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Ježíš pohlédl vzhůru a řekl: „Otče, děkuji ti, žes mě vyslyšel. Věděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli 
zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal.“ Když to řekl, zvolal mocným hlasem: „Lazare, pojď ven!“

J  11, 41-43

Vzkříšení Lazara



2 MOST 335/XXVIII

Udělování ocenění v den slavnosti svaté Hedviky 
a zahájení Synody 2021-2022 v diecézi 

V den slavnosti svaté Hedviky 16.10. 
udělil biskup František Václav Lob-
kowicz a apoštolský administrátor 
Martin David v katedrále Božského 
Spasitele ocenění dvaceti osmi lidem. 
Farnosti tímto způsobem poděkovaly 
kostelníkům, varhaníkům, kateche-
tům i těm, kteří se významně podíleli 
na opravách církevních objektů. Také 
Charity nominovaly sedm svých 
dlouholetých pracovníků, jejichž práce 
si cení. Celý seznam oceněných je 
uveřejněn na webových stránkách naší 
diecéze. Z naší farnosti byly oceněné 
dvě osoby.

Na začátku bohoslužby biskup 
Martin David také vyhlásil začátek 
Synody 2021-2022 v ostravsko-opav-
ské diecézi.  Diecézním koordi-
nátorem, který bude v kontaktu 
s koordinátory na úrovni farností, pro 
které zprostředkuje materiály a po-
skytne základní informace, je usta-
noven P. Jan Czudek, delegát ad 
omnia.

Ocenění z naší farnosti:

Mgr. Danuta Suszková

Za dlouholetou katechetickou 
službu ve farnosti

Své katechetické službě se ve 
farnosti Třinec věnuje paní Danuta 
v podstatě od začátku, kdy u nás 
mohli katecheti vyučovat. Učí hlavně 
na školách s polským vyučovacím 
jazykem. Kromě vlastní výuky se stará 
o organizaci katechetů i organizaci 
výuky náboženství na jednotlivých 
školách, včetně potřebných kate-
chetických materiálů pro vyučující. 
Své poslání ve farnosti vykonává 
obětavě a s velikou pečlivostí.

Irena Szymoniková

Za dlouholetou kostelnickou 
a katechetickou službu a anga-
žovanost ve farnosti

Farnost Třinec zná paní Szymo-
nikovou jako oblíbenou a obětavou 
katechetku. Deset let vyučuje ve 
farnosti náboženství, velmi aktivně 
pracuje se svými žáky, organizuje 
biblické olympiády a podobně. 
Ochotně se zapojuje do nejrůznějších 

Setkání hudebníků 
u příležitosti svátku sv. Cecílie

Srdečně zveme všechny zpěváky, varhaníky, muzikanty a podporovatele 
liturgické hudby v naší farnosti na společné setkání u příležitosti svátku sv. 
Cecílie. Setkání proběhne ve středu 24.11.2021. Přijďme spolu pobýt, prohloubit 
vzájemné dobré vztahy či navázat nová přátelství a pobavit se při chystaném 
programu. Začneme v 16:15 v kostele společnou modlitbou a pak budeme 
pokračovat od cca 17:15 ve sborovém centru Hutník. 

V případě nepříznivé epidemiologické situace bude akce zrušena, sledujte proto 
prosím internetové stránky farnosti, kde najdete aktuální informace.

Bližší informace na tel. 702 204 829 (Eva Bubová), kde také uvítáme nabídku 
pomoci s organizačním zajištěním akce.

Setkávání rodin třinecké farnosti 
v Roce rodin a Roce sv. Josefa

Nabízíme stále možnost zapojit se do setkávání k modlitbě v rodinách. Setkání 
probíhají vždy druhou neděli v měsíci v jednotlivých domovech.  Podrobnější 
informace na farním webu.

činností spojených s pastorací ve 

farnosti, jako například při návštěvách 

v domech seniorů. Navíc již dvě 

desetiletí slouží ve farním kostele jako 

kostelnice. Přes blížící se jubileum 

osmdesáti let je vždy ochotná a aktivní 

v službě. Farnost jí vyjadřuje své 

poděkování za vše, co pro farnost 

koná.
převzato z doo.cz, 

redakčně upraveno, 

foto Zdeněk Poruba/Člověk a Víra
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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! 

Putování se sv. Josefem
Farní pouť v roce sv. 

Josefa a také v roce rodin 
jsme z důvodu koronavi-
rových opatření nemohli 
uskutečnit na jaře, jak 
bylo plánováno. Napo-
druhé, o svátku sv. Václa-
va, to vyšlo.  

Z Třince odjížděly dva 
autobusy, jeden plně ob-
sazen celými rodinami 
a druhý více méně již 
tradičně účastníky z mi-
nulých poutních cest. 
Stalo se tradicí, že společ-
ně navštěvujeme naše 
nádherná, duchovně pro-
modlená poutní místa, 
která nám zanechali naši 
předci, abychom zde moh-
li velebit Boha a přimlou-
vat se za naše blízké. 

