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Stála Matka uplakaná pod křížem, jak bolest sama, v hořkých vzlycích pro Syna.

Mat 10,1  

Stabat Mater dolorosa
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Žehnej poli, žehnej sadu, louce lesu, vinohradu 
(Kancionál, píseň 913, 5. sloka)

Cestou do práce se stavuji v jednom ne-
jmenovaném pekařství a kupuji si nejmenovaný 
druh bagety. Už se mi párkrát stalo, že v pátek, 
když jsem přišel trochu později, tento druh 
pečiva neměli, prostě někdo před víkendem 
místo jedné nebo dvou baget koupil třeba hned 
deset. 

Asi před třemi týdny, po dovolenkové pauze, 
jsem ono pekařství v pátek opět navštívil, 
bagety tentokrát byly, ale paní prodavačka mi 
sdělila, že je týden neměli. K tomu ještě neměli 
několik dalších druhů pečiva. Jako důvod pře-
kvapivě uvedla nedostatek mouky. Ano, zdů-
razňují to slovo „překvapivě“. Třicet let už žijeme 
v konzumním světě, kdy si můžeme vybírat 
mezi nespočetným množstvím potravin i ne-
potravinářského zboží, v jednotlivých druzích 
potravin sledujeme a porovnáváme kalorie 
a kilojouly, množství tuků, cukru, „éček“. Troufnu 
si říci, že jsme se stali, promiňte mi to slovo, 
„rozežranou“ společností. A najednou se 
dozvíte, že váš oblíbený druh zboží chybí prostě 
třeba z nedostatku obyčejné mouky. K výše 
uvedenému výpadku snad došlo z banálních 
důvodů a vysvětlení může být prosté – chybná 
objednávka, změna dodavatelsko-odběratel-
ských vztahů apod. 

Mě to ale tak úplně v klidu nenechává. Když 
jsem byl malý a jako dítě jsem někdy přiběhl 
domů s tím, že mám hlad, můj dědeček, který 
za války prodělal zkušenost s vězněním v kon-
centračním táboře, mě pokaždé okřikl, že ne-
vím, co je to skutečný hlad. Ano, měl pravdu a já 
jsem vděčný za to, že to nevím. Nezažil jsem 
válku, léta hospodářské krize, žiji v zemi, která 
se nachází v geopolitickém regionu, ve kterém 
lidé nehladoví, netrpí nedostatkem jako třeba 
v Africe, neválčí spolu. A možná právě proto si 
vymýšlejí náhradní a nesmyslné pseudoproblé-
my, především v oblasti lidské, často zvrácené 
sexuality. Ano žijeme v míru, ale v lidských 
duších nepanuje pokoj. Toto je však téma k jiné 
úvaze.

Vraťme se však k úvodnímu tématu. Jak 
snadno jsme se vzdali potravinové soběstač-
nosti – obrovské lány byly zastavěny halami 
a budovami průmyslových zón, shoppingparků, 
marketů, asfaltovými plochami parkovišť atd. 
A množství českých polí se žlutí osazenou 
řepkou olejnou pro průmyslové využití. A když 
někdo říká, že nedostatkové zboží můžeme 
vždy importovat, třeba z Ameriky, tak mě z toho 
zamrazí. Jsem přesvědčen, že pokud by mělo 
dojít k nějaké celosvětové krizi, bokem půjdou 
nějaké dobré sousedské vztahy, mezinárodní 

úmluvy, solidarita evropských států. Vždyť si 
vzpomeňme na začátek očkování proti koro-
naviru COVID-19. Vakcín byl nedostatek, apli-
kovány byly postupně podle věkových kategorií 
obyvatel, každý stát “si hrál na svém písečku”. 
Neměli bychom zapomínat na časy, kdy lidé 
měli tučná bankovní konta, trezory plné zlata, 
ale těžko sháněli „chléb vezdejší“. Člověk je 
mnohdy nepoučitelný a historie se pak opakuje.

V těchto dnech budeme v naší farnosti opět 
tradičně děkovat za letošní úrodu. Máme být za 
co vděčni! Měli bychom se také ale umět 
mnohdy uskromnit. A také bychom měli neustále 
o úrodu prosit, což už tak často neděláme 
a plné lednice a spíže bereme jako samo-
zřejmost. Budiž nám příkladem postoj našich 
předků k zemi, polím, lesům, pramenům… 
Chodívali v procesích, s modlitbou a zpěvem na 
rtech, na kolenou prosili o požehnání – mimo 
jiné slovy písně, kterou jsem citoval již v úvodu 
této úvahy: „Bože, vyslyš naše hlasy, úrodné 
nám sešli časy, chléb náš vezdejší nám dej, 
v každé práci pomáhej“. A já od sebe přidávám 
slova, která mě naučila moje maminka a od 
dětství se stala součástí mé denní modlitby: „Od 
głodu, moru, ognia i wojny, zachowaj nas, 
Panie!“

Stanisław Janczyk

Farní festyn
Drazí farníci, v neděli dne 12.9.2021 bude 

v naší farnosti poutní slavnost a u její příležitosti 
Vás již tradičně chceme pozvat na Farní festyn. 
Letos se uskuteční jubilejní 20. ročník a jsme 
velice rádi, že po celou tu dobu jste nám věrní 
a mnoho z Vás bylo na všech ročnících. Ve 
skutečnosti z pohledu historie tuto akci 
organizujeme ve farnosti už od roku 2000, tj. 
rok před založením spolku SANCTUS 
ALBERTUS (dříve křesťanské sdružení). Za 
celou tu dobu se festyn nekonal pouze dvakrát. 
Poprvé v roce 2014 z důvodu zavedení 
povinnosti koncese prodeje alko a prodeje jídla 
a s tím spojených komplikací a podruhé v roce 
2020 z důvodu epidemiologických opatření 
v souvislosti s pandemií koronaviru.

