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Wypędzenie przekupniów ze świątyni

(pokračování na str. 3)

Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, 
porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, 
a z domu mego Ojca nie róbcie targowiska! 

J 2, 15 - 16
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Pozvánka pro manželské páry na SPOLEČNOU CESTU 

*  *  *
*  *  *

*  *  *

V tomto čísle našeho farního časopisu 
chceme opět poskytnout prostor spolku 
NOVÁ EVANGELIZACE, z.s., v jehož 
rámci působí ve farnosti Český Těšín 
Škola evangelizace svatého Ondřeje. 
Ředitelem školy je P. Jan Svoboda, 
farář českotěšínské farnosti, koor-
dinátorkou paní Maria Paskuda, která 
je rovněž i předsedkyní spolku. Důvody 
jsou dva a docela prosté. Českotěšínská 
farnost je naším sousedem v západním 
směru, disponuje exercičním domem 
a kromě toho nabízí evangelizační 
kurzy pro širší okruh zájemců. Paní 
Maria Paskuda se na nás obrátila 
s nabídkou pro třinecké manželské páry 
účastnit se nadcházejícího podzimního 
kurzu Společná cesta. Na vedení tohoto 
kursu se budou podílet i manželé 
Bubíkovi z Českého Těšína. Krátký 
rozhovor s nimi by měl čtenářům 
MOSTu přiblížit tento kurz o něco více. 

Na začátek prosím řekněte něco 
o sobě čtenářům "MOSTu" ...

Jmenujeme se Jola a Ivo Bubíkovi. 
Svátost manželství jsme uzavřeli v 
Českém Těšíně v kostele Nejsvětějšího 
srdce Ježíšova před 27 lety. Bydlíme ve 
stínu kostelní  věže,  která nám 
připomíná tuto významnou událost i 
dnes. Máme čtyři děti Adama, Marka, 
Magdu a Terku.

Proč jste se rozhodli zúčastnit 
kurzu pro  manželské  páry  
"Společná cesta"?

S touto formou kurzů nové evan-
gelizace jsme se poprvé setkali ve 
společenství Zacheusz v polském Těšíně 
na kurzu Nový život. Tento kurz a jeho 
náplň nás velmi mile překvapila a byla 
pro nás povzbuzením k účasti na kurzu 
pro manželské páry Společná cesta.

Co Vám ten kurz dal - tehdy, když 
jste na něm byli jako účastníci? 
Nebo Vám dává něco i teď - 
s odstupem času?

Snažíme se, aby pevným základem 
našeho manželství byla společná mod-
litba a dialog. Jsme si vědomi toho, že 
k tomu, aby naše manželství a rodina 
plnila svou funkci, měli bychom se 
snažit náš vztah prohlubovat a hledat k 
tomu příležitosti. Proto jsme velmi 
uvítali nové úhly pohledu na vzájemnou 
lásku manželů a způsoby, jak ji 
projevovat.

Nyní už pracujete v týmu toho 
kurzu jako pořadatelé - můžete 

Chtěla bych se s Vámi podělit o krásu 
hudby, která zaznívá z kůru našeho 
chrámu sv. Alberta v Třinci, prostřed-
nictvím chrámového sboru Laudamus, 
pod vedením pana Evžena Worka.

Před nedávnem jsem měla tu čest 
připojit se ke sboru a přidat svůj hlas 
k velebení našeho Pána. Během Veli-
konočních svátků zazní písně, které jsou 
také v latinském jazyce.

Zaujala mě píseň AVE VERUM COR-
PUS a zvídavost mě zavedla na stránky 
internetu, kde jsem se o písní dozvěděla, 
kdy a jak vznikla, našla i volný překlad do 
jazyka českého:

AVE VERUM CORPUS je krátká 
eucharistická píseň pocházející ze 14. 
století, připisována papežům Inocenci III. 
a VI.

Titul znamená „Buď pozdraveno Tělo 
Kristovo“. Píseň je založena na básni 
z rukopisu kláštera Reichenau na Bo-
damském jezeře v jižním Německu. Ve 

Novoroční přání
Milí bratři a sestry,

opět stojíme na prahu nového roku 
a přemýšlíme, co nám přinese. V dnešní 
nejisté době se možná obáváme nejistoty, 
hrozby terorismu, lidské zloby a hlou-
posti. 

Pan kardinál Duka v novoročním 
zamyšlení zmínil, že letos si připomeneme 
hned několik výročí. Před 100 roky 
vypukla tzv. Velká říjnová socialistická 
revoluce, která zdeptala hodnotu člověka, 
ale také uplyne 100 let od Fatimských 
zjevení. Panna Maria se zjevuje třem 
dětem s poselstvím o velké lásce Boha 
k člověku. Na jedné straně se člověk sám 
vzdává lidské důstojnosti a na straně 
druhé je mu dáno zakusit, že Bůh o něho 
stojí a nekonečně ho miluje. 

Bratři a sestry, chtěli bychom Vám 
popřát, aby rok 2017 byl naplněn nadějí, 
že Bůh nás neopustí, radostí z toho, že se 
můžeme nazývat jeho dětmi, láskou, 
kterou dnešní svět tolik potřebuje 
a důvěrou, že Bůh ví nejlépe co je pro nás 
nejlepší. 

Krásný a požehnaný nový rok !

čtenářům přiblížit, jak tento kurz 
vypadá, kdo tam přednáší, jak 
vypadá denní program apod.?

Tým kurzu se skládá z kněze a několika 
manželských párů, kteří provází tímto 
kurzem všechny zúčastněné manžely, 
aby příjemně prožili společný víkend 
formou přednášek, svědectví, sdílení. 
Nechybí také možnost vzájemného 
manželského dialogu, prohloubení 
vztahu mezi manžely a Bohem.

Komu je určena tato duchovní 
obnova? Kdo se může přihlásit?

Tento kurz je určen pro každou 
věkovou kategorii, nezávisle na délce 
trvání společné cesty životem. 

Na závěr - co doporučíte man-
želům, kteří uvažují, zda se toho 
kurzu mají zúčastnit?

Manželství si můžeme představit jako 
krásnou květinu, která nás vždy potěší 
svým vzhledem a vůní. Toto se však 
může změnit, když na ni zapomeneme 
a přestaneme o ni pečovat a pravidelně 
zalévat. Existuje mnoho způsobů, jak 
toho docílit. Nás oslovila tato forma 
a vřele ji doporučujeme všem manželům.

Kdy a kde se bude konat nejbližší 
"Společná cesta"? Kde se zájemci 
mohou přihlásit?

Nejbližší "Společná cesta" se bude 
konat od 26.10.  do 28.10.2018 
v exercičním domě v Českém Těšíně. 
Cena kurzu je 2500,- Kč za manželský 
pár a zahrnuje ubytování a stravu. 
Můžete se přihlásit prostřednictvím 
internetových stránek

http://www.novaevangelizace.cz/prehl
ed-kurzu. Těšíme se na společný víkend 
s Vámi.

Na závěr přikládáme několik 
postřehů účastníků minulého 
kurzu „Společná cesta“:

Byl to požehnaný, krásný čas strá-
vený ve výborném kolektivu. Duch sv. tu 
věje, až nám trhá plachty. To On 
způsobil, že jsem se opět zamiloval do 
své manželky a ona do mě (spolu jsme již 
20 let). Krásný restart. Chvála Bohu!

