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Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje.

Pan Jezus i jawnogrzesznica

Łuk 7, 47
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Braňme křesťanské hodnoty
Jistě se všichni shodneme, že dnešní 

doba není pro rodiče jednoduchá. Na 
naše děti číhá spousta nebezpečí a není 
jednoduché se „poprat“ s věcmi novými, 
moderními, které často pod rouškou 
spravedlnosti a rovnoprávnosti, zasévají 
v dětech pochybnosti o základních 
morálních hodnotách spojenými s křes-
ťanstvím. 

Nedávno nám zaslal do našeho farního 
časopisu příspěvek třináctiletý Jakub, 
z kterého cituji: „V březnu letošního 
roku šly sedmé třídy na „Listování“ 
Lukáše Hejlíka a Věry Hollé. Listovali 
dvě knížky: „Jak být klukem“ a „Jak být 
holkou“. Knížku „Jak být klukem“ na-
psal transgender (to je člověk, který si 
změnil pohlaví). Ten autor se jmenoval 
James Dawson. Teď se jmenuje Juno 
Dawson. V té knížce jsou napsané různé 
věci, které jsou pro nás katolíky nepří-
pustné (např., že kluk nemusí být klu-
kem, ale může být holkou). Za necelý 
týden nám paní učitelka zase řekla, že 
jdeme na nějaký „Jeden svět“. „Jeden 
svět“ podporuje LGBT (zkratka na 
lesby, geje, bisexuály a  transgendery), 
„Jsme fér“ a „Manželství pro všechny“. 
Takové akce ohrožují morálku dětí 
a často rodiče nevědí, na co jdou.“ 

Jakub je na svůj věk velmi duchovně 
vyspělý a dokázal dobře rozeznat rozpor 
mezi tím, co slyší na přednášce a křes-
ťanským pohledem na svět. Ne každé 
dítě, i když se snažíme ho vychovávat ve 
víře, si dokáže uvědomit nebezpečí 
a zrůdnost myšlenek, které mu tady jsou 
nabízeny. Výše zmíněné publikace jsem 
si prostudovala a opravdu jsem byla 
otřesena, že v rámci školní výuky se 
dětem podsouvají myšlenky typu: „Sex je 
příjemný vždycky – ať už toho druhého 
miluješ, nebo ne.“  Nebo „Existuje asi 
tak miliarda důvodů, proč se pár nebo 
jednotlivec může pro interrupci rozhod-

nout – někdy prostě není na dítě ta 
správná doba.“ Je opravdu těžké pocho-
pit, proč někdo naše děti nabádá k ne-
vázanému sexuálnímu životu, k nezod-
povědnosti k sobě i druhým. Proč jim 
vykládá, že když se jim nelíbí být dívkou, 
mohou být chlapcem a naopak. 

Jelikož jsem členkou komise Rady 
města Třince pro výchovu a vzdělání, 
celou věc jsem na zasedání přednesla. 
Byla jsem informována, že akce je do-
tována Ministerstvem školství a z úst 
ředitelů škol zaznělo, že také nevěděli, 
jaký obsah bude mít zmíněná přednáška, 
kterou organizovala Knihovna Třinec. 
Její zástupkyní jsem byla ubezpečena, že 
se bude na celou věc informovat a na 
příštím zasedání komise se k této 
záležitosti vrátíme. 

Jde o budoucnost našich dětí, a proto 
nemůžeme být lhostejní. Každý máme 
určité možnosti, jak projevit nesouhlas 
s obsahem přednášek či výuky, které 
ohrožují křesťanské a morální hodnoty. 
Velkou odpovědnost mají křesťané, kteří 
se pohybují v komunální či celostátní 
politice. Hodně ale záleží také na Vás – 
rodičích. Mluvte s dětmi o těchto věcech, 
učte je vážit si lidského života už od 
početí, veďte je k odpovědnosti a mrav-
nosti. Zajímejte se o to, co se děti učí 
a jaké přednášky navštěvují. Nebojte se 
ozvat a kontaktovat vedení škol. Máte 
právo, abyste byli informováni, na jaké 
akce děti chodí a o čem bude řeč. 

Na závěr mi dovolte vyslovit jedno 
přání. Kéž bychom byli pro naše děti 
vzorem. Aby viděly, že matka i otec má 
v rodině své místo, že Boží stvoření je 
krásné a dokonalé a že láska jde v ruku 
v ruce s pokorou, odpuštěním, ale i od-
povědností a sebeovládáním se. 

 Pomáhej nám Bůh. 

Hana Worková

Poutní cesta z Čech a evropského severu do Říma
se dočká obnovy 

Dávné poutnické cesty našich předků 
zažívají nový rozmach. Sdružení Romea 
Strata usiluje o obnovu stezky, kterou se 
k apoštolským hrobům do Říma ubírali 
poutníci z pobaltských zemí, Polska, 
Čech a Rakouska. V Akvileji se 24. června 
2019 setkali zakladatelé zmíněné 
organizace, sdružující představitele pěti 
italských regionů, jimiž cesta prochází, 
dříve, než se v Toskánsku připojí k hlavní 
poutnické trase do Říma, zvané Via 
Francigena. Schůzky se účastní také 
delegace z Čech, Rakouska a Polska.

Nechybí ani představitel Svatého stol-
ce, P. Eugenio Bruno z Papežské rady pro 

novou evangelizaci. Jak ujišťuje, Vatikán 
podporuje obnovu starých poutnických 
tras. Zážitek cesty na svaté místo je totiž 
osvědčeným způsobem evangelizace. 
Tímto způsobem také církev vychází ven, 
může se setkat s lidmi hledajícími smysl 
života a spásy, říká P. Eugenio Bruno: 

“Věčné pravdy o člověku nepomíjejí, 
jsou stále stejné. Ukazuje se, že středo-
věcí poutníci a dnešní poutníci jsou si 
v jistém smyslu navzájem podobní. Změ-
nil se pouze způsob putování, organi-
zační aspekty. To, co člověka sklání 
k tomu, aby se vydal na cestu, však 
zůstává stejné. Při povrchním pohledu by 

se snad mohlo zdát, že mnoho poutníků 
hledá jen turistické cíle, protože navenek 
nevykazují zájem o duchovní věci. Pokud 
se nám ale podaří proniknout za tato 
zdání a dospějeme ke skutečným 
otázkám, jaké si lidé sami kladou, 
ukazuje se, že člověk je stále tentýž, jako 
ve středověku. Také dnešní poutníci 
hledají smysl, touží po zakořenění v 
historii a kultuře. Právě pěší poutníci 
nám ukazují,  že pouhá turistika 
nepostačuje. Vidíme, že turisté chtějí být 
poutníky, touží po smyslu, po integrální 
kultuře. A Evropa je matkou takového 
poutnictví.”