Již tradičně se setkání uskuteční v pro-
storách farní zahrady, zahájení je naplánováno 
na 14. hodinu. Budeme mít pro Vás připravené 
sladké dobrůtky, něco dobrého k jídlu, pivo 
a děti se mohou zabavit na skákacím hradu 
a dalších atrakcích. Chystáme i malé překva-
pení, ale vše bude záležet na počasí…

Rádi uvítáme jakoukoliv pomoc při organizaci 
akce a podporu naší činnosti, např. upečením 
koláče nebo zákusku (prosíme donést v den 
konání akce). Chystání areálu farní zahrady 
bude od 12 hodin – stany, lavice, stánky… 

Děkujeme za pomoc a těšíme se na 
společné odpolední setkání. 

Spolek SANCTUS ALBERTUS

Pravidelné farní 
aktivity se opět

rozbíhají
Po prázdninách se v naší farnosti opět 
rozbíhají pravidelné aktivity. Všechny se 
konají v salce na faře. Uvítáme všechny 
naše milé stávající členy a těšíme se na 
nové zájemce, přijďte se mezi nás po-
dívat.

Katecheze dobrého Pastýře 
od 6.9. každé pondělí v 16:30 hod.
pro děti od 3 do 6 let 
kontakt: Zuzka Sikorová, tel. 777 129 433

Scholka Drops 
od 9.9. každý čtvrtek v 17:00 hod.
pro děti od 5 do 12 let
kontakt: Roman Buba, tel. 608 042 223

Schola mládeže
od 3.9. každý pátek v 16:30 hod.
mládež od 12 let
kontakt: Wieslaw Wania, tel. 737 245 864

Chrámový sbor Laudamus 
od 1.9. každou středu od 18:15 hod.
bez věkového omezení 
kontakt: Evžen Worek, tel. 604 500 385

Společenství mužů 
od 30.8. každé poslední pondělí v měsíci
kontakt: Daniel Jaś, tel. 602 440 195

Další informace o jednotlivých společen-
stvích najdete na farních stránkách.

Rodina 
Neposkvrněné

Prosím všechny členy Rodiny Nepo-
skvrněné o nahlášení obětovaných dnů 
pro Svatého Otce Františka za celý rok 
2021, a to do 19. září tohoto roku. Do 
této „Duchovní kytice“ jako dárek 
k Vánocům patří účast na mši svaté 
(pokud nám to dovoluje náš zdravotní 
stav), modlitba svatého růžence a vaše 
každodenní oběti.

Na lístek napište svoji adresu s počtem 
obětovaných dnů a odevzdejte přímo 
mně nebo do zákristie.

Všem Pán Bůh zaplať.

Anna Šišková

V předvečer naší farní poutě, 
11.9. v 18.00 hod., bude Otec 
Leoš Ryška sloužit v kapli televize 
Noe mši svatou za všechny tři-
necké farníky, zvláště za štědré 
dárce z naší farnosti, kteří televizi 
Noe finančně podporují. 

Pokud chcete přispět na provoz 
jediné křesťanské televize u nás, 
můžete tak učinit na číslo účtu: 
6100000961/8040. Všem dár-
cům Pán Bůh zaplať. 
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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! 

Patnáct let televize dobrých zpráv
Otce Leoše Ryšku, SDB, faráře 

v Ostravě Heřmanicích a ředitele televize 
Noe, není jistě třeba představovat. 
Většina z nás zná jeho usměvavou tvář 
díky vysílání první křesťanské televize 
u nás, která zahájila svou činnost na jaře 
roku 2006. S velkou radostí přinášíme 
rozhovor s knězem, který se nebojí 
výzev. 

Otče Leoši, 10. května oslavila televize 
Noe 15 let svého fungování. Četla jsem 
v jednom Vašem rozhovoru, že na za-
čátku to bylo pro Vás velké dobro-
družství. Založit křesťanskou televizi 
v postkomunistické zemi, navíc převáž-
ně ateistické, chtělo ale asi i hodně 
odvahy a důvěry v Boží pomoc. Co pro 
Vás za tu dobu vysílání bylo nejtěžší 
a co Vás naopak naplňuje největší 
radostí? 

Nevím, zda dokážu odpovědět stručně, 
protože za tu dobu 15 let, co vysíláme, 
bylo mnoho těžkých i radostných chvil. 
Těžké bylo přesvědčit některé lidi o důle-
žitosti naší televize. Často jsem byl za 
blázna, který neví, že takovýto projekt 
potřebuje obrovské peníze. Bez peněz 
bude nekomerční televize jen pro 
smích… Ale náš Nejvyšší Šéf a Režisér 
měl s námi plán. Díky Boží Prozřetel-
nosti přišlo od diváků tolik financí, že 
můžeme nejen tvořit a vysílat, ale také 
růst. Na palubu Noemova korábu přišlo 
postupně mnoho lidiček, kteří se stali 
profesionály v oboru. Noe se stala 
postupně virtuální katedrálou, kde se 
můžeme setkávat, vzdělávat se, modlit 
a obdivovat krásu Božího stvoření. Jsou 
to každodenní zázraky, které mi dělají 
velikou radost. 

