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(pokračování na str. 3)

Když šel Ježíš odtamtud dál, šli za ním dva slepci a křičeli: "Smiluj se nad námi, Synu Davidův!" A když vešel do domu, 
přistoupili ti slepci k němu. Ježíš jim řekl: "Věříte, že to mohu učinit?" Odpověděli mu: "Ano, Pane." Tu se dotkl jejich očí 
a řekl: "Podle vaší víry se vám staň." A otevřely se jim oči.

Dva slepci z Kafarnaum

Mat 9, 27-30
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Panna Maria Lurdská
11. únor je výroční při-

pomínkou prvního zjevení 
Panny Marie v jeskyni 
Massabielle u Lurd Bern-
ardetě Soubirous v roce 
1858. Lurdy se staly nadějí 
pro velmi mnoho nemoc-
ných. Mnozí tam nacházejí 
úlevu, někteří i uzdravení. 
Lurdy podnítily v církvi péči 
o trpící a nemocné. Není 
proto náhodou, že tento den 
se stal zároveň i Světovým 
dnem nemocných.

Slavíme zjevení Panny 
Marie Lurdské, která se 
v Massabielle setkala s Ber-
nardetou Soubirous celkem 
osmnáctkrát. Cílem bylo pře-
dat Bernardetě (jejíž připo-
mínka je 16. 4.) poselství, 
aby se lidé modlili a činili 
pokání za hříšníky. Tedy 
výzva k obrácení v zemi, kde 
nejvíc vyhasínala víra a v do-
bě ohrožování svobodnými 
zednáři, kteří šířili liberalis-
mus a podporovali uvolně-
nou morálku. Panna Maria 
prosí z Lurd i z pozdějších 
míst zjevení o "Pokání!"- 
o obrácení. Nedotčená hří-
chem a plná lásky k hříšní-
kům si od nás přeje boj proti 
hříchu jako největšímu zlu. 
Zde můžeme vyčíst, že do-
konalá láska k bližnímu sebou nese i zá-
sadní postoj proti hříchu. V liberálním 
postoji ke hříchu není ani pravé lásky 
k bližnímu, jen bláznovství. Proto je nut-
né činit pokání, které je cestou k přijetí 
vykoupení. 

To, co mnohé nejvíce přitahuje do 
Lurd, je léčivý pramen a zázračná uzdra-
vení. Často se přehlíží, že nejzázračněj-
šími uzdraveními jsou uzdravení duše. 
Zázračný pramen je požehnaný prostře-

dek. Mnozí poznávají, že důležitější je 
uzdravení duše než uzdravení těla. Obo-
jím způsobem vede Panna Maria Lurd-
ská ke Kristu, kterému vždy nechává 
přední místo. I k uzdravování tam do-
chází častěji při požehnání Nejsvětější 
svátostí. 

Vraťme se nyní k vlastnímu zjevení. 
Lurdský pramen vytryskl až poté, co 
Bernardeta na pokyn Panny Marie 
v označeném místě vyhrabala holýma 

Žádný prorok není vítaný ve svém domově
Nikdo není prorokem ve své vlasti. Jak 

zneužitelné úsloví! Může totiž ospra-
vedlnit moji pohodlnost, bezcharakter-
nost, která rozmazává moji nejhlubší 
identitu – nechci se náhodou dostat do 
křížku s vlastní rodinou („stejně nebudu 
prorokem, nebudu přijatý, nač se 
namáhat!“), a proto se navenek proje-
vuji… jako „normální“ (příliš normální) 
člověk: hlavně nedát najevo (slovem 
nebo postojem), že jsem věřící! Že mám 
určité zásady, že spoléhám na Krista. 
Naše úsloví však může paradoxně odů-

rukama hlínu, aby se napila 
a umyla. Všimněme si skry-
tého požadavku víry. Bernar-
deta věděla, že tam studánka 
nebyla a přece dělala, co jí 
bylo řečeno, včetně umytí 
spíše blátem než vodou. Zde 
bylo 25. 2. naznačeno, že se 
má vody s vírou užívat k pití 
a k omývání. 

O měsíc později, 25. 3. 
1858 se Paní z Massabielle 
představila, jak bylo již opa-
kovaně požadováno. Řekla: 
"Què soy l´immacu lada 
Councepciou." - Jsem Ne-
poskvrněné Početí. Tento její 
titul byl církví přijat o necelé 
čtyři roky dříve prohlášením 
článku víry o Neposkvrně-
ném početí Panny Marie a za-
kotven v názvu slavnosti 
8. 12. V Lurdech vidíme po-
tvrzení tohoto dogmatu, kte-
ré zároveň sloužilo Bernar-
detě, neznalé ani významu 
slova početí, k potvrzení její 
hodnověrnosti. 

