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Dala králi sto dvacet talentů zlata, velké množství vonných látek a drahokamů; královna ze Sáby přinesla 
Šalomounovi tak velkou hojnost vonných látek, že jí podobná už nebyla přivezena nikdy.

1 Kr 10,10

Královna ze Sáby

dělení slov v polštině http://www.ushuaia.pl/hyphen/
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"Adventus" znamená příchod

*  *  *
*  *  *

*  *  * Betlémské světlo 2017

Doba přípravy na Vánoce se nazývá 
"ADVENT". Toto označení pochází z la-
tinského slova "adventus", což znamená 
příchod. Myslí se zde na příchod Vyku-
pitele Ježíše Krista.

Každoročním prožíváním adventu 
a slavením adventní liturgie zpřítomňu-
jí křesťané očekávání starozákonních 
proroků, kteří připravovali lidstvo na 
příchod Mesiáše. Tím, že se věřící vží-
vají do atmosféry této dlouhé přípravy 
na první příchod Vykupitele, oživují zá-
roveň touhu po jeho druhém příchodu 
na konci časů, ale rovněž do svého 
vlastního života.

První začátky slavení adventu se obje-
vují v jižní Galii a ve Španělsku koncem 
4. století. Od 12. do 13. století se stal 
advent začátkem nového liturgického ro-
ku, který do té doby začínal Vánocemi.

Datum první adventní neděle je po-
hyblivé. Je to proto, že poslední ad-
ventní neděle - čtvrtá - připadá vždy na 
neděli před 25. prosincem (který je 
hlavním vánoční svátkem). A protože 
25. prosinec je každý rok v jiném dni v 
týdnu, tak i 1. adventní neděle má každý 
rok jiné datum. Advent vždy trvá do 
půlnoci dne 24.12. ("štědrý večer" je 
vigilie - předvečer hlavního vánočního 
svátku). Někdy se proto stává, že 
poslední adventní neděle může při-
padnout i na Štědrý den. V takovém 
roce trvá advent vlastně jen tři týdny, 
i když má čtyři adventní neděle.

Věnec je od nepaměti symbolem ví-
tězství a královské důstojnosti. I Bible 

mluví o věnci jako o projevu úcty, ra-
dosti a vítězství. Adventní věnec je 
holdem tomu, kdo je očekáván, a kdo 
zároveň již přichází jako vítěz, jako král 
a osvoboditel: Ježíš Kristus. Rozlévající 
se světlo z hořících svící vyjadřuje při-
cházejícího Krista, který rozptyluje tem-
notu a strach, neboť on je "Světlo světa" 
(Jan 8,12). Každému, kdo věrně a s lás-
kou vyhlíží příchod Páně, bude předán 
věnec spravedlnosti, vítězný věnec ži-
vota.

Neboj se. Buď věrný a dám ti vítězný 
věnec života. (srv. Zj 2,10)

Obsah adventní doby výstižně vy-
jadřují staré české adventní písně - 
"roráty", sestavené podle biblických 
textů, převážně prorockých. (Roráty - 
název pochází z nejznámější latinské 
adventní písně pocházející z 16. stol 
z Francie: "Rorate coeli de super..." - 
"Rosu nám dejte nebesa, dejte nám 
spasitele...). Připomínají očekávání spá-
sy, vyvedení ze zajetí a uvedení do Boží 
blízkosti. Přinášejí ujištění o Boží věr-
nosti v příslibu spásy.

Tyto staré písně nás spojují s vírou 
našich předků. Byla to víra hluboká, 
poučená Božím slovem. Nápěvy i slova 
písní překlenují celé generace. Dávají 
nám zakusit společenství církve, které 
je rozprostřeno přes celá století.

Adventní doba naštěstí není pouze 
časem horečných nákupů. Má pře-
devším svůj duchovní obsah. A tím je 
nejen příprava na Vánoce! Vyzývá nás 
k setkávání se s Kristem v našem kaž-

dodenním životě a připravuje nás na 
jeho slavný druhý příchod.

V biblické knize Zjevení svatého Jana 
říká Ježíš: "Hle, stojím u dveří a klepu. 
Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, 
k tomu vejdu a budu jíst - já u něho a on 
u mě" (Zj 3,20). Tyto dveře našeho 
srdce mají jen jednu kliku - zevnitř. 
Kristus je ani nevylomí, ani nevypáčí. 
Zevnitř je můžeme otevřít jen my...

Prožít plodně adventní dobu zna-
mená nově se setkávat s Bohem, který 
nabízí naplněný život a cestu dál. Přij-
mout výzvu adventu znamená vycházet 
mu v ústrety, obracet se k němu, poz-
vedat k němu své oči, smířit se s ním 
a s těmi, kdo jsou kolem nás a 
odhazovat všemožnou zbytečnou přítěž, 
která nám znemožňuje jít po jeho 
cestách…

Změnil se ten čas,
z jiskřivých sněhů je bláto,
a zlato srdcí toužících,
už nese jen hrstka z nás.

Oči dětské ještě s ospalkami,
jež v ranním úžasu,
při zpěvu rorát čekají na Pána,
jsou vzácné jak kadidlo.

A naše srdce ztučnělá,
obrátí se na druhý bok,
ve sladkém spánku 
unavených otroků blahobytu.

Změnil se ten čas adventních krás,
v nás.

Však věřím, že znova budou závěje,
i cestičky prošlapané do Chrámu,
v ten jitřní čas,
neboť Mesiáš brzy narodí se, jako dítě,
a probudí nás, z mrtvolného spánku
omámených vůní světa.

Tak vstaň tělo i duše má,
a obmyj se rosou Ducha Svatého,
jenž padá shůry, 
a s andělskými kůry, pozvedni hlas
v tento adventní čas,
ke slávě Nejsvětější Trojice,
jež nás miluje velice.