Charita Třinec
hledá pomoc

Vážené čtenářky MOSTu, zamyslete 
se, zda v sobě nemáte potenciál k po-
máhání slabším, nemocným a starším 
osobám. Charita hledá pracovnice do 
osobní asistence. Dost často slyšíme 
rčení „všude dobře, doma nejlépe“. Ono 
platí pro zdravé osoby, které se po čase 
vracejí z cest, ale také pro osoby ne-
mocné a slabé. 

Ze statistik vyplývá, že většina nemoc-
ných by chtěla dožít ve svém přirozeném 
prostředí. Chce zůstat tam, kde to 
nejlépe zná, kde je u sebe, čili doma. Bez 
pomoci druhých to však sám bezmocný 
člověk nezvládne. Děti, nebo další 
příbuzní ve většině případů pomáhají, 
ale chodí do práce, nebo sami mají 
nějaké zdravotní problémy, proto jsou 
zde pracovníci charitní asistenční služ-
by, kteří nemocnému pomáhají zvládat 
život doma.

Se zvyšujícím se zájmem o tuto službu 
potřebujeme rozšířit své řady. Hledáme 
ženy (proto, že většina našich klientů 
jsou také ženy a nechtějí, aby k nim 
chodil muž), které mají kladný vztah ke 
starším a nemocným osobám a rády by 
těmto osobám pomáhaly. 

Můžete k nám do Charity nastoupit na 
základě pracovní smlouvy, nebo na zá-
kladě dohody o provedení práce a ná-
sledně v průběhu roku a půl po nástupu 
můžete absolvovat kurz pro pečovatelky.

Zvažte, zda to nejste právě vy, která by 
mohla být nápomocná druhým. Ozvěte 
se mi na telefonní číslo 724 257 219.

Na světě máme každý své místo, kde 
žijeme, ale také máme možnosti, kde 
můžeme pomoci. Jen je někdy nevidíme.

Marta Bezecná, Charita Třinec
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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! 

P. Henryk Olszak (1887–1940)

Dva polští kněží se shodným jménem 
Józef Olszak za II. světové války zahy-
nuli. Další P. Józef Olszak, rodák z Horní 
Suché, válku přežil a mohl dále působit 
v pastoraci. Tolik štěstí neměl další 
P. Olszak, křestním jménem Henryk 
narozený v dnešním Polsku, jenž většinu 
života prožil v dnešní České republice 
a zahynul v Německu.

P. Henryk Olszak se narodil 11. čer-
vence 1887 v obci Szonow. Po maturitě 
na německém gymnáziu v Těšíně vstou-
pil do vidnavského kněžského semináře, 
jehož studium dovedl až do kněžského 
svěcení 19. července 1911. Svou kněžskou 
službu započal v tehdejší farnosti Dolní 
Bludovice (dnes Havířov-Bludovice). 
Poté nakrátko přesídlil do Czechowic, 
odkud se v roce 1918 vrátil na území 
dnešní ostravsko-opavské diecéze, a sice 
do Fryštátu (dnes městská část Karviné), 
kde pobyl 10 let. Během té doby se 
P. Olszak zasloužil o výstavbu Katolic-
kého domu a stál u zrodu farních spolků. 

Když pak v r. 1928 odešel jako farář do 
Třince, pokračoval ve svém pastoračním 
úsilí, které nespočívalo „jen“ v péči o du-
še věřících. Opravil farní kostel, vystavěl 
sirotčinec, velkou péči věnoval i tisko-
vému apoštolátu – přestavěl farní 
knihovnu a mezi farníky distribuoval 
katolické tiskoviny, hlavně časopis 
Przewodnik Katolicki. I tato položka 
měla pochopitelně působit na duchovní 
růst farníků, stejně jako zavedení pobož-
ností prvních pátků či organizování 
farních poutí na známá moravská poutní 
místa. Hodně se věnoval pastoraci mlá-
deže (zavedl mimochodem výuku ná-
boženství v češtině) a mezi farníky šířil 
české mešní písně. Třinecká farnost se 
tak proměnila nejen navenek v podobě 

opraveného farního chrámu, ale i uvnitř, 
zavanul v ní nový duch.

Duch, který byl představiteli třetí říše 
shledáván jako nepřátelský třetí říši, pro-
to P. Olszaka skupinka gestapa vedená 
jedním z jeho německých farníků, jemuž 
mimochodem mnohokrát pomohl, už 
2. září 1939 zatkla, tedy 2. den po na-
padení Polska Němci (nezapomínejme, 
že Těšínsko i s Třincem Poláci po 
mnichovských událostech anektovali). 

Nejprve byl umístěn do internačního 
tábora ve Skrochovicích u Opavy, kde se 
setkal mj. s P. Leopoldem Biłkem, jehož 
osud jsme přiblížili v jednom z minulých 
časopisu Okno. Dalším zastavením 
Olszakovy křížové cesty bylo vězení 
v Rawiczi a poté koncentrační tábor 
Buchenwald. Tím posledním zastavením 
pak byl další koncentrační tábor – 
Mauthausen. Nedožil se už transportu do 
Dachau, který postihl jeho spolubratry 
v kněžské služně, jako byli ti, které už 
z Okna také znáte – P. Klemens Galocz, 
P. Rudolf Tomanek či P. Ludwik Wrzoł, 
popř. další – P. Albin Kudziełka, P. Fran-
ciszek Michalec či jeho jmenovec P. Józef 
Olszak. Katany P. Henryka Olszaka 
ovšem nebyli dozorci jako u jiných přípa-
dů, nýbrž blokový kápo a jeho pohůnci.

Na patnácti blocích lágru vládli 
v Mauthausenu podobně jako v jiných 
koncentrácích kápové. Čtrnáct z nich byli 
vězni odsouzení za běžné kriminální 
delikty, patnáctý byl vězněm politickým. 
Na jeho blok byl ke svému neštěstí 
zařazen i P. Henryk Olszak, jenž sem 
přibyl na konci března r. 1940 na pokraji 
vyčerpání a s těžkými průjmy, takže byl 
uznán práce v poblízkých kamenolomech 
neschopným. To však onomu kápovi ne-
návidícímu všechny „flanďáky“ nebráni-
lo, aby si na zuboženém vězni nevylil 
všechnu svou nahromaděnou žluč a ne-
dal průchod své bestialitě. 