V době pandemie začala řada farností 
vysílat přenosy mší svatých ze svých 
kostelů. Některé při ukončení restrikcí 
vysílání ukončily, ale většina přenosy 
ponechala pro nemocné farníky. Odra-
zilo se to na sledovanosti mší svatých 
v televizi Noe? 

Domnívám se, že vysílání bohoslužeb 
z jiných farností je dobré ovoce korona-
virové doby. Chápu, že věřící dávají 
přednost bohoslužbě, která se přenáší 
z jejich kostela. Vždyť jsou na něj zvyklí, 
stejně tak i na svého duchovního 
pastýře. Přiznám se, že jsem i já po celou 
dobu lockdownu přenášel přes mobil 
bohoslužby ze své farnosti v Ostravě – 
Heřmanicích. Byl jsem překvapen, že se 
dívalo přes Facebook mnohem více lidí, 
než obvykle chodí do kostela. Nemám 
obavu, že by ubývalo diváků televizi Noe. 
Podle statistik jsou právě mše svaté 
jedním z nejsledovanějších pořadů. 

Televize Noe, televize dobrých zpráv, 
je nekomerční a nezisková. Je plně 
závislá na podpoře svých diváků. Byly 

chvíle, kdy jste pochyboval, že to fi-
nančně zvládnete? 

Nebyl bych upřímný, kdybych tvrdil, 
že jsem neměl pochybnosti. Byly chvíle, 
kdy nám bylo hodně zle a dluhy stále 
rostly. Vzpomínám si na jednu návštěvu 
ředitele italského Telepace Dona Quida. 
Zeptal se mne, jak na tom jsme finančně. 
Já mu odpověděl, že se topíme v dluzích, 
ale ještě máme nos nad vodou. On se 
zaradoval a řekl: „Aleluja, chvalme Pána, 
protože to je ten správný stav věci. Bůh 
chce, abyste s pokorou vnímali, že jste na 
něm závislí a nikdy vás nenechá v těch 
dluzích utonout.“

Mohl byste nám prozradit, na jaké 
nové pořady se můžeme těšit? 

Chystáme hned několik nových pořa-
dů, jeden z nich je talk show s otcem 
Mariánem Pospěchou s názvem „Doko-
řán“. Během prázdnin otec Marián 
„vyzpovídal“ hned několik známých a za-
jímavých osobností. Od září se objeví 
také nový pořad „Když bolí duše“, kde si 
moderátor otec Daniel Vícha bude zvát 
do studia odborníky a budou si povídat 
na téma psychických bolestí a poruch. 
Počítáme s živým vysíláním, kde bude 
dán prostor pro dotazy diváků. Z Prahy 
budeme vysílat novou sérii publicistic-
kého pořadu „K jádru věci“. Chystáme se 
na oslavy výročí svaté Ludmily a moc se 
těším na návštěvu papeže Františka na 
Slovensku. Od neděle 12. září do středy 
15. září máme v plánu mimořádné vy-
sílání Studia František, kdy se budeme 
snažit vtáhnout diváky do jistě krásné 
a nezapomenutelné atmosféry.

Vy pocházíte z Ostravy, z věřící ro-
diny, ale Vaše cesta ke kněžství nebyla 

úplně přímočará. Co při Vašem roz-
hodnutí hrálo důležitou roli a máte 
„recept“ na to, jak být vnímavý k Bo-
žímu volání, ať už nás volá kamkoliv? 

Za své povolání mnoho vděčím své 
rodině, skvělým rodičům a sestrám.

Boží volání je velké tajemství každého 
z nás. Myslím si, že Bůh má pro každého 
svůj plán a má mnoho prostředků, jak 
nám to sdělit. Nemám na to přesný 
recept, ale určitě pomůže si lehnout 
někdy večer na lavičku, nebo do trávy 
a dívat se na hvězdy. Uvědomění si 
nekonečného vesmíru nad námi dává 
tušit, že jsme tady jen na nějaký čas. Je 
důležité podívat se na to, co chci v životě 
dělat s nadhledem věčnosti. A pokud 
stojíme na nějaké životní křižovatce, tak 
radím rozhodnout se pro tu těžší cestu. 

Určitě mi ostatní dají zapravdu, když 
řeknu, že působíte na své okolí uklid-
ňujícím dojmem. Jsou věci, které vás 
dokážou rozčílit? 

Ano, rozčiluji se a pak mne to mrzí... 
Zeptejte se na to mých kolegů. Když 
sedím jako režisér v přenosovém voze 
a stříhám přenos, vím, že nesmíme udě-
lat chybu. Je to týmová práce, a pokud 
někdo ve štábu udělá chybu, vidí ji tisíce 
diváků. To nedokážu být klidný, ale 
naštěstí mě to rychle přejde. Rozčiluje 
mne také politická situace v naší zemi, 
hlavně to, že jsme denně obelháváni. 

Musíte skloubit vedení televize a po-
vinnosti faráře. Na stránkách farnosti 
jsem viděla vaši krásnou zahradu, kde 
vyrostla dřevěná loď zvaná Noemova 
archa, obří šachy, stolní fotbal, místo 
pro opékání špekáčků nebo altán s pose-
zením. Myslíte si, že je důležité, aby se 
lidé ve farnosti setkávali nejen při 
bohoslužbách a jak pracujete s dětmi 
a mladými lidmi? 

