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Jan vydal svědectví: "Spatřil jsem, jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm.
A já jsem stále nevěděl, kdo to je, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: `Na koho spatříš sestupovat Ducha 
a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.´
Já jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je Syn Boží." J 1,32 - 34

Janovo svědectví



2 MOST 312/XXVI

Akce 
o Vánocích

Spolek SANCTUS ALBERTUS sr-
dečně zve celou farní rodinu, na již 
tradiční akce pořádané v týdnu Svátků 
Narození Páně. 

Koncert koled
Ve středu 25.12.2019 v 9:00 (po mši 

svaté) se bude konat „Koncert koled“ 
v podání našeho farního chrámového 
sboru LAUDAMUS. 

O zdrženlivosti v ukvapeném posuzování
Obrať zrak sám na sebe a chraň se po-

suzovat skutky jiných. Posuzováním ji-
ných koná člověk marnou práci, častěji 
se mýlí a snadno hřeší; při posuzování 
a rozebírání sama sebe pracuje vždy 
s užitkem. Mnohdy o něčem soudíváme 
podle toho, jaký k tomu máme citový 
vztah; a pro svou sebelásku snadno poz-
býváme správného úsudku. Kdyby jedi-
ným předmětem našich tužeb byl Bůh, 
pak bychom se tak lehce neznepokojova-
li, když se něco příčí našemu smýšlení.

Fajnie, że po kilku latach przygotowań 
ruszyliśmy z miejsca. W ostatnich 
dniach mogliście zauważyć, że prace 
oczyszczania ścian zewnętrznych do-
brnęły do końca. Mamy za sobą 
pierwszy etap i myślę, że efekt jest 
fantastyczny. Firma, którą tym razem 
wybraliśmy zastosowała inną metodę 
czyszczenia elewacji (tzw. metoda na 
sucho), która polega na opryskiwaniu 
cegieł specjalnym piaskiem o dużym 
ciśnieniu. W ubiegły tygodniu były prace 
zakończone z jednym niedoróbkiem a to 
wykończeniem oprawy dolnych okien. 
Niestety tutaj trochę musimy jeszcze 
zaczekać, bo okna, które już były na 
magazynie i wydawało się, że do zimy 
zdążymy je zainstalować, nie były po 
odpakowaniu prawidłowo wykonane. 
No trudno, ale urząd pamiątkowy, który 
zezwolił na wymianę okien z warunkami 
ich wykonania, które muszą być do-
trzymane, byłby w tej sprawie bezkom-
promisowy. Trzeba więc poczekać na 
nowe. 

Dzięki i waszemu wsparciu finan-
sowemu, zaraz po nowym roku za-
mawiamy drugą część okien do 
wykonania, żeby w lecie mógł być 

Ale často je utajeno v našem nitru 
nebo se nahodí kolem nás něco, co nás 
přitahuje stejně silně (jako Bůh). Mnozí 
v tom, co konají, skrytě hledají sebe, 
aniž jsou si toho vědomi. Zdají se 
naprosto spokojeni, když se věci dějí 
podle jejich vůle nebo přání. Jestliže se 
však stane jinak, než si přejí, hned se 
bouří a rmoutí. Pro různost smýšlení 
a mínění vznikají dost často rozepře me-
zi přáteli a občany, i mezi řeholníky 
a zbožnými lidmi.

Starý návyk se opouští jen stěží a nik-

do se nedá rád odvádět od svého mí-

nění. Jestliže více spoléháš na svůj ro-

zum nebo dovednost, než na podmaňu-

jící moc Ježíše Krista, zřídka a ztěžka 

budeš dokonalým člověkem. Neboť Bůh 

si žádá, abychom se mu zcela poddali 

a planoucí láskou se povznesli nad veš-

kerý rozumový důvod.

Tomáš Kempenský, 

O následování Krista

Rekonstrukcja „Domečku”

zrealizowany dalszy etap. Trzeba tutaj 
poinformować, że od nowego roku będą 
kolekty z każdej pierwszej niedzieli 
w miesiącu przeznaczane właśnie na 
te remonty. Oczywiście pozostaje moż-
liwość wsparcia remontu darem na 
konto.

Równolegle przebiega praca nad 
projektem budowlanym wnętrz, gdzie 
chcemy w czasie zimowym zagaić proces 
pozwolenia na budowlę. 

Prosimy więc nadal o wsparcie i mo-
dlitwę.

Wiesław Wania, prezes S.A. 

Setkání farnosti
V sobotu 28.12.2019 v 15 hodin se 

uskuteční v kulturním domě Trisia 
„Setkání farnosti“. Toto setkání orga-
nizujeme jednou za dva roky. Nebude 
chybět malé občerstvení a letošní 
setkání bude programově rozděleno do 
dvou částí. V první části chceme 
reagovat na stálé se zvyšující nebezpečí 
hnutí GENDER. Pokud vše dopadne, 
bude připravena krátká prezentace na 
toto téma. Ve druhé části si např. 
zazpíváme koledy a… zbytek už ne-
prozradím, nechte se překvapit.  
Tombola letos nebude, proto komu by se 
podařilo donést nějakou tu cenu - 

nevadí, přidáme ji do tomboly na 
farním plese!  