Poslední zjevení se usku-
tečnilo 16. 7. jako vždy s rů-
žencem v ruce. Pro nás by to 
mělo být připomínkou, že 
skrze modlitbu růžence mů-
žeme obdržet mnoho milostí 
a Božího požehnání, nejen 
pro sebe, ale i pro druhé. 

Slavit památku Panny Marie Lurdské 
povolil papež Lev XIII. v roce 1891 a její 
oslavu na celou církev rozšířil v r. 1907 
Pius X. 

"Ó Maria, bez hříchu počatá, oroduj 
za nás, kteří se k Tobě utíkáme, i za 
všechny, kdo se k Tobě neutíkají, 
a zvláště za nepřátele Církve svaté a za 
ty, kdo jsou Ti svěřeni."

Převzato z catholica.cz

vodnit i… opačný postoj. Pokud druzí 
nechtějí přijmout moje evangelium 
(třeba necitlivě vnucené), pak „je to 
samozřejmě jejich chyba (v žádném 
případě ne moje), koneckonců to už 
Kristus předpověděl a on sám dopadl 
zrovna tak, fiaskem – takže nic nového 
pod sluncem“.

Samozřejmě že naše okřídlené úsloví 
neospravedlňuje ani to první, ani to 
druhé. Je to jen přísloví, a ne „železné 
pravidlo“! Neplatí absolutně! To je 

krásně doložitelné na příkladu Matky 
Ježíšovy: ona přijímala Ježíšovo slovo, 
„ačkoli“ byla jeho nejbližší. Ona tedy 
přijala proroka, svého vlastního syna.
Co z toho vyplývá pro mě? Možná se 
příliš bojím být prorokem mezi svými. 
Nechci narazit, vypadat divně, ztratit 
sympatie. Avšak… jsem pak kvasem? 
Světlem pro druhé? Cožpak se má světlo 
schovat pod nádobu? Není to škoda – 
ztráta pro mě a pro druhé?

Scarano Angelo, pastorace.cz
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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! 

Přinášíme úryvek ze zápisu mys-
tických zážitků bolívijské stigma-
tizované mystičky Cataliny Rivas. 
Těmito mystickými zážitky nás chce 
Pán Ježíš a Jeho Matka naučit 
užitečnější a plodnější účasti na velké 
události naší spásy, která je zpří-
tomněná ve mši svaté.

Při OBĚTOVÁNÍ Matka Boží řekla: 
„Modli se takto: Pane, obětuji se Ti 
taková, jaká jsem, všechno, co mám a co 
mohu. Všechno vkládám do Tvých 
rukou. Pane, pomoz mi překonat mou 
malost. Všemohoucí Bože, pro zásluhy 
Tvého Syna, proměň mne! Prosím Tě za 
svoji rodinu, za dobrodince, za celé 
duchovenstvo, za všechny lidi, kteří 
bojují proti nám, za ty, kteří se svěřili do 
mých modliteb.“ Nauč mě položit své 
srdce na zem před tyto lidi, aby jejich 
kroky mohly být méně obtížné. Takto se 
modlili svatí a takto chci, abyste se i vy 
všichni modlili.“

Najednou začaly z lavic vstávat pos-
tavy, které jsem dříve neviděla. Vy-
padalo to, jako by z nejbližšího sou-
sedství z každé osoby v katedrále vstala 
jiná osoba a brzy se chrám zaplnil 
krásnými mladými lidmi. Byli oblečeni 
do bělostných šatů. Všichni šli do hlavní 
lodi a pak směrem k hlavnímu oltáři. 
Matka Boží řekla: „Dívej se, to jsou 
andělé strážní každé z těch osob, které 
jsou v kostele. Tvůj anděl strážný odnáší 
tvé dary a tvé prosby před Pánův oltář.“ 
Část z nich nesla jakoby zlatou misku 
s něčím, co zářilo čistým zlatým 
světlem. Nejsvětější Panna mi řekla: „To 
jsou andělé těch, kteří obětují mši 
svatou na mnoho úmyslů a kteří jsou si 
vědomi, co to znamená slavit mši 
svatou. Oni mají Pánu co dát ... Obětuj 
v tomto okamžiku Pánu sama sebe. 
Daruj mu své bolesti, naděje, smutky, 
radosti a prosby. Pamatuj, že mše 
svatá má nekonečnou cenu. Proto 
buď štědrá v obětování i v prosbách.“ 