Farnost mám pro radost a relax. O vše 
potřebné se postarají farníci sami a má-
me hezké vztahy. Farní zahradu jsme 
vybudovali před třemi léty. Řekli jsme si, 
že prostor za farou otevřeme veřejnosti. 
Každý pátek máme letní kino, promítá-
me filmy a grilujeme. Je to přece výzva 
papeže Františka, který často říká, aby-
chom nečekali, až ovečky přijdou do 
kostela, ale abychom za nimi z kostelů 
a zákristií vyšli sami. A nyní vidím, že to 
funguje, že do farní zahrady chodí stále 
více lidí, kteří cestu k Bohu hledají. 

Otče Leoši ze srdce děkujeme za roz-
hovor a přejeme pevné zdraví, spoustu 
elánu a dobrých nápadů, aby televize 
Noe posilovala víru, přinášela radost, 
naději a povzbuzení do našich domovů. 
Ať Vám i Vašim spolupracovníkům Pán 
žehná. 

Rozhovor připravila Hana Worková

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)
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Fungující rovnice: škola + jídlo = naděje
Mary's Meals bylo od začátku uni-

verzální misí. Misí, která sdružuje 
všechny lidi bez ohledu na vyznání. Čím 
rozmanitější se stává po celém světě, 
tím krásnější je, a tím víc jsme schopni 
tuto vizi naplnit.

Je rok 2018, léto v plném proudu, 
červenec, a já s manželem a dětmi 
sedíme v hale na brněnském výstavišti. 
Ptáte se, proč jsme tam? Přijeli jsme na 
Katolickou charizmatickou konferenci 
a čekáme na jednu z přednášek. Měli 
jsme být původně na jiném místě, jiné 
přednášce s jiným tématem…Inu, tak to 
někdy bývá. Nevadí. Bereme to „spor-
tovně“.

Na podium už přichází skromný 
a usměvavý muž a začíná vyprávět svůj 
příběh, který vedl ke vzniku hnutí. Pan 
Magnus MacFarlane-Barrow začíná 
hovořit na téma „Projekt Mary's Meals“ 
(přeloženo jako „Mariiny pokrmy“), to 
zní dost suše, viďte? Je v ČR poprvé, 
vyrostl ve skotské vesnici, kde je málo 
katolíků. Měl 15 let, když slyšel o zje-
veních Panny Marie v Međugorje. Se 
svolením rodičů se tam v roce 1983 
vydal spolu se svými sourozenci a brat-
ranci a strávili tam jeden týden. Pobyt 
v Međugorje proměnil jejich životy, 
zažili Boží lásku a po návratu svou víru 
žili nově, snažili se dát Boha na první 
místo a říkali rodičům, že je důležité se 
modlit každý večer růženec, trochu je 
tím i otravovali. Přesto po čase jeho 
rodiče svůj dům proměnili v katolické 
centrum pro rekolekce, kam přicházeli 
lidé ze všech stran a modlili se společně 
s rodinou pana Magnuse. On sám začal 
studovat, školu však nedokončil a začal 
pracovat na rybí farmě. V roce 1992 
slyšel společně s bratrem ve zprávách 
o válce v Bosně a Hercegovině a říkali 
si: „Nemohli bychom udělat alespoň jed-
nu věc, abychom těmto lidem po-
mohli?“ Už po třech týdnech vyrazil do 
Međugorje k lidem v nouzi… a jak to 
bylo dál, si můžete přečíst v knížce 
„Bouda, která krmí milion dětí“, o které 
jsme se už kdysi na stránkách MOSTu 
zmiňovali.

Než svědectví toho obdivuhodného 
pána skončilo, měli jsme slzy v očích 
a odcházeli jsme velice dojatí. Příběh 
byl úžasný a inspirující, pulzoval v nás 
ještě hodně dlouho. Uvědomili jsme si 
jednu důležitou věc, a to, že existují 
státy, kde lidé umírají hladem, a my jen 
přihlížíme. A to se v nás proměnilo 
v úvahu pomoci těmto lidem a také se 
tak stalo. Na podzim roku 2018 jsme se 

stali koordinátory Moravskoslezského 
kraje pro organizaci Mary's Meals. Bůh 
nás spojil svátostí manželství 14 let 
tomu, bydlíme v Třinci na Osůvkách, 
kde jsme si postavili dům. Můj manžel 
pochází z vesnice Louky nad Olší, mojí 
rodnou vesničkou je Ropice. Máme čtyři 
úžasné děti a naplňuje nás neskutečnou 
radostí, když ti starší zcela přirozeně 
vnímají jako normální, že se člověk 
nezištně věnuje činnosti, ve které vidí 
smysl a snaží se svůj čas věnovat 
pomoci jiným. Když pak zažijete situaci, 
kdy dítě samo od sebe daruje většinu 
svých úspor na charitativní účely a ještě 
se u toho raduje, je to vyloženě ne-
popsatelný pocit štěstí rodiče. 

První pobočka Mary's Meals vznikla 
na poutním místě v Međugorje. Pan 
Magnus tam jezdívá pravidelně, nejen 
na rodinnou pouť v říjnu, ale také na 
křesťanský festival Mladifest, který se 
tam koná už desítky let uprostřed léta. 
Vnímá toto místo jako začátek své cesty 
ku pomoci druhým a Pannu Marii, která 
se zde roku 1981 zjevila, jako patronku 
celého díla. 

