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Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: "Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!"

J 8,7

Ježíš a cizoložnice
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Tři síta - pravda, dobro 
a potřebnost

Jednou přišel kdosi celý rozčilený 
k Sokratovi: „Sokrate, slyšel jsi, co udě-
lal tvůj přítel? To ti musím hned vy-
právět.“ „Okamžik, prosím tě,“ přerušil 
ho mudrc. „Prosel jsi to, co mi chceš říct, 
třemi síty?“ „Třemi síty?“ podivil se 
muž. „Ano, můj milý, třemi síty. Podívej 
se, zdali to, co mi chceš říct, projde 
třemi síty. 

První síto je síto pravdy. Zkoumal jsi 
všechno, co mi chceš říct, zdali je to 
pravdivé?“ „Ne, slyšel jsem to vyprávět 
a...“ 

„No vidíš! Ale určitě jsi to zkusil s dru-
hým sítem. Je to síto dobra. Jestlipak 
to, co mi chceš říct - když už by to 
neměla být pravda - je alespoň dobré?“ 
Druhý na to váhavě: „Ne, není, na-
opak...“

„Aha!“ přerušil ho Sokrates. „Použi-
jeme tedy aspoň třetí síto a zeptáme se, 
zdali to, co mi chceš říct a co tě tak 
rozčílilo, je potřebné!“ „Potřebné to 
právě není…“

„Tedy,“ usmál se mudrc, „jestli to, co 
mi chceš říct, není ani pravdivé, ani 
dobré nebo potřebné, nech to být a ne-
zatěžuj tím ani sebe, ani mě!“

Po přečtení tohoto příběhu, který 
můžeme najít v knize „Příběhy psané 
životem“ jsem si uvědomil, jak tato síta 
jsou v dnešní době důležitá. Na inter-
netu, YouTube nebo na sociálních sítích 
najdeme tisíce různých informací, které 
nás něčím osloví. Jsou to různé infor-
mace, ale mezi nimi jsou také věci 
týkající se víry, církve, křesťanství … 
V poslední době se s tím doslova „roztrhl 
pytel“. Informace typu „Papež a bisku-
pové uzavřeli kostely“, „Lépe nejít ke 
svatému přijímání, než přijímat na 
ruku“, „Zpovídání po telefonu“ nebo 
„Biskupové zvažují kvůli koronaviru 
proměňovat chléb a víno přes Skype“ 
jsou jen některé z mnoha, se kterými 
jsem se v poslední době setkal. A stačí 
jenom jedno kliknutí, stačí dát jen 
„Like“ a už to vidí stovky dalších lidí. 
Než ale zprávu „laiknu“ nebo „sdílím“, 
než informaci rozešlu v nějakém inter-
netovém komunikátoru (Messenger, 
WhatsApp, SMS, e-mail…) měl bych ji 
nechat projít těmito třemi síty.

První síto je síto pravdy. Je vůbec tato 
informace pravdivá? Nadpisy některých 
článků vůbec nevystihují obsah a jsou 
někdy velmi zavádějící. To, že osoba, 
která mluví ve videu je v kněžském 
rouchu, nám také nedává žádnou jistotu. 

Pokud to nejsem schopen vyhodnotit 
sám, mohu si pomoct třeba tím, že se 
zeptám „strýčka Google“ a podívám se, 
na jakých stránkách je tato informace 
umístěna, kdo je ta osoba, která tak 
„moudře“ mluví, z jakých zdrojů to 
pochází. Potom třeba zjistíme, že tato 
informace se nachází na stránkách růz-
ných sekt, pochybných náboženských 
společenství, dozvíme se například, že 
papež je antikrist, za všechno může 
Druhý vatikánský koncil, nebo také zjis-
tíme, že kněz, kterého jsme poslouchali 
je suspendován, nebo že je to legrace 
a pochází z nějakých satiristických strá-
nek, jako je u nás například tisickrate.cz. 

Druhým sítem je síto dobra. Stačí si 
položit jednoduchou otázku. Přinese 
rozeslání této informace dobro? Přinese 
to dobro těm lidem, kterým to přepošlu 
nebo nasdílím? Velmi se mi líbí mešní 
úkon kajícnosti ve slovenském jazyce. 
Modlíme se tam „…že som veľa zhrešil 
myšlienkami, slovami, skutkami a za-
nedbávaním dobrého.“ Naším cílem je 
konání dobra. Přináší takové to uvažo-
vání „Ať to všichni vědí!“ vždy dobro? 

A máme tady třetí síto, a to je síto 
potřebnosti. Zase si položme otázku. Je 
ta informace opravdu tak důležitá, že ji 
musím poslat dál? Nevzbudí v lidech 
nějaké pochybnosti o víře, církvi, papeži, 
biskupech? Pokud mě ta informace 
rozčílila, nerozčílí také ty ostatní? Chci, 
aby se ostatní rozčilovali a pochybovali? 

Prvním kritériem je pravda. Pokud 
nejsme schopni sami rozlišit nebo zjistit, 
zda to je pravda nebo není, nešiřme tyto 
informace dál. A pokud bychom měli 
i jistotu, že to pravda je, tak prosejme 
tuto informaci ještě sítem dobra a po-
třebnosti. 

GW

po dvou měsících se vám dostává do 
rukou náš farní časopis i v papírové 
podobě. Pandemie uzavřela naše kos-
tely, a proto jsme dubnové a květnové 
číslo vydali pouze elektronicky. To 
ovšem neznamená, že jsou to čísla 
obsahově chudší, ba naopak. Do květ-
nového vydání se nám sešlo tolik 
materiálu, že jsme museli udělat 12 
stránek. Mimo jiné zde najdete roz-
hovor s Otcem Františkem o živých 
přenosech z našeho farního kostela, 
úvahy a vzpomínky redaktorů, ale 
celou řadu jiných článků k aktuálním 
tématům, které určitě stojí za přečtení.  
Připomínáme, že elektronickou verzi 
časopisu najdete na webových strán-
kách třinecké farnosti. 

Dva měsíce, které jsou za námi, 
nebyly lehké. Nemohli jsme se setkávat 
se svými blízkými, se svými přáteli. Na 
druhou stranu setkávání s Kristem 
nám nikdo nezakázal a víme, že mnoho 
z nás dokázalo využít tuto situaci 
k hlubší a častější modlitbě, k roz-
jímání a dělání dobrých skutků. Mohli 
jsme se učit poslušnosti, radosti z mála 
a naději v Boží milosrdenství. Svatý 
Otec v den Slavnosti Ducha svatého 
mimo jiné řekl, že největšími překáž-
kami na cestě k Bohu jsou narcismus 
a pesimismus. Učme se proto i v těž-
kých dobách nehledět pouze na sebe, 
ale mít  radostné a  otevřené srdce pro 
druhé. 

