi

Při bohoslužbě v Koclířově, za účasti 
osmi tisíc poutníků, se 7. října pomalu 
loučili se sochou Panny Marie Fatim-
ské. V neděli byla předána slovinské 
biskupské delegaci. Oproti deštivému 
sobotnímu počasí, které autenticky při-
blížilo toto zjevení před sto lety v Cova 
da Iria, naše farníky ve Fatimském 
apoštolátu o svátku sv. Václava při-
vítalo nádherné podzimní slunečné 
počasí. K velkému překvapení, kdy po 
zveřejnění plánované pouti, to vypa-
dalo, že kdoví zda se přihlásí dosta-
tečný počet zájemců, se nakonec 
musel objednat i druhý autobus. To 
ovšem u organizátorů vzbudilo obavu, 
zda bude u dopravce ještě další volné 
vozidlo. Naštěstí tomu tak nakonec 
bylo a ve čtvrtek ze stanoviště odjíždí 
necelých sto poutníků.

Na místě nás vítá asistentka p. Při-
dalová, která se nás ujímá, co by 
průvodkyně a s ní naše kroky směřují 
k soše Anděla ČR. Po přiblížení 
historie této přesné kopie, která se na-
chází v portugalské Fatimě, a Modlitbě 
Anděla se ubíráme do poutního kos-
tela sv. Alfonse. Mši svatou slouží otec 
Jindřich Lorisz a poněvadž slavíme 
našeho hlavního patrona vlasti sv. 
Václava, jsou v promluvě zmiňovány 
jeho okamžiky a skutky života, kterými 
bychom se měli inspirovat, každo-
denně alespoň deset minut věnovat 
osobní modlitbě, ztišení a zpytování za 
celý den. Není opomenuta ani naše 
pouť k naší nebeské Matce v tomto 
poutním areálu a i k ní si máme najít 
cestu. Je poledne a mši svatou končí-
me modlitbou Anděl Páně. Teď se 
rozdělujeme podle autobusů, jedni 
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Rytířstvo Neposkvrněné

Právě před sto lety založil sv. 
Maxmilián M. Kolbe celosvětové ma-
riánské evangelizační hnutí Rytířstvo 
Neposkvrněné (latinsky Militia 
Immaculatae, zkratka M. I.). U této 
příležitosti jsem položila pár otázek 
paní  Jitce  Navráti lové,  Ph.D.,  
koordinátorce Rytířstva Neposkvr-
něné a editorce časopisu Immaculata. 

Jitko, před několika lety jsme se 
setkaly na pěší pouti do Częstochowe, 
organizované těšínskou farností. 
Vzpomínám na velmi příjemný večer, 
kdy jsme si mohly popovídat, protože 
jsme byly ubytovány pod jednou 
střechou, v rodině, která nás jako 
poutníky přijala s otevřenou náručí. 
Jak na celou pouť vzpomínáš a co tě 
během ní nejvíc oslovilo? 

Pouť za Matkou Boží do Częstochowe 
ve mě zanechala nesmazatelnou vzpo-
mínku. Účast na pouti jsem brala jako 
pozvání od Matky Boží, kterému nebylo 
možno odolat. Byla jsem tehdy moc 
vděčná, že i můj manžel se vydal na 
tuto pouť, aby mne doprovodil. V té 
době jsem prožívala řadu nejistot 
a trápení. Na pouť jsem šla s úmyslem 
odevzdat Matce Boží všechny tyto 
bolesti a s prosbou o obdržení milostí 
k rozpoznání Boží vůle pro můj život 
a k odvaze uskutečňovat to, co Pán se 
mnou zamýšlí. Musím říci, že již na 
pouti jsem velmi silně pocítila a v ná-
sledné budoucnosti zažila, že Matka 
Boží je skutečnou královnou, která dá-
vá mnohem více, než oč prosíme. Mimo 
to, že se po pouti daly do pohybu věci, 
se kterými předtím nebylo možné 
hnout, jsem získala nečekaný bonus 
i v tom, že jsem se při putování setkala 
se svými neteřemi, které jsem již 
několik let neviděla a které pocházejí 
právě z Těšínska. Cesta přinesla také 
řadu nových přátelství. 