Radost zažívají děti a jejich rodiny již 
více než 18 let v mnoha zemích světa, 
kam Mary's Meals přichází s jedno-
duchou a tolik efektivní pomocí. Díky 
jednomu vydatnému jídlu ze školní 
jídelny (aktuální náklady na celý školní 
rok činí 459 Kč) mohou děti načerpat 
sílu, a zvýšit tak svoji pozornost při 
vyučování. Samy děti touží po lepší 
budoucnosti, chtějí být vzdělané a zís-
kat dobrou práci. Nebýt jídla, mnohé 
žáky či studenty by do školy nic netáhlo, 
mnozí rodiče by dětem ani návštěvu 
školy neumožnili.

Hlavním cílem této organizace je za-
chovat nízké provozní náklady a držet 
se závazku, že nejméně 93% darů bude 
zasláno přímo na charitativní aktivity. 
Důležitou součástí organizace je velké 
množství dobrovolníků, kteří v místních 
komunitách pomáhají připravovat jídlo, 
zajišťují veškerou organizaci a jsou 
ochotni dopravovat pytle se surovinami 
i do méně dostupných míst. Například 
lidé z malawijského Chaone na hlavách 
nosí dvacetikilové pytle potravin a pod-
nikají dlouhou cestu ke škole na vrcholu 
hory, protože nejbližší silnice je odtud 
vzdálena pět kilometrů. Výstup od úpatí 
hory ke škole trvá dobré tři hodiny, ale 
ani tento fakt nebrání, aby se pomoc 
dostala k místním dětem. Lidé z jednot-
livých komunit pro své děti udělají 
mnoho práce. 

Česká pobočka Mary's Meals byla 
založena před třemi lety v Brně. Za tak 
krátkou dobu činnosti se českým dob-
rovolníkům podařilo postavit toto dílo 
na solidních základech a získat uznání 
i obdiv ze strany skotské centrály. 

Toto krásné dílo je společenstvím 
dárců a dobrovolníků, které spojuje 
nadšení pro myšlenku podporovat 
projekt zaměřený na odstranění ostud-
né stránky naší západní civilizace, na 
odstranění lhostejnosti k hladovění dětí 
v zemích třetího a čtvrtého světa. 
Dobrovolníci i dárci na sobě pozorují 
uskutečnění myšlenky zakladatele, že 
dárce je současně tím, kdo je obda-
rováván. Podporované děti přinášejí do 
našich životů skutečnost prožívané 
solidarity a účasti na velkém díle lásky. 

Rok 2019 byl plný nejrůznějších akcí, 
které probíhaly na mnoha místech za 
účelem zvýšení povědomí a motivace 
dalších lidí, aby se zapojili do této “naší” 
velké rodiny. Začátkem léta jsme se 
mohli společně potkat na stánku během 
Katolické charizmatické konference 
v Brně, při pouti na Svatý Hostýn nebo 
na pravidelných mších svatých slou-
žených každý měsíc v kostele sv. Au-
gustina v Brně. Důležitým setkáním 
bylo lednové celostátní setkání dobro-
volníků v Brně, kde mnozí navázali 
nová přátelství s dalšími dobrovolníky 
z jejich regionu a společně jsme čerpali 
nápady a sdíleli zkušenosti z dobro-
volnictví akcí na podporu Mary's Meals. 
V minulém roce činnost organizace po-
zastavila pandemie, letos se pomalu 
vracíme k normálu.

Dobrovolníci v ČR pořádají jarmarky, 
benefiční koncerty, prezentace ve far-
nostech, ale i na základních a středních 
školách, v knihovnách a vůbec všude, 
kde se najde příležitost. Někteří z nás se 
účastnili také pražského festivalu Zi-
mohraní, adventních trhů na Staro-
městském náměstí, Festivalu UNITED 
ve Vsetíně nebo Afrického léta v ZOO 
Dvůr Králové nad Labem.

Velkou radost nám dělají i děti, které 
samy přichází s nápady, jak získat další 
finanční prostředky. Krásnou ukázkou 
byl např. benefiční koncert žáků z jedné 
ZUŠ nazvaný "Děti dětem", či chari-
tativní běh pro spolužáky a známé, nebo 
také divadelní hra, díky níž se lidé 
mohli zábavnou formou dozvědět i o na-
šem podpůrném “Batůžkovém“ pro-
jektu. O něm možná někdy příště.
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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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Budeme rádi, pokud na celé dílo MM 
myslíte ve svých modlitbách a svěříte je 
pod ochranu Panny Marie. 

Co chystáme tento rok aneb 
POZVÁNKA

V rámci tradiční farní poutě 12.9. 
budeme po mších svatých rozdávat 
sladký pamlsek a odpoledne na farní 
zahradě chystáme stánek – krámek, kde 
budou k dispozici další informace, 
knížky, výrobky a také překvapení pro 
děti. Výtěžek z tohoto dne poputuje na 
dílo MM. 

Určitě se zastavte,
modrá trička poznáte.

Těšíme se na Vás!  
Perníčkem si oslaďte čas.

Lucyna a Marek Mokroszowie
(kontaktní tel. 777 336 417)

Léto se svatým Albertem
V roce 2016 se spolek Sanctus Albertus 

připojil k celoprázdninovému programu 
s názvem Prázdniny v 3nci, určeného  
pro děti školního věku, které tráví 
prázdniny nebo jejich část ve městě. Za-
řadili jsme se tak k dalším příspěvkovým 
a neziskovým organizacím, podílejících 
se na pestré nabídce prázdninového 
programu, jak aktivně a smysluplně 
prožít volný čas v Třinci. 