Koledování u jesliček
Hned v neděli 29.12.2019 se usku-

teční v našem farním kostele „Kole-
dování u jesliček“. Farní scholy už 
pilně cvičí a kdo už na koncert někdy 
zavítal, ví, že se může těšit na koledy 
nejenom české či polské. Loni pro-
běhlo koledování ihned po mši svaté 
v 10 hodin. I letos opět v 11 hodin Vás 
srdečně zveme na toto krátké společné 
setkání u Narozeného Ježíše v Bet-
lémě.
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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! 

Papež František o kritikách na jeho osobu
Během návratu z pastorační návštěvy 

Mosambiku, Madagaskaru a Mauricia 
odpovídal papež František na palubě 
letadla hodinu a půl na otázky novinářů, 
kteří jej doprovázeli.

Přinášíme odpověď na jednu ze sedmi 
položených otázek. Ptal se Jeason Drew 
Horowitz z deníku The New York 
Times:

Během letu do Maputa jste uznal, že 
jste atakován jedním sektorem ame-
rické církve. Je zřejmé, že existují silné 
kritiky některých biskupů a kardinálů, 
velice kritické jsou katolické televize 
a internetové portály a někteří vaši 
blízcí spolupracovníci dokonce hovoří 
o komplotu proti vám. Čemu z vašeho 
pontifikátu tito kritici nerozumějí? A co 
jste se z kritik naučil vy? Máte strach ze 
schismatu v americké církvi? A pokud 
ano, co byste v dialogu mohl udělat, 
abyste tomu předešel?

Papež: „Předně, kritiky vždycky pomá-
hají, vždycky. Když je někdo kritizován, 
musí hned přistoupit k sebekritice a říci 
si: je toto pravda anebo ne? A do jaké 
míry? Já vždycky z kritik čerpám užitek. 
Někdy tě rozčílí… ale užitek přinesou. 
Cestou do Maputa mi jeden z vás dal 
francouzskou knihu o tom, jak chtějí 
Američané vyměnit papeže. O knize 
jsem věděl, ale nečetl jsem ji. Kritiky ne-
pocházejí jenom od Američanů, existují 
tak trochu všude, i v kurii. Ti, kteří je 
pronášejí, jsou poctiví alespoň v tom, že 
je pronášejí. Nelíbí se mi, když se kri-
tizuje pokoutně. Usmívají se na tebe, že 
ti ukazují zuby, a potom ti zezadu dají 
ránu. To je nečestné, nelidské. Kritika je 
stavební prvek. Pokud tvoje kritika není 
správná, jsi připraven přijmout odpověď 
a vést dialog, diskusi a dobrat se 
správného bodu. Toto je dynamika pra-
vé kritiky. Avšak kritika „arzenikových 
pilulek“, jako v tom článku, který jsem 
dal otci Ruedovi, je něco podobného 
jako hodit kamenem a schovat ruku. To 
je na nic, to nepomáhá. Pomáhá malým 
uzavřeným skupinkám, které nechtějí 
slyšet odpověď na kritiku. Hodí kame-
nem a schovají ruku. Avšak poctivá kri-
tika: »Já si myslím to a to«, která je 
otevřená odpovědi, je konstruktivní a po-
máhá. Říci si v souvislosti s papežem: 
»Tento papežův krok se mi nelíbí«, 
vyslovit kritiku a počkat na odpověď, jít 
za ním, mluvit s ním, napsat článek 
a požádat o odpověď - to je poctivé, to je 
láska k církvi. Kritizovat a nečekat na 
odpověď, nevést dialog znamená nemi-
lovat církev a následovat nějakou fixní 

ideu: vyměnit papeže, vytvořit rozkol 
a co já vím. To je jasné: poctivá kritika je 
alespoň u mne vždycky přijata dobře.

Za druhé, problém schismatu: v církvi 
je mnoho schismat. Po Prvním vatikán-
ském koncilu, kdy se odhlasovala neo-
mylnost, poměrně velká skupina odešla, 
odtrhla se od církve a založili staro-
katolíky právě kvůli věrnosti tradici 
církve. Potom se však sami ocitli na jiné 
stezce a nyní udělují svěcení ženám. 
Avšak tehdy byli rigidní, následovali ur-
čitou pravověrnost a domnívali se, že 
koncil pochybil. Jiná skupina odešla bez 
hlasování, potichoučku; nechtěli hlaso-
vat. To vzniklo na Druhém vatikánském 
koncilu, a nejznámějším vyčleněním je 
to Lefébvrovo. V církvi vždycky existuje 
schismatická volba, vždycky. Je to jedna 
z variant, kterou Pán lidské svobodě 
vždycky ponechává. Nebojím se schis-
mat. Modlím se, aby k nim nedocházelo, 
protože ve hře je duchovní zdraví mno-
ha lidí. Ať je dialog, ať se koriguje, 
dojde-li k pochybení, avšak schisma ne-
ní křesťanské. Pomysleme na počátky 
církve: na ariány, gnostiky, monofyzity.

