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Anděl jim řekl: „Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil 
Spasitel - to je Kristus Pán. To bude pro vás znamením: Naleznete děťátko zavinuté do plének a položené v jeslích.”

Lk 2,10-12

Nebojte se!
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Naši drazí čtenáři, 
po měsíční pauze k vám přicházíme s vá-

nočně-novoročním, resp. prosincovo-lednovým 
číslem našeho farního měsíčníku. Listopadový 
výpadek byl vynucen epidemiologickou situací 
v naší zemi, značně omezeným počtem účastníků 
bohoslužeb. Protože MOST je distribuován pouze 
v prostorách kostela, k většině z vás by neměl jak 
doputovat. Mrzí nás to, protože si dost zakládáme 
na tom, že již od roku 1994 časopis vycházel 
pravidelně každý měsíc, vlastně jsme na to tak 
trochu hrdí. Až ten letošní, velice divný, těžký rok 
nás přinutil k této výluce – v jarním období dvě 
čísla byla vydána pouze elektronicky, listopadové 
číslo vypadlo úplně a teď držíte ve svých rukou 
toto dvojčíslo. Prostě i na našem farním časopise 
se odráží těžká covidová doba, ve které snad 
nebylo nikoho v naší farnosti, našem městě, naší 
zemi, Evropě či ve světě, koho by nějakým méně 
či více bolestným způsobem nezasáhla. 

Dovolte, abych se s vámi podělil o jeden zá-
žitek během nákupu v jednom marketu. To jsem 
stál už u pokladny a za mne se postavila ma-
minka, která měla v nákupním vozíku usazenou 
malou holčičku. Paní si ale vzpomněla, že ještě 
musí pro něco odběhnout na prodejnu a poprosila 
mě, abych jí vozík s dítětem pohlídal. Myslel jsem 
si, že holčička bude bez maminky nesvá, ale na 
její tvářičce se objevil takový ten nádherný 
šibalský úsměv, kterým mě obdařila a který 
dokážou vykouzlit právě děti. Úsměv jsem 
samozřejmě opětoval, ale v tu chvíli mi došlo, že 
mám tvář zakrytou rouškou, a tudíž asi můj 
úsměv nevidí. A to byla chvíle, kdy jsem poprvé 
tak nějak velice intenzivně, skoro bolestně, pocítil 
omezení, která nošení roušek přináší. Doposud 
mi nevadilo ani tak zamlžování brýlí, někdy těžké 
dýchání, tahání gumiček za ušima apod., ale tuto 
zdánlivě bezvýznamnou příhodu, kdy jsem „u po-
kladny stál“, mám stále ve své mysli. 

Samozřejmě, prosím, neodvoďte si z těchto pár 
řádků, že patřím k těm radikálním odpůrcům 
roušek, kteří se bohužel nacházejí i v řadách vě-
řících, které jejich neposlušnost vůči nepopu-
lárním nařízením vlády vede i k neposlušnosti 
vůči pastýřům církve...

Za pár dní budeme vzpomínat Ježíšovo 
narození v Betlémě. V tuto chvíli nemůžeme ještě 
přesně vědět jak budou tyto oslavy probíhat 
v našem kostele – v jakém počtu nám bude 
dovoleno se sejít, zda budeme moci zpívat koledy 
a pastorely, jak oslavíme příchod nového roku? 
Církev, jakožto Kristovo tajemné tělo stojí na 
skále a během své existence již prožila nejednu 
bouři. Na jaře jsme zvládli dosud nemyslitelné – 
Velikonoční třídení bez společného slavení zele-
nočtvrteční mše svaté, bez velkopátečních 
obřadů, Boží hod bez slavnostní vigilie Zmrtvých-
vstání Páně… Tehdy jsme byli duchovně spojeni 
v modlitbách, nočním bdění… Možná to bude 
podobné i teď. Avšak – ať se děje cokoli, za-
chovejme si dobrou mysl, nenechme si zkalit 
radost z narození Spasitele a hlavně podle Jeho 
slov NEBOJME SE! Vždyť On přemohl svět!

Klidné, radostné a požehnané svátky Narození 
Páně i vše dobré v příštím, doufejme klidnějším 
roce, Vám přeje Stanisław Janczyk a celá re-
dakce MOSTu

Začal Rok svatého Josefa 
„Patris corde“ – apoštolský list papeže 

Františka věnovaný sv. Josefu

Milovaný otec, citlivý otec, poslušný a pří-
větivý, otec tvořivě odvážný, setrvávající ve stínu 
– těmito přívlastky charakterizuje papež Fran-
tišek sv. Josefa v apoštolském listu „Patris corde 
– Otcovským srdcem“, zveřejněným dne 8. pro-
since 2020 u příležitosti 150. výročí vyhlášení 
svatého Josefa za Ochránce všeobecné církve. 
Dekretem Quemadmodum Deus, podepsaným 
8. prosince 1870, přiřkl tento titul Mariinu 
snoubenci blahoslavný papež Pius IX. 

A papež František počínaje 8. prosincem 2020 
vyhlásil zvláštní rok věnovaný Ježíšovu pěstou-
novi. Svatý otec František ve svém apoštolském 
listu představuje svatého Josefa jako vzor skryté 
činorodosti. Svatý Josef nám připomíná, že 
všichni ti, kdo se zdánlivě skrývají nebo jsou 
v „druhé linii“, mají výjimečně činný podíl na 
dějinách spásy. Svatý Josef je otcem také 
v poslušnosti Bohu. Jeho přitakání Božímu plánu 
zachraňuje Marii a Ježíše a „učí činit vůli Otce“. 
Svatý Josef je také přívětivým otcem, který 
„přijímá Marii bez předběžných podmínek“. 
Mariin snoubenec je také tím, kdo v důvěře 
v Pána přijímá do svého života události, kterým 
nerozumí. Nepoddává se zklamání, nereaguje 
vzpourou, nechává stranou své úsudky, „neupa-
dá do trpné rezignace, nýbrž odvážně a statečně 
se nasazuje“. Jakoby nám Bůh skrze svatého 
Josefa opakoval „Nebojte se!“. Apoštolský list 
dále vyzdvihuje „tvůrčí odvahu“ svatého Josefa, 
která „umí měnit problém v příležitost a vždycky 
dává přednost důvěře v Prozřetelnost. Zdá-li se 
někdy, že nám Bůh nepomáhá, neznamená to, 
že nás opustil, nýbrž že důvěřuje nám a tomu, co 
můžeme navrhnout, vynalézt a najít“. Josef je 
nucen řešit rovněž běžné rodinné problémy, když 
se ocitl v Egyptě a musel zabezpečit život Svaté 
rodiny. Papež František představuje svatého 
Josefa jako patrona důstojnosti práce. Jako te-
sař, poctivě pracující na zajištění živobytí své 
rodině, nás učí také „hodnotě, důstojnosti a ra-
dosti“ plynoucí z toho, že můžeme jíst chléb, 
který je plodem naší práce. Papež František dále 
píše, že „Otcem se člověk nerodí, nýbrž stává“. 
Nejde o to přivést dítě na svět, nýbrž přijmout je 
a pečovat o ně. V dnešní společnosti však na-
neštěstí jakoby „děti byly sirotky“, často se jim 
nedostává otce, který by synovi předával 
zkušenost života a reality. Otec nemá své děti 
zadržovat, věznit, vlastnit, ale uvádět je do 
schopnosti rozhodovat, užívat své svobody a hle-
dat řešení. A nakonec v apoštolském listu „Patris 
corde“ prozrazuje papež František také jeden 
detail o své osobní blízkosti ke svatému Josefu. 
Již více než čtyřicet let denně recituje modlitbu 
převzatou z modlitební knížky ženské kongre-
gace Ježíše a Marie, vydané v 19. století. Jak 
dodává, vyjadřuje úctu a důvěru, ale také „určitou 
provokaci“: „Ať mi neříkají, že jsem tě vzýval 
nadarmo, a poněvadž s Ježíšem a Marií můžeš 
všechno, ukaž mi, že tvoje dobrota je tak velká 
jako tvoje moc.“

Svatý Josefe, oroduj za nás!

Podmínky k získání daru odpustků v Roce sv. 
Josefa

„Dar zvláštních odpustků” spojených s Rokem 
sv. Josefa oznamuje dekret Apoštolské peni-
tenciárie. Dar plnomocných odpustků lze získat 
za obvyklých podmínek, mezi které patří svá-
tostná zpověď, svaté přijímání a modlitba na 
úmysl Svatého otce. Věřící musejí odmítnout 
veškerou zálibu v hříchu a zúčastnit se akcí 
spojených s Rokem sv. Josefa při příležitostech 
určených Apoštolskou penitenciárií.

Dekret připomíná, že sv. Josef byl mužem 
modlitby, který také dnes všechny zve k pro-
hloubení vztahu s Otcem, dovolujícímu roz-
poznat Jeho vůli v životě. Plnomocné odpustky 
může získat ten, kdo se nejméně na 30 minut 
zastaví v rozjímání nad modlitbou Otče náš nebo 
se zúčastní duchovních cvičení či jednodenního 
soustředění zahrnujícího meditaci nad postavou 
Mariina snoubence.

Sv. Josef byl spravedlivým mužem střežícím 
hluboké tajemství svého srdce. Pomáhá obje-
vovat hodnotu ticha a poctivosti v plnění kaž-
dodenních povinností. Také ti, kdo během tohoto 
roku po jeho příkladu vykonají skutek tělesného 
či duchovního milosrdenství, mohou získat 
plnomocné odpustky.

Nejdůležitějším rysem Josefova povolání byl 
úkol střežit Svatou rodinu z Nazareta. Aby 
všechny křesťanské rodiny pocítily pozvání 
vytvářet atmosféru jednoty, lásky a modlitby, je 
dar plnomocných odpustků rozšířen také na 
rodiny nebo snoubence, kteří se společně modlí 
růženec.

Papež Pius XII. zavedl 1. května 1955 svátek 
sv. Josefa Dělníka s poukazem na důstojnost 
práce a s úmyslem inspirovat sociální život a zá-
kony, založené na rovném rozdělení práv a po-
vinností. Plnomocné odpustky budou moci získat 
také ti, kdo svěří svou každodenní práci 
sv. Josefovi.

Sv. Josef je rovněž patronem lidí v ne-
bezpečných situacích, trpících, donucených 
k útěku a osamocených. Apoštolská penitenciárie 
oznamuje možnost získat plnomocné odpustky 
také pro ty, kdo se pomodlí litanie ke sv. Josefu 
nebo jakoukoli jinou modlitbu ke sv. Josefu, podle 
vlastní liturgické tradice, na úmysl proná-
sledované církve a za posilu pro křesťany 
vystavené různým formám útlaku. Jako zvláště 
vhodné příležitosti získání plnomocných odpust-
ků se zmiňují svátky ke cti sv. Josefa, tedy 19. 
března a 1. května, ale také svátek Svaté rodiny, 
Neděle sv. Josefa podle byzantské tradice, 
19. den každého měsíce a každá středa, která je 
v latinské církvi tradičně zasvěcená sv. Josefu.

