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V tom se strhla na moři veliká bouře, takže loď už mizela ve vlnách; ale on spal.

Mt 8,24

Bouře na moři
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Mimořádný misijní říjen 2019
Světový den misií (Misijní neděle) byl 

vyhlášen v roce 1926 papežem Piem XI. 
Při bohoslužbách na celém světě, i z nej-
chudších oblastí, se každou před-
poslední neděli v říjnu plní světový 
fond solidarity Papežského misijního 
díla šíření víry. Všechny sbírky tohoto 
dne putují na projekty, jimiž se pod-
poruje šíření Božího slova až do těch 
nejzapadlejších koutů země. 

Dne 30. listopadu 2019 uběhne 
100 let od vydání apoštolského listu 
Maximum illud, kterým chtěl dát 
tehdejší papež Benedikt XV. po 
zničujícím světovém konfliktu nový 
impuls misijnímu úkolu hlásat evan-
gelium (celý dokument v neoficiál-
ním překladu si můžete přečíst na 
www.missio.cz v sekci Mimořádný 
misijní říjen). Svatý otec František 
klade opět důraz na tento úkol, který 
byl církvi svěřen, a proto si přeje, aby se 
v celém světě slavil říjen 2019 jako 
Mimořádný misijní měsíc. 

Pokud byste chtěli Mimořádný mi-
sijní měsíc oslavit, zkuste obsáhnout 
tyto čtyři rozměry: 

1. Osobní setkání s Ježíšem

·Jste-li zvyklí modlit se růženec, 
přidejte během října ke svým 
úmyslům i modlitbu za svět, 
církev, nové kněze, naše misionáře 
aktivně působící v zahraničí, za 
trpící a pronásledované. Můžete si 
ke své modlitbě přidat úmysly 
Svatého otce.

·Modlíte-li se růženec pravidelně, 
zapojte se do Misijní růže.

·Pokud se růženec pravidelně ne-

modlíte, zkuste si pro říjen dát 
závazek alespoň jednoho desátku 
týdne na misijní úmysl

·V Bibli si můžete přečíst např. tyto 
kapitoly: Mt 4, Mt 28, Mk 1, Jan 15 
nebo Lk 5.

·Zapojte se do Misijního mostu 
modlitby. Letos čeští biskupové 
vyzývají všechny farnosti, aby se 
ke společnému mostu modliteb 
za misie přidaly v pátek 18. října 
v 18.00 hodin. Zapojit se lze 
i soukromou misijní kontemplací.

2. Svědectví svatých

·V říjnu si připomínáme svátky 
hned několika patronek a patronů 
misií či misionářů – např. Terezie 
z Lisieux, Františka z Assisi, Jana 
XIII., Terezie z Avily, Markéty 
Marie Alacoque či Jana Pavla II.

·Zamyslete se nad jejich odkazem, 
hledejte, v čem nás mohou inspi-
rovat v každodenním životě.

·Přečtěte si zajímavou knihu, kte-
rou oni sami napsali, nebo byla 
napsána o nich.

3. Teologická formace

·Vezměte si například brožurku 
Misijních úvah vydanou u příleži-
tosti Mimořádného misijního mě-
síce a každý den si jedno zamyšlení 
přečtěte. Pokud vlastníte mobilní 
telefon s operačním systémem 
Android, můžete si v Google Play 
zdarma stáhnout aplikaci pod 
názvem Misijní měsíc říjen 2019. 
Každý den se vám objeví nové 
zamyšlení. Texty můžete číst v in-

Tak dało by się podsumować festyn 
odpustowy w naszej parafii. Już po raz 
dziewiętnasty, parafianie i nie tylko oni, 
mogli spotkać się w ogrodzie parafial-
nym obok plebanii. Pogoda dopisała, 
więc wczesnym popołudniem już z da-
leka niosły się zapachy placków pieczo-
nych na blasze. To nowość – bo po raz 
pierwszy na odpuście. Były podawane 
z gulaszem, skwarkami lub śmietaną, 
odważni próbowali i mixa. Nie bra-
kowało domowych wypieków, kołaczy, 
piwka, kawy i gofrów. A były pyszne. 
Od godziny 14-tej kto chiał, mógł 
skorzystać z prelekcji małżeństwa 
Čalów i zwiedzić nasz kościół tak trochę 

Coś do brzucha i coś do ducha...

ternetovém prohlížeči jak na počí-
tači, tak na telefonu.

·Papež Jan XXIII. zanechal putující 

církvi krásný odkaz v podobě 
„Každodenního desatera“. Text naj-
dete níže.

·Seznamte se s krátkým, ale velmi 

nadčasovým apoštolským listem 
Benedikta XV. Maximum illud.

4. Konkrétní skutky

·Podpořte misionáře (modlitbou, 

dopisem, finančně)

·Plňte s dětmi úkoly z Misijního 

kalendáře

Desatero papeže Jana XXIII. 

1. Dnes se budu snažit prožít celý den 
pozitivně.

2. Dnes nebudu nikoho kritizovat.

3. Dnes se budu radovat z jistoty, že 
jsem byl stvořen, abych byl šťastný.

4. Dnes se přizpůsobím okolnostem.

5. Dnes věnuji 10 minut svého času 
dobré četbě.

6. Dnes vykonám jeden dobrý skutek 
a nikomu o něm nepovím.

7. Dnes udělám alespoň jednu věc, 
kterou nemám rád.

8. Dnes si naplánuji něco pro sebe.

9. Dnes budu pevně věřit navzdory 
všemu, že se dobrá Boží Prozře-
telnost o mě stará.

10. Dnes se nebudu bát. 

Zdroj: Misijní zpravodaj 26/2019

inaczej. Prelekcja była o naszym 
kościele, ciekawostkach, historyjkach 
i świętych. Po zagajeniu wszystkim 
zebranym przedstawiła się nowa 
dyrektor Caritasu w Trzyńcu oraz kilka 
słów skierował do nas brat Jurek 
Wocławek – salezjanin. Następnie 
schola dziecięca DROPS zaśpiewała dla 
nas kilka pieśni. Po programie był dla 
dzieci przygotowany przez młodzież 
krótki kwiz wiadomościowy a te, które 
nie chciały w nim uczestniczyć mogły 
poskakać na jednym z trzech zamków 
dmuchanych. 