AVE
Rudinec Stanislav

ADVENT

Letošní rozvoz Betlémského 
světla je s týdenním před-
stihem, Štědrý den vyjde na 
neděli, takže plamínek bu-
dou skauti uchovávat celý 
týden. Každoročně se roz-
váží v sobotu, ale letos se 
rozvoz uskuteční právě v ne-
děli 17. prosince. Pro všechny 
zájemce může být přínosem, že 
nemusí čekat až do sváteční mše svaté 
v neděli v 15:30, po níž si můžou 
odpalovat přinesené lampičky a lucer-
ničky, ale mohou využít i místa kde se již 
dříve Betlémské světlo roznese. V pátek 
22. prosince bude možnost na Měst-
ském úřadě v Třinci v době od 9:00 do 
15:00 hodin, odpoledne téhož dne pak 
na recepci v Městském informačním 
centru - knihovně Třinec, 14:00 - 18:00 
hodin. V sobotu 23. prosince v našem 

kostele od 8:00 do 17:00 hodin. 

Této příležitosti využívá rok od 

roku více, celá řada našich 

spoluobčanů. Již několikrát 

potrápilo zájemce po mši 

svaté větrné počasí a odchá-

zeli s obavami, zda jim to 

světýlko nezhasne. Dnes je již 

dostatek různých svící, petro-

lejových lamp, které vydrží svítit 

i několik dní. Každý si tak, křehounký 

plamínek, může donést domů v před-

stihu a nespoléhat se "jako ty panny, 

které nakonec nebyly přizvány k hos-

tině."

S celého srdce vám přejeme, aby nad-

cházející Vánoce byly prozářené Bet-

lémským světlem a mírem v duši.

Třinečtí skauti
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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.

Katecheze papeže Františka 
na generální audienci na náměstí svatého Petra 8. listopadu 2017. 

Ústředním tématem, které zdůraznili 
koncilní otcové, je liturgická formace, 
jež je k pravé obnově nezbytná. A právě 
to je také účelem tohoto cyklu kate-
chezí, který dnes začínáme, tedy růst 
v poznání tohoto obrovského daru, 
který nám Bůh daroval v eucharistii.

Eucharistie je podivuhodná událost, 
ve které se zpřítomňuje Ježíš Kristus, 
náš život. Účast na mši »je opakovaným 
prožitím umučení a výkupné smrti 
Páně. Je to teofanie: Pán se zpřítomňuje 
na oltáři, aby se obětoval Otci ke spáse 
světa. Pán je tam s námi přítomen. 
Častokrát tam však přicházíme, a zatím-
co kněz slouží eucharistii, díváme se ko-
lem a bavíme se mezi sebou. Avšak 
nejsme to my, kdo u něho slouží. To 
Pán! Kdyby sem dnes přišel prezident 
republiky nebo někdo, kdo je ve světě 
velmi důležitý, zajisté bychom se k ně-
mu všichni chtěli přiblížit a pozdravit 
jej. Pomysli však, že když jdeš na mši, je 
tam Pán! A ty jsi roztěkaný a bloumáš... 
Tam je Pán! Na to musíme myslet. 
Někdo řekne: »Otče, ale mše jsou nud-
né.« - Co říkáš? Že Pán je nudný? - »Ne, 
ne mše. Kněží.« - »Kněží ať se obrátí, 
ale Pán tam je!« - Jasné? Nezapomeňte. 
Účast na mši je »opakované prožití umu-
čení a výkupné smrti Páně«.

Pokusme se nyní položit si pár jed-
noduchých otázek. Proč se například dě-
lá znamení kříže a úkon kajícnosti na 
začátku mše? Tady bych rád udělal další 
vsuvku: Viděli jste, jak se děti žehnají 
znamením kříže? Nevíš, co dělají, zda 
znamení kříže nebo nějaký obrázek. Dě-
lají to takto (papež gestikulací ukazu-
je)... Je třeba děti naučit správně se 
žehnat znamením kříže. Tak začíná 
mše, tak začíná život, tak začíná den. To 
znamená, že jsme vykoupeni Pánovým 
křížem. Podívejte se na děti a naučte je 
dělat správně znamení kříže. A proč 
jsou ve mši čtení? Proč se v neděli čtou 
tři a ostatní dny dvě čtení? Proč se čtou 
a jaký to má smysl? Anebo proč kněz, 
který slouží mši, říká: »Vzhůru srdce!« 
a neříká: »Vzhůru mobily, pořiďte si 
fotografie«? Ne..., to je ošklivé. Řeknu 
vám, že mne velice zarmucuje, když 
tady na náměstí anebo v bazilice slou-
žím mši a vidím tu spoustu mobilů 
v rukou nejenom věřících laiků, ale 
i kněží a biskupů. Prosím vás! Mše není 
divadlo, je to cesta vstříc umučení 
a zmrtvýchvstání Páně. Proto kněz říká: 
»Vzhůru srdce!« Co to znamená? Pama-
tujte tedy: žádné mobily!

Je velice důležité vrátit se k základům, 
znovuobjevit, co je podstatné, skrze to, 
čeho se dotýkáme a co vidíme ve slavení 

svátostí. Žádost svatého apoštola To-
máše (srov. Jan 20,25) uvidět a dot-
knout se ran po hřebech v Ježíšově těle 
je touha mít možnost se nějak „dot-
knout“ Boha, abychom uvěřili. To, oč 
žádal svatý Tomáš, potřebujeme my 
všichni: vidět a dotknout se, abychom 
Jej mohli uznat. Svátosti vycházejí 
vstříc tomuto lidskému požadavku. Svá-
tosti a zejména slavení eucharistie jsou 
znamením Boží lásky, přednostní cesty 
na setkání s Ním.

Těmito katechezemi, které dnes za-
hajujeme, bych tedy rád spolu s vámi 
znovuobjevil krásu, jež se skrývá ve 
slavení eucharistie a jejíž objevení dává 
plný smysl každému životu. Madona ať 
nás na tomto novém úseku cesty 
provází.

