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Pouť Bílá Voda, Vidnava, Zlaté Hory
„Dobré jitro, tady vnitro“, tak byli 

brzy ráno po odjezdu autobusu uvítáni 
poutníci směřující k Bílé Vodě. Tímto 
pozdravem, „sloganem“, nebyl záměr vy-
volat znepokojení mezi přítomnými, jak 
tomu asi před padesáti lety v mnoha 
případech bylo, ale tematicky je při-
pravit na cíl pouti. V den svátku sv. 
Václava, přesně před 49 lety začala 
tehdejší komunistická garnitura právě 
do Bílé Vody svážet řeholní sestry z jed-
notlivých řádů a kongregací.

Jelikož o půl desáté je v kostele 
Navštívení Panny Marie sloužena mše 
svatá, musí se v půl šesté z Třince 
vyjíždět, ať jsme ji účastni. Jízdou bez 
přestávky, po rozbřesku s modlitbou rů-
žence a přímluvou k patronům a Panně 
Marii o zdar pouti, jsme do Bílé Vody 
dojeli dostatečně včas. Nabízí se prostor 
na nezbytnou toaletu před slavením mše 
svaté v nedalekém domově pro seniory 
– Dům S. M. Stanislavy Ernstové, 
spravovaném Institutem Krista Velekně-
ze. Jistě není třeba připomínat, že jejím 
generálním představeným je P. Marián 
Kuffa ze Žákovců na Slovensku. Mši 
svatou celebruje P. Josef Florek, místní 
duchovní a koncelebrantem je náš otec 
František. „Tak jak se skládá obraz 
z mozaiky z jednotlivých dílků, tak se 
i my skládáme z různých povah, cho-
vání, intelektů. Čirých, bílých, barev-
ných, tak se měníme časem sami“, tolik 
málo, čímž jsme byli v homilii srovná-
váni s hotovým mozaikovým obrazem 
a naším životem. Po mši svaté, za 
krásného, slunečného, svátečního dne 
kráčíme k místnímu hřbitovu, kde na 
památku zde internovaných řeholních 
sester, klademe kytici. Sedm set sester 
čtrnácti kongregací, zde pohřbených, 
jsou připomínkou nelehkého života. Pro 
svou víru a nezlomnost musela tisícovka 
sester v průběhu jejich internace strádat 
v tomto nehostinném a odloučeném 
místě. Rozhodně je to nepoznamenalo 
na samotném vztahu k Bohu, jak 
vzpomínala jedna ze sester, S. Zdislava 
Benešová z Kongregace Sester Nejsvě-
tější svátosti, spíše naopak: „Najednou 
bylo jedno, ze kterého jsme kdo řádu, 
zmizela veškerá rivalita. Když na tuto 
dobu dnes s odstupem vzpomínám, tak 
navzdory těžkým životním podmínkám 
musím říct, že to bylo pozoruhodné 
období mého života. Vytvořily jsme 
jedno nádherné společenství a získaly 
nová přátelství.“ Po pietní vzpomínce 
vedené otcem Josefem a pár slovech 
pronesených i místostarostou města 
Jeseník se procházíme mezi náhrobky 
zemřelých ctihodných sester. Vracíme se 
zpět k náměstí a k doplnění historických 

faktů doby a místa navštěvujeme Mu-
zeum internace, izolace a integrace. Ve 
vystavených vitrínách shlížíme histo-
rické dokumenty, fotografie, oděvy ře-
holnic a další předměty spjaté s dobou 
nedávno minulou.

Krátce po poledni nasedáme do auto-
busu a před 13 hodinou se na náměstí ve 
Vidnavě dělíme na dvě skupinky. Máme 
zde v Charitní vývařovně AVE zajištěn 
oběd, ale protože prostory nejsou pro 
padesát osob, museli jsme se rozdělit. 
Během necelé hodiny kdy se u oběda 
vystřídáme, je možnost si po infor-
macích obdržených během jízdy sem, 
navštívit doporučené historické objekty 
a místa, nebo také zdejší výbornou ka-
várnu. Po výtečném obědě, sladkém 
mlsu a chutné kávě, kterou si většina 
poutníků dopřála, se s druhou hodinou 
odpolední loučíme s městem, v kterém 
kdysi byl i bohoslovecký seminář. Jeho 
budova dnes chátrá a chátrá.

Po necelé hodině jízdy stojíme na 
poutním místě Panny Marie Pomocné 
u Zlatých Hor neboli také Maria Hilf. 
Toto místo mělo být komunisty zapo-
menuto a bylo zcela zdevastováno 
a srovnáno se zemí. Víra místních i řady 
poutníků však nedalo zapomenout a po 
pádu zrůdné totality vyrostlo nové dílo, 
ke kterému během celého roku přijíždí 
nebo přichází nesčetné množství pout-
níků prosících, děkujících nebo i „hle-
dajících“. O tom nás i zdejší rektor 
poutního místa P. Mariusz Tomasz 
Banaszczyk seznamuje v přednášce, 
o kterou jsme předem prosili, aby si ji 
pro nás připravil. Trochu nás uvádí do 
rozpaků, když se nás ptá: „Kde máte 
mladé?“ Sám pak na to navazuje, že asi 
se nechtělo: „… proč tak brzo vstávat, je 
volno, někam jezdit…“. Jsme seznámeni 
s mnoha svědectvími a zázraky, které se 
na přímluvu Panny Marie zde usku-
tečnily. Svědčí o tom řada různých 
předmětů v areálu. Celá přednáška až 
s podivem plynně navazuje na homilii 
v Bílé Vodě, jako by se otcové předem 
domluvili, co nám mají sdělit. Když to 
vezmeme kolem a kolem, tak to vlastně 
už bylo dávno v Nebi přichystáno a nás 
přítomné to jen nádherně obohatí. 
Rozhodně by stálo za to, zůstat tady 
o něco déle, nemůžeme si ale prodlu-
žovat dobu pobytu. Jsme na cestě od 
brzkého rána a řidič autobusu má také 
nějakou dobu svého pracovního výkonu 
– jízdy. Podnět pro ostatní se nabízí, 
místo láká spoustou možností osobní 
kontemplace v samotném poutním are-
álu nebo i v blízkém okolí. S manželkou 
jsme zde již byli, nyní společně s farní 
poutí a zase se sem chystáme. Možná se 

s některými setkáme třeba i při některé 
z nočních křížových cest, které se tady 
konají každý první pátek v měsíci.