Według mnie spotkanie było bardzo 
udane. Pragnąłbym jeszcze raz podzię-

kować wszyskim, którzy jakimkolwiek 
sposobem przyczynili się do organizacji 
czy sprawnego przebiegu. Bo bez wa-
szej pomocy i obecności, moje preze-
sowanie i organizowanie takich spotkań 
nie miałoby sensu. Cała działalność 
stowarzyszenia SANCTUS ALBERTUS 
jest statutowo skierowana do parafii. 
Dziękuję wszystkim, którzy ją wspierają 
i cieszę się na następne spotkania 
z Wami. 

Wiesław Wania

Prezes SANCTUS ALBERTUS

Fotografie z farního festynu můžete 
najít na webových stránkách farnosti.
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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! 

Host naší farní pouti: P. Roland Manowski 
V naší katolické církvi 

bývá dobrým zvykem, že 
v den farní pouti místní 
farář pozve jako hosta slou-
žicího mši svatou nebo mše 
svaté kněze z nějaké jiné 
farnosti. I v naší farnosti náš 
pan farář P. František udr-
žuje již mnoho let – možná 
po celou dobu od roku 1986, 
ale to nevíme přesně – tuto 
zvyklost a tak máme mož-
nost poznat nové tváře. 
V letošním roce jsme v ne-
děli 15. září 2019 mezi námi 
přivítali na mších svatých 
v 8 a 10 hodin P. Rolanda 
Manowského, faráře ve 
farnosti Stonava a admini-
strátora excurrendo farnosti 
Louky nad Olší. V lednovém 
čísle diecézního měsíčníku 
OKNO byl publikován pěk-
ný článek pana Pavla Siudy 
právě o obou současných 
farnostech P. Manowského. 
Tento článek a mnoho dal-
ších informací o farnostech 
Stonava a Louky nad Olší lze 
najít na internetové stránce 
farnosti www.farnoststo
nava.tode.cz nebo jen prostě 
klepněte do Googlu „farnost 
Stonava” a najdete zajímavé 
čtení a fotografie velmi pěkného 
kostela ve Stonavě, který je stejně jako 
náš z červené cihly, takový „menší 
brácha našeho třineckého”. Kromě 
toho i budova fary ve Stonavě je velmi 
pěkně zrekonstruována a září novotou. 
Níže si můžete přečíst stručný živo-
topis našeho letošního pouťového 
hosta. S ohledem na polský původ 
P. Rolanda Manowského je v polštině, 
tak, jak nám ho P. Roland poskytl 
k použití. Otci Manowskému přejeme 
mnoho dalších úspěchů v duchovní 
práci. 

K s .  R o l a n d  M a n o w s k i  –  
Słomka jestem duchownym diecezji 
ostrawsko – opawskiej w Republice 
Czeskiej. Urodził się dnia 11 czerwca 
1981 r. w Katowicach. W latach 1981 – 
1996 uczęszczał do Szkoły Podsta-
wowej nr 48 im. Juliusza Ligonia 
w Katowicach- Murckach. Od roku 
1996 – 2000 kontynuował swoją 

naukę w IX Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Henryka Sienkiewicza 
w Katowicach, które ukończył zdaniem 
Egzaminu Dojrzałości w roku 2000. 
Po maturze rozpoczął studia w Insty-
tucie Teologicznym im. św. Jana z Kęt 
w Bielsku – Białej  afiliowanego do 
Wydziału Teologicznego Papieskiej 
Akademii Teologicznej w Krakowie. 
Studia przerwał w roku 2002 po 
przyjęciu do Konwiktu Teologicznego 
w Ołomuńcu. W roku 2003 konty-
nuował swoje studia teologiczne na 
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
im. F. Palackiego w Ołomuńcu (CMTF 
UP), które ukończył w roku 2006 
uzyskaniem tytułu magistra teologii. 

17 czerwca 2006 w konkatedrze 
Wniebowzięcia NMP w Opawie został 
wyświęcony na diakona przez J. E. Ks. 
Biskupa Ordynariusza Franciszka 
Lobkowicza O. Praem., a 30 czerwca 
2007 w katedrze Boskiego Zbawiciela 
w Ostrawie otrzymał święcenia ka-
płańskie również z rąk Ks. Bpa 
Franciszka Lobkowicza. 

Po święceniach diakonatu rozpoczął 

specjalistyczne studia licen-
cjackie z teologii na Wy-
dziale Teologicznym Uni-
wersytetu Śląskiego w Ka-
towicach, które uwieńczył 
uzyskaniem tytułu „licen-
cjata teologii” (ThLic) w ro-
ku 2008.

Również po święceniach 
diakonatu  został skierowa-
ny do pracy w parafii św. 
Jana Chrzcieciela w Wiel-
kich Hoszticach (Velké 
Hoštice), po święceniach 
kapłańskich był w latach 
2007-2008 wikariuszem 
w parafii Narodzenia NMP 
w Orłowej (Orlová). W roku 
2008 został przeniesiony do  
parafii św. Jana Chrzciciela 
w Hluczinie (Hlučín), gdzie 
był w okresie 2008-2010. 
Od 1. lipca 2010 do dziś jest 
proboszczem parafii św. 
Marii Magdaleny w Stona-
wie (dekanat karwiński).