Bratři a sestry, náš život se pomalu 
vrací do starých kolejí. Ponechme věci 
dobré, které nás pandemie naučila 
a k věcem zlým se nevracejme. Vzhle-
dem k nebezpečí nákazy, s kterou se 
budeme muset naučit žít, k sobě buď-
me ohleduplní, protože to je také pro-
jevem naší lásky k druhým. Přejeme 
vám krásné a radostné léto, plné zá-
žitků a Boží přítomnosti. 

Redakce

Milí čtenáři
Mostu,

Św. Jan Paweł II

W dniach 1-12 lipca 2020 będzie w naszym kościele 
parafialnym przedstawiona wystawa z okazji jego 
100-nych urodzin. 

Wystawa planszowa jest przygotowana przez Ośrodek 
Dokumentacyjny Kongresu Polaków w Republice 
Czeskiej, uzupełniona o albumy, kroniki z pielgrzymek 
do Rzymu oraz wybór twórczości i biografii św. Jana 
Pawła II.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia tej wystawy!

„Otwórzcie drzwi Chrystusowi…“ 
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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! 

Čtvrtstoletí u oltáře
Milí čtenáři MOSTu, dne 20. dubna 

2020 oslavil své 50. narozeniny kněz, 
který sice působil v Třinci jen tři roky, 
navíc je to už opravdu poměrně dávno 
(1995 -1998), ale pro mnohé z nás tady 
zůstal tak nějak stále s námi. Je tomu 
tak z důvodu jeho sympatické osobnosti, 
osobního charisma a pravidelným 
návštěvám u nás v Třinci, zejména farní 
zahradní slavnosti.  Pro mnohé z nás 
zůstal dodnes i rodinným přítelem, což 
je i náš případ. Tímto knězem je 
P. MIROSŁAW KAZIMIERZ, od roku 
1998 farář v Albrechticích u Českého 
Těšína a v Horní Suché. Během přá-
telského posezení začátkem března jsme 
položili vzácnému jubilantovi několik 
otázek a shrnutí našeho rozhovoru Vám 
teď předkládáme. Rozhovor měl původ-
ně vyjít v dubnovém čísle MOSTu, u pří-
ležitosti jeho narozenin. Vychází až nyní, 
začátkem června, ale i to má svou 
světlou stránku: dne 17. června 2020 si 
P. Mirek Kazimierz připomene 25. vý-
ročí svého kněžského svěcení a to je o dů-
vod více přiblížit Vám jeho osobnost. 

MOST: Otče Mirku – dá-li Pán – 
oslavíš své Abrahámoviny, tedy 50 let 
života (rozhovor proběhl v březnu, 
poznámka autora). Na kolik se cítíš? 
Uteklo to?

P. Mirek: Mariane, drazí čtenáři, jed-
nou se cítím na dvacet, jindy na sedm-
desát, záleží na okolnostech. A jestli to 
uteklo? Utíká to čím dál rychleji, to sám 
dobře víš! Však už je to 22 let, co jsem 
odešel od vás z Třince, to se ani nechce 
věřit.

MOST: Kromě toho, že se dožíváš pa-
desátky, v červnu to bude 25 let, kdy jsi 
začal svou kněžskou službu. A začal jsi ji 
u nás, v Třinci. Z dnešního pohledu, po 
čtvrt století, šel bys znova vykonávat 
svou kněžskou službu zde, na Moravu? 
Nelitoval jsi někdy svého kroku opustit 
rodné Polsko a stát se takovým misioná-
řem v sousední nepříliš katolické zemi?

P. Mirek: Dlouhá otázka, ale nejprve 
řeknu to hlavní: ano, šel bych znova 
vykonávat svou kněžskou službu zde, na 
Moravu. Svého rozhodnutí opustit 
Polsko jsem nikdy nelitoval. Už jsem 
tady studoval od svých jednadvaceti let 
(od roku 1991), jako takto mladý si 
rychleji zvykneš na jiné prostředí. Ko-
neckonců severní Morava není Afrika, 
k rodičům a rodině žijící ve vesnici 
Bąków (Polsko, województwo Opolskie, 
powiat Kluczbork, obec má asi 1 400 
obyvatel) to mám autem zhruba 180 km, 
dvě a půl hodinky jízdy. Rodinu tak 
mohu v případě potřeby navštívit. A to 

nemluvím o tom, že dnes se lze s použi-
tím moderní telekomunikační techniky 
spojit s každým jakkoliv a odkudkoliv, 
alespoň v EU to platí. Mentalita lidí je 
tady opravdu jiná, ale většinu života 
jsem už prožil tady a tady se cítím jako 
doma. Tento kraj je mým domovem, už 
to tak cítím. Když jsem v roce 1991 přišel 
do olomouckého semináře, byl jsem 
i rád, že mohu poznávat něco jiného, byl 
jsem otevřený světu. Já jsem navíc ještě 
takový, že rád poznávám. Myslím si, že 
bych byl všude šťastný. Byl jsem šťastný 
ve Vizovicích, kde jsem byl od roku 1994 
do roku 1995 na roční jáhenské praxi. 
Tam jsem si říkal: „Tady je to pohádka“. 
Přišel jsem do Třince a říkal si: „Tady to 
je pohádka“ a stejně je tomu tak i v Al-
brechticích a Horní Suché. Byl jsem tady 
na Moravě od samého počátku šťastný, 
nic jsem nesrovnával. Že na Moravě ne-
ní katolická víra příliš tradiční? Ano, 
v Polsku je katolická tradice silnější, ale 
všechno má své plusy a mínusy. Navíc 
mi tu jako knězi nebo jako Polákovi 
nikdy nikdo neubližoval, neudělal nic 
špatného. Možná něco lidé proti mně 
někdy říkají, ale já jsem se nic ne-
doslechl. Občas se na mne někdo rozčílí 
– ale v Polsku by to bylo stejně. Mám 
mnoho kamarádů - kněží v Polsku a jak 
od nich slýchávám, nepříjemnosti a úto-
ky, které oni musí zvláště v poslední 
době řešit, jsem já tady nikdy neřešil. 
Není tu antiklerikalismus ani boj s ka-
tolickou církví, tak jako momentálně 
v Polsku. Tam je to teď horší, značná 
část polské společnosti není katolické 
církvi nakloněna, ba naopak. V Česku se 
žije klidněji, žije se tu jinak. 

MOST: Celých 22 let jsi farářem ve 
farnostech Albrechtice u Českého Těšína 
a Horní Suchá. Umíš si představit sebe 
sama jinde, v jiné farnosti? Popiš nám 
svoje farnosti ... 

