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Po třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky. Všichni, kteří ho slyšeli, divili 
se rozumnosti jeho odpovědí.

Luk 5, 46-47

Ježíš nalezen v chrámě
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P. Franciszek Kałuża, SJ

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

Franciszek Kałuża prožil významnou 
část svého kněžského života na Těšínsku. 
Pracoval zde nejen na poli náboženském, 
ale jako katolický kněz polské národnosti 
se v duchu hesla „Bóg i Ojczyzna“ aktivně 
zapojil do života polské katolické komuni-
ty v boji za její skutečná či domnělá práva. 

Narodil se roku 1877 v obci Kowale ne-
daleko Skoczowa. Měl devět sourozenců, 
ale jen tři se dožili dospělého věku. Jako 
většina místních obyvatel byli Francisz-
kovi rodiče rolníky a katolická víra a ka-
tolická pravidla života byly naprosto při-
rozenou součástí životního stylu rodiny, 
který malého chlapce natrvalo ovlivnil. 
Středoškolská studia zahájil na gymnáziu 
v Cieszyně, po pěti letech přestoupil do 
Bielska. Už jako chlapec uvažoval o po-
volání ke kněžství a řeholnímu životu a se 
svou touhou se svěřil otci. Pro otce nebylo 
jednoduché přijmout synovo rozhodnutí, 
protože měl převzít hospodářství, ale hod-
nota kněžského povolání převážila a své-
mu synovi umožnil vstoupit na cestu ke 
kněžství. Přesvědčil ho ale, aby nevstupo-
val do kláštera, ale stal se diecézním 
knězem, neboť: „je těžší a lepší být dob-
rým knězem světským než řeholním, 
neboť v klášteře není žádné umění být 
dobrým knězem.“ 

Primici měl P. Franciszek 26.7.1903 ve 
farním kostele sv. Mikuláše v Prstci. Na 
primičním obrázku měl své novokněžské 
motto: Ježíši tichý, srdce pokorného, učiň 
moje srdce podle srdce svého. Tato slova 
byla jakousi prorockou vizí pro jeho celý 
kněžský život. 

Byl ustanoven kaplanem ve farnosti sv. 
Klementa v Ustroňu, ale tady byl pouhý 
měsíc a byl přeložen do farnosti Dobrého 
pastýře v obci Istebna, která byla součástí 
jablunkovského arcikněžství, kde byl rok 
a potom přesídlil do Lazů u Orlové. Obec 
Lazy je dodnes součástí farnosti Orlová 
a duchovní správu tehdy vedli kněží řádu 
benediktinů, kteří měli svůj mateřský 
klášter v Broumově. K povinnostem mla-
dého kněze patřila především výuka ná-
boženství na polských školách a nedělní 
mše svatá s polským kázáním. Aktivita P. 
Franciszka se neomezovala jen na úkony 
související s duchovní správou, ale zapo-
joval se slovy i skutky do života jemu 
svěřených farníků polské národnosti. Za-
měřil se na získání konkrétní hospo-
dářské pomoci svým farníkům zřízením 
potravinového družstva, v českém pro-
středí známého jako lidový konzum a dále 
se zaměřil na práci s dělníky. Shromáždil 
kolem sebe skupinu katolicky smýšle-
jících dělníků a díky této iniciativě vznikla 
v Lazích v roce 1906 místní odborová 

skupina Związek Zawodowy Katolickich 
Robotników. P. Franciszek Kałuża byl hor-
livý duchovní pastýř, skvělý kazatel a řeč-
ník, obránce polskosti, kněz citlivý na so-
ciální problémy a organizátor různých fo-
rem pomoci pro chudé a potřebné. 

V roce 1908 byl jmenován kancléřem 
generálního vikariátu v Těšíně, kde půso-
bil 12 let. V roce 1909 byl rovněž jmeno-
ván radou a v roce 1912 asesorem gene-
rálního vikariátu. Přes množství admi-
nistrativní práce v kanceláři zůstával 
činný na národně katolickém poli, zajímal 
se o polské školství a pečoval o studující 
mládež. 

V roce 1921 ve svých 44 letech a po 18 
letech kněžské služby se rozhodl vstoupit 
do řeholního společenství jezuitů polské 
provincie. Po slibech působil v různých je-
zuitských komunitách, byl mimo jiné i ře-
ditelem gymnázia sester benediktinek 
a v roce 1924 odjel na misijní stanici do 
Bukureště. Z Rumunska se vrátil do 
Polska velmi vyčerpaný a po několika 
týdnech byl poslán do Lvova, kde byl 
ustanoven superiorem devítičlenné ko-
munity jezuitů, kde v roce 1932 složil 
slavné sliby. Jeden z jeho řeholních spo-
lubratří ho charakterizoval: „o svatost usi-
lující kněz, dobrý kazatel a správce far-
nosti“. O rok později byl jmenován supe-
riorem jezuitské komunity ve městě Ruda 
Śląska, kde byl pět let. Bylo to období 
plného kněžského nasazení. Typickými 
pastoračními prostředky jezuitů byla úcta 
k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, úcta 
k Panně Marii a duchovní vazba ke Sva-
tému otci v Římě. P. Franciszek ve far-
nosti osobně moderoval Mariánské druži-
ny chlapců a dívek, Eucharistickou kru-
ciátu a také dílo Apoštolátu modlitby. 

