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Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v Judské poušti: "Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské." To je ten, 
o němž je řečeno ústy proroka Izaiáše: `Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!´

Jan Křtitel
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Ad multos annos
Tak jsme se, milí čtenáři, dopracovali 

k třístému číslu našeho farního časo-
pisu. Latinskými slovy pronášenými 
k přípitku, která znamenají „na mnohá 
léta“, jsme toto krátké zamýšlení uved-
li. Symbolicky 300. vydání MOSTu 
připadlo na prosinec, a tak s novým 
rokem, od ledna 2019, můžeme vkročit 
do další stovky. Kolik těch dalších - 
„mnohých“ - let ještě bude, záleží 
samozřejmě také na Vašem zájmu 
o farní časopis. Máme teď na mysli 
zájem o to farní časopis nejen číst, ale 
třeba i podílet se na jeho tvorbě. A tak 
jsme velice vděční alespoň těm pár 
farníkům, kteří pravidelně zasílají své 
příspěvky, ať už své básně, příspěvky 
na dětskou stránku či duchovní za-
mýšlení, ale samozřejmě i těm, kteří se 
občas podělí třeba o své zážitky 
z poutě, dovolené, duchovních cviče-
ní… Přesto jsme si jistí, že Váš 
potenciál je mnohem větší a mohli 
byste i Vy (ano, třeba zrovna ty, milý 
čtenáři či čtenářko) „to zkusit“. 
Nakonec i my, jako redaktoři jsme 
vlastně začínali od nuly, bez zkuše-
nosti, na koleně… Postupně jsme se 
dopracovali k určité úrovni časopisu, 
jejíž kvalitu můžete však posoudit 
pouze Vy – čtenáři.

Tři stovky… Je to hodně či málo? 
Samozřejmě záleží na tom, o co se 
konkrétně jedná a také na úhlu 
pohledu. Třeba za tři sta korun si 
v dnešní době toho moc nekou-
píte, ale jinak to vidí úspěšný 
podnikatel, zaměstnanec v lukra-
tivním oboru a jinak třeba někteří 
důchodci, nezaměstnaní či bez-
domovci… Tři sta čísel farního 
měsíčníku, to je 25 let jeho 
existence, podle nás není málo. 
Nejsme si jistí, ale asi jsme jedno 
z nejdéle vycházejících periodik 
v našem regionu a možná bychom 
mohli usilovat i o prvenství mezi 
farními zpravodaji a časopisy 
v naší zemi, ať už by se jednalo 
o pravidelnost, kvantitu a snad 
i obsah jednotlivých čísel, který se 
snažíme udržet na přijatelné 
úrovni.  

Na tomto místě bychom mohli 
přinést statistické údaje např. 
o množství vydaných kusů, celko-
vém počtu stran, vynaložených 
prostředků na jednotlivé číslo 
MOSTu atd., ale v tom to přece 
není, nakonec toto si můžete 
spočítat sami. Raději bychom 

získávali od Vás zpětnou vazbu – je pro 
Vás MOST přínosem, přináší Vám 
informace, které jste nezískali jinde, 
měli byste nějaké nové nápady – na 
rozhovor se zajímavým respondentem, 
na přiblížení určitého méně známého 
poutního místa, na nějaký nový cyklus 
(obdoba někdejších „Známe poklady 
své víry?, „Křesťanská symbolika“,…) 
apod.? My sami hledáme, oslovujeme, 
přemýšlíme, ale věřte, že po 25 letech 
snad nejde přímo o tzv. „vyhoření“, ale 
spíše občas upadáme do určité rutiny 
a některé věci kolem sebe někdy ani 
nezaregistrujeme. Na druhou stranu 
jsme tak trochu „profesionálně defor-
movaní“ a skoro všechno dění v církvi, 
v diecézi, ve farnosti poměřujeme 
zorným úhlem – dáme to do MOSTu, 
bude to někoho zajímat, bude to 
v souladu s učením církve…? 

Ad multos annos, na zdraví, na 
život… Žádná blahopřání jsme k ju-
bileu MOSTu zatím nedostali, asi 
nedostaneme a na žádné gratulace 
nečekáme. MOST přece není naše 
soukromé vlastnictví, ale patří Vám 
všem – třineckým farníkům. Z naší 
strany děkujeme Pánu, za jeho pomoc, 
podporu, požehnání a z Vaší strany pro-
síme o modlitbu a duchovní podporu 
do těch dalších „mnohých“ let.

Redakce

Synáčku, zabijou Tě, už to vím,

když hledím do Tvých očí o Zmrtvýchvstání sním.

Jsi mé všechno a já Tvá matka,

Tvá krása je tak sladká, bez viny

a ruce máminy kochají se, nabažit se nemohou,

jen Ty mne držíš na nohou.

Zabijou Tě a zradí i ti, jenž Tě mají rádi,

a ukřižují na dřevo, místo hříchu,

aby ukojili svoji pýchu.

Hladím Tě, můj miláčku a slzy štěstí polykám,

že podstoupíš to na věky a už se stalo.

Tak spi, odpočívej, Ježíšku, u srdce matky,

začínají svátky Tvého narození...

však jen málokdo se změní.