S mírným zpožděním od plánovaného 
odjezdu, rozdáním krabičky poutních 
oplatků každému účastníku pouti, se 
s Maria Hilf loučíme a startujeme na 
zpáteční cestu k domovu. Nádherné pod-
zimní slunečné počasí je narušeno leh-
kou sprškou deště přes Ostravu, duha je 
pak viditelnou tečkou konce poutní 
cesty. Se západem sluníčka se před do-
jezdem do Třince navzájem loučíme 
a někteří jsou již natěšeni dalším cílem 
připravované pouti pro příští rok. Při 
poděkování všem, zvláště otci Fran-
tiškovi za duchovní doprovod, mé man-
želce, za pomoc při obsluze nástupu 
poutníků u Slovanu a i všem kdo se 
vydali na tuto pouť, se v samotném kon-
ci cesty dovídají: „Podzimní pouť 2020 
bude věnována, u příležitosti 100. vý-
ročí narození, sv. Janu Pavlu II. Pojede 
se do Polska – Wadovice, Łagiewniki, 
Kraków, a to na dna dny s přenoco-
váním. Jestli bude jarní pouť, se ještě 
nyní neví“, přesto je vysloveno přání: 
„zachovejte nám přízeň“.

Na tomto místě chci ještě poděkovat 
paní Dance Smelíkové, dalo by se říct 
„naší dvorní květinářce“, která nám 
připravila nádhernou kytici na hřbitov 
v Bílé Vodě. Na farních stránkách ve 
fotogalerii je možnost si prohlédnout 
snímky z pouti.

Na závěr bych ještě chtěl uvést, že 
částku, která nám zbyla z vybraných 
peněz od poutníků, jsem poslal na 
provoz Vývařovny AVE ve Vidnavě. Tuto 
informaci zde zveřejňuji, protože jsme 
obdrželi poděkování od paní vedoucí 
Vyvařovny AVE, které uvádíme níže 
a toto poděkování patří Vám všem, 
u jejichž peněz byly tyto prostředky 
poskytnuty.

Kivi

Dnes ráno mi z naší účtárny přišla 
milá zpráva o Vašem daru na naši 
vývařovnu.

Chtěla bych Vám touto cestou moc 
poděkovat. Nestává se často, aby 
člověk, který se u nás nají, poslal dar. 
Vlastně jste první.

Dar použijeme na zakoupení utěrek 
do kuchyně, které se nám už rozpadají.

Vaší pomoci si moc vážíme a ještě 
jednou děkujeme.

Ivana Střížová
vedoucí Vývařovny AVE
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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! 

Jak rozjímat o smrti
Velmi brzy bude s tebou zde na zemi 

konec, jen se lépe podívej, jak na tom jsi. 
Dnes člověk je a zítra ho není. A jakmile 
sejde z očí, rychle sejde i z mysli. Jak 
otupělé a tvrdé je lidské srdce, že uvažuje 
jen o věcech přítomných a nehledí si více 
budoucích! Vždycky by sis měl ve skutcích 
i myšlenkách počínat tak, jako bys už 
dnes umíral. Kdybys měl čistě svědomí, 
nebál by ses příliš smrti. Proto by bylo 
lepší chránit se hříchů, než utíkat před 
smrtí. Nejsi-li připraven dnes, jak budeš 
zítra? Zítřejší den je nejistý; a kdo ví, zdali 
se zítřka dožiješ?

Co nám prospěje dlouho žít, když se tak 
málo polepšujeme? Žel, dlouhý život ne 
vždycky napravuje, často spíš jen rozmno-
žuje viny. Kéž jsme na tomto světě dobře 
prožili alespoň jediný den! Mnozí počítají 
celá léta od svého obrácení, ale ovoce 
jejich polepšení bývá často chudičké. 
Jestliže je hrozné umírat, bude patrně tím 
nebezpečnější déle žít. Blažený je, kdo má 
hodinku své smrti stále před očima 

a denně se na smrt připravuje. Jestli jsi 
někdy viděl umírat člověka, uvaž, že 
toutéž cestou půjdeš i ty.

Jakmile svitne ráno, pomysli si, že 
nedožiješ večera. A když nastane večer, 
neodvažuj se očekávat něco od příštího 
rána. Buď tedy vždycky připraven a žij 
tak, aby tě smrt nikdy nezastihla nepři-
praveného. Mnozí umírají náhle a ne-
čekaně. Nikdy se neví, v kterou hodinu 
přijde Syn člověka (srov. Mt 24,44; 
L 12,40). Když pak nastane ona poslední 
hodina, začneš o celém svém uplynulém 
životě smýšlet zcela jinak a budeš velice 
litovat, žes byl tak nedbalý a nevytrvalý.

Jak je šťastný a moudrý ten, kdo se 
snaží být už nyní za živa takový, jakým 
chce být shledán v hodince smrti! Co nám 
dodává veliké důvěry ve šťastnou smrt, je 
naprosté pohrdání světem, vřelá touha po 
zdokonalování v ctnostech, zalíbení v káz-
ni, úsilí o kající život, ochotná poslušnost, 
sebezapření a snášení jakéhokoli proti-
venství z lásky ke Kristu. Mnoho dobrého 

Před týdnem jsem se cestou do práce, 
jako vždy v tomto ročním období, „ko-
chal“ nádherou barvami zářících stromů 
a keřů, které - zvláště v letošním roce, 
v tomto nezvykle dlouhém a teplém 
babím létě - těší naše oči. Rovněž sociální 
sítě jsou plné překrásných fotografií, 
o kterých bychom ani neřekli, že byly 
pořízeny v nejbližším okolí našeho města 
či doslova v jeho centru. 