P. Olszak sice nemusel na těžké práce 
„do terénu“, měl však za úkol zabývat se 
aspoň těmi lehčími. Sadistický kápo 
nastalé situace využil k šikaně a ponižo-
vání nenáviděného kněze. Přikázal mu, 
aby s metličkou vymetal prach a smetí 
zpod nízko položených lůžek, pod něž se 
musel nemocný kněz vysoké postavy 
s velkými obtížemi nasoukat. Při vylézání 
ho pak mlátil hlava nehlava obuškem. 
Když P. Henryk omdlel, polil ho kápo, 
zpoceného od námahy, která byla nad 
jeho ochablé síly, studenou vodou, aby 
ho probral, načež musel nebohý páter 
v práci pokračovat. 

Jakoby na posílení ho pak násilím 
krmil tučným vývarem z kostí, což bylo 
pro žaludek třineckého faráře oslabený 
nemocí zhoubou. Vydávené doušky po-
lévky si po sobě musel pochopitelně 
uklidit, nadto mu bestiální kápo uštědřil 
další nelítostný výprask. Až čtyřikrát 
upadl P. Henryk do bezvědomí a čty-
řikrát ho též kápo ledovou vodou probral 
z mdlob, až ho to nakonec přestalo bavit 
a nechal polomrtvého kněze ležet na 
studené podlaze, skrz na skrz promáče-
ného vodou, v mrazivém počasí prvního 
dubnového dne.

Začínal duben, ale život P. Henryka 
Olszaka dobíhal svého konce. Navečer 
1. dubna 1940 donesl P. Henryk Olszak 
svůj kříž v krutých bolestech na vrcholek 
své Golgoty…

Rodina byla vedením tábora o smrti 
P. Henryka Olszaka uvědomena s tím, že 
zemřel na mozkovou příhodu. Požádala 
o popel zesnulého a po zaplacení nákladů 
na doručení urnu s ním opravdu obdr-
žela a následně i uložila do hrobu na 
hřbitově v Bludovicích.

Libor Rösner
Převzato z diecézního časopisu OKNO
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Co se mi honí(-ilo) hlavou
Vysoké červnové teploty

Tak jsme se po poněkud chladnějším 
květnu dočkali opět nadprůměrně vyso-
kých červnových teplot. A v souvislosti 
s tím všude kolem sebe můžeme slyšet 
nejrůznější reakce, především negativní – 
to se nadá vydržet, kdy už ta teplota 
konečně klesne, za to může globální 
oteplování způsobené mimo jiné prů-
myslovými zplodinami, enormním zvýše-
ním motorových spalin apod. Prostě za to 
může člověk a je třeba přijmout opatření. 
A jsou mezi nimi i naprosto zvrácená, 
ostatně jako spousta věcí v dnešních 
šílených časech, jako třeba je nutné vybít 
stáda hovězího dobytka nebo alespoň 
změnit hovězí genom, aby krávy méně 
říhaly a tím tvořily méně metanu. Ještě 
horší je nápad „BirthStrike“ (autorkou je 
britská aktivistka Blythe Pepinová), podle 
kterého se začíná dnes už kolem šedesáti 
žen i někteří muži zříkat kvůli údajnému 
přelidnění planety plození a rození dětí. 
Podle mě to však je další z pokusů zaútočit 
na tradiční rodinu a lidskou společnost. Se 
změnami klimatu se setkáváme pravi-
delně, po chladných staletích přichází ote-
plení a naopak. Teplé období lidstvo za-
žívalo v období středověku, od roku 1310 
začala průměrná teplota klesat. V 15. a 17. 
století se citelně ochladilo na celá de-
setiletí. Celé Grónsko se pokrylo ledem, 
zvětšily se alpské ledovce. Na celé severní 
polokouli panovaly kruté zimy. Léta byla 
velmi krátká a studená. V té době zamrzaly 
v zimě všechny řeky západní Evropy. 
Např. Vltava byla pravidelně pokryta le-
dem tlustým několik desítek centimetrů 
(v dnešní době nezamrzá z důvodu vysta-
věné Vltavské kaskády). Zamrzalo Baltské 
moře i Calaiská úžina mezi Francii 
a Anglií. Ovlivněna byla i Amazonie. My 
dnes žijeme naopak v období oteplování, 
které začalo v 19. století. Změny klimatu 
vždy doprovázely přírodní katastrofy, 
epidemie, dlouhé deštivé roky či naopak 
dlouhá sucha, to vše spojeno s neúrodou, 
nemocemi, válkami… Dnes je navíc strach 
ze současného oteplování umocněn tím, že 
jsme denně bombardováni „zaručeně ově-
řenými“ zprávami na internetu, v televizi, 
dalších médiích… a ztrátou víry v Boha. 
Jak často například, a vůbec-li někdy, se 
modlíme o déšť či naopak při povodních 
o krásné počasí. Nejsme spíše někdy po-
dobní těm farníkům, kteří na výzvu svého 
kněze vyrazili v procesí prosit o déšť, ale 
nějak „pozapomněli“ vzít sebou deštníky?

Letošní Boží Tělo

Jako každoročně, tak i letos jsme oslavili 
Slavnost Těla a Krve Páně. Oslava Božího 
Těla je tradičně spojena s procesím s Nej-
světější Svátostí, kterých v našich městech 
a vesnicích pod dlouhých letech, kdy ve-
řejná oslava boží přítomnosti mezi námi 
byla zakázána, přibývá. Také my jsme se 
v průvodu poklonili Pánu Ježíši u čtyř 
oltářů. Ten čtvrtek, po slunečných a tro-

pických dnech, byl chladnější a do odpo-
ledne stále nebylo jasné, zda nebude pršet. 
Ještě doslova pár minut před procesím 
poprchávalo, proto nebylo možné připra-
vit oltáře v jejich plné kráse a lesku, ale 
nakonec, za hojné účasti farníků, Pán Bůh 
přítomen v Nejsvětější Svátosti požehnal 
našemu celému městu a všem jeho oby-
vatelům. Tento čtvrteční den jsem na 
portále onet.pl našel zajímavou stať právě 
o slavení Božího Těla pod názvem: „Jak iść 
na procesję Bożego Ciała i nie zwariować. 
Albo nawet przeżyć coś ważnego.“ A když 
jsme kolem čtvrté hodiny v napětí čekali, 
zda bude či nebude pršet, vzpomněl jsem 
si na jednu z její části: „Któregoś roku, 
w Boże Ciało, miasto obudziło się 
pochmurne i smutne. Wszystko mówiło, 
że za chwilę niebo się spiętrzy i wyleje 
z siebie hektolitry wody. Przy śniadaniu 
proboszcz patrząc w górę zasugerował 
"a może procesję zrobimy popołudniu...". 
Na to obruszył się O. Edmund, stary już 
jezuita, "przecież Pan Bóg wie, że mamy 
dziś procesję. Skoro daje deszcz to trzeba 
go brać!". Wszystkim nam zrobiło się 
głupio.“ Hmm… a jsme u toho. Někdo má 
dovolenou, chce se opalovat, koupat, 
prostě potřebuje hezké počasí. Naopak 
někomu vysychá studna, potřebuje zalít 
zahrádku, zemědělcům schne obilí a po-
třebují déšť. A Pán Bůh ve své moudrosti 
a spravedlnosti rozděluje všem...