AVE

Rudinec Stanislav

a

a

U jesliček

Betlémské světlo
2018

Betlémské světlo se bude přivážet 
v neděli 16. prosince. V následujícím 
týdnu bude předáváno a rozváženo po 
okolí. V samotném Třinci bude mož-
nost si odnést světlo v pátek 21. pro-
since. Od 9:00 bude ve vestibulu 
Magistrátu města Třinec do konce 
úředních hodin - 16:00. Odpoledne od 
14:00 do 19:00 hodin v Městském 
informačním centru - Knihovna 
Třinec, kde budou mít skauti tvořivé 
dílny pro děti - výroba lucerničky pro 
Betlémské světlo. To si ve vlastnoručně 
zhotoveném výrobku pak odnesou 
domů. Od pátku bude rovněž i na 
farním úřadě v Třinci, vždy v době od 
10:00 do 18:00 hodin až do Štědrého 
dne, kdy bude slavnostně přineseno na 
mši svatou v 15:30. Tak jako v mi-
nulých letech bude po závěrečném 
požehnání možnost si připálit plamí-
nek do svých lamp a luceren.

za třinecké skauty Kivi

O čtení Písma
svatého

V Písmu svatém je třeba hledat 
pravdu, a ne výmluvnost. Celé Písmo 
svaté se musí číst v tom duchu, 
v kterém bylo napsáno. Máme proto 

v Písmu hledat spíš užitečnost, 
než ozdobnost mluvy. A stejně 
rádi máme číst knihy nábožné 
a prosté, jako učené a hluboké. 
Nehleď na pověst autora, měl-li 
malé či velké literární vzdělání, 
ale spíš ať tě ke čtení přitahuje 
láska k ryzí pravdě. Neptej se, kdo 
to praví, ale dbej na to, co se praví. 
Lidé pomíjejí, ale Hospodinova 
věrnost je věčná (Ž 117,2). Bůh 
k nám mluví různými způsoby 
i bez lidské zásluhy. Naše vše-
tečnost nám často bývá překážkou 
ve čtení Písma, chceme-li chápat 
a zkoumat něco, co bychom měli 
v prostotě přejít, když na to 
nestačíme. Chceš-li načerpat uži-
tek, čti pokorně, prostě a s vírou; 
a nikdy nechtěj slout učencem. 
Rád se ptej na výroky světců 
a mlčky je poslouchej; a važ si 
příkladů starších, neboť se neuvá-
dějí bez příčiny.

Tomáš Kempenský,
 O následování Krista
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Dne 18. května oslaví své krásné, kulaté životní 
jubileum naše milá kamarádka 

a redakční kolegyně Hanka Worková. 

Dovol nám milá Haničko, abychom se připojili 
k řadě gratulantů a popřáli Ti slovy 

Mojžíšovými:

Ať Hospodin Ti žehná a chrání Tě,

ať Hospodin rozjasní nad Tebou 

svou tvář a je Ti milostiv,

ať Hospodin obrátí k Tobě svou tvář

a obdaří Tě pokojem.

Všechno nejlepší, milá Haničko, přejeme my 
všichni redakční kolegové! VIVAT! 

Minulý týden jsem procházel okolo 
výlohy jednoho z obchodů (to již v ob-
chodní síti propukla předvánoční 
hysterie) a padl mi do oka nápis 
„U nás máme nejbohatší vánoce“. 
Okamžitě mi hlavou proběhla myšlen-
ka „to je ale blbost“. Vzhledem k tomu, 
že v rámci „buď fit“ jsem se ještě ně-
jakou dobu procházel naším městem, 
měl jsem čas a prostor přemýšlet 
o tom, proč jsem toto tvrzení tak rázně 
zamítl. Čím lze poměřovat bohatství 
Vánoc? Mysleli obchodníci tím slovem 
„nejbohatší“ to, že mají největší tržby, 
nejširší nabídku, nejvyšší ceny, … ???  
Všichni asi víme, v čem všechny ty 
marketingové slogany spočívají, ale 
otázka na nejbohatší Vánoce zůstává. 
A přitom odpověď je tak jednoduchá. 
Nejbohatší Vánoce jsou u nás, u křes-
ťanů, v Církvi, v našem kostele, v na-
šich křesťanských domovech. Vždyť 
přece Bohem Otcem darovaný Jeho 
prvorozený Syn je darem nad dary. 
Tento dar darů nelze vyvážit žádným 
světským bohatstvím. Tímto nesmír-
ným darem byli a jsou obdarováni 
všichni lidé bez rozdílu, ale mnozí 
tento dar odmítli přijmout, anebo jej 
přijali, ale pak (podle svého mínění) 
„dospěli, vyrostli“ a dar Božího Syna 
zahodili a zavrhli. Je pro ně těžké 
uchovat si na svět pohled dětskýma 
očima, radovat se z každé, i té 
nejmenší, figurky v jesličkách, z na-
zdobeného stromečku, cinkajících 
rolniček, vonících františků a třeba 
i dobrého smaženého kapra a bram-
borového salátu. Stydí se být jako děti, 
aby mohli vejít do Božího království. 
A ruku v ruce s odmítnutím Vánočního 
poselství se vytrácí jejich víra, pokud 
vůbec nějakou měli, a začnou odmítat 
i poselství Velikonoc – odmítají Ježí-
šovu spásnou oběť a její ovoce ve 
svátostech Církve a radostnou zvěst 
o zlomení moci Odpůrce – Satana, 
zprávu o svém vlastním vykoupení! 
Pak je marné volat ústy Církve „ne-
bojte se“, marné je andělské zvěsto-
vání: „Radujte se, pokoj vám, lidé 
dobré vůle, dnes se vám narodil 
Spasitel, Kristus Pán“. Do světa se 
vkrádá a sílí všudypřítomný strach – 
z chudoby, ze ztráty společenské pres-
tiže, z lidí odlišných kultur, ze stáří 
a nemoci, z budoucnosti… Škoda! Lidé 
se pachtí za vším možným a nechtějí 
přijmout na vědomí, že stačí pouze 
natáhnout ruku a navážit si živou 
vodu, kterou nám Hospodin nabízí 
zcela zdarma. My jsme ještě, díky 