Zdroj: www.radiovaticana.cz 

Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Začínáme dnes nový cyklus katechezí, 
který se zaměří na „srdce“ církve, jímž je 
eucharistie. Pro nás křesťany je zásadní 
dobře rozumět hodnotě a významu mše 
svaté, abychom plněji žili svůj vztah 
s Bohem.

Nelze opominout značný počet křes-
ťanů, kteří v různých částech světa bě-
hem dvoutisíciletých dějin podstoupili 
smrt při obraně eucharistie a dodnes 
riskují život, aby se mohli účastnit ne-
dělní mše. Roku 304 během Diokle-
ciánova pronásledování byla skupinka 
křesťanů na severu Afriky přistižena 
v jednom domě při slavení mše, a byli 
uvězněni. Římský prokonzul se jich při 
výslechu tázal, proč tak jednali, když vě-
děli, že je to absolutně zakázáno. A oni 
odpověděli: „Bez neděle nemůžeme žít“, 
to znamená: nemůžeme-li slavit eucha-
ristii, nemůžeme žít; náš křesťanský 
život by odumřel.

Proto Ježíš svým učedníkům řekl: 
»Když nebudete jíst tělo Syna člověka 
a pít jeho krev, nebudete mít v sobě 
život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má 
život věčný a já ho vzkřísím v poslední 
den« (Jan 6,53-54).

Tito křesťané ze severní Afriky byli 
zabiti, protože slavili eucharistii. Zane-
chali svědectví, že je možné zřeknout se 
pozemského života kvůli eucharistii, 
neboť ta nám skýtá věčný život tím, že 
nám dává podíl na Kristově vítězství 
nad smrtí. Toto svědectví nás všechny 
interpeluje a vybízí, abychom si každý 
z nás odpověděli na to, co pro nás zna-
mená účast na mešní oběti a přistu-
pování k Pánovu stolu. Hledáme onen 
pramen „živé vody“, který tryská do ži-
vota věčného, činí z našeho života du-
chovní oběť chvály a díkůvzdání a vy-
tváří z nás jedno tělo s Kristem? Toto je 
nejhlubší význam svaté eucharistie, kte-
rá je výrazem „díkůvzdání“. Eucharistie 
znamená díkůvzdání Bohu Otci, Synu 
a Duchu svatému, který nás vtahuje 
a proměňuje ve společenství lásky.

V následujících katechezích bych rád 
podal odpověď na několik důležitých 
otázek týkajících se eucharistie a mše, 
abychom znovuobjevili či objevili, jak 
skrze toto tajemství víry vyzařuje Boží 
láska.

Druhý vatikánský koncil byl silně pod-
něcován touhou přivést křesťany k po-
rozumění velikosti víry a kráse setkání 
s Kristem. Z tohoto důvodu bylo nezbyt-
né uskutečnit pod vedením Ducha sva-
tého odpovídající obnovu liturgie, pro-
tože z ní církev žije a díky ní se 
obnovuje.

Letos o Vánocích se uskuteční již 19. 
ročník setkání farnosti. Setkání 
proběhne tradičně ve velkém spole-
čenském sále v KD Trisia od 15 hodin. 
Máme pro vás připravený pěkný 
program, malé občerstvení a můžete se 
těšit i na tradiční tombolu (případné 
dary do tomboly doneste v den konání 
akce do KD Trisia). 

Nový rok zahájíme nejenom Tří-
královým průvodem (6.1.), ale i další 
akcí v našem farním kostele, kterou je 
„Koledování u jesliček“  dne 
7. ledna v 15:30. V programu vystoupí 
dětská schola „Drops“ a mládežnická 
farní schola. Srdečně zveme všechny 
farníky a nejenom, aby s námi spo-
lečně oslavili narození Krista. 

Dne 27.1.2018 se uskuteční Farní 
ples. Zveme všechny příznivce tance 
a dobré zábavy do restaurace Zobawa. 
Zahájení je plánováno již v 18. hodin! 
Pozvánku a ostatní informace nalez-
nete na jiném místě tohoto čísla 
Mostu.

Děkujeme všem příznivcům za 
pomoc při organizaci akcí v le-
tošním roce a také všem dárcům 
za finanční podporu.  

Stav účtu „domeček“ ke 24.11.2017 je 
56.800,- Kč!

Budeme rádi, když na tyto orga-
nizované akce přijdete, že vytvoříme 
pěkná společenství a dáme svědectví 
naší víry v dnešní době. Moc se na 
všechny těšíme!

Spolek SANCTUS ALBERTUS 

Pozvánka na nejbližší
plánované farní akce
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Třicet let u varhan

Rok 1986. Rok, kdy došlo k jaderné 
katastrofě v Černobylu, v Ostravě se 
otevřela dnešní ČEZ Aréna, do kin přišel 
film Vesničko má středisková a pod ve-
dením Jana Pavla II. se konalo první me-
zináboženské setkání v Assisi. Také rok, 
kdy se farářem v Třinci stal P. František 
Vrubel a byl tady první rok s kaplanem 
P. Pavlem Motykou. Koncem září 1986 
se z výkonu základní vojenské služby 
vrací náš dnešní varhaník Ing. Mgr. 
Stanislav Janczyk, tehdy 24-letý mladý 
svobodný muž. Právě tehdy začal svou 
kariéru varhaníka v naší farnosti. Loni 
na podzim nám jeho 30. výročí hraní 
v našem kostele uniklo, ale jeden rok 
plus mínus v tom počtu 30 let je skoro 
nic. Jelikož letos jede takříkajíc svou 
31. sezónu za třineckými varhanami, roz-
hodl jsem se zavzpomínat a povykládat o 
varhaničení s naším redakčním kolegou 
a i kamarádem. V tomto čísle přinášíme 
první část rozhovoru.