Naší první zastávkou je maličká ves-
nička Velíková, kde na horním konci 
v lesíku na úpatí Hostýnských vrchů je 
zbudována křížová cesta. Je to dílo 
zdejšího rodáka pana Bohuslava Kopeč-
ného. Od kamenného sloupu s Madonou 
a v těsné blízkosti vybudovaných jesliček 
místními občany vede lesní stezkou 
mírným stoupáním do kopce. S ozvu-
čením, které jsme si sem přivezli, se 
společně vydáváme na „Křížovou cestou 
se sv. Josefem“. Jednotlivá zastavení nás 
nutí se zamýšlet, co asi sv. Josef sám 
prožíval a je nám tak inspirací, abychom 
jej i my následovali a kdykoliv se na něj 
s jakoukoliv prosbou obrátili. Křížovou 
cestu vytvořil pan Kopečný jako podě-
kování za záchranu manželky a dcery při 
vážné autonehodě, ale také za záchranu 
svou, protože půl roku poté měl rovněž 
autonehodu. Tyto skutečnosti a další 
vyprávění, např. slavení Adventu, Vánoc, 
Velikonoc jsme si vyslechli od samého 
autora, kterého jsme zde neočekávaně 
zastihli. „Velikovjané“ a lidé ze širokého 
okolí se sem také chodí modlit májové 
modlitby. Obrázky k zastavením nama-
loval místní rodák a kamarád autora 
křížové cesty. Velkým příznivcem a pod-
porovatelem byl i P. Jiří Orság, kterého si 
někteří jistě pamatují, neboť byl kapla-
nem krátce i v naší farnosti. Byl admi-
nistrátorem několika zdejších farních 
kostelů. Poděkováním za vykonané dílo, 
přáním Božího požehnání a ochrany 
Panny Marie se loučíme s donátorem 
tohoto malebného místa a odjíždíme do 
sousedního Lukova slavit mši svatou.

Tato sousední obec je známá i neda-
lekou zříceninou hradu, ale než se k ní 
vydají rodiny s dětmi, usedáme do lavic 
farního kostela zasvěceného sv. Josefovi. 
Touto naší farní poutí se nám nabízí, 
pokud splníme i další potřebné úkony, 

získání plnomocných odpustků. Dorazili 
jsme v dostatečném předstihu, takže nám 
může pan kostelník povyprávět něco má-
lo z historie tohoto svatostánku. V 11 
hodin, v plně obsazeném kostele, zaha-
jujeme mešní obřad litanií k sv. Josefovi. 
V homilii jsme otcem Adrianem nabádá-
ni k následování sv. Josefa, k jeho 
zbožnému životu, zamýšlíme se, v čem 
nám může být vzorem. Také si připo-
mínáme i našeho hlavního patrona sv. 
Václava, jelikož se dnes k němu po celé 
naší vlasti obrací tisíce poutníků na řadě 
míst a nejvíce asi při Svatováclavské 
pouti ve Staré Boleslavi, kde po několika 
letech rekonstruování byla jemu zasvě-
cená bazilika slavnostně otevřena. Po 
svátostném požehnání po mši svaté, 
společně s místními farníky, rozezvu-
čujeme zdi kostela sv. Josefa Svatovác-
lavským chorálem.

Tím společná cesta poutníků obou 
autobusů končí. Jedni v menším obsaze-
ní nasedají do autobusu a putují do 
poutního chrámu Narození Panny Marie 
ve Štípě. Ujímá se nás mladý průvodce, 
jenž byl o naší návštěvě předem obezná-
men a vypráví o více jak 400letých 
dějinných událostech v této svatyni. Sa-
motná historie významného marián-
ského místa je ovšem daleko starší, sahá 
až do 14. století. Místo starého kostela, 
z něhož je v současnosti zachována 
bývalá hřbitovní kaple, nechala mece-
náška Lukrecie Nekšová vybudovat velký 
kostel a při něm klášter. Jelikož před-
časně zemřela, vše realizoval její manžel, 
kterého k tomu před svou smrtí zavázala. 
Bylo to obtížné, třicetiletá válka zasáhla 
tvrdě. Trvalo více než sto let, než by-
lo dílo hotové – nový poutní chrám 
s kartuziánským klášterem. V dnešní po-
době je barokní skvost stále restaurován 
a v klášteře působí sestry karmelitky.

Po zhlédnutí i méně obvyklých a pří-

stupných míst máme 
dostatek volného času 
k osobnímu rozjímání 
u svatostánku, k odpo-
činku v okolí nebo také 
i k občerstvení v místní 
restauraci. Před třetí ho-
dinou se scházíme u sta-
rého zrestaurovaného 
kostelíka, bývalé hřbitov-
ní kaple, kde v obnove-
ném interiéru seznamuji 
poutníky s informacemi 
o jeho nákladné a dlouhé 
obnově. Modlíme se Ko-
runku k Božímu milosr-
denství, a tím nám vymě-
řený poutní čas končí. 
Odevzdávám vypůjčené 
klíče od gotického koste-
líka a průchodem mezi 

kostelem a klášterem míjíme letos nově 
postavený a 19. června biskupem Antoní-
nem Baslerem požehnaný poutní a spo-
lečenský sál. Před ním čeká na dokončení 
odpočinková zóna, kterou je třeba osadit 
dřevinami. Ukrajovanými kilometry ze 
zpáteční cesty k domovu a litanií ke 
sv. Václavovi se nádherný slunečný den, 
z ranní rozlité mlhy vyklubaný do krásy, 
chýlí ke svému konci.