V současném kontextu sanitárního ohrožení je 
dar plnomocných odpustků rozšířen zejména na 
staré lidi, nemocné, umírající a ty, kteří nemohou 
vycházet z domova. Podmínkou v těchto pří-
padech je odmítnutí záliby v hříchu, úmysl dostát 
všem stanoveným podmínkám, jakmile to situace 
dovolí, a modlitba ke cti sv. Josefa spojená 
s obětí vlastního utrpení.

Zdroj: www.cirkev.cz 
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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! 

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)

Ojciec Mariusz Radaczyński z powrotem w Polsce
W czasie wakacji do naszej parafii zawitał 

w gości Ks. Mariusz Radaczyński, który podczas 
mszy świętej w naszym kościele niejako 
symbolicznie zamknął czesko-morawski rozdział 
w swej posłudze kapłańskiej. Dokładnie jak 
powiedział: „W Trzyńcu zaczynałem w waszym 
kraju, w Trzyńcu też kończę“. Oto bowiem Ojciec 
Mariusz Radaczyński po 26 latach na Morawie 
wraca do ojczystej Polski. Przy tej okazji zadałem 
Ojcu Mariuszowi kilka pytań. 

MOST: Początkiem lipca 1995 roku Ojciec 
opuścił parafię trzyniecką po pierwszym roku 
kapłaństwa w naszym kraju. Dokąd prowadziły 
dalsze kroki? 

O. Mariusz Radaczyński: Szczęść Boże! Ser-
decznie pozdrawiam wszystkich parafian z mojej 
pierwszej placówki kapłańskiej w Trzyńcu. Być 
może jeszcze niektórzy pamiętają młodego wtedy 
jeszcze wikarego, który zaraz po święceniach 
w 1994 roku przyjechał do waszego miasta. Ale 
dla tych młodszych oraz nowych mieszkańców – 
parę słów przedstawienia. Po urodzeniu nadano 
mi imię Mariusz, a przy chrzcie dodali jeszcze – 
Jacek. Pisał się pamiętny rok 1968, a było to 
w Kluczborku. Po ukończeniu Technikum Mecha-
nicznego rozpoznałem Boży głos, który mnie 
powołał do swej służby. Wstąpiłem więc do 
Seminarium Duchownego w Nysie w naszej 
diecezji opolskiej. Spodziewałem się wtedy, że po 
skończeniu będę pracował jako ksiądz w diecezji 
opolskiej. Ale Pan Bóg jakby powiedział: nie tak 
szybko. Pod koniec 3 roku pojawił się u nas 
ówczesny ołomuniecki biskup František Vaňák, 
który poprosił o pomoc duszpasterską. Wtedy 
poczułem znowu wołanie Ducha św. i ze zgodą 
naszego biskupa Alfonsa Nossola, wraz z kilkoma 
kolegami (m.in. Mirkiem Kazimierzem) wyruszy-
liśmy do południowych sąsiadów. Zaczął dla nas 
czas żmudnej (ale czasami i wesołej) nauki na 
Teologické fakultě w Olomouci. Po skończeniu 
byłem święcony na diakona i posłany na roczną 
praktykę do Kyjova. W czerwcu 1994 roku z rąk 
arcybiskupa Jana Graubnera przyjąłem święcenia 
kapłańskie. Wyjątkowe było, że wprawdzie święcił 
mnie w swej katedrze ołomuniecki biskup, ale 
ciągle należałem do diecezji opolskiej (nazywa 
się to inkardynacją) a do Ołomuńca byłem 
pożyczony na parę lat. Dla jednych parę znaczy: 
2 lub 3, w moim przypadku przeciągnęło się to na 
26 lat. Bardzo mile wspominam na rok, gdy pod 
„skrzydłami” księdza proboszcza Franciszka dane 
mi było służyć u was. Do dziś pamiętam jego 
hasło: „Šéfa máš ve Svatostánku“. Po roku od 
arcybiskupa przyjąłem dekret, który mi wyznaczył 
4 parafie: Rokytnice u Přerova, Brodek u Přerova, 
Citov a Pěnčice. W takich właśnie chwilach 
realizuje się posłuszeństwo wobec biskupa, które 
każdy ksiądz przyrzeka biskupowi przy świę-
ceniach. Na początku było dla mnie, jako 
chłopaka z miasta, ciężko przyzwyczaić się do 
wioskowego życia. Ale także tutaj spotkałem 
wspaniałych i ofiarnych ludzi i stosunkowo szybko 
przystosowałem się do tych warunków: do 4 Mszy 
św., nauki religii na 4 szkołach i 3 plebaniach. 

Zwłaszcza niezapomniany był rok 1997: bardzo 
mocno wyrył się w mej pamięci - gdy wraz 
z mieszkańcami Rokytnicy i Citova walczyliśmy 
z powodzią i jej następstwami. Oprócz tego, była 
mi też przydzielona opieka nad młodzieżą całego 
dekanatu - obejmowało to pomoc przy organizacji 
różnych spotkań dekanalnych i diecezjalnych. 
Moją specjalnością były wakacyjne obozy dla 
dzieci i młodzieży, które w każdym roku udawało 
się zorganizować. Ufam, że im to pomogło nie 
tylko zaprzyjaźnić się, ale także w drodze do 
Pana Boga. Po 11 latach, gdy już trochę 
wyczułem mentalność Hanaków, biskup mnie 
wezwał i powiedział, że chce mnie przenieść do 
innych parafii w dekanacie Konice, w którym 
potrzebują kapłana dla młodzieży. Pozbierałem 
więc parę swoich kufrów i przeprowadziłem do 
Pteni. Oczywiście były dołączone jeszcze 2 pa-
rafie: Stinava i Stražisko. Specyficzne było, że 
każdą z nich przejmowałem od innego probosz-
cza. Stopniowo udało mi się je scalić (oczywiście 
przez dzieci i młodzież). Wierzcie mi, że po 
dalszych 14 latach służby, pożegnanie nie było 
łatwe. Na pewno dla nas wszystkich rok 2020 
będzie rokiem ciężkim. Głównie z jednego 
powodu – koronavirus. Dla mnie osobiście jest to 
czas dalszej, wielkiej życiowej zmiany. Wierzę, że 
Boże vnuknutí (piękne czeskie słowo) nie było 
tylko jednorazowe – u Maryi, ale odzywa się też 
w naszych sercach. Te Boże znaki odzywały się 
z różnych stron. Był to list obecnego opolskiego 
biskupa Andrzeja Czaji, który pisał o braku księży 
w naszej opolskiej diecezji. Na pewno inspiracją 
była także uwaga jednego z moich kolegów, że 
również dla swej rodzinnej diecezji miałbym coś 
zrobić. Od swojego srebrnego jubileuszu więc 
zacząłem się nad tym poważnie zastanawiać a na 
koniec odpowiedziałem Bogu: Panie, połowę 
kapłańskiego życia służyłem w Czechach, jeśli 
taka jest Twa wola - druga połowa będzie 
w Polsce.

MOST: Więc Ojciec wraca do Polski. Rozu-
miem powód, ale proszę powiedzieć nam coś 
więcej o swym nowym miejscu służby … 

O. Mariusz Radaczyński: Na pytanie wielu - 
„Dlaczego odchodzę?“ – odpowiadam: nie odcho-
dzę - ale wracam. Teraz poznaję sens mądrości: 
Pan Bóg ma poczucie humoru. Wkracza do tych 
naszych planów i zmienia to, czegoś my się 
spodziewali (tu się kłaniają uczniowie z Emauz). 
Przy wstępnej rozmowie w opolskiej kurii prosiłem 
biskupa o 1 rok przejściowy, abym się mógł 
„przestawić”- przyzwyczaić. Wbrew pozorom nie 
jest to takie łatwe. Biskup więc, wypełnił moją 
prośbę i 26 sierpnia wręczył mi dekret do … 
katedry w Opolu na rezydenta (to znaczy pomoc-
nika proboszcza). Ale tu pojawił się problem. 
Wbrew pozorom nie polegał na tym, że ja - po 25 
latach „proboszczowania”, musiałbym teraz po-
słuchać rozkazów innego szefa. Ale poradźcie mi: 
- jak tysiąc różnych moich rzeczy wepchać do 
2 małych pokojów. Problem rozwiązał się sam. Po 
5 dniach odezwał się znowu telefon od biskupa - 
czy jestem gotowy przyjąć jedną parafię, która się 
w międzyczasie uwolniła? I w ten sposób, kto 
mnie nie zdążył odwiedzić w Opolu, będzie teraz 
mile witany w… Chocianowicach (które są odda-
lone od Kluczborka o całych 5 km). Jest to 
wprawdzie tylko 1 parafia ale od początku cze-
kają mnie remonty na plebanii (normalka). Oprócz 
tego – 17 godzin religii, w tym 3 w przedszkolu. 
Jak więc widać obowiązków jest tyle, że długo 
trwało, nim zdążyłem napisać do Waszego Mostu. 

MOST: Jak ocenia Ojciec to co było i co 
jeszcze oczekuje w latach następnych? 

O. Mariusz Radaczyński: Jak ocenić tych 26 
lat? Czasami się zastanawiam: Kde domov můj? 
Ktoś kiedyś powiedział: Kto poznał inny język, to 
tak jakby poznał nowy świat. Całe dotychczasowe 
życie wierzyłem, że wszyscy jesteśmy w Bożych 
rękach. A moim życiowym mottem jest to opowia-
danie: Przy miejskiej bramie siedział mędrzec, 
który obserwował ludzi, wchodzących do miasta. 
Jeden młody przybysz zapytał go: - Jacy ludzie 
mieszkają w tym mieście? – A jacy ludzie miesz-
kali w mieście, z którego przychodzisz? – odparł 
starzec. – Wszyscy tam byli źli i dlatego odsze-
dłem - powiedział młodzian. – No to w naszym 
mieście żyją tacy sami ludzie. Za godzinę 
wchodzi do miasta inny chłopak i zadaje podobne 
pytanie, na które stary człowiek też odpowiedział 
pytaniem – A jacy ludzie byli w twoim mieście? - 
W moim mieście żyli dobrzy ludzie i żal mi było 
ich opuszczać - powiedział chłopak. – I w naszym 
mieście spotkasz ludzi podobnych do nich - 
odpowiedział mędrzec. 

Nie zależy od miejsca, nie zależy od innych, 
ale zależy to od nas samych. Potwierdzam, że 
w moim życiu na razie to się spełniło i tego 
samego Wam życzę.

MOST: Dziękujemy za ciekawe i mądre słowa 
i życzymy obfitości dóbr Bożych w przyszłości!

Przygotował Marian Kozok
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Pokračování ze str. 3

Po stopách Jana Pavla II. 
V neděli dopoledne 27. září se na 

náměstí Svobody v Třinci chystala akce 
„Srdce Evropy“, sluníčko se prodíralo me-
zi mraky a více jak padesát poutníků 
z Třince a okolí se vydalo po stopách 
svatého Jana Pavla II. 