Mottem M. I. je „Vést každého 
člověka skrze Pannu Marii k Božskému 
Srdci Pána Ježíše“. Jakým způsobem 

se Rytířstvo Neposkvrněné snaží tohle 
motto naplňovat? 

Rytířstvo Neposkvrněné je marián-
ské apoštolské hnutí, které vede ke 
Kristu skrze Marii. Letošní 100. výročí 
fatimských zjevení nám znovu velmi 
silně připomnělo skutečnost, že Maria 
je naše Matka, kterou nám dal ve své 
závěti z kříže sám Pán Ježíš. Při 
druhém zjevení, dne 13. 6. 2017, řekla 
Matka Boží pasáčkům z Fatimy, že 
Ježíš chce rozšířit úctu k Jejímu 
Neposkvrněnému Srdci, že chce, aby ji 
lidé více znali a milovali. Potřebujeme 
Marii více znát a milovat, protože její 
Neposkvrněné Srdce nás dovede ke 
Kristu. Každý z nás potřebuje její ma-
teřskou lásku a bezpečí, abychom na-
konec došli spásy. Ona je vzorem toho, 
čím se každý z nás má stát. Svatý 
Maxmilián, který založil Rytířstvo Ne-
poskvrněné, toto moc dobře věděl 
a snažil se k tomu vést i ostatní. V tom-
to duchu se snažíme pracovat i my. 
Vydávání časopisu, pořádání duchov-
ních obnov, přednášek a setkání s ry-
tíři, které děláme, je vedeno snahou, 
aby se lidé otevřeli Marii. Ona nás jako 
dobrá Matka vždy povede k Bohu, který 
je naším konečným cílem.

Řád minoritů ve spojení s Národním 
centrem Rytířstva Neposkvrněné vy-
dává již 25 let časopis Immaculata. Co 
je jeho náplní a jaké je jeho hlavní 
poslání?

Časopis Immaculatu chápeme jako 
časopis pro život z víry. Naším cílem je 
ukázat čtenářům, jak mohou v dnešní 
nejisté době postavit svůj život na bez-
pečných základech víry. Proto jsou 
v časopise články, které vzdělávají, ale 
také příběhy, které ukazují, jak Bůh 
působí v životech jiných. 

Jakým způsobem bychom mohli 
podpořit vydávání tohoto časopisu? 

Vydávání časopisu chápeme jako 
tiskový apoštolát. Svatý Maxmilián, 
který začal vydávat Rycerza Niepoka-
lanej, po jehož vzoru časopis vydáváme, 
chápal tiskový apoštolát jako nástroj, 
skrze který lze přivádět lidi k Bohu. 
Proto bereme velmi vážně tento úkol, 
který nám byl svěřen. Kdo by chtěl 
časopis podpořit, tak nejlepší způsob 
je, když si ho objedná k zasílání domů. 
Vychází 6x do roka a je zcela hrazen 
z dobrovolných darů, které mohou 
čtenáři zaslat prostřednictvím slo-
ženky, kterou občas vkládáme do 
časopisu. Celé naše dílo svěřujeme pod 
ochranu Matky Boží. Její ochranu a 
pomoc stále zakoušíme a jsme za to 
vděčni. Již více než 25 let vychází a plní 
své poslání a díky darům čtenářů 
můžeme Immaculatu zasílat i těm, 
kteří nemohou dát žádný dobrovolný 
dar. 

Odpovědným redaktorem časopisu 
je Ing. Bohdan Heczko OFMConv, 
který pochází z Gutů. Jistě ho zasáhla 
zpráva o zkáze gutského kostelíka, kde 
mnohý z nás zažil spoustu krásných 
chvílí, a myslím, že i bratr Bohdan zde 
našel svou cestu. Naskýtá se otázka, co 
vedlo tři mladé lidi, aby podpálili 
kostel, který sloužil věřícím několik 
století. Myslíš si, že ideje Rytířstva 
mohou i dnes oslovit mladé lidi? 