A co druhý autobus s rodinami? Ty 
měly s místními lukovskými skauty 
domluvený doprovodný program, který 
měl dětem zpříjemnit a zpestřit putování 
na nedalekou zříceninu hradu Lukov. Jak 
to vše dopadlo, přesně nevím, ale podle 
ohlasů některých rodičů to bylo zdařilé, 
poučné a poutavé. Pro samotné skauty to 
byla výzva, ale všichni se do toho pustili 
s vervou. Takto mi o tom poreferovala 
jejich vedoucí Martina, čímž bych jí na 
tomto místě chtěl mockrát poděkovat.

Chtěl bych také poděkovat všem pout-
níkům, že vydrželi čekat na vhodnou 
dobu, kdy nám bude umožněno společně 
putovat, a vytrvali v očekávání do pod-
zimu. Rovněž i za to, že se podařilo 
obsadit dva autobusy. Díky patří i naše-
mu duchovnímu doprovodu, otci Adri-
anovi, s nímž jsme slavili poutní mši 
svatou a mohli získat plnomocné od-
pustky. Děkuji naší skvělé schole, že se 
postarala o hudební doprovod a mini-
strantům. Díky i vám všem, kteří jste 
s námi tuto pouť společně prožívali.

Někdy při další poutní cestě na shle-
danou. Míst, která bychom mohli navští-
vit, máme požehnaně a vždy je za co 
děkovat nebo prosit. Jeden aktuální úmy-
sl se nabízí, a to za ukončení pandemie. 
Kéž bychom se mohli všichni bez jakých-
koliv omezení spolu potkávat a modlit.  

„O to prosíme skrze Krista, našeho 
Pána. Amen.“

Kivi

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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Milí třinečtí farníci!

Na počátku tohoto nového školního 
roku bych vás chtěl pozdravit jménem 
semináře Redemptoris Mater v Českých 
Budějovicích a podělit se s vámi o to, co 
se událo v posledním období, a co no-
vého nás čeká v tomto školním roce. 

Vzhledem k tomu, že mnozí nám po-
máháte kráčet po naší cestě rozlišování 
duchovního povolání tím, že nás dopro-
vázíte svojí modlitbou (a někteří z vás 
také finančně), cítím vděčnost, a také 
potřebu, vám alespoň čas od času napsat 
pár řádek o tom, jak se nám daří. Možná 
i z toho důvodu, abychom v této dnešní 
době, kdy slyšíme kolem sebe většinou 
jen samé negativní zprávy, mohli třeba 
jen na chvíli „pozvednout své oči k ho-
rám“, jak říká Žalm 121, tedy k Bohu, 
a vidět, že On nadále působí ve své 
církvi, že vede svůj lid, že dělá zázraky 
a povolává si dělníky na svou žeň. Toto 
Boží působení není samozřejmě jen pri-
vilegium kněžských seminářů a řehol-
ních domů, ale také farních společenství, 
jako je i to vaše třinecké, shromážděné 
kolem Ježíše Krista ve svátostech a ko-
lem vašich pastýřů, kteří ho vedou. 

Je jasné, že nás někdy svádí, abychom 
se dívali spíše na čísla a podle nich 
usuzovali na úbytek počtu věřících v kos-
tele a na poloprázdné semináře. Pokud 
se ale začteme do Písma svatého, mů-
žeme zjistit, že Boha možná ani tak ne-
zajímá počet věřících, jako spíše hloubka 
víry. Noe byl pravděpodobně ve své době 
jediný, kdo chodil s Bohem, a Bůh díky 
jeho životu požehnal celé nové generaci 
lidí. Pán Ježíš si nevyvolil 10 000 učed-
níků, ale jen 12, a s nimi obrátil celé 
Římské impérium. Křesťanství vstoupilo 
během staletí do všech kultur a civilizací 
na celém světě, a tak tomu bude až do 
konce časů, i když se nám někdy zdá, že 
se o křesťanství příliš nemluví v televizi 
či na internetu (a když už, tak často 
negativně) a že je křesťanů nutně málo. 
Není tomu tak. Na východní části polo-
koule je dnes veliký nárust počtu křesťa-
nů. I u nás je nemalé procento lidí, kteří 
žijí opravdově svoji víru v Krista, a další 
nemalé procento těch, kteří Boha hle-
dají, i když v tom nemají úplně jasno. Je 
možné, že Bohu nakonec nezáleží ani tak 
na počtech. V evangeliích Pán Ježíš ho-
voří o své církvi jako o soli (které se do 
polévky přece dává málo), o světle 
(mnohdy stačí jen jedna svíce v míst-
nosti, abychom díky jejímu světlu do-
kázali ve tmě číst ve tváři toho, kdo sedí 
vedle mě), o kvasu (i toho stačí málo 
v poměru k množství mouky, do které se 
vkládá). Svět nám věčný život do srdce 

Diecézně-misijní seminář Redemptoris
Mater v Českých Budějovicích

nevloží, ten do srdce vkládá Bůh. A s Bo-
žím životem v srdci je ten pozemský 
život úplně jiný. Proto je tedy tak důle-
žité, abychom se učili každý den i my 
chodit s Bohem a o čísla se už bude 
starat Bůh sám. 