Hospodin vede tvoje kroky

V sobotu po Božím Těle jsem pozdě v noci 
kráčel z Líštné k domovu. Krásná noční 
procházka po horkém dni. Když jsem byl 
už pod Borkem, jako vždy jsem zahlédl 
ozářenou věž našeho kostela, což mě vždy 
tak nějak povzbudí. Tento pozdní večer při 
pohledu na siluetu kostela mě napadlo, že 
po čtvrtečním procesí o slavnosti Těla 
a Krve Páně zaslouženě odpočívá Pán 
Ježíš ve svatostánku. Ihned jsem si však 
v duchu zanadával – „Ty v..e, jak odpo-
čívá? Vždyť přinejmenším vede tvoje kro-
ky, abys došel šťastně domů!“ A jelikož to 
byla sobota, spousta diskoték, zábav a ji-
ných kratochvílí, měl Hospodin práci ne-
jen se mnou, ale se spoustou dalších lidí. 
A také s nemocnými, s těmi, kdo nemohou 
spát, ale bdí i nad těmi, kdo naopak upadli 
do hlubokého spánku. Jak sám řekl, je 
stále činný, i Jeho Otec je činný. 

Pohyb – jeden z projevů života

Jeden červnový čtvrtek jsem musel jet na 
poradu do Ostravy. Seděl jsem na místě 
spolujezdce a měl jsem čas přemýšlet 
o tom, jak ty dálnice a vysokorychlostní 
silnice hyzdí celou naši planetu Zemi. Na 
mě působí pohledem shora jako rány, ne-
zacelené jizvy, kterých stále přibývá a pro-
tínají obce, úrodná pole, často zaberou 
i kus lesa. Ovšem - cesty a silnice tady byly 
vždy, respektive od doby co člověk začal 
kolonizovat panenské hvozdy, budovat 
vesnice a města, hrady a pevnosti. Tyto 
cesty však vnikaly pozvolna, mnohdy jako 

vyšlapané stezky, udusané koňskými 
kopyty, později vydlážděné či asfaltové. 
Stále však tak nějak kopírovaly krajinu, by-
ly lemovány krásnými stromovými aleje-
mi… Ne tak dnes, kdy bagry a buldozery 
doslova ukusují úrodnou krajinu, pře-
mosťují se řeky, pole, lesy, budují se tu-
nely, abychom mohli jet rychle, zběsileji, 
„pohodlněji“. A tyto „jizvy“ nakonec jsou 
olemovány protihlukovými stěnami, a tak 
ze své cesty, kdy jsme se kdysi mohli po-
kochat i okolní krajinou, můžeme být 
uspokojeni pouze tím, že dorazíme do cíle 
co nejrychleji. Za jakou ale cenu? Na dru-
hé straně se však začínají obnovovat pout-
ní trasy a stezky, které ve středověku 
i později protínaly Evropu, ale pak, mimo 
jiné vlivem „osvícenských“ i jiných „pokro-
kových“ myšlenkových proudu pomalu 
zanikaly a ztratily na významu. Tak třeba 
opět proudí desítky tisíc poutníků – vě-
řících či nevěřících, z takových či z jiných 
důvodů – do Santiaga de Compostela 
(Svatého Jakuba v Hvězdném poli), jed-
noho z nejvýznamnějších poutních míst 
Evropy. V současné době probíhá snaha 
o obnovu poutní cesty z Čech a evropského 
severu do Říma – o tom si přečtěte na 
jiném místě tohoto čísla. Jedná se o poz-
volné procitání z duchovní letargie? A ješ-
tě jsem se zamyslel nad tím, jak by asi 
dnes cestovali poutníci z dob Ježíšových? 
Konkrétně mám na mysli to, že by plnost 
času k našemu vykoupení nastala právě 
někdy teď a představil jsem si onu cca 
stotřicetikilometrovou cestu Panny Marie 
do Ein Karem, aby navštívila svatou 
Alžbětu. Je to čirá fantazie, ale snad by 
nejdříve zavolala mobilem (nebo poslala 
sms-ku), že přijede, a tak se ujistila, že 
u Zachariášů bude někdo doma.  Pak by si 
„zabukovala“ místo v autobuse, možná by 
zvolila vlak, třeba nějaký místní „Reg..et“ 
nebo „Pen..lino“. Cesta pěšky či na oslíku 
by z časových důvodů zřejmě nebyla 
rentabilní. Úsměvné. Snad ano, ale kolik 
událostí z Písma Svatého, Nového zákona, 
Evangelia se nám zdá nepravděpodobných 
či dokonce nemožných, a to jenom proto, 
že je zasazujeme do naší současné doby 
a neuvědomujeme si, že se sice jedná 
o Boží věci, o dějiny spásy, ale že se udály 
reálně ve své době a měli bychom se 
alespoň vynasnažit přemýšlet v dobových 
kategoriích a reáliích. Jeden příklad za 
všechny – Ježíšovo tvrzení, že snadněji 
projde velbloud uchem jehly, než bohatý 
vejde do nebeského království. Z našeho 
pohledu – čirý nesmysl, protože poměřu-
jeme ucho jehly k šití s velkým zvířetem. 
Ale pokud víme, že jedna z jeruzalémských 
brán byla tak úzká, že jí mohl projít 
velbloud pouze zbaven nákladu a pro její 
úzkost se jí říkalo „ucho jehly“, vidíme, že 
Ježíšův příměr je docela logický a pocho-
pitelný.