Nejdřív jsme samozřejmě zamířili do 
Wadovic, do města, kde se 18. května 
1920 Karol Wojtyła narodil. Mohli jsme 
si prohlédnout místa, kde prožil dětství 
a dospívání. Pomodlit se v nádherné 
bazilice, kde často hledal útěchu u Panny 
Marie, když v osmi letech ztratil matku. 
Jak hluboko v srdci měl toto místo, mů-
žeme vidět z Jeho slov: „Z głęboką czcią 
całuję próg domu Bożego – wadowickiej 
fary, a w niej chrzcielnicę, przy której 
zostałem wszczepiony w Chrystusa 
i przyjęty do wspólnoty Jego Kościoła. 
W tej świątyni przystąpiłem do pierwszej 
spowiedzi i komunii św. Tu byłem 
ministrantem. Tu dziękowałem Bogu za 
dar kapłaństwa (...). Ile dobra, ile łask 
wyniosłem z tej świątyni i z tej parafialnej 
wspólnoty, wie jedynie Ten, który jest 
Dawcą wszelkich łask.” (św. Jan Paweł II, 
16 czerwca 1999 w Wadowicach)

Po duchovním zážitku nesměl chybět 
samozřejmě i ten kulinářský. Wadovice 
jsou vyhlášené svými speciálními zákusky 
(dva pláty těsta naplněné krémem) a vět-
šina z nás tomuto pokušení neodolala. 

Naším dalším cílem byla Kalwaria 
Zebrzydowska, protože zde Svatý Otec 
Jan Pavel II. jezdil jako dítě se svým 
otcem, ale také jako kněz, biskup i papež. 
Před obrazem Panny Marie si vyprošoval 
odpovědi na své otázky, řešil problémy 
a čerpal sílu. Myslím, že mnoho z vás toto 
výjimečné místo, založené na počátku 
XVII. století, již navštívilo. Pamatuji si, 
že už před třiceti, čtyřiceti lety, kdy se na 
organizaci poutí ve farnosti podíleli i mí 
rodiče, byla Kalwaria častým cílem. 
Dominantou je barokní bazilika, ve které 

je umístěn zázračný obraz „Matki Bożej 
Kalwaryjskej“, klášter a množství kaplí, 
které jsou vkomponovány do nádherné 
přírody a tvoří tzv. cestičky (dróżki kal-
waryjskie). Celý areál byl vybudován pod-
le vzoru Křížové cesty Pána Ježíše v Je-
ruzalémě. Je to tedy kopie Jeruzalémské 
Kalvárie s kaplemi pro rozjímání o Ježí-
šově utrpení a o tajemstvích z života 
Panny Marie. O areál se starají bratři 
františkáni, kterým se v Polsku říká ber-
nardyni. V současné době je zde asi 80 
mnichů a jeden z nich nás bazilikou 
i částí kláštera provedl a velice obšírně 
o všem povykládal. Dozvěděli jsme se 
řadu zajímavých věcí, prohlédli si velikou 
maketu celého areálu, a také pokoj, kde 
Jan Pavel II. odpočíval při jeho návště-
vách. 

Jelikož jsme v areálu kláštera byli uby-
továni, měli jsme dostatek času všechno 
si prohlédnout nebo se účastnit mše sva-
té. Po výborné večeři jsme se shromáždili 
před zázračným obrazem Panny Marie, 
abychom byli účastni společné modlitby 
růžence. Ve 21.00 hod. se obraz zakryl, 
ale náš program ještě nekončil. Za půl 
hodiny jsme vyráželi vyzbrojeni baterka-
mi a čelovkami na Křížovou cestu. Cestu 
jsme přizpůsobili tomu, že mezi námi byli 
jak lidé starší, tak spousta dětí a mládeže, 
a proto jsme nešli daleko. I tak to byl pro 
nás všechny velký zážitek, umocněn krás-
nými slovy Křížové cesty vztahující se 
k dnešní „koronavirové době“. Všichni 
jsme se ve zdraví vrátili do kláštera a plni 
dojmů, ale také unavení po celém dni, 
jsme spěchali do postelí, protože již 
v 7 hodin ráno nás v jedné z kaplí čekala 
mše svatá. Mši svatou sloužil Otec 
Adrian, který byl s námi a protože bylo 
28. září, nechyběl nakonec ani Svato-
václavský chorál. Po snídani jsme se roz-
loučili s tímto místem naplněným mod-
litbou a zamířili směr Kraków. 

Dopoledne bylo naším cílem Centrum 
Jana Pavla II. Bylo postaveno v místech, 
kde stávala fabrika Solvay a kde v době 
2. světové války pracoval Karol Wojtyła 
jako dělník. Základní kámen posvětil pa-
pež Benedikt XVI. při návštěvě Polska 
v roce 2006. Sanktuárium je ve tvaru 
osmiúhelníku a je dvouposchoďové. Ve 
spodní části je ve středu mramorový oltář 
se skleněnou vitrínou obsahující krev sva-
tého papeže. Tato hlavní kaple je obklo-
pena množstvím menších kaplí s nádher-
nou výzdobou a každá z nich je něčím 
výjimečná. Ve spodní části je pološero 
a klid. Ideální místo k modlitbě. Horní 
kostel je pro změnu prostorný a jasný 
a stěny jsou pokryty mozaikami. Celý 
prostor působí nadpozemsky. Co mě vel-
mi oslovilo, byla sutana se zaschlou krví, 
která je zde vystavena a kterou měl Jan 
Pavel II. oblečenou 13. května 1981 při 
atentátu. 

Součástí areálu je také muzeum Jana 
Pavla II., které jsme navštívili a dozvěděli 
jsme se opět celou řadu zajímavých 
informací a viděli mnoho fotografií 
a předmětů spojených s osobou papeže. 

Odpoledne nás čekalo Sanktuarium 
Božího milosrdenství v Łagiewnikach. 
Místo, dle slov Jana Pavla II., které si 
vybral Bůh, aby zde lidé zakoušeli Jeho 
přítomnost a Jeho milosti. Místo spojené 
s postavou sestry Faustyny, kde k ní Ježíš 
mnohokrát přicházel, aby nabízel své mi-
losrdenství všem, kteří ho hledají. 

Rozvoj kultu Božího milosrdenství po 
kanonizaci sestry Faustyny vyžadoval 
stavbu nového kostela. V roce 1997 Jan 
Pavel II. posvětil základní kámen pochá-
zející z Golgoty. Při své poslední návštěvě 
Polska v roce 2002 novou svatyni po-
světil a odevzdal zde celý svět Božímu 
milosrdenství. Basilika je ve tvaru lodi, je 
velice prostorná a vzdušná. V dolní části 
je pět kaplí, o jejichž výzdobu se podělily 
různé země. My jsme se sešli v kapli 
Panny Marie Sedmibolestné, jejíž výzdo-
bu financovalo Slovensko. Jedna z řádo-
vých sester nám povyprávěla o sestře 
Faustyně a hlavně o poselství Boží lásky. 
O tom, jak Bůh touží, abychom čerpali 
z Jeho nekonečného milosrdenství. Ježíš 
řekl sestře Faustyně: „Toužím, aby první 
neděle po Velikonocích byla svátkem 
Milosrdenství. Toužím, aby svátek Milo-
srdenství byl útočištěm a úkrytem pro 
všechny duše a zvlášť pro ubohé hříšníky. 
V tento den je otevřeno nitro mého mi-
losrdenství, celé moře milostí vylévám do 
duší, které se ke zdroji mého milosrden-
ství přiblíží. Duše, která přijme svátost 
smíření a svaté přijímání, dosáhne úpl-
ného odpuštění vin a trestů. V tento den 
jsou otevřena všechna stavidla Boží, 
skrze něž proudí milosti. Ať se žádná 
duše nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její 
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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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Betlémské světlo
Až budete číst tyto řádky farního 

měsíčníku MOST, v neděli 20. prosince, 
bude již prostor farní kanceláře ozařovat 
Betlémské světlo.

Letošní celkový dovoz, až ze samotné 
jeskyně Narození Páně, byl velice kom-
plikovaný a náročný. Vše zapříčinil, když 
se před rokem v listopadu poprvé objevil, 
tichý, neviditelný a zákeřný koronavirus. 
Za přísných podmínek a navzdory za-
vírání hranic a kostelů zahájili organizá-
toři z Rakouska připravovat tradiční 
mírovou kampaň „Světlo míru“. Protože 
kvůli omezením nebylo možné nomino-
vat žádné hornorakouské dítě na cestu do 
Svaté země, zapálila a předala zářící vá-
noční symbol devítiletá Maria Khoury 
z Betléma. Studentka z křesťanské rodiny 
se tohoto úkolu ujala s velkou radostí: 
„Moje rodina a já jsme velmi hrdí na to, 
že můžeme být součástí letošní rakouské 
vánoční tradice“. Kameraman Walid 
Kamar z Jeruzaléma, jehož rodina se této 
akce účastní od samého začátku, přinesl 
„ORF Světlo míru z Betléma“ do Tel 
Avivu. Zde s podporou Daniely Epsteino-
vé z cestovní společnosti Sar-El Tours ho 
předali bezpečnostnímu leteckému dů-
stojníkovi Austrian Airlines Wolfgangu 
Kerndlerovi. Ve speciální ohnivzdorné 
lampě bylo dopraveno do Rakouska, kde 
jej v pondělí 16. listopadu převzal 
regionální guvernér Thomas Stelzer a re-
gionální ředitel ORF Kurt Rammerstorfer 
v regionálním studiu ORF Horní Ra-

kousko v Linci. Ve středu 25. listopadu 
bylo v ORF programu „Světlo ve tmě“. 
V dalších dnech putovalo do evropského 
parlamentu a také bylo předáno papeži 
Františkovi.

V sobotu 12. prosince místo meziná-
rodního setkání skautských delegací pro-
běhla prostřednictvím online přenosu 
ekumenická bohoslužba v Salzburgu. 
Vlastní předávání plamínku se pak usku-
tečnilo v neděli 13. prosince na hranič-
ním přechodu Drasenhofen – Mikulov, 
odkud putovalo do Brna. Následující so-
botu, 19. prosince pak proběhl rozvoz 
Betlémského světla po celé naší vlasti. 
Kurýři na jednotlivých stanicích připalo-
vali všem zájemcům jejich lucerničky 
a předávali i poselství „Mír překonává 
hranice“ – motto letošního rozvozu. Do 
Bohumína ho dopravili brněnští skauti 
a východní region už tradičně zajišťovali, 
až do Mostů u Jablunkova, naši členové 
ze střediska Hraničář. Na zpáteční cestě 
do Třince se pak ještě zastavili na farních 
úřadech v samotných Mostech, Jablun-
kova a u sester Alžbětinek. Poutní šta-
fetovou cestou doputoval kolem poledne 
do farní kanceláře křehký, třepotající se 
plamínek. Tady prozatím svou cestu pro 
mnohé zájemce ukončil.