Náš příspěvek v rámci programu měl 
název Léto se svatým Albertem a jedním 
z jeho dílčích cílů bylo blíže seznámit děti 
s kostelem svatého Alberta, zejména s je-
ho historií, ale také s jeho jednotlivými 
částmi (levou a pravou boční kaplí, ků-
rem, zpovědnicí…) nebo předměty (obra-
zy, sochy….). Souběžně s prohlídkou 
fungovala i dvě doprovodná stanoviště 
výtvarného či čistě zábavného charakteru 
umístěná v salce na faře a na farní 
zahradě. 

Letošní pátý ročník byl mírně kompli-
kovaný kvůli preventivním covidovým 
opatřením. Děti se musely předem zare-
gistrovat, ale také testovat, aby mohly do 
kostela vstoupit bez roušek a respirátorů. 
Vše však proběhlo hladce a nakonec 
dorazilo celkem 37 dětí, pro které byla 
připravena tři stanoviště. Prvním byla 
prohlídka kostela, v tomto roce zpestřená 
o vystoupení dětských herců, kteří před-
stavovali život světců sv. Hedviky, sv. 

Barbory a sv. Jana Sarkandera. V salce 
na faře si děti mohly vybarvit vitráž 
světců na skleničce. Venku před farou 
pak na ně čekal klaun se zábavnými 
úkoly a legráckami jemu vlastními.

Páté Léto se svatým Albertem je, s Boží 
pomocí za námi a proto bych chtěla 
vyjádřit velké díky všem, kteří se velmi 
zasloužili o jeho pohodový průběh.

Děkuji, především Petru Čalovi za per-
fektní výklad o historii kostela během 
jeho prohlídky, Wieslavu Waniovi za 
skvělou organizaci a milé překvapení pro 
všechny – klauna, který dokázal děti 
v této nesnadné době rozesmát i pobavit. 
Terezce Szkanderové za hraní na varha-
ny. Dále dětským hercům za úžasné he-
recké výkony, jmenovitě Tomáši Workovi 
alias sv. Janu Sarkandrovi, Marianě Ča-
lové alias sv. Barboře a Veronice Čalové 
alias sv. Hedvice. Velký dík patří také 
všem velmi šikovným malířkám kontur 
vitráží na skleničky, konkrétně Lucce 
Mokroszové a jejím neteřím, Katce 
a Diance Byrtusovým, Katce, Marušce 
a Báře Cubrovým a Jance Szkucikové. 
Rovněž Reňa Galia a Magda Roszková, 
které měly na starost výtvarné stanoviště, 
zaslouží obrovské díky. V neposlední řa-
dě patří poděkování rovněž otci Františ-
kovi a otci Adrianovi za podporu této 
akce. 

Věřím, že Vaše pomoc přispěla k na-
plnění nejdůležitějšího záměru Léta se 
svatým Albertem - ukázat dětem chrám 
Páně jako přátelsky přívětivé místo nejen 
kulturního bohatství, ale především du-
chovního významu.

Za spolek Sanctus Albertus
A.A.Č.

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

Ke dni 26.8.2021 evidujeme částku 
56 415 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

dětského oblečení 0 - 10 let 

(podzim - zima)

30 kusů na osobu 

Přijímáme čisté, nepoškozené 
a funkční sezónní oblečení (podzim – 
zima) a také brusle, lyže, boby, sáňky, 

helmy…  

Křesťanské středisko HUTNÍK, 
ul. Revoluční, Třinec

příjem věcí: 16.9.2021 od 9:00 do 17:00

prodej věcí: 17.9.2021 od 9:00 do 18:00

výdej věcí: 18.9.2021 od 9:00 do 11:30

Přineste pouze vyprané, čisté, 
nepoškozené věci.  Komplety sepnout 
spínacím špendlíkem. Doma si sepište 

seznam věcí do tabulky.

BAZÁREK
Charita Třinec pořádá
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Jsme pilní nebo líní?
Milé děti, doufám že jste si užily prázdniny. Zase tady 

máme školní rok, proto si hned na začátek dáme malý 
testík. Zjistíte, jestli jste zlenivěly, anebo jste dobře 
připraveny na plnění svých povinností. Píle nemusí být 
horečnou činností nebo workoholismem. A lenost se 
nemusí projevovat jako nicnedělání. Odkládání 
povinností a útěk k činnosti, která je nám milejší, je 
také druh lenosti. 

1. Co udělám, když se mi do nějaké práce nechce? 

a) rozhodně ji odmítnu

b) vymyslím důvod, proč ji nemohu udělat, nebo ji 
aspoň odsunu

c) přemohu se a udělám to, co je potřeba

2. Mám nějaký úkol nebo jsem něco někomu slíbil/a? 

a) když se mi nechce, tak to neudělám

b) odsunu to a stále dělám všechno jiné než to, co 
bych měl/a 

c) udělám to co nejdřív, abych pak měl/a volno 

3. Jak to u mne vypadá s úklidem? 

a) neuklízím, stejně to za chvíli bude zase tak

b) uklízím tehdy, když má někdo přijít

c) uklízím po sobě průběžně, jinak bych se necítil/a 
dobře

4. Dodržuji každodenní tělesnou hygienu? 

a) nepřeháním to, špína posiluje imunitu 

b) občas ano, jen někdy to odbudu 

c) ano, bez řádné hygieny si nedovedu představit 
ani jeden den 

5. Modlím se, buduji svůj vztah k Bohu? 

a) modlím se jen z povinnosti, nebo když mi něco 
hrozí 

b) mívám dny, kdy to nedávám, ale občas se modlím 

c) ano, pravidelně, modlitba je pro mě důležitá 

6. Jak ráno vstávám? 

a) když se mi nechce, nevstanu 

b) budík mi zvoní několikrát, než se přinutím vstát 

c) když budík zazvoní, hned vstanu 

7. Co pro mne znamená účast na nedělní mši svaté?

a) na mši nechodím, nic mi to neříká 

b) na mši chodím nepravidelně 

c) bez nedělní mše by pro mne nebyla žádná neděle 

Jakou známku bych si dal/a, pokud jde o píli? 