Meditace kolem Vánoc
Hospodinu, tak docela světským 
svodům nepodlehli, a tak si chraňme 
a uchovávejme to bohatství, které nám 
bylo předáno našimi předky, je nám 
hlásáno učitelským a prorockým úřa-
dem Církve a hmatatelně je zpří-
tomňováno jejím úřadem kněžským. 
Povzbuzujme se vzájemně, abychom 
radostné poselství dokázali světu pře-
dávat svým příkladem, abychom svět 
dokázali doslova nakazit naší radosti 
z narození Ježíše Krista!

Doba vánoční je také o koledách. 
Teď nemám na mysli koledníky, kteří 
obcházejí domovy, ale vánoční písně 
a pastorely. Mnohé z nich jsou radost-
né a veselé, tak jak době vánoční 
přísluší. Ale nemálo z nich je nostal-
gických, molových, někdy až smut-
ných. Proč? Jsou to zejména ty, které 
nám vyprávějí příběh chudé Matičky, 
která nemá ani čím by přikryla zimou 
třesoucího se Ježíška. Je to o dobyt-
čatech, která musí svým dechem 
Ježíška zahřívat, je to o chudých jes-
lích a seně, kde je uložen Král - Pán 
všech tvorstva. Mě však napadlo podí-
vat se na vánoční nebe (nikoli oblohu), 
ale na nebešťany, kteří se loučí s Bo-
žím Synem sestupujícím na zemské 
nížiny, aby zachránil padlé lidstvo. Je 
to Bůh Otec, který svého Syna na zem 
posílá a Syn, který je poslušný svému 
Otci. Smutná chvíle loučení. No přiz-
nejme si to, měli bychom náladu v tuto 
chvíli jásat a radovat se? Andělé svým 
chvalozpěvem provolávají slávu Bohu 
na výsostech a přejí pokoj lidem dobré 
vůle, ale k radosti a veselosti má důvod 
především člověk, ke kterému se sklo-
nil vznešený Spasitel, od této chvíle si 
může být vědom, že se blíží jeho 
vykoupení, proto se může vzpřímit 
a pozvednout hlavu a vysmát se smrti, 
jejíž vláda se začíná krátit. Jistě, to 
všechno je moje fantazie, v oslaveném 
nebeském světě není místo pro smutek 
a žal, natož pro prozpěvování nějakých 
smutných melodií. A pokud se vám 
bude nějaká vánoční koleda zdát příliš 
smutná, hledejte příčinu u sebe, ve 
stavu své vlastní duše. Nebude-li 
všechno v pořádku, spěchejme k Hos-
podinu, vždyť jenom v něm je naše ra-
dost, On je naše pomoc a štít a molové 
tóny našeho vlastního života se pak 
pozvolna začnou měnit ve zvučné 
„Gloria! Hosana! Aleluja!“

Požehnané svátky vánoční!

Stanisław Janczyk

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 XVIII. ročníku budeme 
mít možnost udělat radost klientům 
Domova pro seniory Třinec - Sosna 
a Nýdek.

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

Domov Sosna

Oblečení: 
+ dámská a pánská trička, krátký i dlou-

hý rukáv, bavlněná, barevná, vel. 
M-XL

+ dámské a pánské ponožky, kopýtka, 
vel. 39-45

+ dámské a pánské tepláky, vel. M-XL
+ dámské papuče, s pevnou patou, vel. 

39-41

Drogerie:
+ dámské a pánské šampony, sprchové 

gely
+ tělová mléka, krémy
+ dámské a pánské deodoranty 
+ masážní gely a oleje
+ sudokrémy – antiseptický ochranný 

krém

Ostatní:
+ nástěnné obrázkové kalendáře na rok 

2019
+ oplatky, měkké perníky, Brumíky, 

čokolády (bez ořechů), cukroví, pims 
čoko piškoty

+ káva instantní i turek
+ malé džusy - např. kubíky, jupíky, 

hello

Domov Nýdek

Vitamínový balíček nebo nějaký 
multivitamínový přípravek (ideálně pro 
seniory) 52x.

Za všechny Vaše dary jménem klientů 
děkujeme a v případě Vašich dotazů 
k této akci se můžete obrátit na Pavlu 
Golasowskou, tel: 604 223 971.

a

a

a

VÁNOČNÍ STROM
2018                 
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Farní pouť 2018
Letošní pouť, která byla dvoudenní, 

jsme zahájili brzkým ranním odjezdem 
v den svátku svatého Václava. Duchov-
ním otcem zájezdu více než čtyř desítek 
farníků, nejen z naší farnosti, byl otec 
Jindřich Lorisz z nedaleké Vendryně. Po 
společné ranní modlitbě nás Tomáš 
Kyvalský, coby vedoucí zájezdu, sez-
námil s harmonogramem pouti a s prv-
ním cílem naší cesty – poutním místem 
v Rajhradě, kam jsme v krátkém čase 
dojeli. V tomto malebném městečku 
jsme však nezavítali do Benediktinského 
opatství, ale navštívili jsme Kongregaci 
Sester Těšitelek Božského Srdce Ježí-
šova. 