Po obsazení Českého Těšína polskou 
armádou 2. října 1938 se duchovní správy 
farnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ujali 
jezuité malopolské provincie. P. Fran-
ciszek byl jmenován superiorem jezuitské 
rezidence a administrátorem této far-
nosti. Za necelý rok od jeho příchodu 
vypukla 2. světová válka. Město Těšín 
včetně někdejšího Českého Těšína, 
polského Těšínska a také Zaolší byly 
začleněny jako okres Těšín a součást 
vládního obvodu Katovice do říšské pro-
vincie Slezsko a staly se tak součástí Ně-
mecké říše. Nacisté zahájili tvrdou ger-
manizaci a byla prováděna likvidace ve-
doucích vrstev polské inteligence včetně 
kněží. Gestapo provedlo v krátké době 
dvakrát domovní prohlídku v jezuitské 
rezidenci a v kostele. Při jedné z těchto 
prohlídek se stala komická příhoda. Ges-
tapo požadovalo po P. Franciszkovi 

okamžité odstranění obrazu polské orlice, 
údajně umístěného nad svatostánkem 
v kostele. Po rozpačité reakci kněze a kon-
trole bylo zjištěno, že se jedná o obraz 
pelikána krmícího svá mláďata jako 
náboženského symbolu naznačujícího 
Krista, který se obětuje za hříšného člo-
věka. 3. listopadu 1939 se konala třetí do-
movní prohlídka a následovalo zatčení 
všech jezuitů v rezidenci. Po několika 
dnech byli propuštěni a vypovězeni 
z Těšína kromě P. Franciszka. Po čtyřech 
měsících ve vězení byl odeslán do kon-
centračního tábora Sachsenhausen-Ora-
nienburg, kde byl devět měsíců a poté byl 
odeslán do Dachau. Očití svědkové z tá-
bora dotvrzují jeho velkou důstojnost, 
s níž snášel neustálou šikanu pro své 
kněžství, jeho laskavost a optimismus. 
Utýrán zemřel 19. ledna 1941 v pověsti 
svatosti. Spoluvězeň jezuitský klerik 
Walerian Kawski na něho vzpomínal: „Byl 
jsem vždy o jeho dobrém srdci přesvěd-
čen, neboť každý kdo ho poznal, chtěl být 
takovým, jakým byl on. Každý, kdo ho 
znal, může dosvědčit, že nebyl jen člově-
kem dobrým a ušlechtilým, nýbrž svatým.“

V roce 2003 byl v Pelplině zahájen bea-
tifikační proces 122 polských mučedníků 
z období 2. světové války. P. Franciszek 
byl zařazen do skupiny osmi řeholníků 
členů Jihopolské provincie Tovaryšstva 
Ježíšova. Proces probíhal čtyři roky a byl 
zakončen 4. ledna 2008 krakovským arci-
biskupem Stanisławem Dziwiszem. Nás-
ledně byly materiály předány Kongregaci 
pro blahořečení a svatořečení do Říma, 
kde proces pokračuje. 

Modlitba za blahořečení
„Nebeský Otče, Ty nás ve svém Synu 

Ježíši Kristu nekonečně miluješ. Děkuje-
me Ti za svědectví, které o této Tvé lásce 
svým životem a svou mučednickou smrtí 
v době 2. světové války vydal Sluha Boží 
člen Tovaryšstva Ježíšova Franciszek 
Kałuża. Věříme, že jsi nám v jeho osobě 
zjevil neopakovatelnou podobu lásky 
Ježíše Krista našeho Vykupitele.

Dovol toho kněze vynést k úctě oltáře 
a na jeho přímluvu mi uděl milost ……, 
o kterou s vírou a nadějí prosím. Učiň, 
dobrý Bože, aby příklad jeho života 
přinášel své plody i v mém životě. Pevně 
věřím a doufám, že pro Tvé nekonečné 
milosrdenství se budu moci spolu se 
Sluhou Božím Franciszkem Kałużou 
radovat v nebeské slávě ve společenství 
s Tebou a s Tvým Synem, naším Pánem 
Ježíšem Kristem, v jednotě Ducha 
svatého po všechny věky věků. Amen.

Zpracovala Hana Worková

Jak jsem slíbila v minulém čísle Mostu, chtěla bych Vám přiblížit některé osobnosti z řad kněží našeho regionu, vycházejíc 
z publikací P. ThLic. Jana Larische Th.D., faráře v Ostravě-Svinově a současně ředitele diecézní Charity. Chtěla bych začít publikací 
nejnovější, vydanou ostravsko-opavským biskupstvím v loňském roce, která pojednává o katolickém knězi, řeholním klerikovi 
a mučedníkovi.
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Jak se mají a co dělají: 
sestra Lucie Cincialová – řeholnice a akademička

Milí čtenáři, tentokrát přibližujeme 
životní osudy a současnost známé 
třinecké rodačky, Mgr. Marty Lucie 
Cincialové, Th.D. (* 1966), která sice 
již tři desítky let je mimo naši farnost 
ve světě, ale zejména pro nás, kteří ji 
známe z dětství a mládí, je stále tou 
„naší vždy usměvavou Martou“. 
Mimochodem, její tatínek, pan 
Antonín Cinciala, byl mj. dlou-
holetým kostelníkem v naší farnosti 
a její bratr, P. ICLic. ThLic. František 
Cinciala, je knězem a momentálně od 
roku 2015 duchovním správcem ve 
farnosti sv. Michaela Archanděla ve 
Vlachovicích, což je malá obec (2000 
osob, z toho 1700 katolíků) na cestě 
mezi Valašskými Klobouky a Luha-
čovicemi v olomoucké diecézi. 