S ohledem, že se do vydání tohoto čísla 
přesně nevědělo, jaká budou opatření 
a nařízení vlády, a nevíme, jaká bude 
možnost si Betlémské světlo odnést po 

slavnostní mši svaté o Štědrém dni, na-
bízíme možná místa k odpálení. Na far-
ním úřadě je tato možnost v předsálí od 
neděle 20. prosince do středy 23.prosin-
ce, respektive až čtvrtka v době od 9:00 – 
17:00. V pondělí 21.12. pak u vrátnice 
Magistrátu města, tady dle úředních 
hodin. Ve středu 23. 12. pak na dvou 
místech, první v květinářství Květinka 
u Danky od 10:00 do 15:00, ulice Poš-
tovní 171, odpoledne pak i ve skautské 
klubovně na Terase, ulice Beskydská 1140 
(Třinecká obchodní akademie TRIA), od 
15:00 do 17:00. Naše klubovna je v zad-
ním traktu, vstup brankou. Betlémské 
světlo se dopraví i do sousední obce 
Vendryně, kde si je také možnost na 
obecním úřadě odpálit lucerničku v pon-
dělí 21. prosince v době od 12:00 do 
17:00.

Nechť nás naplní a provází láskou tento 
malý plamínek, ale také ať v nás rozžehne 
touhu po našem Stvořiteli, abychom sami 
šířili pokoj, mír a radost, aby se nikdo 
necítil sám, opuštěn. Předejte a šiřte mezi 
blízkými i mezi těmi, kteří teprve hledají 
a tápou. Požehnané, milostiplné Vánoce, 
a zůstávejme zdrávi po všech stránkách. 
Nepodléhejme falešným prorokům, kteří 
v současné době zneužívají důvěry těch, 
kteří jim slepě věří a nehledají Toho, 
který se pro nás narodil a obětoval se za 
nás. Gloria in excelsis Deo.

Kivi

hříchy byly jako šarlat.“ (Deníček 699)

V tento den nám Ježíš dává příslib 
úplného odpuštění vin a trestů, čili stejné 
milosti, které dostáváme ve svátosti křtu 
a je pouze na nás, zda tento dar využije-
me. 

Ve tři hodiny jsme se v bazilice po-
modlili Korunku k Božímu milosrdenství. 
Pán Ježíš touží, aby každý den byla 
uctěna chvíle, kdy umíral na kříži. Přeje 
si, abychom v této hodině rozjímali o jeho 
bolestném utrpení, máme velebit a osla-
vovat Boží milosrdenství a pro zásluhy 
Kristova utrpení prosit o potřebné mi-
losti pro nás i pro celý svět, zvláště pro 
hříšníky. Je to hodina, v níž, jak Pán Ježíš 
slíbil: „vyprosíš pro sebe i pro jiné 
všechno. Nic neodmítnu duši, která mě 
prosí pro mé utrpení.“

Po modlitbě nám sestra ukázala areál 
kláštera a místa, kde sestra Faustyna 
bydlela, pracovala a psala Deníček. Mohli 
jsme si také prohlédnout repliku její cely.

Jak jinak zakončit toto krásné putování 
než v kapli při originále obrazu Božího 
milosrdenství. Jeho původ je spjat s vizí 
sestry Faustyny v Płocku 22. února 1931, 
během níž Kristus vyjádřil přání, aby byl 
takový obraz namalován a opatřen slovy: 

Ježíši důvěřuji Ti. Z probodeného srdce 
tryskají dva paprsky: červený a světlý. Na 
otázku co znamenají, Pán Ježíš vysvětlil: 
„Světlý paprsek znázorňuje vodu, která 
duše ospravedlňuje, červený paprsek 
představuje krev, která je životem duší“… 
Tyto dva paprsky vytryskly z nitra mého 
milosrdenství tehdy, když mé umírající 
srdce bylo na kříži otevřeno kopím. 
(Deníček 299) Jinými slovy, paprsky 
představují svátosti, svatou církev zroze-
nou z probodeného Kristova boku a dary 
Ducha svatého, jejichž biblickým sym-
bolem je voda. Obraz má plnit funkci 
nádoby k čerpání milostí a znamení, kte-
ré věřícím připomíná nutnost důvěry 
k Bohu a milosrdenství k bližním. 

V tichu každý z nás ještě jednou, 
s důvěrou v Boží milosrdenství, prosil za 
naše rodiny, naši farnost, naši vlast i ce-
lou zemi. 

V 17 hodin nás čekal odjezd domů a dí-
ky Pánu Bohu jsme se všichni v pořádku, 
ve zdraví a bohatší o krásné duchovní 
zážitky vrátili domů. 

Chtěla bych moc poděkovat všem 
účastníkům poutě za krásné společenství 
a disciplinovanost. Otci Adrianovi, že se 
vzorně staral o své ovečky, ale hlavně 
bych chtěla poděkovat organizátorům. 

Wieslaw Wania a Tomáš Kyvalský se 
zhostili tohoto nelehkého úkolu (zvlášť 
v současné situaci) naprosto bravurně. 
Vše bylo perfektně zajištěno, včetně 
prohlídek, ubytování, stravování i dezin-
fekce. Navíc akce byla i finančně podpo-
řena z rozpočtu Funduszu Rozwoju 
Zaolzia. Ještě jednou za všechny účastní-
ky poutě velké Pán Bůh zaplať! 

Pokud jste někdo na Kalwarii Zebrzy-
dowské, v Centru Jana Pavla II. nebo 
v Łagiewnikach nebyli, určitě si tam za-
jeďte. Pokud by tady chtěl někdo strávit 
i více dnů, všude je možno si domluvit 
i ubytování. 

2. dubna 2005 v 21.37 hodin, o slav-
nosti Božího milosrdenství, Jan Pavel II. 
umírá. Tedy právě o svátku, který o pat-
náct let dříve sám ustanovil pro celou 
církev. „Světlo Božího milosrdenství (…) 
bude svítit na cestu lidem třetího mi-
lénia,“ prohlásil papež Jan Pavel II. 
v roce 2000 při vyhlášení nové slavnosti. 
A o svém působení na Petrově stolci řekl: 
„Poselství o Božím milosrdenství utvá-
řelo určitým způsobem obraz mého pon-
tifikátu.“ 

Svatý Jane Pavle II. oroduj za nás. 

Hana Worková
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Náš cíl je Nebe, domov věčného Otce

12.12.2020 nás zasáhla smutná a ve-
lice nečekaná zpráva, že zemřel Mons. 
Adam Rucki, biskupský vikář 

8. ledna by Otec Adam oslavil kulaté 
jubileum. U této příležitosti jsem ho na 
začátku prosince poprosila o rozhovor. 
Mimo jiné v něm říká: „Náš cíl je Nebe, 
domov věčného Otce“. Netušila jsem, že 
v době, kdy rozhovor vyjde, Otec Adam 
už svého cíle dosáhne. Vzpomněla jsem 
si na píseň, kterou měl velmi rád, 
a často zaznívala při adoracích. Možná, 
že si na ni Otec Adam vzpomněl i při 
setkání tváří tvář s Tím, kterého tolik 
miloval.

Pan naprzeciw wyszedł mnie, 

ręce swe wyciągnął. 

W serce spojrzał i poznał mnie, 

przygarnął mnie całego. 

Moje serce Jemu zaufało, 

Moje serce raduje się, 

Pieśnią moją Go sławię, 

Boga i Pana mojego. 

Přinášíme zřejmě poslední rozhovor, 
který Otec Adam někomu poskytl. 

pro péči 
o duchovní povolání, spirituál kněží 
a exercitátor. Otec Adam byl muž 
velkého srdce, plný víry, lásky a ra-
dosti. Měli jsme to štěstí, že v roce 1978 
přišel jako kaplan do Třince. Byla to 
doba tvrdé totality, ale z něho sálala 
neskutečná Boží energie a my jsme 
toužili poznat Zdroj takových milostí. 
Při mších svatých a adoracích, které 
trvaly často i dlouho do noci, se měnily 
naše životy, protože jsme pocítili Boží 
blízkost. 

Odpočinutí věčné dej mu Pane a světlo 
věčné ať mu svítí, ať odpočívá v pokoji. 
Amen. 

Otče Adame, letošní rok pro mnohé 
z nás není jednoduchý. Po první vlně 
epidemie na jaře se nyní musíme opět 
vyrovnávat s neustálou hrozbou náka-
zy, dodržovat různá nařízení, musíme 
nosit roušky a nemůžeme se setkávat se 
svými blízkými tak, jak bychom si přáli. 
Byl ochromen život ve farnostech a bo-
hoslužby jsme mohli sledovat u tele-
vizních obrazovek. 

Jak Vy osobně prožíváte toto nelehké 
období a našel jste si na něm i něco 
pozitivního? 

Celý svět zakouší velké exercicie, věřící 
i nevěřící. Díky epidemii mnozí pocho-
pili, že nejsou bohy, ale pouze křehkým 
stvořením, které může být odvoláno 
kdykoli svým Stvořitelem. Tento zvláštní 
rok pokládám za jeden velký advent – 
příchod. Advent vyžaduje ticho. Měli 
jsme více času na modlitbu, duchovní 
četbu a adoraci. To nám pomohlo ještě 
více prohlubovat důvěrný vztah s Je-
žíšem. V našem křesťanském životě je 
nejdůležitější vztah s milujícím Bohem. 
Kdo miluje a je milován, čte přání 
v očích milované bytosti a všechno je 
snadné. Bůh k nám přichází v tichu noci 
do betlémské jeskyně jako Dítě, které 
vztahuje ručičky ke každému člověku, 
usmívá se třeba i na zločince, nic si 
o něm nepomyslí. Dává nám čas, který 
nám závidí světci v nebi. Oni už čas 
nemají, ale my ho můžeme proměnit na 
lásku. Až Děťátko doroste, my budeme 
proměněni Jeho milostí. Kdo miluje, 
vždy přichází tiše, jako maminka při-
chází po špičkách k postýlce spícího 

děťátka, aby natáhla přikrývku. Stejně 
tiše přichází k nám náš Spasitel na 
modlitbě, ve Slově i na oltář, aby nás pro-
měňoval svojí láskou. Můžeme říci, že 
tento zvláštní rok byl dobou milosti.

V listopadu jste měl mši svatou na 
televizi Noe a v kázání zazněla výzva, 
abychom se nebáli. Řekl jste, že se těšíte 
na setkání s Pánem a jste na toto set-
kání připraven. Máte pro nás radu, jak 
se nebát smrti a zcela se odevzdat do 
rukou Božích? 

Svatá Terezie veliká každý večer vy-
jádřila radost, že zase je blíže příchodu 
Ježíše, kterého tolik milovala. Kdo milu-
je, ten se nebojí. Může se bát milující 
dívka odejít z domova, aby byla se 
svým milujícím snoubencem? Pohanský 
strach není na místě u věřícího křesťana. 
Když se bojí, nepochopil naši víru. Buď 
je to samospasitelný člověk, který spo-
léhá pouze na svoje skutky nebo mu 
schází důvěra. Malá Terezka spolu se 
sestrou Faustynou jednohlasně říkají: 
„Žádný těžký hřích tak nezraňuje Boží 
srdce jako nedůvěra.“ Apoštol Pavel 
nesčetněkrát opakuje, že jsme spaseni 
milostí našeho Pána díky víře. Spása se 
dokonává na této zemi, kdy Pán pro-
měňuje naše srdce, kdy Duch Svatý 
rozpaluje naše srdce stále větší láskou 
k Bohu i k lidem. Svatá Kateřina Sienská 
zdůrazňuje: „Bůh se dívá jedině na tou-
hu našeho srdce a teprve na druhém 
místě na naše dílo.“ To je velmi konej-
šivé. Sv. Augustin říká, že touha po Bohu 
je nepřetržitou modlitbou. Co se bude 
dít, když se spojí moje ubohá touha 
s nekonečnou touhou Snoubence mé 
duše! Prosme denně o stále hlubší 
touhu. Tuto modlitbu Bůh vždycky 
vyslyší.