W roku 2009 złożył eg-
zamin „rigorozum” na Kate-
drze Pedagogiki Uniwer-
sytetu Katolickiego w Ru-
žomberku i uzyskałem tytuł 
„PaedDr”. W roku następ-
nym, 2010 uzyskał tytuł 

„PhDr.” Obydwa tytuły w Czechach 
i na Słowacji są tzw. „małymi 
doktoratami” i nie maja odpowiednika 
w szkolnictwie polskim. W czerwcu 
2015 r., po ukończeniu studiów 
doktoranckich złożył egzamin dyser-
tacyjny i obronił pracę doktorską 
w Ružomberku i uzyskał tytuł doktora 
(„PhD.”) w zakresie nauk społecznych. 

W roku 2017 ukończył 3-letnie 
studia specjalistyczne w zakresie 
prawa kanonicznego na Uniwersytecie 
Papieskim w Krakowie uzyskując 
tytuł licencjata prawa kanonicznego 
(ICLic). 

Kontakt:

P. PhDr. PaedDr. ThLic. ICLic. 
Roland Manowski-Słomka, PhD.

Římskokatolická farnost Stonava 
(farář)

Parafia Rzymskokatolicka 
w Stonawie (proboszcz)

Tel.: 732 364 247 

mroland@seznam.cz

www.farnoststonava.tode.cz

CURRICULUM VITÆ
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O člověku, kterému nechyběl elán
pro charitní práci 

Jak jsme již psali v MOSTu, pos-
ledním srpnovým dnem z funkce 
ředitelky Charity Třinec odešla paní 
Marta Bezecná, která tuto organizaci 
úspěšně znovuvybudovala a vedla. Již 
minule jsem napsal, že v dalším čísle 
našeho časopisu budeme mít možnost, 
s dnes již bývalou ředitelkou, se vrátit 
k jejímu působení v čele třinecké 
Charity v období 2007 – 2019. V dal-
ších řádcích plním svůj slib a zvu vás na 
rozhovor s paní Martou. 

MOST: Marto, jaké byly Tvé životní 
osudy před rokem 2007, než jsi 
nastoupila do pozice ředitelky Charity 
Třinec?

Marta Bezecná: Vyrůstala jsem ve 
Stříteži s rodiči a mladší sestrou 
Kristýnou. Prvních pět tříd základní 
školní docházky jsem absolvovala 
v polské základní škole vedle katolické 
fary a kostela také ve Stříteži, od šesté 
třídy jsem  pak  dojížděla do Hnojníka. 
Asi od svých 10 let mi bylo jasné, že ze 
mne bude kuchařka. Ještě v sedmé 
třídě, když se nás ve škole ptali čím 
chceme být, jako budoucí profesi jsem 
uváděla kuchařku. Jednou v osmé třídě 
se mne maminka zeptala, zda bych 
nechtěla zkusit ekonomickou školu. 
Tak nějak bez rozmýšlení jsem ji od-
pověděla „sestřička by mne víc bavila“ 
a tato myšlenka ve mne zůstala. Ku-
chařkou a dobrou kuchařkou se stala 
moje sestra. Na zdravotní školu mne 
však na poprvé nepřijali, a tak na dopo-
ručení ředitele školy - byla jsem ve třídě 
nejmladší - jsem si zopakovala devátou 
třídu ještě jednou a druhý pokus byl 
úspěšný. Po maturitě na zdravotní ško-
le v Českém Těšíně jsem nastoupila do 
zaměstnání do nemocnice na Sosně na 
porodní oddělení a 4. září 1976 po roční 
známosti jsem se provdala za Ondřeje 
Bezecného z Osůvek v Třinci. Nastěho-
vali jsme se k jeho tetě v Konské, kde 
bydlíme dosud. Na porodním oddělení 
mne práce těšila, v roce 1978 jsem si 
doplnila vzdělání porodní asistentky, 
v roce 1979 se nám narodil první syn, 
v roce 1982 druhý. Po mateřské dovo-
lené jsem nastoupila opět na stejné 
oddělení. Přišly však zdravotní problé-
my, které mi tuto práci nedovolily 
vykonávat a tak od roku 1988 se ze mne 
stala sestra ambulantní. Když v roce 
1993 nečekaně, ve svých 72 letech 
zemřela manželova maminka, nastala 
pro naši rodinu úplně jiná situace. 

V domečku na Osůvkách zůstal třia-
osmdesátiletý tchán a jeho dvaaosm-
desátiletá švagrová, která s nimi celý 
život žila. Manžel má mladšího bratra, 
ten však bydlí na Slovensku v Levoči, 
a tak od roku 1996 jsem se stala ženou 
v domácnosti. V roce 1999 jsme si vzali 
do pěstounské péče pětiletou holčičku 
Libušku a vychovali ji do dospělosti. 
Nyní je vdaná, bydlí v Třinci a má dvě 
děti. Teta zemřela v roce 2003 a tchán 
v roce 2004, oba se dožili skoro 92 let. 
Po nějaké době jsem si našla práci 
zdravotní sestry v domově pro seniory 
v Charitě v Českém Těšíně na ulici 
Hrabinská.  Strávila jsem tam rok a půl, 
poslední tři měsíce ve funkci vedoucí 
tohoto malého domova pro seniory. 
Souběžně s prácí v domově jsem přijala 
nabídku od nově vzniklé firmy Medica 
zdravotní péče s.r.o. a asi tři roky jsem 
jako porodní asistentka navštěvovala 
maminky po porodu. 

MOST: Jak došlo k tomu, že jsi v ro-
ce 2007 vůbec nějak začala uvažovat 
o charitní práci?

Marta Bezecná: Je pravdou, že tím 
jak jsme o své příbuzné spolu se svým 
manželem a syny pečovali, stala se mi 
bližší sociální sféra. Netušila jsem však, 
že se mi stane i pozdějším zaměst-
náním. 