Mirek

***

Moc děkuji za super atmosféru, lidi, 
svědectví v přednáškách. Na mnoha 
kurzech jsem již byla, a to jako účastník 
nebo v týmu, ale vždycky sama. Tento 
kurz byl úžasný v tom, že jsme zde 

Máme pro vás dobrou zprávu!
Zaslíbení, která Bůh dal, vyplnil,
když vzkřísil Ježíše.
(srov. Sk 13,32-33)

Velikonoce mají dvě hlavní linie: svou smrtí nás Kristus osvobozuje od zla a hříchu, svým 
vzkříšením nám sjednává přístup k novému životu a otevírá nám nebe. Ježíšovo 
zmrtvýchvstání je vrcholným bodem víry. Velikonoce proto nejsou svátkem jako ty ostatní: je to 
„svátek svátků“, „slavnost slavností“.

(Podle KKC: čl. 638, 654, 1026 a 1169)

Milí bratři a sestry,

čas nesmírně rychle utíká, nedávno jsme vítali v Betlémě narozeného Spasitele a nyní budeme 
slavit Jeho slavné vzkříšení. Tomu však předcházelo nesmírné utrpení Křížové cesty a odevzdání 
se do vůle Otce. Kristus z lásky k člověku pije svůj „kalich hořkosti“ až do dna. Dokonce zakouší 
pocit osamocenosti a volá „Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?“ Třetího dne však zlomí 
pečeť smrti a dává naději nám všem, že i my s ním budeme vzkříšeni. 

I my často zakoušíme pocity beznaděje, v životě se setkáváme s nepochopením či zlobou.  
Ježíšovo zmrtvýchvstání však pro nás otevírá zcela novou dimenzi. Co je pro mne jako křesťana 
důležité? Proč jsem tady a kam směřuji? Kristus nám dal důkaz své lásky a pozval nás do 
království nebeského.  Kéž všichni toto pozvání přijmeme!

Krásné a požehnané Velikonoce, naplněné pokojem, radostí a důvěrou v nekonečné Boží 
milosrdenství. 

Redakce

Velikonoce

V pátek dne 14. 9. 2018 na svátek 
Povýšení svatého kříže se bude v 15.00 
hod. konat na Javorovém  mše svatá. 

Nahoru se můžete dostat pěšky po 
asfaltové cestě z Tyry nebo po sjezdovce. 
Každou celou hodinu jede nahoru také 
lanovka. Všichni jste srdečně zváni.

Mše svatá u kříže 
na Javorovém

AVE VERUM CORPUS

s mužem mohli být spolu a prožívat vše 
spolu, a hlavně s Bohem. Jezdíme 
spoustu let na manželská setkání (20 
let), ale toto bylo super v tom, že tady 
byla rodinná atmosféra - méně lidí a vše 
se prožívalo více do hloubky, víc 
duchovně, opravdu zde byl hmatatelně 
cítit Duch svatý.

Pavli 41 let

***

Na tento víkend jsem přijela 
v rozpacích, měli jsme rozhádanou 
domácnost. Můj muž byl mrtvý 
a dokázal trucovat i tři týdny. Vkládala 
jsem do toho naději a myslím, že ožije 
a budeme zase šťastni. Děkuji za tři 
krásné, pohodové dny plné Ducha sv. 
Bylo to jako odvykací kůra, kdy veškeré 
neduhy a zlozvyky spálil oheň. Díky 
celému týmu za vložené úsilí, za to, že 
nám věří, že dokážeme žít s Bohem 
pospolu.

Dana 36 let

***

Prožili jsme tam hodně pěkných chvil. 
Poslechli jsme si přednášky na témata, 
která nám znovu připomněla, že 
v manželství je důležitý dialog, mluvit 
spolu, „nezametat problémy pod ko-
berec“. Uvědomili jsme si, čím je jednota 
v různosti, protože každý je jiný, 
originální. Znovu jsme se ujistili v tom, 
že pro nás věřící je manželství bez Boha 
prázdné. Pán Bůh zaplať všem or-
ganizátorům, kteří se na kurzu podíleli. 
Je důležité a moc dobré, že v dnešní 
uspěchané a často pouze na zisk 
zaměřené době se najdou lidé, kterým 
není zatěžko věnovat volný čas tomu, 
aby ukázali, jak žít pravdivým 
křesťanským manželským životem, že je 
to možné. A na závěr rádi dodáváme, že 
právě tam jsme navázali nová přátel-
ství, která vydržela dodnes a pra-
videlná setkání s těmito páry v rámci 
jiných katolických aktivit nás obohacují 
a jsou přínosná. 

Iveta a Marian 
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Pokračování ze str. 1

Kde kdo je?

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

Denně během ranní mše svaté 
a odpoledne od 16.30 do konce 
večerní mše svaté.

V sobotu 8. 4.  - svátost smíření 
s účastí cizích zpovědníků: 9.00 - 
12.00 a 14.30 - 18.00 hodin.

Cílem tohoto příspěvku je udělat si 
přehled o personálním obsazení v okolí 
naší farnosti, tedy odpovědět na otázku 
z nadpisu. Takže pojďme na to. 

Začneme v našem děkanátu Frýdek: 
pro třinecké farníky nebudeme nosit dříví 
do lesa a naše duchovní představovat asi 
nemusíme. Pro eventuální mimotřinecké 
čtenáře: farářem je P. František Vrubel 
(od roku 1986), farním vikářem P. Adrian 
Koszembar (od roku 2010).  V sousední 
Vendryni máme jako faráře P. Artura 
Kimaka, výpomocného duchovního P. 
Jindřicha Lorisze a trvalého jáhna Mgr. 
Piotra Kukuczku. Do farnosti Vendryně 
patří i kostely v Bystřici nad Olší 
a v Nýdku, ale pozor, nejedná se o sa-
mostatné farnosti. Ve farnosti Jablunkov 
je farářem P. Janusz Kiwak a má 2 farní 
vikáře. Jsou jimi P. Grzegorz Oziębłowski 
a P. Dobromil Zifčák. Dále ve farnosti 
působí P. Ireneusz Sobczyk, P. Roman 
Wojas a P. Henryk Dąbek, všichni tři jsou 
řádoví kněží, OFM (františkáni). Do 
farnosti Jablunkov patří i kostely v Písku, 
Bukovci a na Hrčavě, kaple na Kozubové 
a klášterní kostel sv. Josefa. Pak ná-
sleduje ještě farnost Horní Lomná aneb 
„Salajka“ a tam je farářem P. Edward 
Cokot. Poslední farností ve směru na 
Slovensko jsou Mosty u Jablunkova a tam 
farářuje P. Štěpán Klocek. Jihozápadním 
směrem máme farnost Ropici, kde je 
farářem P. Kazimierz Płachta. Tento kněz 
spravuje jako administrátor excurrendo 
i farnost Střítež, do které patří i kostel 
v Gutech. Dále se pomyslně přesuneme 
do sídla našeho frýdeckého děkanátu, do 
Hnojníku. V něm sídlí hnojnický farář P. 
Rudolf Sikora, jenž je zároveň i děkanem 
děkanátu Frýdek. Do tohoto děkanátu 
patří celkem 19 farností, z toho 16 je 
obsazených a 3 jsou v režimu excurrendo, 
tj. spravuje je farář jiné, většinou 
sousední farnosti a ve farnosti nesídlí. 
Kromě výše uvedených „česko-polských“ 
farností jsou v našem děkanátu ještě 
farnosti, kde se neslouží mše svaté 
v polském jazyce, ale pouze v českém 
jazyce. Jsou to farnosti Dobrá, kde 
administrátorem je  P. Marek Kozák 
a mají i trvalého jáhna Ing. Gryžboně. 
Následuje farnost Dobratice, kde farářem 
je  P. Jan Wojnar, mimochodem jeho 
bratr P. Bronislav Wojnar je farářem 
v Palkovicich. Další farnost v našem 
děkanátu jsou Domaslavice, kde farářem 
je  P. Jan Vecheta, trvalým  jáhnem Ing. 
Miroslav Poloch. Následuje farnost 
Frýdek: administrátorem je P. Jozef 
Novák, farním vikářem je  P. Roman 
Janáč. Oba jsou řádoví kněží, CSsR – 
redemptoristé. V Sedlišti a excurrendu 
Bruzovice je  farářem P. Pavel Motyka. Ve 