Dovolím se říci, že celý Váš život je 
poselstvím lásky. Ukázal jste spoustě 
lidí, že život křesťana musí být plný 
naděje a radosti a svým „napojením na 
Krista“ jste oslovil spoustu lidí. Mohl 
byste zavzpomínat na lidi, kteří naopak 
oslovili a motivovali Vás? 

Měl jsem štěstí, že jsem vyrůstal 
v křesťanské rodině. S úsměvem může-
me říci, že kdo se narodil v garáži, ne-
musí být ještě řidičem. Když se ohlédnu 
zpět, vděčím velmi mnoho krásným li-
dem, s kterými jsem se setkal a učil jsem 
se u každého z nich. Nejvíce vděčím 
mamince. Říká se, že víru pijeme s mlé-
kem matky. Bůh byl vždycky u ní na 
prvním místě přes všechny lidské sla-
bosti. Je-li Bůh na prvním místě, potom 
všechno v našem životě je na svém 
správném místě. Snažila se žít podle 
Boží vůle a mnoho pomáhala ostatním, 
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Modlitba růžence na úmysl ukončení pandemie
Žijeme absolutně v novém světě již 

několik měsíců. Svět o něco déle, pro-
tože k nám pandemie dorazila trochu 
později. Svět, který jsme ještě mnozí 
z nás takovýto neznali: svět epidemie, 
svět pandemie, svět viru, který dooprav-
dy velmi převrátil náš život vzhůru no-
hama. Situace je samozřejmě neobvyklá. 
Někdo z Vás by řekl: je to ale vážná 
záležitost!  No jistě že je! Ale na všechny 
vážné záležitosti tady máme Pána Ježíše. 
Na každou obtížnou událost máme Jeho 
blízkost. Drazí, nebojíme se! Pán Ježíš je 
s námi! Pán Ježíš s námi všechno koná! 
Pán Ježíš nás miluje! Pán Ježíš nás má 
ve svých rukou! Pán Ježíš ví, kam to 
všechno směřuje! A každý, kdo bude 
blízko Pána Ježíše, je v nejlepších rukou 
světa! Momentálně máme čas od Pána 
Boha k tomu, abychom se k Němu 
přiblížili.

Nabízí se tedy otázka: Co dělat v ta-
kovéto situaci: Písmo svaté nám říká 
v Matoušově evangeliu (7,7-8): Proste, 
a bude vám dáno; hledejte a naleznete; 
tlučte a bude vám otevřeno. Neboť 
každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, 

nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. 

Z Písma svatého se také dozvídáme, že 
když lidstvo bylo vystaveno nelehkým 
zkouškám, obracelo se v modlitbách 
k Pánu Bohu a bylo vyslyšeno.

Jak z názvu tohoto článku vyplývá, 
modlitba posvátného růžence je také od-
povědí na výše položenou otázku. Papež 
František nesčetněkrát vybízel celý svět 
k modlitbě svatého růžence za odvrácení 
pandemie. Naši otcové biskupové nás 
taktéž prosí o společnou modlitbu růže-
nce, která je mocným, a přitom snadno 
dostupným prostředkem, který je vždy 
k dispozici.

Naši farníci mají také možnost spo-
lečné modlitby růžence, a to v našem 
farním kostele a také prostřednictvím 
internetu, kde je živě přenášen všem 
internautům (internaut je člověk, který 
je s internetem velmi dobře obezná-
men).

Do modlitby se zapojilo víc jak 60 
osob, které vedly modlitbu v kostele. 
Modlitba začala dne 19.10.2020 a nadále 
pokračuje.

Program je následující:

Modlíme se od pondělí do soboty vždy 
v 18 hodin v našem farním kostele.

Modlíme se jednotlivá tajemství, která 
připadají na daný den.

pondělí: tajemství radostná

úterý: tajemství bolestná

středa: tajemství slavná

čtvrtek: tajemství světla

pátek: tajemství bolestná

sobota: tajemství radostná

Rozjímání, meditace jsou vítána.

Modlitba je on-line přenášená díky 
internetu.

Hlásit se můžete na telefonním čísle 
602 440 195.

Chtěl bych Vás všechny velmi srdečně 
pozvat k této modlitbě. Modleme se za 
odvrácení této hrozné pandemie, aby to 
už všechno skončilo a abychom mohli 
zkrátka normálně žít.

Akolyta Daniel

zvlášť mě dojímal soucit s trpícími. Měli 
jsme větší hospodářství, práce bylo mno-
ho a někdy to byly doslova galeje. Našla 
si čas nejen na modlitbu, ale i duchovní 
četbu. Nejednou nám sousedky pomá-
haly při větších pracích, a když při 
svačině začaly ty babské řeči, okamžitě 
začala vyprávět, co přečetla, aby sytila 
také jejich duše. Dvakrát v týdnu byla 
v naší dědině večerní mše svatá. I při 
největších pracích, když se konaly žně, 
někdo z rodiny musel na bohoslužbu. 
Když jsme na podzim sklízeli bohatou 
úrodu, měla v očích slzy vděčnosti a vždy 
opakovala: „Když budete děti všechno 
dělat s Pánem, potom v životě zakusíte 
velké požehnání. Nezapomenu na jeden 
okamžik, kdy jsem ve svých dvanácti 
letech musel přenášet ostrevky na 
snopky z jednoho pole na druhé. Bylo asi 
30 stupňů a kamarádi z horního konce 
se šli koupat do Olzy. V tu chvíli jsem 
prskl: „Já jsem zde jako galejník, podívej 
se, jak mám rameno modré od ostre-
vek.“ Maminka odpověděla: „Že se ne-
hanbíš, podívej se, jak těžký kříž musel 
nést náš Pán, aby tě spasil.“ Už jsem 
mlčel a rozjímal. Mám dojem, že pro 
moji víru mi dala více než kněží 
a seminář. Nejvíce jsem si cenil u ma-
minky, jak krásně přijímala hromady 
mladých z Třince, Nebor, Stříteže, 
Valašských Klobouk, Napajedel a Spy-
tihněvi. Později přijížděli bohoslovci 
z olomouckého semináře, kteří mívali na 
chalupě týdenní exercicie nebo roč-

níkové weekendy. Nikdy neřekla, že je to 
příliš. Vždy napekla hromady ekolo-
gických, drožďových koláčů s množ-
stvím domácího tvarohu, ale nejvíc 
chutnaly koblihy – krepliky. Když po-
ctila moje přátele, byl jsem poctěn ještě 
více já sám, a radost rostla. Měla 
v paměti maminku Dona Boska, který jí 
v začátcích své činnosti s mládeží po-
řádně zatížil.“

Možná budou číst tyto řádky mladí 
lidé, kteří přemýšlí o své cestě. Jak ale 
poznat kam nás Bůh volá? Máte na to 
nějaký recept? 

Kam nás Bůh vede? Náš cíl je Nebe, 
domov věčného Otce. Zde na zemi jsme 
pouze výletníci. Kdo směřuje k tomu cíli, 
povede bohatý, krásný život, který se 
stane darem pro druhé. Ve Frýdku na 
zdi kolem cesty je nápis: „Věci viditelné 
nasytí pouze tvoje oči, ale neviditelné 
naplní tvoje srdce.“ Věčnost začíná dnes. 
Když jdeme cestou lásky, s Láskou se 
nemineme. Tam na hoře se nebudou 
ptát na naše plevy, ale na zrno našeho 
srdce. „Byl jsem hladový, dali jste mi 
jíst, žíznivý, dali jste mi pít…. co jste 
udělali pro toho nejmenšího, mně jste 
učinili.“ Zlodějka smrt nám všechno 
vezme, ale srdce oloupit nedovede. 
Buďme nebeskými milionáři, promě-
ňujme náš čas a majetek na lásku. Kdo 
tomu světu ve velkém zmatku pomůže? 
Pouze muži a ženy, kterým Bůh rozšířil 
srdce.

Vánoční svátky budou letos trochu 
jiné než obvykle. Na co se nejvíc těšíte 
a co byste popřál sobě i třineckým 
farníkům? 

Doufám, že na vánoční svátky bude 
v našich kostelích větší množství věří-
cích. Co bych přál sobě i drahým Tři-
nečákům? Aby se v příštím roce konal 
Štědrý den 365 krát, aby Nebe bylo 
v našich srdcích, vztazích, v našich 
rodinách, ve škole i na pracovišti. Kde je 
Bůh, tam je Nebe. Kéž nám Bůh dá 
touhu Jana Křtitele, která ho přivedla 
k řece Jordánu. Tam poznal Beránka – 
Ježíše, uviděl Ducha svatého, který se-
stupoval jako holubice, a když uvidí 
Beránka i Ducha, uslyší také Otcův hlas: 
„Ty jsi můj milovaný syn, moje milována 
dcera, ve které mám zalíbení.“ Beránek 
je mírný, holubice je mírná, Bůh je mír-
ný. Mírnost je skryta v chudobě ducha. 
Vždycky! Ať i na nás sestoupí Boží 
mírnost a skrze Holubici, Boží citlivost. 
Naše srdce proměněné Božím Chlebem, 
ať je voňavým chlebem, aby každý, kdo 
si ulomí z našeho srdce, zakusil chuť žít. 
Buďme hostií pro tento svět, který tolik 
hladoví a ukažme jim Beránka, jak to 
udělal Jan Křtitel.

Milý Otče Adame, děkuji za nádherná 
slova. Když nevyšly letos velikonoční 
rekolekce, mohli jsme načerpat ze 
studnice Vaší moudrosti alespoň takto.

Připravila Hana Worková



Stalo se 2020
Leden

! Od 1.1. je v nemocnici Sosna přerušena 
služba konání bohoslužeb, než budou 
k dispozici vhodnější, přístupnější 
a důstojnější prostory.

! Neděle 5.1. – Vystoupilo Pěvecké 
sdružení Martinů s repertoárem koled.

! Neděle 5.1. – Charita Třinec ve spo-
lupráci s Městem Třinec uspořádala 
Tříkrálový průvod z náměstí T. G. M. 
na náměstí Svobody. V kulturním do-
mě Trisia zazpívala dětská schola 
Drops a Schola mládeže sérii koled.

! 1. - 14.1. - další ročník Tříkrálové sbírky 
České katolické charity. Výtěžek Cha-
rity Třinec činil 912 543 Kč (včetně 
přilehlých obcí spadajících pod Charitu 
Třinec).

! Pátek 17.1. – Schola mládeže si vyrazila 
zabruslit do Cieszyna na zimní stadión. 