Manžela jednou ke konci léta roku 
2007 oslovil Otec František, zda 
bychom nemohli zorganizovat Tříkrá-
lovou sbírku 2008. Dal mu vizitku se 
jménem koordinátora této sbírky na 
diecézi v Ostravě, za kterým máme 
zajet a domluvit se na postupu. Tuto 
prosbu jsme si nedovolili odmítnout 
a do Ostravy jsme oba zajeli. Schůzky 
se zúčastnil i tehdy nový ředitel 
Diecézní Charity ostravsko-opavské, 
Lukáš Curylo a začali mne přesvěd-
čovat, ať v Třinci charitu zaktivizujeme. 
Tehdy nám řekl, že nestačí zorgani-
zovat sbírku, ale, že bychom mohli něco 
malého i vytvořit. Byl tam se mnou 
i manžel, oba jsme pochopili, že pánové 
mají pravdu, a na výzvu jsem kývla. 
Slíbili nám 50 tisíc korun na zřízení 
kanceláře a s tím jsme odjeli. Zde 
musím říci, že se stalo něco, na čem 
jsem ani já ani manžel neměli žádnou 
zásluhu. Věci se děly velmi hladce. 
Cestou z Ostravy jsme v podstatě z auta 
po telefonu našli malou kancelář na 
náměstí Míru ve 3. poschodí, bývalá 
spolužačka mi slíbila, že bude účetní 

a sestavili skoro celou radu charity. 
Dne 23. října 2007 roku jsem tak byla 
jmenována ředitelkou Charity Třinec. 
Do konce roku byla kancelář hotová, 
zorganizovali jsme tříkrálovou sbírku. 

Po sbírce mi zavolal ředitel Curylo 
s otázkou co uděláme s vykoledovanou 
finanční částkou. Naivně jsem mu řek-
la, že je chci dát paní Libuši Koppové, 
která nedávno založila zdravotní péči 
Medica a chce založit ještě nějakou 
další službu, která by pomáhala ne-
mocným, aby mohli zůstat doma. S tím-
to řešením nesouhlasil a oznámil mi, že 
do Třince přijede. Tak se též stalo, ředi-
tel přijel s koordinátorem tříkrálové 
sbírky, a také s prezidentem charity, 
knězem, který už bohužel není mezi 
námi a na jehož jméno si už nevzpo-
menu. Nově vzniklá malinká kancelář 
se jim líbila. Vzala jsem je na schůzku 
s paní Libuši Koppovou, na které ji 
nabídli, zda by její záměr nemohl být 
zrealizován pod hlavičkou Charity. 
A bylo to.

MOST: Charita Třinec byla v té době 
v nedobrém stavu, fakticky byla jen na 
papíře …

Marta Bezecná: Výhodou bylo, že 
Charita Třinec byla od roku 1998 za-
registrována na ministerstvu kultury, 
zaregistrovala ji tehdejší ředitelka paní 
Jiřina Horňáková, která následně z této 
pozice po několika letech činnosti 
odstoupila. V roce 2007 chyběl akorát 
ten ředitel a činnost. Tak jsem dostala 
jmenovací dekret, stanovy a pro mne 
i manžela začalo dobrodružství s cha-
ritou. 

MOST: Jak probíhaly Tvé začátky ve 
funkci ředitelky? Kdo Ti tehdy po-
máhal, kdo se připojil, co se začalo 
dělat a dít?

Marta Bezecná: Tak ze současného 
pohledu bylo podstatné to, že manžel 
byl tehdy se mnou v té Ostravě, a od 
začátku mne podporoval. Pak to byla 
Libuše Koppová, od které jsme přejala 
vizi, kterou pár let v sobě nosila. 
Zkrátka se to tak mělo stát…Duch svatý 
působí všude. Pamatuji si, že asi 3 roky 
před tím, než jsem charitu převzala, 
jsem jednou při nějaké příležitosti, tak 
nějak mezi řeči poprosila Otce Fran-
tiška o modlitbu za to, aby se ta snaha 
vytvořit něco smysluplného Libušce 
Koppové povedla. Otec František se 
mne tehdy zeptal: „A nechtěla by 
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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

“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

Je tomu rok, co jsem vás na stránkách 
MOSTu informovala o neutěšené si-
tuaci s kaplí v nemocnici Třinec – 
Sosna. Kaple funguje už řádku let, 
bohužel v naprosto nevyhovujících 
suterénních prostorách. Proto jsem loni 
jednala s panem ředitelem nemocnice 
Zdeňkem Matuškem, který přislíbil, že 
kaple bude přemístěna tak, aby byla 
lehce přístupná nejen pacientům, ale 
i široké veřejnosti. V červnu letošního 
roku byl pan ředitel na zastupitelstvu 
na třineckém magistrátu, kde sdělil, že 
v příštím roce (2020) by měla kaple 
fungovat v přívětivějších prostorách. 
Pro upřesnění jeho vize jsem se s ním 

Jak dál s nemocniční kaplí
v září zkontaktovala a pan ředitel sdělil, 
že pokud nemocnice dostane finance 
z výzvy Ministerstva zdravotnictví, v níž 
žádali peníze na stavbu urgentního 
příjmu, bude kaple součástí výstavby. 
Dle slov pana ředitele bude stavba 
navazovat na budovu nynějšího příjmu, 
bude bezbariérová a bude propojena 
s hlavní budovou. Věřím, že se stavba 
podaří a my se dočkáme kaple, do které 
nejen že trefíme, ale za kterou se ne-
budeme stydět. 

O dalším průběhu stavby a otevření 
kaple vás budu opět informovat.