Na úvod přinášíme přehled jejího 
vzdělání a akademické kvalifikace, 
praxi a odborné zaměření. Již 17 let 
působí na Cyrilometodějské teo-
logické fakultě Univerzity Palackého 
v Olomouci, v posledních letech jako 
proděkanka přímo ve vedení této 
fakulty. Je řádovou sestrou Kongre-
gace Milosrdných sester III. řádu 
sv. Františka a od 7. července 2017 je 
dokonce generální představenou to-
hoto řádu. Žije v komunitě v Olo-
mouci. Má za sebou bohatou peda-
gogickou i vědecko-badatelskou 
činnost (účast na 6 grantech). Je 
autorkou odborných knih a článků, 
zejména v oblasti teologie a spiri-
tuality, v českém, ale i v italském 
jazyce. 

Vzdělání a akademická kvalifikace

! 2010: obhajoba disertační práce: 
Tajemství Ducha svatého podle 
Františka z Assisi, Antonína z Pa-
dovy a Bonaventury z Bagnoregia. 
Olomouc: CMTF UP 2009. Dokto-
rát z teologie (Th.D.)

! 2003 – 2009: CMTF UP, dok-
torský studijní program, obor 
Systematická teologie a křesťanská 
filosofie. Školitel: Prof. C. V. Pos-
píšil, Th.D.

! 1999 - 2000: Řím, Papežská uni-
verzita Salesiana: kurz Formace 
povolání k zasvěcenému životu

! 2000: obhajoba licenciátní práce: 
Il tema della verginità nel pensiero 
di Gregorio di Nissa. Roma: Pon-
tificio ateneo Antonianum 2000. 
Licenciát z teologie (Th.Lic)

! 1997 - 2000: Řím, Papežská uni-
verzita Antonianum: postgraduální 
studium, obor Spirituální teologie

! 1990 – 1995:  CMTF UP, ma-
gisterský obor Křesťanská výchova

! 1993 – 1994: Institut pro další 
vzdělávání pracovníků ve zdra-
votnictví (IDVPZ) v Brně, Spe-
cializační studium a atestace v obo-
ru Intervenční radiologie

! 1988 – 1990: Střední zdravotnická 
škola v Olomouci, pomaturitní 
nástavbový obor Radiologický 
laborant

! 1986-1994: studijní a formační prů-
prava v rámci řeholního institutu

! 1986: Tajný vstup do řádu a 1986-
1988: Přírodovědecká fakulta UP 
(nedokončeno)

! 1984 – 1989: Tajné studium teolo-
gie u ThDr. J. Zvěřiny

! 1981 – 1985: Gymnázium Třinec

Praxe

! říjen 2015 – dosud: proděkanka 
pro organizaci, rozvoj, vnější vzta-
hy a další vzdělávání na CMTF UP

! září 2014 – říjen 2015: proděkanka 
pro organizaci a rozvoj na CMTF 
UP

! 2011 – dosud: externí vyučující na 
Vyšší odborné škole sociální 
Caritas v Olomouci, přednáší Křes-
ťanské základy sociální práce

! 2001 – dosud: CMTF UP, odborná 
asistentka na Katedře pastorální 
a spirituální teologie

! 2001 – dosud: Institut fran-
tiškánských studií (IFS) v Praze 
a Olomouci, přednáší Vybraná 
témata z františkánské spirituality

! 2017 – Kongregace Milosrdných 
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sester III. řádu sv. Františka: na 
XVII. generální kapitule zvolena 
generální představenou

! 2005 – 2017: Kongregace Milo-
srdných sester III. řádu sv. Fran-
tiška: je členkou Generální rady – 
podílí se na vedení a správě

! 2000 – 2001:  CMTF UP, externí 
vyučující Katedry pastorální a spi-
rituální teologie

! 2000 – 2001: Centrum Aletti, 
Olomouc, knihovnice

! 2000 – 2005: Kongregace Milo-
srdných sester III. řádu sv. Fran-
tiška: pověřena celkovou koordi-
nací řádové  formace

! 2000 – 2005: Kongregace Milo-
srdných sester III. řádu sv. Fran-
tiška: vede pracovní skupinu při-
pravující vydání nových řádových 
Konstitucí

! 1995 – 1997, 2000 – 2005: 
Kongregace Milosrdných sester III. 
řádu sv. Františka: zodpovídá za 
studium a formaci v post-noviciátě  
(juniorát)

! 1994 – 1997: Střední zdravotnická 
škola v Olomouci: vyučuje Křes-
ťanskou výchovu a Křesťanskou 
zdravotnickou etiku

! 1995 - 1997: Institut pro další 
vzdělávání pracovníků ve zdravot-
nictví v Brně (IDVPZ), Katedra 
radiologie a nukleární medicíny: 
přednáší Metody invazívní ra-
diologie

! 1990 - 1997: Radiologická klinika 
Fakultní nemocnice v Olomouci, 
radiologický laborant

! 1985 - 1986: Tesla Třinec, dělnice.