Stanisław: Mariane, než začnu od-
povídat na tvoje otázky, cítím potřebu 
sdělit, že mám dojem, že rozhovor se 
mnou už kdysi dávno v MOSTu byl. 
Museli bychom projít dřívější čísla a asi 
by to trvalo dost dlouho (vždyť to aktu-
ální číslo je v pořadí 288.?!). Ale třeba se 
pletu. Ty ale nedáš jinak, a tak trochu jsi 
mě přinutil přistoupit na náš rozhovor a 
moje vzpomínky… Já souhlasím jenom 
proto, že vím, jak je pro nás někdy těžké 
naplnit nové číslo MOSTu něčím zají-
mavým, no snad to zajímavé bude 
(smích). Tak tedy začněme.

Marian: Jak může někoho napad-
nout stát se varhaníkem? Co a kdy Tě 
přivedlo k myšlence začít hrát na tento 
tak trochu výjimečný hudební nástroj? 
Jaké byly vůbec Tvé hudební začátky? 
Kdo a kde Tě naučil na něco hrát?

Stanisław: Stát se varhaníkem to mě 
nikdy nenapadlo, to přišlo tak nějak sa-
mo. Úplně poprvé jsem usedl za varhany 
v kostele sv. Vavřince na těrlickém 
Kościelcu. To jsme byli s mými rodiči na 
rekreaci ROH u těrlické přehrady a jed-

nou na procházce jsme 
se zastavili ve zmíně-
ném kostele (tehdy 
ještě bez nějakých 
obav mohl být kostel 
odemčen i mimo bo-
hoslužby) a protože byl 
otevřen rovněž vstup 
na kůr, vstoupil jsem 
tam a zkusil něco za-
hrát na královský ná-
stroj. No, raději ani ne-
budu říkat, jak ta moje 
hra zněla. Vždyť já 
jsem „pouze“ absol-
voval deset let hry na 
klavír v třinecké LŠU, 

ve třídě paní učitelky Danuše Bilanové. 
Ale teď si vlastně vybavuji, že u varhan 
mě jako malé dítě taky usazovala už 
moje maminka, když v třineckém kos-
tele zpívávala na kůru v chrámovém 
sboru i jako sólistka. Zpívala prý moc 
krásně, škoda, že se nám neuchoval 
žádný zvukový záznam s jejím zpěvem. 
Živě si pamatuji, jak pan varhaník 
Kiedroń mě přísně upozorňoval na to, že 
nesmím šlápnout na pedály. Samozřej-
mě, tehdy jsem nevěděl, že se pedálům 
říká pedály, ale to víš, jako malého 
a zvídavého kluka mě lákalo si tak tro-
chu šlápnout a jednou jsem to skutečně 
zkusil. To hrozné „zabučení“ mě tehdy 
hrozně vyděsilo a už ani nevím, zda jsem 
od té doby zákaz pana varhaníka res-
pektoval, nebo mě už k sobě raději ne-
pouštěl (smích). Pokud dovolíš, ještě 
jedna vzpomínka, tentokrát mých rodi-
čů, já sám si na to nepamatuji. Jako dítě 
jsem prý byl hodně hubený a neposedný. 
Když mě poprvé v mých dvou letech 
přivedli do školky, která se nacházela 
v dnešním třineckém sídle Svědků Jeho-
vových, dospělí ani nepostřehli to, že 
jsem v mžiku vyskočil na klavír (křídlo), 
které se tam nacházelo v rohu místnosti. 
Později v žertu říkávali, že to snad byla 
předzvěst mé budoucí „kariéry“… Mým 
velikým přáním, vlastně touhou, bylo 
studium na hudební konzervatoři, ale 
vlivem určitých okolností to nebylo 
možné. 

Marian: Kdy jsi aktivně začal hrát na 
varhany? Pamatuješ si svou první mši 
svatou, nebo liturgii, na které jsi hrál?

Stanisław: Abych řekl pravdu, já si 
na rozdíl od některých jiných lidí pama-
tuji moc málo. Prostě beru život tak jak 
je a nedělám si žádné statistiky. Vím, že 
někdo si pamatuje spoustu detailů ze 
svého života včetně například přesného 
data nebo i hodiny, kdy se udály, jaké 
okolnosti k té které události vedly, 
popřípadě, k jakému důsledku vlivem 
událostí došlo. Vím, že někteří kolegové 
varhaníci si vedou přesnou statistiku ko-

lik mší svatých a jiných pobožností ode-
hráli, kolik lidí se jich zúčastnilo apod. 
Já toto nedělám, ne snad proto, že bych 
to považoval za až tak nedůležité, ale je 
to spíše způsobeno mojí nedůsledností 
a vlastně „nepořádností“. Takže, kdy 
jsem „odehrál“ svoji první mši svatou 
nemohu přesně říci, snad jen, že to prav-
děpodobně byla večerní ve středu, pro-
tože na večerních středečních mších sva-
tých jsem začínal. 

Marian: Vzpomínáš si na své začátky 
v Třinci? Kdo Tě pozval za třinecké var-
hany? Jaká byla tehdy, v polovině 80. let 
situace u třineckých varhan? 

Stanisław: Zde se budu muset vrátit 
do doby své vojenské základní služby, 
jejíž podstatnou část jsem prožil v zá-
padních Čechách v Sokolově. V mém pří-
padě se nejednalo o žádný bojový vo-
jenský útvar, ale „pouhé“ vojenské želez-
niční stavební středisko, proto tam byl 
trochu „uvolněnější“ režim, než jinde. 
Kromě toho, že jsem tam poznal spoustu 
fantastických lidí (rád dodnes vzpomí-
nám třeba na současného slovenského 
kněze Dušana Mesíka), dost času jsem 
mohl trávit i na místní faře ve společ-
nosti tamějšího kaplana O. Antonína 
Bachana, a také ve zdejším děkanském 
kostele sv. Jakuba Staršího, kde začaly 
moje první vážnější pokusy u varhan, 
samozřejmě byl u toho pouze Pán Bůh 
a já, snad jednou jsem pozval několik 
přátel z kasáren (velitele družstev a také 
zástupce „politruka“). Skoro jeden celý 
den v tomto kostele jsem také „prelu-
doval“ pro jednu milou dívku z Nácho-
da, která se později stala mou ženou 
a matkou mých tří dětí.

