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(pokračování na str. 3)

On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta a byl tam až do smrti Herodovy. Tak se splnilo, co řekl Pán 
ústy proroka: „Z Egypta jsem povolal svého syna.“

Mat 2,14-15  

Útěk do Egypta
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Žijte v bezpečí před každým zmatkem
Milí přátelé, 
v jedné z prastarých koled se zpívá: 

„Buď za to chvála tobě, náš Králi, že 
jsme se toho hodu dočkali, Božího 
narození k našemu potěšení.“ 

Prožíváme období, kdy opravdového 
potěšení je jako šafránu. Ze všech stran 
na nás dotírají neutěšené zprávy 
z mnoha oblastí našeho života a světa, 
který nás obklopuje. Kdo z nás ještě 
nezakusil určité znepokojení, že ne-
stíháme držet dech a krok s požadavky 
doby, jejím nasměrováním či „vymo-
ženostmi“? V minulých dnech jsme si 
připomněli 10. výročí úmrtí prezidenta 
Václava Havla. Souzním s obsahem jeho 
myšlenky novoročního projevu z roku 
2001 kdy říká: „Nejsem asi zdaleka 

Bratři a sestry,
stojíme na začátku nového roku, který 
zdobí tři dvojky. Co nás v něm čeká, ví 
jenom Bůh, ale každý můžeme prožít 
nádherné dobrodružství s Boží láskou. 
Podstatou křesťanství je radost a na-
děje, víra, plamen, něco, o čem může-
me mluvit jako o osobním vztahu 
k Bohu, kterému na mně záleží. 

Nebesa vypravují o Boží slávě. 
Pozorujte ptáky, květiny, obdivujte 
a radujte se z nádhery stvoření. Místo 
sledování sociálních sítí běžte do lesa, 
za přáteli. Nekritizujte, ale hlaďte. 
Nebojujte, ale sbližujte. Naslouchejte, 

Dítě Betlémského světla v třineckém farním kostele
Po loňské složité organizaci rozvozu 

Betlémského světla po Evropě, kdy 
dlouho nebylo jasné, zda se vůbec 
uskuteční, se situace vrátila do fun-
gujících „kolejí“, a tak jsme s velkou 
radostí vybírali „dítě Betlémského 
světla“, které o Štědrém dni přinese do 
našeho kostela tento novodobý symbol 
Vánoc.

Stal se jím třináctiletý skaut Matěj 
Galia, žák ZŠ D. a E. Zátopkových 
v Třinci. Bydlí v Neborech v rodinném 
domě s rodiči, 4 sourozenci, prarodiči 
a pradědečkem. Jako ministrant slouží 
od šesti let u oltáře v kostele Božího 
Těla v Gutech. Má velmi rád přírodu, 
proto jej to táhlo právě ke skautům. Rád 
také chodí po horách, jezdí na kole 
a běhá. V budoucnu by chtěl být 
zahradníkem nebo masérem, aby mohl 
pomáhat lidem se zdravotními obtížemi 
k lepší pohyblivosti. Už pátým rokem 
přiváží jako kurýr do našeho regionu 
křehký plamínek světla zažehnutý v da-

lekém Betlémě, v jeskyni Narození 
Páně, a proto si čest přinést Betlémské 
světlo do našeho chrámu plně zaslouží.

A co o něm říkají jeho rodiče? „Po-
máhá se vším, co je potřeba, nikdy 
neodmítne. Rád seká trávník na zahra-
dě,“ prozrazuje otec Tomáš. „Pochut-
nává si velmi rád na donutech a taky si 
rád někdy déle pospí,“ popisuje jeho 
další vlastnosti maminka Iveta.

Matěj se k rozvážení Betlémského 
světla zavázal i pro další roky, a tak 
věříme, že bude i v budoucnu, když 
dospěje, pomáhat šířit toto světlo po-
koje a radosti mezi námi. Pevně 
doufáme, že hoří pravidelně i u vás 
doma a že jím obdarováváte i vaše 
příbuzné, přátelé a známé. 

Za skautky a skauty střediska Hrani-
čář Třinec přeji všem čtenářům 
„MOSTu“ milostiplné a požehnané 
vánoční svátky a pevné zdraví i dobrou 
náladu po celý příští rok 2022.