I naši seminaristé se v semináři učí 
chodit s Bohem. Někdy jim to jde lépe, 
někdy Boha a jeho povolání tak úplně jas-
ně nevidí, ale je to právě v těchto okam-
žicích, kdy se tito mladí muži učí „kráčet 
ve víře“, kdy musí zabojovat. To jsou 
momenty, kdy se z nich stávají muži víry, 
kteří jsou často plní ran a jizev, protože 
bojovali sami se sebou, se světem, a také 
s tím Zlým. Přirovnal bych to ke scéně, 
kdy se římští legionáři vraceli z nějakého 
válečného tažení a ti, kteří měli na těle 
nejvíce jizev, sklidili největší ovace. 

(P.S. Poznámka pro ty mladé muže, 
kteří hledají své povolání: Nebojte se! 
Trochu jsem život v semináři schválně 
zdramatizoval, ale ve skutečnosti… je to 
ještě horší! Poslušnost, řád, studium, 
charaktery, které se o sebe třou, ALE… 
stojí to za to, jen je nutné to zkusit, 
pokud vnímáte, že se nějaké konkrétní 
Boží slovo usídlilo v hloubi vašeho srdce 
a nechce se mu ven. Všechno to, co není 
v seminárním životě jednoduché, for-
muje a hodí se do života, ať už cesta 
povede do kněžství či nakonec do man-
želství. Důležité je to správně rozlišit, 
protože až tehdy život může být prožitý 
opravdu v plnosti. 

P.P.S. Hledání povolání neplatí samo-
zřejmě jen pro chlapce, ale i pro děv-

čata. Tak odvahu i vám, děvčata! Za-
svěcený život je život plný světla, 
protože je to život prožitý s Bohem, 
a Bůh je světlo. Uzavírám poznámku.)         

Zpátky k našemu semináři v Českých 
Budějovicích. Máme za sebou rok velmi 
náročný kvůli pandemii, ale na druhé 
straně také rok bohatý na milosti, proto-
že jsme mohli vidět první plody, které 
zaručeně pochází shůry. Prvním kon-
krétním plodem semináře byla kandi-
datura dvou našich bohoslovců italské 
národnosti: Mariana a Giovanniho.

Když na podzim v roce 2017 Mons. 
Vlastimil Kročil zakládal Diecézně-
misijní seminář Redemptoris Mater 
v Českých Budějovicích, Mariano a Gio-
vanni byli mezi prvními z šesti boho-
slovců, kteří do semináře v Českých 
Budějovicích vstoupili, aby započali 
duchovní přípravu ke kněžství. V minu-
lém školním roce tito dva bohoslovci 
ukončili 4. rok formace v semináři, a co 
se studia teologie týče, oba složili baka-
lářskou zkoušku na Teologické fakultě 
Jihočeské univerzity, a to v českém jazy-
ce(!). Tady přidám pár slov o tom, co 
znamená „kandidatura“. Jedná se o ve-
řejné potvrzení rozhodnutí seminaristy, 
že bude pokračovat dál na cestě formace 
ke kněžství. Při tomto obřadu přijímá 
církev v osobě biskupa seminaristovo 
odevzdání se do rukou církve, vybírá ho 
a povolává, aby se dobře připravil na 
budoucí přijetí posvátného svěcení. 
Lidově by se tedy dalo přirovnat kan-
didaturu k „duchovním zásnubám“. Na 
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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

5

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

sloužil jako jáhen, a kde díky svému 
otevřenému charakteru a horlivosti už 
skvěle zapadl. Po roce jáhenské a třech 
měsících kněžské služby má dnes kolem 
sebe spoustu mladých, učí náboženství 
na školách v Písku, pracuje s mladými 
rodinami. Během poměrně krátké doby 
se mu skutečně podařilo získat si srdce 
píseckých farníků i přesto, že je cizinec!  

Pojďme se ale podívat na aktuální si-
tuaci v semináři. Na konci června ukon-
čil formaci v semináři jeden mladý muž 
z Olomouce, který u nás byl rok a půl, 
aby rozlišoval své povolání. Nakonec se 
rozhodl jít cestou mnišského života, tzn. 
v tichu a modlitbě. Byl totiž už dlouhou 
dobu v kontaktu s jedním mnišským řá-
dem ve Francii a pravděpodobně půjde 
na zkušenou do jejich komunity, aby po-
chopil, jestli místo, které pro něho Bůh 
připravil, je právě u nich. Ostatních šest 
seminaristů se po dokončení letního 
semestru rozjelo (či doslova „rozletělo“) 
na letní misijní praxi: dva odletěli na 
měsíc a půl do Mexika, dva do Albánie 
a dva zůstali v Česku kvůli zdokonalo-
vání se v českém jazyce.  