Zakladatelkou této smírné kongregace 
byla Matka Roza Vůjtěchová (1876-
1945) a její stanovy byly schváleny 
v roce 1915. Posláním této kongregace je 
mírnit bolest Srdce Ježíšova a vlastní 
láskou mu nahrazovat odmítanou lásku. 
Sestry obětují celý svůj život, zvláště pak 
své kříže a těžkosti, vše, co je zarmucuje 
a pokořuje, s úmyslem podávat smír – 
náhradu za hříchy a napomáhat tak 
obrácení hříšníků. Hlavní náplní půso-
bení a služby sester je péče o těžce 
nemocné a jejich příbuzné. V současné 
době žijí v klášteře spíše starší sestry. 
Podle svých sil pomáhají, kde je třeba – 
navštěvují opuštěné lidi, doprovázejí 
umírající v hospici sv. Josefa, starají se 
o své nemohoucí spolusestry nebo pe-
čují o dům a zahradu. Mladší sestry 
pracují v Domově pro seniory, v hospici, 
katechizují, působí při výchově mládeže 
i ve farní pastoraci..., ale především se 
sestry za tento svět modlí a v tichu 
obětují. Kostel Božského Srdce Ježíšova 
je místem bohoslužeb, které navštěvují 
i mnozí rajhradští věřící. 

Jelikož slavíme v tomto roce i sto let 
od vzniku samostatného Českoslo-
venska, jeli jsme sem, abychom uctili 
ostatky našeho posledního panovníka 
na českém trůně, potažmo celé mo-
narchie, bl. Karla I. Habsburského. Ve 
velice obtížné době 1. světové války 
zůstal věren křesťanské víře a jakoukoliv 
formou mírnil útrapy celé své říše. 
Nepochopen generály a vládci jiných 
mocností, byl zbaven svého trůnu, došlo 
k rozpadu monarchie a nakonec s celou 
rodinou byl nucen žít ve vyhnanství. Zde 
se svěřil své manželce Zitě, že cítí, jako 
by Bůh od něho požadoval oběť života 
pro záchranu jeho národů: „Jsem při-
praven tuto oběť přinést“. Při jedné 
cestě do města Funchal pro dárky 
k narozeninám syna se nachladil a mu-
sel ulehnout se zápalem plic. Při 
bolestném umírání se hodně modlil 
a obětoval: „Musím tolik protrpět, aby 
mé národy znovu našly cestu k sobě“. 

Tato životní pouť se stala podnětem, aby 
se do kláštera k sestrám Těšitelkám, kte-
ré jsou si v mnohém podobné, dostaly 
ostatky posledního českého panovníka.

V klášterním kostele Božského Srdce 
Páně nás uvítala sestra Hyacinta Horká, 
provinciální představená. Seznámil 
jsem poutníky s životopisem bl. Karla 
a pak sestra Benedikta Chlumová, 
vypráví o řádu, o zakladatelce kláštera, 
o současném stavu a poskytovanými 
službami, které vykonávají a zajišťují. 
Pak nám sestry ukázaly prostory hos-
pice sv. Josefa, zahradu, a nakonec jsme 
navštívili i zdejší cukrárnu, kterou stej-
ně jako Hospic sv. Josefa provozuje 
Diecézní charita Brno. V mezičase, kdy 
většina poutníků ochutnávala speciality 
cukrárny, mladší účastníci poutě navští-
vili seniory v jídelně a „snad“ je potěšili 
zazpíváním několika křesťanských a li-
dových písní.

Druhým cílem a místem, kde jsme 
i přenocovali, byl Premonstrátský 
Klášter v Želivě. Tento krásný klášterní 
komplex budov situován v prostředí 
Českomoravské vrchoviny na soutoku 
řeky Želivky s Trnávkou, byl založen 
v roce 1139 pražským biskupem Ottou 
a českým knížetem Soběslavem. A jak to 
už v historií bývá za dobu existence byl 
několikrát vypleněn a vypálen. Sou-
časná podoba kláštera se datuje od roku 
1914, kdy byl komplex částečně opraven 
po požáru. V roce 1950 byl klášter 
komunisty zrušen a byl zde zřízen 
internační tábor pro kněze a řeholníky. 
Od roku 1957 až do roku 1992 zde byla 
psychiatrická léčebna. V roce 1991 byl 
klášter vrácen zpět premonstrátům. 
Vedle budovy samotného kláštera se 
nachází krásný kostel Narození Panny 
Marie a nádvoří uzavírá ještě úřednický 
dům, opatství a Trčkův hrad (ten jako 
jediný objekt ještě není obnoven). V ob-
jektu budovy opatství se v současné 
době nachází hotel a místní pivovar 
s restaurací. Tradice vaření piva začíná 
už ve 14 století a v současné době je 

možnost pivovar navštívit a ochutnat až 
6 druhů piva.