Potom mne napadá jedna anekdota, 
kterou jsem párkrát řekl. Byl to Boží lid, 
který zachraňoval před schismaty. 
Schismatici mají vždycky něco společ-
ného: odtrhávají se od lidu, od víry 
Božího lidu. A když se na koncilu 
v Efezu diskutovalo o Mariině božském 
mateřství, lid – a to je historická danost 
– stál před vchodem do katedrály, kam 
přicházeli biskupové na zasedání kon-
cilu. Stáli tam s holemi, které ukazovali 
a volali: „Matka Boží! Matka Boží!“ jako 
by říkali: pokud to neřeknete, tak uvi-
díte… Boží lid vždycky poopravuje a po-
máhá. Schisma je vždycky elitářským 
odtržením, které provokuje ideologie 
oddělená od věrouky. Ideologie, která je 
možná správná, ale vniká do věrouky, 
kterou odtrhává, a sama se dočasně stá-
vá věroukou. Modlím se tedy, aby ne-
nastala schismata, ale nemám strach.

[Novinář opakuje otázku]

Čím přispět na pomoc?… Tím, co jsem 
teď řekl: nemít strach. Já na kritiky od-
povídám, to všechno dělám. Možná, že 
přijde-li někdo s nápadem, co udělat, 
udělám to, abych pomohl… Ale to je je-
den z výsledků Druhého Vatikánu, ni-
koli tohoto papeže nebo tamtoho pape-
že… Například sociální otázky, o kterých 
mluvím, jsou totožné s těmi, o kterých 
mluvil Jan Pavel II. Jsou stejné. Ko-
píruji ho. Říkají však: „Papež je příliš 

komunistický…“ Do věrouky vstupují 
ideologie, a když věrouka sklouzne do 
ideologií, pak je tam možnost schis-
matu. A existuje také behaviorální 
ideologie, to znamená primát neutrální 
(aseptické) morálky nad morálkou 
Božího lidu. Pastýři musejí vést stádce 
mezi milostí a hříchem, protože taková 
je evangelní morálka. Avšak takzvaná 
pelagiánská morálka vede k rigiditě, 
a dnes máme v církvi mnohé školy ri-
gidit, což nejsou schismata, ale pseudo-
schismatické křesťanské stezky rigidních 
biskupů a kněží. Za tímto postojem stojí 
problémy, nikoli evangelní svatost. 
Proto musíme být umírnění vůči lidem, 
kteří jsou pokoušeni podnikat tyto 
útoky. Mají problém, a musíme je 
provázet s mírností.“

Převzato z Vatican News

Betlémské světlo bude dovezeno v so-
botu 21. prosince 2019 spojem Českých 
drah – Os 2931. Do našeho regionu jej 
dopraví jako každým rokem skauti ze 
střediska Hraničář Třinec. K dispozici 
bude na faře u vstupu od neděle 22. 12. 
do pondělí 23. 12., v době od 7:00 do 
18:00. V pondělí taktéž na vrátnici 
Magistrátu města 10:00 – 15:00 a na 
recepci v Městském informačním centru 
13:00 – 16:00. O Štědrém dnu bude pak 
po slavnostní mši svaté v 15:30, 
poslední příležitost si odnést plamínek 
ke svému štědrovečernímu stolu. „Hle-
dat mír a usilovat o něj“, ať Vás všechny 
letošní motto rozvozu a roznosu provází, 
tak jako nás všechny kurýry Betlém-
ského světla. Krásnou a požehnanou 
dobu adventní a radostné a pokojné 
Vánoce.

za skauty z Třince, Kivi

Betlémské světlo
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Chcete zabít babičku? Tak si ji uškrťte sami!

VÁNOČNÍ STROM 2019

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 19. ročníku budeme mít 
možnost udělat radost klientům Sociál-
ních lůžek v nemocnici Třinec Sosna. 

Zde je seznam dárků, které můžete 
donést do našeho kostela pod Vánoční 
strom po celou dobu adventní až do 
Nového roku.

- Šampóny

- Sprchové gely

- Krémy

- Masážní gely, oleje

- Sudokrémy – antiseptický ochranný 
krém

- Dámské i pánské ponožky

- Káva, čaj

- Oplatky, měkké perníky, cukroví

- Vitamíny

- Omalovánky, pastelky

Za všechny Vaše dary jménem klientů 
děkujeme a v případě Vašich dotazů 
k této akci se můžete obrátit na Pavlu 
Golasowskou, tel: 604 223 971.

