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On zaś ująwszy ją za rękę rzekł głośno: Dziewczynko, wstań! Duch jej powrócił, i zaraz wstała. Polecił też, aby jej dano jeść. 
Rodzice jej osłupieli ze zdumienia, lecz On przykazał im, żeby nikomu nie mówili o tym, co się stało.

Wskrzeszenie córki Jaira

Łuk  8, 54 - 56
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Betlémské světlo 2018 – třinecké farní Dítě světla
Ještě před dobou adventní bylo v Bet-

lémě v jeskyni Narození Páně ve středu 
28. listopadu zapáleno symbolické 
světlo. Za přítomnosti církevních i poli-
tických představitelů ho převzal jede-
náctiletý Niklas Lehner z hornorakouské 
obce Vorchdorf. Letos šířili, z pověření 
televize ORF, toto symbolické světýlko 
už potřicáté. Pro tentokrát si kurýři 
přebírali oheň v Linci, tam totiž tato 
myšlenka vznikla.

Niklas chodí do první třídy sportov-
ního gymnázia ve Welsu. Je skautem tě-
lem i duší. Kromě jiného také hraje na 
bicí v místní kapele. Na faře podporuje 
se svým dřevěným bubínkem sbor dět-
ského liturgického kroužku. Je nadše-
ným ministrantem a také fotbalistou 
týmu U12 ASKÖ Vorchdorf.

Rodiče Brigitte a Franz Lehnerovi 
nemohli uvěřit, že jejich syn byl vybrán 
jako dítě míru. Oba jsou přesvědčeni, že 
jejich syn se svou energií a dobrou 
náladou činí mnoho lidí šťastnými.

Při slavnostní ekumenické bohoslužbě 
v sobotu 15. prosince v linecké katedrále 
Neposkvrněného Početí Panny Marie 
(Mariendom), si převzala delegace čes-
kých skautů z rukou Niklase Betlémské 
světlo a do ČR jej dopravila vlakem 
R/Os 3806 Donau Moldau.

V neděli 16. prosince se rozváželo 
od hlavních organizátorů z Brna. Po 
sedmé ráno odjela z nádraží Brno – 
Královo Pole pětičlenná skupinka skau-
tů včetně jednoho našeho člena studují-
cího v Brně. V Bohumíně jsme přebrali 
plamínek a pokračovali v rozvozu do 
našeho regionu. Více než týden jsme jej 
uchovávali v zabezpečené lucerně proti 
nechtěnému uhasnutí. Ve středu 19. pro-
since putovalo na obecní úřad ve 
Vendryni, v pátek na Magistrát města 
Třinec, do Knihovny Třinec, a také bylo 

už k dispozici u nás na faře. V neděli 
před Štědrým dnem jsme jej vezli do 
okolních farností – Mosty u Jablunkova, 
Jablunkova a tady i k sestrám Alžbě-
tinkám.

O Štědrém dni přineslo Betlémské 
světlo do našeho kostela „Dítě světla“ – 
Anna Cubrová. Byla vybrána na dopo-
ručení vedoucích mládežnických schol 
a ocenění si právem zaslouží.

Téměř desetiletá Anička (v lednu 
2019) je žákyní 6. základní školy v Třin-
ci, chodí do čtvrté třídy. Bydlí společně 
s rodiči a dvěma staršími sestrami v bytě 
v Třinci. Anička ráda zpívá, a tudíž je 
nasnadě, že už několik let je členkou 
dětské scholy Drops. Také pokračuje 
v „sesterské“ tradici a to hrou na zob-
covou flétnu, a to již druhým rokem. 

Slavnost Matky Boží Panny Marie
Oktáv Narození Páně označuje 8 dní, 

počínající Slavností Narození Páně, kdy 
se oslavuje Kristovo narození. Podobně 
se slaví také oktáv velikonoční. 

Oktávem se též někdy označuje pos-
lední den tohoto osmidení, který je po 
slavnosti Narození Páně osmým a při-
padá tedy na 1. leden. V občanském 
kalendáři na tento den připadá Nový 
rok. 

Oktáv zakončuje týdenní oslavu Vánoc 
a zaměřuje pozornost na jednu z teo-
logických nauk církve, totiž označení 
Panny Marie coby Boží rodičky řecky 
(θεοτόκος, theotokos). Tento titul, při-
znaný Ježíšově matce Marii Efezským 
koncilem roku 431 vyjadřuje především 

„Občas si v rámci cvičení zahraje duet se 
starší sestrou a to je radost poslouchat“, 
přibližuje hudební zážitek maminka. 
Mimo zpěv ráda kreslí, jezdí na kole, čte 
knihy nebo třeba vypráví vtipy. Holduje 
různým turistickým výletům, jak s ro-
dinou, tak s kamarády, se kterými 
nejraději jezdí na pěvecká soustředění. 
Při Tříkrálové sbírce již několik let 
nechybí mezi koledníky, v loňském 
Tříkrálovém průvodu městem byla jed-
ním z andělů doprovázejícím celé shro-
máždění.