Smutná zpráva o shoření gutského 
kostelíčku se nás v redakci zvláště 
bolestně dotkla, protože bratr Bohdan 
do tohoto kostela chodíval od mala 
a zakusil tam spoustu krásných du-
chovních okamžiků. Právě proto jsme 
s redakcí jeli na první smírnou mši 
svatou, která byla sloužena u kříže na 
spáleništi gutského kostelíka. V Imma-
culatě č. 152 jsme zveřejnili i zamyšlení 
nad touto smutnou událostí s výzvou, 
abychom v duchu fatimských poselství 
a prvních pátků přinášeli smír za 
urážky proti Nejsvětějšímu Srdci 
Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci 
Panny Marie. 

Co se dělo v srdcích těch mladých 
lidí, to můžeme jen těžce odhadovat. 
Tato událost však poukazuje také na to, 

Svatý Maxmilián Maria Kolbe
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Pokračování ze str. 4

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
MODLITBA ZA NÁROD

Bože, Otče náš všech, děkujeme Ti za Čechy, Moravu 
a Slezsko, naši krásnou a úrodnou vlast. Děkujeme Ti, žes 
nám ji po staletí pomáhal chránit proti nepřátelům 
vnějším i škůdcům vnitřním.

Prosíme Tě, dej nám i teď potřebné vůdčí osobnosti 
všude, kde chybí. Dej všem dětem otce, matku 
a spořádaný domov a veď nás, abychom žili ve 
vzájemném porozumění a každý na svém místě po vzoru 
sv. knížete Václava zodpovědně konali svůj úkol.

Staň se tak skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

MODLITBA ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU 
SRDCI PANNY MARIE

z obrázku PALLADIUM ZEMĚ ČESKÉ,

kterou se modlíme přede mší sv.

Neposkvrněná Matko Ježíše Krista, moje Matko,

Paní a Královno z Palladia Země České 
a Vítězná Ochrano Moravy!

Po vzoru sv. Jana Pavla II. i já ti dnes vyznávám:

jsem celý tvůj.

Tvému Neposkvrněnému Srdci odevzdávám

a zasvěcuji sebe celého, se vším, co jsem, moje myšlení,

srdce, vůli, duši, tělo, smysly, city, paměť, 
ale i zranění a slabosti,

celou moji minulost od početí až do této chvíle,

celou přítomnost i budoucnost až do tělesné smrti

se vším, co bude při ní a po ní následovat,

každý můj krok, čin, slovo i myšlenku.

Tvému Neposkvrněnému Srdci 
odevzdávám a zasvěcuji 

moji rodinu, farnost, ve které žiji i všechno, co mám.

Tobě odevzdávám všechnu moji práci,

modlitby i zkoušky a utrpení.

Ty, milovaná a nejlepší Matko, chraň mě i moje blízké

od Zlého a od všeho, co působí a čím se pyšní.

Vyprošuj nám milosti potřebné k obrácení a uzdravení. 

Provázej nás cestami života a použij nás k práci 

na budování Království Tvého Syna Ježíše Krista - 

jediného Spasitele světa, od něhož pochází

všechno dobro, pravda i život.

Amen.

Modlitbu je vhodné se modlit denně jako součást ranní 
nebo večerní modlitby, nebo po modlitbě sv. růžence.

MODLITBY

že mladí lidé se potřebují dozvědět 
o lásce Boží, zakusit ji a objevit smysl 
vlastního života. Hlavním posláním 
rytířů je získat pro Neposkvrněnou celý 
svět. Mají být tedy ve svém okolí 
misionáři a pomáhat druhým poznat 
Boha. Mladí lidé, kteří udělali tak 
smutný čin, ještě neobjevili Boha. A zde 
je příležitost pro nás, abychom ve svých 
modlitbách pamatovali také na ně, na 
jejich spásu. Co se týče zájmu mladých 

lidí o ideje rytířstva, tak je pro nás 
velkým potěšením, že se jich hlásí stále 
více. 

Vím, že i v naší farnosti je mnoho 
rytířů Neposkvrněné. Mohla bys nám 
prozradit přesná čísla, tzn. kolik lidí 
v naší farnosti se zapojilo do tohoto 
mariánského hnutí? 