Někdy v té době jsem se dozvěděl, že 
vážně onemocněl třinecký farář O. Fran-
tišek Heller a později o instalování no-
vého faráře O. Františka Vrubla. Při 
odchodu do civilu jsem požádal soko-
lovského O. Antonína, spolubratra tři-
neckého faráře O. Františka z kněžského 
semináře, o doporučující dopis, abych si 
mohl i v Třinci občas zahrát na varhany. 
O. František souhlasil, a tak nějak to 
vlastně v Třinci začalo s mým hraním, 
které se záhy z pouhého „povyražení 
u varhan“ změnilo ve varhanickou služ-
bu. Takže mě vlastně k třineckým var-
hanám nepozval nikdo, pozval jsem se 
sám (smích). Rozdíl mezi Sokolovem 
a Třincem byl v tom, že jsem si v So-
kolově přístup k varhanám odemkl jedi-
ným klíčkem FAB, ale v Třinci jsem mu-
sel zdolat tuším šest zámků. 

Vlastně přesně nevím, zda jsem začal 
hrát ještě na podzim 1986 nebo až v roce 
1987. V té době, pokud si dobře pama-
tuji, v Třinci působili dva varhaníci – 
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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

pan Tadeáš Kiedroń a pan Franciszek 
Przyhoda, kteří dnes již určitě, jak dou-
fáme, doprovázejí tu nebeskou liturgii.  
Dále v Třinci působili Jirka Tesarčík, 
Petr Vondráček, Michal Worek a Adam 
Mohammad, nějakou dobu také pomá-
hala paní Barbara Zawadová. Bylo také 
několik mladých, kteří se připravovali, 
ale do aktivní varhanické služby se zatím 
nezapojili (já však stále věřím, že si jed-
nou cestu k varhanám najdou). Takže 
teď zde působíme dva – Danielka 
Worková, pardon – od letošního října již 
Vondráčková a já. To si někdo den po 
jejím svatebním dni zažertoval, že 
„v Třinci vám dnes poprvé na varhany 
hrála Vondráčková“, a někteří se dali 
nachytat, než pochopili, že se nejednalo 
o Helenku, nýbrž Danielku. (smích) 
A samozřejmě nesmím zapomenout na 
pana Tadka Przyhodu, který v Třinci 
slouží ve všední dny ráno, a také hraje 
většinu pohřbů, protože moje zaměst-
nání mi neumožňuje volno třeba dopo-
ledne či krátce po poledni, kdy většina 
pohřebních liturgií probíhá. Snad jsem 
na nikoho z třineckých varhaníků třetí 
třetiny dvacátého století a začátku sto-
letí jedenadvacátého nezapomněl…

Marian: Jaké máš vzpomínky na své 
kolegy – varhaníky a varhanice za těch 
31 let? Kdo a kdy byl Tvým kolegou za 
varhanami? Pojí vás nějaké vzpomínky? 
Inspiroval Tě třeba nějaký bývalý nebo 
současný varhaník? Koho hodnotíš ně-
jak výjimečně? Zavzpomínej na svoje 
kolegy … 

Stanisław: Na první část této otázky 
jsem ti, Mariane, již odpověděl. A kdo 
mě inspiroval či inspiruje? Nejsem si 
vědom, snažím se být sám sebou, ale 
občas něco krásného zaslechnu v jiném 
kostele (kam se ale dostanu z důvodu 
služby v Třinci velice zřídka) nebo v tele-
vizním přenosu a pokud je to „poslou-
chatelné“, „zpívatelné“ a „hratelné“, tak 
se to snažím uvést do života i u nás. Sám 
bych si nedovolil hodnotit někoho 
jiného z varhaníků, byť třeba vnitřně 
cítím, že já sám bych to zrovna takhle 
nehrál, ale kolega varhaník cítí určitou 
skladbu třeba po svém, tak, jak to hraje 
a jak jsem již podotkl, snažím se být sám 
sebou a toto respektuji i u ostatních var-
haníků. Tady bych si dovolil parafrá-
zovat rčení „žít a nechat žít“ a pozměnit 
jej na „hrát a nechat hrát“. 

Marian: Jak se vzdělává varhaník? 
Přemýšlíš o tom, co vlastně budeš hrát? 
V poslední době jsem si všiml, že hraješ 
i řadu novinek. Jaký máš názor na ob-
jem a způsob zavádění nových písní do 
farnosti? 

Stanisław: Hmm... Varhaník by se 
vzdělával rád, což o to, dnes k tomu má 
i možnosti, ale pokud musí kromě hraní 
chodit do práce, zastávat i jiné povin-

nosti, těžko se může věnovat nějakému 
soustavnému vzdělávání. Před několika 
lety jsem měl chuť se přihlásit na Církev-
ní konzervatoř v Opavě, na tříletý varha-
nický kurz, ale protože výuka probíhala 
v sobotu dvakrát měsíčně a u nás bylo 
nutné doprovázet svatební obřady, tak 
z toho sešlo. A tak to je skoro se vším – 
i nově zavedená setkání varhaníků 
a chrámových hudebníků v Ostravě na 
biskupství se konají o sobotách… Docela 
se divím, že se mi podařilo zvládnout 
šestileté studium na Cyrilometodějské 
bohoslovecké fakultě v Olomouci, ale to 
zde ještě působili již zmiňovaní mladší 
varhaníci. Toto studium mi určitě velice 
pomohlo u varhan především v oblasti 
liturgiky, ale spolu s manžely Worko-
vými dodnes z něho čerpáme i při tvorbě 
farního MOSTu. 