Pavla Golasowská

5

spolupracovat s charitou?“ Tehdy jsem 
mu odpověděla, že asi ne a více jsem se 
touto myšlenkou nezabývala. Na začát-
ku bylo vše na bázi dobrovolnictví. 
Kancelář na třineckém náměstí Míru 
byla zprovozněna s otevírací dobou 
v pondělky od 14:00 do 16:00,  úřado-
vala tam převážně Marcelka Kuchařo-
vá. Sehnali jsme vyřazené postele z ne-
mocnice v Ostravě, dobrovolníci je 
natřeli, uložené byly ve sklepě v nemoc-
nici na Sosně a pomalu jsme je začali 
půjčovat. Po nějaké době se nám tyto 
prostory zdály nevyhovující, obrátila 
jsem se na Libušku Koppovou (kterou 
na rozdíl ode mne už na třinecké 
radnici znali), zda by nám město ne-
mohlo pronajmout prostory velikosti 
garáže. Stalo se tak, nabídli nám pros-
tory za dnešním Hotelem Steelhouse. 
Byli jsme si je prohlídnout a zdály se 
nám trochu velké. Doma přišel manžel 
na nápad, jestli by nebylo dobré tam 
udělat i kancelář. Že to nebyl špatný 
nápad, jsem pochopila hned. Opět 
nastoupili dobrovolníci a začali jsme 
natírat dveře, zárubně, malovat, no 
zkrátka zvelebovat k obrazu svému. 
Současně s tímto snažením jsem vyři-
zovala na krajském úřadu i registraci, 
čili takové povolení k tomu, abychom 
mohli poskytovat služby osobní asis-
tence. Vše se povedlo a od 15. ledna ro-
ku 2009 Charita Třinec začala poskyto-
vat služby osobní asistence. Nějak 
začátkem března 2009 jsme slavnostně 
otevřeli prostory na ulici Lidické čp. 
1272, kde působíme dodnes a posvětil 
nám je tehdy Otec Roman Macura. 
Dále už to šlo tak nějak spontánně.  

MOST: Co se vybudovalo za těch 
12 let? 

Marta Bezecná: Od roku 2007 Cha-
rita Třinec fungovala na bázi dobrovol-
nosti. První zaměstnanci přišli po za-
registrování charitní asistenční služby 
v roce 2009. Jak o pomůcky, tak 
i o služby osobní asistence byl zájem. 
Z Tříkrálové sbírky a jiných projektů 
byly dokupovány nové pomůcky, přijí-
mali jsme nové zaměstnance. Postupně 
vznikaly nové aktivity, na Kamionce se 
začalo sbírat obnošené šatstvo, byl zří-
zen bazárek, začala spolupráce s třinec-
kou radnicí a s dalšími některými obce-
mi a také s organizacemi. Například 
našimi partnery byly a v některých 
případech i jsou: Advokátní kancelář 
Czudek, Sikora a partneři, s.r.o. (zpro-
středkování právního poradenství pro 
potřebné), Kvalifikační a personální 
agentura o.p.s. (společné projekty v ob-
lasti zaměstnávání), Pomoc Těšínského 
Slezska, z.s. (humanitární aktivity na 
Zakarpatské Ukrajině), Kola pro Afriku 

o.p.s. (sběr kol pro Afriku), Šance po-
daná ruka, z.ú. (vaření polévek pro oso-
by bez přístřeší), MEDICA zdravotní 
péče s.r.o. (organizování besed a kon-
ferencí), Město Třinec (tradiční Tříkrá-
lové průvody městem), Farní sbor 
Slezské církve evangelické augsbur-
ského vyznání v Třinci, PZKO Vendry-
ně (benefiční koncerty), Obec Střítež 
(adventní setkání). 

MOST: V jakém stavu předáváš 
Charitu Třinec koncem srpna 2019 
paní Ing. Monice Byrtusové? 

Marta Bezecná: Charita Třinec provo-
zuje svoje služby v budovách, které jsou 
majetkem města. Jedna budova plus 
garáž je na ul. Lidické 1272 za Hotelem 
Steelhouse, kde jsou kanceláře a také 
úložiště pomůcek. Druhá budova je na 
Kamionce, na ul. Přátelství 1009. Je 
tam umístěn bazárek s oblečením a pro-
bíhá tam sběr obnošeného šatstva. Co 
se týká dalšího majetku, je třeba zmínit 
6 aut a 8 elektrokol, které slouží  hlavně 
asistentkám v terénu. Pak jsou to zdra-
votní a kompenzační pomůcky, které 
byly postupně nakupovány dle zájmu ze 
strany klientů. Dále uvádím pro před-
stavu názvy a počty těch nejžádanějších 
pomůcek: 102 postelí s elektrickým 
ovládáním, 59 matrací proti proleženi-
nám, 17 toaletních stolků, 50 mecha-
nických vozíků, 68 různých chodítek, 
18 koncentrátorů kyslíku, 5 odsávaček 
hlenů, 6 transportních zvedáků, 8 pá-
sových schodolezů a další. Když jsem 
na konci srpna 2019 opouštěla svou 
funkci, tak měla 31 zaměstnanců na 
pracovní smlouvu a 20 na dohodu 
o provedení práce. Ekonomické údaje 
jsou dostupné na webových stránkách 
www.charitatrinec.cz ve výročních 
zprávách. Pro zajímavost jen uvedu, že 
jsme hospodařili s ročním obratem osm 

milionů korun. O ziscích se nedá mlu-
vit, některý rok jsme byli lehce v plusu, 
někdy zas v mínusu.

MOST: Marto, co se Ti povedlo, na 
co vzpomínáš ráda a naopak? 

Marta Bezecná: Musím říci, že tato 
práce mi přinášela radost. Určitě by to 
bylo jiné, kdyby mne nepodporoval 
manžel. Stál vždycky při mně, bylo-li 
potřeba, zapojoval se do práce v po-
můckách, pomáhal s drobnými oprava-
mi a tím jsme mohli být rychlí a více 
nápomocni potřebným. Jestli jsem byla 
z něčeho smutná? Určitě byly takové 
momenty, za některé jsem si mohla 
sama, za některé asi ne, ale ve výsledku 
se vždycky ukázalo, že to dopadlo tak 
jak mělo.