V ČR není eutanazie legislativně 
zakotvena, to se má však brzy změnit. 
Návrh na uzákonění eutanazie má totiž 
připravený poslankyně za ANO 2011 
Věra Procházková, která říká, že člověk 
má právo se svobodně rozhodnout pro 
život či smrt. Navrhuje, aby eutanazii 
prováděli zaměstnanci hospiců, neboť ti 
mají k umírajícím nejblíže… Tento 
návrh vyvolal v zaměstnancích hos-
picové péče obrovskou vlnu nevole, 
která byla komentována nejen otevře-
ným dopisem, ale také např. ředitelem 
prachatického hospice Robertem 
Hunešem: „Chcete zabít babičku? Tak 
si ji uškrťte sami!“ To, že hospice 
nebudou suplovat tzv. mordpartu, která 
přijede domů za umírajícím a dávkou 
z injekce jej zabije, to komentoval i kněz 
a bioetik Marek Orko Vácha, který byl 
pozván na mezinárodní konferenci do 
Poslanecké sněmovny v říjnu letošního 
roku. Konferenci pod názvem Kvalitní 
paliativní a hospicová péče jako 
prevence eutanazie pořádala KDU 
ČSL pod mojí záštitou a byly na ni 
pozvány osobnosti jako už zmíněná 
Marie Svatošová, Marek Orko Vácha, 
Robert Huneš, ministr zdravotnictví 
Adam Vojtěch, ale také hosté – dr. 
Jacob z Lucemburska a prof. Boer 
z Holandska. V těchto zemích už je 
eutanazie uzákoněna a oba hosté 
upozorňovali na metodu tzv. „kluzkého 
svahu,“ kdy je eutanazie poskytována 
stále širšímu okruhu lidí a je jim 
předkládána jako dobro pro ně, pro 
pozůstalé. Uvedli také příklad, kdy 
žena, která eutanazii chtěla, si to 
rozmyslela, bohužel ve chvíli, kdy jí 
byla injekce aplikována a tuto situaci již 
nešlo zvrátit. Rozšiřuje se také věkový 
okruh lidí, např. Belgie dovoluje 
eutanazii dětem v jakémkoliv věku, 
Nizozemí od 12 let. V některých zemích 
běží debaty, aby o eutanazii mohli 
požádat lidé od 70 let nebo lidé, kteří 
jsou unaveni životem…

Jedno je jisté, a sice to, že všichni 
zemřeme, říkávala moje babička. 
Všichni to víme, a přesto tuto sku-
tečnost odsouváme do pozadí. Nemoc 
a smrt není populární téma a naše 
společnost se mu vyhýbá. Můžeme to 
vidět na reklamách, kde jsou ústřed-
ními postavami mladí, zdraví a úspěšní 
lidé, jejichž cílem je vypadat i v sedm-
desáti letech na třicet. Navíc nechceme 
slovo smrt ani vyslovit, říkáme, že ten 
dotyčný odešel, usnul, prostě zmizel. 
Ano, chápu, že se smrti všichni bojíme, 

vždyť je to něco nevratného, je to krok 
do neznáma, odkud není návratu. A tak 
žijeme své životy, jakoby smrt ani 
neexistovala. Jak říká MUDr. Marie 
Svatošová, zakladatelka hospicové péče 
v ČR: „Žijeme hekticky a rychle, a také 
rychle umíráme. Bohužel  často 
opuštěni za nemocniční plentou. Toto 
změnit bylo a je cílem hospicové péče, 
která v uplynulých dvaceti letech 
udělala velký pokrok, nicméně se stále 
potýká jak s nedostatkem financí, tak 
s nedostatkem kvalitního a kvalifi-
kovaného personálu.“

Ano, paliativní nebo tzv. úlevná péče, 
která nedovolí, aby vážně nemocný 
trpěl nesnesitelnými bolestmi, už v naší 
republice funguje více než dvě desítky 
let. Máme síť kamenných a mobilních 
hospiců s personálem, který poskytuje 
úlevu nemocnému v celém jeho roz-
měru bio-psycho-socio-spirituálním. 
Tzn. nejen léčba těla, ale také du-
chovních a duševních potřeb člověka. 
Cílem této péče je doprovázení ne-
mocného v posledním stadiu jeho ži-
vota až do přirozené smrti. Ano, do 
přirozené smrti, která vylučuje možnost 
eutanazie, tj. usmrcení člověka buď 
z rukou druhé osoby injekcí či podáním 
přípravku, který přivodí smrt nebo tzv. 
asistované eutanazie, kdy druhá oso-
ba nemocnému dá k dispozici tento 

přípravek a nemocný si jej aplikuje 
sám. 

Paliativní a hospicová péče, to je 
bioetické téma, jehož součástí je do-
provázení, umírání a smrt a stále není 
ve společnosti dostatečně diskutováno. 
Pod pojmem důstojné smrti si ne-
představuji eutanazii, jak je mnohdy 
občanům podsouváno, ale zájem o člo-
věka a tišení bolesti nejen fyzické, ale 
i psychosociální a spirituální. Zájem 
o člověka do posledního okamžiku jeho 
vydechnutí ať už doma nebo v ka-
menném hospici, to je těžký úkol nejen 
pro rodinu, ale také pro zaměstnance 
hospicové péče. Proto mě velmi po-
těšilo, že na konferenci vystoupila 
zástupkyně ministerstva zdravotnictví - 
náměstkyně Alena Šteflová, která 
sdělila, že ministerstvo nemá zájem na 
přijetí zákona o eutanazii, naopak bude 
podporovat paliativní a hospicovou 
péči. Ano, pokud bude nabízena 
kvalitní úlevná péče, pokud se otázkou 
důstojné smrti bude zabývat mi-
nisterstvo zdravotnictví, ministerstvo 
práce a sociálních věcí a pokud bude 
toto téma ve společnosti dostatečně 
diskutováno, nebude nutné otevírat 
otázku legalizace eutanazie v ČR.