P. Mirek: Moje farnosti jsou nejlepší, 
ne? (...smích). No rozhodně to nejsou 
tak živé farnosti, jak tomu bylo v Třinci 
v době, kdy jsem tady byl, což je ale 
dávno... Ale i u mně se to za těch 22 let 
hodně změnilo. Když jsem tam přišel, 
byla v Horní Suché skvělá mládež. 
Všichni se takříkajíc poženili, povdávali 
a rozjeli se do světa. Teď je v Horní 
Suché útlum. Ale v Albrechticích vidím 
naději, je tam mnoho mladých rodin, 
dětí, je šance, že jednou zase vytvoří 
silnou generaci. 

MOST: Obecně asi platí – vyplývá to 
z posledního sčítání - že věřících v mo-
ravských a slezských kostelech ubývá. 
V čem vidíš příčinu? Dá se s tím podle 
Tebe něco dělat? 

P. Mirek: Vždycky se dá něco udělat! 
Příkladem budiž život sv. Jana Maria 
Vianney a jeho původně duchovně za-
nedbaná vesnička Ars, kterou proměnil 
v poutní místo. Věřících ubývá všude, 
i v mých farnostech eviduji pokles. Když 
jsem přišel na Karvinsko v roce 1998, 
žilo tam více lidí, například v Karviné 
mezi léty 2007 a 2016 ubylo 13,5 % 
populace, absolutně 8,5 tisíce obyvatel. 
Tento trend pociťují i naše farnosti, na 
severní Moravě lidí ubývá, nejsme 
Praha. Ale copak na počtech až tak moc 
záleží? Však kdyby v Sodomě bylo deset 
spravedlivých, město by nebylo zničeno. 
Křesťanů nemusí být velká masa, ale 
musí být solí země.  

MOST: Co je podle Tebe v současné 
době největším nebezpečím pro kato-
líka, pro jeho víru? Máme 30 let od pádu 
komunismu, takže na komunisty se už 
vymlouvat nemůžeme... Děláme něco 
špatně? 

P. Mirek: Že děláme něco špatně? No 
jistě, že děláme i my něco špatně, až 
v nebi budeme dělat všechno dobře. 
Takoví jsme, Pán Ježíš chodí a opravuje 
po nás a nás, opravuje, co my pokazíme. 
Tak to bylo, je a bude. Nebezpečím je 
konzumismus. Lidé chtějí brát, konzu-
movat. Ale nechtějí nic dávat. Něco 
obětovat. Obětovat čas pro Pána Boha. 
Svatá Matka Tereza řekla: „Pán Bůh 
nechce naše úspěchy, chce naši věrnost“. 
Věrnost dneska obecně hodně chybí: 
v církvi, v manželství. Jak se říká: „Tyle 
w życiu masz, ile z siebie dasz“. My dnes 

Pokračování na str. 4

Vážený a milý Otče Františku,

ke slovům "Áronského požehnání", k těmto slovům síly, odvahy a naděje, je těžké 
něco dodávat… Ať tedy toto Boží požehnání na Vás spočívá po celé další roky 
Vašeho života a Panna Maria ať Vás ochraňuje svým neposkvrněným pláštěm.

To Vám ze srdce přejí Vaši třinečtí farníci

Blahopřání
„Ať ti Hospodin požehná a ochraňuje tě! 
Ať ti Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý! 
Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje.“  

(Nm 6,24-26)

(pokračování na str.4)
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Pokračování ze str. 3

O snášení cizích nedokonalostí
Co nemůže člověk u sebe nebo u ji-

ných napravit, to má trpělivě snášet, 
dokud to Bůh nezařídí jinak. Uvaž, že 
patrně je tak mnohem lépe pro vyz-
koušení tvé trpělivosti, bez které naše 
zásluhy nemají valnou cenu. V takových 
obtížích máš jen prosit Boha o pomoc, 
abys uměl všechno snášet s laskavostí.

Když někdo neposlechne po jednom, 
dvojím napomenutí, nehádej se s ním, 
ale svěř celou věc Bohu, ať se děje jeho 
vůle a ať je ctěn ve všech svých slu-
žebnících. On přece snadno dokáže 
obrátit zlé v dobré. Snaž se proto 
trpělivě snášet cizí nedokonalosti a ja-

kékoli slabosti, protože i ty máš mnohé, 
které zas musí snášet jiní. A nedokážeš-
li sám sebe učinit takovým, jakým chceš 
být, jak bys mohl žádat po jiném, aby byl 
podle tvého přání? Rádi vídáme, když 
jsou jiní dokonalí, a přitom své chyby 
nenapravujeme.

Požadujeme přísné pokárání pro jiné, 
ale sami káráni být nechceme. Nelíbí se 
nám přílišná volnost jiných, ale nechat si 
odepřít, čeho si žádáme my, to ne. Chce-
me, aby se jiní přísně drželi předpisů, ale 
sami se jimi nechceme dát omezovat. 
A tak je vidět, jak zřídkakdy hodnotíme 
bližního stejně jako sebe. A kdyby 

všichni byli dokonalí, co bychom pak 
mohli od jiných trpět pro Boha? Jenže 
Bůh to už zařídil tak, abychom se učili 
nést břemena jeden druhého (Ga 6,2). 
Vždyť nikdo není bez chyby, nikdo bez 
břemene; nikdo si nestačí sám, nikdo 
není dost moudrý. Ale máme se na-
vzájem snášet, navzájem těšit, společně 
si pomáhat, poučovat se a napomínat. 
V protivenství se nejlépe ukáže, jak kdo 
pokročil v ctnosti. Neboť člověka nečiní 
křehkým příležitosti: ty jen ukazují, jaký 
je.

Tomáš Kempenský, 
O následování Krista

chceme brát, ale křesťanství je o dávání 
se. Pán Ježíš se dal úplně. Je to tak i ve 
farnostech: lidé přicházejí a čekají, že 
jim bude vše naservírováno. Ale církev 
musí být společenství. Platí, že „nikdo 
z nás nemá to, co máme spolu“. Každý 
sebou něco vnáší. Je to vidět například 
na zpěvu v kostele. Varhaník se snaží, 
ale mne se dnes nechce, tak nezpívám ... 
Jestli máme vytvářet pěkné, pravdivé 
farní společenství, vložme se do toho 
všichni, spolu!

MOST: Zajímal by mne Tvůj názor na 
současnou mladou generaci, na virtuální 
svět, na fungování sociálních sítí a médií 
v dnešní době ...