Uprostřed té barevné záplavy, děkujíce 
za ni Hospodinu, ve mně však začala 
klíčit myšlenka, že toto všechno kolem je 
vlastně signál blížícího se zániku, odu-
mírání a zmaru. Je s podivem, že dokud 
je příroda zelená, svěží a plná síly, tak si jí 
moc nevšímáme a bereme to jako samo-
zřejmost. Teprve až poté, co naplnila své 
poslání – dala vyrůst mladým výhonkům 
a větévkám, vydala své ovoce a chystá se 
k zimnímu odpočinku – teprve pak si 
uvědomujeme, jak je krásná, co pro nás 
znamená a tak trochu s lítostí pozorujeme 
odumírající a padající listí.

Stejně tomu je i v našich životech. Po-
kud jsou naši blízcí ještě mezi námi, 
krásní, plní síly a elánu, bereme to jako 
samozřejmost. Když jim však začnou 
ubývat síly a potřebují naší pomoc a péči, 
až poté si uvědomíme, že odcházejí. Stej-
ně jako stromy začnou měnit svoji po-
dobu, tak i dříve hladká a hebká kůže se 
pokryje hlubokými vráskami, vlasy a vou-
sy se zbarví došeda, stejně jako k zemi 
padající listí i oni se začnou naklánět 
k zemi. A jejich ovocem a plody jsem my 
– děti a vnuci, stopy jejich celoživotní 
práce a námahy, dobro, které zde vy-
konali…

můžeš vykonat, dokud jsi zdráv; ale 
jakmile onemocníš, nevím, co dokážeš. 
Jen málokdo se polepší až v nemoci; 
právě tak zřídka dosahují svatosti ti, kdo 
příliš cestují.

Nespoléhej se na přátele a příbuzné 
a neodkládej úsilí o spásu do budoucna; 
neboť lidé na tebe zapomenou rychleji, 
než se domníváš. Lépe je se zabezpečit už 
nyní a poslat před sebou včas něco 
dobrého, než doufat v pomoc jiných. Když 
se nestaráš sám o sebe nyní, kdo se o tebe 
bude starat v budoucnosti? Nyní je ta 
drahocenná doba, nyní jsou dny spásy, 
nyní je příhodný čas (srov. 2 K 6,2). Proto 
věčná škoda, že ho nevynakládáš užiteč-
něji, když si už v něm můžeš zasloužit, 
abys žil věčně? Přijde chvíle, kdy si budeš 
přát jediný den, jedinou hodinu k svému 
polepšení, ale nevím, zdali toho dosáhneš.

Vidíš, můj milý, z jak velikého nebez-
pečí se můžeš vysvobodit, jak velkého 
strachu se zbavit, budeš-li vždy bohabojný 
a budeš-li mít stále na zřeteli svou smrt. 
Snaž se žít nyní tak, aby ses mohl v ho-
dince smrti spíše radovat než strachovat. 
Uč se nyní umírat světu, abys potom začal 
žít s Kristem. Uč se nyní pohrdat vším, 
abys pak mohl bez překážky spěchat ke 
Kristu. Ukládej nyní svému tělu pokání, 
abys pak mohl mít pevnou důvěru. 
Bláhový člověče, jak si můžeš myslet, že 
budeš dlouho žít, když nemáš jistý ani 
jediný den? Jak se zklamali mnozí, kdo se 
domnívali, že budou dlouho žít, a na-
jednou byli nečekaně odvoláni z těla! 
Kolikrát jsi slyšel vyprávět, že někdo byl 
zabit mečem, jiný se utopil, či spadl 
z výšky a zlomil si vaz. Ten byl raněn 
mrtvicí při jídle, onen skonal při hře. 
Jeden zahynul ohněm, druhý zbraní, třetí 
morem, jiného zabili loupežníci. Tak 
koncem všech lidí je smrt a lidský život 
pomine náhle jako stín.

Kdo si na tebe vzpomene po smrti a kdo 
se za tebe bude modlit? Dělej, můj milý, 
dělej už teď, co můžeš, neboť nevíš, kdy 
zemřeš; a rovněž nevíš, co tě čeká po 
smrti. Shromažďuj si nepomíjející bohat-
ství, dokud máš čas. Nemysli na nic ji-
ného než na svou spásu a pečuj o Boží 
věci. Čiň si už nyní ze svatých v nebi 
přátele tím, že je budeš uctívat a násle-
dovat jejich skutky, aby tě přijali do 
věčných příbytků, až skončíš tento život 
(srov. L 16,9).

Počínej si na zemi jako poutníka host, 
který se nestará o světské záležitosti. 
Uchovej si svobodu srdce a pozdvihni je 
k Bohu, neboť zde nemáš trvalou vlast 
(srov. Žd 13,14). Tam vzhůru denně 
vysílej prosby, vzdechy a slzy, aby si tvůj 
duch zasloužil po smrti šťastně dojít 
k Pánu. Amen.

Tomáš Kempenský, 
O následování Krista

Listy, které opouštějí rodný strom a pa-
dají na zem, by měly svým tlením a roz-
kladem okolní půdu zúrodňovat a připra-
vovat na další jaro, připravovat podklad 
pro růst nové generace, pro novou a ze-
lenou vegetaci. Pro nás však většinou 
spadlé listí znamená pouze nepořádek, 
který musíme odklidit a uhrabat. Stejně 
by měly vzpomínky na naše blízké zem-
řelé, kteří se snažili prožít svoje životy co 
nejlépe, zušlechťovat a „kypřit“ životy 
naše, být pro nás inspirací a posilou. Je 
škoda, že mnohdy tyto vzpomínky od-
klízíme podobně jako spadlé listí, zdají se 
pro nás býti přítěží. Neuvědomujeme si, 
že i proto v životě děláme chyby, kterých 
bychom se následováním dobrého pří-
kladu našich předků mohli vyvarovat. Pro 
mnohé lidi životy a činy jejich předků 
znamenají pouze něco přežitého, nemo-
derního, posuzují je podle hesla „vrať se 
do hrobu“ a skutečně si na ně vzpomenou 
maximálně jednou v roce v tomto „dušič-
kovém“ období při návštěvě hřbitova. 
Škoda!