Ještě v nedávné minulosti uvažovala 
o tom, že bude učitelkou v mateřské 
škole. Má velice ráda malé děti, ale 
jakmile zjistila, co tato práce všechno 
obnáší, přehodnotila cíle a nyní chce být 
spíše učitelkou na prvním stupni ZŠ. 
Nejraději však v první nebo druhé třídě.

„Je to andílek s růžky“, komentují 
rodiče Kateřina a Dalibor, „ale které dítě 
není, že?“ Přiznejme si všichni, že je to 
pravda, také jsme byli dětmi a vyváděli 
různá alotria, nikdo z nás nebyl poslušný 
na slovo, nějaký ten vzdor byl vždycky 
a u všech nějak jinak. Přesto se rodiče 
shodují: „Je moc hodná, kamarádská, 
ochotná pomáhat, dle spolužáků je 
i vtipná a taky miluje své bližní“. A tím 
vším si zasloužila být letošním Dítětem 
světla v naší farnosti. 

Již nyní kdy tento článek čtete, si už 
pomalu začínáme vybírat nového nosiče 
Betlémského světla 2019. Možná to 
bude vaše ratolest, která se zaslouží 
nějakými aktivitami ve farnosti nebo 
něčím dalším mimořádným, a stane se 
novým Dítětem světla 2019.

Radostné a pokojné vánoční svátky 
všem lidem dobré vůle, ale i všem 
ostatním. Gloria in excelsis Deo.

Kivi

christologickou nauku o božství Ježíše 
Krista. V římskokatolické církvi se jedná 
o jeden z tzv. zasvěcených svátků. 
Římskokatolická církev také toto datum 
spojuje se Světovým dnem modliteb za 
mír. 

Během křesťanské éry prodělal tento 
den několik důležitých změn. Křesťané 
v prvních staletích byli konfrontováni 
s pohanskými zvyklostmi nového roku. 
1. leden byl v pohanském Římě dnem 
nevázané zábavy a výstředností k poctě 
dvoutvářného boha Jána. Římská církev 
odpověděla kajícími bohoslužbami a pos-
tem. Druhý koncil v Toursu (567) 
ustanovil na první tři lednové dny kající 
pobožnosti k potlačení pohanských 

obyčejů. Kromě toho církev v Římě 
ustanovila na 1. leden památku Matky 
Boží. V 7. století se v Římě po vzoru 
Byzance prosadily dva mariánské svátky 
Zvěstování a Nanebevzetí. Pod jejich 
vlivem Památka Matky Boží ustoupila 
do pozadí a byla nahrazena slavením 
vánočního Oktávu. Ve Španělsku a pře-
devším v Gálii se od 6. století slavil 
v tento den svátek Obřezání Páně 
(Lk 2, 21). V Římě se tento svátek začal 
slavit až od 13. století a v Římském 
misálu byl uveden až do reformy v roce 
1960. V obnovené liturgii zaujal své 
místo opět staronový svátek Mariina 
mateřství pod názvem Slavnost Matky 
Boží Panny Marie.
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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! 

V tomto čase opět vstupujeme do 
velkého Božího tajemství - do tajemství 
Nejsvětější Trojice - která je v neu-
stálém pohybu, protože jí záleží na 
každém člověku. Vánoce nám dávají 
možnost, abychom se zvláštním způ-
sobem zahleděli na Božího Syna, 
kterého poslal Otec, protože nám chtěl 
dát poznat v Duchu svatém svoji lásku. 
Skrze narození Ježíše Krista se stává 
viditelným ono Boží tajemství, které 
bylo od věčnosti skryté; Bůh se však 
rozhodl ho zjevit těm, kteří jsou 
odhodláni, podobně jako mudrcové 
z Evangelia, kráčet za světlem tohoto 
zjevení. Jim bude dopřáno se s Bohem 
setkat osobně.

Drazí farníci třinecké farnosti! 

Jako rodák třinecké farnosti se chci 
s vámi podělit o tom, jak jde život v na-
šem kněžském semináři. Na Slavnost 
Ježíše Krista Krále jsme oslavili první 
rok existence našeho Diecézně-misij-
ního mezinárodního semináře Redemp-
toris Mater v Českých Budějovicích, 
a nemůžeme nevzdat Bohu chválu za to, 
že nám dal možnost kontemplovat jeho 