P. Mirek: Moje fara byla a je vždy 
otevřená pro mladé. Ale těch mladých 
není tolik a myslím, že už tak dnes 
nestojí o ty společné aktivity jako kdysi. 
Ano, byla tam spolča, ale momentálně 
moc nefungují. Už to není tak, že mladé 
naženeš na jedno místo a tam jim orga-
nizuješ čas. Ono ty mladé to musí k sobě 
táhnout, musí si rozumět, být podobná 
krevní skupina. Mládežnická společen-
ství jsou dnes problém. Vím, že nějaká 
fungují v Českém Těšíně a Jablunkově, 
ale zdaleka ne všude. Ale jejich existenci 
považuji za prospěšnou a když jsou, 
když fungují, je to jen dobře. Obecně co 
se týká mládeže, tak si myslím, že mladí 
mají těžší život než my kdysi, nebo než 
před dvaceti léty. Jsou dnes velice ovliv-
ňováni sociálními sítěmi. Řeknu ještě 
víc a budu nepopulární: ty sám jsi mi 
jednou v diskusi řekl, že pokud nebudu 
na sociálních sítích, budu jako pomyslný 
cestující ve vlaku pokroku sedět ve va-
gónu v motoráčku, kdežto se smart-
phonem a účtem na nějaké sociální síti 
bych jel Pendolinem. Ano, máš pravdu, 
ale i já takto dojedu do cíle, byť pomaleji 
a později. Já žádný Facebook nebo po-
dobný účet nemám, jsem svobodný, jak 

já říkám, jsem „celibátník“. Pokud něk-
do se mnou chce komunikovat, ať za 
mnou přijde, ať mi zavolá. Já vím, že 
spousta kněží má opačný přístup, je to 
jejich věc, ale já jsem jiný. Já to ne-
odsuzuji, ale mně sociální sítě nechybí. 
Myslím, že i bez toho dá se krásně žít. 
Skrze sezení na internetu a zejména na 
sociálních sítích se někdy okrádáme 
o čas, který bychom mohli strávit jinak, 
jiným způsobem. Podobně je to i s te-
levizí, taky se díváme často na zbyteč-
nosti a zbytečně dlouho. Ale internet je 
oproti televizi nekonečný a v tom je to 
negativum, dokáže lidi pohltit. Internet 
navíc lidi silně ovlivňuje. Bojím se, že 
sociální sítě místo aby lidi sbližovaly, je 
mohou od sebe oddalovat. Jak se říká 
„Każdy kij ma dwa końce“: internet, 
webové aplikace mohou sloužit jako 
forma komunikace s někým, kdo je 
daleko. Mohou ale i škodit duchovnímu 
růstu a rozvoji mezilidských vztahů – 
když si dva kamarádi z ulice píšou místo 
toho, aby se setkali ... 

MOST: Máš nějaké plány na bu-
doucnost, na co se těšíš, co bys chtěl 
ještě dokázat, co udělat...

P. Mirek: Tak v prvé řadě mám 
v plánu se dostat do nebe, to bych moc 
chtěl. Ale ještě předtím, kdyby mi to 
bylo dáno, bych se rád podíval do 
Brazílie, Indie, Číny, na nějaké safari 
v Jižní Africe, do Vietnamu. Velmi mne 
láká i Irán. No a když to zrealizuji, to je 
pět, šest zemí – pět, šest let. Pak mne 
zajímají další země ... Ber to trochu 
i jako humorné snění, ale chtěl bych 
vidět všechno na světě, všechna muzea, 
galérie, mrakodrapy, všechna města, 
řeky a hory... Cestování je pořád mým 
koníčkem, nebo spíše koněm. Když mo-
hu, tak vyrážím. 

MOST: Je nějaký moment z Tvých 50 
let života, který stojí za to, abys ho 

připomněl nebo popsal třineckým far-
níkům? 

P. Mirek: Já se nevracím moc zpátky, 
každý den je nějak výjimečný, to není 
fráze. Je spousta věcí, které mi ovlivnily 
život – například rozhodnutí jít vy-
konávat kněžskou službu na Moravu. 
Nebo taková úspěšná maturita byla 
mezníkem – bez ní bych nemohl jít do 
semináře. Nebyl bych knězem. Asi bych 
byl řeholním bratrem - františkánem. 

MOST: Kdo měl největší vliv na Tvoji 
formaci v dětství? 

P. Mirek: Já myslím, že babička, ze 
strany mé maminky. Žila s námi každý 
den v našem rodinném domku. Jako 
malé děti jsme s ní měly společnou 
ložnici. Když viděla, že se jako děti 
probouzíme, už zpívala „Godzinki“, 
potom česala své šedé vlasy a velmi 
poutavě nám vyprávěla různé biblické 
příběhy, například o Josefu Egyptském. 
Když jsem začal chodit do náboženství, 
už jsem vlastně všechno věděl. Babička 
byla velmi sečtělá, skončila sice jen tři 
třídy, ale přečetla snad více knížek než 
já dodnes. Nebyly to jen náboženské 
knížky, hodně četla a vyprávěla i různé 
polské historické příběhy, národnostní 
básně, učila mne patriotismu. Měl jsem 
krásné dětství. A náš rozhovor ukončím 
tím, že Vám, milí třinečtí farníci s ra-
dostí řeknu, že díky Pánu Bohu jsem 
měl a mám krásný i celý dosavadní život 
za těch 50 let, kvůli kterým jsem zde na 
návštěvě u manželů Kozokových a dě-
láme tento rozhovor. Pán Bůh Vám 
žehnej! 

MOST: Otče Mirku, děkujeme za roz-
hovor, ale hlavně za všechno, co jsi 
udělal pro církev, pro každého, koho Ti 
Pán za to půlstoletí poslal do cesty. 
Přejeme Boží požehnání do každého dne 
v budoucnu, přímluvu Panny Marie! 

Připravili Iveta a Marian Kozokovi 

(dokončení ze str.3)
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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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Moje drogi krzyżowe ku krzyżu na Jaworowym
W roku 2017 i 2018 uczestniczyłam 

w nabożeństwie drogi krzyżowej na 
Jaworowy, którą prowadziła trzyniecka 
młodzież katolicka. Szło się po "sjez-
dowce". Tchu mi brakowało i myślałam, 
że mi serce pęknie. W dalszym roku 
było jeszcze gorzej. Trzeba ale przyznać, 
że silni pokornie na nas, ze słabszą 
kondycją fizyczną, czekali i nie robili 
wymówek.