Také my se od svého narození blížíme 
k cíli. Ovšem budeme na konci života, tak 
jako okolní příroda - krásní krásou ply-
noucí z našeho nitra, anebo to bude 
jenom pozlátko, kterým se budeme snažit 
zakrýt to, za co bychom se vlastně měli 
stydět…? Budeme svým potomkům svítit 
jako zářivé hvězdy na nebi, jako listí na 
stromech oděné do barev podzimu, jako 
maják do tmy na rozbouřeném moři? Dej, 
Pane, aby se tak stalo!

Stanisław Janczyk

Co se mi honí hlavou
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Zachovat lásku, úctu a věrnost
V den farní poutě pro nás manželé 

Andrea a Petr Čalovi připravili pro-
hlídku našeho kostela s výkladem. Tato 
akce přilákala mnoho lidí a velmi se 
všem líbila. Dozvěděli jsme se spoustu 
zajímavých informací o našem krásném 
kostele, a díky skvělým hereckým 
výkonům dětí, jsme se mohli setkat 
i s některými světci. 

Andrea s Petrem jsou v naší farnosti 
velmi aktivní a je s podivem, jak dokáží 
skloubit výchovu čtyř dětí a mnoho 
dalších aktivit. Pro mnohé z nás jsou 
vzorem křesťanské rodiny, a proto jsme 
jim položili několik otázek: 

MOST: Většina našich čtenářů vás 
jistě dobře zná z kostela. Mohli byste 
nám ale ještě něco prozradit ze svého 
soukromí? 

Petr: Děkujeme za toto milé pře-
kvapení. Andrea je z Ostravy a vy-
studovala učitelství francouzštiny a ob-
čanské výchovy. Před mateřskou učila 
na ZŠ v Písku. Teď si rozšiřuje aprobaci 
o angličtinu na Slezské univerzitě 
v Opavě. Je ve druháku. Mne vždycky 
bavila matematika, tak jsem šel na 
počítače a dnes dělám „ajťáka“ na 
magistrátě. Seznámili jsme se v Ostravě 
v tanečních v roce 1997, kam mě stáhl 
spolužák ze střední školy v Bystřici pod 
Hostýnem. Pán Bůh nám požehnal 
čtyřmi dětmi (Mariana 13, Veronika 10, 
Filip 7 a Antonín 1,75), za což jsme 
velice vděčni. 

MOST: Jak Vás napadlo udělat pro-
hlídku kostela a bylo těžké tuto akci 
zrealizovat?

Petr: Nápad to byl od Wiesława 
Wani, který je předsedou Sanctus 
Albertus a již několik let koordinuje 
akci „Léto se svatým Albertem“ pro děti 
z  „Prázdnin v Třinci“, což je soubor 
akcí během prázdnin pořádaný růz-
nými organizacemi. Na prohlídku 
kostela jsme byli pro první ročník 2016 
vybráni a už nám to zůstalo. Akorát pro 
děti z prázdnin dělat prohlídku je 
snazší, jelikož se dá rozpovídat o vě-
cech, které jsou farníkům známé. Děti 
jsou fascinovány zpovědnicemi, kaza-
telnou, chórem s varhanami i kobercem 
pro nevěstu.

MOST: Jak jsem již vzpomínala 
výše, jste ve farnosti velmi aktivní. 
Můžete nám blíže popsat, čemu se ve 
svém volném čase věnujete a co vám 
tyto aktivity přináší? 

Petr: Velmi aktivní? To nevíme … 

Takto bychom mohli jmenovat jiné lidi 
z naší farnosti. Jsme vděčni za spo-
lečenství, která nás mezi sebe přijala – 
Sanctus Albertus, Společenství rodin. 
Já pomáhám Romanu Bubovi a Mi-
chalu Mrozkovi vést dětskou scholu 
Drops, zpívám ve sboru Laudamus 
a rád zajdu na Společenství mužů. 
Andrea zase chodí na Společenství 
modlících se matek a obstarává některé 
aktivity Sanctus Albertus: Mikuláše, 
Prázdniny. Přináší nám to radost 
z přátelství s dalšími lidmi, ze smy-
sluplně využitého času a samozřejmě 
z vědomí, že něco děláme pro Pána 
a částečně se podílíme na životě 
farnosti. Když nějaký čas zbude (zde 
tiše skládáme obdiv rodinám, co mají 
více, nebo podobně dětí jako my) 
a když neopravuji náš starý dům 
a Andrea se s dětmi neučí, tak rádi 
jezdíme na kolech, na kolečkových 
bruslích (Toník zatím na odrážedle) 
a také chodíme plavat. Moc rádi hra-
jeme deskové společenské hry. Momen-
tálně Citadelu. Jsme rádi, když je 
rodina pohromadě a můžeme si tak 
udělat radost.

MOST: Teď jedna otázka na Andrej-
ku. V letošním roce jsi byla oceněna 
v rámci akce organizované MO KDU-
ČSL „Bezva máma“. Jak vidíš úlohu 
ženy a matky v dnešní době? 

Andrea: Úloha ženy se, pro mě, 
během staletí nezměnila, žena by měla 
být milující a citlivá, muže by měla 
přitahovat svou vnitřní i vnější krásou.  
Řečeno slovy jedné známé psycholožky: 
,,Ať jsou ženy ženské, ať jsou k mužům 
něžné!” Vnitřní krása pro mě před-

stavuje mít v srdci lásku a pokoj 
a věřím, že se pak promítne i do té 
fyzické. 

Naprosto zásadní je pro mě role 
matky v dnešní společnosti. Každá žena 
by si měla uvědomit, že je to její 
nejdůležitější role v životě. Vždyť matka 
a otec se výrazně podílí na formování 
osobnosti svého dítěte. Pokud něco 
pokazí výchovou, kolik specialistů 
(doktorů, psychiatrů, učitelů…) je 
potom zapotřebí v dospělosti, aby se 
vše napravilo? Těm všem můžeme 
ušetřit spoustu práce, když svou roli 
maminky budeme zastávat pořádně, 
když budeme dobrým příkladem. 
Pokud dítě bude cítit, že je milováno, 
vytvoříme mu ty nejlepší citové základy 
pro jeho osobnost. Vedle cenných pe-
dagogických a psychologických příru-
ček máme i jednoho nesmírného 
pomocníka – Pána Boha. Také proto 
jsem se před pár lety rozhodla vstoupit 
do společenství modlících se matek. 
Uvědomuji si, že jenom odborné rady 
a nějaké pedagogické zkušenosti ne-
stačí, že ten, kdo mi při výchově může 
nejvíce pomoci je samotný Bůh, a tak se 
na něho často obracím s prosbami 
o moudrost při výchově.