Odborné zaměření

! studium teologie, spirituality a fo-
rem zasvěceného života (počátky 
mnišství, spiritualita pouště)

! teologie a spirituality životních 
stavů

! studium františkánské spirituality 
a mystiky a jejich přínos pro 
křesťanskou spiritualitu

! studium pneumatologie a teologie 
spirituální ve vzájemných souvis-
lostech

MOST: Sestro Lucie, jaké bylo 

Tvoje mládí, první etapa života, 
kterou jsi prožila v Třinci? 

Sestra Lucie: Třinec je moje 
rodné město a prožila jsem v něm 
důležitou část svého života – prvních 
20 let. V milující rodině se mi dostalo 
toho nejdůležitějšího – víry v Boha, 
a velkým darem pro mě bylo setkání 
s Otcem Adamem Ruckim, který do 
Třince přišel, když mi bylo 11 let. Díky 
němu, společenství mládeže a sobo-
tám v kostelíku v Gutech a násled-
ných modlitebních večerech po ro-
dinách, se velmi záhy můj vztah 
k Bohu prohloubil až natolik, že 
převládl nad mojí touhou se vdát 
a mít rodinu.

MOST: Jak vzniklo a došlo napl-
nění rozhodnutí vstoupit do řádu, stát 
se řádovou sestrou? A proč zrovna 
milosrdné sestry III. řádu sv. Fran-
tiška?

Sestra Lucie: Poznávání Boží vůle 
ohledně mého životního směřování 
byl proces, který započal (zřejmě) 
zhlédnutím jedné „prezentace“ slože-
né z diapozitivů, poskládaných do 
příběhu o Matce Tereze, který odkud-
si přivezl Josef Goryl, pozdější mino-
rita, někdy v mých 16 letech. Životní 
příklad Matky Terezy mě zasáhl 
natolik, že jsem začala přemýšlet 
o smyslu a naplnění jednoho lidského 
života a o svém vlastním životě vůbec. 
Následovala krásná etapa zamilo-
vanosti do jednoho z kluků našeho 
spolča a pár měsíců společného cho-
zení. To nakonec skončilo mými po-
chybnostmi o tom, jestli cesta do 
manželství je právě ta, na kterou mě 
Pán volá. Pak pár měsíců intenzívní 
modlitby a hledání a přátelství s lid-
mi, kteří mi pomohli svojí modlitbou 
i rozhovory k tomu, že jsem objevila, 
jak moc chci na Ježíšovo volání 
odpovědět radikálním ANO. To, že ze 
mě bude Milosrdná sestra sv. Fran-
tiška z Assisi ale nebyl nějak promyš-
lený krok, o volbě řádu jsem nijak ne-
přemýšlela, pro mě bylo primární to 
rozhodnutí se pro Ježíše. I když pak 
zpětně jsem si uvědomila, že se v té 
„mé“ kongregaci spojuje jak inspirace 
Matkou Terezou, tak i zaujetí svatým 
Františkem, které jsme sdíleli spolu 
s Adamem, mým rodným bratrem 
Františkem a mnoha dalšími.

MOST: Jak dlouhá a složitá byla 
cesta do hábitu řadové sestry? 

Sestra Lucie: Hábit jsem zprvu 
oblékala jen o těch víkendových for-
mačních setkáních, ještě byl komu-
nismus a řeholní život byl možný jen 
v utajení a to i před nejbližšími. 
Nicméně po pádu komunismu jsem 
už v roce 1990 nastoupila do Fakultní 
nemocnice v Olomouci jako radio-
logický asistent a řádová sestra. Malá 
komunita zdravotnic vznikla přímo 
na ubytovně FN a později, v roce 1992 
se přestěhovala do znovunavráceného 
kláštera na Biskupském náměstí 
v Olomouci, kde s krátkou tříletou 
přestávkou žiju dodnes. Ty tři roky 
(1997-2000) jsem strávila na studiích 
v Římě, kam mě vyslali představení 
po skončení pětiletého studia teologie 
na CMTF UP v Olomouci a několika 
letech pedagogické praxe na střed-
ních školách v Olomouci, kde jsem 
působila souběžně se svojí službou na 
Radiologické klinice FN Olomouc. By-
la jsme mladá a plná sil a zvládala 
několik věcí najednou. Tři roky 
v Římě patří k těm nejkrásnějším 
v mém životě – mohla jsem se věno-
vat jen studiu na římských univerzi-
tách (Antonianum a Salesiana), v kni-
hovnách těch ostatních univerzit a ta-
ky obdivovat zblízka všechnu tu krásu 
Věčného města. V neposlední řadě to 
byla doba, kdy začala některá důležitá 
přátelství těch, kdo jsme se v Římě na 
studiích setkali a která trvají dodnes. 
Po licenciátu z Říma jsem pokračo-
vala v doktorském studiu už v Olo-
mouci, protože bylo třeba se vrátit 
a ujmout se svěřené služby magistry 
formace v naší kongregaci. Následo-
valo také několik let práce na našich 
nových řádových Konstitucích a dal-
ších dokumentech, zvláště týkajících 
se formace. K tomu práce na dokto-
rátu ze systematické teologie u prof. 
C.V.Pospíšila, který jsem dokončila 
v roce 2010. Současně mi nabýval můj 
úvazek na Cyrilometodějské teolo-
gické fakultě, kde působím dodnes 
jako odborný asistent na Katedře 
pastorální a spirituální teologie. Od 
roku 2011 jsem měla na starosti ko-
munitu v Olomouci a taky rekon-
strukci chátrajícího kláštera, která 
byla dokončena v r. 2015. V roce 2014 
mě oslovil nově zvolený děkan Peter 
Tavel, abych byla jeho proděkankou, 
a ta situace trvá dodnes. Poslední 
velkou změnu přinesla letošní Gene-
rální kapitula, na které mě mé sestry 
zvolily do čela kongregace a stala jsem 
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se tak generální představenou naší 
kongregace (má sídlo v Opavě, kam 
dojíždím z Olomouce). 