Idąc z powrotem słyszałam od 
niektórych, że już nigdy nie pójdą na 
drogę krzyżową na Jaworowy, bo 
myśleli, że padną. A przecież na 
Jaworowy można dojść i innymi ła-
twiejszymi szlakami, nie tak trudnymi 
jak po "sjezdowce". Silni by mogli iść po 
"sjezdowce" a słabsi z Tyry od przy-
stanku autobusowego Hájenka a potem 
spotkać się przy krzyżu i ostatnie stacje 
drogi krzyżowej modlić się razem.

Najpierw zapytałam księdza pro-
boszcza o zgodę, potem mówiłam 
z Milošem Cienciala (budowniczy krzy-
ża na Jaworowym). Miloš był zachwy-
cony.

Na początku roku 2019 przez internet 
umawiałam się z młodymi, że pój-
dziemy dwoma trasami i naiwnie my-
ślałam, że opublikują to w Moście, 

niestety w Moście było tylko o drodze 
krzyżowej po "sjezdowce". Zaczęłam 
namawiać znajomych z kościoła, by 
poszli ze mną łatwiejszą trasą. Jednak 
kilka dni przed drogą krzyżową spadł 
śnieg i ostatecznie poszło nas tylko 
dwoje. Było chłodno, trochę ślisko, ale 
i tak oszronione drzewa wyglądały jak 
w bajce.

W tym roku już zawczasu poprosiłam 
redakcję Mostu o wydrukowanie ogło-
szenia, że w sobotę 4.4. o godz. 13 
będziemy rozważać drogę krzyżową na 
trasie od przystanku Hajenka w Tyrze. 
Wielu ludzi zgłosiło się, że pójdzie. 
Tylko, że diabeł wszystko pomieszał. 
Koronawirus, zamknięte kościoły, zakaz 
grupowania się. Na szczęście pozwolono 
chodzić do przyrody. Jednak nie mo-
głam nikomu przypomnieć, nikogo na-
mawiać.

Modliłam się: „Panie, gdybyśmy szli 
przynajmniej czterej.” Dwa dni przed 
terminem telefonuje mi Jadzia z zapy-
taniem, co z drogą krzyżową. Odpo-
wiadam, że ja w każdy razie pójdę, bo 
do przyrody można chodzić, ale niech 
rozważy, bo zawsze jest ryzyko zaka-
żenia się koronawirusem. Jadzia odpo-
wiedziała, że pójdzie.

Jest sobota 4.4.2020. Stoimy z Jadzią 
przy drodze na Jaworowy. Nikt z ludzi, 
którzy wysiedli z autobusu, do nas nie 
dołączył. Robimy znak krzyża i zaczy-
namy się modlić drogę krzyżową i po-
woli ruszamy w górę. Nagle dojeżdżają 
do nas dwaj mężczyźni na rowerach 
w maseczkach. Trudno rozpoznać kto 
jest kto a tu jeden z nich z wyrzutem 
mówi do nas: „To jste nemohly na nás 
chvilku počkat?” Jak ja się ucieszyłam! 
Więc Bóg wysłuchał moje próśby i jest 
nas czterech. Jednym z mężczyzn był 
Miloš Cienciala, która nas poprosił, by 
rozpocząć na nowo drogę krzyżową. 
Miloš czytał bardzo piękne rozważania 
na podstawie Dzienniczka św. siostry 
Faustyny. Ostatnie stacje modliliśmy 
się już przy krzyżu na Jaworowym. 
Miłym akcentem była piękna świeża 
róża przy obrazie Panny Marii, więc był 
tam ktoś przed nami.

Kochani parafianie, trasa od przy-
stanku Hajenka w Tyrze nie jest trudna, 
można nawet jechać z wózeczkami 
dziecięcymi. Zapraszam na drogę krzy-
żową w roku 2021 - chyba już nie będzie 
koronawirusa.

Zofia

„Rouškové zamyšlení“
V květnovém čísle MOSTu jsem se ve 

svém zamyšlení dotkl mimo jiné po-
vinnosti nošení roušek. Přestože se již 
situace trochu změnila a nošení roušek 
již není striktně přikázáno, nedá mi to, 
abych se k tomuto tématu ještě nevrátil, 
avšak dnes v trochu jiném kontextu.

Když jsem někdy koncem dubna seděl 
v autobuse a rozhlížel se po spolu-
cestujících, uvědomil jsem si, že po-
vinnost nošení roušek nás připravila 
o kus naší identity. Totiž na nějakou 
dobu jsme „ztratili svou tvář“. Sice 
jenom na určitou dobu, ale přece… Asi 
každý z nás se v té, pro všechny náročné 
době, potkal s někým „orouškovaným“, 
s někým, kdo nás pozdravil, ale my jsme 
si nedokázali vybavit, o koho vlastně 
jde. A tak jsme třeba pozdrav opětovali 
třeba úklonou hlavy, ale marně jsme 
přemýšleli, koho jsme to vlastně potka-
li. Snad se na mě moje sestra nebude 
zlobit, když zde prozradím, že třeba ona 
se rovněž v plném autobuse posadila 
vedle někoho, koho v roušce nepoznala 
a teprve po čase, až tento muž vystoupil, 
zjistila, že se jednalo o jejího synovce, 

totiž mého syna. To je jen jedna z ús-
měvných příhod té doby… Rovněž já 
jsem potkal známé lidi, o kterých jsem 
si myslel, že je znám, ale váhal jsem je 
oslovit, protože jsem si nebyl jistý, zda 
se nemýlím…

Vrátím se teď k té mé cestě městskou 
hromadnou dopravou. Do mých myšle-
nek se tehdy vetřela otázka – a jak je to 
u Boha? Svou identitu snad dokážeme 
rouškou zahalit a skrýt před lidmi, ale 
ne tak před Hospodinem! Tenkrát jsem 
neměl po ruce Písmo Svaté, proto zde 
neuvádím odkazy ani přesnou citaci, ale 
hlavou mi prolétaly slova žalmů, které 
zpívávám v kostele jako například tato: 
„Ty mě vedeš a znáš, víš, kdy uléhám 
a kdy vstávám“, Hospodin na lidi pohlí-
ží z nebe“, „Kam uprchnu před tvou 
tváří? Zamířím-li k nebi, jsi tam, a když 
si ustelu v podsvětí, také tam budeš“. 
Taková a podobná slova mě napadala 
a já jsem v tu chvíli pocítil velikou vděč-
nost, že jsem v rukou Božích a pod 
ochranou Nejvyššího. A tak - jako mat-
ka dokáže mezi spoustou novorozenců 
a miminek poznat to svoje, vlastní, tak 

i Pán dokáže mezi všemi „orouško-
vanými“ lidmi poznat mě, svoje dítě. 
Poznává také i tebe a tebe, i tamtoho 
a onoho, nikdo pro Něho není cizí a ne-
poznán. A proto „…chovám se klidně 
a tiše…, jako dítě u své matky…, jako 
dítě je ve mně má duše…“.  