O útěku před planou nadějí a vypínavostí

Za prvními anděly šli ti, kteří měli 
ruce prázdné. Matka Boží mi řekla: „To 
jsou andělé těch, kteří jsou zde pří-
tomni, ale nikdy nic neobětují. Nemají 
zájem na prožívání každého okamžiku 
mše svaté  a nemají dar, který by chtěli 
přinést k oltáři.“ Na konci průvodu byli 
andělé, kteří byli velice smutní, měli 
ruce sepjaté k modlitbě, ale sklopený 
zrak. „To jsou andělé strážní těch, kteří 
přišli jen z povinnosti, bez touhy 
účastnit se mše svaté. Andělé jsou 
smutní, protože nemají, co by složili 
k oltáři kromě svých modliteb. Nezar-
mucuj svého anděla strážce. Pros o mno-
ho, pros o napravení hříšných, o mír ve 
světě, o dobro pro svou rodinu, své 
bližní, pro ty, kteří tě požádali, abys je 
vzpomněla ve svých modlitbách. Pros 
o mnoho, ale nejen pro sebe, pro 
všechny. Pamatuj, že oběť, která se 
Pánu nejvíce líbí, je celopal, kdy obě-
tuješ Pánu sebe samu, aby tě Pán mohl 
proměnit skrze své zásluhy. Co můžeš 
obětovat sama za sebe? Nicotu a hřích. 
Otci se líbí ty oběti, které jsou spojeny 
se zásluhami Ježíše Krista.“

Po skončení preface věřící zpívali: 
„SVATÝ, SVATÝ, SVATÝ“... Všechno za 
celebrantem zmizelo a po jeho levé 
straně se objevily tisíce andělů – velcí, 
malí, s obrovskými křídly, s malými 
křídly, ale i bez křídel. Byli oblečeni do 
tunik. Všichni poklekli s rukama slo-
ženýma k modlitbě, klaněli se, vzdávali 
Pánu čest. Bylo slyšet krásnou hudbu, 
jakoby mnoho sborů zpívalo spolu 
s lidmi v kostele: Svatý, Svatý, Svatý... 

V okamžiku PROMĚŇOVÁNÍ zázrak 
nad zázraky. Za arcibiskupem se objevil 
velký zástup postav oblečených jako 
andělé, ale měli tuniky v pastelových 
barvách. Jejich tváře zářily radostí. Bylo 
poznat, že to byli lidé různého věku, ale 
tváře měli všichni stejné, šťastné a bez 
vrásek. Všichni poklekli při zpěvu. 
Matka Boží řekla: „To jsou všichni svatí 

Je pošetilý ten, kdo skládá svou naději 
v lidi nebo vůbec tvory. Nestyď se sloužit 
jiným z lásky k Ježíši Kristu a být 
pokládán na tomto světě za chudého. 
Nezakládej nic sám na sobě, ale skládej 
svou naději v Boha. Dělej, co můžeš, 
a Bůh přijde na pomoc tvé dobré vůli.

Nespoléhej se na své vědomosti ani na 
chytrost kteréhokoli člověka, nýbrž spíše 
na Boží milost; on pomáhá pokorným 
a ponižuje ty, kdo se vypínají.

Nechlub se bohatstvím, máš-li je, ani 

mocnými přáteli; nýbrž Bohem, který 
všechno uděluje a nadto ještě touží dát 
sebe samého. Nevynášej se velikostí 
nebo krásou těla, kterou pokazí a zne-
tvoří i sebemenší nemoc. A neměj 
zalíbení v sobě ani pro svou dovednost 
nebo nadání, aby ses neznelíbil Bohu, 
jemuž náleží všechno, cokoli máš od 
přirozenosti dobrého.

Nepokládej se za lepšího, než jsou jiní, 
abys pak nebyl shledán horším před 
Bohem, který ví, co v člověku je. Nepyšni 

Eucharistie znovu objevená
a blahoslavení. Jsou mezi nimi duše 
tvých příbuzných, kteří se už těší 
z patření na Boha.“ Potom jsem spatřila 
Matku Boží jak klečí napravo krok za 
celebrantem. Dívala s rukama sepja-
týma s úctou na celebranta. Odtamtud 
mi potichu řekla: „Udivuje tě, že vidíš 
Marii za arcibiskupem? Tak je to 
správné. Se vší láskou, jakou mi můj 
Syn dal, nikdy mi nedal důstojnost 
kněze – dar kněžství zpřítomňovat 
denně eucharistický zázrak. Proto mám 
hlubokou úctu ke kněžím a k zázraku, 
jaký Bůh uskutečňuje jejich službou. 
Proto musím klečet zde za nimi.“ 