O tom, co vlastně budu hrát sa-
mozřejmě musím přemýšlet – jednak 
vycházím z toho, jaká liturgická oslava 
připadá na ten který den, tj. jaké litur-
gické období slavíme (Advent, Váno-
ce,…), jakého světce slavíme, jaký stu-
peň slavení (férie, památka, svátek, slav-
nost – od toho se odvíjí mimo jiné počet 
mešních čtení, mešní ordinárium – 
proto někdy zpíváme Gloria (Sláva na 
výsostech) i Krédo (Věřím), někdy pouze 
Gloria a někdy ani jedno z nich, a také 
jaké liturgické texty nám daného dne 
Církev předkládá. A jednak přemýšlím 
o tom, jaký nápěv zvolit k responso-
riálnímu žalmu či zpěvu před Evan-
geliem (Aleluja či v postní době jiný 
zpěv), zda zazpívat mešní ordinárium 
z Andělské Hory od P. Olejníka, poně-
kud lidovější ordinárium P. Karla Břízy 
či náročnější ordinárium Petra Ebena, 
atd. V kancionále českém i polském jsou 
ještě další krásná ordinária, ale myslím, 
že zatím zůstaneme u těch, které jakž-
takž zvládáme. Je pravda, že po létech 
služby u varhan mám určité zkušenosti 
a nemusím moc dlouho uvažovat o litur-
gické hudbě pro určitý den, ale někdy 
(a stalo se mi to už víckrát) jsem ne-
dokázal na určitý den „napasovat“ žádný 
vhodný zpěv. A když jsem skoro zoufalý 
otevřel tzv. „na pasblint“ varhanní do-
provod --- málem jsem zvolal: „Vždyť to 
je ono!!!“ Ano, Duch Svatý velice po-
máhá i varhaníkům v jejich službě, a po-
kud jsou otevřeni na Jeho vanutí a pů-
sobení, pomůže jim zvolit ten vhodný 
zpěv – vhodný melodicky i textově. 

Nevím, zda hraju „řadu“ novinek, ale 
nějaké se zavádět snažím. V našich kan-
cionálech je totiž stále ještě hodně písní, 
které se u nás doposud nezpívaly. Když 
se někdy začtu do těch nádherných, 
výstižných textů, podbarvených často 
i úžasnou melodií, neodolám a chci se 
o ně podělit s ostatními. Ale všeho s mí-
rou - když hraju při mši svaté něco 

nového, ještě ne zcela známého a chci, 
aby se to lidé naučili, snažím se také při 
téže mši svaté lidem zahrát něco, co 
znají, co si mohou zazpívat tzv. od srdíč-
ka (i když nevím proč, ale ta radost, to 
zpívání od srdce mnohdy pokulhává i při 
notoricky známých písních a marně se 
snažím přijít na to, zda chyba není třeba 
u mě). 

A ještě jeden postřeh či vlastně zku-
šenost. Buďme Bohu vděční za to, že 
jsme dvojjazyčná farnost. Poklad písní 
obsažených ve dvou kancionálech (čes-
kém i polském) je mnohem bohatší a při-
nejmenším dvojnásobný než v kancioná-
le jednom. Možná to farníci až tak ne-
vnímají, ale je-li třeba některé liturgické 
období delší, tak bychom museli často 
opakovat ty stejné písně. Zejména to po-
ciťuji v době velikonoční; velikonočních 
písní není moc (např. oproti koledám) 
a „omílat“ je padesát dní… Můžeme stří-
dat nápěvy Křížových cest, Litanií, ro-
rátních zpěvů… A to už nemluvím 
o „Gorzkich żalach“, což je něco „par ex-
cellence“. Jednou někdo z farníků chtěl, 
abych je přeložil do češtiny – ale to pře-
ce nejde. No snad nějaký opravdu velký 
básník třeba formátu Václava Renče, by 
něco z toho dokázal přebásnit, ale i tak 
by to bylo poněkud umělé, nebyl by to 
text, který vznikal postupně, který trys-
ká z nitra lidského srdce. Kdybych to ob-
rátil, asi bych měl veliký problém zpívat 
Svatováclavský chorál v polském jazyce, 
byť by ho přeložil ten největší umělec. 

A poslední část tvé otázky? Jak jsem 
řekl zavádění nových písní a nápěvů – 
jednoznačně ANO. V jakém objemu – to 
záleží, jak je píseň těžká, jak je „zapa-
matovatelná“. Pro zapamatování by se 
měla opakovat trochu častěji, ale zase 
jen tak často, aby se z ní nestala píseň 
nechtěná či téměř nenáviděná. Je třeba 
lidem rovněž dát čas, aby si na novotu 
zvykli. Když jsme před časem začali 
s Ebenovým Ordináriem, vznikly zde 
dva tábory. Jedni byli ihned nadšeni, ale 
druzí mi to mále zakazovali, argumen-
tovali tím, že je to těžké, nemelodické, ať 
hraji dobře známá Ordinária (Olejník, 
Bříza). Protiargument, že se lidé po 
2. vatikánském koncilu podobně kdysi 
učili „ta stará“ Ordinária, nechtěli slyšet. 
A dnes? Už to zní docela pěkně - ryt-
micky i melodicky. A také je důležité vě-
dět, o čem zpíváme a zde je to třeba 
někdy lidem vysvětlit. Tak třeba zrovna 
Krédo Ebenova Ordinária  - jeho melo-
die vlastně vyjadřuje přímo text Vyznání 
víry a vnímavý posluchač by i bez textu 
věděl, o čem je řeč. Ale nějak moc jsem 
se rozpovídal, takže rozbor Ebenova 
Ordinária si necháme na jindy.

Pokračování příště
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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.

7. 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 přišla v úterý s brekem ze 
školy domů, protože jí někdo sebral 
krásnou barevnou tužku, kterou 
dostala od své tety. Maminka jí vůbec 
nemohla utěšit, tak jí to bylo líto. 
Loudalka stále vzlykala: „Něco tak 
ošklivého bych nikdy neudělala! Vždyť 
to jistě ani Pán Bůh nechce!“  „To tedy 
ne,“ řekla maminka, „v dalším pra-
vidle správného života nám říká: 
Nepokradeš! To je už sedmé při-
kázání.“ Nakonec se Loudalka utišila 
a večer už bylo všechno dobré.