Svědectví víry

přítomnost v tolika rozmanitých mo-
mentech tohoto roku: v každodenní 
liturgii mše svaté a hojnosti Jeho slova; 
v modlitbě; ve studiu teologie; v evan-
gelizaci; ve službě věřícím, i nevěřícím; 
v jednotě mezi námi; v prozřetelnosti, 
kterou jsme viděli konkrétně v pomoci 
jak hmotné, tak té duchovní; v prožívání 
dnů radosti, ale i ve chvílích zkoušek, 
různých pokušení a duchovní pouště; ... 
VŠECHNO BYLA BOŽÍ MILOST! Stejně 
tak, jako žít seminární život v nově 
zrekonstruovaných prostorách, přizpů-
sobených pro duchovní, studijní a kaž-
dodenní potřeby, které formace v se-
mináři vyžaduje. Tento rok byl také ča-
sem hlubšího seznamování se se specifi-
kami prostředí jižních Čech; časem 
vytváření nových vztahů s lidmi, které 
jsme měli možnost poznat, či s nimi spo-
lupracovat na některých pastoračních 
projektech. Byl to rok velmi bohatý na 
různé zkušenosti, které se zapsaly do 
prvních řádků historie tohoto semináře. 
Život v kněžském semináři je srovnatel-
ný - možná daleko víc, než kterýkoliv 
jiný - s cestou těchto mudrců za 
betlémskou hvězdou. I bohoslovci se 

Začátek nového roku bývá pro mnohé 
z nás dobou bilancování, přemýšlením 
o naší životní cestě, dobou různých 
předsevzetí a úvah, zda bych měl ve 
svém životě něco změnit. Většinou toto 
vše zůstává pouze v rovině teoretické 
a po nějakém čase se opět ocitáme ve 
svých vyjetých kolejích, chybí nám 
odvaha a síla uskutečnit jakoukoliv 
změnu. Naše nitro touží po změně, touží 
po větší blízkosti Boha, po lásce, ale tělo 
dává přednost pohodlí a smyslnosti. Jak 
z tohoto bludného kola ven? Je dobré si 
uvědomit, že sami to nezvládneme. 
Pokud se zcela neponoříme do Ježíšovy 
milosrdné náruče, sami nedokážeme být 
lepší, mírnější, milosrdnější ani laska-
vější. Naše výbušná povaha se může 
změnit jen ve spojení s mírností Beránka 
a nedostatek lásky k bližním změnit jen 
tím, že budeme čerpat z nekonečné 
Studnice lásky a milosrdenství. Pokud 
spoléháme pouze na své schopnosti, 
můžeme dojít daleko, ale nenajdeme 
správný směr. 

Jako křesťané můžeme spoléhat na 
Boží pomoc a vedení a díky mod-
litbě můžeme s Bohem rozmlouvat. 
P. Vojtěch Kodet krásně píše, jak se učit 
modlitbě:  

„V modlitbě jde především o vztah: 
o vztah od srdce k srdci, o plynutí lásky 
od Boha ke mně a ode mě k Bohu. Svatá 
Terezie to vyjádřila velmi výstižně, když 
napsala, že modlitba pro ni znamená 
důvěrný vztah přátelství, častý rozhovor 
o samotě s Tím, o němž víme, že nás 
miluje. Je úkonem lásky a lásku také 
vyžaduje stejně jako návyk. Na počátku 
naší modlitby by měla stát zkušenost 
s Boží láskou, která nám dává základní 
jiskru a touhu k Bohu se vracet. (Víme, 
že u nás, kteří jsme byli ve víře vy-
chováni, to nemusí být samozřejmost.) 
Tuto touhu je však třeba udržet a to už 
vůbec není samozřejmé. Je třeba naučit 
se vytvářet prostor pro milost, kterou 
nám Pán chce dát. Je nutno modlit se 
pravidelně i tehdy, když nám to nejde 
a pocitově „nic nedává“. 

Při modlitbě nemusíme hned něco 
říkat, ale měli bychom se snažit vstoupit, 
byť prostým způsobem, do přítomnosti 
Boží a uvědomit si, že stojíme před 
někým živým. K tomu nám může 
pomoci třeba jen několikrát ze srdce 
vzývat Ježíšovo jméno nebo oslovit 
nebeského Otce, případně poprosit o po-
moc Ducha Svatého. Má-li jít o skutečný 
dialog, je dobré hledat způsob, jak se 

Požehnané prožití vánočních svátků od kněžského semináře
Redemptoris Mater v Českých Budějovicích

podobně, jako tito mudrcové, museli 
vzdát tepla rodinného krbu; i oni se 
vydali do cizí země proto, aby se setkali 
s Králem králů a Pánem dějin, aby 
mohli pochopit, jaké je jejich poslání; 
i oni na své cestě už zakusili, a ještě 
zakusí, mnoho překážek a těžkostí… Ti 
z nich, kteří dojdou do „Betléma“ 
(hebrejsky Bet Lehem znamená „Dům 
chleba“), budou moci rozdávat jednoho 
dne lidem „chléb života“, kterým je Ježíš 
Kristus. I oni jsou tedy na cestě do 
Betléma; celý seminář je na cestě; kráčí 
po cestě hledání stále hlubšího vztahu 
s Tím, kdo se narodil, aby nás sytil 
sebou samým, abychom „měli život 
a měli ho v hojnosti“ (Jan 10,10). 