Před oltářem se v šedých barvách 
objevily stíny lidí s pozdviženýma 
rukama. Maria řekla: „To jsou blaho-
slavené duše v očistci, které čekají na 
vaše modlitby, aby se naplnilo jejich 
očištění. Nepřestávejte se za ně modlit. 
Ony se modlí za vás, ale nemohou se 
modlit za sebe. Modlete se, aby mohly 
být s Bohem a těšit se věčně v jeho 
přítomnosti. Teď víš, jak to je. Vidíš, že 
jsem celý čas zde. Lidé mě hledají na 
místech, kde jsem se zjevila. To je dobré 
pro milosti, které tam obdrží. Ale bě-
hem žádného zjevení, na žádném jiném 
místě nejsem více přítomná než při mši 
svaté. Zde mě vždy najdeš – u paty 
oltáře, kde se slaví Eucharistie. U paty 
svatostánku setrvávám s anděly, pro-
tože jsem vždy s Ježíšem.“ Cítila jsem se 
jako v nebi. A přitom jsou lidé, kteří 
jsou v tomto okamžiku roztržití a baví 
se. S lítostí musím říci, že jsou lidé – 
a častěji muži než ženy, kteří stojí se 
založenýma rukama, jako by Pán byl 
někdo, kdo je jim rovný. Pak Maria 
pravila: „Řekni všem lidem, že člověk 
není nikdy více člověkem, než když padá 
před Bohem na kolena.“ 

Plné znění: Catalina Rivas: 
Eucharistie znovu objevená, Matice 

cyrilometodějská 2012

se dobrými skutky, neboť jinak než lidé 
soudí Bůh, jemuž se mnohdy nelíbí to, 
co se líbí lidem. Jestliže máš v sobě něco 
dobrého, domnívej se, že jiní jsou lepší, 
aby sis zachoval pokoru. Neškodí, když 
dáváš přednost všem lidem, ale velice 
škodí, jestliže se vyvyšuješ třeba jen nad 
jediným. Pokorný má stálý pokoj, kdežto 
v pyšném srdci často přebývá žárlivost 
a rozhořčení.

Tomáš Kempenský, 
O následování Krista
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Jelikož jsem byla oslovena, 
abych představila jedno ze 
společenství naší farnosti, 
kterého jsem také součástí, 
chci vám stručně představit 
právě Společeství modlících se matek. 
Toto společenství mi pomohlo překonat 
nejednu těžkou životní situaci.

Hnutí Modlitby matek vzniklo v druhé 
polovině devadesátých let v Anglii. 
Veronika Walslerová spolu se svou 
švagrovou Sandrou tehdy psaly knihu 
o postavení dětí ve své zemi. Kniha 
obsahovala nejrůznější statistiky, např. 
kolik dětí bere drogy, kolik propadlo 
alkoholu, kolik jich je denně týraných. 
Hovořila o osamělých dětech, o dětské 
prostituci, o tom, že denně telefonuje 
v Anglii na linku důvěry deset tisíc dětí. 
Když si autorky toto číslo ověřovaly, 
zjistily, že kapacita linky důvěry je právě 
jen deset tisíc. Kolik dětí by asi denně 
volalo o pomoc, kdyby byla kapacita 
větší? Veronika se Sandrou byly těmito 
fakty otřeseny a přemýšlely, jak své děti 
a vnoučata ochránit před negativními 
dopady života současné společnosti. 
Tehdy Sandru v noci vzbudil hlas: 
"Modli se za své děti!" Šla za Veronikou 
a přestože nevěděly, jak a co mají dělat, 
začaly se modlit každý den třetí desátek 
radostného růžence, který přibližuje 
tajemství narození Ježíše Krista v Bet-
lémě. Tak to trvalo měsíc. Potom se 
setkaly s dalšími třemi ženami se stej-
nou myšlenkou. Bez jakékoliv reklamy 
se společné modlení maminek rozšířilo 
velkou rychlostí po celém světě. 

Skupinky, jejichž členy jsou lidé 
různých církví i kultur, pracují např. 
v Číně, Mexiku, Rusku, Americe, Francii 
a vytvářejí nepřetržitý proud modliteb 
za děti. Spiritualita komunity Solace je 
úplné odevzdání se, jednoduchost a ra-
dostná poslušnost vůči vůli Otce, takže 
skrze modlitbu můžeme být vedeni 
Otcem a být komunitou, která odpovídá 
na toto vedení a ne komunitou, která 
sama vyvíjí iniciativu.