Novinkou, o kterou bych se chtěl s vá-
mi podělit, je, že v polovině září k nám 
nastoupil nový bohoslovec, a to opět ital-
ské národnosti. Jmenuje se Edoardo De 
Santis, má 25 let a pochází z křesťanské 
rodiny. V tomto školním roce bude tedy 
v semináři 7 bohoslovců: jeden z České 
republiky, jeden ze Slovenska, jeden 
z Mexika a 4 italské národnosti. 

Další skutečností, o které bych vás 

chtěl informovat, jsou změny v naší 
seminární zahradě. Po dlouhém čekání, 
způsobeném situací s covidem, se koneč-
ně v půlce července rozběhly terénní 
úpravy. Rozšířili jsme parkoviště před 
vstupem do seminární budovy a zbytek 
terénu jsme nechali srovnat. Na horní 
rovné ploše jsme vytvořili zpevněný 
prostor, kde bude stát krásná bílá 180 
cm vysoká socha Panny Marie, která 
bude v noci osvětlená. Po obvodu zahra-
dy byl pak vybudován chodníček, aby se 
dalo chodit dokola a modlit se růženec či 
meditovat. 

Toto je první etapa terénních úprav, 
která se pomalu dokončuje. Pak by měla 
nastat druhá etapa, která se bude týkat 
osazování zahrady dřevinami a keři, aby 
byl v zahradě vytvořen příjemný ozele-
něný prostor. Tyto práce by měla provést 
jedna místní zahradnická firma. 

Dalším projektem je modernizace ma-
lého sportovního hřiště, které se nachází 
na pozemku nedaleké farnosti, a který 
nám tato farnost dala k dispozici. Rádi 
bychom hřiště upravili tak, aby si mohli 
bohoslovci zahrát fotbal či volejbal. 
Projekt modernizace prozatím prochází 
procesem stavebního povolení, ale jeho 
realizace je zatím daleko, a to kvůli ne-
dostatku financí. V lednu tohoto roku 
jsem poslal projekt úpravy hřiště s žá-
dostí o finanční podporu různým 
organizacím do USA a Německa. Oslovil 
jsem se rovněž některé veřejné organi-
zace v České republice, např. Jihočeský 
krajský úřad, ale ze všech míst jsem bo-
hužel dostal negativní odpověď, takže 
budu muset zkoušet dál hledat jiné 
možnosti financování. Neklesám však na 
mysli. V květnu jsme totiž dostali od 
řeholních sester z Českých Budějovic 
krásnou u sochu sv. Josefa. Věřím, že to 
nebyla náhoda a že se tento velký 
přímluvce u Boha bude přimlouvat také 
za modernizaci našeho seminárního 
hřiště.

Začínáme tedy pátý rok existence se-
mináře. Nevíme, co přinese. Nevíme, 
jestli bude opět problém s covidem 
a s tím spojeného studia on-line, ani jak 
se bude dařit boj seminaristů s jazykem, 
se studiem a s povoláním. Všichni žijeme 
v nejistotě a očekávání. V čem ale máme 
jistotu, bratři a sestry, je to, že nás má 
Bůh rád! Že poslal svého Syna Ježíše 
Krista, abychom nemuseli mít strach 
z budoucnosti! Že nám dal církev, kos-
tely, farní společenství, kde můžeme 
přicházet naslouchat jeho Slovu a učit se 
hledat, co od nás očekává, protože v tom, 
co po nás On chce, je ukrytý život věčný!

Vyprošujeme vám hojnost Božích 
milostí a modlíme se za vás a vaše 
rodiny!

P. Zdeněk Gibiec, třinecký rodák 
a současný rektor semináře

znamení přijetí tohoto rozhodnutí kandi-
dátů ke kněžství ze strany církve je jim 
dovoleno nosit od té chvíle kněžský 
oděv, i když do kněžského svěcení je 
čeká ještě delší období, ve kterém se bu-
dou připravovat na přijetí služby lektora 
a akolyty a poté na přijetí jáhenského 
svěcení.