Červen – měsíc slavností

Slavení některých ze slavností, jejichž 
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datum se odvíjí od data Velikonoc, se nám 
posunul letos na červen. Proto ten letošní 
červen byl bohatý na slavnosti. Kromě 
těch nedělních – slavnosti Seslání Ducha 
Svatého (9.6.) a slavnosti Nejsvětější Tro-
jice (16.6), jsme oslavili slavnost Nanebe-
vstoupení Páně (2.6.), slavnost Těla a Krve 
Páně (20.6.). Kromě těchto pohyblivých 
slavností jsme také oslavili slavnost 
Narození sv. Jana Křtitele (24.6.), slavnost 
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (28.6.) 
a slavnost svatých apoštolů Petra a Pavla 
(29.6.). Připočteme-li k této nadílce ještě 
slavnost sv. Cyrila a Metoděje ze začátku 
července, tak vidíme, a řekl to i O. Fran-
tišek, jak je Pán Bůh štědrý, když nám 
třeba v jednom týdnu kromě neděle dopřál 
hned tři slavnosti. A to jsme ještě oslavili – 
svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného 
kněze (13.6.) a památku Panny Marie, 
Matky Církve (10.6.). V následujících let-
ních měsících to budou další svátky světců 
a světic, patronů Evropy. Myslím, že všich-
ni známe, jaký je v liturgii rozdíl mezi 
slavností, svátkem a památkou. Stručně 
pro připomenutí – každou mši svatou má-
me chápat jako slavnost našeho vykoupe-
ní, avšak jsou tady právě určité stupně 
závažnosti.

Liturgická slavnost nebo jen slavnost 
(latinsky sollemnitas) je v liturgii římsko-
katolické církve liturgickým dnem nej-
vyššího stupně. Oslavuje nejdůležitější 
události z dějin spásy, některé nejvýz-
namnější světce a podobně. Její význam je 
srovnatelný s nedělí, při mši se většinou 
zpívá také Credo a zpravidla se koná i sbír-
ka. Některé slavnosti patří mezi zasvěcené 
svátky. Některé význačné slavnosti začí-
nají už večer předchozího dne slavením 
vigilie. Liturgický svátek nebo jen svátek 
(latinsky festum) je v liturgii římsko-
katolické církve liturgickým dnem pro-
středního stupně (nižší než slavnost, ale 
vyšší než památka). Většinou oslavuje oso-
by a události významné pro celou Církev, 
ale existují i liturgické svátky pro určitý 
stát, řeholní řád, oblast nebo kostel. Litur-
gická památka nebo jen památka (latinsky 
memoria) je v liturgii římskokatolické 
církve liturgickým dnem nejnižšího stup-
ně. Liturgické památky se dělí na závazné 
(latinsky memoria obligatoria), jímiž se 
uctívají světci významní pro celou církev, 
a které se mají slavit, a nezávazné (la-
tinsky memoria ad libitum), které se slavit 
nemusejí. 

Ještě jedna červnová slavnost

V naší farnosti jsme letos zažili ještě jednu 
slavnost, totiž den, kdy nám O. František 
představil relikvie sv. papeže Jana Pavla 
II., které převzal z rukou lvovského arci-
biskupa Mieczysława Mokrzyckiego, a kte-
ré v našem kostele pak byly uloženy 
v obraze Panny Marie Czenstochovské. 
O. František krátce vysvětlil, proč uctívá-
me ostatky svatých a jaké typy relikvií 
známe. Opět si dovolím připomenout, že 
pojem relikvie (z latinského reliquiae, tj. 
ostatky) označuje jednak tělesné pozůstat-
ky světců (tzv. primární relikvie, relikvie 

I. stupně), ale také předměty s životem sva-
tých spojené (tzv. druhotné/sekundární 
relikvie, relivie II. stupně), to jsou např. 
zbytky jejich oděvů, obuvi a jiných 
osobních předmětů, jako je miska, pohár, 
berla. Třetím stupněm ostatků jsou tzv. 
terciární ostatky. V třineckém farním kos-
tele máme tu čest uctívat konkrétně cho-
máč vlasů sv. Jana Pavla II. Právě teď 
jsem si vzpomněl na jednu výpověď mladé 
dívky v průběhu světového setkání mláde-
že v Krakově s papežem Františkem v roce 
2016. O papeži Františkovi tenkrát řekla, 
že to je konečně papež, který je blízko 
lidem, který se k nim sklání, s nimi mluví, 
dotýká se jich. Nejdříve se mě to trochu 
dotklo, protože jsem si v mysli promítl celý 
pontifikát sv. Jana Pavla II. On to byl, kdo 
doslova, ještě mladý a plný síly prolétal 
mezi lidmi, objímal děti (jaká hrůza vi-
děna pohledem dnešního světa…) a ne-
mocné, rozdával všem svůj úsměv, ale do-
kázal být i přísným pastýřem. Poté jsem si 
však uvědomil, že ona dívka si vzhledem 
ke svému mládí papeže Jana Pavla II. moc 
pamatovat nemůže a pokud ano, tak už 
jako starého, nemocného, uzavřeného do 
opancéřovaného „papamobilu“. Uvědomil 
jsem si, že bychom měli tohoto velikána 
našich časů, stejně jako i spoustu dalších 
velkých postav katolické církve mnohem 
více přibližovat dnešnímu světu, zejména 
pak právě mladým lidem.

Otče náš – modlitba, kterou nás na-
učil náš Pán Ježíš Kristus

Církví v současné době hýbe iniciativa 
papeže Františka, kdy doporučil upřesnit 
či opravit překlad Modlitby Páně, kon-
krétně její části „… a neuveď nás v poku-
šení...“. Některé biskupské konference 
(Itálie, Francie,…) již změnu provedly. Pro 
český překlad je navrhována slova „…ne-
dopusť, abychom podlehli pokušení...“ 
O tom diskutují teologové, a opět jsme 
u starého problému, kdy určitá slova se 
snažíme chápat ve smyslu naší kultury 
a tradice, a ne chápání vlastnímu době, ve 
které žil Ježíš. Ten tuto modlitbu naučil 
své apoštoly aramejsky, a ne latinsky. Po 
celá staletí věřící jistě neměli s tím 
problém, chápali, že Pán Bůh nikoho ne-
chce uvést ke zlu či pokoušet ke zlu, ale 
chápali tato slova něco jako „uchraň“ nás 
od pokušení. Ovšem z důvodu nejrůz-
nějších nedobrých vlivů a zmatků, které 
v posledních desetiletích do Církve a myš-
lení věřících pronikají, se ukazuje, že 
někteří tato slova chápou jako to, že Bůh 
lidi pokouší, ale my jej prosíme, aby nás 
do pokušení neuvedl. Tak třeba Meredith 
Warrenová ze Sheffieldské univerzity tvr-
dí, že „v Bibli existuje řada konkrétních 
příkladů, kdy se Bůh ve spolupráci 
s ďáblem pokouší věřící svést“. Nebudu 
komentovat... Z církevní historie víme, že 
některé skutečnosti byly od počátku celým 
božím lidem implicitně věřeny a vyznává-
ny, nikdo je nezpochybňoval, ale časem 
k pochybnostem začalo docházet a poté to 
či ono muselo být prohlášeno za článek 
víry, za dogma. Brrr... někteří, když toto 