V naší zemi se od roku 1992, kdy se 
začala vést kniha rytířstva, zasvětilo 10 

750 lidí. Je potěšující, že stále noví 
a noví lidé touží se zasvětit Matce Boží. 
To je velkou nadějí pro náš svět. Pro 
vaši zajímavost, v Třinci je přihlášeno 
do Rytířstva Neposkvrněné 44 lidí.

Pokud by myšlenky Rytířstva 
oslovily i další lidi z naší farnosti, co je 
třeba udělat, aby se i oni mohli stát 
rytíři Neposkvrněné? 

Je to velmi jednoduché. Na webových 
stránkách časopisu Immaculata zá-
jemci mohou nalézt elektronickou 
přihlášku. Tištěnou vám můžeme 
poslat, pokud si zažádáte na adrese: 
Národní centrum M. I., Minoritská 1, 
602 00 Brno. Kromě toho můžete 
v kostele najít letáček: „Odevzdat se 
Marii“, kde je přihláška rovněž. 

Jitko, velice ti děkuji za tvůj čas 
a hezká slova. Přeji Tobě, redakci 
Immaculaty i všem rytířům Nepo-
skvrněné hodně síly, odhodlání a elánů 
k šíření myšlenek a idejí sv. Max-
miliána Kolbeho. 

Náš rozhovor si dovolím zakončit 
citátem Jana Pavla II. 

„Členství v M. I. znamená plné 
nasazení se pro Království Boží 
a záchranu duší skrze Neposkvrněnou 
Pannu Marii.“ 

Za redakci Hana Worková

Redakce časopisu IMMACULATA
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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.

6. 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,

Loudalka pomáhala mamince mýt 
okna, to ještě v životě nedělala. Bylo to 
u starého pana souseda, který už je 
nemocný a nemůže si umýt okno sám. 
Když tam přišli, okno bylo velmi 
špinavé a bylo tam smutno, velká tma, 
nebylo vidět ven, paprsky sluníčka se 
dovnitř přes špinavé okno nedostaly. 
Loudalka řekla: „Mami, tady je ale 
pořádný smrad.“ Ale když spolu okno 
umyly, najednou se všechno změnilo. 
V celém pokojíčku bylo najednou 
světleji a radostněji, bylo vidět ven 
a sluníčko mohlo dovnitř, v pokojíčku 
byl i čerstvý vzduch…

Druhý den tatínek našel u Loudalky 
v sešitě, že tam má namalovaný 
sprostý obrázek a navíc začala své 
sestřičce nadávat velmi ošklivým 
slovem. Tatínek se zamračil: „To se 
přece nedělá!“ „Ale vždyť to skoro 
všichni malují a všichni to ve škole 
říkají!“ odpověděla mu Loudalka. „To 
je možná pravda, že taková slova 
mnozí říkají, ale ten, kdo říká ošklivá 
slova a maluje sprosté obrázky, ten si 
špiní svoje srdce a vypadá to u něj jako 
v té místnosti se špinavým oknem, je 
tam ošklivě a víš, že tam byl i pořádný 
smrad. A tak je to i v srdci člověka, 
který říká taková slova. Pán Ježíš chce, 
aby naše srdce bylo čisté a radostné, 
ne špinavé a smutné. To je už šesté 
pravidlo, které nám Pán Bůh dává 
k dobrému životu. Nesesmilníš.“ „Div-
né slovo“, řekla Loudalka. Taťka řekl: 
„Stačí, když si budeš pamatovat, že je 
důležité mít čisto ve svém srdci.“

Jenomže Loudalka se ještě zeptala: 
„Ale co když se mě ve škole budou 
smát, že neříkám taková slova jako 
ostatní?“ A tatínek si vzal Loudalku na 

klín, pohladil ji a řekl: „Dobře si 
pamatuj, moje Loudalko, že nejstateč-
nější není ten, kdo mluví nejvíc ošklivě 
a nejvíc nahlas, nýbrž ten, kdo má 
čisté srdce a dokáže si ho uchránit. 
A nejsi žádná Fňukalka a pro Pána 

PROTI ĎÁBLU MOCNÁ ZBRAŇ,

ČISTOTU SI V SOBĚ CHRAŇ

Ježíše něco vydržíš. Jsi moje statečná 

Loudalka!“

Misijní koláč

PODZIMNÍ SUDOKU
Dokresli obrázky tak, aby se v žádném sloupci ani řádku žádný obrázek neopakoval.