Když jsme dorazili na místo samotné, 
přivítalo nás krásné počasí a překvapivě 
velká skupina turistů (poutníků). Po uby-
tování v krásných hotelových pokojích 
jsme se rozdělili na dvě skupinky podle 
zájmu. Jedni zamířili na exkurzi do 
tamního pivovaru a druzí na exkurzi 
konventu kláštera a kostela. O pivě zde 
psát nebudu, ale zmíním se o věci, která 
se mně osobně nejvíce vryla do paměti. 
Jak jsem už uvedl v roce 1950 byl 
v klášteře zřízen internační tábor. Pro 
mladší z nás poutníků věc nepřed-
stavitelná a neznámá. A přece není to 
tak dávno, co byla potlačována svoboda 
slova projevu, a hlavně náboženská 
svoboda. Těch 464 jmen kněží a ře-
holníků, které jsou vypsány na pamětní 
desce v klášteře vnáší do srdce pokoru, 
smutek a hlavně obavu, zdali ten náš 
svět a okolní společnost nespěje k ně-
čemu podobnému. Když trestně stíhaný 
člověk může být premiérem republiky 
a národu je to „jedno“. A kolik křesťanů 
ve volbách tohoto člověka podpořilo 
a souhlasí s jeho hnutím!? …

Pro zajímavost, mezi jmény na pa-
mětní desce je uvedeno například jméno 
kardinála Františka Tomáška, arci-
biskupa Karla Otčenáška i jméno tři-
neckého faráře otce Emila Kuly (působil 
v Třinci v letech 1939-46). V klášteře 
najdeme i pamětní desku opata Víta 
Bohumila Tajovského, který byl odsou-
zen za velezradu a vězněn komunisty 
a byl úzce spjat i s P. Josefem Toufarem. 

Po ukončení prohlídek následovala 
mše svatá v kostele Narození Panny 
Marie a po ní společná večeře v místní 
restauraci. Večer jsme se pak v kostele 
setkali při společné modlitbě a čtení 
všech 464 jmen internovaných kněží 
a řeholníků. Tichý, prázdný a setmělý 
kostel navozuje zklidnění, uvolnění 
a bezpečí, k adoraci tak potřebné 
prostředí a pocit. Hudebními vstupy, 
přímluvnými modlitbami, litaniemi, 
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Milí přátelé Pomoci Těšínského 
Slezska, i v letošním roce se koná sběr 
dárků pro děti a seniory na Ukrajině. 
Již třináct let nám pomáháte udělat 
radost druhým. Za tu dobu jsme 
společně doručili na Ukrajinu přes 
10 000 dárků. Zpočátku jsme obdaro-
vávali pouze děti, později jsme si 
uvědomili, že pomoc potřebují také ti 
nejstarší, a tak jsme začali vozit dárky 
i pro seniory. Nyní se vlivem politické 
situace zaměřujeme i na děti vojáků. 
Muži jdou bojovat mnohdy nedobrovol-
ně, z boje se vrací často zranění a někdy 
se bohužel nevrátí vůbec. Mnohé děti 
tak zůstávají osamoceny a bez finanč-
ních prostředků. Věřte, že každá malič-
kost, která je darována, zde udělá 
obrovskou radost, vždyť mnozí z těch, 
kteří jsou obdarováni, tak dostanou 
svůj první dárek v životě. Politická 

Dárky pro děti a seniory na Ukrajině 2018
situace na Ukrajině je velmi proměnli-
vá, avšak naším přáním je i nadále 
pomáhat a dělat radost lidem, kteří to 
opravdu potřebují.         

Proto jsme se i letos rozhodli sbírat:

! nové i starší, avšak plně funkční 
hračky

! školní potřeby

! toaletní potřeby (kartáček, zubní 
pasta, pevné mýdlo)

! finanční prostředky

Všechny hračky, dary i finanční pro-
středky odvezou na Ukrajinu skupiny 
dobrovolníků, kde je za spolupráce 
tamějších sborů zabalí a rozdají dětem 
ze sociálně slabých rodin, dětem z dět-
ských domovů, dětem vojáků a senio-
rům s největší potřebou. Za finanční 
prostředky budou nakoupeny potravi-

ny, ale také školní a hygienické pro-
středky.

Jestliže se i vy rozhodnete přispět 
věcným nebo finančním darem, můžete 
nás navštívit či kontaktovat na kterém-
koli ze sběrných míst, které najdete na 
www.pomoctesinskehoslezska.cz a také 
v Charitě Třinec, M. Bezecná, tel. 
724 257 219. 

V případě, že se rozhodnete pro 
finanční podporu, je možné zaslat 
peníze přímo na účet spolku Pomoci 
Těšínského Slezska: 183153869/0300 
s variabilním symbolem 2018. Potvr-
zení o daru pro daňové účely můžete 
získat od 500 Kč. V případě zájmu 
uveďte při platbě Vaši adresu.

Sběr probíhá do 30. 12. 2018. Za 
veškeré hračky, školní i hygienické 
pomůcky, finanční dary i dárky dě-
kujeme.

osobními prosbami a díkuvzdáními se 
odevzdáváme do rukou Páně. Samo-
zřejmě že by se dalo rozjímat neskonale 
dlouho, musíme ovšem pamatovat, že 
zítra pokračujeme k dalšímu cíli naší 
pouti. O půl desáté opouštíme barokně 
přestavený kostel v 18. století archi-
tektem Janem Blažejem Santinim.

Druhý den jsme se po dobré snídani 
vydali v doprovodu otce premonstráta 
Petra Palušáka, farního vikáře, na míst-
ní hřbitov. Zapálením lucerny, polo-
žením věnce a modlitbou u opatského 
hrobu, vzpomínáme na obtížný život 
opata Bohumila Víta Tajovského, ale 
nejen jeho. Vracíme se zpět před 
klášterní kostel, pořizujeme společnou 
fotografii a předáváme upomínku na 
nás poutníky pro všechny řeholní bratry 
premonstráty.