Kivi

otvírejte svá srdce a evangelizujte 
úsměvem. Nesnažte se přesvědčovat, 
ale buďte nablízku a podejte pomocnou 
ruku. „Evangelizace je pomáhání poro-
zumět, nic víc, je to pomáhání v odkrytí 
pramene, který každý v sobě máme, 
evangelizace je píseň, kterou pomá-
háme zaslechnout, která nepřichází 
z dálky, ale zevnitř, evangelizace je 
umlknutí, abychom zaslechli. Evange-
lizace je připomenutí člověku, kým je. 
Přidání pár kamínků kolem pramínku 
v blátě, kolem studánky.“ (Marek Orko 
Vácha „Wakan Takan“)

Bratři a sestry, žijme svou víru a mi-

jediný, kdo se občas diví světu, jenž ho 
obklopuje, propadá pocitu, že tomuto 
světu přestává rozumět, a pochybuje 
o dobrém smyslu mnoha věcí, jež určují 
jeho pohyb.“ 

Do toho všeho neklidu vstupují Váno-
ce jako konejšivý balzám, který nám 
nabízí dar opravdové útěchy z Boží 
blízkosti. Nebe Boží přítomnosti není 
nad námi, ale díky vtělení a narození 
Spasitele je s námi. Nezapomínejme na 
to! 

Při každé mši svaté slyšíme kněze 
vyslovovat větu, která je absolutně 
zásadní: „Ať žijeme v bezpečí před kaž-
dým zmatkem a s nadějí očekáváme 
požehnaný příchod našeho Spasitele 
Ježíše Krista.“ Máme příležitost pro-

žívat realitu Vánoc. Ta není pohádková, 
kouzelná či bájná, ale docela drama-
tická.  Do epicentra lidské bídy vstupuje 
síla neúnavné Boží dobroty. Bere nás 
takové, jací jsme. Ale nikdy nás ta-
kovými neponechává.  

Mám-li dnes příležitost Vám něco 
přát, pak právě toto: „Kéž si díky síle 
Božího narození uchováte zdravý ro-
zum, dobrou mysl, odvahu i pevnost, ať 
žijete v bezpečí před každým zmatkem 
a požehnaný příchod našeho Spasitele 
je vám vrchovatou dávkou opravdového 
potěšení a pohlazení z Výsosti.“ 

 

Ze srdce otec Marián Pospěcha, kněz 
římskokatolické farnosti Dolní Lutyně

lujme lidi kolem nás bez ohledu na 
jejich postoje a názory. Buďme po-
korní, ale zároveň plní odvahy a od-
hodlání, abychom mohli dělat velká 
rozhodnutí, naslouchejme jeden dru-
hému, ale především Bohu a učme se 
přemýšlet v širších souvislostech, aby-
chom dokázali rozlišit, co je správné.

Kéž je rok, na jehož začátku stojí-
me, rokem plným milostí, rokem ra-
dosti z Boží blízkosti a naděje v Boží 
milosrdenství. Buďme jako děti, ne-
boť jejich je nebeské království. 
Krásný a požehnaný rok 2022.

Redakce
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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! 

Bratr v řadách PTP

Padesátá léta zahalená příkro-
vem komunistické ideologie nebyla 
zrovna dobou, ve které se mohli 
beztrestně hlásit noví zájemci 
o vstup do semináře či kláštera. 
Přesto to byl čas, ve kterém klíčila 
a rostla mnohými obtížemi zkou-
šená duchovní povolání. Otec 
Hyacint je příkladem právě ta-
kového povolání.

Jakou nejranější vzpomínku 
ve Vás vyvolávají 50. léta?

Ta je spojena s 28. únorem 1948. 
V jablunkovské měšťance, kterou 
jsem tehdy navštěvoval, museli být 
okamžitě sundány kříže a všechny 
věci, které připomínaly duchovní 
život. Najednou to, co bylo běžnou 
součástí života, jsme museli vy-
těsnit a odstranit, abychom to 
neměli na očích.

A přesto jste se vydal cestou 
zasvěceného duchovního po-
volání. Jak k tomu u Vás 
došlo?