Skalici u Frýdku-Místku farářem je P. 
Paweł Grodek, trvalým jáhnem je PhDr. 
Pavel Ramík. Následuje Šenov u Ostravy 
s farářem P. Petrem Okapalem a farnost 
Morávka a excurrendo Janovice, kde 
farářem je P. Mirosław Jesel CSsR, který 
má k ruce trvalého jáhna Miroslava 
Zelinu. Poslední farností našeho dě-
kanátu v tomto výčtu je farnost Vratimov, 
kde farářem je P. Adrian Wykręt. V těchto 
19 farnostech oficiálně působí 27 kněží, 
ale P. Stanislav Zwyrtek a P. Jindřich 
Žagan jsou začlenění do farnosti Frýdek 
a jsou na trvalém odpočinku. Kromě P. 
Lorisze z Vendryně je v našem děkanátu 
ustanoven jako další výpomocný 
duchovní P. Walerian Bugiel. Reálně tedy 
vykonává duchovní službu „na plný 
úvazek“ celkem 16 farářů a 7 farních 
vikářů, celkem 23 kněží. Z těchto 23 kněží 
ale až 12 kněží pochází z Polska, tj. mírná 
nadpoloviční většina. Z těchto 12 Poláků 7 
vykonává funkci faráře a 5 kaplanuje. 
Kromě toho máme celkem 5 trvalých 
jáhnů.  

A jak to vypadá v bližším a dalším okolí? 
Sousední děkanát Karviná: v Novém 
Bohumíně je farářem P. Pavel Cieslar, 
v Havířově – Městě (farnost sv. Anny) je 
farářem P. Marcel Krajzl. Farářem 
v Těrlicku je P. Jiří Sedláček. Současný 
stav v sousední farnosti Český Těšín: 
farářem je P. Jan Svoboda, který má 
k ruce tři farní vikáře, jimiž jsou P. 
Grzegorz Borski, P. Radoslav Skupnik 
a P. Marek Večerek. Farářem v Karviné je 
P. Przemysław Traczyk, farním vikářem 
je P. Stanislav Jochymek a P. David 
Kantor.

A na závěr nám známá jména: třinecký 
farní vikář z let 1977-1984 P. Adam Rucki 
je biskupským vikářem pro duchovní 
povolání. Jeho nástupce z období 1984-
1985 P. Petr Prokop Siostrzonek je nyní 
arciopatem břevnovského kláštera a hla-
vou české provincie benediktinů. Další 

náš bývalý vikář z let 2001-2004 P. Radek 
Drobisz je farářem ve Velké Polomi. Další 
bývalí farní vikáři v Třinci: P. Mirosław 
Kazimierz (1995-1998) je farářem 
v Albrechticích u Českého Těšína 
a excurrendo Horní Suchá, P. Roman 
Macura (2007-2010) je  farářem 
v Lichnově u Nového Jičína. P. Jan Mazur 
(2004-2007) je farářem ve farnosti 
Bohušov a excurrendo v dalších 5 
farnostech v Sudetech. P. Piotr Rak 
(2000-2001) je farářem v Hlučíně a P. 
Miloslav Šmahlík (1998-2000) je 
farářem ve Veřovicích. Třinecký kaplan 
z poloviny 70. let, kterého si já pamatuji, 
jelikož jsem začal jsem za něho a P. 
Františka Hellera svou ministrantskou 
službu, P. Vladislav Skupień je na trvalém 
odpočinku v opavské farnosti sv. Ducha. 
Několik bývalých farních vikářů působí 
v olomoucké arcidiecézi, z níž se v roce 
1996 vyčlenila naše diecéze a tito kněží 
tam právě působili a již tam zůstali. 
Konkrétně mám na mysli P. Jiřího Orsága 
(1990-1991), který je kaplanem ve 
farnosti sv. Mořice v Kroměříži, P. Pavla 
Stefana (1991-1993), který je nyní 
farářem ve Valašském Meziříčí a P. 
Mariusze Radaczyńského (1994-1995), 
jenž je farářem ve farnosti Ptení 
a v dalších dvou excurrendo. Pro neznalé 
zeměpisu moravských zemí: Ptení je malá 
obec (asi 1 100 obyvatel) na rozhraní 
olomouckého a jihomoravského kraje, 
mezi Prostějovem a Konicemi, v olo-
moucké arcidiecézi.  

A co naši rodáci: P. Josef Kaszper 
(vysvěcen v roce 1980) je výpomocným 
duchovním ve farnosti Hať, P. Miloslav 
Gandera (vysvěcen v roce 1974) je na 
trvalém odpočinku v Ostravě, jeho bratr 
P. Václav Gandera (vysvěcen v roce 1982) 
je farářem ve Vřesině. P. František 
Cinciala (vysvěcen v roce 1996) je 
farářem ve Vlachovicích, děkanát 
Valašské Klobouky. P. Zdeněk Gibiec, 

Velikonoční zpověď

Marian Kozok

neděle 16. září 2018

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 23. września 2018

133 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

(pokračování na str. 4)
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Pokračování ze str. 1

Zapomniany Dom Katolicki w Trzyńcu

poslední novokněz z Třince (vysvěcen 
v roce 2009 samotným papežem 
Benediktem XVI.), je po několikaletém 
působení v Římě nyní rektorem 
mezinárodního kněžského semináře 
Redemptoris Mater v Českých Budě-
jovicích. Další „skoro-třinečák“ P. 
Kazimír Buba (rodák z třineckých Nebor, 
domácí farnost Střítež) je farářem ve 
farnosti Kozlovice.

Náš bývalý jáhen P. Roman Dlouhý je 
farářem v Háji ve Slezsku. Bývalí 
bohoslovci s praxí v Třinci: P. Miroslav 
Horák je farářem ve Vrbnu pod 
Pradědem, P. Jan Hnátek je admi-
nistrátorem farnosti Opava – Kylešovice.

Celkem máme 11 děkanátů: Děkanát 
Ostrava: P. Libor Botek -farář v Ostravě-
Hošťálkovicích, Děkanát Opava: P. Jan 
Czudek je farářem ve farnosti Panny 
Marie v Opavě. Děkanát Krnov: P. Karel 
Doležel -farář v Krnově, Děkanát 
Jeseník: P. Stanislav Kotlář - farář 
v Jeseníku, Děkanát Hlučín: P. Pavel 
Kuchař- farář v Dolním Benešově, 
Děkanát Místek: P. Josef Maňák - farář 
v Místku, Děkanát Karviná: P. Jan Mryka 
- farář ve Starém Bohumíně, Děkanát 
Nový Jičín: P. Alois Peroutka - farář 
v Novém Jičíně, Děkanát Frýdek: P. 
Rudolf Sikora - farář v Hnojníku, 
Děkanát Bílovec: P. Lumír Tkáč -farář 
v Bílovci, Děkanát Bruntál: P. František 
Zehnal - farář v Rýmařově. 