MOST: Jsi více akademička nebo 
řádová sestra? Co je nejpodstatnější 
ve Tvém životě?

Sestra Lucie: Tak jsem to už 
vlastně všechno řekla. Nějak to totiž 
od sebe neodděluju – to že jsem řá-
dová sestra  a současně i akademický 
pracovník a proděkanka. Nebo teď 
aktuálně i generální představená. To 
všechno teď je a zas nebude nebo 
nemusí být. To stěžejní, nosné, pro 
mě nejdůležitější, to, co nepodléhá 
změně (a doufám, že se ani nezmění 
s pomocí Boží) je, že jsem křesťanka, 
Boží dítě, které je vykoupené a do 
kterého se Pán Ježíš zakoukal. Z toho 
pořád žiju, ať už dělám cokoli. Jsem 
moc vděčná, že tomu tak je.

MOST: Kromě doby studia ve 
Věčném městě byla jsi i někde mimo 
naši „moravskou kotlinu“?  

Sestra Lucie: Kromě návratů do 
Říma (na pár dní za knížkami a za 
přáteli), byly nějaké prázdninové 
a studijní pobyty v USA, na Maltě, 
u sester v Německu, dvakrát jsem 
strávila letní prázdniny na naší misii 
v Paraguaji. Tam se ostatně chystám 
letos o Vánocích znova, chceme tam 
založit druhou komunitu, misie nám 
dělají radost a leden je dobrá doba - 
semestr začíná až v půlce února, měla 
bych stihnout i závěr zkouškového 
období, aby studenti nestrádali.

MOST: Jak vypadá Tvůj běžný 
den ... 

Sestra Lucie: Po letech v komu-
nitě se staršími sestrami a pevným 
řádem si „užívám“ toho, že v současné 
době komunitu tvoří čtyři sestry, 
všechny jsme podobně staré (já jsem 
nejstarší) a všechny jsme zaměstnané 
mimo klášter v civilním zaměstnání 
(pastorační asistentky, zdravotní 
sestra a pedagožka). Naše denní pro-
gramy i pracovní doby se různí, ale 
naštěstí jsme schopné se pružně při-
způsobovat okolnostem tak, abychom 
se sešly vždy nejméně ráno a večer ke 
společné modlitbě a večer i k jídlu 
a setkání, sdílení dne. Pak samozřej-
mě pravidelné dny ztišení (duchovní 
obnova), společně prožitý čas jen tak, 
kdy jsme všechny doma nebo se 
někam spolu vypravíme, atd. Každá 
máme také své přátele, kolegy - 

známe se už všichni navzájem, takže 
je u nás rušno a vždy je to fajn. Jako 
komunita jsme se rozhodly pustit se 
s přáteli do jednoho projektu, který 
možná znají i farníci z Třince – jedná 
se o Kurz Alfa, který organizujeme 
spolu s týmem letos už popáté, z toho 
potřetí v prostorách našeho opra-
veného kláštera. Je to moc pěkná 
služba, máme z ní radost a okruh 
našich přátel se rozrůstá o nové 
křesťany, kteří objevili krásu života 
s Bohem...

MOST: Jaké jsou Tvé vzpomínky 
a jaké máš plány a cíle? 

Sestra Lucie: Moc se neohlížím, 
a pokud ano, pak jen proto, aby mé 
vzpomínky vyústily ve stále novou 
vděčnost. Nebo abych se poučila, vy-
hodnotila s odstupem času některé 
situace. Ale ten převládající postoj 
i pocit, stav mé mysli je vždycky 
vděčnost za prožité. Pán Bůh mi 
mnoho dává, je to celé Jeho práce, 
všechno, co se podařilo... A žádné 
plány nemám, proč taky. Stejně to 
nijak nevymyslíš, a když svůj život 
odevzdáš Ježíšovi, stejně nevíš, co si 
pro tebe připraví! Proto je taky život 
s Bohem takové dobrodružství.

MOST: Mám takový zvyk, že se 
ptám svých partnerů v rozhovoru na 
nějakou mimořádnost v jejich životě 
a ani u Tebe nebudu dělat výjimku  

Sestra Lucie: No pro mě je mi-
mořádný každý den! Když ráno od-
cházím z kaple, jsem zvědavá, jak se 
budou poznámky v mém diáři lišit od 
skutečnosti, kterou mi Pán pro dne-
šek připravil, kolik toho bude jinak... 
A co bych chtěla vzkázat čtenářům? 
To, co sobě: abychom byli vděční - 
máme se přece tak dobře... a máme 
víru v Boha, který nás nikdy neopustí 
a máme před sebou ještě tolik výzev 
a pak celou věčnost! Je krásné moci 
něco dělat pro Ježíše, s Ježíšem 
a vnímat, co On dělá pro nás!