Pavla Golasowská
poslankyně PSP ČR
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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
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Svatá Cecilie, oroduj za nás!
Na pátek ve 33. týdnu liturgického 

mezidobí připadla liturgická pa-
mátka svaté Cecilie, panny a mučed-
nice. 

O životních osudech svaté Cecilie 
mnoho nevíme. Narodila se kolem 
roku 200, pocházela z římského 
šlechtického rodu Cecilů. Křes-
ťanství přijala už jako dítě, v mládí 
se věnovala studiu hudby a zpěvu. 
Když dospěla, rodiče ji provdali za 
nevěřícího mladíka Valeriána. Ten 
přijímá na základě působení světce 
a papeže Urbana I. také křesťanství 
a to nejen formálně, ale stává se jeho 
horlivým šiřitelem. Radostnou zvěst 
od něj přijímá i jeho bratr Tiburtius. 
Oba mladící i svatá Cecilie pomáhají 
pronásledovaným křesťanům. Vale-
rián a Tiburtius byli zatčeni a na 
rozkaz prefekta Almachia jsou sťati 
mečem. Při pronásledování křesťanů 
naráží Almachius i na Cecilii, je 
ohromen jejím odvážným přiznám 
se ke Kristu. Navíc svatá Cecilie 
stihne ještě před svým zatčením 
všechen majetek rozdat chudým, což 
prefekta rozzuří. Prefekt se rozhodne 
Cecilii mučit a popravit. Hned v je-
jím domě je vsazena do vařící vody. 
Světici se však nic nestane. Poté ji 
prefekt vydá katu. Ten ji zasadí tři 
rány mečem do šíje. Svatá Cecilie 
však není mrtvá, jak se všichni 
domnívali. Byla vážně raněna a po 
třech dnech, 22. listopadu 230, ve 
svém domě umírá.

Sv. Cecilie mučednice je svatá ka-
tolické i pravoslavné církve, pat-
ronka duchovní hudby, muzikantů 
(varhaníků), zpěváků, básníků, ře-
meslníků zhotovujících hudební ná-
stroje a slepců. Jejími atributy jsou 
růže, hudební nástroje (varhany, 
housle).

Je to právě patronát sv. Cecilie nad 
duchovní hudbou, který inspiroval 
Evu Bubovou, iniciátorku myšlenky 
oslavit den této světice zpěvem. 
Proto se při večerní mši svaté sešla 
skupina zpěváků chrámového sboru 
LAUDAMUS, aby zkrášlili tuto pá-
teční liturgii. Lze říci, že tentokrát 
náš sbor vystoupil v komorním 
složení, ale to neubralo nic na kvalitě 
liturgického zpěvu. Po mši svaté 
jsme vzývali Boží Milosrdenství 
v tradiční páteční Korunce, tentokrát 
za zpěvu s kytarovým doprovodem 

manželů Bubových. Na závěr vzne-
šené liturgie k uctění sv. Cecilie 
zazněla předehra k Charpienterovu 
Te Deum.

Krásný večer byl zakončen spo-
lečným posezením ve farní salce. 
O pohoštění se postarala rovněž paní 
Eva Bubová. Káva nebo čaj s do-
mácím zákuskem přišly všem k chu-
ti. Nechyběla ani trocha vína. Evo, 
děkujeme!

Vzhledem k tomu, že atmosféra ve 
farní salce byla velice příjemná, 
nikomu se domů moc nechtělo. Při 
odchodu každý z nás tak nějak cítil, 
že podobná oslava památky sv. 
Cecilie nebyla poslední. Samotná 
organizátorka pátečního setkání 
řekla, že je považuje za určitý „nultý 
ročník“, do budoucna by chtěla 
zapojit všechny třinecké chrámové 
hudebníky, tedy sbor LAUDAMUS, 
scholku DROPS i starší scholu, 
varhaníky atd. Nejednalo by se 
pouze o zpěv a hudební doprovod 
liturgie v den sv. Cecílie, ale byla by 
to i příležitost k výměně zkušeností, 
vzájemnému povzbuzení a vytýčení 
plánů do následujícího liturgického 
roku, jehož začátek slavíme krátce 
po sv. Cecilii.