MOST: Co bys popřála své nástup-
kyni, paní Ing. Monice Byrtusové?

Marta Bezecná: Monice přeji, aby ji 
vydržel hlavně elán, s jakým se této 
práce ujala, aby ji těšil každý malý 
úspěch, který Charita dosáhne. A hlav-
ně, aby bylo více úspěchů než těch 
neúspěchů. 

Na závěr bych ještě ráda poděkovala 
všem, kteří Charitu pomáhali budovat. 
Děkuji Libušce Koppové, za obětavost 
a také za férovost, děkuji Otci Fran-
tiškovi, že stál při nás. Děkuji všem 
zaměstnancům, oni jsou výkladní skříní 
každé organizace a v neposlední řadě 
bych chtěla z celého srdce poděkovat 
všem dobrovolníkům, kteří byli vý-
znamnou součástí celé charitní práce, 
a doufám, že i nadále budou. 

MOST: Marto, i já si dovoluji přidat 
k poděkování za to velké kvantum 
charitní práce. Přejeme Ti pevné 
zdraví a radost ze života. 

Připravil Marian Kozok   
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BOJUJ PROTI POKUŠENÍ.

NECHTĚJ TO, CO TVOJE NENÍ!

Rébus

BLAHOSLAVENÍ

MILOSRDNÍ 

Co je vlastně Biblická olympiáda? 
Jedná se o soutěž určenou pro žáky 
druhého stupně základních škol a také 
studenty středních škol ostravsko-
opavské diecéze, ve které se nejenom 
soupeří, ale také spolupracuje. 

Mladí teenageři mohou předvést své 
znalosti Písma svatého a rovněž své 
schopnosti dobré spolupráce v jed-
notlivých týmech. Soutěží se totiž jako 
tříčlenné družstvo za farnost. Za jednu 
farnost však může být i více družstev, 
vždy však musí být složené ze tří členů. 
Tématem letošní olympiády je Evan-
gelium podle Matouše a kniha Exodus.

Naší farnost bude reprezentovat tým 
ve složení Veronika Mrozková, Mariana 
Čalová a Veronika Čalová. 

Dívky se jednou týdně scházejí na 
Základní škole Koperníkova, kde se 
připravují na Biblickou olympiádu 
v rámci speciálně katechetického 
vyučování – Studijní skupinka Bible, jež 
vede paní katechetka Irena Szymo-
niková, které tímto velmi děkuji za její 
obětavou práci. 

Biblická olympiáda 2019 v novém stylu.
Třinecké soutěžní družstvo je již 

v kompletní sestavě uzavřené, avšak 
možnost pro vznik dalšího týmu za naší 
farnost se stále nabízí. Pokud by měl 
zájem někdo z řad žáků a studentů naší 
farnosti, jistě by nebyl problém se 
přidat do studijní skupinky nebo se 
můžete přihlásit jako tříčlenné soutěžní 
družstvo prostřednictvím online při-
hlášky do 20. října 2019 na adrese  
https://www.doo.cz/prihlaska/

Letošní novinkou Biblické olympiády 
je skutečnost, že samotná Biblická 
olympiáda bude probíhat jako součást 
tzv. Biblického dne, který, jak píší 
organizátoři: ,,nabídne poučení i zábavu 
pro všechny generace. Program nabídne 
řadu aktivit a překvapení. Dospělí se 
mohou těšit na odborné přednášky, děti 
pak na různé hry, soutěže a scénky. 
Připraveny budou také tvůrčí dílny na 
téma Bible. Závěr dne bude patřit mši 
svaté. Na realizaci Biblického dne, který 
se koná dne 9. listopadu 2019 se podílí 
Katechetické a pedagogické centrum, 
Centrum pro mládež, Centrum pro 

Ježíšova slova „blahoslavení milosrd-
ní, neboť oni dojdou milosrdenství“ nás 
vybízejí ke konání skutků lásky. 
Nemusí to být jen obětavé a velké činy. 
Každý den dává spoustu drobných 
příležitostí k nejrůznějším nenápad-
ným skutkům milosrdenství.

Spoj výrazy v obdélnících s výrazy 
v oválech tak, aby spolu souvisely. 
Podle nich pak vymysli příklady pro 
milosrdné skutky.

Petra Mrozková

rodinu a sociální péči, České katolické 
biblické dílo i Česká biblická společnost. 
Na událost je však nutné se předem 
přihlásit, aby organizátoři mohli při-
pravit vše pro zájemce o tuto jedineč-
nou akci. ”

Přihlášky naleznete  na 
https://www.doo.cz/prihlaska/ 

do 20. října 2019.

Strávit den s celou rodinou s Písmem 
svatým v příjemném prostředí Die-
cézního střediska mládeže ve Staré vsi 
nad Ondřejnicí je pro mě velmi lákavou 
výzvou, snad také proto, že výše zmí-
něné instituce, které se podílí na 
organizaci Biblického dne, jsou vždy 
zárukou vysoké kvality připravovaných 
aktivit. Věřím, že se akce vydaří, vždyť 
je vytvořená pro prohloubení poznání 
našeho Pána, tak se k nám přidejte, 
jestli můžete a v případě, že Vám nějaké 
okolnosti nedovolí se zúčastnit, prosím 
o modlitby za dobrý průběh celé této 
akce.

A.A.Č.
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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

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
Děkujeme všem, kteří už přispěli na 

konto „Rekonstrukce Domeček“. 

Ke dni 27.9.2019 evidujeme částku 
284 753 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

které se bude konat v sobotu 
dne 19. října 2019 v 18 hodin 

v Restauraci Sojka v Třinci - Neborech. 
Vstupné 340,- Kč. 