MOST: Jaký je Tvůj současný 
kontakt s Třincem? 

Sestra Lucie: Do Třince už teď 
jezdím jen na hroby rodičů nebo na 
setkání s rodinou; přátele ze svého 
rodného města spíš potkávám všude 
jinde, svět je malý. Přeji farnosti hlav-
ně touhu setkávat se, dělat něco spo-
lu, povzbuzovat se ve víře, ve službě, 
využívat tolika možností, které se 
nabízejí a pokračovat, nevzdávat se...

MOST: Mnoho lidi říká, že žijeme 
v nedobrých časech.... Ale jaký je Tvůj 
komentář nebo názor na současný 
svět kolem nás? 

Sestra Lucie: Jak jsem říkala, 
jsem prostě vděčná! I za to, že žiju 
v míru, že je kolem mě blahobyt 
a svoboda projevu, a že tedy svoji 
pozornost z toho dostatku, ve kterém 
žiju, můžu směřovat vůči těm, kdo to 
nějak nedávají, jsou jakkoli nešťastní 
nebo jim něco schází. 

MOST: ... a což takhle nějaký 
krásný vzkaz, poselství čtenářům 
MOSTu? 

Sestra Lucie: Léon Bloy v románu 
Chudá žena řekl jednu větu, kterou si 
dovolím citovat: „Nejhorší vraždou je 
zabíjení času“. Často říkávám, že času 
máme všichni stejně, den každého 
z nás má stejných 24 hodin. Jde o to, 
jak s nimi naložíme. Matka Tereza by 
řekla, že nejde o to dělat velké věci, 
ale třeba i jen malé věci, ale s velkou 
láskou. A abbé Pierre, jeden z mých 
oblíbenců, má jednu krásnou definici 
života, kterou sdílím a tedy se jí 
i loučím se čtenáři Mostu: „Život je 
jen trocha času, která je věnovaná 
naší svobodě, abychom se naučili 
milovat a připravili se tak na setkání 
s Věčnou Láskou“. 

P.S. Pozdravuji touto cestou všech-
ny mé kamarády z dětství a mládí (ze 
spolča) a všechny farníky, které si 
jsem schopna si ještě pamatovat... 
prosím o vaši modlitbu a tou svojí vás 
také ráda provázím. Marianovi Kozo-
kovi díky, že mě tedy přece jen přiměl 
ke vzpomínkám.

MOST: My – Tvoji známí i ne-
známí z Třince – Ti moc děkujeme za 
krásná a moudrá slova. Zazněly od 
Tebe myšlenky, které jsou dle mého 
názoru velmi hodnotné. Na závěr Ti 
přejeme neustávající Boží lásku, dary 
Ducha svatého. Tvůj dosavadní aktiv-
ní a tvůrčí život pro Boha a Církev si 
zaslouží uznání a modlitební podporu 
lidí kolem Tebe. Proto prosím i vás, 
bratři a sestry v Třinci, pamatujme ve 
svých modlitebních úmyslech na naši 
rodačku, sestru Lucii Cincialovou. 
A já za sebe děkuji za ochotu přispět 
do našeho farního časopisu. 

Připravil Marian Kozok
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9. přikázání
Milé děti,

včera přišla Loudalka ze školy domů 
celá smutná a vyprávěla mamince a ta-
tínkovi, co se stalo u její kamarádky 
Breptalky. Ta už je celý týden zamlklá 
a občas pláče a teprve dnes Loudalce 
prozradila, co ji trápí. Její rodiče se ně-
kolikrát pohádali a dlouho spolu nemlu-
vili. A minulý pátek tatínek odešel od 
nich z domova a od té doby se nevrátil. 
Breptalce je moc smutno, její mamince 
taky a moc by si přála, aby se tatínek 
vrátil. Loudalka řekla: „Já bych to asi 
nevydržela, kdyby taťka od nás jen tak 

BOJUJ PROTI POKUŠENÍ.

NECHTĚJ TO, CO TVOJE NENÍ!

Rébus

odešel. To by nám přece nemohl udělat.“ 
Loudalčini rodiče se na sebe podívali 
a řekli: „Tak pozvi teď Breptalku častěji 
k nám na návštěvu, aby nebyla tak 
smutná.“

Když se večer spolu modlili, Loudalka 
sama řekla krásnou prosbu za Breptalku 
a za její rodiče, aby se tatínek k nim zase 
vrátil. A když maminka večer ukládala 
své malé holčičky do postýlky a popřála 
jim dobrou noc, Loudalka řekla: „Je to 
tak dobře, že můžeme být všichni doma 
spolu!“ A maminka odpověděla: „Všich-
ni za to musíme Pánu Bohu děkovat. Ne 
všechny děti mají toto velké štěstí a chy-
bí jim maminka nebo tatínek. Mnohdy 

to je proto, že to zavinil někdo z rodičů. 
A některým dětem chybí doma někdo 
z rodičů, protože jsou třeba nemocní. Ale 
právě o tom všem vypráví deváté pra-
vidlo šťastného života: Pán Bůh chce,  
aby se rodiče měli rádi a vydrželi všech-
no těžké a neodcházeli od sebe. Ne 
všichni to dokázali. My za ně můžeme 
Pána Boha prosit, aby si rozhádaní ro-
diče odpustili, vrátili se domů a měli se 
rádi. A víš, Loudalko, jak v kostelíčku 
pan farář říkal, že modlitbu dětí Pán Bůh 
rád slyší.