Příští týden byly spolu s maminkou 
nakupovat a maminka si všimla, že se 
Loudalka nějak divně a mlsně tváří. 
Když přišli domů, Loudalka pořád 
vzdychala, nechtěla ani večeřet a utek-
la do svého pokojíčku. Maminka se jí 
zeptala: „Co je s tebou? Že jsi něco 
provedla!“ Loudalka nejdřív mlčela ja-
ko hrob a dělala, že to nic není. Ale 
nakonec se přiznala: „Já jsem v samo-
obsluze vzala do kapsy žvýkačku a teď 
mě trápí svědomí, že to nebylo 
správně.“

Maminka velmi zpřísněla a Lou-
dalka poznala, že tohle mamku moc 
mrzí. „To teda opravdu správné ne-
bylo!“ řekla maminka vážně. „Víš 
přece, jak ti bylo líto, když ti někdo 
vzal tužku.“  „No jo, ale v obchodě to 
přece nikomu nepatří…“ zašpitala 
Loudalka.  „To není pravda, Loudalko!  
Pamatuj si, že žádné cizí věci, ani když 
nevíme, čí jsou, nebereme! A teď mi 
slib, že už se to nikdy, opravdu nikdy 
nebude opakovat. A zítra spolu půj-
deme do té samoobsluhy a tu žvýkačku 
zaplatíme, aby to bylo v pořádku.“ 
Loudalce se ulevilo a od té doby, i když 
by jí lákaly sebesladší mlsoty, už je 
nikdy neukradne.

MÁM TU VÝZVU K ZAMYŠLENÍ,

NEBER TO, CO TVOJE NENÍ!

Misijní koláč

Smajlíkové bludiště skrývá tajenku, co máš udělat v době adventní. Cestu 
ukazují jen radostní smajlící.  (Začni od šipky.) Spoj je a poté zapiš do tajenky 
písmenka, která jsou mezi nimi:

Smajlíkové bludiště

Přiřaď k otázkám správné odpovědi.

1. Co znamená slovo advent? 

2. Jakou liturgickou barvu používáme v adventu? 

3. Kdo řekl „Požehnaná jsi mezi ženami…“? 

4. Co to jsou roráty? 

5. Jak našli mudrci cestu do Betléma? 

6. Proč šla Maria s Josefem do Betléma? 

7. Kdo se přišel podívat na malého Ježíše jako 
první? 

8. Ve kterém evangeliu se vypráví o narození 
Ježíše?

9. Kde v Písmu najdeme odkaz na vola a osla, 
které tradičně zobrazujeme v betlémech, 
a proč? 

10. Je Jan Křtitel stejně starý jako Ježíš, starší, 
nebo mladší? 

Adventní kvíz

a. Pastýři

b. Šli za hvězdou

c. Starší

d. U proroka Izaiáše (Iz 1,3) 
– zvířata znají svého 
hospodáře, ale lidé svého 
Boha ne.

e. V Matoušově a Lukášově

f. Fialovou

g. Zvláštní adventní ranní 
mše

h. Nechat se zapsat kvůli 
sčítání lidí

i. Příchod

j. Alžběta



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 288/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.

Vážení a milí farníci a všichni lidé 
dobré vůle!

Opět se přiblížil čas adventu a s ním 
naše tradiční akce Vánoční strom. 

V letošním již XVII. ročníku budeme 
mít možnost udělat radost klientům 
Charitního domu pro seniory 
v Hnojníku.

VÁNOČNÍ 
STROM 2017

Sanctus Albertus a Charita Třinec vás srdečně zvou na

který se koná v sobotu 27.1.2018 v 18 hodin

v Restauraci ZOBAWA

k poslechu i tanci hraje skupina LOTOS

cena vstupenky 300,- Kč (v ceně je zahrnuta večeře)

DOBRÁ  ZÁ BAVA – BOHATÁ  TOMBOLA – DOMÁCÍ ZÁKUSKY

FARNÍ  PLESFARNÍ  PLESKaždý ať dává podle toho, jak se ve 
svém srdci předem rozhodl, ne s ne-
chutí ani z donucení, vždyť ochotného 
dárce miluje Bůh.

Spolek Pomoc Těšínského Slezska 
pořádá 12. ročník sběru dárků pro ukra-
jinské děti a seniory. Sběr hraček 
a finančních prostředků probíhá do 
28.12.2017 v budově Charity Třinec, 
Lidická 1272.

Pomáhat je radost

PROSBA O POMOC PŘI TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE

6. ledna 2017 v 16 hodin

Průvod vyjde z náměstí T.G.M. a po-
vede na náměstí Svobody před kulturní 
dům Trisia, kdy bude následovat kul-
turní program. Přineste si sebou světlo 
(svíčku, baterku, čelovku…). Po celou 
dobu akce budou k dispozici stánky 
s občerstvením.

Srdečně všechny zve Město Třinec 
a Charita Třinec.

Tříkrálový průvod
městem TřinecJiž druhým rokem si můžete koupit 

náš rodinný plánovací kalendář. Obsa-
huje 6 kolonek pro jednotlivé členy 
rodiny, kalendárium i liturgický kalen-
dář. Každý měsíc navíc tip na výlet 
v rámci Biskupských lesů (jesenická 
část). Nechybí stránka s přehledem 
prázdnin, či možnost zapsat rozvrhy. 

Cena kalendáře je 200 Kč.

Koupí podpoříte naší činnost.

DĚKUJEME

Objednávejte na čísle: 605 410 705, 
e-mail: poradna.trinec@seznam.cz 
nebo přímo u paní Pavlíkové.

Dárek pod stromeček

Vážení rodiče, milé děti!