! Sobota 25.1. - Spolek Sanctus Albertus 
pořádal 10. ročník Farního plesu 
v Restauraci Sojka.

Únor 

! 24. - 26.2. se konal Farní jarní mini-
tábor. Jelo se do Aquaparku Bohumín, 
do zábavného parku Žirafka v Olo-
mouci a jeden den proběhl ve sportovní 
hale u 1. ZŠ, kde se sportovalo a tančilo.

Březen

! V úterý 3.3. se konala Křížová cesta pro 
děti.

! Od úterý 10.3. od 18 hodin jsou kvůli 
šíření koronaviru zakázány kulturní, 
sportovní a společenské akce s účastí 
nad 100 osob.

! Středa 11.3. vydávají biskupové pro své 
diecéze (včetně ostravsko-opavské) 
prohlášení a dispenz od osobní účasti 
na nedělní mši svaté. 

! Od čtvrtka 12.3. od 14 hodin – je 
vládou ČR vyhlášen stav nouze.
Od 13.3. od 6 hodin je omezen počet 
osob na akcích a bohoslužbách na 30.

! Od pondělka 16.3. platí zákaz volného 
pohybu osob s výjimkami práce a ná-
kupu potravin.

! Během března proběhla 2. etapa čištění 
fasády domečku.

Duben

! Většina dubnových akcí byla zrušena 
nebo odložena.

! Neděle 5.4. – poprvé v historii vychází 
farní časopis MOST pouze v elektro-
nické podobě.

! Velikonoční triduum, stejně jako další 

dubnové bohoslužby, se konaly bez 
účasti veřejnosti.

! 10. - 11.4. – bdění – adorace (indivi-
duální z domova).

! V neděli 19. 4. byl spuštěn internetový 
živý přenos bohoslužeb z našeho kos-
tela.

! Od 27. dubna je obnoveno veřejné 
konání bohoslužeb, ale jen s účastí do 
15 osob.

Květen

! V týdnu od prvního května je obnovena 
příprava k 1. sv. přijímání a k biřmo-
vání.

! V neděli 3.5. podruhé vychází MOST 
pouze elektronicky.

! Od 11.5. se může bohoslužeb účastnit 
100 osob.

! Od 25.5. se může bohoslužeb účastnit 
až 300 osob.

! V sobotu 30.5. po večerní mši svaté se 
konala vigilie Slavnosti Seslání Ducha 
Svatého.

Červen

! V sobotu 6.6. se konala děkovná pouť 
ostravsko-opavské diecéze Hnutí Mod-
liteb matek k 25. výročí. Účastnili se 
i poutníci z naší farnosti.

! Od pondělí 8.6. se může bohoslužeb 
účastnit 500 věřících.

! Od pondělí 22.6. se může bohoslužeb 
účastnit 1000 věřících.

! Neděle 28.6. – Den pro děti na farní 
zahradě.

Červenec

! 1. - 12.7. – byla v levé boční kapli sv. 
Kříže expozice o sv. Janu Pavlu II.

! V neděli 5. 7. děti slavnostně přistou-
pily k 1. svatému přijímání.

! Pondělí 6.7. – Farní pouť Malenisko - 
Provodov s návštěvou Luhačovic.

! 6. - 12.7. se konal Tábor pro kluky 
a holky v Diecézním centru mládeže ve 
Staré Vsi nad Ondřejnicí. Účastnily se 
i děti z naší farnosti.

! Sobota 11.7. – Ministrantský turnaj ve 
fotbale v Jablunkově.

! Neděle 12.7. – Vzpomínkový večer 
k 100. výročí narození sv. Jana Pavla II.

! Neděle 26.7. – Pouť na Kozubovou – 
účastnila se i naše farnost.

! 27. – 31.7. – Letní příměstský tábor. 
Jelo se do Řeky, Olomouce, Vendryně 
a Lešné.
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Srpen

! 14. - 16.8 – Víkendovka v Kozlovicích 
pro scholkové děti přecházející z 
Dropsů do scholy mládeže.

! 15.8. - Slavnost požehnání obnoveného 
Mariánského sloupu v Praze. Účastnili 
se i naši farníci. 

Září

! Od pondělí 1.9. se může bohoslužeb (ve 
vnitřních prostorách) účastnit 500 
osob.

! V neděli 13.9. se konala farní pouť, 
kvůli pandemii však bez zahradních 
oslav.

! Pondělí 14.9. – Mše svatá na Javo-
rovém (4. výročí od posvěcení kříže)

! V sobotu 26.9. přijali biřmovanci 
svátost biřmování.

! 27. - 28.9. – Dvoudenní autobusová 
pouť – Po stopách Jana Pavla II. - 
Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, 
Kraków Łagiewniki.

Říjen

! Od pondělí 5.10. se může bohoslužeb 
(ve vnitřních prostorách) účastnit 100 
osob. Je zakázán hromadný zpěv. 

! Od pondělí 12.10. se může bohoslužeb 
účastnit 10 věřících (ve vnitřních 
prostorách).

! Od středy 14.10. se může bohoslužeb 
účastnit 6 věřících.

! V soboty 10. a 17.10. proběhly před-
nášky pro mládež a biřmovance „Škola 
osobního růstu“.

! Od pondělí 19.10. – se každý den 
(kromě neděle) v našem kostele modlí 
sv. růženec s úmyslem na odvrácení 
pandemie. Modlitba je přenášena živě.

Listopad

! Od pondělí 23.11. - se může bohoslužeb 
účastnit 20 osob.

! Na celý listopad byla rozšířena mož-
nost získat plnomocné odpustky pro 
duše v očistci z dušičkového oktávu. 

Prosinec

! Od čtvrtka 3.12. – začal platit 3. stupeň 
protiepidemického systému. Povolená 
účast: 30 % míst k sezení (pro kostel 
sv. Alberta cca 120 osob včetně pav-
lače).

! 20. - 23.12. – Betlémské světlo k dis-
pozici ve farní budově.

! Před Štědrým dnem bude možnost vy-
zvednutí betlémského světla nově také 
v květinářství „Květinka u Danky“ na 
ulici Poštovní a ve skautské klubovně 
na ulici Beskydské.

Připravil Petr Čala
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O „covidových“ situacích a trojí životní samotě

Ve svém životě jsem prožil tři takří-
kajíc “covidové” situace: nemoc, pobyt 
v Německu a Córdobě. Když jsem se 
v jedenadvaceti letech nakazil vážnou ne-
mocí, poprvé jsem zakusil, co je to krajní 
mez, bolest a samota. Změnilo mi to 
životní souřadnice. Dlouhé měsíce jsem 
nevěděl, kdo jsem, zda zemřu anebo 
budu žít. Ani lékaři nevěděli, zda to 
zvládnu. Vzpomínám, že jsem jednoho 
dne objal svou matku a prosil ji, aby mi 
řekla, jestli umírám. V té době jsem 
navštěvoval druhý ročník diecézního se-
mináře v Buenos Aires. Pamatuji si 
přesné datum – bylo to 13. srpna 1957. 
Do nemocnice mne odvezl prefekt semi-
náře, který si všiml, že nemám běžnou 
chřipku, léčitelnou aspirinem. Nejprve 
mi odsáli půldruhého litru tekutiny z jed-
né plíce a pak jsem dlouze zápasil ve 
stavu mezi životem a smrtí. V listopadu 
mi operativně odstranili horní lalok pra-
vé plíce. Ze zkušenosti proto vím, jak se 
cítí nemocní s koronavirem, kteří bojují 
o dech za pomoci ventilátoru.

Z těch dnů si uchovávám zvláštní 
vzpomínky na dvě zdravotní sestry. 
První z nich, vrchní sálová sestra, byla 
dominikánská řeholnice, která před vy-
sláním do Buenos Aires vyučovala 
v Athénách. Teprve později jsem po-
chopil, že právě ona po jednom lékař-
ském vyšetření nařídila sestřičkám, aby 
mi zdvojnásobily dávky předepsaných 
léků – na základě penicilinu a strepto-
mycinu – protože vzhledem ke své prak-
tické zkušenosti pochopila, že umírám. 
Sestra Cornelia Caraglio mi tak zachrá-
nila život. Díky svému každodennímu 
kontaktu s nemocnými poznala možná 
lépe než lékař, co pacienti potřebují, 
a měla odvahu tuto zkušenost uplatnit. 
Druhá sestra, Michaela, učinila totéž, 
když mi bolest působila pravá muka. Po-
tají mi podávala mimořádné dávky ti-
šících prostředků, a to mimo běžný čas 
roznášky léků. Ačkoli jsou obě dvě – 
Cornelia i Michaela – již v nebi, zůstá-
vám jejich trvalým dlužníkem. Bojovaly 
za mne až do konce, dokud jsem se ne-
zotavil. Naučily mne, co znamená užívat 
znalosti a dokázat je překročit, když je to 
výjimečně nezbytné.

Z této zkušenosti jsem se naučil ještě 
něčemu jinému: nakolik je důležité vy-
stříhat se laciné útěchy. Návštěvy, které 
za mnou chodily, ujišťovaly, že brzy mi 
bude dobře a už mne nebude nic bolet. 
Byly to hlouposti, prázdná slova, vyřčená 
v dobrém úmyslu, ale nikdy nezasáhla 
srdce. Naopak člověk, který se mne nej-
niterněji dotkl svým mlčením, byla jedna 

z žen, které poznamenaly můj život: 
sestra María Dolores Tortolo, učitelka 
katechismu, která mne připravila na 
první svaté přijímání. Přišla se na mne 
podívat, vzala mne za ruku, políbila mne 
a drahnou chvíli setrvala v tichu. Pak mi 
řekla: “Napodobuješ Ježíše”. Nebylo tře-
ba, aby dodávala cokoli jiného. Její pří-
tomnost a mlčení mne obdařily hlubo-
kou útěchou. Po tomto zážitku jsem se 
rozhodl, že při návštěvách nemocných 
budu mluvit co možná nejméně. Vysta-
čím si s tím, že je vezmu za ruku… 