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

slovo slyší, tak se jim ježí nejen vlasy na 
hlavě, ale všechny chlupy po těle. Přitom 
se jedna o slovo z řečtiny, které znamená 
názor, učení, dokein = ukazovat se správ-
ným. Je to výslovné tvrzení čili teze, 
o němž se v dané oblasti nebo v určitém 
společenství nepochybuje. Pro nás jsou to 
články víry, které církev uznává jakou zje-
venou pravdu. A které pravdy, jež církev 
od začátku přijímala, postupně začaly být 
zpochybňovány? Z poslední doby např. 
Nanebevzetí Panny Marie, jako článek víry 
prohlášeno v roce 1950 či třeba papežská 
neomylnost, dogmaticky definována Prv-
ním vatikánským koncilem roku 1870. 
A přesto stále mnozí nechápou a pa-
pežskou neomylnost zpochybňují tím, že 
když papež třeba řekne červené barvě, že 
je zelená, tak se prostě nemýlí a věřící 
musí věřit, že je to barva zelená. Nesmysl. 
Papežská neomylnost spočívá v tom, že: 
„Kážeme a určujeme za Bohem vyjevené 
dogma, že rozhodne-li římský pontifex ex 
cathedra, to jest, využije-li své hodnosti 
pastýře a učitele všech křesťanů, dané jeho 
apoštolskými povinnostmi, vymezí doktrí-
nu víry a morálky závaznou pro veškerou 
církev, s pomocí Boží, přislíbenou mu bla-
hoslaveným Petrem, vládne neomylností, 
již svatý Spasitel s potěchou udělil církvi 
vymezením doktríny o víře a morálce, a tu-
díž taková rozhodnutí římského pontifika 
jsou nezměnitelná ve své podstatě a jsou 
rozhodnutím církve“. A takové vystoupení 
papeže „ex cathedra“ se neděje často, já si 
alespoň nevzpomínám, že bych se s ním za 
svého dočasného života setkal.

První bezčasová zóna na světe?

Nedávno jsem zachytil zprávu, že ostrov 
Sommarøy v severním Norsku žádá par-
lament, aby mohl zrušit měření času. Oby-
vatelé si chtějí užít maximum ze sluneč-
ního světla. Přesně 69 dní v kuse tam totiž 
svítí slunce, které pak zase na zbytek roku 
zapadne. Ne nadarmo je překlad názvu  
Sommarøy „Letní ostrov“. Vedoucím kam-
paně stojícím za návrhem zrušení pojmu 
času je Kjell Ove Hveding, který tvrdí, že 
mnohé deprese a stresy vycházejí z toho, 
že jsme svázání časem. Návrh vychází 
z toho, že by lidé nebyli vůbec vázání ča-
sem a mohli by dělat cokoliv v kteroukoli 
dobu. No, já si myslím, že leckde bez-
časové zóny máme i u nás, třeba v nonstop 
marketech, nonstop hospodách, člověk 
tam může strávit při umělém osvětlení 
den, dva, prostě ztratí pojem o čase. 
Docela by mě zajímalo, jak obyvatelé výše 
uvedeného ostrova budou řešit stárnutí 
svého organizmu, budou pak překvapení, 
když stanou na prahu smrti a zjistí, že 
o čase sice nemluvili, čas nevnímali, ale 
čas nakonec dohnal je. A už se docela tě-
ším, až si někde přečtu zprávu, že kromě 
času se někde na zemi někdo bude snažit 
o zrušení prostoru, aby se třeba nemusel 
stresovat, že je například obézní. To už 
pak budeme… na věčnosti?! Ale to je už 
jiný příběh…

Stanisław Janczyk
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BOJUJ PROTI POKUŠENÍ.

NECHTĚJ TO, CO TVOJE NENÍ!

Rébus

BLAHOSLAVENÍ PLAČÍCÍ 
Když vidíme někoho plakat, 

obvykle se ptáme, co se mu 
stalo. Důvodů k pláči je mno-
ho, např. rozbité koleno, 
vztek, smutek i štěstí. Pláč 
upozorňuje na to, že se 
v nitru člověka něco děje. 
Ježíš v blahoslavenstvích 
říká, že plačící budou po-
těšeni. Někdy je člověk 
potěšen už tady na zemi, 
když se jeho starost vyřeší 
nebo když si uvědomí Boží 
blízkost. Plné a nekončící 
štěstí je pro nás však při-
praveno teprve...(tajenka)....

Dobře si prohlédni obrázky, vezmi si na pomoc 
Bibli a doplň chybějící slova do křížovky. Tajenku 
doplň do úvodního textu.

1. Podobenství o marnotratném …. (obr. 1)

2. Otče zhřešil jsem proti …. a i vůči tobě. 

(obr. 1)

3. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut 
lítostí běžel k němu, objal ho a …. (obr. 1)

4. Co udělal mladší syn se svým majetkem? 

(obr. 1)

5. Do kterého města šel Ježíš? (obr. 2)

6. Když se blížil k městské bráně, hle, vynášeli 
mrtvého; byl to jediný syn své matky a ta byla 
… (obr. 2)

7. Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí:  …. ! 
(obr. 2)

8. Když zapálili uprostřed nádvoří oheň a sesedli 
se okolo, přisedl mezi ně i  …. . (obr. 3)

9. Tu se Pán …. a pohleděl na Petra; (obr. 3)

10. „Dřív, než dnes kohout zakokrhá, zapřeš 

mne…. .“(obr. 3)

Měsíc s měsícem se sešel a opět je 
tady náš tip na knihu pro děti. Tentokrát 
vřele doporučujeme přečíst „Poklady 
pod sněhem.” Příběh o síle odpuštění, 
jenž naší celou rodinu pořádně nad-
chnul, také proto uvádíme poněkud širší 
věkové rozpětí 9 až 18 let. Barvité a pou-
tavé vyprávění o Annette a Lucienovi by 
mohlo oslovit jak děti, tak i mládež.