Tato a podobná slova se mi honila 
hlavou a oživila ve mně velkou důvěru. 
Najednou ti lidé vedle mě už nebyli cizí 
a bezejmenní, pod nasazenou rouškou 
nebyli „bez tváře“, ale stali se pro mě, 
alespoň pro ten čas strávený v auto-
buse, docela blízkými a cítil jsem, že 
v tuto chvíli bych je dokázal dokonce 
obejmout a podat si s nimi ruku. Sa-
mozřejmě, z pochopitelných důvodů 
jsem to neudělal, ale tato jízda ve mně 
zanechala další zkušenost z „oné rouš-
kové doby“ a také něco, co se dá těžko 
vyjádřit obyčejnými slovy.

Nakonec ještě snad nejznámější slova 
z knihy Žalmů: „I kdybych šel údolím 
stínů smrti, nezaleknu se zla, neboť Ty 
jsi se mnou!“

Stanisław Janczyk
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BOJUJ PROTI POKUŠENÍ.

NECHTĚJ TO, CO TVOJE NENÍ!

Rébus

v minulém roce jsme si v různých kvízech 
zopakovali Blahoslavenství, a jelikož je Rok 
Boble, tak tento rok si v různých kvízech, 
křížovkách a jiných podobách zopakujeme 
Bibli.

A hned je tu připravený vědomostní kvíz, 
který se hodí k nedělnímu kafíčku. Můžete si 
v něm porovnat vědomosti s vašimi dětmi.

Milí rodičové, kdo by měl zájem 
o farní tábor během jarních prázdnin od 
24.2. do 26.2.2020, prosím přihlaste 
své dítko do 10.2.2020. Bližší informace 
k táboru najdete na farních stránkách. 
Také se na Vás obracíme s prosbou, kdo 
by chtěl jakkoliv tábor podpořit (fi-
nančně, nějakými sladkostmi nebo 
odměnami pro děti), budeme moc rády 
a předem děkujeme. Na všechny děti se 
už těšíme.

Silva a Monča

Jarní tábor

Slavnost Seslání Ducha svatého
Minulou neděli jsme si připomněli 

velkou událost. Víš, jakou? To, že Pán 
Ježíš poslal apoštolům Ducha svatého. 
Mohli bychom se zeptat: „Proč Pán Ježíš 
nezůstal s apoštoly pořád?“ Zkusíme si 
to ukázat na příběhu:

Byla jednou jedna holčička, jmenovala 
se třeba…Anička. Aničce moc chutnala 
maminčina bábovka a taky ji bavilo 
mamince při pečení pomáhat. Nejdřív ji 
maminka nechala jenom míchat těsto 
vařečkou. Pak už Anička mohla i sypat 
mouku do mísy. A když ji poprvé ma-
minka poslala pro vajíčka do ledničky, 
nesla je Anička hrozně opatrně, aby jí 
žádné neupadlo. Postupně se Anička 
naučila dělat všechno sama, i když jí 
maminka pořád ještě radila a kontro-
lovala. Když už si byla maminka jistá, že 
Anička bábovku dobře umí, nechala ji 
v kuchyni při pečení samotnou. Pro 
jistotu nechala Aničce na stole jen 
recept, aby se mohla podívat, kdyby si 
nevěděla rady. Anička se nejdřív trochu 
bála, aby něco nepokazila, ale nakonec 
pyšně přinesla mamince svou první 
úplně samostatnou bábovku ukázat. Od 
té doby pekla Anička bábovku už 
vždycky sama a dělala s ní všem velkou 
radost. Co by se stalo, kdyby maminka 
Aničku nenechala samotnou, ale pořád jí 
pomáhala? Anička by se nikdy pořádně 
sama péct nenaučila. Nevěřila by si a bez 
maminky by bábovku nikdy neupekla. 

Pán Ježíš také učedníkům nejdříve vše 
ukazoval, pak je vzal, aby mu pomáhali 

a nakonec je nechal, aby to zkusili sami. 
Ale stejně, jako maminka nechala Aničce 
recept – pomocníka, který by jí poradil, 
kdyby si nevěděla rady, nechal Pán Ježíš 
apoštolům Ducha svatého. A dává ho 
i nám, aby nám pomáhal.

Takže když si s něčím nebudeme vědět 
rady, třeba čím máme udělat mamince 
radost nebo koho si vybrat za kamaráda, 
co uděláme? Poprosíme Ducha svatého, 
aby nám poradil. Určitě nás na holičkách 
nenechá.

Ježíš odchází k Otci (Sk 1,9-11)

1. Ježíš umyl svým učedníkům … (Jan 13,5) 

2. Apoštol, který býval celníkem, se jmenoval … (Mt 9,9) 

3. Bratr apoštola Šimona se jmenoval … (Jan 1,40) 

4. Apoštol, který Ježíše zapřel, se jmenoval … (Jan 18,25-27) 

5. Které zvíře mělo v ústech minci na chrámovou daň? … 
(Mt 17,27) 

6. Zahrada, kde se Ježíš před zatčením modlil, se jmenuje … 
(Mt 26,36) 

7. Zvíře, které se ztratilo v podobenství, je … (Lk 15,4) 

8. Na lov ryb používali apoštolové … (Jan 21,6) 

9. Apoštol, který se chtěl dotknout Ježíšových ran, se 
jmenoval … (Jan 20,24) 

10. Ježíš říkal: Jsem vinný kmen a vinařem je … (Jan 15,1) 

11. Petr uťal veleknězovu služebníkovi … (Jan 18,10) 

12. Apoštol, který chtěl, aby jim Ježíš ukázal Otce, se 
jmenoval … (Jan 14,8) 

13. Jezero v Galileji se jmenuje … (Lk 5,1) 

14. Apoštol, který zřejmě sepsal poslední evangelium, se 
jmenoval … 

15. Který strom Ježíš proklel? (Mk 11,21 )

Čtyřicátý den po svém zmrtvýchvstání odešel Ježíš ke svému nebeskému Otci 
a my si tuto událost každý rok připomínáme. Z tajenky se dozvíte, jak se tato 
slavnost jmenuje!

Na apoštoly o letnicích sestoupil Duch svatý. Jako znamení se nad hlavou každému 
z nich objevil______________. Spoj všechna čísla a jistě poznáš, který obrázek je 
ten správný.
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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

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. pořádá

BAZÁREK
dětského oblečení od 0-10 let 

(jaro - léto)

30 kusů na osobu 

Přijímáme pouze čisté, nepoškozené a funkční sezonní věci.
Nenoste prosím kočárky, plyšové hračky, oblečení pro dospělé.