 …………………………

Heslo na měsíc září
Vylušti si heslo podle příkladu  B3 = L. 

Použij k tomu tabulku klíče.

Klíč

Heslo
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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

Farní tábor
Letošní farní příměstský tá-

bor jsme začali oproti minulým 
létům netradičně - testováním. 
Vše začalo v pondělí ráno na 
faře, kde jsme k testování po-
zvali Medicu. Vzájemná spolu-
práce proběhla velmi rychle, 
dostali jsme certifikáty a naše 
týdenní dobrodružství mohlo 
začít. V pondělí jsme se vydali 
z Nebor ke gutskému kostelíku. 
Cestou jsme si pochutnávali na 
výborném nanuku od otce 
Františka. A než jsme se na-
dáli, byli jsme na místě. Posil-
nili jsme se svačinkou, zahráli 
seznamovací hru, zasoutěžili 
jsme si (ve skupinkách jsme 
tvořili růženec z přírodnin), 
každý si nějak ozdobil svou 
kšiltovku, která s námi pak putovala celý 
týden. Udělali jsme si společné foto na 
památku. Po polední modlitbě a zpěvu 
jsme se vydali do Smilovic. Před obědem 
jsme si stihli zahrát fotbal a zaskákat na 
trampolínách. Oběd byl vynikající a po 
něm nám zbyl čas na tvoření z korálků. 
Čas utekl velmi rychle a my se vydali na 
autobus domů. V úterý jsme se sešli na 
nádraží a vydali jsme se na celodenní 
výlet do Ostravy do zábavného parku 
Žirafa. Děti si užívaly průlezky, sklu-
zavky, kolotoče, trampolíny. Mezi nej-
oblíbenější atrakci letos patřil automat 
s plyšáky. Byli jsme tak úspěšní, že jsme 
vylovili téměř celý automat a každý měl 
svého plyšáka. Ve středu jsme se vydali 
do Karviné a den jsme začali v místní 
cukrárně. Pak jsme měli prohlídku 
zámku, která děti i mě nadchla. Po 
prohlídce jsme se přesunuli na oběd na 
náměstí. Po obědě jsme navštívili zá-
mecký park, plný průlezek, zvířátek 
a venkovní posilovny. Ve čtvrtek jsme jeli 

do Frýdku do jumparku na trampolíny. 
V místní cukrárně jsme si dobili energii 
a pak začalo to pravé řádění. Po obědě 
jsme se vydali do parku, kde menší děti 
řádily na průlezkách a větší hrály fotbal 
a vybíjenou. Tečkou dne byl McDonald, 
na který se děti moc těšily celý den. Pátek 
byl dnem plným překvapení. Díky fi-
nančnímu daru Sanctus Albertus si děti 
tento den užily zcela zdarma. Strávily jej 
u nás doma na zahradě v Kojkovicích, 
kde byl připravený bohatý program. Če-
kal na ně skákací hrad, bazén, různé hry 
a nesměla ani chybět dětmi milovaná 
vodní bitva, při které nikdo a nic ne-
zůstalo suché. Navštívil nás otec Adrian, 
díky kterému jsme všichni mohli prožít 
krásnou mši a poděkovat Bohu za celý 
uplynulý týden. Potom nás čekala pizza, 
každý si našel trojúhelníček své oblíbené. 
Den jsme ukončili u manželů Chole-
wikových prohlídkou jejich zvířátek. 
Loučení bylo těžké, a tak dá-li nám Bůh 
sílu, za rok vyrážíme znovu.

Omalovánky
Už je to delší dobu, co jsem začala pro 

farní děti vyrábět sádrové omalovánky. 
Jsem ráda, že se dětem moc líbí. Už bylo 
rozebráno 2 tisíce postaviček, které byly 
vyrobené ze 60 kg sádry. Pořád se 
snažím hledat nové motivy. Kdyby se 
náhodou našel někdo, kdo pracuje na 3D 
tiskárně a vyrobil by mi nějakou formu s 
nějakým novým motivem, byla bych 
ráda. Moc se omlouvám, že někdy 
nejsou k dispozici, ale ne vždy se dá 
stihnout vyrobit a vysušit dost posta-
viček, neboť vyrábím pro radost a také 
dodávám do domovů důchodců.

Silva

Poděkování
Děkuji všem, kteří jakýmkoliv způsobem připravili, 

organizačně pomáhali i všem, kteří přišli na DEN DĚTÍ, který 
se uskutečnil poslední neděli v červnu. Počasí nám vyšlo, dětí 

Moc bych chtěla poděkovat 
Medice, bez ní bychom letos 
nemohli vyrazit. Poděkování 
patří i všem restauracím, kde 
nás vždy s úsměvem přijali 
a my si pochutnali na výbor-
ném obědě, a také všem, kdo 
nás podpořili finančně. Díky 
vašim darům jely dvě děti zdar-
ma a některé dostaly slevu. 
Velké poděkování patří Veroni-
ce Raszkové, která se letos 
k nám přidala, neboť Monička 
se stala maminkou a v rámci 
možností s Jonáškem s námi 
trávila dva dny. Děkujeme 
sdružení Sanctus Albertus za 
finanční dar, díky kterému 
měly děti pátek zdarma. Také 
děkujeme našim kněžím za po-

moc, podporu, modlitbu a pomoc fi-
nanční. Děkuji Bohu, že nám celý týden 
žehnal, provázel nás a dával sílu, neboť 
dětí bylo letos 28. Pán Bůh zaplať.