Knižní okénko Poklady pod sněhem 

(Patricia St. John)

Anotace převzata z ikarmel.cz

Je možné změnit minulost a odpustit 
druhým? Mohou se z nepřátel stát blízcí 
kamarádi? Půvabný příběh Patricie St. 
John vás zavede do krásné alpské 
krajiny, kde se setkáte s vánoční 
hvězdou, kotětem Vločkou i záhadným 
starcem z hor. Dozvíte se, proč Annette 
tolik nenávidí spolužáka Luciena a proč 

se mu chce za každou cenu pomstít. 
Čeká vás cesta nebezpečným horským 
průsmykem i radost z nečekaných 
setkání. Především ale porozumíte 
nebezpečí hořkosti a zloby a tomu, jak 
důležité je odpuštění. Knížka Patricie St. 
John se vyznačuje kromě barvitého děje 
prokreslením charakterů jednotlivých 
postav a hloubkou svého morálního 
poselství. 

A.A.Č.



MOST 307/XXVI 7

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

Jak jsme se měly a co z toho vzešlo?
V pátek 26. dubna 2019 měly po 

večerní mši svaté v salce na faře sraz 
všechny ženy, které patří v Třinci do 
jakékoli skupinky Hnutí Modliteb ma-
tek (MM). Toto hnutí je rozšířeno ve 
více než 120 zemích a zvláštností je, že 
se prolíná i napříč denominacemi. Na 
druhou stranu je důležité si uvědomit, 
že ne každá žena – maminka je Bohem 
pozvána k tomu, aby do MM vstoupila. 
Možná je její cesta k Bohu jiná než 
skrze Hnutí MM.

Na setkání mohly přijít i ty maminky, 
které o tuto formu modlitby měly zá-
jem, nebo které se chtěly jen zapojit do 
jedné z již fungujících skupinek. Navští-
vily nás 2 maminky z jiné farnosti, 
z nichž jedna byla Katka Kučerková – 
koordinártorka MM pro Ostravsko-
opavskou diecézi. Setkání bylo o sdílení 
zkušeností, menším občerstvení (za to 
děkujeme hlavně Majce Walkové a Van-
dě Fizkové), ale hlavně o modlitbě. 
A zde pár postřehů pro ty, které se 
nemohly dostavit...

Katka jako koordinátorka, která by 
měla „hlídat čistotu modlitby“, setkání 
vedla a uvedla nás do toho, jak se 
správně modlit. A jak řekla s odkazem 
na zakladatelku Hnutí: „Je zbytečné 
přidávat něco navíc – stačí opravdu to, 
co jsme dostaly od Boha.“ Spiritualita 
MM spočívá v odevzdanosti se Bohu, 
a to se vším všudy. 

Maminky by se neměly scházet proto, 
aby si daly kafe, čaj a třeba bábovku. 
Dokonce by se mohly scházet k modlit-
bě ve skupince i maminky, které nejsou 
zrovna kamarádky. Pokud se předtím 
modlí a je jim dáno se spolu scházet, 
tak se budou spolu modlit, i kdyby si 
předtím „moc neseděly“. Vždy je ale 
důležité dodržovat 3 základní podmín-
ky: Nekritizovat! Neradit! Nevynášet!

Modlit by se maminky měly každý tý-
den. Pokud se některá maminka nemů-
že modlitby zúčastnit, mohou se za ni 
modlit ostatní maminky ve skupince. Je 
důležité si také uvědomit, že modlitba 
ve skupince nemá být útěkem od rodi-
ny, útěkem z domácnosti. A hlavně by-
chom na skupinku neměly chodit, po-
kud s tím nesouhlasí manžel. Opravdu 
je kolikrát lepší být doma a být s rodi-
nou, než se jít modlit za to, co mám 
doma. 

Někdy se stane, že se maminky potře-
bují sdílet, potřebují si tzv. povykládat. 
Pokud mají tu potřebu, měly by tak 
udělat hned na začátku setkání. Pak by 

měly čas věnovat modlitbě a nakonec se 
v tichosti rozejít.

A jak by měla probíhat samotná 
modlitba? A jaké modlitby se modlíme?

K modlitbě používáme jednu brožur-
ku k tomu určenou. Pokud jsou uve-
deny dvě možnosti modlitby, použijeme 
je klidně obě dvě. Každá je totiž trochu 
jinak pojatá. Z počátku se modlíme 
k Duchu svatému, aby přišel mezi nás. 
Pak se modlíme pomalu dál. Ke každé 
části se může vyjádřit každá maminka, 
může např. zopakovat část modlitby, 
která byla právě přečtena, a která se jí 
nejvíc dotkla, nebo která ji nějakým 
způsobem provází v životě. 

Při modlitbě za jednotu může laskavý 
Bůh odstranit to, co nás svazuje, sta-
huje. Najednou si třeba uvědomíme, že 
jsme modlitbu ve skupince vedly tak, 
jak se to líbí nám – přizpůsobily jsme si 
to svému obrazu – a odmítáme modlit-
bu zjednodušit tak, jak to bylo původně 
Bohem dáno, protože máme strach z od-
mítnutí, z toho, že jsme jen nástrojem 
v rukou Božích.

V části chválení Boha modlitbami 
a písněmi se máme stále učit chválit 
Boha, protože i přes kříže, které si ne-
seme, si nás stále přitahuje k sobě. Přes 
všechna příkoří nás obrušuje jako dia-
mant, abychom se mohly odevzdat jen 
jemu, abychom všechny osoby, všechny 
věci kolem sebe, mohly dát až na 
2. místo, po Něm. Chvály a díky ne-
šetříme, ale vše musí jít od srdce. Po-
kud některá maminka nemá potřebu, 
nemodlí se, ale je lepší, když se do mod-
litby chval a díků zapojí všechny ma-
minky. 

Úryvek Písma svatého si lze připravit 
dopředu nebo lze použít nedělní čtení, 
ale je možné si ho náhodně vybrat jen 
tak. Jestliže má některá z maminek 
potřebu vyjádřit, jak se jí čtení dotklo, 
je možné tak učinit, ale není to nutné. 
V jednoduchosti je síla. 