[…] Období, které jsem strávil v Ně-
mecku roku 1986, bych mohl označit za 
“covidový” exil. Byl to exil dobrovolný, 
protože jsem tam vyjel studovat jazyk 
a vyhledávat materiál k disertační práci, 
ale cítil jsem se jako ryba na suchu. 
Utíkal jsem na procházky k frankfurt-
skému hřbitovu, odkud jsem pozoroval, 
jak vzlétají a přistávají letadla. Stýskalo 
se mi po domově a chtěl jsem se vrátit. 
Pamatuji si na den, kdy Argentina vy-
hrála světové mistrovství. Zápas jsem 
neviděl a o vítězství jsem se dozvěděl 
z novin až další den. V kurzu němčiny 
o tom nikdo nemluvil, ale když jedna 
japonská studentka napsala na tabuli “Ať 
žije Argentina”, všichni se začali smát. 
Vešla profesorka, přikázala smazat ta-
buli a tím se vše uzavřelo. Bylo to osa-
mělé vítězství, protože nebylo s kým ho 
sdílet; zažil jsem samotu člověka, který 
nikam nepřísluší, a to jej odcizuje. Když 
tě vytrhnou z tvého prostoru a vsadí na 
místo, které neznáš, v tu chvíli si uvě-
domíš, o co jsi přišel. Vytržení z kořenů 
nicméně může přinést rovněž uzdravení 
či radikální proměnu. Tak to bylo s mým 
třetím “covidem”, když mne v letech 
1990-1992 poslali do Córdoby. Příčinou 
tohoto pobytu byl můj předchozí způsob 
řízení v úřadech provinciála a rektora. 
Nepochybně jsem udělal i něco dobrého, 
ale občas jsem byl velmi tvrdý. 
V Córdobě mi proto prokázali laskavost 
a měli pravdu. V tamním jezuitském 
domě jsem strávil jeden rok, deset mě-
síců a třináct dnů. Sloužil jsem mši 
svatou, zpovídal a poskytoval duchovní 
vedení, ale nikdy jsem nechodil ven, s vý-
jimkou pohledávek na poštovním úřadě. 
Byla to jakási karanténa, izolace, jak 
jsme si ji v minulých měsících všichni 
prožili. Prospělo mi to a přivedlo 
k vyzrálému myšlení. Hodně jsem psal 
a modlil se. Až do té doby jsem v Tova-
ryšstvu vedl spořádaný život, určovaný 
nejprve posláním novicmistra, posléze 
vedením, když jsem byl roku 1973 
jmenován provinciálem, až do roku 

1986, kdy jsem zakončil mandát rektora. 
Zabydlel jsem se v tom životním stylu 
a když mne poslali jako suplenta na 
místo, kde lišky dávají dobrou noc, byl to 
šok. Dosavadní zvyky, ustálené vzorce 
chování, postupem doby strnulé opěrné 
body se obrátily vniveč, musel jsem se 
naučit žít zase od začátku a zároveň si 
znovu poskládat život.

Z dnešního pohledu mne na té době 
zaujalo trojí: za prvé schopnost mod-
litby, která mi byla darována. Za druhé, 
pokušení, která jsem zakusil. A za třetí, 
což je nejpodivnější, že se mi tehdy 
dostalo do ruky sedmatřicet dílů “Dějin 
papežství” od Ludwiga Pastora. Mohl 
jsem si zvolit nějakou zajímavější četbu, 
třeba nějaký román. Z místa, kde jsem 
dnes, se ptám, proč mi Bůh tehdy vnukl, 
abych si přečetl právě ono dílo. Fun-
govalo jako očkování, kterým si mne Pán 
připravoval. Když se totiž člověk sezná-
mí s těmi dějinami, už toho není příliš, 
co by ho mohlo překvapit na dění 
v římské kurii a dnešní církvi. Značně mi 
to posloužilo!

Córdobský “covid” byl pravou očistou. 
Uschopnil mne k větší snášenlivosti, chá-
pavosti a schopnosti odpouštět. Zane-
chal ve mně novou empatii vůči slabým 
a bezbranným lidem. A také trpělivost, 
velikou trpělivost, tedy dar pochopit, že 
důležité věci si žádají čas a že změna je 
ústrojná. Existují meze, v jejichž rámci 
máme jednat, a současně upírat zrak na 
obzor, jako to dělal Ježíš. Naučil jsem se, 
že je důležité spatřovat velké dílo v ma-
ličkostech a dávat pozor na drobnosti ve 
velkém celku. Bylo to období růstu 
v mnoha smyslech, jako když po radi-
kálním řezu vypučí nové výhonky. Mu-
sím nicméně být ve střehu, protože když 
člověk napraví určité vady a hříchy, 
ďábel se vrací, jak říká Ježíš, a když 
zjistí, že dům “je vyčištěný a vyzdobený” 
(Lk 11,25), přibere si sedm jiných duchů, 
horších, než je sám. Konce toho člověka 
jsou horší než začátky, říká Ježíš. Ve 
svém nynějším poslání vlády v církvi pro-
to musím dbát na to, abych se nedo-
pouštěl stejných chyb, jako když jsem byl 
řeholním představeným.

[…] Tolik k mým třem osobním “covi-
dovým” situacím. Naučil jsem se v nich, 
že hodně vytrpíš, ale pokud připustíš 
změnu, zlepšíš se. Pokud se naopak za-
barikáduješ, vyjdeš z nich horší, než jaký 
jsi byl předtím.

Převzato z radiovaticana.cz, přeložila 
Jana Gruberová

Papež František hovoří s britským publicistou Austenem Ivereighem
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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

KDO PŘIŠEL K JEŽÍŠOVI?
Když se malý Ježíš narodil, přišlo se 

mu poklonit mnoho lidí. Nejdříve to byli 
chudí pastýři, kteří pásli svá stáda blízko 
Betléma. Písmo svaté však píše také o 
dalších hostech. Vybarvi políčka podle 
značek a objevíš, kteří lidé se ještě přišli 
Ježíšovi poklonit a jak k němu našli 
cestu.

žlutá

oranžová

zelená

modrá

hnědá

červená

Svátek naší farnosti
V září společně oslavíme svátek patronů našeho kostela – 

sv. Alberta Jeruzalémského a Panny Marie Bolestné. Budeme 
slavit i výročí posvěcení kostela. To je dobrá příležitost zamyslet 
se nad tím, co pro nás „náš“ kostel a naše farnost znamenají. 
Můžete o tom popřemýšlet při vybarvování obrázku nebo si vzít 
příklad z následujícího příběhu: 

Svatý  Jan  Maria  Vianney,  farář arský,  v kostele  často  
potkával  jednoho  sedláka  ze  své farnosti. Ten byl schopen 
třeba i několik hodin nepohnutě klečet před svatostánkem, aniž 
by pohnul rty. Jednou se ho proto farář arský zeptal: „Co tady 
tak dlouho děláš?“  „Je to jednoduché. On se dívá na mě a já se 
dívám na něj.“

Kostel je místem, kde se můžeme setkávat a nerušeně 
přebývat s Kristem. Bohu díky za ten náš.

1 – 2 otec Izáka 

2 – 3 jeden ze tří darů mudrců 

3 – 4 pult ke čtení Písma svatého

4 – 5 neudělat chybu (vlastnost) 

5 – 6 řemeslník, který tká plátno

6 – 7 nevěrná žena 

7 – 8 název 2. knihy Mojžíšovy 

8 – 9 počet svátostí 

9 – 10 nápoj získaný od krávy 

10 – 11 počet blahoslavenství 

11 – 12 název pro „tři krále“ v Písmu 

12 – 13 pravoslavný obraz 

13 – 14 Anka v 3. pádu jedn. čísla 

14 – 15 SZ prorok (na Karmelu) 

15 – 16 budova sloužící k vyučování 

16 – 17 bratr Kaina 

17 – 18 podmínka odpuštění 

18 – 19 mládě krávy 

19 – 20 prvorozený syn Izáka 

20 prst sousedící s palcem

TAJEMSTVÍ 

VÁNOC
 O Vánocích oslavujeme narození 

Ježíše Krista. Co nám přináší radost, 
když přemýšlíme o této události? Ta-
jenka následující řetězovky ti to pro-
zradí. Poslední písmeno prvního slova je 
zároveň prvním písmenem slova násle-
dujícího. Tajenku přečteš ve směru čísel 
ve vytečkovaných políčkách. 

Bůh přišel viditelně na tento svět, … 
(dokončení v tajence).

Připravia Petra Mrozková
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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

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

Ke dni 26.8.2020 evidujeme částku 
372 853 Kč. 

V nejbližší době proběhne platba (do-
platek) za čištění fasády a pak dopla-
tek za výměnu oken. Děkujeme všem 

dárcům za podporu a prosíme o finan-
ční pomoc i nadále, abychom mohli 
pokračovat v rekonstrukci objektu.

Případné dary je možné zasílat na účet 
vedený ve Fio bance 

č. 2401127386/2010. 
Na požádání vystavíme doklad 

o poskytnutí daru.

Pán Bůh zaplať!
Spolek SANCTUS ALBERTUS

Rekonstrukce
Domeček

které se bude konat v sobotu dne 17. října 2020 v 18 hodin 

v Restauraci Sojka v Třinci - Neborech. 

Vstupné 340,- Kč. 

Hudba, skvělý program i občerstvení zajištěno. 

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

Vstupenky jsou k dostání 

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

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

Objednávky vstupenek přijímáme nejpozději do 10. října 2020.

MO KDU – ČSL Třinec 
si Vás dovoluje pozvat na tradiční

VINOBRANÍ

Jaký byl letošní rok a co nás čeká v roce 2021?
Drazí farníci, 

čas Vánoc a blížící se konec roku je 
i časem bilancování, co se povedlo a co 
nikoliv, z čeho máme radost a v čem 
bychom se naopak měli zlepšit. Pokusím 
se také krátce připomenout, co se letos 
událo v našem farním společenství a far-
nosti z pohledu působení našeho spolku 
SANCTUS ALBERTUS.

Rok 2020 jsme zahájili tradiční akcí 
„Koledování u jesliček“, kde program 
připravily naše dvě farní scholy – DROPS 
a mládež. Koncem ledna se uskutečnil 
„Farní ples“ v restauraci Sojka. Přišla Vás, 
příznivců dobré zábavy, spousta a myslím 
si, že je na co vzpomínat. Od března do 
května jsme měli nouzový stav, neusku-
tečnilo se nic, zavřely se kostely a pro 
mnohé z nás to bylo vskutku těžké ob-
dobí. Po lehkém rozvolnění proběhla 
v červnu výroční členská schůze s volbou 
nové rady spolku. Novou radu spolku pro 
další období tvoří: Wiesław Wania - před-
seda spolku, Daniel Jaś – místopředseda 
spolku, Marek Mokrosz, Renata Bongi-
lajová a Petr Čala. Koncem června jsme 
zorganizovali Den pro děti, kde velký dík 
patří Silvě Krężelokové za přípravu 
programu pro děti a panu Polokovi za 
krásnou prezentaci a stánek s modely le-
tadel. Na památku 100-let od narození 
sv. Jana Pavla II. byla v našem farním 
kostele instalována výstava a v polovině 
července se uskutečnilo i vzpomínkové 
odpoledne, které jsme zahájili korunkou 
k Božímu milosrdenství a bohoslužbou 
a následným pásmem vzpomínek, písní 
a modliteb. Celé setkání bylo ukončeno ve 
farní salce ochutnávkou kremówek wado-
wickich, které upekla Hanka Waniová. 
O prázdninách manželé Bubovi zorga-
nizovali pro scholkovou mládež víken-

dovku. Kvůli postupně zhoršující se 
situaci z pohledu sílící druhé vlny epi-
demie koronaviru se letošní Zahradní 
slavnost u příležitosti farní poutě neusku-
tečnila. Poslední organizovanou akcí byla 
koncem září dvoudenní farní pouť Po 
stopách svatého Jana Pavla II. Naplnil se 
celý autobus, dokonce jsme museli zajistit 
větší, protože zájem byl velký. A zde patří 
dík hlavně všem rodinám s dětmi, kteří se 
nebáli a jeli s námi. Vytvořili jsme krásné 
společenství jednoty a modlitby. Navští-
vili jsme Wadowice, Kalwarii Zebrzy-
dowskou, centrum sv. Jana Pavla II. 
v Krakově a Łagiewniki. Další akce se už 
nekonaly a vypadá to tak, že do konce 
letošního roku se už nic nepodaří zorga-
nizovat.