Svatému Martinovi utekl jeho kůň,
najdeš mu cestu?

Stránku pro děti připravila Petra



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 287/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.

Dlouhý a požehnaný život

Shodou náhod jsem se nedávno 
dozvěděl, že v naší farnosti máme paní, 
jejíž věk se pomalu blíží ke krásnému 
číslu 100 let. Je jí paní Marie Bobková, 
která má úctyhodných 96 let. Nedalo 
mi to nezjistit něco více o člověku, 
který se dožil takového věku. Jak žila? 
Co zažila? Jaké má vzpomínky na ty 
všechny roky? Proto jsem se jedno 
sobotní odpoledne za paní Marií Bob-
kovou vydal, abych si s ní povyprávěl, 
... ale hlavně jí naslouchal. Nyní bych 
se s vámi rád podělil o to, co jsem se 
dozvěděl. 

Takže co víme o naší nejspíš nejstarší 
farnici? Paní Marie Bobková, rozená 
Garliková, se narodila 2. října 1921 
v Třinci. Její rodiče pocházeli z obcí 
v dnešním Polsku, například otec do 
našeho kraje přišel z okolí Krakowa. 
Paní Bobková si vzpomíná na pěkné 
období dětství a dospívání. Rodina žila 
v Kojkovicích, paní Marie měla ještě tři 
sestry. Mimochodem jedna z nich ještě 
žije a nedávno oslavila své 93. naro-
zeniny! Paní Marie chodila do polské 
školy. Jak bylo tehdy běžné, musela jít 
i do tzv. služby, těsně před válkou po-
máhala u sedláka Zagóry v Líštné. 
Vzpomíná si, že jako mládež se cho-
dívali bavit na Grodzisko, byly to pěkné 
bezstarostné časy. Pak přišel zlom, 
přišla válka a německá okupace, Třinec 
jako polské předválečné území byl 
připojen v říjnu 1939 k Říši jako 
Provinz Oberschlesien. Jako polská 
rodina si museli dávat velký pozor a žili 
s neustálou hrozbou represí ze strany 
Němců. Paní Bobková si našla práci 
jako jeřábnice v železárnách, kde pra-
covala až do roku 1945. Poté pracovala 

jako pomocná síla ve školní kuchyni. 
Právě v roce 1946 se jako 24-letá vdala 
za pana Pavla Bobka z Kojkovic. Spolu 
s manželem měli tři děti: dva syny 
a jednu dceru. První syn se narodil 
v roce 1947, druhý v roce 1952 a dcera 
v roce 1953. Právě po narození prvního 
syna v roce 1946 paní Bobkovou potkal 
první a zatím jediný vážnější zdravotní 
problém za 96 let svého života. Objevil 
se problém se štítnou žlázou, ale to se 
tehdy jen tak rychle nezjistilo jako dnes 
z krevního rozboru. Paní Bobková 
začala rychle hubnout. Její maminka ji 
poslala za lékařem do Českého Těšína 
a ten zjistil, že se jedná o zvýšenou 
činnost štítné žlázy. Paní Bobková se 
s touto diagnózou léčí dodnes – 70 let 
– a jiné zdravotní potíže dosud nemá. 
To mne dostalo... obdivuhodné zdraví. 
Rovněž mně velmi překvapila doplňu-
jící slova paní Bobkové, která si přesně 
pamatovala, že jí v roce 1947 pan 
doktor na toto předepsal tablety, které 
se tehdy jmenovaly Opolumin. No 
řekněte, není to obdivuhodná paměť? 
Právě problémy se štítnou žlázou byly 
důvodem, že další dvě děti se man-
želům Bobkovým narodily až po 
několikaleté přestávce – a jak říkala 
paní Bobková – někteří říkali, že již 
další nebude mít. Dnes se paní 
Bobková těší nejen ze tří dětí, ale i šesti 
vnuků a vnuček a deseti pravnuků 
a pravnuček! Společný krásný život 
manželů Bobkových skončil bohužel 
úmrtím manžela v roce 1989 a od té 
doby žije paní Bobková sama jako 
vdova, samozřejmě s pomocí své 
rodiny. Manželé Bobkovi bydleli za ta 
léta na mnoha místech, a to v Kojko-
vicích, na Borku, Sosně a nejdéle na 
Folvarku (skoro 30 let). Od roku 2012 
bydlí paní Bobkova v malém bytě 1+1 
nedaleko třineckého gymnázia, kde 
jsem ji i navštívil. Nutno dodat: po-
řádek jako ze škatulky, krásně, útulně. 
Paní Marie celý život aktivně prakti-
kovala svou katolickou víru: nejprve 
chodila z Kojkovic do kostela v (nyní) 
polské Líštné (farnost sv. Martina). Po 
opětovném přičlenění Třince k Česko-
slovensku po roce 1945 pokračovala 
v chození na mše svaté do našeho 
třineckého kostela. Samozřejmě se 
chodilo pěšky. Paní Bobková si vzpo-
míná na časy, kdy se v kostele stálo, 
hlavně vepředu. Tam, kde je dnes 
prostor před prvními lavicemi, bylo 
„místo na stání“. Jednou se jí stalo, že 
v tlačenici a ve vydýchaném vzduchu 
omdlela, převrátila se na svou sestru 
a obě se poroučely k zemi. Dnes na tuto 
starou historku vzpomíná s úsměvem. 