V poslední části, kdy odevzdáváme 
své děti Bohu, má postupně každá 
maminka kleknout ke stolečku, na 
kterém jsou kříž, svíčka, Bible a koší-
ček, do kterého odkládáme po jednom 
bílá kolečka se jmény dětí. Klidně tuto 
modlitbu čteme tak dlouho, až se 
vystřídají všechny maminky a všechna 
kolečka jsou vložena do košíčku. Pokud 
se chceme modlit i za jiné úmysly, je 
nejjednodušší si tyto úmysly říci dopře-
du a napsat si je do sešitu k tomu 
určenému. Ty pak přečtěme právě po 

modlitbě odevzdávání dětí a sešit dáme 
pod košíček. Je dobré si do něj zapi-
sovat i vyslyšené modlitby. 

Často máme pocit, že naše modlitby 
nejsou vyslyšeny, že se modlíme zby-
tečně. Pamatujme, že modlitba vydá své 
plody vždy, někdy desetinásobné, něk-
dy stonásobné, někdy i tisícinásobné. 
Je možné, že se výsledků svých mod-
liteb nedožijeme, ale pamatujme, že dar 
mateřství je dar – je to možnost mít 
děti, ať jsou jakékoli. 

Celé toto setkání trvalo asi tři hodiny 
a dvě třetiny času byl s námi i náš pan 
farář O. František, který nám také ob-
čas řekl nějakou moudrost. Také na-
vrhl, jelikož se blížil měsíc květen, aby-
chom si jako maminky farnosti vzali 
„pod svá křídla májové pobožnosti“. 
Určitě jste si všimli, že kromě neděle se 
každý den maminky modlí spolu s kně-
zem a ministranty tuto modlitbu k Pan-
ně Marii – naší nebeské Matce. Každý 
den je modlitba jiná, a to i proto, že jsou 
jiné i maminky, které si modlitbu, popř. 
nějakou myšlenku dne, báseň, připra-
vují. A už máme i první ohlasy z řad 
mužů, že je to pro ně velká výzva, tak 
uvidíme, co z toho bude.

Ještě jednou děkuji za zorganizování 
tohoto setkání hlavně Vandě Fizkové 
a všem ostatním maminkám za tak 
hojnou účast. A ještě pro jistotu pro ty, 
kdo to ještě nevědí – paní Vanda 
Fizková se stala oficiální koordiná-
torkou MM pro Třinec, takže kdo bude 
chtít cokoli pomoci s MM, může se 
obrátit přímo na ni. A závěrem poslední 
novinka – Hnutí MM v Třinci je aktuál-
ně na Facebooku – jsme tak hlavně 
pružnější v dorozumívání se. První za-
těžkávací zkoušku jsme měli právě při 
domlouvání se na májové pobožnosti.

Takže maminky, které cítíte, že se 
máte modlit za své děti právě takto, 
přidejte se k nám. Vždyť odevzdat své 
děti v modlitbě Bohu, je to nejvíc, co 
pro své děti můžete udělat.

Katka Cubrová

Dziękczynna msza 
święta

W niedzielę 21 lipca 2019 
o godzinie 10.00 odbędzie się 

dziękczynna msza święta w kościele 
parafialnym p.w. św. Alberta 

w Trzyńcu. 

Zaprasza ks. Józef Kaszper.
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Příští číslo MOSTu 

vyjde 4.8.2019.

Příspěvky můžete zasílat

do 24.7.2019.

14. neděle v mezidobí (7.7.)

1. čtení: Iz 66,10-14c; 2. čtení: Gal 
6,14-18; Evangelium: Lk 10,1-12.17-20

Žalm odp.: Jásejte Bohu, všechny 
země! 

ref.: Niech cała ziemia chwali swego 
Pana.

15. neděle v mezidobí (14.7.) 

1. čtení: Dt 30,30-14; 2. čtení: Kol 1,15-
30; Evangelium: Lk 10,25-37 

Žalm odp.: Hledejte, ubožáci, Hospo-
dina a pookřejte v srdci.

ref.: Ożyje serce szukających Boga.

16. neděle v mezidobí (21.7.)

1. čtení: Gn 18,1-10a; 2. čtení: Kol 
1,24-28; Evangelium: Lk 10,38-42

Žalm odp.: Hospodine, kdo smí prod-
lévat ve tvém stánku?

ref.: Prawy zamieszka w domu Twoim 
Panie.

17. neděle v mezidobí (28.7.)

1. čtení: Gn 18,20-32; 2. čtení: Kol 
2,12-14; Evangelium: Lk 11,1-13

Žalm odp.: Když jsem volal, Hospodine, 
vyslyšels mě.

ref.: Pan mnie wysłuchał, kiedy Go 
wzywałem.

18. neděle v mezidobí (4.8.) 

1. čtení: Kaz 1,2;2,21-23; 2. čtení: Kol 
3,1-5.9-11; Evangelium: Lk 12,13-21

Žalm odp.: Kéž byste dnes uposlechli 
jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!

ref.: Słysząc głos Pana serc nie 
zatwardzajcie. 

§Neděle 7.7.2019 – 14. neděle v me-
zidobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

§Čtvrtek 11.7.2019 – svátek sv. Bene-
dikta, opata, patrona Evropy.

§Neděle 14.7.2019 – 15. neděle v me-
zidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 
a 17.00 česky.

§Úterý 16.7.2019 – svátek posvěcení 
ostravsko-opavské katedrály.

§Neděle 21.7.2019 – 16. neděle v me-
zidobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

§Pondělí 22.7.2019 – svátek sv. Marie 
Magdalény.

§Úterý 23.7.2019 – svátek sv. Brigity, 
řeholnice, patronky Evropy.

§Čtvrtek 25.7.2019 – svátek sv. Ja-
kuba, apoštola.

§Neděle 28.7.2019 – 17. neděle v me-
zidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 
a 17.00 česky.

§Pátek 2.8.2019 – první pátek v mě-
síci.

§Neděle 4.8.2019 – 18. neděle v me-
zidobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

§Každou neděli půl hodiny před ve-
černí mší svatou je adorace Nejsvě-
tější 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 liturgie
v červenci

Pořad bohoslužeb v červenci

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Apoštolát modlitby
červenec 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:

Poctivost v soudnictví

Aby všichni, kdo spravují soud-
nictví, jednali poctivě a aby nespra-
vedlnost, přestože ve světě i vítězí, 
neměla poslední slovo.

Národní úmysl:

Ať všichni lidé mají možnost odpo-
činku pro tělo i pro duši a ať všude 
objevují radost z Boží blízkosti.

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 je výstav Nejsvětější Svátosti 
Oltářní s modlitbou Korunky k Bo-
žímu 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 v10.00 hodin.