Chceme vám popřát příjemné prožití 
vánočních svátků, a tento život 
v hojnosti Božích darů i v novém roce 
2019!

P. Zdeněk Gibiec a seminaristé

(Pozn. Chceme vás informovat, že 
v neděli 20. ledna 2019 bude vysílána 
na ČT 2 v Křesťanském magazínu re-
portáž o našem semináři.)

otevřít pro moc Božího slova, a zamyslet 
se třeba nad texty liturgie. Někdy nám 
může pomoci naučená modlitba, ale 
stojí za pokus modlit se ji občas hodně 
pomalu, s vědomím toho, co říkám. 
V každém případě je dobré být k sobě 
upřímný a čas od času zpětně pohléd-
nout na svůj vztah s Bohem. Pro oživení 
modlitby je zdravé udělat si na ni 
alespoň jednou za rok více času, např. 
při rekolekcích nebo exerciciích. Také si 
můžeme vzít k ruce některou dobrou 
knížku o modlitbě, která nám dá nový 
impuls.

Je třeba modlit se s důvěrou dítěte, 
v upřímnosti srdce, vytrvale a věrně. 
A ani v modlitbě nespoléhat sám na 
sebe, ale prosit o Ducha Svatého, 
kterého nám Pán dává, aby nás učil 
modlit se a modlil se v nás.“

Co si tedy přát do nového roku a do 
dalších let našeho života?  Aby Bůh pro 
mne nebyl něčím abstraktním a vzdá-
leným, ale abych s Ním dokázal roz-
mlouvat a řešit své problémy. Abych 
nespoléhal na sebe, ale dokázal dů-
věřovat v Boží všemohoucnost a zcela se 
odevzdal Jeho vedení. Ať nám Pán 
žehná!

Hana Worková
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... stalo se 2018
Leden

! Sobota 6.1. - Charita Třinec ve 
spolupráci s Městem Třinec uspo-
řádala Tříkrálový průvod z náměstí 
T.G.M. na náměstí Svobody. V kul-
turním domě Trisia zazpívala schola 
mládeže sérii koled.

! Neděle 7.1. - Vánoční koncert Pěvec-
kého sdružení Martinů.

! Neděle 7.1. - Koledování u jesliček. 
Vystoupila dětská schola Drops, 
schola mládeže s doprovodem hostu-
jících muzikantů ze Základní umě-
lecké školy. 

! 1.1. - 14.1. - Další ročník Tříkrálové 
sbírky České katolické charity, kterou 
v našem regionu tradičně organizuje 
Charita Třinec. Bylo rozdáno cel-
kem 82 pokladniček, výtěžek činil 
822 272 Kč (včetně přilehlých obcí 
spadajících pod Charitu Třinec).

! Sobota 27.1. - 8. ročník Farního plesu 
v Restauraci Zobawa.

Únor

! Sobota 10.2. - Mládežnický ples 
v Domě PZKO v Neborech, kde se 
sešla mládež od Frýdku až po Mosty 
u Jablunkova. Účast byla hojná, sešlo 
se kolem 100 mladých.

Březen

! Neděle 11.3. - Další ročník dobročinné 
akce Misijní koláč, jejíž výtěžek byl 
použit na projekty Adopce na dálku. 
Vybralo se celkem 83 500 Kč. 

! Pátek 16.3. - Postní bdění 2018 v na-
šem kostele.

! Od neděle 18.3. - do čtvrtku 22.3. - 
Farní postní rekolekce, tradičně pod 
vedením P. Adama Ruckého.

! Pondělí 12.3. - Křížová cesta pro děti.

! Pátek 23.3. - Ekstremalna droga 
krzyżowa 2018. Noční křížová cesta 
přes hory.

Duben

! Sobota 7.4. - Na Pochod pro život 
v Praze (18. ročník) vyjela i z naší 
farnosti skupinka farníků vlakem, 
nebo autem.

! Sobota 7.4. - Adorační večer chval 
k příležitosti předvečera svátku Božího 
milosrdenství. Vedení se ujala mládež.

! Neděle 15.4. - Výlet dětské scholy 
Drops do místních Beskyd - na 
Godulu.

! Každou postní neděli v 9 hodin se v na-
šem kostele zpívaly „Gorzkie Żale“.

! Každou postní neděli byla pobožnost 
křížové cesty vedena jednotlivými 
farními společenstvími.

Květen

! Čtvrtek 3.5. - Pochod pro život v Třinci 
- 3. ročník pochodu od sborového 
centra SCEAV ke KD Trisia.