Snad jsem na nikoho nezapomněl 
a pokud ano, nechť mi promine... 

Celkem v naší diecézi ke dni 23. srpna 
2018 působí 239 kněží v 276 farnostech 
a v jedné duchovní správě poutního 
místa Panny Marie Pomocné ve Zlatých 
Horách. 

Z výše uvedeného plynou dva závěry: 
- první je radostný: naše diecéze má 
téměř všechny farnosti obsazeny, sa-
mozřejmě v některých děkanátech 
(Sudety) je ale pro kněze situace velmi 
náročná v mnoha ohledech. Dá se říct, že 
kněží máme dost a budoucnost vypadá 
nadějně. I kolega Pavel Siuda, jenž jako 
dlouholetý zaměstnanec biskupské kurie 
má bezpochyby dobrý přehled a po-
hybuje se po celé diecézi, mi říkal, že dnes 
jsou obsazeny i ty malé farnosti, kde 
dlouhá léta kněz nebyl. 

- druhý závěr je smutný a alarmující: 
nevím nyní přesně, kolik míst se podařilo 
obsadit kněžími z Polska, kteří tady přišli 
s pomocí v duchovní správě. Jen v našem 
děkanátu Frýdek je to cca 50%, čili 
polovina. Pokud by nepřišli, nebo se 
v budoucnu rozhodli odejít, asi by to byla 
pohroma, velká část diecéze by zůstala 
bez svého kněze. U nás v děkanátu 
Frýdek by zůstalo 11 duchovních na 16 
farností (a to nepočítám 3 excurrenda). 

Mnoho slov a mnoha zjevení

ve jménu Matky Slova,

mnoho pravd, jež se množí 

k oslavě Boha?

Však Boží slovo je jako meč,

není to „každodenní řeč“ 

zapsána v diáři,

jenž nás na tlesknutí rozzáří.

I zjevení mohou patřit klamu,

vždyť na Matku Boží Satan 

otevřel tlamu,

chrlíc pustá slova zas a znova 

k otupení a vlažnosti, 

k zahlušení Boží milosti.

Posloucháme a přitom jsme 

hluší

Jak děti napomínané neustále 

rodiči,

však kdo z nás tuší, že nemají 

VÍNA?

Matka Boží není jiná!

Nad horizontem soumrak časů,

jež chce zastínit krásu MARIE.

Té bojovnice v šatu trpělivosti 

a citu,

jež v noci i za úsvitu hledá děti 

své

nepřítelem zraněné.

Silou Boha léčí rány a 

přímluvou nás konejší,

prosíc o VÍNO A CHLÉB 

VEZDEJŠÍ.

AVE

Rudinec Stanislav

Nemají vína

Zdroj: www.catholica.cz 

Drazí čtenáři farního časopisu 
MOST,

Dovolte, abych vám v krátkosti 
přiblížila služby Charity Třinec 
a v souvislosti s těmito službami 
i naše plány do budoucna.

Od roku 2007 pomáháme osobám, 
které i přes své zdravotní problémy 
chtějí co nejdéle zůstat doma, čili ve 
svém přirozeném prostředí. Za tímto 
účelem jsme zřídili službu osobní 
asistence (Charitní asistenční služba) 
a také půjčovnu zdravotních a kom-
penzačních pomůcek. 

S rozvojem služeb a s přibývajícím 
počtem klientů i zaměstnanců, měst-
ské prostory na ulici Lidická 1272, kde 
se nachází kanceláře a také skladovací 
prostory pro pomůcky, začaly být 
nevyhovující a stísněné. Proto jsme už 
v roce 2016 začali uvažovat o nějaké 
možnosti přístavby stávajících prostor 
a tehdy nám město Třinec nabídlo 
bývalé pohostinství Bratrství v Dolní 
Lištné čp. 12. Po zvážení této mož-
nosti bylo rozhodnuto, že tuto dosti 
zchátralou budovu od města Třinec 
odkoupíme. Rozhodlo to, že Charita 
Třinec má možnost získat finance 
z Evropských dotací na rozvoj soci-
álních služeb (pro církevní organizace 
95 % krytí) a také pozitivní jednání 
s Diecézní Charitou ostravsko - opav-
skou a následně pak jejich pro-
střednictvím i s Biskupstvím ostrav-
sko - opavským, které nám přislíbilo 
i finanční podporu. V současné době 
jsme ve fázi, kdy projekt je napsaný, 
odeslaný a čeká se, zda bude schválen. 
To, zda byl projekt úspěšný, bychom 
se měli dozvědět příští rok na jaře. 
Věříme, že vše dopadne tak jak má.

Ráda bych ještě touto cestou po-
děkovala Ing. Wieslawu Waniowi, že 
se ujal záležitostí kolem vyřizování 
a také zajišťování dokumentů potřeb-
ných k podání projektu.

Další zdroj: 
www.doo.cz, Katalog diecéze. 
Zpracoval Ing. Marian Kozok 

Takže třeba by byli tři kněží v Jablunkově 
na celou oblast Jablunkovska a Mostů, 
dva v Třinci (jezdila by k nám do kostela 
třeba i Vendryně, Bystřice a Nýdek) 
a jeden kněz by byl se sídlem v Hnojníku, 
byl by i pro Ropici, Střítež a okolí.... Vím, 
jsou to taková „kdyby“, moje fantas-
magorie. Ale jedno je jisté, bez polské 
kněžské pomoci by se naše diecéze 
propadla do tvrdé reality katolické církve 
v českých misijních zemích... Prostě 
nemáme dost kněžských povolání 
z vlastních zdrojů. Nezbývá než se modlit 
o změnu v budoucnu. Na druhé straně 
katolická církev byla, je a vždy bude 

i církví misijní, kdy kněží z určitých 
zemích šíří evangelium někde jinde. 
Třeba jednou přijdou k nám kněží 
z Afriky nebo Asie, kde je současně 
mnoho povolání a počty kněží rostou. 

Děkuji pánům PhDr. Pavlu Ramíkovi, 
kancléři diecézní kurie a Mgr. Bc. Pavlu 
Siudovi, vedoucímu tiskového oddělení 
biskupství, za poskytnuté informace 
a údaje. 

Marta Bezecná
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Pokračování ze str. 4

Plánování rodičovství 
přirozenou metodou

Centrum pro rodinu 
a sociální péči z. s.

nabízí seminář plánování 
rodičovství přirozenou metodou 

pod názvem 

RODIČOVSTVÍ? 
DOPŘÁT ŽIVOT DÍTĚTI, 

ODPOVĚDNĚ, 
V PRAVÝ ČAS

Seminář proběhne v sobotu 
6. října 2018 od 8:30 do 17:30 

hod. v Jablunkově, u sester 
Alžbětinek, Bezručova 395. 

Vše o semináři najdete na 
www.rodina.prorodiny.cz 

– v aktualitách. 