I v naší farnosti se scházíme ke spo-
lečné modlitbě za naše, a nejen naše 

děti, jelikož jsme si vědomy našich ome-
zených možností při výchově. Panuje 
mezi námi přísná zásada mlčenlivosti. 
O problémech, jež si svěřujeme při set-
kání, se nesmí mluvit nikde venku. Zá-
kladní zásady společeství: Neradit: skrze 
společnou modlitbu hledáme Boží ře-
šení konkrétního problému té které 
matky. Nepomlouvat: učíme se milosr-
denství vůči bližnímu i tak, že nemlu-
víme o špatných vlastnostech druhých 
lidí. Nevynášet: důvěrné věci, o kterých 
mluví matky na našich setkáních, nikde 
jinde nevyprávíme. Často jde o bolestivé 
a osobní záležitosti. Budujeme tak vzá-
jemnou důvěru.

Některá společenství z jiných farností 
(nejblíže v Českém Těšíně) pořádají také 
přibližně každé tři měsíce tzv. Modli-
tební Triduum. Přesné datum konání 
určuje zakladatelka komunity Solace, 
ale vždy se tridua konají ve dnech pátek 
až neděle. Modlí se vždy na stejné 
úmysly: v pátek se odprošuje za svoje 
hříchy; v sobotu se odprošuje se za ty, 
kteří ublížili nám a našim dětem, prosí 
se o jejich obrácení; v neděli se děkuje 
a chválí Pána za všechno, co učinil 
v našich životech. Ideální je v tento den 
udělat si i tzv. agapé – slavnostní 
pohoštění a posezení společenství s tě-
mi, kteří se zúčastnili Tridua. Modliteb-
ní triduum v kostele mohou organizovat 
matky, které dobře znají spiritualitu 
MM, záleží jim na její zachování a modlí 
se ve skupince MM alespoň jeden rok 
a jsou v kontaktu se svou diecézní nebo 
národní koordinátorkou.

Společenství modlících se matek mívá 
i celostátní národní setkání, kterého se 
v loňském roce zúčastnily i některé 
z našich farnic, dále mívá duchovní 
obnovy nebo děkanátní setkání.

V současné době se v Třinci schází 
několik společenství MM. Původní 
společenství, které bylo zřejmě prvním 

SPOLEČENSTVÍ MODLÍCÍCH SE MATEK
v Třinci, a ze kterého vzešla 
další společenství, se schází 
každých 14 dní, ostatní sku-
pinky se scházejí většinou 
pravidělně každý týden – 
každá v jiný den a na jiném 
místě (bližší informace na 
webových stránkách spo-
lečenství farnosti Třinec - 
www.trinec.farnost.cz).

Kromě modlitby ve sku-
pinkách se maminky snaží 
tvořit společenství i jinak: 
každým rokem společně ně-
kolikrát vedou modlitbu za 
národ nebo také modlitbu 
růžence či křížovou cestu. 

Dalšími iniciativami, kde se angažují 
naše mamimky jsou např. misijní koláč 
(výtěžek je věnován na adopci na dálku 
– máme několik "farních" dětí, také na 
adopci pro budoucnost a část výtěžku 
jde i do Žakovců O. Marianu Kuffovi 
a jeho svěřencům), desátek růžence po 
nedělní mši svaté nebo nyní nově pár 
měsíců Mary´s meal – kdy maminky 
spolu s mládeží vytvářely různé výrobky, 
které se pak prodaly a výtěžek šel opět 
na dobrou věc – na jídlo pro potřebné 
hladové děti.

Pokud Vás poselství Modliteb matek 
oslovilo, jste opravdu srdečně zvány 
mezi nás. Nebo můžete založit skupinku 
novou, stačí k tomu dvě maminky, 
babičky, nebo i bezdětné ženy, které se 
chtějí modlit za děti. Doporučené ma-
ximum je 8 maminek na skupinku. 
Jakékoliv dotazy vám zodpoví kterákoli 
modlící se maminka z farnosti nebo se 
můžete podívat na internetové stránky 
www.modlitbymatek.cz. Zde taktéž 
najdete vše potřebné včetně odpovědí 
na všetečné otázky. Jen chci připome-
nout, že pokud vznikne nová skupinka, 
je vhodné dát o tom vědět národní 
koordinátorce a dalším skupinkám 
z farnosti – možná jen proto, abychom 
o sobě věděly.

Jelikož je nás víc a skupinek přibývá, 
i přesto nemáme žádnou stálou koordi-
nátorku – někdy všechny kontaktuji já, 
někdy jiná maminka. Kdyby se našla 
maminka, která by chtěla být oficiální 
koordinátorkou všech našich skupinek 
a která by třeba uskutečnila i to, co chci 
uskutečnit už dlouhou dobu, tzn. udělat 
nějaké setkání všech maminek (třeba 
i se mší svatou), které by bylo tradiční 
a každoroční, pak by to byl další krok 
k větší jednotě nejen maminek v naší 
farnosti.