Silva

bylo sice trošku méně než loni, ale Pán Bůh zaplať za to, že 
vůbec přišly! Děkujeme za podporu otci Františkovi a otci 
Adrianovi a také za přípravu zahrady panu Klaisovi a dalším 
dobrovolníkům.  

Wieslaw Wania, předseda spolku SA
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vyjde 3.10.2021.

Příspěvky můžete zasílat

do 21.9.2021.

23. neděle v mezidobí (5.9.)

1. čtení: Iz 35,4-7a; 2. čtení: Jak 2,1-5; 
Evangelium: Mk 7,31-37

Žalm odp.: Duše má, chval Hospodina.

ref.: Chwal duszo moja Pana, Stwórcę 
swego.

Slavnost sv. Alberta (12.9.)

1. čtení: Mdr 2,12a.17-20; 2. čtení: Jak 
3,16-4,3; Evangelium: Mk 9,30-37

Žalm odp.: Pán mě udržuje naživu.

ref.: Pan podtrzymuje całe moje życie.

25. neděle v mezidobí (19.9.)

1. čtení: Mdr 2,12a.17-20; 2. čtení: Jak 
3,16-4,3; Evangelium: Mk 9,30-37

Žalm odp.: Pán mě udržuje naživu.

ref.: Pan podtrzymuje całe moje życie.

Výročí posvěcení třineckého farního 
kostela (26.9.)

1. čtení: Iz 56,1,6-7; 2. čtení: Ef 2, 19-
22; Evangelium: Lk 19,1-10

Žalm odp.: Proudy bystřin jsou k ra-
dosti božímu městu, přesvatému stán-
ku Nejvyššího.

ref.: Jak miła, Panie, jest świątynia 
Twoja.

27. neděle v mezidobí (3.10.)

1. čtení: Gn 2,18-24; 2. čtení: Žid 2,9-
11; Evangelium: Mk 10,2-16

Žalm odp.: Ať nám Hospodin žehná po 
všechny dny našeho života.

ref.: Niechaj nas zawsze Pan Bóg 
błogosławi.

§Neděle 5.9.2021 – 23. neděle v me-
zidobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

§Středa 8.9.2021 – svátek Narození 
Panny Marie.

§Sobota 11.9.2021 – v 10.00 mše 
svatá s udílením svátosti nemoc-
ných. 

§Neděle 12.9.2021 – Slavnost sv. 
Alberta, patriarchy jeruzalémského, 
poutní slavnost; 6.30 a 10.00 polsky, 
8.00 a 17.00 česky.

§Úterý 14.9.2021 – svátek Povýšení 
svatého kříže.

§Středa 15.9.2021 – Slavnost Panny 
Marie Bolestné, spolupatronky tři-
necké farnosti.

§Neděle 19.9.2021 – 25. neděle v me-
zidobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky; poděkování za 
úrodu. 

§Úterý 21.9.2021 – svátek sv. Ma-
touše, apoštola a evangelisty.

§Neděle 26.9.2021 – Slavnost Výročí 
posvěcení farního kostela; 6.30 
a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky.

§Úterý 28.9.2021 – Slavnost sv. 
Václava, mučedníka, hlavního patro-
na českého národa.

§Středa 29.9.2021 – svátek sv. Mi-
chaela, Gabriela a Rafaela, archan-
dělů.

§Pátek 1.10.2021 – první pátek 
v měsíci.

§Neděle 3.10.2021 – 27. neděle v me-
zidobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

§Měsíc říjen je zasvěcený modlitbě 
posvátného růžence.

§Každou neděli od 16.30 je adorace 
Nejsvětější svátosti oltářní a svá-
tostné požehnání.

§Každý první pátek je po ranní mši 
svaté adorace Nejsvětější svátosti 
oltářní a modlitba Litanie k nej-
světějšímu Srdci Ježíšovu. 

§Každý pátek po ranní mši svaté a po 
večerní mši svaté vyjma prvního 

Nedělní liturgie
v září

Pořad bohoslužeb v září

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Apoštolát modlitby
září 2021

 

Denní modlitba apoštolátu 
modlitby

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

Všeobecný úmysl

Za udržitelný životní styl

Modleme se, abychom se my 
všichni odvážili zvolit si skromný 
životní styl šetrný k přírodě a ra-
dovali se při pohledu na mladé lidi, 
kteří o to odhodlaně usilují. 

Národní úmysl

Děkujeme za církevní školství 
a prosíme za stále kvalitnější pro-
středí v církevních školách, kde se 
tisíce dětí mohou poprvé setkat s ži-
vou vírou v Krista.

Svatý Františku Xaverský, oroduj 
za nás!

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

pátku je výstav Nejsvětější svátosti 
oltářní s modlitbou Korunky k Božímu 
milosrdenství.

§Ve všední dny po večerní mši svaté 
probíhá modlitba svatého růžence za 
odvrácení pandemie. 

§Poslední neděle v měsíci – Marián-
ské večeřadlo.

§Každou středu a každý 19. den 
v měsíci po mši svaté se modlíme 
Litanii ke sv. Josefovi.

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