Informace e-mailem: 
mfridrichova@prorodiny.cz

Kolędowanie 
przy żłóbku

Stowarzyszenie SANCTUS ALBERTUS 
zaprasza wszystkich parafian (i nie tylko) 
na tradycyjne Kolędowanie przy 
żłóbku, które odbędzie się dzisiaj 
8 stycznia 2017 po południu o godzinie 
15:30 w naszym kościele parafialnym. 
W programie wystąpią: schola dziecięca 
DROPS i parafialna schola młodzieżowa 
z Trzyńca oraz schola młodzieżowa z Gole-
szowa. Będzie też wspólne kolędowanie 
oraz opowiadania o narodzeniu Pana 
Jezusa. 

Jeszcze raz wszystkich serdecznie 
zapraszamy.  

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

k jednotlivým nedělím,
vydalo Karmelitánské nakladatelství

Prosíme všechny dobrovolníky, kteří jakýmkoliv způsobem pomáháte Charitě 

Třinec….
a

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO OPAVSKÁ pořádá první setkání pro 

dobrovolníky, kteří v jednotlivých charitách pomáhají. 
a

Toto setkání se uskuteční dne 23. září v Ostravě Porubě.

Prosím přihlaste se všichni, kdo jste pomáhali při jakýchkoliv akcích, které pořádala 

Charita Třinec.

Jedná se o pomoc během všech charitních akcí jako například:

- Tříkrálová sbírka, 

- Tříkrálový průvod,

- Vaření polévek pro osoby bez přístřeší,

- Bazárek pro maminky s dětmi (jarní, podzimní),

- Sběr kol pro Afriku (pomoc při nakládání kol, jarní podzimní).

Přihlaste se všichni, kdo pečete, zdobíte, rozdáváte před kostelem srdíčka, 

pomáhali jste jednorázově během jakékoliv charitní akce, pravidelně pomáháte 

v bazárku na Kamionce.
a

Je třeba se přihlásit nejlépe prostřednictvím e-mailu na adrese bezecna1@post.cz, 

nebo telefonicky na čísle 724 257 219 do 15. září 2017.
a

Za Charitu Třinec, Marta Bezecná

Charitní okénko

Rekonstrukce 
Domeček

Děkujeme všem, kteří už přispěli 
na konto „Rekonstrukce Domeček“. 
Ke dni 25.8.2018 evidujeme částku 
140.223 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

Rodina 

Neposkvrněné
Prosím všechny členy Rodiny 

Neposkvrněné, aby dny obětované 
Svatému otci Františkovi za rok 2018 
nahlásili do 16. září tohoto roku 
přímo mně, nebo do zákristie. Do 
této „Duchovní kytice“ jako dárek 
k Vánocům patří mše svatá, modlitba 
svatého růžence a vaše každodenní 
oběti. Na lístek napište svoji adresu 
a počet obětovaných dnů.

Všem Pán Bůh zaplať.

Anna Šišková

PORADNA PRO VZTAHY A RODINU a CHARITA TŘINEC

pořádá

BAZÁREK
dětského oblečení od 0-10 let (podzim – zima)

30 ks na osobu 

Co: Kočárky, postýlky, kola, autosedačky, vaničky, hračky, chodítka 

a dětské boty 

Kde: Křesťanské středisko HUTNÍK, ul. Revoluční, Třinec

příjem věcí: 18.9.2017   od   9:00 do 17:00

prodej věcí:  19.9.2017 od   9:00 do 17:30

prodej věcí:  20.9.2017 od   9:00 do 17:00

výdej věcí:  21.9.2017  od  10:00 do 16:00

Tabulku pro sepsán ch věcí najdete na webových stránkách Charity Třinec - 

www.charitatrinec.cz

Za každý kus oblečení vybíráme 1 Kč a za kočárek, sedačku, kola, trojkolky… 10 Kč. Přineste 

pouze vyprané, čisté, nepoškozené věci. Komplety sepnout spínacím špendlíkem.

a

í svý

Schola

Je tu nový školní rok a rád bych 
pozval všechny mladé na mládež-
nickou scholu. Zkoušky budou stejně 
jako minulý školní rok, každý pátek 
v 16:30 v salce na faře. První zkouška 
bude dne 21.9. 2018. Nebojte se přijít 
mezi nás a společně chválit Pána 
zpěvem. Na scholu můžou chodit 
mladí od 6. třídy ZŠ a všichni jsou 
srdečně vítani. Kdo neumí zpívat, ale 
je zdatný hudebník, ať donese svůj 
hudební nástroj a připojí se k nám. 

Na mariánském poutním místě Cvilín 
u Krnova proběhla v sobotu 11. srpna 
pouť rytířů Neposkvrněné a čtenářů 
časopisu Immaculata. Opět jsme se 
setkali s mnoha milými lidmi, s koor-
dinátorkou „Rytířstva“ paní Jitkou 
Navrátilovou, s Otcem Josefem Gory-
lem, který je místním farářem, bratrem 
Bohdanem Heczkem a dalšími kněžími 
a jáhny. Vrcholem setkání byla mše 
svatá sloužená v pravé poledne a hostem 
byl tentokrát O. Piotr Cuber, OFMConv, 
polský minorita z Centra sv. Maxmiliána 
v Harmenžích (Harmęże), který v kázání 
a v odpoledním bloku hovořil o misijním 
duchu Rytířstva. 

Pro mnohé z nás znamená slovo misie 
něco exotického. Možná si představíme 
film stejnojmenného názvu, kde misi-
onář působil mezi domorodci. Možná 
nás napadne, že misie patří výlučně do 
působnosti kněží nebo řeholníků. 
Kristus ale říká nám všem: „Jděte a učte 
všechny národy“. K tomu si vyvolil právě 
nás, kteří jsme poznali pravou víru a je 
naší povinností nést světlo evangelia 
dále. Jako křesťané se modlíme za 
obrácení hříšníků, ale jsme schopni 
pochopit, že to my jsme Božím 
nástrojem, skrze který se může hříšník 
obrátit? 

Zakladatel  Rytířstva Neposkvrněné 
sv. Maxmilián Maria Kolbe byl znám 
svou obrovskou horlivostí a snahou 
o obrácení hříšníků. Snažil se využít 
každou příležitost k tomu, aby s lidmi 
diskutoval o Bohu. Jeho velký zápal 
dokresluje příhoda, kdy diskutoval 
s cestujícím ve vlaku a jelikož chtěl 
v diskuzi pokračovat, vystoupil s ním 
ještě daleko od cíle své cesty. Muž před 
ním začal dokonce utíkat a Otce 
Maxmiliána zastavil až plot, který muž 

Setkání rytířů Neposkvrněné

Drazí farníci, v neděli dne 16.9.2018 bude v naší farnosti pouť a u její 

příležitosti Vás již tradičně chceme pozvat na Farní festyn. Uskuteční se 

v prostorách farní zahrady, zahájení je naplánováno na 14. hodinu. Budeme 

mít pro Vás připravené sladké dobrůtky, něco dobrého k jídlu, pivo a pro 

děti skákací hrad a další atrakce. Rádi uvítáme jakoukoliv pomoc při 

organizaci akce. Budeme rádi, pokud podpoříte naši činnost upečením 

např. koláče nebo zákusku, nebo donesete něco pěkného do tomboly v den 

akce. Těšíme se na společné odpolední setkání. 

Organizátoři spolku S.A.  