Dalším velikým plodem našeho semi-
náře (tedy nejen našeho, což hned 
vysvětlím) bylo první kněžské svěcení. 
V červnu tohoto roku byl vysvěcen na 
kněze Viktor Jaković z našeho semináře. 
Viktor je původem z Chorvatska. On byl 
také jedním z prvních šesti bohoslovců, 
kteří tvořili to prvotní “nukleum“, když 
se otvíral seminář. Viktor k nám byl 
poslán po šesti letech formace v semináři 
Redemptoris Mater v Pule (Chorvatsko). 
Přišel již jako „zkušený“ bohoslovec, aby 
mi pomáhal „zevnitř“ při rozbíhání semi-
nárního života, uspořádání jeho vnitřní-
ho řádu, různých služeb, se kterými 
pomáhal seminaristům, abych já nemu-
sel myslet úplně na všechno. Viktor strá-
vil v našem semináři celkem 3 roky. Loni 
byl vysvěcen na jáhna a po roční jáhen-
ské službě ve farnosti v Písku byl 
v červnu tohoto roku vysvěcen na kněze 
pro českobudějovickou diecézi. Liturgie 
kněžského svěcení v katedrále sv. Mi-
kuláše v Českých Budějovicích se přená-
šela přes internet. Pokud by někdo z vás 
měl zájem ji shlédnout ze záznamu, 
najdete ji na internetovém serveru 
YouTube. Viktor působí od července jako 
kněz v písecké farnosti, tzn. v té, kde již 
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Proč chodíme na hřbitov?
Milé děti, v listopadových dnech potkáváme lidi s kyticemi 

květin, věnci a svícemi, jak chodí na hřbitov. Někteří z nich 
přitom ani pořádně nevědí proč. Co o tom víš ty? 

Katecheze pro mládež 2. stupně ZŠ
V říjnu jsme zahájili katecheze pro 

mládež 2. stupně základních škol na faře 
pod vedením P. Adriana. Toto společen-
ství je otevřené, takže se můžete kdykoliv 
připojit, všichni teenageři jsou srdečně 
zváni. Scházíme se každý pátek od 18:00 
do 19:30 v salce na faře. Součástí těchto 
pátečních setkání je kromě katecheze 
také společná modlitba, diskuze na zají-
mavá témata a další společné aktivity. 

O podzimních prázdninách jsme taky 
společně vyrazili na jednodenní výlet. 
Protože byl říjen, měsíc růžence, vyrazili 
jsme na minipouť ke kapličce Panny 
Marie na Polance. Společně jsme se mod-
lili, hráli hry, povídali si. Také jsme zažili 
pár dobrodružství - autobus nezastavil na 
zastávce, kde jsme chtěli vystoupit, po 
cestě jsme ztratili a zas našli dva mobily 
a chata na Gírové, kde jsme plánovali 

občerstvení, byla zavřená. Ale zvládli 
jsme to, hlady jsme neumřeli, výlet jsme 
si užili a šťastně dojeli domů. A už se 
těšíme na další setkání v pátek, třeba 
i s dalšími novými "účastníky".

Terka, Zuzka, Magda, Verča, Sabča, 
Natka, Marek, Tomáš, Jola, Verča, 
Anička, Kristian, Martin, Renia, Eva, ...

Uprostřed našeho „hřbitova“ je 12 dlaždic. Polovinu tvoří 
otázky, druhou polovinu odpovědi. Vybarvi stejnou barvou 
dvojice, které k sobě patří.
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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

Farní schola

Den otevřených srdcí
Neděle 12.9.2021 byla nejen dnem far-

ní poutě v třineckém kostele, ale i dnem, 
kdy se projevila nesmírná štědrost zdej-
ších lidí. Výtěžek ze sbírky na charitativní 
organizaci Mary's Meals, která zajišťuje 
jídlo pro školáky v nejchudších zemích 
světa činil 78.691 Kč.

Konkrétně obsah pokladničky vypadal 
následovně:

Počet      Součet
2000 Kč 12x 24.000Kč
1000 Kč 13x 13.000 Kč

500 Kč 17x 8.500 Kč
200 Kč 56x 11.200 Kč
100 Kč 115x 11.500 Kč

50 Kč 112x 5.600 Kč
20 Kč 181x 3.620 Kč
10 Kč 85x 850 Kč

5 Kč 52x2 60 Kč
2 Kč 18x 36 Kč
1 Kč 22x 22 Kč
2 € 1x 52 Kč
1 € 2x 52 Kč

50 gr 1x 3 Kč

Součet 78.695 Kč

Chtěli bychom touto cestou vyjádřit 
nesmírný dík nejen všem dárcům, ale ta-
ké všem, kteří se do zorganizování této 
charitativní sbírky zapojili. Dne 16.9. 
2021 byla na účet Mary's Meals Česká 
republika odeslána částka 80.000 Kč.

Marián Janov, předseda Mary's Meals 
Česká republika z.s. nám zaslal následu-
jící reakci: 

„Lucka, Marek a i všetci vaši spolu-
aktéri tejto krásnej akcie! Ďakujeme 
vám za vašu invenciu, empatiu, obeta-
vosť, štedrosť i vytrvalosť! Plody vašich 
snáh sú úžasné! Vďaka vám všetkým má 
ďalších 175 detí zaistenú stravu na celý 
školský rok! Ste pre nás všetkých 

povzbudením i inšpiráciou“.

Dovolte nám také krátké ohlédnutí za 
tím, co tomuto dni předcházelo a také co 
následovalo. 