Katka Cubrová
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Vážení farníci a všichni lidé dobré 
vůle!

Vánoce jsou svátky Narození Ježíše 
Krista, které se pojí s radostí ze setkává-
ní s rodinou, blízkými a také s obdarová-
váním se navzájem. Proto je velmi milé, 
že jste i o těchto Vánocích obdarovali 
nejen své blízké, ale také ty, které vůbec 
neznáte a kteří žijí v našem městě, 
v Domově pro seniory v Třinci na Sosně. 
Pod Vánoční strom v našem kostele jste 
po celou dobu adventní i v čase vánoč-
ních svátků donesli velké množství 
dárků pro tyto seniory a naše farnost tak 
již mohla být po osmnácté svědkem vaší 

Poděkování za dárky pod Vánoční strom

Jménem Charity Třinec bych chtěla poděkovat všem 
dárcům, kteří přispěli během letošní Tříkrálové sbírky. 

Hlavním cílem je samozřejmě vybrat peněžní prostředky, 
díky kterým může Charita pomáhat potřebným, ale velmi 
důležité je i to, že koledníci navštěvují rodiny, aby jim přinesli 
Boží požehnání.  

Z vybrané částky se 65% vrací do Charity, která je vykoledo-
vala na realizaci jejich záměrů, 15% připadne na projekty 
Diecézní charity ostravsko-opavské a část výnosu koledování 
pomůže prostřednictvím Charity také lidem v tísni v zahraničí.

Níže se můžete podívat, jak úspěšná byla letošní sbírka 
v jednotlivých obcích, kde koleduje Charita Třinec.

Bystřice, Nýdek 122 841 Kč
Řeka, 16 221 Kč
Smilovice 4 510 Kč
Střítež 28 509 Kč
Třinec 489 741 Kč
Vendryně 141 406 Kč
-------------------------------------------------

803 228 Kč

Naším cílem je pomáhat těm, kteří už nejsou zcela soběstač-
ní, ale chtějí dožít ve svém přirozeném prostředí, v kruhu své 
rodiny.

V případě potřeby se proto můžete na nás obrátit. 
Posloužíme radou nebo potřebnému zapůjčíme vhodnou zdra-

Tříkrálová sbírka 2019

štědrosti. Dárky byly doručeny a já vám 
všem velmi děkuji a přináším také po-
děkování pana ředitele Domova pro 
seniory, pana Pavla Pezdy:

Moc Vám všem, kteří jste se podíleli 
na dárcích pro naše seniory, děkuji 
nejen za sebe, ale především za naše 
uživatele pobytových sociálních služeb.

Každá maličkost, kterou mnohdy 
opuštěný starý člověk dostane k Váno-
cům, navíc od jemu neznámých dárců, 
je pro něj velkým překvapením a vy-
kouzlí na tváři seniora krásný úsměv 
a potěšení na srdci.

Věřte, že tito lidé si velmi váží toho, že 

na ně někdo pamatuje.

Ještě jednou za sebe i za naše seniory 

ze srdce moc děkuji.

 Mgr. Pavel Pezda, MBA

ředitel Sociální služby 

města Třince, p. o.

Ještě jednou velké díky za vaše otevře-

ná srdce a za všechny dary, těším se na 

další spolupráci a přeji vám všem po-

žehnaný, klidný a spokojený rok 2019.

Pavla Golasowská

votní pomůcku či poskytneme službu osobní asistence 
(www.charitatrinec.cz).

Na závěr mi dovolte, abych poděkovala všem velkým i malým 
koledníkům, kteří mnohdy i v nepříznivém počasí chodili 
mnoho hodin. Děkuji také jejich rodičům, že své děti učí, aby 
nebyly lhostejné k utrpení druhých. Děkuji koordinátorům 
v jednotlivých obcích za velké nasazení a také za čas, který 
museli věnovat, aby sbírka byla úspěšná. Děkuji pracovníkům 
jednotlivých obecních úřadů, kde probíhalo zapečetění 
pokladniček před sbírkou a následně rozpečetění a počítaní 
výnosu sbírky. 

Marta Bezecná, ředitelka Charity Třinec
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BOJUJ PROTI POKUŠENÍ.

NECHTĚJ TO, CO TVOJE NENÍ!