! Úterý 8.5. - Pouť schol do Wieliczky 
a Wadowic. Pouť se mší svatou v kapli 
v solném dole. Akce dotovaná z fondu 
pro přeshraniční spolupráci České 
republiky a Polska.

! Úterý 8.5. - Pouť dětí a mládeže na 
Kozubovou.

! Sobota 12.5. - Diecézní pouť rodin 
2018 - Mariahilf

! Od neděle 13.5. do 20.5. 2018 byl 
v našem kostele týden příprav k pří-
ležitosti nové památky Panny Marie, 
Matky Církve (21.5.)

! Pondělí 14.5. až pátek 25.5. - Sběr 
kol pro Afriku pod záštitou Charity 
Třinec.

! Sobota 19.5. - Biblická olympiáda 
2018 (7. ročník). Náš tříčlenný tým 
získal pěkné 4. místo v kategorii 
základních škol. 

! Neděle 27.5. - První svaté přijímání 
v naší farnosti.

Červen

! Neděle 10.6. - Pouť pro rodiny a děti 
do Częstochowé. Zúčastnilo se 58 
farníků a zaplnili tak celý autobus. 

! Neděle 17.6. - Výlet dětí, které 
přistoupily k 1. svatému přijímání do 
Polska - Ochabů. V Dream 

! Parku se všem moc líbilo.

! Neděle 7.6. - Hudební doprovod mše 
svaté a koncert chrámového sboru 
LAUDAMUS v kostele svaté Hedviky 
v Mostech u Jablunkova.

! V neděli 24.6. - Mše svatá na po-
děkování za školní rok. Zároveň byly 
vyhodnoceny knížečky za účast na 
mších svatých a desátcích svatého 
růžence. Poté se pokračovalo na farní 
zahradě, kde byl připraven bohatý 
program. Zúčastnilo se asi 40 dětí se 
svými rodiči.

Červenec

! Podepisování petice proti ratifikaci 
Istanbulské úmluvy a petice na pod-

poru manželství (zachovejme tradiční 
rodinu).

! Pondělí 2.7. - Diecézní setkání dětí 
a mládeže s Otcem biskupem na 
Prašivé. Téma: Tvoříme mosty.

! Pátek 20.7. - 27.7. - XXVIII Piesza 
Pielgrzymka Zaolzie - Jasna Góra.

! Od úterý 31.7. do čtvrtku 9.8. - 
Festival mládeže v Medjugorji. Účast-
nila se i naše mládež.

Srpen

! Středa 1.8. - Koncert pro Guty na 
připomínku 1. výročí vyhoření kostela 
Božího Těla v Gutech v domě PZKO 
Nebory. Následoval průvod ke Gutské-
mu kostelu.

! Pátek 17.8. - Pouť na Turzovku z naší 
farnosti.

! Čtvrtek 23.8. - Seminář v Kulturním 
domě „Czytelnia“ ve Vendryni - „Vliv 
Istanbulské úmluvy na naše životy 
a její ratifikace“.

Září

! Sobota 1.9. - Pouť děkanátu Frýdek do 
frýdecké baziliky Panny Marie. Úmysl 
pouti byl za obnovu rodin a nová 
duchovní povolání.

! Pátek 14. 9. - Na svátek Povýšení 
svatého kříže se slavila sváteční mše 
svatá u kříže na Javorovém (2. výročí 
od posvěcení kříže). 

! Neděle 16.9. - Poutní slavnost v naší 
farnosti, odpoledne 18. ročník Farního 
festynu na zahradě. 

! Neděle 23.9. - Slavnost 133. výročí 
posvěcení našeho farního kostela 
(27.9.1885).

! Pátek 28.9. až 29.9. - Farní pouť - 
Rajhrad, Želiv, Číhošť. Poutníci na-
plnili dva autobusy.

! Sobota 29.9. - Mše svatá za nemocné s 
udělováním svátosti pomazání ne-
mocných.

Říjen

! Každou neděli proběhla modlitba 
svatého růžence vedena jednotlivými 
farními společenstvími.

! Pátek 12.10. - Kreativní tvoření - dílny 
v salce na podporu Mary's meals.

! Úterý 16.10. - Pochod pro život v Ha-
vířově za účasti třineckých farníků.

! Pátek 26.10. - Kreativní tvoření - dílny 
v salce na podporu Mary's meals.

Drazí farníci, uplynul další rok a v redakčním kolegiu jsme opět začali diskutovat o tom, co nám tento rok přinesl a jak jsme 
jej prožívali i mimo běžné slavení každonedělních mší svatých. Znovu jsme zjistili, že těch mimoliturgických aktivit není málo 
a tvrdí-li někdo, že se u nás nic moc neděje, prosím posuďte sami a vizte co...
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! Neděle 28.10. až čtvrtek 1.11. - 
Podzimní rekolekce, tradičně s otcem 
Czesławem Blochem. 

Listopad

! Pátek 2.11. - Mše svatá na starém 
hřbitově.