Zeptal jsem se paní Bobkové na nějaký 
„recept na dlouhověkost“. Žádný 
zvláštní nemá: jedla a jí dodnes 
všechno, alkoholu ani ona ani její 
manžel neholdovali, paní Bobková si 
občas dala nebo dá i dnes štamprličku 
likéru. I dnes, ve svých 96 letech, chodí 
paní Marie Bobková denně do našeho 
farního kostela od pondělí do pátku na 
večerní mše svaté, pouze v sobotu si 
jak říká „vezme volno“. O nedělích 
chodí na 10.00, a pak přímo na oběd 
k dceři a snaše, střídavě. Jelikož paní 
Bobková už dost špatně vidí, pomáhají 
jí s cestou do a z kostela pan Alois 
Waclawek (bývalý kostelník, taky již 
úctyhodného věku 81 let) a paní 
Pindurová, kteří bydlí v blízkém okolí. 
Oběma a ostatním, kteří takto pomá-
hají paní Bobkové do kostela, tímto 
děkujeme! Na závěr mi paní Bobková 
vyprávěla úsměvný příběh z roku 2011. 
Tehdy slavila své 90. narozeniny. Tři-
necká radnice má takový hezký zvyk, že 
na kulatá jubilea starších spoluobčanů 
posílá svého gratulanta s přáním, ky-
tičkou a nějakým dárečkem. V říjnu 
2011 na dveře paní Bobkové, která 
tehdy ještě bydlela na Folvarku, za-
zvonila „delegace z třinecké radnice“. 
Paní Bobková otevřela a pán jí řekl, že 
by prosil zavést k té staré 90-leté paní, 
že jí přišli popřát, ve kterém pokoji že 
leží ... Nejspíš si myslel, že v tom věku 
se už dveře osobně otvírat nechodí ... 
Byl velmi překvapen, když mu řekla, že 
ta „čilá a dobře chodící“ oslavenkyně je 
ona sama a nikdo jiný už tam není. Co 
na závěr? V prvé řadě bych rád 
dodatečně popřál paní Bobkové k ne-
dávným 96. narozeninám vše nejlepší. 
Její dlouhověkost a vitalita je obdi-
vuhodná. Když jsem tak kráčel po 
schodech dolů k autu, v duchu jsem si 
říkal, že bych chtěl být v takové formě 
až mi bude sedmdesát ... pokud Pán 
dá. Vůbec si neumím představit dožít 
se tak vysokého požehnaného věku. 
A taky jsem si uvědomil, že toto si 
nelze zajistit, zasloužit, vyběhat, koupit 
... prostě čas na tomto světe dostáváme 
jako nezasloužený dar od našeho Pána. 
Někdo více, někdo méně. Ale každý 
dost na to, abychom ho využili ke spáse 
své duše poté, co naše cesta na tomto 
světě dospěje ke svému konci. A to je 
takový „dušičkový“ závěr mého článku 
o jedné úžasné paní. Nejstarší farnice 
naší farnosti, kterou já znám. Pokud 
znáte někoho staršího z farnosti (byť už 
třeba nechodí do kostela, ale kdysi 
chodil), napište na redakční email.  