Rébus

ŘÍKALI JSME SI TO

NAVZÁJEM
Při mši svaté pro děti jsme hovořili 

o textu ze závěru Matoušova evangelia, 
jak Pán Ježíš řekl: ,,Je mi dána veškerá 
moc na zemi i na nebi. Jděte tedy, 
získejte za učedníky všechny národy, 
křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha 
svatého a učte je zachovávat všechno, 
co jsem vám přikázal. Hle, já jsem 
s vámi po všechny dny až do konce 
světa.“ (Mt  28,18-20) Na závěr dostaly 
děti úkol do příště: povyprávějte 
někomu o Pánu Ježíši!

Za týden jsem se jich ptal na vý-
sledek. Většina se hlásila, že úkol 
splnila. Ptal jsem se, zda to bylo těžké. 
„Ani ne,“ zněla odpověď. „My jsme si 
totiž o něm řekli navzájem…!“

Bývalý probošt v Mikulově Otec 
Stanislav Krátký říkával: „Neobracejme 
pořád jenom ty obrácené!“

Nezapomeňme na velké množství 
„těch venku“, kteří také potřebují slyšet 
o Pánu Ježíši. Od nás. Neříkejme si 
o něm jen navzájem.

Děkujeme všem, kteří už přispěli 
na konto „Rekonstrukce 

Domeček“. 

Ke dni 27.1.2019 evidujeme 
částku 130.523 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

JEŽÍŠ JE 

SVĚTLEM SVĚTA
Když Maria a Josef poprvé přinesli Ježíše 

do chrámu, nazval ho stařec Simeon „svět-
lem k osvícení pohanů“. Prorokyně Anna 
„vyprávěla o tom Dítěti všem, kdo očekávali 
spásu.“

I dnešní svět potřebuje poznat Ježíše 
a dozvědět se, že jedině On může lidi 
zachránit – spasit. Ale kdo jim to řekne? 
Pán Ježíš spoléhá na nás. Říká nám slova, 
která objevíš, když vybarvíš ve svíci všechna 
políčka s tečkou:

Tajenka:

_ _   _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ .

Obracíme se na Vás s následující 
prosbou. Čas plyne a nikomu z nás 
neubývá let, ba právě naopak. Staří 
odcházejí a za normálních okolností je 
nahrazují mladší. Říká se tomu také 
generační výměna. I v naší farnosti se 
pomalu, pomaličku rýsuje takováto 
potřeba. Momentálně máme aktivních 

Hledají se noví kostelníci

ZÁJEZDY DO 

MEĐUGORJE

V letošním roce se uskuteční 

zájezdy do Medjugorje 

v termínech

6.8. - 15.8.2019

4.9. - 13.9.2019 

Bližší informace na tel. čísle 

774 218 970.

Pozn.: Je ale také dobré, aby-

chom si i my, kteří už věříme, našli 

příležitost hovořit o Bohu a o své 

víře mezi sebou. Často si člověk 

něco sám ujasní, teprve když 

o tom mluví s druhými. Patříte do 

nějakého společenství nebo vy-

užíváte nějakou jinou možnost, jak 

s druhými pravidelně „hovořit 

o své víře“, společně naslouchat 

Božímu slovu, rozjímat o něm? 

Pokud ne, najděte si takovou 

příležitost nebo ji pomozte vytvo-

řit. Jak bychom mohli dokázat 

mluvit o své víře s nevěřícími, 

kdybychom o ní neuměli ho-

vořit ani s věřícími – mezi se-

bou, navzájem? Je to vlastně 

první důležitý krok.

P. Pavel Zahradníček 

(Převzato z časopisu „Milujte se!“)

několik kostelníků, ale minimálně 
dva z nich by rádi během několik 
měsíců ukončili svou dlouholetou 
službu. Proto se obracíme touto 
cestou na kohokoliv z Vás, kdo by 
měl nejen čas, ale zejména chuť se 
přidat ke kostelnické službě, ať 
mne kontaktuje. Rád poskytnu 
bližší informace k požadavkům 
kladeným na tuto záslužnou 
službu pro farnost. 

Stanislav Klais
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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

Farní ples 2019 je minulostí. Devátý 
ročník, který se letos uskutečnil 
v restauraci Sojka lze zařadit mezi ty 
velmi zdařilé. A kdo tam byl, zcela 
určitě dá za pravdu, že celý ples 
probíhal ve velmi pohodové atmosféře. 
Bylo hodně zábavy, legrace, tradičně 
nechyběla úvodní polonéza a kulturní 
program, o který se postarala taneční 
skupina Oldrzychowice. K tanci hrála 
kapela HitMix opět s vynikajícím 
hudebním repertoárem. Letošní no-

Tanec a zábava
vinkou byla možnost udělat si foto 
s přáteli ve fotobudce. Organizátoři 
v porovnání s minulými roky zajistili 
celé „barové“ zázemí, což notně usnad-
nilo účastníkům orientaci, kde a co 
koupit. Celovečerní zábava byla zpe-
střena společným belgickým tancem 
přátelství a popůlnoční tombolou. 