Místo konání je Křesťanské středisko HUTNÍK, 
ul. Revoluční, Třinec.

příjem věcí:

prodej věcí:  17.3.2020 od 9:00 do 18:00

výdej věcí:  18.3.2020  od 12:00 do 15:00

Za každý kus oblečení vybíráme 1 Kč a za technické věci 10 Kč. 
Přineste pouze vyprané, čisté, nepoškozené věci.  

Komplety sepnout spínacím špendlíkem. 
Doma si můžete sepsat tabulku svých věcí.

  16.3.2020 od 9:00 do 17:00

Děkujeme všem, kteří už přispěli na 

konto „Rekonstrukce Domeček“. 

Ke dni 23.2.2020 evidujeme částku 

438 153 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

Apostolat Margaretka – ruch modlitewny za kapłanów
Każdy z nas na pewno do swoich mo-

dlitw włącza też modlitwę za kapłanów. 
Może to być modlitwa ogólna za ka-
płanów taka, jaką możemy na przykład 
znaleźć w naszym śpiewniku „Chwalcie 
Pana“ (nr 033) czy też modlitwa za 
konkretnego kapłana.

Tygodnik „Gość Niedzielny“ z 29 
września 2019 opublikował artykuł 
Franciszka Kucharczaka „Jak księdzu 
pomóc?“, w którym mogliśmy się do-
czytać o jednej ciekawej inicjatywie w Ko-
ściele, mianowicie o Apostolacie Mar-
garetka.

„Jaki mu dać prezent? - pytają czasem 
spanikowani wierni, gdy ich kapłan ma 
jubileusz. Jest taki uniwersalny po-
darunek – nie psuje się, nie wychodzi 
z mody i zawsze przynosi korzyść.“ - 
takimi słowami zaczyna się ten artykuł, 
a dalej przedstawia nam historię po-
wstania pierwszej margaretki: 

„Kanada, rok 1981. Louise Ward, jej 
mąż i trójka dzieci klękają do modlitwy. 
„W jakich intencjach chcecie się mo-
dlić?“ - pyta matka. Na to czteroletnia 
Charoll z zaskakującą stanowczością 
mówi: „Musimy modlić się za Kościół! 
Musimy modlić się za Kościół! Musimy 
modlić się za Kościół!“. Po czym od-
wraca się i mówi“ A, idę się bawić“.

Louise osłupiała. „Co to jest?? Za 
Kościół, czyli za kogo? Chyba Bóg chce 
nam coś przez to powiedzieć“. Jej 
spowiednik i kierownik duchowy po-
dzielił tę intuicję. Po rozmowie zro-
zumiała, że szczególnej modlitwy 

w Kościele potrzebują kapłani. Ponie-
waż lubiła kwiaty, wpadła na pomysł, 
żeby posłużyć się margaretką. „Niech 
siedem jej płatków symbolizuje siedem 
osób, które zobowiązały się do modlitwy 
za wybranego kapłana przez całe jego 
życie“ - postanowiła. W środku znalazło 
się imię księdza. Tak powstała pierwsza 
margaretka, czyli grupa siedmiu osób 
modlących się za kapłana w kolejne dni 
tygodnia. Z tego pomysłu rozwinął się 
Apostolat Margaretka, ruch istniejący 
w wielu krjach świata.

Ciekawe jest, że Louise nie myślała 
w ogóle o zakładaniu jakiegoś ruchu, 
a zastanawiająca jest zbieżność z tym, 
że w tej samej parafii, co Louise, żyła 
Margarette, która w wieku 13 lat 
została sparaliżowana i potem przez 
wiele lat ofiarowywała swoje cierpiena 
za kapłanów. Zmarła w 1978 roku. Trzy 
lata później powstała pierwsza mar-
garetka. Ruch ten jest mocno rozwinięty 
we francuskojęzycznej części Kanada.“

W „Gościu Niedzielnym“ była dołą-
czona margaretka z modlitwą za ka-
płanów, którą z powodów technicznych 
nie możemy przedrukować. Jednak 
informacje o ruchu margaretka można 
znaleźć na różnychstronach interne-
towych.

Artykuł zakończony jest akapitem o na-
szym zadaniu: „Zdaje się, że cierpienia 
wyszydzanego Jezusa w jakiś specjalny 
sposób odnosiły się do zgorszeń, jakie 
wynikają z upadku kapłanów. Diabeł 
wydaje się wytykać tych ludzi i drwić: 
„Oto, jaką ekipę ma ten wasz Bóg“. 

A jednak głupio zrobi ten, kto kupi tę 
narrację. Może ktoś z powodu grzechów 
kapłanów odwróci się i w geście 
protestu opuści Kościół, ale dokąd pój-
dzie? Chrystus pozostaje w swoim 
Kościele, za który oddał zycie. Nawet 
w upadłym kapłanie wciąż pozostaje 
Jego godność, choć sponiewierana. Ale 
też wierni, dla których Kościół jest 
domem, dobrze wiedzą, jak wielu 
kapłanów to ludzie do szpiku kości 
Jezusowi, nieomal utkani z Eucharystii. 
Jedni i drudzy potrzebują opieki.

„Niech moc miłosierdzia Twego towa-
rzyszy im wszędzie i chroni ich od 
zasadzek i sideł diabelskich, które 
(szatan) ustawicznie zastawia na duszę 
kapłana“ - prosiła za kapłanów św. 
Faustyna. Kapłani byli obecni w jej 
modlitwach wyjątkowo często, wiele też 
razy ofiarowywała za nich swoje 
cierpienia. Ale nie tylko ona. Wielu 
wiernych odczytuje modlitwę za kapła-
nów jako swoje zadanie, szczególnie 
w obliczu koszmarnych zgorszeń, jakie 
wstrząsają Kościołem. „Nie pomogę ci 
nieść pierścienia, ale mogę ponieść 
ciebie“ - mówi Sam, bohater powieści 
„Władca Pierścieni“, do obarczonego 
szczególną misją hobbita Frodo. To 
właśnie mogą zrobić świeccy: 
podtrzymać kapłana gdy stoi, 
podnieść gdy leży, a gdy trzeba, to 
i ponieść.“

(na podstawie artykułu „Jak księdzu 
pomóc?“, Gość Niedzielny nr 39/2019 

opracował Stanisław Janczyk)

Jarní pouť 
nový termín

Pro vládní omezení, která neumožnila 
pořádání naší pouti Malenisko a Luha-
čovice, způsobené koronavirem, je nyní 
připravena v náhradním termínu, a to 
v pondělí 6. července – státní svátek.