! Pátek 9.11. - Kreativní tvoření - dílny 
v salce na podporu Mary's meals.

! Čtvrtek 23.11. a pátek 24.11. - 
Kreativní tvoření - dílny - adventní 
věnce.

! Neděle 25.11. - Prodej adventních 
věnců na podporu Mary's meals.

! Od pátku 30.11. do neděle 2.12. si děti 
ze scholky Drops užily společné chvíle 
na chatě Lípě v Oldřichovicích 
u Třince. Cvičily se koledy a další 
písně, hrálo se, modlilo, šlo do 
přírody, tvořilo, atd.

Prosinec

! Vyšlo 300. číslo farního časopisu 
MOST včetně článku 

! V diecézním měsíčníku OKNO vyšel 
článek o našem farním časopise 
MOST.

! 18. ročník akce “Vánoční strom“.

! Rorátní mše svaté během adventu byly 
slaveny v pondělí, středu a sobotu 
v 6.35.

! Pátek 7.12. - Kreativní tvoření - dílny 
v salce na podporu Mary's meals.

! Sobota 8.12. - Svatý Mikuláš nadělil 
balíčky 43 dětem.

! Neděle 9.12. - Adventní jarmark na 
podporu Mary's meals. - Prodej vý-
robků z kreativního tvoření.

! Sobota 15.12. - Vánoční svatá zpověď.

! Neděle 16.12. - Betlémské světlo 
dorazilo do Třince.

! Pondělí 24.12. - Vigilie Slavnosti 
Narození Páně, žehnání oplatků, bet-
lémské světlo.

! Neděle 30.12. - Koledy zazpíval 
Štývarův dětský sbor.

! Koledování u jesliček. S doprovodnou 
kapelou zazpívala dětská schola Drops 
a schola mládeže.

! Pondělí 31.12. - Večerní mše svatá na 
poděkování za uplynulý rok 2018.

Připravil Petr Čala

Kromě výše uvedených událostí v na-
ší farnosti musíme připomenout 
aktivity, které se opakovaly periodicky, 
jako např.

! poslední neděle v měsíci Mariánské 
večeřadlo

! poslední pondělí v měsíci - setkání 
mužů

! každý týden zkoušky pěveckých 
souborů - chrámový sbor LAUDA-
MUS, mládežnická schola, dětská 
schola DROPS

! spotkania Sympatyków Radia 
Maryja

! pravidelný úklid kostela a květinová 
výzdoba

! manželská a další setkávání... 

Dále musíme rovněž připomenout 
přípravu kostela u příležitosti litur-
gických slavností - příprava Božího 
hrobu, stavění oltářů k procesí Božího 
Těla, příprava oltáře na hřbitově ke 
mši svaté ke vzpomínce za všechny 
věrné zemřelé, výzdoba vánočních 
stromků a instalace Jesliček… 

Kdykoliv si člověk něčeho nezřízeně 
žádá, ihned je vnitru znepokojen. Pyšný 
a lakomec nemá pokoje nikdy; chudý 
a pokorný duchem žije v trvalém míru. 
Člověk, který dosud není sám v sobě 
dokonale umrtven, upadá snadno v po-
kušení a podléhá i v docela nepatrných 
věcech. Nepevný duchem, dosud jaksi 
tělesný a nakloněn smyslovým věcem, 
nesnadno se může úplně odtrhnout od 
pozemských žádostí. A proto často mívá 
zármutek, když se jich straní; snadno se 
též rozčiluje, když se mu někdo staví na 
odpor. Dosáhne-li však toho, po čem 
touží, ihned je obtížen provinilým 
svědomím, poněvadž následoval nez-
řízenou vášeň, a ta nepřináší hledané 
uklidnění. Pravý klid srdce tedy naj-
deme, jen když odporujeme nezřízeným 
vášním, a ne, když jim hovíme. Proto 
není pokoje v srdci tělesného člověka, 
ani v člověku oddaném pozemským 
věcem, nýbrž jen v člověku vroucím 
a duchovním.

Tomáš Kempenský, 
O následování Krista

O nezřízených 

žádostech

…patří všem, kteří se zapojili do 
zdárného průběhu výroby adventních 
věnců, konání Adventního jarmarku 
a také kreativního tvoření o pátcích na 
faře. Darovali jste především svůj čas, 
zájem a otevřené srdce k potřebám 
jiných…Poskytli jste hmotné i finanční 
dary, zázemí na faře a vřelý přístup 
k šíření díla Mary's Meals.

Díky za to, že můžeme tvořit spole-
čenství, za vzájemné sdílení, modlitbu, 
za každé dobré slovo, které nás popohá-
nělo dál dopředu! 