Ke svaté Cecílii se vztahuje i spou-
sta legend. Jednu z nich zde uvá-
díme: „Centurioni, kteří měli v Římě 
stráž při popravě sv. Cecilie, a mno-
ho okolostojících naříkalo nad tím, 
že tak půvabná dívka chce čelit 
smrti. Tehdy jim Cecilie řekla: ,Drazí 
chlapci, zemřít to neznamená ztratit 
své mládí, nýbrž proměnit je na 
lepší: je to jako dát bahno a dostat za 
to zlato, opustit ubohou chatrč 
a vstoupit do nádherného příbytku. 
Můj Pán dává stokrát víc než se mu 
dá.´“ 

„Bože, tys dal svaté Cecílii sílu 
k dvojímu vítězství:

zachovala panenství a stala se 
mučednicí;

pomáhej i nám,
abychom posilněni svátostí, kterou 

jsme přijali,
obstáli ve všech zkouškách,

a dosáhli nebeské slávy.
Skrze Krista, našeho Pána.“

(modlitba po přijímání)

SJK

Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí v budově 
zdejší Základní školy se 9. listopadu 
konal již 8. ročník Biblické olympiády -  
soutěže zaměřené na znalosti vybraných 
knih Písma svatého. Letos to byly 
Evangelium podle Matouše a Kniha 
Exodus.

Soutěž proběhla ve dvou kategoriích: 
základní a střední školy. Účastníci přijeli 
z různých končin naší diecéze (děkanáty: 
Ostrava, Frýdek, Nový Jičín, Opava, …). 
Naši farnost reprezentoval tým ve složení 
Mariana Čalová, Veronika Čalová a Ve-
ronika Mrozková. Družstvo si přineslo 
krásné 3. místo v kategorii základních 
škol. 

Chtěla bych tímto poděkovat paní ka-
techetce Ireně Szymonikové za pečlivou 
přípravu a dobré vedení dětí na biblickou 
olympiádu. 

Děvčatům pak gratuluji ke krásnému, 
bronzovému výsledku a přeji, aby jejich 
zájem o Písmo svaté stále rostl a znalosti 
získané ze studia Bible jim přispěly 
k prohloubení víry v našeho dobrého 
Pána. 

A.A.Č.

Tým třinecké
farnosti a jeho

úspěch na
Biblické olympiádě  
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BOJUJ PROTI POKUŠENÍ.

NECHTĚJ TO, CO TVOJE NENÍ!

Rébus

BLAHOSLAVENÍ TVŮRCI POKOJE

Jsem velmi ráda, že se rubrika 
Knižní okénko rozrůstá o další tipy na 
zajímavé tituly. Rovněž připojuji další 
doporučení k četbě knihy.

Název knihy: Terezka Martinová 

Doporučený věk: 12+, v případě 
společného předčítání může být i pro 
děti od 7 let

Stručný obsah:  Tento román mo-
ravské spisovatelky, autorky řady knih 
pro mládež, také povídkářky a bás-
nířky, je pokusem o moderní legendu. 

Knižní okénko – děti a mládež
Vypráví o francouzském děvčátku 
s mnoha chybami, které pod vlivem 
příkladného rodinného prostředí 
vyrůstá v lidsky krásnou dívku, 
spatřující své štěstí ve službě a oběti 
bližnímu.

Vlastní názor: 

Kniha je pro nás velkým zdrojem 
a inspirací v oblasti výchovy a pře-
dávání křesťanských ideálů v rodině.  
Zároveň se dozvíme mnoho zajíma-
vých informací z dětství slavné Terezie 
z Lisieux, o které příběh především 

pojednává. Autorka knihy však píše 

zastaralou češtinou, proto je vhod-

nější, aby knihu četly spíše děti 

staršího školního věku (od 12 let). 

Pokud však dětem čtete před spaním 

pohádky či příběhy, tak tato kniha je 

opravdu ideální na společnou četbu 

pro všechny generace.

Kde knihu objednat: můžete si za-

půjčit ve farní knihovně nebo v někte-

rých antikvariátech.

A.A.Č.

 Ježíš prohlásil za šťastné 
lidi, kteří usilují o pokoj 
a smíření. Kdo šíří pokoj, 
potřebuje nejen odvahu, 
ale především musí pokoj 
sám mít. 

Zkus znovu postavit roz-
padlý most. Když správně 
doplníš jeho části, získáš 
tajenku. Jak se snažíš na-
plňovat blahoslavenství 
o pokoji ty?

Naši farnost 
navštíví

svatý Mikuláš
V pátek 6.12.2019 po 

večerní mši svaté, navštíví 
naši farnost svatý Mikuláš. 
Pro objednání balíčků za-
pisujte děti v salce na faře 
v neděli mezi 9 a 10 ho-
dinou až do 1.12. Je rovněž 
možné se domluvit indi-
viduálně na telefonním čísle 
605 556 471. 
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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

Můžete se přihlásit na telefonním čísle 739 593 965 Anna Waniová, 734 783 734 Marta Bezecná.

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

Ke dni 22.11.2019 evidujeme částku 
374 153 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

Sdružení Sanctus Albertus a Charita Třinec 
Vás srdečně zvou na

který se koná v sobotu 25.1.2020 v 19 hodin v Restauraci SOJKA

k poslechu i tanci hraje skupina HitMix

cena vstupenky 350 Kč (v ceně je zahrnuta večeře)

DOBRÁ  ZÁ BAVA – BOHATÁ  TOMBOLA – DOMÁCÍ ZÁKUSKY

Vstupenky lze zakoupit od 5.1.2020 každou neděli v salce na faře od 9:00 do 10:00 hod.