Je milou povinností poděkovat všem, 
kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili 
do přípravy a organizace, pomáhali 

v baru a těm, kteří přispěli darem do 
tomboly či finanční částkou na náš ples. 
Poděkování patří také moderátorům 
manželům Waniovým, všem farnicím, 
které upekly dobrotky do baru nebo 
udělaly výborné jednohubky. Věříme, 
že se opět všichni sejdeme příští rok na 
stejném místě, kdy nás bude čekat 
10. jubilejní ročník (25.1.2020) a už teď 
se můžeme těšit! 

Účastníci plesu    
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Příští číslo MOSTu 

vyjde 3.3.2019.

Příspěvky můžete zasílat

do 20.2.2019.

4. neděle v mezidobí (3.2.)

1. čtení: Jer 1,4-5.17-19; 2. čtení: 
1 Kor 12,31- 13,13; Evangelium: Lk 
4,21-30

Žalm odp.: Ústa má budou vyprávět 
o tvé spravedlnosti. 

ref.: Będę wysławiał pomoc Twoją, 
Panie.

5. neděle v mezidobí (10.2.)

1. čtení: Iz 6,1-2a.3-8; 2. čtení: 1 Kor 
15,1-11; Evangelium: Lk 5,1-11

Žalm odp.: Budu ti hrát, Hospodine, 
před anděly.

ref.: Wobec aniołów psalm zaśpiewam 
Panu.

6. neděle v mezidobí (17.2.)

1. čtení: Jer 17,5-8; 2. čtení: 1 Kor 
15,12.16-20; Evangelium: Lk 6,17.20-
26

Žalm odp.: Blaze tomu, kdo svou 
naději vložil do Hospodina.

ref.: Błogosławiony, kto zaufał Panu.

7. neděle v mezidobí (24.2.)

1. čtení: 1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; 
2. čtení: 1 Kor 15,45-49; Evangelium: 
Lk 6,27-38

Žalm odp.: Hospodin je milosrdný 
a milostivý.

ref.: Pan jest łaskawy, pełen miłosier-
dzia.

8. neděle v mezidobí (3.3.)

1. čtení: Sir 27,5-8; 2. čtení: 1 Kor 
15,54-58; Evangelium: Lk 6,39-45

Žalm odp.: Dobré je chválit Hospodina. 

ref.: Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie 
Boże.

§Neděle 3.2.2019 – 4. neděle v me-
zidobí; 6.30 a 10:00 polsky, 8.00 
a 17.00 česky.

§Neděle 10.2.2019 – 5. neděle v me-
zidobí; 6.30 a 10:00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

§Neděle 17.2.2019 – 6. neděle v me-
zidobí; 6.30 a 10:00 polsky, 8.00 
a 17.00 česky.

§Pátek 22.2.2019 – svátek Stolce 
svatého apoštola Petra.

§Neděle 24.2.2019 – 7. neděle v me-
zidobí; 6.30 a 10:00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

§Pátek 1.3.2019 – první pátek 
v měsíci.

§Neděle 3.3.2019 – 8. neděle v me-
zidobí; 6.30 a 10:00 polsky, 8.00 
a 17.00 česky.

§Středa 6.3.2019 – Popeleční středa.

§Pobožnost Křížové cesty v postní 
době se koná vždy v pátek v 16.30 
a v neděli v 16.15 v tom jazyce, 
v jakém je složena nedělní večerní 
mše svatá.

§Pobožnost „Gorzkie Żale czyli 
Rozpamiętywanie Męki Pańskiej“ 
zpíváme každou postní neděli po mši 
svaté v 8.00 hodin.

§Každou neděli  (vyjma dobu postní) 
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. 

§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.

Nedělní a sváteční
liturgie v únoru

Pořad bohoslužeb v únoru

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Apoštolát modlitby
únor 2019

 

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: 

Obchod s lidmi

Za velkodušné přijetí obětí nezá-
konného obchodování s lidmi, nu-
cené prostituce a násilí.

Národní úmysl

Ať je naše víra pro hledající prav-
divým svědectvím živého vztahu 
s Bohem.

Svatý Františku Xaverský, oroduj 
za nás!

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oro-
duj za nás!

most

§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 mod-
litbou Korunky k Božímu Milosr-
denství.

§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.