Chceme se s Vámi podělit o velkou 
radost, kterou nám přináší to, že jsme 

Poděkování…

“Když nemůžeš nasytit sto lidí, nasyť 
jen jednoho.“

Matka Tereza

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

dni 31.12.2018 evidujeme částku 
127.523 Kč. V prosinci byla 

uhrazena faktura za zpracování 
vstupní projektové dokumentace.

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

součástí rodiny Mary's Meals, že je nás 
stále více, že se po celé republice konají 
akce na podporu Mary's Meals. Z Česka 
již živíme více než 15 000 dětí a mnoho 
dobrovolníků se zapojuje s nadšením 
a upřímným úsměvem, tak typickým 
pro toto krásné dílo.

Drazí farníci, díky vaší podpoře 
obdrží dalších 119 dětí jídlo ve své škole 
po celý školní rok.

Děkujeme!

Citace papeže Františka k tomuto 
aktuálnímu tématu zní: „Chudoba ve 
světě je důvodem k pohoršení. Je 
nepochopitelné, že ve světě s takovým 
bohatstvím žije tolik hladových dětí, že 
je tu tolik dětí bez vzdělání, tolik 
chudých lidí. Dnešní chudoba je skan-
dál.“ 

A dnes k nám také mluví Hospodin 
slovy žalmu:

„On vysvobodí chudáka, který se 
dovolává pomoci, ubožáka, jehož se 
nikdo neujímá. Smiluje se nad nuzným 
a chudým, zachrání ubožákům život.“ 

 /Žalm 72/

Lucka a Marek Mokroszowie
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BOJUJ PROTI POKUŠENÍ.

NECHTĚJ TO, CO TVOJE NENÍ!

Rébus

Vánoce očima dětí z naší farnosti
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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

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 hodin a také objednat na tel. čísle 736 421 969.

FARNÍ  PLESFARNÍ  PLES

V neděli na svátek Svaté rodiny se 
uskutečnil 8. ročník společného Kole-
dování u jesliček. Ten letošní byl tak 
trochu zkušební, protože jsme ho 
naplánovali dopoledne ihned po mši 
svaté v 10 hodin. I přes všechna 
technická úskalí (časový pres s přípra-
vou aparatury a nazvučení nástrojů) byl 
koncert zahájen v 11 hodin podle plánu. 
V první části vystoupila dětská schola 
Drops, která představila krátké pásmo 
koled s tematickým textem mezi pís-
ničkami. Krásné zpěvy děti zahřály 
u srdce nejednoho z posluchačů. Ve 
druhé části vystoupila mládežnická 
schola, která i letos připravila směsici 
koled z různých koutů světa, kde se 
i posluchači mohli připojit a některé 
koledy si s nimi zazpívat. Nakonec 
všichni vystupující obdrželi od organi-
zátorů drobné dárky.

Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv 
způsobem přičinili k organizaci a pří-
pravě této akce – kapele, vedoucím 
schol, zvukaři, dětem, mládeži a ro-
dičům a také sponzorům, kterými byli, 
stejně jak v minulých letech, Mi-
nisterstwo Spraw Zagranicznych 
Rzeczypospolitej Polskiej a Město 
Třinec. 

Nakonec bych Vám, drazí farníci chtěl 
za spolek SANCTUS ALBERTUS popřát 
do nového roku hojnosti Božích darů, 
zdraví a pokoje. A budeme se těšit na 
další setkání s Vámi.

Wiesław Wania

Koledování 
u jesliček

V neděli 6.1.2019 vyjde v 16 hodin 
z náměstí T.G.M. Tříkrálový průvod 
a povede na náměstí Svobody, kde bude 
následovat kulturní program. Průvod 
povedou tři králové na koních.

Pro krásnou atmosféru si můžete 
s sebou přinést světlo (svíčku, baterku, 
čelovku...). Po celou dobu akce bude 
v prodejních stáncích k dispozici 
občerstvení.

Průvod pořádá statutární město 
Třinec ve spolupráci s Charitou Třinec.

Tříkrálový 
průvod 2019

Přijde duše do nebe. Svatý Petr se ptá 
na povolání.

"Doktor!" praví duše hrdě a už se 
hrne dovnitř.

"Moment, stát!" povídá Svatý Petr.

"Vy musíte vchodem pro dodavatele!"

Sedí na vlakovém nádraží pan farář 
s řeholní sestrou, která má ruku v sád-
ře. Farář se jí ptá: 

„Co se vám stalo, sestro?”

„Ale, uklouzla jsem ve vaně." 

Opodál sedící bezdomovec se ptá 
svého souseda:

 "Ty, co je to ta vana?”

"Vím já? Copak jsem katolík?" od-
sekne soused. 

Novoroční vtípky

Pan farář se ptá na hodině nábožen-
ství dětí: 

"Kdo chce jít do nebe?" 

Hlásí se všichni kromě Pepíčka. 

"Proč ty do nebe nechceš?" 

"Protože maminka říkala, že mám jít 
ze školy rovnou domů!"