Hudba a občerstvení zajištěno. 
V ceně vstupenky je večeře

a přípitek vínem z jižní Moravy. 
Vstupenky jsou k dostání 

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

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

Objednávky vstupenek přijímáme nejpozději 
do 12. října 2019.

MO KDU – ČSL Třinec  
si Vás dovoluje pozvat na tradiční

VINOBRANÍ

které se bude konat v sobotu dne 19. října 2019 v 18 hodin 

v Restauraci Sojka v Třinci - Neborech. 

Vstupné 340,- Kč. 

Hudba a občerstvení zajištěno. 

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

Vstupenky jsou k dostání 

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

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

Objednávky vstupenek přijímáme nejpozději do 12. října 2019.

MO KDU – ČSL Třinec 
si Vás dovoluje pozvat na tradiční

VINOBRANÍ

Farní schola

dětského oblečení od 0-10 let (podzim - zima)
30 kusů na osobu 

Přijímáme pouze čisté, nepoškozené a funkční sezonní věci (podzim - zima).  
Nenoste prosím kočárky, kola, plyšové hračky, oblečení pro dospělé.
Místo konání je Křesťanské středisko HUTNÍK, ul. Revoluční, Třinec.

příjem věcí:  16.9.2019 od 9:00 do 17:00

prodej věcí: 17.9.2019 od 9:00 do 18:00

výdej věcí: 18.9.2019 od 12:00 do 15:00

Za každý kus oblečení vybíráme 1Kč a za technické věci 10 Kč. Přineste pouze 
vyprané, čisté, nepoškozené věci.  Komplety sepnout spínacím špendlíkem. Doma 
si můžete sepsat tabulku svých věcí.

BAZÁREK

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

pořádá

Dá se říci, že “již tradiční” mše svatá se 
uskutečnila na Javorovém v pátek 13. zá-
ří ve 3 hodiny odpoledne. Blížil se před-
večer svátku Povýšení svatého kříže. 
Památka Velkého pátku prodchnula 
vrchol pahorku. Je to již 3 roky, co byl 
tento kříž na Javorovém zbudován 
a posvěcen. Miloš Cienciala opět nelenil. 
Kříž již dopředu krásně obnovil. Že bude 
hlavní konstrukce z cortenové oceli 
rezivět bylo plánované a chtěné. Vytvo-
řilo to pěknou jednolitou oranžovo-
hnědou patinu. Jenže, co už tak chtěné 
nebylo, byla zašlá barva zinku jádra kříže 
z hřebínkové oceli. Tu Miloš opatřil 
novým stříbrným nátěrem a tak teprve 
letos vynikl kontrast finálně tmavého 
rámu a světlého jádra.

Auta s povolením vjezdu dovezla po-
třebné vybavení. Během chystání se 
ozvalo z vedlejšího lesa hlučné praskání 
větví a všichni se s obavou ohlédli, co se 
děje. Jeden nešťastný paraglidista chytl 
boční vítr a poslalo ho to proti svahu, 
přímo na stromy. Naštěstí se mu nic 
nestalo, a v pořádku slezl po kmeni dolů. 
Čekalo ho však obtížné vyprošťování 
padáku. Daniel Jaś spočítal lidi, kteří se 
hlásili, že půjdou ke svatému přijímání. 
Otec František připravil stejný počet 
hostií a zahájil mši svatou. Připomněl 
nám, že v podstavci kříže jsou vloženy 
kameny z Golgoty a ze Sinaje, což v nás 
pocit spojitosti s biblickými místy ještě 
umocnilo. Navíc mě napadlo jedno 
místo na světě s určitou souvislostí. 
Podobně jako socha Ježíše Krista v Bra-
zílii nad Rio de Janeirem symbolizuje 
Boží ochranu a požehnání městu, nad 
kterým se tyčí, i zde ve chvíli pozdvi-
hování se nejen na přítomné lidi, ale na 

celý Třinec snesla vlna Božích milostí. 
Spousta lidí si ani neuvědomuje, kolik 
milostí Pán vlévá do lidských duší – 
uvádí bolivijská mystička Catalina Rivas 
ve své knize „Eucharistie znovu objeve-
ná“. Opodál projelo několik cyklistů 
s horskými koly značnou rychlostí dolů 
na lyžařskou sjezdovku, ale jinak byl 
letos klid. A tak za slunečného počasí 
přijalo Pána Ježíše dvakrát více věřících 
než loni, tedy kolem šedesáti. Po mši 
svaté jsme se posilnili na cestu koláčky, 
které obětaví dobrovolníci napekli. Ně-
koho čekal namáhavý sestup, jiní si 
pomohli lanovkou. Nejmladší, i když 
o rok starší, byla opět Emička Kręželo-
ková (tři a čtvrt roku), ale padl i opačný 
rekord, jelikož se mše svaté zúčastnila 
také 89-letá paní Koterlová. Také její syn 
předvedl úctyhodný výkon, když na Ja-
vorový dorazil s protézou místo jedné 
nohy. Děkuji Otci Františkovi a všem za 
mši svatou na Javorovém a těším se za 
rok zas.

Petr Čala

Mše svatá na Javorovém
Drazí čtenáři časopisu  MOST, jelikož 

je měsíc říjen a to je měsíc SVATÉHO 

RŮŽENCE, mám pro vás tip na knihu, 

která Vám tuto modlitbu může přiblížit 

a více prožít.

Immaculée Ilibagiza: RŮŽENEC 

MI ZACHRÁNIL ŽIVOT 

Autorka knih Přežila jsem, Odpustila 

jsem, Panna Maria kibežská a Chlapec, 

který se setkal s Ježíšem (spolu se 

Stevem Erwinem), se narodila ve 

Rwandě a studovala na Rwandské 

národní univerzitě. Genocida v roce 

1994 ji připravila o většinu rodiny. 