Všichni přihlášení zájemci se tímto 
žádají, aby se telefonicky ozvali orga-
nizátorovi pořádané pouti, kde potvrdí 
svou registraci nebo se odhlásí z nevyho-
vujícího data. Nejpozději do 12. června. 
O případných volných místech bude 
v nedělních ohláškách podána informace 
dalším možným náhradníkům.

Všechny ostatní náležitosti samotné 
pouti zůstávají v neměnném programu, 
jak bylo předáno na informačním 
letáčku u zápisu, kde je rovněž telefonní 
kontakt. Přesto: 605 302 634

Kivi

Podzimní poutní zájezd
Po stopách sv. Jana Pavla II.

27. – 28. září 2020 – Wadowice, 
Kalwaria Zebrzydowska, Kraków 

Vzhledem k pokračujícím jednáním 
a okolnostem, které vyvolala pandemie 
koronaviru, nemáme ještě konečnou 
částku. Předpokládaná cena poutního zá-
jezdu je 1 200 Kč (max. 1 500 Kč) za 
dospělého, dítě s doprovodem do 15 let 
pak poloviční. V ceně je doprava, večeře 
v neděli, v pondělí snídaně a oběd, 
vstupné, průvodce.

Odjezd je v neděli 9:45 hodin z au-
tobusového stanoviště Třinec. Návrat 
v pondělí, cca ve 20 hodin.

Nutností je mít sebou platný občanský 
průkaz nebo cestovní pas, u mladších 
dětí cestovní pas.

Zápis, platba zálohy 1000 Kč za dospě-
lého bude v neděli 21. června 2020 po 

všech dopoledních mších svatých v salce 
na faře.  Po naplnění míst autobusu a ma-
ximálně 10 náhradníků, bude již salka 
opuštěna. Do této doby se nám snad již 
podaří celkovou částku upřesnit a podat 
Vám podrobnější informace k samotné 
pouti.

Jelikož nevíme, co bude následovat 
v dalších měsících, může se stát, že se 
nakonec pouť i neuskuteční. V tom pří-
padě by se všem účastníkům peníze vra-
cely. Náhradní termín by se nekonal.

Samotná pouť bude rovněž fyzicky dos-
ti náročná, dost pěší chůze se stáním – 
křížová cesta, muzea, bohoslužby. Je na 
každém jedinci, aby zvážil, zda se pouti 
zúčastní. Nemůžeme si dovolit omezovat 
časový harmonogram jednotlivých vstu-
pů, výkonu řidiče apod.

Kivi
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Příští číslo MOSTu 

vyjde 5.7.2020.

Příspěvky můžete zasílat

do 23.6.2020.

Slavnost Nejsvětější Trojice (7.6.)

1. čtení: Ex 34,4b-6.8-9; 2. čtení: 2 Kor 
13,11-13; Evangelium: Jan 3,16-18

Žalm odp.: (Responsorium a latere): 
Chvályhodný a svrchovaně velebený 
na věky.  

ref.: Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże. 

11. neděle v mezidobí (14.6.)

1. čtení: Ex 19,2-6a; 2. čtení: Řím 5,
6-11; Evangelium: Mt 9,36-10,8

Žalm odp.: Jsme jeho lid a stádce, 
které on pase.

ref.: My ludem Pana i jego owcami.

12. neděle v mezidobí (21.6.)

1. čtení: Jer 20,10-13; 2. čtení: Řím 
5,12-15; Evangelium: Mt 10,26-33

Žalm odp.: Vyslyš mě, Hospodine, ve 
své veliké lásce.

ref.: W dobroci Twojej wysłuchaj mnie 
Panie.

13. neděle v mezidobí (28.6.)

1. čtení: 2 Král 4,8-11.14-16a; 2. čtení: 
Řím 6,3-4.8-11; Evangelium: Mt 10,
37-42

Žalm odp.: Na věky chci zpívat 
o Hospodinových milostech.

ref.: Na wieki będę sławił łaski Pana.

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje (5.7.)

1. čtení: Iz 61,1-3a; 2. čtení: 2 Kor 4,
1-2,5-7; Evangelium: Lk 10,1-9

Žalm odp.: Jděte do celého světa 
a hlásejte evangelium.

ref.: Całemu światu głoście Ewangelię. 

§Neděle 7.6.2020 – Slavnost Nej-
světější Trojice; 6.30 a 10.00 česky, 
8.00 a 17.00 polsky.

§Čtvrtek 11.6.2020 – Slavnost Těla 
a Krve Páně.

§Neděle 14.6.2020 – 11. neděle v me-
zidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 
a 17.00 česky.

§Pátek 19.6.2020 – Slavnost Nejsvě-
tějšího Srdce Páně.

§Neděle 21.6.2020 – 12. neděle v me-
zidobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

§Středa 24.6.2020 – Slavnost Narození 
svatého Jana Křtitele.

§Neděle 28.6.2020 – 13. neděle v me-
zidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 
a 17.00 česky.

§Pondělí 29.6.2020 – Slavnost sv. 
Petra a Pavla, apoštolů.

§Pátek 3.7.2020 – svátek sv. Tomáše, 
apoštola; první pátek v měsíci.

§Neděle 5.7.2020 – Slavnost sv. Cyrila, 
mnicha, a Metoděje, biskupa; 6.30 
a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky; 
první svaté přijímáni našich dětí. 

§V měsíci červnu slavíme pobožnosti 
k Božskému Srdci Páně – v neděle 
v rámci adorace před večerní mší 
svatou, v týdnu po večerní mši svaté.

§Každou neděli půl hodiny před ve-
černí mší svatou je adorace Nej-
světější Svátosti Oltářní a svátostné 
požehnání.

§Poslední neděli v měsíci – Mariánské 
večeřadlo. 

§Každý 28. den v měsíci se modlíme 
spolu s ostatními farnostmi v naší 
zemi za český národ.

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

Nedělní liturgie
v červnu

Pořad bohoslužeb v červnu

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Apoštolát modlitby
červen 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 

Cesta srdce

Modleme se, aby ti, kdo trpí, skrze 

pronikavý dotek Ježíšova Srdce na-

lezli životní východisko.

Národní úmysl:

Za dar moudrosti pro studenty – ať 

pod ochranou bl. Hroznaty mladí na-

cházejí pravý smysl života a nechají 

se vést Duchem Svatým. 

Svatý Františku Xaverský, oroduj 

za nás!

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oro-

duj za nás!

§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 pát-
ku a pátků v postní době je výstav 
Nejsvětější Svátosti Oltářní s mod-
litbou Korunky k Božímu Milosr-
denství.
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