MOST: Jaký máte recept na šťastné 
manželství? 

Petr: Jednoznačně - dodržet manžel-
ský slib. Zní to jednoduše, ale v tom 
„zachovat lásku, úctu a věrnost“ je 
o dost víc, než si dneska lidé myslí. Bez 
modlitby a potažmo Boží pomoci to jde 
nejspíš těžko. Lásku lidé nechají 
ochladnout, přestanou se k sobě chovat 
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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

Děkujeme všem, kteří přispěli darem 
v neděli 29.9.2019. Celkem bylo vy-
bráno necelých 72 tisíc korun. Velké 
Pán Bůh zaplať! O dalších sbírkách na 
rekonstrukci Domečku budete dopředu 
informování. 

Děkujeme manželům Kyvalským za 
přípravu a perfektní organizaci farního 
zájezdu do Bílé Vody a Zlatých Hor na 
poutní místo Maria Hilf a O. Fran-
tiškovi za duchovní službu během 
poutě. Pevně věříme, že v příštím roce 
uskutečníme dvoudenní pouť s téma-
tikou po stopách papeže Jana Pavla II.

Prosíme o opatrnost při procházení 
kolem Domečku. Respektujte prosím 
bezpečnost při pohybu kolem lešení, 
a hlavně chraňte děti, aby se nepohy-
bovaly po „staveništi“ a nedošlo 
k úrazu.

Spolek SANCTUS
ALBERTUS
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Přidejte se!  
Drazí farníci a čtenáři časopisu 

MOST! 

Všechny srdečně zveme na: 

· společné tvoření adventních věnců 
na faru v pátek 29.11. od 18:00 
(omotání korpusů jehličím) a v so-
botu 30.11. na faru od 9:00 (zdo-
bení věnců – kdo má, ať vezme 
tavicí pistol)

· prodej adventních věnců v neděli 
1.12. od 6:00-11:30 

· adventní jarmark – neděle 15.12. 
po všech mších svatých

· Budeme moc rádi, když jako farnost 
spojíme svůj čas, síly, dovednosti, 
schopnosti a také ochotu pomoci 
druhým. Jak se zapojit:

a) vyrobit, přichystat nebo upéct něco 
doma a přinést na faru v sobotu 
14.12. od 18:00-19:00 nebo přímo 
v neděli 15.12. Přemýšlíš co? Můžou 
to být např. vánoční ozdoby, přání, 
džemy, svíčky, pečený čaj, domácí 
med, cukroví, mýdlo, sušené by-
linky – fantazii se meze nekladou…

b) darovat vajíčka či loupané ořechy 
na pečení (dárci hlaste se u p. M. 
Walkové na tel. 721 647 057)

c) obětovat svůj čas a přijít v den 
prodeje věnců nebo na jarmark k po-
moci (služby si rozdělíme po 2h, 
hlaste se u mě na tel. 777 336 417)

d) v neposlední řadě pomoc modlitbou 

e) darovat peníze (pro představu 
jednodenní nasycení dítěte stojí 
pouhé 2 Kč)

Na společné tvoření se nikde hlá-
sit nemusíte, radost dopřejete, když 
s úsměvem dorazíte. 

Výtěžek poputuje na organizaci 
Mary´s Meals, která zajišťuje jídlo 
a vzdělání dětem v nejchudších 
zemích světa. 

Na jarmarku budou dostupné veškeré 
informace o tomto hnutí a k dostání 
poutavá knížka zakladatele „Bouda, kte-
rá krmí milion dětí“. Pro ty, kteří mají 
možnost, jsou na „You tube“ ke shléd-
nutí dokumenty:

· Child 31 (Dítě 31“) – krátký inspi-
rativní film o díle Mary's Meals. 
Tento film doprovází zakladatele 
a ředitele, Magnuse MacFarlane-
Barrowa, na jeho cestách při ná-
vštěvách našich školních stravova-
cích programů v Malawi, Indii 
a Keni.

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

Ke dni 23.10.2019 evidujeme částku 
366 453 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

uctivě a pak už může být ohrožena i ta 
věrnost.

MOST: Dobře vychovat děti je ná-
ročný úkol. Mnoho z nás má někdy 
pocit bezmocnosti a vynořují se otáz-
ky, co jsme udělali špatně.  Mohli byste 
se s ostatními rodiči podělit s vašimi 
zkušenostmi? 

Petr: S Andreou se doplňujeme. Já 
jsem přísnější, Andrea zase trpělivější, 
mírnější, jemnější. Určitě si také nese-
me zkušenosti od svých rodičů, a pře-
dáváme je dál. Děti musí cítit lásku, ale 
znát i hranice a ty se mnohdy nena-
stavují snadno. Jak mi říkal kamarád: 
„Dwa razy się mówi jyny we młynie“. 
Vychovat děti je nejnáročnější povo-
lání. Bezchybně to zvládnout nelze, ale 
to je abychom nebyli pyšní. Mamka zas 
říká: „My nahodíme omítku nahrubo, 
a když se v modlitbách obrátíme na 
Pána, tak On po nás s hladítkem vytvoří 
krásnou strukturu“. Ne za všechno mo-
hou rodiče, to by odporovalo svobodné 
vůli, kterou dal Pán Bůh všem. My jsme 
zatím ve fázi doufání, že děti budou 
horliví věřící, dobří lidé, kteří nikdy 
neodpadnou od katolické církve, ale to 
ukáže až čas a samozřejmě už dnes 
občas vidíme, jak mají děti „za ušima“. 

MOST: Velice vám děkuji za krásná 
slova a za vaši práci pro farnost. Ať 
vám Pán žehná. 