V této knize se s námi svěžím, prostým 

i vtipným způsobem dělí o své osobní 

zkušenosti s celoživotním objevováním 

moci a krásy růžence: své seznamování 

s ním ve vlastní rodině, která se 

růženec pravidelně společně modlila, 

studium růžence při přípravě na biř-

mování, jeho každodenní modlitbu bě-

hem tří měsíců 

skrývání před zabijáky. Věří, že tato 

prastará modlitba ji v době, kdy bylo 

zavražděno přes milion nevinných lidí, 

zachránila před smrtí. I dnes, dvacet let 

po těchto událostech, se Immaculée 

modlí denně růženec, který ji bohatě 

odměňuje: posiluje její víru a naplňuje 

ji štěstím. Ukazuje, jak může každého 

bez rozdílu vyznání obohatit objevování 

tajemství a příslibů modlitby, která jí 

skutečně zachránila život.

Petra M.

Knižní okénko
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Příští číslo MOSTu 

vyjde 3.11.2019.

Příspěvky můžete zasílat

do 22.10.2019.

27. neděle v mezidobí (6.10.)

1. čtení: Hab 1,2-3;2,2-4; 2. čtení: 
2 Tim 1,6-8.13-14; Evangelium: 
Lk 17,5-10

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

ref.: Słysząc głos Pana, serc nie 
zatwardzajcie.

28. neděle v mezidobí (13.10.) 

1. čtení: 2 Král 5,14-17; 2. čtení: 2 Tim 
2,8-13; Evangelium: Lk 17,11-19

Žalm odp.: Hospodin zjevil svou spásu 
před zraky pohanů.

ref.: Pan Bóg okazał ludom swe 
zbawienie.

29. neděle v mezidobí (20.10.)

1. čtení: Ex 17,8-13; 2. čtení: 2 Tim 
3,14-4,2; Evangelium: Lk 18,1-8

Žalm odp.: Pomoc nám přijde od 
Hospodina, který učinil nebe i zemi. 

ref.: Naszą pomocą jest nasz Pan 
i Stwórca.

30. neděle v mezidobí (27.10.)

1. čtení: Sir 35,15b-17.20-22a; 2. čtení: 
2 Tim 4,6-8.16-18; Evangelium: Lk 
18,9-14

Žalm odp.: Hle, ubožák zavolal 
a Hospodin slyšel. 

ref.: Biedak zawołał i  Pan go 
wysłuchał.

31. neděle v mezidobí (3.11.)

1. čtení: Mdr 1,22-12,2; 2. čtení: 2 Sol 
1,11-2,2; Evangelium: Lk 19,1-10

Žalm odp.: Budu velebit tvé jméno, můj 
Bože, Králi. 

ref.: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu. 

§Neděle 6.10.2019 – 27. neděle v mezi-
dobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 
česky.

§Sobota 12.10.2019 – mše svatá v 10.00 
hodin s udílením svátosti nemocných.

§Neděle 13.10.2019 – 28. neděle v mezi-
dobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 
polsky.

§Středa 16.10.2019 – Slavnost sv. Hedviky, 
řeholnice, hlavní patronky Slezska 
a ostravsko-opavské diecéze.

§Pátek 18.10.2019 – svátek sv. Lukáše, 
evangelisty.

§Neděle 20.10.2019 – 29. neděle v mezi-
dobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 
česky; den modliteb za misie.

§Neděle 27.10.2019 – 30. neděle v mezi-
dobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 
polsky.

§Pondělí 28.10.2019 – svátek sv. Šimona 
a Judy, apoštolů.

§Pátek 1.11.2019 – Slavnost Všech sva-
tých; první pátek v měsíci.

§Sobota 2.11.2019 – Vzpomínka na 
všechny věrné zemřelé; večerní mše 
svatá v 15.30 na hřbitově (v případě 
nepříznivého počasí v kostele).

§Neděle 3.11.2019 – 31. neděle v mezi-
dobí;  6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 
česky.

§Odpustky pro duše v očistci: V pátek 
1. listopadu odpoledne a celou sobotu 
2. listopadu je možno při návštěvě 
kteréhokoli kostela získat plnomocné 
odpustky, přivlastnitelné pouze duším 
v očistci. Kromě tři obvyklých podmínek 
(svátost smíření, sv. Přijímání, modlitba 
na úmysl svatého Otce) je podmínkou 
pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu 
Páně a vyznání víry.

§Od 1. do 8. listopadu je možno získat po 
splnění tři obvyklých podmínek denně 
plnomocné odpustky, přivlastnitelné pou-
ze duším v očistci, navštíví-li někdo 
hřbitov a pomodlí se tam třeba jen 
v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze 
takto získat odpustky částečné.

§Měsíc říjen je zasvěcen modlitbě svatého 
růžence. Každou říjnovou neděli se 
budeme modlit růženec před večerní mší 
svatou.

§Každou neděli půl hodiny před večerní 
mší svatou je adorace Nejsvětější Svá-
tosti 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 

Nedělní liturgie
v říjnu

Pořad bohoslužeb v říjnu

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Apoštolát modlitby
říjen 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:

Misijní jaro církve

Aby inspirace Ducha Svatého vedla 
církev k novému rozkvětu misií.

Národní úmysl: Ať svatost kněží 
a tichost a obětavost všech Bohu 
zasvěcených svědčí světu o tom, že 
Bůh stačí pro naplnění života.

Svatý Františku Xaverský, oroduj 
za nás!

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

most

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 
večerní mši svaté vyjma prvního pátku  je 
výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní s mod-
litbou Korunky k Božímu Milosrdenství.

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

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

§Mše svatá v domě POHODA je vždy 
1. pondělí v měsíci v10.00 hodin.
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