Shodou náhod nebo spíše řízením 
Božím se manželé Bezecni potkali s man-
želi Mokroszovými. Ti první v Třinci 
dlouhá léta organizují se svými přáteli 
výrobu, zdobení a následné rozdávání pe-
čených perníkových srdcí v den farní 
poutě. Ti druzí se v rámci třinecké far-
nosti před časem podíleli se svými přáteli 
na realizaci vánočního jarmarku a pro-
deje adventních věnců s výtěžkem ve 
prospěch charitativní organizace Mary's 
Meals a jsou dobrovolníky této organi-
zace. Výsledkem onoho setkání byla 
myšlenka spojení sil a zorganizování cha-
ritativní akce v rámci farní poutě. 

Reakce otce Františka a také spolku 
Sanctus Albertus, který průběh farní pou-
tě zajišťuje, byla velmi pozitivní, a tedy 
bylo rozhodnuto.

Marta Bezecná a Lucka Mokroszová 
oslovily své přátele a známé a rozjel se 
kolotoč pečení medových srdcí. Kdo 
mohl, tak i zdobil a předal „hotový pro-
dukt“. Kdo se na zdobení necítil, předal 
upečená srdce. Ta byla následně dozdo-
bena. Následovalo balení a počítání. Cel-
kem bylo pečícími a zdobícími dobrovol-
nicemi darováno 740 perníkových srdcí. 

Ze sponzorského daru, který věnoval 
Sanctus Albertus, se zajistily potřebné 
balící materiály pro srdce a také cukr pro 
výrobu cukrové vaty, jež byla ozdobou 
nejednoho vysmátého dětského obličeje.

Popisování průběhu samotného dne 
bychom rádi shrnuli do konstatování, že 
se jednalo o velmi emotivní den. Bylo 
úžasné, kolik lidí se zapojilo do přípravy 
farní poutě. Děti s nadšením rozdávaly 

perníková srdce a spousta farníků při-
nesla produkty své domácí výroby do 
stánku Mary´s Meals. Zapojení lidí, kteří 
přiložili ruku k dílu prodejem ve stánku, 
při výrobě vaty, ale všech okolo v ostat-
ních stáncích, bylo důkazem otevřených 
srdcí kolem nás.

Tímto by se dalo naše krátké ohlédnutí 
zakončit, není to však konec.

Období po farní pouti bylo plné pře-
kvapení. Po odeslání financí a „uzavření 
akce“ se nám stále ozývají lidé, kteří 
chtějí přispět. Známí i neznámí. Jednou 
jsme přišli domů a syn hlásil: „Tu sóm 
pinióndze na Mary's, kaj jich dać?“ Má-
me doma pokladničku a do ní dáváme 
veškeré dary, jednou za čas se obsah 
pokladničky spočítá a daná částka se 
pošle na účet Mary's Meals. Ptáme se 
tedy: „Z kónd jich mosz?“ Dostává se 
nám odpovědi: „Był tu pan z kościoła 
a doł mi to.“ Následovala série dotazů 
s cílem dozvědět se, kdo že to daroval. 
Závěrem byl onen dárce popsán takto: 
„Nie wiym, jak se nazywo, był to tyn 
ministrant, co tak celkem czynsto mi-
nistruje.“ Tedy neznámý ministrante, 
moc děkujeme.  

Děkujeme všem, kterým není osud dětí 
z chudých zemí lhostejný. Někteří z vás 
přispíváte finančně, jiní věnujete svůj 
čas, svou modlitbu. Ať už je váš dar 
10.000 Kč nebo pár korun, víme, že vě-
nujete podle svých možností a za každý 
obnos jsme vám vděčni. 

Charitativní organizace Mary's Meals 
zajišťuje denní stravování ve školách pro 
více než dva miliony dětí. Jako koordi-
nátoři dobrovolníků pro Moravskoslez-
ský kraj vám všem z celého srdce za vaše 
zapojení děkujeme!

Lucyna a Marek Mokroszowie  

Ty, Bože, jsi sluncem našich životů
Ráno jako každé jiné, a přece v něčem 

jedinečné. Čekajíc na autobus pozoruji, 
jak se mlha rozplývá paprsky ohlašu-
jícími příchod sluneční záře. Slunce po-
malu pluje ponad obrysem hor a svou 
přítomností prohřívá studené ovzduší. 
Koukám na ten úkaz Boží dobroty, jak se 
snaží prodrat každým paprskem přes 
husté olistění stromů.

V němém údivu vše sleduji se zata-
jeným dechem, jak paprsky tančí hledají-
ce každou skulinku mezi jednotlivými 
listy, aby mohly vydat svědectví o moci 
svého neúnavného zdroje, štěpíce se na 
různorodost nádherných barev a jejich 
intenzity.

A tehdy si ve svém zahanbení uvědo-
muji, jak Bůh je nesmírně laskavý a ne-

únavný. Kolik vydává milosrdenství ze 
své Božské podstaty, aby pronikl do mé 
i každé duše zastřené temnotou našich 
omylů, chyb a hříchů, aby se mohl dotý-
kat nejniternějších hlubin našich duší 
svou Božskou přítomností. Trefně mě to 
zasáhlo i dojalo. Uvědomuji si, že tak jak 
každý strom má jiný tvar a velikost 
i množství listů, tak i naše různá provi-
nění a hříchy mají různý vzhled a velikost 
stínů a temnot, co zahalují naši duši a od-
dělují od intenzity Božího světla. 