Rozhovor připravila Hana Worková

· Generation Hope („Generace na-
děje“)  - vypráví příběhy několika 
mladých lidí, kteří jako děti měli 
možnost čerpat z programu Mary's 
Meals. Jsou součástí nové generace, 
která se začíná ozývat a je příslibem 
lepší budoucnosti.

Film Generation Hope byl natočen 
v Malawi, Haiti a Indii. Poukazuje na 
mimořádný význam každodenního vý-
živného jídla ve školách, ve kterých 
vyrůstají děti z nejchudších oblastí 
světa.

Dokument Generation Hope natočil 
tentýž režisér jako náš první film Child 
31. Dokument je inspirován příběhy 
z bestselleru zakladatele Magnuse 
MacFarlane-Barrowa, Bouda, která 
krmí milion dětí.

Dokument Generation Hope před-
stavuje velmi silné příběhy, skrz které 
se mohou podporovatelé Mary's Meals 
setkat s několika dětmi, kterým štědře 
pomohli k lepší budoucnosti. A ti, kdo 
se s důležitou misí Mary's Meals set-
kávají poprvé, mohou být osloveni po-
hledem na způsob, kterým pomáháme 
měnit životy.

Na světě je 64 miliónů dětí, které 
nechodí do školy a mnohem víc těch, 
které mají hlad. Naše práce je teprve na 
začátku. 

„Každé hladovějící dítě je pro nás 
důležité. Pokud máme před sebou 
hladové děti, dáme jim najíst, a zá-
roveň budeme hledat řešení, jak je sytit 
dlouhodobě, a tím vytvářet světové 
hnutí lidí, kteří věří v tuto vizi.“

Magnus MacFarlane-Barrow, zakla-
datel a jednatel Mary's Meals

Lucka Mokroszová
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BOJUJ PROTI POKUŠENÍ.

NECHTĚJ TO, CO TVOJE NENÍ!

Rébus

BLAHOSLAVENÍ

ČISTÉHO

SRDCE

Velice vítám tipy na dobré knihy, 
které se začaly objevovat v MOSTu. 
V záplavě toho všeho, co se na nás valí 
z internetu, televize i rádia je pro mě 
čím dál těžší najít hezkou knížku, film, 
pohádku ale i třeba obyčejnou píseň – 
která by byla „o něčem,“ zajímavá, 
vtipná a obohacující.

Tak jsem moc ráda, že v tom hledání 
hodnotných věcí nejsem sama, a protože 
jsem maminkou, rozhodla jsem se po-
dělit se s vámi o tituly, které se nám 
doma osvědčily, když byly naše dcery 
menší. Pravda, asi bychom je nezařadili 
do škatulky „náboženské tituly“, ale zá-
roveň podporují to dobré v nás a v tom-
to případě v našich dětech, což nám 
myslím k dobré výchově může přispět. 

Snažili jsme se dcerkám číst každý den 
před spaním a kromě toho jsme si často 
pouštěli audioknihy z CD, které jsme si 
půjčovali u nás v třinecké knihovně: 
Heidi, děvčátko z hor (čte Lucie Von-
dráčková), Karlík a továrna na čokoládu 
(čte Bára Hrzánová), Zahrada (čte Karel 
Höger). První dvě jsou hodně napínavé 
a třetí je prostě kouzelná. 

Knižní okénko
„Heidi“ asi nemusím představovat. 

Jen dodám, že existuje i jako seriál ve 
slovenštině a je taky moc hezký a je 
dostupný na internetu. Holky z počátku 
brblaly, že tomu „nějak nerozumí“, ale 
brzy se chytly a od druhého dílu už si ani 
nevšimly, že ta Heidi vlastně mluví 
nějak jinak.

„Karlík“ zaujal i tatínka, když jsme si 
ho pouštěli v autě cestou na dovolenou. 
Líbí se mi líčení života správného kluka 
Karlíka, ve kterém je strašná bída, ale 
zároveň velká spousta lásky mezi ním 
a jeho rodiči a taky dvěma babičkami 
a dvěma dědečky, o které se maminka 
s tatínkem starají, přestože sami jsou 
velmi chudí. Co je dál nebudu pro-
zrazovat, abych vám nezkazila napínavý 
poslech nebo četbu. Dle této knižní 
předlohy existuje i stejnojmenný film, 
ale s knihou se to vůbec nedá srovnat. 
Kniha je hodně o tom, že si před-
stavujete, jak to asi vypadá. Tím, že se 
představám dá konkrétní vizuální 
podoba v tomto případě příběh bohužel 
ztratil spoustu ze svého kouzla. 

„Zahrada“ je hodně o fantazii a je to 

Ježíš řekl: „Blahoslavení čistého 
srdce, neboť oni budou vidět Boha.“ 
Člověk s čistým srdcem se snaží žít 
podle svého svědomí. Jeho myšlenky, 
slova a skutky jsou přímé, bez zá-
ludností a neupřímností. Kdo má čisté 
srdce, uvidí Boha nejen na věčnosti, ale 
bude vnímat jeho přítomnost už tady 
na zemi. 

Vyškrtej z obrázku vlastnosti, které 
nepatří do čistého srdce. Vlastnosti, 
které čistému srdci náleží, napiš dolů. 
Vyber jednu dobrou vlastnost, o kterou 
se chceš snažit.

Připravila Petra Mrozková

moje zamilovaná pohádka. Jednak kvůli 
přednesu Karla Högera a taky kvůli 
všem těm neuvěřitelným a přece tak 
obyčejně samozřejmým situacím, které 
se přihodí pětici malých kluků. Je to 
hodně specifické, musíte se umět trochu 
zasnít, tak možná ne každému sedne, ale 
za vyzkoušení určitě stojí. 