Pozvánka na farní festyn

přelezl. Jak potom sám říkal – bylo to 
poprvé a naposledy, kdy mu vadilo, že 
měl kleriku, protože nemohl lézt po 
plotě.  

Představa, že někoho honíme po 
ulicích je jistě úsměvná, ale každý z nás 
má obrovské možnosti, jak se stát 
nástrojem Boží lásky. Někdy stačí oby-
čejný úsměv, teplé slovo, pohlazení 
a srdce se otvírají. Možná mi někdo bude 
oponovat, ale já si myslím, že zamračený 
a protivný křesťan je špatný křesťan. Jak 
mohu někoho přesvědčovat o tom, jak 
moc nás Bůh miluje, když se mne každý 
bojí na něco zeptat? Jak mohu někoho 
přesvědčovat, že Bůh je milosrdný, když 
sám nedokážu odpustit? 

Možná bychom se měli každý večer 
zamyslet nad tím, jestli jsme nemohli 
udělat něco jinak a prosit o dary Ducha 
svatého. Misijní území je všude kolem 
nás, ale je důležité, abychom začali 
u sebe. Abychom se nebáli udělat něco 
navíc, ukázat, že víra nás naplňuje a dělá 
nás šťastnými.  Kéž je nám Panna Maria 
příkladem. 

Wiesław Wania

H.W. 
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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.

Kdy se slaví narozeniny člověka? To 
určitě všechny děti vědí. Slaví se v den, 
kdy človíčka maminka porodila. 
Nebývá zvykem, že bychom slavili 
narozeniny některého ze světců. 
Častější je, že slavíme jejich mučed-
nickou smrt, tedy den jejich příchodu 
k Pánu - jejich nebeské narozeniny.

U Pána Ježíše, ale slavíme den jeho 
narození na tento svět - a to o Vánocích. 
A možná o tom, děti, nevíte, ale 8. září 
slavíme ještě jedny narozeniny, jsou to 
narozeniny jeho matky, Panny Marie! 
Proto jsme si pro vás připravili několik 
úkolů vztahujících se k Panně Marii, 
které bychom si na její počest mohli 
vyluštit. Dejme jí nějaký dárek, když 
má narozeniny!

1) V obou tajenkách doplň do 
prázdných políček začínající písmena 
věcí na obrázcích kolem. V první 
luštěnce ti vyjde, jak se jmenoval 
tatínek Panny Marie. Ve druhé tajence 
nám vyjde název, kterým se Panna 
Marie označila, když ji navštívil anděl.

Úkoly týkající se Panny Marie:

"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.

KŘ ÍŽOVKA

převzato z http://www.loudalka.op.cz

TAJENKA

Prázdniny už skončily, vítáme zas 
školu, 

sejdeme se společně u Božího stolu. 

Poděkujme Pánu Bohu za to, co jsme 
prožili,

za zdraví, víru, za vše co jsme se 
naučili.

Od září po mši desátové a modlitbě 
růžencové 

nálepky a odměny pro všechny děti 
budou hotové.

Zveme malé i ty větší, hubené 
i kulatější, 

svou modlitbou udělejme náš svět 
pěknější.

Ať nás je stále víc a máme se rádi, 

ať děláme, co nás baví, a jsme dobří 
kamarádi.

Nálepky: kdo má starý sešitek, 
může v něm pokračovat dál. Pro 
ostatní budou připravené nové 
sešitky. Kdo nasbírá 12 nálepek, 
vybere si odměnu. 

Přeji všem dětem požehnaný nový 
školní rok!

Lucka Mokroszová

V předvečer Svátku Božího milosr-

denství v sobotu 22.4.2017 ihned po 

večerní mši svaté se uskuteční v na-

šem farním kostele Sv. Alberta 

„Adorační večer“. Přijďte s námi 

společně chválit Pána! 
Zvou farní mládežnická schola 

a třinecká mládež. 

Pozvánka

Zveme všechny děti, mládež a rodiny na 
Kozubovou. Jako každý rok, tak i letos, nás 
Kozubová volá.

Kdy: 8.5.2017
Kde: sraz v 7.30 hod. pod kostelem
Návrat: kolem 16. hod.
Sebou si vezměte svačinku, pití a na nohy 

dobrou obuv. Na vrcholu kopce nás čeká 
bohatý program.

Kdo by měl zájem, ať se přihlasí u Silvy.

Těšíme se na vás

Kozubová 

8. září – svátek Narození Panny Marie

Srdečně zveme všechny děti od 
4-12 let na zkoušky scholky Drops. 
Scházíme se ve čtvrtky na faře. 
Náplní našich setkání je kromě zpěvu 
i modlitba a zábava, na podzim a na 
jaře se můžete těšit na víkendy 
v přírodě na chatě i další akce během 
školního roku.

První setkání po prázdninách 
startujeme 7.9. od 17-18 hod. 

V kostele nás můžete slyšet vždy 
3. neděli v měsíci.

Haleluja, hosana, tancujem, Ježíše 
Pána milujem.

Haleluja, hosana, zpívejme, Ježíše 
Pána vzývejme.

Na všechny se těší Lucka a Roman

Hola, hola, malá schola volá! 

2) Posledním úkolem je bludiště. 
Poslechni si nadcházející text z Bible:

Marie s Josefem putovali každý rok 
do Jeruzaléma na velikonoční svátky. 
Když bylo Ježíšovi dvanáct let, vydali se 
tam na svátky jako obvykle. A když 
ukončili sváteční dny a vraceli se domů, 
zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, 
a jeho rodiče to nezpozorovali. 
V domnění, že je ve skupině poutníků, 
ušli  den cesty; 
teprve potom ho 
hledali mezi pří-
buznými a zná-
mými. Když ho 
nenašli, vrátili se 
do Jeruzaléma a 
hledali ho.

Dokážeš najít ce-
stu od Marie až 
k Ježíši?

Modlitba desátku s dětmi



 MO KDU – ČSL Třinec 
si Vás dovoluje pozvat na tradiční 

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

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

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

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

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

Objednávky vstupenek nejpozději do 14. 10. 2017.
a

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 297/XXV

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.

*  *  *

7

 
Z vody a Ducha Svatého se 

narodili: 

Jakub Urbanec

Ráchel Szkanderová

Michaela Berešíková

Magdalena Madejová

Marian Gut

Barbora Heczková

Nikola Golisová

Amelie Bialoňová

Antonín Staszko

 
Do věčnosti nás předešli

Helena Londinová     1931

Emilie Worková    1929

Helena Mohelníková    1927

Anna Tycová   1929

Piotr Stec      1944

Jana Jachnická     1931

Rudolf Kyvalský     1940

Anna Gabryšová     1925

Gražyna Pezdová    1960

Aniela Holexová     1952

R.I.P.