Chci proto informovat, že je odvoláno 
letošní Koledování u jesliček, které se 
mělo uskutečnit 3. ledna 2021 a zrušen 
Farní ples s datem 16. ledna 2021. A co 
bude dál – nevíme. Každopádně nejbližší 
informace budou až v únoru. Snad po-
zitivní.

V letošním roce jsme také pokročili 
v rekonstrukci našeho Domečku. Máme 
ho krásně zvenčí čistý a jsou vyměněná 
okna, čímž jsme ukončili první etapu re-
konstrukce. Finanční stav účtu na opravu 
Domečku je v současné době 66 565 Kč. 
Jelikož letošní rok je z hlediska sbírek 
a darů ovlivněn z velké části panující 
situací, nemáme ještě zaplaceny všechny 
výdaje (faktury) spojené s výměnou oken 
a s přípravou PD. A je zapotřebí se 
finančně nachystat na další etapu, kterou 
bychom chtěli v roce 2021 zahájit. Proto 
bych Vás chtěl poprosit o finanční pod-
poru, ať můžeme zaplatit naše závazky 
a následně pokračovat ve 2. etapě rekon-
strukce. Číslo účtu pro zaslání finančních 

darů je „DOMEČEK” č.: 2401127386 / 
2010. Za veškeré dary DĚKUJEME!

I když letošní rok je pro nás všechny 
docela zvláštní a pro mnohé chaotický, 
plný nejistoty a obav, jedno je jisté. Bůh je 
mezi námi, a to je velká jistota! A za-
nedlouho přijde k nám, narodí se 
v Betlémě a přinese nám všem radost 
a pokoj.  

Chtěl bych touto cestou všem, kteří čtou 
tento článek poděkovat za velké srdce, za 
pomoc farnosti i našemu spolku, jak du-
chovní, tak finanční. Ať Vám všem na-
rozený Kristus žehná v těchto těžkých 
časech a pevně doufám, že pokud nový 
rok 2021 budeme prožívat v jednotě 
s Kristem, který je pastýřem všech lidí, 
naše cesty povedou správným směrem 
a budeme pro tento svět světlem lásky, 
která mnohokrát kolem nás chybí.

Wiesław Wania, předseda spolku 
SANCTUS ALBERTUS, z.s.  

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

Ke dni 10.12.2020 evidujeme částku 
66 565 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

Tříkrálová sbírka 2021 bude! 
Charita Třinec informuje, že se nenechá 

odradit koronavirem a bude se podílet na 
této celostátní tradiční dobročinné sbírce. 
I navzdory všem koronavirovým opatře-
ním chtějí koledníci do vašich domovů 
i letos přát: "štěstí, zdraví, dlouhá léta, 
a především požehnání do roku 2021".

Nemusíte se bát – zdraví našich příz-
nivců i koledníků je pro Charitu na prv-
ním místě, a tak se tři králové pilně při-
pravují na koledu s rouškami. 

Tříkrálová sbírka 2021 proběhne v celé 
ČR od pátku 1. ledna 2021 do neděle 24. 
ledna 2021.

Výnos z Tříkrálové sbírky 2021 Charita 
Třinec plánuje využít na podporu služby 
osobní asistence a sociální poradenství 
pro všechny osoby, pečující a rodiny, kte-
ré o tuto službu mají zájem a potřebují ji, 
na zajištění fungování charitního bazárku 
na Kamionce v Třinci a další rozvoj čin-

nosti Charity Třinec. 

Co se pořídilo z vykoledovaných pro-
středků při Tříkrálové sbírce v roce 2020? 
Dary umožnily například podpořit terénní 
služby, kam patří osobní asistence. Služba 
pomáhá seniorům a vážně nemocným li-
dem v domácím prostředí na třinecku 
i v okolních obcích. Charita Třinec rovněž 
mohla dofinancovat nákup pohonných 
hmot do automobilů, kterými osobní asis-
tentky jezdí denně za klienty i do vzdá-
lenějších koutů našeho regionu.

Charita Třinec si velice váží všech, kteří 
se do sbírky zapojují, ať již jako koledující, 
dárci či další podporovatelé například při 
pomoci informování veřejnosti o konání 
této akce! 

Bohužel nemůžeme kvůli epidemiolo-
gické situaci zorganizovat Tříkrálový 
průvod v Třinci. Snad se vše obrátí k lep-
šímu a v dalším roce už to bude lepší. 

Velmi si ceníme Vaší přízně a podpory v 
těchto těžkých časech, předem velice 
děkujeme za Vaši vstřícnost a štědrost. 
Podpořit nás můžete také prostřednic-
tvím finančního daru zaslaného na ban-
kovní účet nebo dárcovskou SMS (DMS). 

DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) 
na číslo 87777 

cena jedné SMS je 30, 60, 90 Kč 
Bankovní účet: 66008822/0800 

Variabilní symbol 77708018

Nebojte se nás oslovit a dát nám vědět, 
že stojíte o návštěvu koledníků u Vás, 
například prostřednictvím e-mailu 
(koordinatorsbirky@trinec.charita.cz), te-
lefonu (724257219, 737837773) či mes-
sengeru (@charitatrinec). 

Ing. Monika Byrtusová, 
ředitelka Charity Třinec
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Příští číslo MOSTu 

vyjde 1.11.2020. 

Příspěvky můžete zasílat 

do 21.10.2020.

4. neděle adventní (20.12.)
1. čtení: 2 Sam 7,1-5.8b-12.14.16; 2. čtení: Řím 
16,25-27; Evangelium: Lk1,26-38
Žalm odp.: Na věky chci zpívat o Hospodinových 
milostech.
ref.: Na wieki będę sławił łaski Pana.

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 

a

a

a

§Neděle 20.12.2020 – 4. neděle adventní; 6.30 
a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

§Čtvrtek 24.12.2020 – Štědrý den; 6.35 polsky; 
15.30 vánoční mše svatá z vigilie Slavnosti 
Narození Páně česky – polsky.

§Pátek 25.12.2020 – Slavnost Narození Páně;  
6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky.

§Sobota 26.12.2020 – svátek sv. Štěpána, prvo-
mučedníka;  6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 
polsky.

§Neděle 27.12.2020 – svátek Svaté rodiny 
Ježíše, Marie a Josefa;  6.30 a 10.00 polsky, 
8.00 a 17.00 česky.

§Pondělí 28.12.2020 – svátek svatých Mláďá-
tek, mučedníků.

§Čtvrtek 31.12.2020 – od 15.00 adorace 
Nejsvětější Svátosti a Te Deum, večerní mše 
svatá v 17.00 na poděkování za rok 2020.

§Pátek 1.1.2021 – Slavnost Matky Boží, Panny 
Marie; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 
polsky; první pátek v měsíci.

§Neděle 3.1.2021 – 2. neděle po Narození 
Páně; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky.

§Středa 6.1.2021 – Slavnost Zjevení Páně.

§Neděle 10.1.2021 – svátek Křtu Páně; 6.30 
a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky; končí doba 
vánoční.

§Neděle 17.1.2021 – 2. neděle v mezidobí; 6.30 
a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky.

§Neděle 24.1.2021 – 3. neděle v mezidobí;  
6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

§Pondělí 25.1.2021 – svátek Obrácení sv. 
Pavla, apoštola.

§Neděle 31.1.2021 – 4. neděle v mezidobí; 6.30 

Nedělní a sváteční liturgie
v prosinci a lednu

Pořad bohoslužeb o Vánocích a v lednu 2021

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Apoštolát modlitby
prosinec 2020

 

Denní modlitba apoštolátu 
modlitby

Nebeský Otče, kladu před tebe celý 
dnešní den a ve spojení s tvým Synem, 
který ve mši svaté neustále zpřítom-
ňuje 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  

Život modlitby.

Modleme se, aby náš osobní vztah 
s Ježíšem Kristem byl živen slovem 
Božím a životem modlitby. 

Národní úmysly 

Za nenarozené, nechtěné a zneuží-
vané děti – ať na přímluvu sv. Ludmily 
každého přijímáme s vděčností a úctou 
k Bohu za dar života.

Svatý Františku Xaverský, oroduj za 
nás!

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

a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky.

§Úterý 2.2.2021 – svátek Uvedení Páně do 
chrámu.

§Pátek 5.2.2021 – první pátek v měsíci.

§Neděle 7.2.2021 - 5. neděle v mezidobí;  6.30 
a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

§Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za 
jednotu křesťanů.

§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.

Za normální epidemiologické situace:

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

§Poslední neděli v měsíci – Mariánské ve-
čeřadlo. 

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

§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 a pátků v postní 
době je výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní 
s modlitbou Korunky k Božímu Milosrdenství.

Informace o vývoji epidemiologické situa-
ce, tj. povolený počet účastníků bohoslužeb, 
hygienická opatření, možnost hromadného 
zpěvu apod. sledujte mimo jiné na interne-
tových stránkách naší farnosti.

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 (27.12.)
1. čtení: Gn 15,1-6;21,1-3; 2. čtení: Žid 11,8.11-
12.17-19; Evangelium:Lk 2,22-40
Žalm odp.: Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.
ref.: Błogosławiony, kto się boi Pana.

Slavnost Matky Boží, Panny Marie (1.1.2021)
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 (3.1.)
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.

Svátek Křtu Páně (10.1.)
1. čtení: Iz 55,1-11; 2. čtení: 1 Jan 5,1-9; 

a

a

a

a

a

Evangelium: Mk 1,6b-11
Žalm odp.: Pán dá požehnání a pokoj svému lidu.
ref.: Pan ześle pokój swojemu ludowi.

2. neděle v mezidobí (17.1.)
1. čtení: 1 Sam 3,3b-10.19; 2. čtení: 1 Kor 6,13c-
15a.17-20; Evangelium: Jan 1,35-42
Žalm odp.: Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.
ref.: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

3. neděle v mezidobí (24.1.)
1. čtení: Jon 3,1-5.10; 2. čtení: 1 Kor 7,29-31; 
Evangelium: Mk 1,14-20
Žalm odp.: Ukaž mi své cesty, Hospodine!
ref.: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

4. neděle v mezidobí (31.1.)
1. čtení: Dt 18,,15-20; 2. čtení: 1 Kor 7,32-35; 
Evangelium: Mk 1,21-28
Žalm odp.: Kéž byste dne uposlechli jeho hlasu! 
Nezatvrzujte svá srdce!
ref.: Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie.

5. neděle v mezidobí (7.2.)
1. čtení: Job 7,1-4.6-7; 2. čtení: 1 Kor 9,16-19.22-
23; Evangelium: Mk 1,29-39
Žalm odp.: Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, 
jimž puká srdce.
ref.: Panie, Ty leczysz złamanych na duchu.
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