Pak jsme už vyrazili do samotného 
geometrického středu České republiky, 
vesničky Číhošť. To ale nebyl hlavní 
důvod naší poutě. S Číhoští je spojeno 
jméno P. Josefa Toufara a také tzv. 
Číhošťský zázrak. Na místě nás vítá paní 
Kovandová, která byla naší průvodkyní 
i v klášteře Želiv. Návštěvu tohoto 
poutního místa jsme zahájili bohosluž-
bou ve zdejším kostele Nanebevzetí 
Panny Marie. Po společné modlitbě 
a seznámením se s životem a působením 
P. Toufara, každý využil možnost 
shlédnout výstavu v muzeu ve farní 
budově věnovanou právě jeho životu, 
působení a mučednické smrti. A jak to 
celé začalo?   

„Psal se rok 1949 a v číhošťském 
kostele Nanebevzetí Panny Marie byla 
sloužena mše svatá. Století se blížilo ke 
svému zlomu a do Štědrého dne chybělo 
13 dní. Sváteční nálada pomohla čí-

hošťským věřícím ještě citlivěji při 
bohoslužbách vnímat nenadálé pohyby 
oltářního kříže, který se vychyloval 
o celých 45°. Tento jev pozorovalo deva-
tenáct zdejších farníků. Pohyby křížku 
se opakovaly ještě několik dalších dnů. 
Zpráva o zázraku se rychle rozšířila a do 
Číhoště přijíždělo velké množství věří-
cích i církevních hodnostářů.“ 

To se však nelíbilo komunistickému 
režimu, kteří P. Toufara v lednu roce 
1950 unesli, bezmála měsíc brutálně 
vyslýchali a nutili k falešnému přiznání 
a zradě kněžského slibu. V únoru roku 
1950 umírá na následky mučení ještě 
před soudním procesem. Byl pohřben 
pod jiným jménem na hřbitově v hro-
madném hrobě v Praze-Ďáblicích. Až 
v roce 2014 se podařilo jeho ostatky 
najít a v roce 2015 byly převezeny zpět 
do Číhoště a uloženy ve zdejším kostele. 

Co na závěr? Chtěl bych poděkovat 
především otci myšlenky „znovuzave-
dení“ poutních zájezdů v naší farnosti 
Tomáši Kyvalskému, který celou pouť 
připravil a naplánoval, dále otci Jindři-
chovi Loriszovi za duchovní vedení celé 
pouti, paní Smelíkové za zhotovení 
věnce a všem poutníkům, kteří se 
rozhodli, že pojedou. Myslím si, že to 
stálo za to a připomněli jsme si kousek 
naší nedávné a nevalné historie. Pevně 
doufám, že nám zachováte přízeň, 
a v příštím roce určitě opět navštívíme 
další hezké poutní místo. Můžeme již 
nyní prozradit, že by se mělo jednat 
o Bílou Vodu a Zlaté Hory. Tento článek 
ukončím modlitbou, a to slovy druhé 
sloky svatováclavského chorálu: „Ty 
jsi dědic české země, rozpomeň se na 
své plémě, nedej zahynouti nám 

ni budoucím, svatý Václave! Kriste, 
eleison.“

Za účastníky farní poutě sepsal 
Wiesław Wania 

P. S.: K těmto vzpomínkám bych chtěl 
doplnit, že 30. září 2018, v den po 
návratu z naší poutě, zemřel ve věku 95 
let vyšetřovatel Ladislav Mácha, který 
P. Toufara krutým mučením utýral až 
k smrti. Dovoluji si po vzoru bl. Karla 
a B. V. Tajovského říci: „Odpustit ano, 
ale zapomenout ne“ a určitě i P. Toufara 
– „Věčné odpočinutí dej mu Pane“.

Kivi
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BOJUJ PROTI POKUŠENÍ.

NECHTĚJ TO, CO TVOJE NENÍ!

Rébus

NOVÝ ZÁKON 

– KNIHOVNA

K DOPLNĚNÍ
Bible je sbírkou mnoha knih. Skládá se ze 

dvou velkých částí – Starého a Nového 
zákona. V této knihovně najdeš všechny knihy 
Nového zákona, ale některým chybí název. 
Zkus doplnit prázdné hřbety knih. Pro 
správné názvy využij nápovědu pod knihov-
nou, nebo si vezmi na pomoc Bibli.

1. Soluňanům, Skutky apoštolů, JAN, 
Filipanům, 3. Janův, 1. Petrův, 2. Soluňanům, 
MAREK, 2. Korinťanům, 1. Janův, Filemo-
novi, 2. Petrův, MATOUŠ, Kolosanům, Zje-
vení sv. Jana, 2. Timotejovi

VĚTY 

Z NOVÉHO

ZÁKONA

„Boží slovo je plné života a síly,“ čteme 
v listu Židům. Můžeš si ověřit, zda Boží slovo 
znáš. Spoj správně začátky (v levém sloupci) 
a konce biblických vět (v pravém sloupci). Do 
prázdného kroužku vpravo dopiš takové číslo, 
aby obě části byly číslovány stejně.
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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

MO KDU – ČSL Třinec 
si Vás dovoluje pozvat na tradiční 

VINOBRANÍ, 
které se bude konat 

v sobotu dne 20. října 2018 v 18 hodin 
v KD Czytelnia ve Vendryni. 

Vstupné 290,- Kč.
Hudba, skvělý program i občerstvení zajištěno. 

V ceně vstupenky je večeře a přípitek vínem
ze sklípku z jižní Moravy.