www.kolaproafriku.cz

Další sběr starších kol 
pro Afriku proběhne 

od 15. - 26. května 2017

Sběrná místa:
TŘINEC - v prostorách Charity
Třinec - ul. Lidická 1272 Třinec

Návštěvní hodiny
Pondělí   8:00 - 16:00

Úterý 8:00 - 15:00
Středa 8:00 - 16:00
Čtvrtek 8:00 - 15:00
Pátek 8:00 - 13:00

V ostatních obcích 
dle telefonické dohody
ŘEKA - p. Liszková, 

tel.: 737 482 887, 
sběr u paní Kubíčkové č. p. 31 
SMILOVICE  p. Liszková, 

tel.: 737 482 887, 
sběr základní škola

STŘÍTEŽ - p. Zawadzka, 
tel: 774 590 166, 

sběr obchod   MIKS 1000+1

-

Píše se rok 2017 – listopad. Má sousedka 
paní Františka Woclawková v jednom z našich 
rozhovorů v autě (naše společné cesty do 
a z kostela, kdy já mám auto a ona chuť jít na 
mši sv.) mi vypráví, že byla se zájezdem 
v Koclířově u Panny Marie Fatimské. V krámku 
Pastýř si koupila knížku o sv. Filoméně. Její 
nadšení, se kterým mi o své pouti vypráví, mě 
nenechává chladnou. Půjčuji si tuto knihu 
a hned po jejím přečtení si usmyslím: „do 
Koclířova pojedu stůj co stůj!“ Z odkazu na 
internetové stránky v knize si vyhledávám 
informace  Fatimského apoštolátu v České 
republice. Na těchto stránkách se dovídám, 
kdy je přesně pouť ke cti sv. Filomény. Ještě 
tentýž den volám své sestře, jestli by neměla 
chuť jet se mnou. Nic v tomto termínu nemá 
a ochotně souhlasí, že se ke mně připojí. Na 
internetových stránkách Fatimského apoštolátu 
nám objednám ubytování a hned také šňůrky 
sv. Filomény, které jsou vyjádřením její úcty 
a ochranou pro ty, kteří je nosí. S nadšením 
o této světici mluvím a rozdávám rodině 
a přátelům šňůrky, které mohou nosit na rukou, 
v peněžence nebo si je dát pod polštář. 

Blíží se 11. srpen a já se těším na svou pouť. 
V sobotu ráno odjíždíme vlakem a po dvou 
přestupech přijíždíme do cíle. Lidé na recepci 
jsou milí a ochotní, místo nádherné, promodle-
né a s přítomností Boha samého. V sobotu se 
účastníme přednášky o sv. Filoméně, 
ubytujeme se a prohlídneme si celý areál 
Fatimského apoštolátu.  V kostele sv. Alfonse 
se připojíme k modlitbě svatého růžence 
a jdeme se poklonit ostatkům sv. Jana Pavla II. 
do boční kaple. Velká socha Panny Marie 
Fatimské má místo po levé straně. Do džbánu 
milosti vhazujeme lístky s našimi prosbami, 
které se předkládají Bohu, na přímluvu Panny 
Marie, vždy 13. den v měsíci při mši svaté. 
„Pojďme se ještě podívat do kostela sv. 
Filomény, kde je zítra poutní mše svatá,“ říká 
sestra Renata a já ochotně souhlasím. Máme 
velké štěstí! V kostele upravuje květiny na 
zítřejší slavnost paní kostelnice, a tak můžeme 
jít dovnitř až před oltář (jinak je kostel stále 
otevřený na mříž). Čas, který tam strávíme, je 
pro nás něčím úžasným. Přímo dýchá 
přítomností velké světice. Krásná dívka leží 
v bílých šatech na růžové posteli, je ozdobena 
korunou z květů, v ruce drží růženec a palmu 
vítězství. Je tak krásná, že od ní nemůžeme 
odtrhnout oči. Na hrudi má relikviář se svými 
ostatky. Poklekám, držím sv. Filoménu za ruku 
a z očí mi řinou slzy. Odevzdávám své starosti, 
bolesti, problémy, všechny intence, se kterými 
jsem na toto svaté místo jela. V myšlenkách se 
spojuji se svou rodinou, svými přáteli a všemi, 

Malá velká světice sv. Filoména 
aneb moje první pouť do Koclířova

kteří mě prosili o modlitbu. S velkou úlevou 
a pokojem v srdci opouštím tento chrám. 

V neděli, po skromné snídani, jdeme na mši 
svatou. Společenství lidí, kteří uctívají sv. 
Filoménu je silné (a to taky proto, že přijeli 
poutníci ze Slovenska). Ve mši svaté prosím sv. 
Filoménu o pomoc a přímluvu. Opět se mi 
spouštějí proudy slz (…jsem prostě měkota…). 
Nádherné kázání otce Dokládala mě jen 
umocní v tom, že tato malá - velká světice bude 
součástí mého života napořád!

Po skončení mše svaté jdeme procesím 
v čele se sochou sv. Filomény přes celou 
vesnici až do kostela sv. Alfonse. Zde zazní 
slavností Te Deum, česká a slovenská hymna. 
Vše v doprovodu dechové kapely. Při zpívání 
hymny mi naskočí „husina“ a já si uvědomím, 
že nejsme Češi a Slováci, ale všichni děti Boží, 
obdivovatelé sv. Filomény. Ještě políbení 
ostatků a tichá modlitba. Hlavou mi proběhne: 
„…až přijedu domů, musím – „wyściskać- paní 
Františku“. Jen díky ní mám zážitek na celý 
život. Dá-li Bůh, do Koclířova se budu vždycky 
vracet. 

Sv. Filoména určitě nezastiňuje Pannu Marii, 
ale právě naopak, je patronkou všech 
Mariiných dětí a členů živého růžence. (Do 
kterého – zase díky paní Františce – patřím 
i já). 

Na závěr pár informací o této světici: 
Svatá Filoména je světice, která žila ve 3. 

století. Byla dcerou vládce malého státu 
v Řecku. Zemřela mučednickou smrtí ve věku 
čtrnácti let.

Její rodiče dlouho nemohli mít děti a až po 
tajném přijetí křesťanské víry se jim narodila 
dcera. Dali jí jméno Lumena, což znamená 
"světlo víry". V 11 letech se Filoména zaslíbila 
Kristu. Rodiče svou dceru milovali tak moc, že ji 

chtěli mít stále u sebe. Proto ji také vzali 
s sebou do Říma. S Filoménou se setkal císař 
Dioklecián a chtěl si ji vzít za manželku. 
Sliboval, že dá otci Filomény bohatství a moc. 
Tehdy jí bylo 13 let. Odmítla ho, protože své 
panenství již zaslíbila Bohu a císař ji dal uvěznit 
na 40 dní. Podle legendy se jí ve vězení po 37 
dnech zjevila Panna Maria. Filoména byla 
bičována do krve, ale Panna Maria jí ve vězení 
zahojila rány léčivým balzámem. Pak byla 
přivázána ke kotvě a vhozena do Tibery, ale 
andělé poslaní z nebe kotvu uvolnili a Filoménu 
přinesli na břeh. Dioklecián to připisoval 
čarodějnickým schopnostem, a tak dal Filo-
ménu vláčet ulicemi Říma připoutanou na voze. 
Ocitla se opět ve vězení a ve spánku byla 
zázračně uzdravena. Císař přikázal v záchvatu 
vzteku, aby ji lučištníci proděravěli svými šípy. 
Šípy ale nabíraly opačný směr a usmrtily ty, kdo 
je vypouštěli. Nakonec jí byla setnuta hlava.