Při loňské Tříkrálové sbírce jsme 
dosáhli skvělého výsledku, když jsme 
dohromady s Bystřicí,  Nýdkem, 
Vendryní a Stříteží vybrali 659 257,- Kč. 
Tyto peníze teď slouží především osobní 
asistenci v našem okolí, v péči o lidi, 
kteří mají sníženou soběstačnost z dů-
vodu věku, tělesného nebo zdravotního 
postižení.

O pomoc při organizování Tříkrálové 
sbírky, bez které se neobejdeme, 
bychom vás chtěli jménem Charity 
Třinec poprosit i letos.

Tříkrálová sbírka proběhne od 1. do 
14. ledna 2018. Buďte u toho s námi! 
Prožijte opět společně povznášející 
pocit z koledování pro dobrou věc 
a pomozte těm, kteří to opravdu potře-
bují.

Jak můžete pomoci?

- Vytvořte skupinu, která bude chodit 
koledovat s úředně zapečetěnou po-
kladničkou. Skupinu tvoří tři králové 
(obvykle děti) a jeden vedoucí (osoba 
starší 15 let), (případně skupinka 2+1, 
kde vedoucí plní roli třetího krále).

- Kontaktujte nás, na níže uvedené 
telefonní čísla nebo e-maily, do 15. pro-
since 2017. Pokladničky, tříkrálové 
oblečky, mapky území a další potřebné 
věci ke koledování vám zajistíme.

Pro koledníky jako poděkování máme 
připravené pozvání na horké maliny 
a poukázky do knihkupectví. Vedoucí 
skupinek pak budou pozváni ke společ-
nému odpoledni na faře ve Vendryni 
s Otcem Arturem. 

Těšíme se na spolupráci a přejeme 
hodně úspěchů novým i stávajícím ko-
ledníkům. 

Anna Waniová a Marta Bezecná

Waniová Anna, mobil: 733 676 653, 
e-mail: anna.waniova@trinec.charita.cz

Bezecná Marta, mobil: 724 257 219, 
e-mail: marta.bezecna@trinec.charita.cz

Zde je seznam dárků, které můžete 
donést do našeho kostela pod Vánoční 
strom po celou dobu adventní až do 
Nového roku.

- nerezové konvice (1 l)
- hrníčky na čaj s většími uchy
- ložní prádlo
- napínací prostěradla
- šampóny
- sprchové gely
- tekutá mýdla
- masážní gely a chladicí masti
- tajenky, křížovky
- sladkosti
- stolní lampy
- polohovací polštáře
- WC osvěžovače
- dávkovače na léky
- rámečky na fotky
Za všechny Vaše dary jménem klientů 

děkujeme a v případě Vašich dotazů 
k této akci se můžete obrátit na Pavlu 
Golasowskou, tel: 604 223 971.



§ §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
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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 7.1.2018.

Příspěvky můžete zasílat
do 26.12.2017.

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.
2. neděle adventní (10.12.)
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 (17.12.)
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 (24.12.)
1. čtení: 2 Sam 7,1-5.8b-12.14.16; 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 (25.12.)
Vigilie
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. 

§Neděle 3.12.2017 – 1. neděle adventní; 6.30 
a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky.

§Pátek 8.12.2017 – Slavnost Panny Marie, po-
čaté bez poskvrny hříchu dědičného.

§Neděle 10.12.2017 – 2. neděle adventní; 6.30 
a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

§Neděle 17.12.2017 – 3. neděle adventní; 6.30 
a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky.

§Neděle 24.12.2017 – 4. neděle adventní; 6.30 
česky, 8.00 polsky.

§Neděle 24.12.2017 – Slavná vánoční mše 
svatá z vigilie Narození Páně; 15.30 česky-
polsky.

§Pondělí 25.12.2017 – Slavnost Narození Páně; 
6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky.

§Úterý 26.12.2017 – svátek sv. Štěpána, 
prvomučedníka; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

§Středa 27.12.2017 – svátek sv. Jana, apoštola 
a evangelisty; 6.35 česky, 7.30 polsky. 
Odpoledne setkání farnosti.

§Čtvrtek 28.12.2017 – svátek svatých Mláďátek, 
mučedníků.

§Neděle 31.12.2017 – svátek Svaté rodiny, 
Ježíše, Marie a Josefa; 6.30 a 10.00 polsky, 

Nedělní a sváteční
liturgie v prosinci

Pořad bohoslužeb v prosinci

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Apoštolát modlitby
prosinec 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 Mat-
kou církve to všechno přináším jako svou 
nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého 
otce a našich biskupů.

Všeobecný úmysl: Senioři

Za seniory, aby našli v rodinách a v křes-
ťanských společenstvích oporu a mohli se 
moudrostí a zkušeností podílet na předávání 
víry a výchově nových generací. 

Národní úmysl: Za vytrvalost v modlitbě 
(EG, č. 281,282).

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za 
nás!

most

8.00 a 17.00 česky. V 15.00 děkovná adorace, 
večerní mše svatá na poděkování za rok 2017.

§Pondělí 1.1.2018 – Slavnost Matky Boží, Panny 
Marie; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

§Pátek – 5.1.2018 – první pátek v měsíci.

§Sobota 6.1.2018 – Slavnost Zjevení Páně; 6.35 
, 17.00 česky.

§Neděle 7.1.2018 – svátek Křtu Páně; 6.30 
a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky. Končí doba 
vánoční.

§Roratní mše svaté v době adventní jsou 
slaveny 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.

§Poslední neděli v měsíci – Mariánské 
večeřadlo. 

§Každý 28. den v měsíci se modlíme spolu s os-
tatními 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.

polsky

Vánoční svatá zpověď
sobota 16.12.2017 

9.00 – 12.00, 14.30 – 18.00

§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. pondělí 
v měsíci v 10.00 hodin.

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 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 (31.12.)
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. 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.
Svátek Křtu Páně (7.1.)
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.