Aby z knižního okénka nebyl „audio-
box“, připojuji tipy na dvě zajímavé 
knihy z nabídky třinecké knihovny: 

1. Neuvěřitelný příběh o obrovské 
hrušce (pro děti cca 4-8 let)

2. Poklady pod sněhem (pro trochu 
starší, řekla bych tak od 8 let, 
ideální četba na adventní večery 
o síle odpuštění - asi by to vydalo 
na samostatné okénko – prostě si 
ji přečtěte)

Těším se na další tipy od vás, tip 
z minulého MOSTu jsem si přečetla 
a velmi mě to obohatilo, tak vás chci 
povzbudit – podělte se s námi o dobrou 
četbu! 

Eva Bubová
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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

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

Nedávno mne v televizi, myslím na 
ČT1, zaujala „programová vsuvka“. 
Několik lidí odpovídalo na otázku, co 
pro ně znamená svoboda. Přemýšlela 
jsem, co bych odpověděla, kdyby mi 
někdo takovou otázku položil. Začala 
jsem pátrat v paměti, vzpomínat na 
roky prožité za socialismu a hledat 
odpovědi.   

Narodila jsem se v bouřlivém roce 
1968, a když mi bylo pár měsíců, 
komunisti zavřeli tatínka. Maminka 
zůstala sama se třemi dětmi a určitě to 
neměla jednoduché. Když se tatínek po 
několika měsících vyhublý vrátil z vě-
zení, byl sesazen z vedoucí funkce a až 
do důchodu dělal technika. Já jsem si 
během základní školy vůbec neu-
vědomovala, že je něco špatně. Líbil se 
mi můj pionýrský šátek a akce, na 
které jsme chodili. Líbil se mi prvo-
májový průvod a vesele jsem mávala 
představitelům KSČ na tribuně. Věděla 
jsem, že nesmím nikde vykládat, že 
doma posloucháme Svobodnou Evro-
pu, ale přišlo mi super, že mám nějaké 
tajemství, se kterým jsem se podělila 
jen s nejlepší kamarádkou.  Ráda jsem 
recitovala a dodnes si pamatuji část 
ruské básně s názvem „Tri minuty 
pravdy“, která byla věnována marxis-
tickému kubánskému revolucionáři.  

Čím jsem byla starší, začala jsem 
vnímat, jak jsou některé věci absurdní. 
Vzpomínám si, že mi jednou bylo velice 
líto mého spolužáka, který ministroval 
v kostele. Do třídy přišla soudružka 
ředitelka a přede všemi si z něho dělala 
legraci. Možná, že to byl okamžik, kdy 
se v hlavě dítěte začaly objevovat 
otázky. Má nejstarší sestra se v pat-
nácti letech hlásila na konzervatoř 
a podle všech předpokladů se tam měla 
dostat. Jezdila k nám dokonce paní 
profesorka z ostravské konzervatoře, 
aby ji připravila. Kvůli špatnému kád-
rovému profilu otce se tak ale nestalo.  
Děti byly trestány za „hříchy proti 
režimu“ svých rodičů. 

Období dospívání bývá složité a tady 
se často rozhoduje, jakou cestou člověk 
půjde. Je to období, kdy jakýkoliv 
negativní zážitek může u mladého člo-
věka vyvolat revoltu. Naopak je velmi 
důležité, aby mladí lidé nacházeli 
kolem sebe kladné vzory a měli pocit, 
že jsou milováni a přijímání jak lidmi, 
tak Bohem. S velkým pocitem vděč-
nosti vzpomínám na chvíle před 

Nejsvětější Svátostí v rámci sobotních 
setkání pod duchovním vedením Otce 
Adama Ruckého. Třicet, čtyřicet, mož-
ná i více mladých lidí se scházelo 
každou sobotu u někoho doma, protože 
v kostele jsme se modlit nemohli. Na ty 
chvíle nejde zapomenout, a jsem si 
jista, že mnoho z nás tady poprvé za-
kusilo opravdový dotek Boží lásky, 
která našim životům dala nový rozměr.  
Otce Adama potom zavřeli, vzali státní 
souhlas, některé z nás vyslýchali a poz-
ději některé kontaktovali příslušníci 
Státní bezpečnosti a snažili se je pře-
mluvit ke „spolupráci“.

Pamatuji si, že jsem ve škole nosila 
na krku křížek a pokaždé, když mě 
potkala třídní soudružka profesorka, 
zastrčila mi křížek za tričko. Myslím, že 
to nemyslela špatně, ale spíš se mě 
snažila chránit. Já jsem vždy ušla pár 
kroků a křížek vyndala. Možná v tom 
byl vzdor dospívání, možná snaha být 
jiná než ostatní. Nevím. Určitě v tom 
nebyla statečnost, protože mě nikdy 
nenapadlo, že bych mohla mít prob-
lém. Utkvěla mi v paměti ještě jedna 
příhoda ze školy. Soudružka učitelka se 
ptala, kdo není vyrovnán s nábo-
ženskou otázkou. Ta otázka mi přišla 
velice divná a opravdu jsem nevěděla 
co říct. Na jednu stranu jsem se chtěla 
přiznat, že jsem věřící, ale na druhou 
stranu jsem měla pocit, že jsem s ná-
boženskou otázkou vyrovnaná velice 
dobře, tak mi přišlo hloupé se přihlásit. 

Čas utíkal, dny byly naplněny ma-
lými radostmi, když se podařilo koupit 
pěkné maso, mandarinky nebo toaletní 
papír.  KDU-ČSL v Třinci organizovalo 
zájezdy na poutní místa, což byla asi 
jediná aktivita, kterou mohla jiná po-
litická strana, než komunistická, dělat. 
Chodilo se volit, i když to byla fraška, 
protože účast byla povinná. Pokud 
někdo šel volit za tzv. plentu, stával se 
podezřelým, že hlasuje proti. Existo-
valy také volební místnosti, kde zá-
stěny, jakožto buržoazní přežitek, ne-
byly vůbec.

Když jsme se s manželem brali, paní 
oddávající na Městském úřadě nám 
strčila kytku se slovy, že ji máme 
položit k pomníku Julia Fučíka před 
budovou. Dnes se to zdá neuvěřitelné ..

Věci se naštěstí daly do pohybu 
a blížil se rok 1989. Dcera se ještě 
narodila za totality, ale syn už měsíc po 
sametové revoluci. Je pravda, že jsem 

Třicet let svobody
měla spoustu práce se dvěma malými 
dětmi, ale byla jsem šťastná, že budou 
vyrůstat ve svobodné, demokratické 
zemi. 