A hlas svědomí říká - duše má buď 
bdělá, neboť Tvůj Bůh přijde nečekaně a 
tiše. A začínám chápat, i když ještě le-
dabyle a opožděně, význam slov - Bůh 
nebyl v hromobití ani hluku…, ale při-
chází tiše, tak jak při zvěstování, svém 

narození v Betlémě, při svém zmrtvých-
vstání a přijde tiše a nečekaně při svém 
příchodu mého skonu i každého z nás.

Občas z osobních důvodů vyjíždím 
vlakem na kratší, či delší tratě. Za oknem 
ubíhající krajina pokaždé z jiného úhlu 
pohledu potěší, pohladí po duši. Jako 
magnet přitahují z blízkých i vzdálených 
míst věže kostelů. Kolik to požehnání se 
rozlévá dnem i nocí nepřetržitě z Boho-
stánků...

A ty věže bdí nad vesničkami a městy - 
tihle strážci pokladů - a tiše zvou k za-
myšlení.

Svým strmým vzepětím jsou nám uka-
zatelem jak zdvižený prst Boží - jen skrze 
kříž Ježíše Krista dojdete spásy. Amen.

A.C.



8 MOST 335/XXVIII

32. neděle v mezidobí (7.11.)

1. čtení: 1 Král 17,10-16; 2. čtení: Žid 

9,24-28; Evangelium: Mk 12,38-44

Žalm odp.: Duše má, chval Hospodina.

ref.: Chwal, duszo moja, Pana, 

Stwórcę swego.

33. neděle v mezidobí (14.11.)

1. čtení: Dan 12,1-3; 2. čtení: Žid 

10,11-14.18; Evangelium: Mk 13,24-32

Žalm odp.: Ochraň mě, Bože, neboť se 

k tobě utíkám.

ref.: Strzeż mnie, o Boże, Tobie 

zaufałem. 

Slavnost Ježíše Krista Krále (21.11.)

1. čtení: Dan 7,13-14; 2. čtení: Zj 1,5-

8; Evangelium: Jan 18,33b-37

Žalm odp.: Hospodin kraluje, oděl se 

velebností.

ref.: Pan Bóg króluje, pełen majestatu.

1. neděle adventní (28.11.)

1. čtení: Jer 33,14-16; 2. čtení: 1 Sol 

3,12-4,2; Evangelium: Lk 21,25-28.34-

36

Žalm odp.: K tobě pozvedám svou 

duši, Hospodine.

ref.: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją 

duszę.

2. neděle adventní (5.12.)

1. čtení: Bar 5,1-9; 2. čtení: Flp 1,4-

6.8-11; Evangelium: Lk 3,1-6

Žalm odp.: Velkou věc s námi učinil 

Hospodin, naplnila nás radost.

ref.: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla 

nas.

§Neděle 7.11.2021 – 32. neděle 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 
8.00 a 17.00 česky.

§Úterý 9.11.2021 – svátek Posvě-
cení lateránské baziliky.

§Neděle 14.11.2021 – 33. neděle 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 česky, 
8.00 a 17.00 polsky.

§Neděle 21.11.2021 – Slavnost 
Ježíše Krista Krále; 6.30 a 10.00 
polsky, 8.00 a 17.00 česky.

§Neděle 28.11.2021 – 1. neděle 
adventní; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

§Úterý 30.11.2021 – svátek sv. 
Ondřeje, apoštola.

§Pátek 3.12.2021 – první pátek 
v měsíci.

§Neděle 5.12.2021 – 2. neděle 
adventní; 6.30 a 10.00 polsky, 
8.00 a 17.00 česky.

§V době adventní jsou slouženy 
rorátní mše svaté v pondělí, 
středu a sobotu v 6.35.

§Každou neděli od 16.30 je ado-
race Nejsvětější svátosti oltářní 
a svátostné 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 pátku je výstav Nejsvě-
tější svátosti oltářní s modlitbou 
Korunky k Božímu milosrdenství.

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

Nedělní liturgie
v listopadu

Pořad bohoslužeb v listopadu

Příští číslo MOSTu 

vyjde 5.12.2021.

Příspěvky můžete zasílat

do 23.11.2021.

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Apoštolát modlitby
listopad 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 ty, kdo trpí depresemi

Modleme se, aby ti, kdo trpí 
depresemi a syndromem vyhoření, 
našli u všech podporu, jež jim posvítí 
na cestu do života.

Národní úmysl

Děkujeme za vyzdobené hřbitovy 
a prosíme za všechny, kteří v těchto 
dnech myslí na své blízké zemřelé, 
aby je světlo svící přiblížilo ke Kristu, 
který přemohl smrt. 

Svatý Františku Xaverský, oroduj 
za nás!

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

§Poslední neděle v měsíci – 
Mariánské 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 far-
nostmi v naší zemi za český 
národ.
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