Baví se dvě duše v ráji:

„Jaká byla poslední věta, kterou jsi 
slyšel na zemi?”

„Byl to hlas mé ženy.”

„A co říkala?”

"Když mě na chvíli pustíš k volantu, 
budeš úplný anděl."

Student (při náboženství): "Věřím 
pouze tomu, čemu rozumím." 

Profesor teologie: "Pak je ovšem po-
chopitelné, že nevěříte ničemu."

Dva faráři si povídají:

„Mně jsou ze všech sportovců nej-
sympatičtější cyklisti.”

„Proč?”

„Protože se starají o svoje duše."

ústav ani seminář, ale všechny školy 
vzdělaných národů se nemohou pochlu-
bit tolika žáky, jako on.

Nezařídil lékařskou ordinaci, ale 
uzdravil více nemocných duší, než tisíce 
lékařů nemocných těl.

Ovládal zákony přírody, chodil po 
vlnách moře, tišil bouři, sytil z mála 
tisícové zástupy, léčil bez léků …, křísil 
mrtvé.

Nepřátelé ho nemohli přemoci, satan 
ho nemohl zničit, ani hrob ho nemohl 
zadržet! Nade vším zvítězil. 

Nevelel žádné armádě, nedobyl že-
lezem ani píď půdy, a přece žádný 
vojevůdce neměl tolik dobrovolníků 
jako on.

Mocí své lásky, poselstvím evangelia 
přetvořil svět.

Velcí mužové přišli a odešli, všichni 
lidé zklamali, avšak on nikdy nikoho.

Všichni lidé zhřešili, ale on jediný 
zůstal svatý, věčný, dokonalý, nejkrás-
nější mezi lidskými syny. 

A tento Ježíš je Spasitelem světa, můj 
Spasitel a Přímluvce u Boha.

Chceš-li, bude i tvůj. 

Když byl dítětem, zneklidnil krále,

když byl chlapcem, udivil doktory,

když byl mužem, otřásl celým ná-
rodem i základy veleříše římské.

Nenapsal ani jednu knihu, ale do 
největších knihoven světa by se nevešly 
knihy, které byly napsány o něm.

Nesložil žádnou píseň, ale svou 
odpouštějící láskou rozezvučel písněmi 
chvály více než všichni básníci světa.

Nezaložil náboženskou školu, vědecký 

Vyznání
Isaaca Newtona
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Příští číslo MOSTu 

vyjde 3.2.2019.

Příspěvky můžete zasílat

do 23.1.2019.

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 po-
koj svému lidu.

ref.: Pan ześle pokój swojemu 
ludowi.

2. neděle v mezidobí (20.1.)

1. čtení: Iz 62,1-5; 2. čtení: 1 Kor 
12,4-11; Evangelium: Jan 2,1-12

Žalm odp.: Vypravujte mezi všemi 
národy o Hospodinových divech.

ref.: Pośród narodów głoście chwałę 
Pana.

3. neděle v mezidobí (27.1.)

1. čtení: Neh 8,2-4a.5-6.8-10; 2. čte-
ní: 1 Kor 12,12-30; Evangelium: 
Lk 1,1-4;4,14-21

Žalm odp.: Tvá slova, Pane, jsou 
duch a jsou život.

ref.: Słowa Twe, Panie, są duchem 
i życiem.

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.

§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, svěcení 
kadidla a křídy při mši svaté v 8.00 
a 10.00 hodin.

§Neděle 13.1.2019 – svátek Křtu 
Páně; 6.30 a 10:00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky; končí doba vánoční.

§Neděle 20.1.2019 – 2. neděle v me-
zidobí; 6.30 a 10:00 polsky, 8.00 
a 17.00 česky.

§Pátek 25.1.2019 – svátek Obrácení 
svatého Pavla, apoštola.

§Neděle 27.1.2019 – 3. neděle v me-
zidobí; 6.30 a 10:00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

§Pátek 1.2.2019 – první pátek v mě-
síci.

§Sobota 2.2.2019 – svátek Uvedení 
Páně do chrámu.

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

§Od 18. do 25. ledna probíhá týden 
modliteb za jednotu křesťanů.

§Každou neděli půl hodiny před ve-
černí 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. 

§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 

Nedělní a sváteční
liturgie v lednu

Pořad bohoslužeb v lednu

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Apoštolát modlitby
leden 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.

Evangelizační úmysl:

Mladí lidé a příklad Panny Marie

– za mládež, především za mladé 
v Latinské Americe, aby podle pří-
kladu Panny Marie odpovídali na 
volání Pána a ohlašovali světu radost 
evangelia.

Národní úmysl

– Ať se církev stává v naší zemi 
znamením naděje pro budoucnost.

Svatý Františku Xaverský, oroduj 
za nás!

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

most

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 smí-
ření.

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

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