FARNÍ  PLESFARNÍ  PLES

Jarní tábor
Milé děti a rodičové, 

jelikož byla velká spokojenost s letním 
táborem, rozhodly jsme se uspořádat 
o jarních prázdninách jarní mini táborek 
- od pondělí 24.2.2020 do středy 
26.2.2020. V pondělí bychom s dětmi 
navštívili Aquapark v Bohumíně, v úterý 
zábavné centrum Žirafka v Ostravě a ve 
středu bychom si udělali s dětmi super 
den plný sportu, workshopů, tančení 
a dovádění ve sportovní hale na 1. ZŠ. 
S dětmi bychom se scházeli v pondělí 
a úterý v 8.15 na nádraží Třinec centrum, 
návrat by byl v pondělí a úterý mezi 
15.30 až 16.30 (čas upřesníme). Ve stře-
du by byl sraz na autobusovém stano-
višti, návrat ve 14 hodin. Cena jednoho 
dne je 200 Kč (jde přihlásit na jednotlivé 
dny nebo na všechny tři). Cena zahrnuje 
jízdné, vstupné a teplý oběd. Kdo by měl 
zájem o tábor, přihlaste děti na tele-
fonním čísle 605325749, nebo e-mailem 
na s.krezelokova@seznam.cz. Obracíme 

sobota 21.12.2019 

9.00 – 12.00, 14.30 – 18.00

Rodinný plánovací
kalendář

Rodinný kalendář je skvělým pomoc-
níkem do každé rodiny se školními 
dětmi. Nabízí dostatek prostoru pro za-
znamenání kroužků a jiných aktivit dětí, 
svými texty přináší inspirace na rodinné 
výlety. Rodinný plánovací kalendář se 
může stát také vhodným dárkem pod 
stromeček. Koupí podpoříte činnost 
Centra pro rodinu a sociální péči z. s.

Děkujeme!

Objednávejte na tel. čísle: 605 410 705 

nebo e-mailem: lpavlikova@prorodiny.cz

se na Vás milí farníci s prosbou. Kdo by 
chtěl jakkoliv tábor podpořit (ať už 
finančně, drobnými odměnami pro děti 
nebo sladkostmi), budeme rády a pře-
dem děkujeme. 

Přejeme krásné a požehnané vánoční 
svátky. A děti, těšíme se v únoru na Vás. 

Silva a Monča

Vánoční 
svatá zpověď
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Příští číslo MOSTu 

vyjde 12.1.2020.

Příspěvky můžete zasílat

do 24.12.2019.

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

Neděle 8.12.2019 – 2. neděle adventní; 6.30 §
a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

Pondělí 09.12.2019 – Slavnost Panny Marie, po-§
čaté bez poskvrny prvotního hříchu.

Neděle 15.12.2019 – 3. neděle adventní; 6.30 §
a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky.

Neděle 22.12.2019 – 4. neděle adventní; 6.30 §
a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

Úterý 24.12.2019 – Štědrý den; slavná vánoční §
mše svatá z vigilie Narození Páně v 15.30 česky – 
polsky; žehnání vánočních oplatků.

Středa 25.12.2019 – Slavnost Narození Páně; §
6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky.

Od 14:00 do večerní mše svaté bude kostel §
otevřen k soukromé modlitbě u jesliček.

Čtvrtek 26.12.2019 – svátek sv. Štěpána, prvomu-§
čedníka; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

Pátek 27.12.2019 – svátek sv. Jana, apoštola §
a evangelisty.

Sobota 28.12.2019 – svátek sv. Mláďátek, mu-§
čedníků.

Neděle 29.12.2019 – svátek Svaté rodiny, Ježíše, §
Marie a Josefa; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 
česky.

Úterý 31.12.2019 – sedmý den v oktávu Narození §
Páně; od 15.00 děkovná adorace Nejsvětější 
Svátosti Oltářní; večerní mše svatá v 17.00 na 
poděkování za uplynulý rok 2019.

Středa 1.1.2020 – Slavnost Matky Boží, Panny §
Marie; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

Pátek 3.1.2020 – první pátek v měsíci.§
Neděle 5.1.2020 – 2. neděle po Narození Páně; §
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 – Mariánské večeřadlo. §
Každý 28. den v měsíci se modlíme spolu s os-§
tatními farnostmi v naší zemi za český národ.

V průběhu týdne mše svaté začínají v 6.35 §
a 17.00 hodin. V pondělí, středu, pátek – ranní 
česky, večerní polsky. V úterý, čtvrtek, sobotu – 
ranní polsky, večerní česky. 

Každý čtvrtek po večerní mši svaté je adorace §
Nejsvětější Svátosti Oltářní do 19.00 hodin.

Každý první pátek je po ranní mši svaté adorace §
Nejsvětější Svátosti Oltářní.