Proč to všechno vlastně píšu? Podle 
posledního průzkumu si asi 30% myslí, 
že za komunismů bylo lépe. Měli práci, 
dobře věděli, co můžou a nemůžou, 
měli radost, když sehnali nedostatkové 
zboží. Pokud jim nevadilo, že nemohou 
jet za hranice, že kolem nich jsou 
zavíráni lidé, že nemohou říct to, co si 
myslí, možná žili opravdu spokojeně. 

Byla bych ráda, kdyby si hlavně 
mladí lidé uvědomili, jakou je ko-
munismus zrůdnou ideologií a vážili si 
svobody. Aby si ale zároveň uvědomili, 
že jako křesťané máme i povinnost 
účastnit se veřejného života, že chodit 
k volbám je naše právo, které bychom 
ale měli využít. 

Za těch třicet let svobody udělali naši 
politici věci dobré, méně dobré nebo 
špatné, ale my jsme si je mohli zvolit. 
Je to odpovědnost každého z nás, jací 
lidé nám vládnou. Bolí mě, když vidím, 
jak komunisté, kteří tolika lidem zničili 
životy, jsou důležitou součástí vlády.  
Bolí mě, když věřící lidé padli na lep 
extrémistům a jsou schopni víru vy-
měnit za nenávist. Bolí mě, když 
politici lžou lidem do očí. Nebuďme 
pasivní k dění kolem nás.  Dívejme se 
na morální kvality politiků, jaké hod-
noty vyznávají, jaká byla jejich minu-
lost a zda myslí i na budoucnost. 

Co je tedy svoboda? Notker Wolf ve 
své knize „Miluji svobodu“ píše: 

„Svoboda nespočívá prostě jen v tom, 
že si člověk může dělat, co chce. 
Samozřejmě by měl být aktivní a měl 
by naplňovat své plány. Ovšem za 
jedné podmínky: že má na mysli dobro, 
a ne to, co si umane. Okamžitý podnět, 
který se v něm přihlásí o slovo a který 
se vymkne jeho kontrole, není zna-
mením svobody, nýbrž naopak proje-
vem otročení vlastním instinktům. 
Jedná se tedy o opak svobody.

Svoboda znamená v praxi pozitivně 
to, že se člověk může rozhodovat pro 
dobro a že také může dobro bez 
překážek konat.“

A co svoboda znamená pro nás? Na 
to si musíme každý odpovědět sám. 

Hana Worková
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Příští číslo MOSTu 

vyjde 1.12.2019.

Příspěvky můžete zasílat

do 19.11.2019.

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. 

32. neděle v mezidobí (10.11.)

1. čtení: 2 Mak 7,1-2.9-14; 2. čtení: 2 
Sol 2,16-3,5; Evangelium: Lk 20,27-38

Žalm odp.: Až procitnu, Hospodine, 
nasytím se pohledem na tebe.

ref.: Gdy zmartwychwstanę, będę 
widział Boga.

33. neděle v mezidobí (17.11.)

1. čtení: Mal 3,19-20a; 2. čtení: 2 Sol 
3,7-12; Evangelium: Lk 21,5-19

Žalm odp.: Přišel Hospodin, aby spra-
voval národy podle práva.

ref.: Pan będzie sądził ludy spra-
wiedliwie.

Slavnost Ježíše Krista Krále (24.11.)

1. čtení: 2 Sam 5,1-3; 2. čtení: Kol 
1,12-20; Evangelium:Lk 23,35-43

Žalm odp.: Zaradoval jsem se, když mi 
řekli: „Do domu Hospodinova půj-
deme!“

ref.: Idźmy z radością na spotkanie 
Pana.

1. neděle adventní (1.12.)

1. čtení: Iz 2,1-5; 2. čtení: Řím 13,11-
14; Evangelium:Mt 24,37-14

Žalm odp.: Do domu Hospodinova 
s radostí půjdeme.

ref.: Idźmy z radością na spotkanie 
Pana.

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

Sobota 9.11.2019 – svátek Po-§
svěcení lateránské baziliky.

Neděle 10.11.2019 – 32. neděle §
v mezidobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

Neděle 17.11.2019 – 33. neděle §
v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 
a 17.00 česky.

Neděle 24.11.2019 – Slavnost §
Ježíše Krista Krále; 6.30 a 10.00 
česky, 8.00 a 17.00 polsky.

Sobota 30.11.2019 – svátek sv. §
Ondřeje, apoštola.

Neděle 1.12.2019 – 1. neděle ad-§
ventní; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 
a 17.00 česky.

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

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

Poslední neděli v měsíci – Marián-§
ské 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 listopadu

Pořad bohoslužeb v listopadu

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Apoštolát modlitby
listopad 2019

 

Denní modlitba apoštolátu 
modlitby

Nebeský Otče, kladu před tebe celý 
dnešní den a ve spojení s tvým 
Synem, který ve mši svaté neustále 
zpřítomňuje svou oběť za záchranu 
světa, ti v něm nabízím své modlitby, 
práce, utrpení i radosti. Duch svatý, 
který vedl Ježíše, ať je i mým 
průvodcem a dává mi sílu svědčit 
o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, 
Matkou našeho Pána a Matkou 
církve to všechno přináším jako svou 
nepatrnou oběť zvláště na úmysly 
Svatého otce a našich biskupů.

Všeobecný úmysl: 

Dialog a smíření na Blízkém vý-
chodě

Aby se v zemích Blízkého východu, 
v němž rozdílné náboženské skupiny 
sdílí tentýž životní prostor, zrodil 
duch dialogu, setkávání a smíru.

Národní úmysl: Ať všichni naši 
zesnulí mohou plně zakoušet dobro-
tu Boží a my ať žijeme tak, že se 
budeme moci jednou radovat s nimi.

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 v 10.00 hodin.

Vydává Římskokatolický farní úřad v Třinci pro svou vlastní potřebu. Redakci tvoří: Pavla a Stanislav Janczykovi, Hana a Evžen