Maria s Josefem šli do Jeruzaléma do ____________________. Nesli s sebou malého ___________________, protože bylo zvykem Hospodinu 

obětovat dvě _______________________. Najednou k nim přišel starý muž, jmenoval se _______________________. Byl to prorok a dlouho toužil 

děťátko uvidět na vlastní oči. Vzal Ježíška do rukou a řekl: „Tohle dítě bude ___________________ pro všechny národy!“ Byla tam také stará žena, 

jmenovala se _____________________. Také ona se radovala a ___________________, že viděla ___________________. 

Protože Simeon v chrámu nazval Ježíše „světlem světa“, posvěcují se v tento den při bohoslužbě __________________.
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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

Každý 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

Když pro hřích ztratili jsme nevinnost,
Bůh ve své lásce oděl nás ve svatou povinnost.

S nechutí se často k povinnostem máme
a plodů jejich se odříkáme.

Však odívá naši nahotu před Boží tváří
a lidství po vině,

skrze povinnost nese trest,
toť velké milosrdenství Boží jest.

Tak každé sebezapírání k povinnostem života zahání nepřítele,
neboť Satan nechce sloužit jen panovat,

však Ježíš přišel ve službě člověka milovat.

Svatá povinnost je zbroj,
jež vede boj našich dnů

ukazujíc směr v našem bloudění.

Tak kéž nás povinnost ve svaté promění.

AVE

Svatá povinnost

Již 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

Máme za sebou prezidentské volby a vracíme se k běžným 
denním starostem. Mnozí byli velmi zklamáni, protože chtěli 
změnu. Jiní prožívají euforii ze zvolení staronového pre-
zidenta a jsou pevně přesvědčeni, že udělali to nejlepší pro 
naši zemi. Jestli tomu tak bude, ukáže čas.  Máme demokracii 
a v každém případě je třeba výsledek volby akceptovat. Chtěla 
bych se tady ale zamyslet nad něčím jiným. Během kampaně 
jsme byli svědky mnoha projevů nenávisti z obou stran.  
Společnost je rozdělena a ďábel si mne ruce, jak se mu to 
krásně povedlo. Hádáme se i v křesťanských rodinách, 
hádáme se s rodiči, sourozenci, přáteli. Nenávist a zloba 
ovládla naše životy. Všichni bychom chtěli více slušnosti 
v politice, ale zapomínáme, že musíme začít hlavně u sebe. 
Smiřme se s těmi, kteří mají jiný názor, hledejme to, co nás 
spojuje. Pokud se nám něco nelíbí, je možné to říct slušně 
a s rozvahou. Je možné o věcech diskutovat, ale hlavně je 
třeba se za to modlit. Chovejme se jako křesťané, jako Boží 
děti a modleme se o dar rozumu a poznání. 

H.W.

Malé ohlédnutí 
za volbami 

19. ročník setkání organizovaného jednou za dva roky je 
minulostí. Účast farníků byla i letos slušná. Pro více než 150 
osob byl připravený program, tombola a občerstvení. Mode-
rování letošního ročníku se zhostili Katka Cubrová a Marek 
Mokrosz a šlo jim to náramně. Díky! Velké poděkování patří 
i společenstvím z naší farnosti – dětské schole DROPS 
a kapele, mládeži (scénka se hodně líbila), sboru LAUDAMUS 
– ti všichni se postarali o značnou část kulturního programu. 
Díky také putuje všem hostům, kteří přijali pozvání a potěšili 
nás svátečním slovem a panu Danielu Tarabovi, který přijel až 
ze Zašové a odehrál vskutku originální představení pro děti. 
Pro děti byly v předsálí tradičně připravené hry a zábavy a zde 
patří poděkování Sylvě Krężelokové a Ondrovi Brodzkému. 
Takže všem, kteří jste přišli a kteří jste pomáhali – Pán Bůh 
zaplať a těšíme se opět za dva roky při společném setkání 
a dělení se oplatkem.

SANCTUS ALBERTUS

Jaké to bylo na Setkání farnosti dne 27.12.2017

Děkujeme všem, kteří už přispěli na konto 
„Rekonstrukce Domeček“. Ke dni 31.1.2018 evidujeme 

částku 87.000 Kč.

Případné dary je možné zasílat na účet vedený ve Fio 
bance č. 2401127386/2010. Na požádání vystavíme 

doklad o poskytnutí daru.

Pán Bůh zaplať!

Spolek SANCTUS ALBERTUS

Rekonstrukce Domeček

Jménem Charity Třinec bych ráda poděkovala všem do-
brovolníkům, kteří nám pomáhali během letošní Tříkrálové 
sbírky. Děkujeme jak dospělým, tak všem dětem a také jejich 
rodičům, že své děti poslali koledovat.

Zvláštní poděkování patří koordinátorům v jednotlivých 
obcích, že vše proběhlo bez problémů.

Oběma kněžím děkujeme za spolupráci při propagaci této 
sbírky.