Vstupenky jsou k dostání u Pavly Golasowské 
(email: p.golasowska@centrum.cz, 

tel: 604 223 971) nebo Kateřiny Cubrové 
(email: cubrova.katerina@seznam.cz, 

tel: 731 147 854). Objednávky vstupenek
přijímáme nejpozději do 13. 10. 2018.

Prosba

Sháníme vosk na výrobu svíček 
v rámci dílen s mládeží, které jsou 

plánované 9.11.2018.

Máte-li staré nepotřebné svíce, 
prosím o kontakt na 

tel.: 777 336 417, 

e-mail: 
Lucyna.mokroszova@seznam.cz

Předem moc děkujeme!

Oznámení
Vážení rodiče, vzhledem k tomu, 
že se na ZŠ Slezská Třinec (6. ZŠ) 

nenašlo dost dětí ochotných 
chodit na hodiny náboženství, 
dovoluji si vám oznámit, že na 

2. stupni této školy se letos 
nebude vyučovat římskokatolické 

náboženství. 

Děkuji za pochopení           

katechetka Kateřina Cubrová

Drodzy parafianie,

tradycyjne „Kolędowanie przy 
żłóbku“ odbędzie się w tym roku 
w niedzielę 30.12.2018 zaraz po mszy 
świętej dopołudnia o godzinie 11-tej 
w naszym kościele parafialnym. 
W programie wystąpi młodzieżowa 
schola parafialna oraz schola dziecięca 
DROPS. Na wspólne kolędowanie 
i spotkanie z Chrystusem narodzonym 
zapraszają wszyscy śpiewacy. Orga-
nizatorem spotkania z kolędą jest 
stowarzyszenie SANCTUS ALBERTUS.  

Kolędowanie
przy żłóbku

Prosíme, hlaste se u koordinátorky 
Tříkrálové sbírky Charity Třinec paní 
Anny Waniové, tel. 733 676 653.

Děkujeme

TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA 2019

Děkujeme všem, kteří už přispěli 
na konto „Rekonstrukce Domeček“. 
Ke dni 21.11.2018 evidujeme částku 

147.023 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

Letošní setkání dětí se sv. Miku-
lášem se uskuteční v sobotu 8.12.2018 
po večerní mši svaté. Hlásit své 
ratolesti můžete ještě dnes, po mši 
svaté v 8:00 hodin a před mši svatou 
v 10:00 hodin a to v domečku 
v knihovně. Při přihlášení dítěte bude 
brán poplatek 50,- Kč/dítě, který je 
stejný, jako v minulých letech.  

Kontaktní osobou je Petr Čala 
(petr.cala@post.cz).

Setkání dětí 
se svatým

Mikulášem

Sdružení Sanctus Albertus a Charita Třinec 
Vás srdečně zvou na

který se koná v sobotu 26.1.2019 v 19 hodin v Restauraci SOJKA
k poslechu i tanci hraje skupina HitMix
cena vstupenky 300 Kč (v ceně je zahrnuta večeře)
DOBRÁ  ZÁ BAVA – BOHATÁ  TOMBOLA – DOMÁCÍ ZÁKUSKY
Vstupenky lze zakoupit od 6.1.2019 každou neděli v salce na faře od 9:00 do 10:00 hod.

FARNÍ  PLESFARNÍ  PLES

Vánoční svatá zpověď

sobota 15.12.2017 

9.00 – 12.00, 14.30 – 18.00

Neděle 9.12.2018 

Během října, listopadu a na začátku 
prosince jsme se setkávali na kreativ-
ních dílnách na faře.

Tvořily děti, mládež a také mamin-
ky. Vytvořili jsme tak skupinu 10-20 
osob. Každý měl možnost vytvořit 
něco pěkného, co, jak věříme, potěší 
nejen oko, ale i ducha. Tyto výrobky 
ruční práce (obarvená trička, bavlněné 
malované tašky, růžence, svíce, náuš-
nice, náramky a jiné) si můžete 
prohlédnout a zakoupit na adventním 
jarmarku, na který všechny srdečně 
zveme v neděli 9.12.2018 po mši svaté 
v 8h a 10h. Výtěžek z jarmarku, jak 
jsme Vás již informovali v říjnovém 
MOSTu, poputuje na charitativní 
organizaci Mary's Meals. Základní 
informace o Mary's Meals si můžete 
přečíst v přiloženém letáčku. Na jar-

POZVÁNKA NA ADVENTNÍ JARMARK
marku bude infostánek, tak neváhejte 
a přijďte se informovat. Bude rovněž 
k dostání kniha „Bouda, která krmí 
milion dětí“ a další materiály.

Vřele děkujeme všem, kteří darovali 
staré svíce a vosk! Váš dar jsme využili 
k výrobě nových svíček pro jarmark. 
Díky za spolupráci!

Lucyna Mokroszová

TIP PRO KUTILY 
A ZLATÉ RUCE

Kdo tvoří doma a chtěl by svým 
výtvorem potěšit druhé, může donést 
výrobky přímo na jarmark nebo předat 
po telefonické domluvě. Také je 
možnost napéct něco dobrého a věno-
vat k prodeji. Děkujeme!

Lucyna Mokroszová, 
tel.: 777 336 417

Náš rodinný plánovací kalendář 
obsahuje šest kolonek pro jednotlivé 
členy rodiny, kalendárium i liturgický 
kalendář. Každý měsíc navíc tipy na 
výlety do přírody Biskupských lesů. 
Nechybí stránka s přehledem prázd-
nin či možnost zapsat rozvrh. Koupí 
podpoříte činnost Centra pro rodinu 
a sociální péči z. s.                                      

Děkujeme.