Každý pátek po ranní mši svaté a po večerní mši §
svaté vyjma prvního pátku je výstav Nejsvětější 
Svátosti Oltářní s modlitbou Korunky k Božímu 
Milosrdenství.

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

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

Mše svatá v nemocnici Třinec - Sosna je každou §

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Apoštolát modlitby
prosinec 2019

 

Denní modlitba apoštolátu 
modlitby

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

Všeobecný úmysl: 
Budoucnost těch nejmladších
Aby každá země připravila nezbytné 

odpovídající kroky pro zajištění bu-
doucnosti nejmladší generace, předev-
ším těch, kteří nepřiměřeně strádají.

Národní úmysl: Ať se nám všem 
daří žít z moci Boží milosti a ať při-
nášíme dobré ovoce Božího Ducha pro 
tento svět.

Svatý Františku Xaverský, oroduj za 
nás!

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

most

sobotu od 15.30 hodin. Půl hodiny před začátkem 
mše svaté je možno přistoupit ke svátosti smíření.

Od 1.1.2020 se na dobu neurčitou přerušují §
římskokatolické bohoslužby v nemocnici Třinec - 
Sosna z důvodu nevyhovující místnosti k jejich 
konání. Pro řadu pacientů je místnost ve 2. sute-
rénu nemocnice těžko přístupná. Tato místnost 
byla před lety nabídnutá jako provizorium, než 
bude zřízená místnost jiná. Zatím se v této věci 
nic nevykonalo. Při našich opakovaných připo-
mínkách bylo řečeno, že problém bude řešen. 
Nežádali jsme nikdy nic mimořádného. V Domově 
důchodců na Sosně, stejně jako v domě Pohoda 
sloužíme mše svaté ve společenské místnosti, 
která je snadno přístupná a má alespoň okna, 
kterými přichází denní světlo a může se větrat (to 
snad není nadstandard). Až bude tato záležitost 
vyřešena, budou pravidelné bohoslužby opět po-
kračovat. Na službě nemocným se nic nemění. 
Na požádání kdykoli posloužíme.

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

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.

2. neděle adventní (8.12.)
1. čtení: Iz 11,1-10; 2. čtení: Řím 15,4-9; 
Evangelium: Mt 3,1-12
Žalm odp.: V jeho dnech rozkvete spravedlnost 
a hojnost pokoje navěky. ref.: Pokój zakwitnie, kiedy 
Pan przybędzie.

3. neděle adventní (15.12.)
1. čtení: Iz 35,1-6a.10; 2. čtení: Jak 5,7-10; 
Evangelium: Mt 11,2-11
Žalm odp.: Pane, přijď, a zachraň nás. ref.: 
Przybądź, o Panie, aby nas wybawić.

4. neděle adventní (22.12)
1. čtení: Iz 7,10-14; 2. čtení: Řím 1,1-7; 
Evangelium: Mt 1,18-24
Žalm odp.: Ať vejde Hospodin, on je král slávy! ref.: 
Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały.

Slavnost Narození Páně 
Vigilie (24.12.)
1. čtení: Iz 62,1-5; 2. čtení: Sk 13,16-17.22-25; 
Evangelium: Mt 1,1-25
Žalm odp.: Na věky chci zpívat o Hospodinových 
milostech. ref.: Na wieki będę sławił łaski Pana.
Za svítání (25.12.)
1. čtení: Iz 62,11-12; 2. čtení: Tit 3,4-7; Evangelium: 
Lk 2,15-20
Žalm odp.: Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se 
nám narodil Pán. ref.: Światło zabłyśnie, bo Pan się 
narodził.
Ve dne (25.12.)
1. čtení: Iz 52,7-10; 2. čtení: Žid 1,1-6; Evangelium: 
Jan 1,1-18
Žalm odp.: Všechny končiny země viděly spásu od 
našeho Boha. ref.: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

Svátek sv. Štěpána (26.12.)
1. čtení: Sk 6,8-10;7,54-60; Evangelium: Mt 10,17-
22
Žalm odp.: Do tvých rukou, Pane, svěřuji ducha 
svého. ref.: W ręce Twe, Panie, składam ducha 
mego.

Svátek  Svaté Rodiny (29.12.)
1. čtení: Sir 3,3-7.14-17a; 2. čtení: Kol 3,12-21; 
Evangelium: Mt 2,13-15.19-23
Žalm odp.: Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.
ref.: Błogosławiony, kto się boi Pana.

Slavnost Matky Boží, Panny Marie (1.1.2020)
1. čtení: Nm 6,22-27; 2. čtení: Gal 4,4-7; 
Evangelium: Lk 2,16-21
Žalm odp.: Bože, buď milostiv a žehnej nám. ref.: 
Bóg miłosierny, niech nam błogosławi.

2. neděle po Narození Páně (5.1.)
1. čtení: Sir 24,1-4.12-16; 2. čtení: Ef 1,3-6.15-18; 
Evangelium: Jan 1,1-18
Žalm odp.: Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi 
námi. ref.: Słowo wcielone wśród nas zamieszkało.
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Nedělní a sváteční
liturgie v prosinci

Pořad bohoslužeb v prosinci