Nyní, když už máme sečteno, vás můžeme seznámit 
s výsledkem letošní sbírky.

Bystřice, Nýdek 131 601 Kč

Řeka, Smilovice   24 343 Kč

Střítež  28 860 Kč

Třinec  500 300 Kč

Vendryně  137 168 Kč

--------------------------------------------

822 272 Kč

Jen pro porovnání, loni bylo vybráno 659 257 Kč.

Ještě jednou děkujeme všem, kteří pomáhali, 
a dárcům děkujeme za štědrost.

Za charitu Třinec, Marta Bezecná

a

a

a

Tříkrálová sbírka 2018

Poděkování štědrým dárcům
třinecké farnosti

Jménem klientů Charitního domu pro seniory v Hnojníku 
děkujeme všem za veliké množství krásných darů shro-
mážděných při vánoční akci Vaší farnosti ve spolupráci s paní 
poslankyní Mgr. Pavlou Golasowskou. Klienti byli velmi 
překvapeni a potěšeni. Sešlo se tolik darů, že se každý klient 
mohl radovat z nějakého dárku a ještě část můžeme využít 
i v průběhu roku 2018 při narozeninách, oslavách a dalších 
společných akcích. 

Ještě jednou děkujeme a přejeme vše nejlepší do nového 
roku!

V Hnojníku dne 2. 1. 2018

Libuše Ovčaříová

Vedoucí zařízení

V letošním roce se uskuteční zájezdy do Medjugorje
v termínech

6.8. - 15.8.2018

31.8. - 9.9.2018 

Bližší informace na tel. čísle 774 218 970.

ZÁJEZDY DO MEĐUGORJE

Rudinec Stanislav
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vyjde 4.3.2018.

Příspěvky můžete zasílat

do 20.2.2018.

5. neděle v mezidobí (4.2.)

1. čtení: Job 7,1-4.6-7; 2. čtení: 
1 Kor 9,16-19.22-23; Evangelium: Mk 
1,29-39

Žalm: odp. Chvalte Hospodina, který 
uzdravuje ty, jimž puká srdce.

ref. Panie, Ty leczysz złamanych na 
duchu.

6. neděle v mezidobí (11.2.)

1. čtení: Lv 13,1-2.45-46; 2. čtení: 
1 Kor 10,31-11,1; Evangelium: Mk 
1,40-45

Žalm: odp. Tys mé útočiště, zahrneš 
mě radostí ze záchrany.

ref. Daruj mi, Panie, winę mego 
grzechu 

1. neděle postní (18.2.)

1. čtení: Gn 9,8-15; 1 Petr 3,18-22; 
2. čtení: Evangelium: Mk 1,12-15

Žalm: odp. Všechno tvé jednání, 
Hospodine, je láska a věrnost pro ty, 
kdo plní tvou smlouvu.

ref. Drogi Twe, Panie, to łaska 
i wierność.

2. neděle postní (25.2.)

1. čtení: Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18; 
2. čtení: Řím 8,31b-34; Evangelium: 
Mk 9,2-10

Žalm: odp. Budu kráčet před Hospo-
dinem v zemi živých.

ref. W krainie życia będę widział Boga.

3. neděle postní (4.3.)

1. čtení: Ex 20,1-17; 2. čtení: 1 Kor 
1,22-25; Evangelium: Jan 2,13-25

Žalm: odp. Pane, ty máš slova věč-
ného života.

ref. Słowa Twe, Panie, dają życie 
wieczne.

§Neděle 4.2.2018 – 5. neděle v me-
zidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 
a 17.00 česky; adorační den.

§Neděle 11.2.2018 – 6. neděle v me-
zidobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

§Středa 14.2.2018 – Popeleční středa; 
den přísného postu.

§Neděle 18.2.2018 – 1. neděle postní; 
6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 
česky.

§Čtvrtek 22.2.2018 – svátek Stolce 
apoštola Petra.

§Neděle 25.2.2018 - 2. neděle postní; 
6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 
polsky.

§Pátek 2.3.2018 – První pátek v mě-
síci.

§Neděle 4.3.2018 – 3. neděle postní; 
6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 
česky; adorační den.

§Pobožnost Křížové cesty v postní 
době vždy v pátek 16.30 a v neděli 
16.15 hodin.

§Pobožnost „Gorzkie żale“ každou 
postní neděli po mši svaté v 8:00 
hodin.

§Každou neděli půl hodiny před ve-
černí mší svatou je adorace Nej-
světější Svátosti Oltářní a svátostné 
požehnání.

§Poslední neděli v měsíci  – Marián-
ské 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 a pátků v postní době je výstav 

Nedělní liturgie
v únoru

Pořad bohoslužeb v únoru

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Apoštolát modlitby
únor 2018

 

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.

Všeobecný úmysl

„Ne“ korupci

– aby se nenechali korupcí 
ovládnout ti, kdo mají materiální, 
politickou nebo duchovní moc.

Národní úmysl 

– abychom dobro nevnímali jen 
jako povinnost, ale také jako něco 
velkého, co smíme konat (srv. Žl  1).

Svatý Františku Xaverský, oroduj 
za nás!

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, 
oroduj za nás!

most

Nejsvětější Svátosti Oltářní s mod-
litbou Korunky k Božímu Milosrden-
ství.

§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.