Objednávejte 

na telefonním čísle: 605 410 705, 

e-mail: poradna.trinec@seznam.cz 
nebo přímo u paní Pavlíkové.

Dárek

pod stromeček
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Příští číslo MOSTu 

vyjde 6.1.2019.

Příspěvky můžete zasílat

do 26.12.2018.

1. neděle adventní (2.12.)
1. čtení: Jer 33,14-16; 2. čtení: 1 Sol 3,12-4,2; 
Evangelium: Lk 21,25-28.34-36; Žalm: odp. K tobě 
pozvedám svou duši, Hospodine.; ref. Do Ciebie, 
Panie, wznoszę moją duszę.

2. neděle adventní (9.12.)
1. čtení: Bar 5,1-9; 2. čtení: Flp 1,4-6.8-11; 
Evangelium: Lk 3,1-6; Žalm: Velkou věc s námi 
učinil Hospodin, naplnila nás radost.; ref. Pan Bóg 
uczynił wielkie rzeczy dla nas.

3. neděle adventní (16.12.)
1. čtení: Sof 3,14-18a; 2. čtení: Flp 4,4-7; 
Evangelium: Lk 3,10-18; Žalm: Plesejte a jásejte, 
neboť nad vámi vládne Svatý Izraele.; ref. Głośmy z 
weselem, Bóg jest między nami.

4. neděle adventní (23.12.)
1. čtení: Mich 5,1-4a; 2. čtení: Žid 10,5-10 
Evangelium: Lk 1,39-45; Žalm: Bože, obnov nás, 
rozjasni svou tvář a budeme spaseni.; ref. Odnów 
nas, Boże, i daj nam zbawienie.

Slavnost Narození Páně (25.12.)
Vigilie
1. čtení: Iz 62,1-5; 2. čtení: Sk 13,16-17.22-25; 
Evangelium: Mt 1,1-25; Žalm: odp. Na věky chci 
zpívat o Hospodinových milostech.; ref. Na wieki 
będę sławił łaski Pana. 

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

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

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

Svátek Svaté rodiny (30.12.)
1. čtení: 1 Sam 1,20-22.24-28; 2. čtení: 1 Jan 3,1-
2.21-204; Evangelium: Lk 2,41-52; Žalm: Blaze 
každému,  kdo se bo j í  Hospodina. ;  re f .  
Błogosławiony, kto się boi Pana.

Slavnost Matky Boží, Panny Marie (1.1.2019)
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.

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 (13.1.)
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.
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§Neděle 2.12.2018 – 1. neděle adventní; 6.30 
a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

§Pátek 7.12.2018 – první pátek v měsíci.

§Sobota 8.12.2018 – Slavnost Panny Marie, 
počaté bez poskvrny prvotního hříchu.

§Neděle 9.12.2018 – 2. neděle adventní; 6.30 
a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky.

§Neděle 16.12.2018 – 3. neděle adventní; 6.30 
a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

§Neděle 23.12.2018 – 4. neděle adventní; 6.30 
a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky (stejný 
jazykový pořad jako minulou neděli).

§Pondělí 24.12.2018 – Štědrý den; slavná 
vánoční mše svatá z vigilie Narození Páně 
v 15.30 česky-polsky; žehnání vánočních 
oplatků.

§Úterý 25.12.2018 – Slavnost Narození Páně; 
6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky.

§Středa 26.12.2018 – svátek sv. Štěpána, 
prvomučedníka; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

§Čtvrtek 27.12.2018 – svátek sv. Jana, apoštola 
a evangelisty.

§Pátek 28.12.2018 – svátek svatých Mláďátek, 
mučedníků.

§Neděle 30.12.2018 – svátek Svaté rodiny, 
Ježíše, Marie a Josefa; 6.30 a 10.00 polsky, 
8.00 a 17.00 česky.

§Pondělí 31.12.2018 – sedmý den v oktávu 
Narození Páně; od 15.00 děkovná adorace 
Nejsvětější Svátosti Oltářní; večerní mše svatá 
v 17.00 na poděkování za uplynulý rok 2018.

§Úterý 01.01.2019 – Slavnost Matky Boží, 
Panny Marie; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 
polsky.

§Pátek 4.1.2019 – první pátek v měsíci.

§Neděle 6.1.2019 – Slavnost Zjevení Páně; 
6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky; při 
každé mši svaté bude posvěcena voda, při mši 
svaté v 8.00 a 10.00 svěcení kadidla a křídy.

§Neděle 13.1.2019 – svátek Křtu Páně; 6.30 
a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky; končí doba 
vánoční.

§Rorátní mše svaté jsou v době adventní 
slaveny v pondělí, středu a sobotu v 6.35 
hodin.

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

§Poslední neděli v měsíci  – Mariánské 
večeřadlo. 

§Každý 28. den v měsíci se modlíme spolu 
s 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 prosinci

Pořad bohoslužeb v prosinci

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Apoštolát modlitby
prosinec 2018

 

Denní modlitba apoštolátu modlitby

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:

Ve službě předávání víry

Aby všichni, kdo slouží při předávání víry 
aktivně, v dialogu se světem kultury nacházeli 
jazyk vhodný pro naši dobu.

Národní úmysl

Aby křesťané pěstovali ve svém srdci 
hlubokou touhu po živém Bohu (srv. Žl 63/62)

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za 
nás!

most

§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 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.