Na přímluvu sv. Filomény bylo učiněno 
mnoho zázraků a uzdravení. Velkým ctitelem 
této světice byl kněz Jan Maria Vianney, právě 
on upozornil na sv. Filoménu a šířil její úctu 
všemi prostředky. Vždy se k ní obracel 
o pomoc, radu i ochranu. Sv. Filoména řešila 
jeho finanční problémy, obracela zatvrzelé 
hříšníky v jeho farnosti a uzdravovala z těžkých 
nemocí. „Mé drahé děti, svatá Filoména má 
u Boha velkou moc a nadto má laskavé srdce. 
Modleme se k ní často a s velkou důvěrou! Její 
panenství a šlechetnost, s jakou přijala své 
hrdinné mučednictví, ji učinily ochotnou vůči 
Božímu hlasu – nyní zase On jí neodepře nic, 
oč Jej žádá!“ tolik sv. Jan Maria Vianney. Co 
dodat víc? Snad jen: „Svatá Filoméno, oroduj 
za nás!“ 

                                                                                                           

Kateřina Cubrová

VINOBRANÍ,

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

pořádá

BAZÁREK
dětského oblečení od 0-10 let (podzim – zima)

30 ks na osobu 

Co: Kočárky, postýlky, kola, autosedačky, vaničky, hračky, chodítka 

        a dětské boty, lyže zimní potřeby…  

Kde: Křesťanské středisko HUTNÍK, ul. Revoluční, Třinec

příjem věcí: 17.9.2018   od   9:00 do 17:00

prodej věcí:  18.9.2018 od   9:00 do 18:00

  19.9.2018 od   12:00 do 17:00

Za každý kus oblečení vybíráme 1Kč a za kočárek, sedačku, kola, trojkolky… 10 Kč. 

Přineste pouze vyprané, čisté, nepoškozené věci. Komplety sepnout spínacím špendlíkem.

a

výdej věcí:

Eva Kirchner



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

v měsíci v 10.00 hodin.
růžence.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§Poslední neděle v měsíci - Mariánské 
večeřadlo.

a

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Nedělní liturgie
v prosinci

Pořad bohoslužeb v prosinci

Úmysly apoštolátu 
modlitby – prosinec 2014

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

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

a

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

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

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

Slavnost Narození Páně

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

z vigilie Slavnosti Narození Páně - 15.30 
česko-polsky.

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

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

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

+ Pondělí 28.12.2015 – svátek sv. Mláďátek, 
mučedníků.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nedělní liturgie 

v lednu

Pořad bohoslužeb v prosinci

Pořad bohoslužeb v prosinci
+ Poslední neděle v měsíci - Mariánské

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

s dalšími farnostmi v naší zemi za český 
národ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Příští číslo MOSTu 

vyjde 7. října 2018. 

Příspěvky můžete zasílat 

do 25. září 2018.

Nebeský Otče, 
kladu před tebe celý dnešní den a ve 

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

Všeobecný úmysl: 
Mladí lidé v Africe
Aby mladí lidé afrického světadílu 

měli přístup ke vzdělání a práci ve 
vlastní zemi.

Národní úmysl: Za odvahu ke 
každodennímu následování Pána 
i přes opakující se poklesky a nedo-
konalosti (srv. Žl 137/136).

Svatý Františku Xaverský, oroduj za 
nás!

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, 
oroduj za nás!

22. neděle v mezidobí (2.9.)
1. čtení: Dt 4,1-2.6-8; 2. čtení: Jak 1,17-
18.21b-22.27; Evangelium: Mk 7,1-8.14-
15.21-23
Žalm: odp. Hospodine, kdo smí 
prodlévat ve tvém stánku?
ref. Prawy zamieszka w domu Twoim 
Panie.

23. neděle v mezidobí (9.9.)
1. čtení: Iz 35,4-7a; 2. čtení: Jak 2,1-5; 
Evangelium: Mk 7,31-37
Žalm: odp. Duše má, chval Hospodina!
ref. Chwal duszo moja Pana, Stwórcę 
swego.

Poutní slavnost sv. Alberta (16.9.)
1. čtení: Mdr 2,12a.17-20; 2. čtení: Jak 
3.16-4.3; Evangelium: Mk 9,30-37
Žalm: odp. Pán, mě udržuje naživu.
ref. Pan podtrzymuje całe moje życie.

Výročí Posvěcení třineckého 
farního kostela (23.9.)
1. čtení: Iz 56,1,6-7; 2. čtení: Ef 2,19-22; 
Evangelium: Lk 19,1-10 
Žalm: odp. Proudy bystřin jsou k radosti 
Božímu městu, přesvatému stánku 
Nejvyššího.
ref. Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja.

26. neděle v mezidobí (30.9.)
1. čtení: Nm 11,25-29; 2. čtení: Jak 5,1-6; 
Evangelium: Mk 9,38-43.45.47-48
Žalm: odp. Hospodinovy příkazy jsou 
správné, působí radost v srdci.
ref. Nakazy Pana są radością serca.

27. neděle v mezidobí (7.10.)
1. čtení: Gn 2,18-24; 2. čtení: Žid 2,9-11; 
Evangelium: Mk 10,2-16
Žalm: odp. Ať nám Hospodin žehná po 
všechny dny našeho života.
ref. Niechaj nas zawsze Pan Bóg 
błogosławi.

+ Neděle 2.9.2018 – 22. neděle v me-

zidobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 

polsky.
+ Pátek 7.9.2018 – první pátek v měsíci.
+ Sobota 8.9.2018 – svátek Narození 

Panny Marie.
+ Neděle 9.9.2018 – 23. neděle v me-

zidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 

česky; poděkování za letošní úrodu.
+ Pátek 14.9.2018 – svátek Povýšení 

svatého kříže.
+ Sobota 15.9.2018 – Slavnost Panny 

Marie Bolestné; spolupatronky třinec-

kého farního kostela.
+ Neděle 16.9.2018 – Slavnost sv. 

Alberta, patriarchy jeruzalémského, 

hlavního patrona třineckého farního 

kostela; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 

polsky; farní pouť.
+ Pátek 21.9.2018 – svátek sv. Matouše, 

apoštola a evangelisty.
+ Neděle 23.9.2018 – Slavnost Výročí 

posvěcení třineckého farního kostela; 

6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky.
+ Pátek 28.9.2018 – Slavnost sv. 

Václava, mučedníka, hlavního patrona 

českého národa.
+ Sobota 29.9.2018 – svátek sv. 

Michaela, Gabriela a Rafaela, archan-

dělů.
+ Neděle 30.9.2018 – 26. neděle v me-

zidobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 

polsky.
+ Pátek 5.10.2018 – první pátek v mě-

síci.
+ Neděle 7.10.2018 – 27. neděle v me-

zidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 

česky.
+ Každou neděli půl hodiny před 

večerní mší svatou je adorace Nej-

světější Svátosti Oltářní a svátostné 

požehnání.
+ Poslední neděli v měsíci - Mariánské 

večeřadlo. 
+ Každý 28. den v měsíci se modlíme 

spolu s ostatními farnostmi v naší zemi 

za český národ.
+ V průběhu týdne mše svaté začínají 

v 6.35 a 17.00 hodin. V pondělí, středu, 

pátek – ranní česky, večerní polsky. 

V úterý, čtvrtek, sobotu – ranní polsky, 

večerní česky. 

Nedělní a sváteční 

liturgie v záøí
Pořad bohoslužeb v září

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Apoštolát modlitby
září 2018

 

+ 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 Ol-

tářní.
+ Každý pátek po ranní mši svaté a po 

večerní mši svaté vyjma prvního pátku a 

pátků v postní době je výstav Nejsvětější 

Svátosti Oltářní s modlitbou Korunky 

k Božímu Milosrdenství.
+ 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.

most