Marian Kozok 



§ §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
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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.

+ 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 3.12.2017.

Příspěvky můžete zasílat

do 22.11.2017.

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.

32. neděle v mezidobí (12.11.)

1. čtení: Mdr 6,12-16; 2. čtení: 1 Sol 4,13-
18; Evangelium: Mt 25,1-13

Žalm: odp. Má duše po tobě žízní, 
Hospodine, Bože můj! 

ref. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

33. neděle v mezidobí (19.11.)

1. čtení: Př 31,10-13.19-20.30-31; 2. čtení: 1 
Sol 5.1-6; Evangelium: Mt 25,14-30

Žalm: odp. Blaze každému, kdo se bojí 
Hospodina.

ref. Błogosławiony, kto się boi Pana.

Slavnost Ježiše Krista Krále (26.11.)

1. čtení: Ez 34,11-12.15-17; 2. čtení: 1 Kor 
15,20-26.28; Evangelium: Mt 25,31-46

Žalm: odp. Hospodin je můj pastýř, nic 
nepostrádám.

ref. Pan mym pasterzem, nie brak mi 
niczego.

1. neděle adventní (3.12.)

1. čtení: Iz 63,16b-17.19b;64,2b-7; 2. čtení: 
1 Kor 1,3-9; Evangelium: Mk 13,33-37

Žalm: odp. Bože, obnov nás, rozjasni svou 
tvář a budeme spaseni.

ref. Odnów nas Boże, i daj nam zbawienie.

§Neděle 5.11.2017 – 31. neděle v me-
zidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 
a 17.00 česky.

§Čtvrtek 9.11.2017 – svátek Posvěcení 
lateránské baziliky.

§Neděle 12.11.2017 – 32. neděle v me-
zidobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

§Neděle 19.11.2017 – 33. neděle v me-
zidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 
a 17.00 česky.

§Neděle 26.11.2017 -  Slavnost Ježíše 
Krista Krále; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

§Čtvrtek 30.11.2017 – svátek sv. 
Ondřeje, apoštola.

§Pátek 1.12.2017 – první pátek 
v měsíci.

§Neděle 3.12.2017 – první neděle 
adventní; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 
a 17.00 česky.

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

§Poslední neděli v měsíci – Mariánské 
večeřadlo. 

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

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

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

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

§Každý pátek po ranní mši svaté a po 
večerní mši svaté vyjma prvního 
pátku je výstav Nejsvětější Svátosti 
Oltářní s modlitbou Korunky k Božímu 
Milosrdenství.

§První pátek v měsíci – litanie a za-
svěcení Božskému Srdci Ježíšovu.

Nedělní liturgie
v listopadu

Pořad bohoslužeb v listopadu

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Apoštolát modlitby
listopad 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 mod-
litby, práce, utrpení i radosti. Duch 
svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým 
průvodcem a dává mi sílu svědčit 
o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, 
Matkou našeho Pána a Matkou 
církve to všechno přináším jako 
svou nepatrnou oběť zvláště na 
úmysly Svatého otce a našich 
biskupů.

Evangelizační úmysl: 

Za křesťany v Asii, aby tím, že 
o evangeliu svědčí slovy a skutky, 
přispěli k dialogu, míru a vzá-
jemnému pochopení především 
těch, kteří patří k jiným nábo-
ženstvím. 

Národní úmysl: 

Za ochranu před otroctvím lho-
stejné a sobecké mentality (EG, 
č. 208).

Svatý Františku Xaverský, oroduj 
za nás!

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, 
oroduj za nás!

most

§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 smí-
ření.

§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.