Překvapivé bylo, že tuto cestu 
jsem si prvně nezvolil já sám. Byla 
to sestra Rafaela – představená 
alžbětinek v jablunkovském klášte-
ře, která u mě vytušila povolání 
v době, kdy já o tom neměl vůbec 
páru. Sestra Rafaela byla velmi 
schopná žena, které vděčím za objevení 
vlastního povolání. Říkávala: „Vladek, to 
bude kněz!“ A to i přesto, že jsem se 
chtěl stát stolařem. Před nástupem do 
učení jsem se účastnil duchovního 
cvičení, které vedl tehdejší kvardián 
brněnského minoritského konventu, 
otec Škrdlík. Sestra Rafaela tehdy řekla: 
„Co by Vladek chodil někam na stolaře! 
Máme tady představeného minoritského 
řádu, ten ho jistě vezme!“

A to se Vás ani nikdo neptal, 
jestli tam chcete skutečně jít?

Ani moc ne. Bylo mi tehdy 16 let a byl 
jsem hodně nesmělý chlapec. Nicméně 
jsem na stolařinu nenastoupil. Místo 
toho jsem odjel do minoritského 
kláštera v Brně. Tak začala moje služba 
kostelníka a zároveň studium pří-
pravného kurzu na teologii.

Byla učňovská léta těžká?
To ano. V těch časech nebyla běžná 

koncelebrace. To znamená, že při mši 
svaté mohl sloužit pouze jeden kněz. 
Měl jsem na starosti přípravu hlavního 
a dalších osmi bočních oltářů, u kterých 
sloužili kněží. Každému jsem dělal 
kostelníka. Měl jsem také na starosti 
opravy, což předpokládalo, že se po-

starám o dělníky, kteří pracovali často 
až do půlnoci. Aby toho nebylo málo, tak 
brzy ráno ve 4.30 se podávalo svaté 
přijímání pro pracující a v 5.10 byla 
sloužena první mše svatá.

To asi nebylo moc času na stu-
dium…

Času na studium bylo velmi málo. 
Nakonec jsem do školy nechodil dlouho, 
protože přesně za rok – v dubnu 1950, 
mě odvezli v rámci „Akce K“.

Co se dělo v rámci „Akce K“?
Po nečekaném vstupu policie do kláš-

tera jsme museli ihned vše zamknout, 
aby nemohl nikdo vstoupit nebo odejít. 
Měli jsme hodinu na to, abychom si 
sbalili příruční zavazadlo. Pak jsme 
museli čekat až do úplného setmění. Pak 
jsme museli nastoupit do starého 
autobusu, aniž by nám kdokoliv řekl, 
kam jedeme a co s námi bude. Jeli jsme 
celou noc. Říkali jsme si, že nás vezou 
asi někam na Sibiř.

Kde skončilo toto putování tem-
nou nocí?

Za rozbřesku vjel náš autobus do 
otevřených vrat. Později jsme zjistili, že 
se jednalo o jezuitské gymnázium 
v Bohosudově. Zavřeli nás zde do tříd 

s františkány. S jezuity, kteří zde 
byli doma, jsme se nesměli stýkat. 
Po příjezdu nás přišel šéf bachařů 
uvítat. Podíval se na provinciála 
našeho řádu a další starší bratry. 
Pak sjel pohledem k tomu nej-
mladšímu a řekl mu: „Ty tady 
budeš vedoucí. Všichni tě budou 
poslouchat.“ Ten hoch – ještě 
nezkušený, se nad takovým pří-
kazem trochu pousmál. To však 
neměl dělat. Dostal takové facky, 
že se úplně otočil. Já jsem stál 
hned vedle. Neustále nás hlídali 
četníci se samopaly.

Jak dlouho jste byl v in-
ternaci?

Po pár měsících v Bohosudově 
nás několik hochů, kteří neměli 
ještě 18 let, oddělili od těch 
starších a odvezli do františ-
kánského kláštera v Hájku, kde 
kromě mě a ještě jednoho minority 
byli také salesiáni, redemptoristé 
a františkáni. Z Hájku, po krátké 
návštěvě doma, jsem narukoval na 
vojnu. Byl jsem však hned přiřazen 
k jednotkám PTP. Při vstupu 
k těmto jednotkám nás velitel při-
vítal slovy: „Nemyslete si, že jste tu 
na 2 roky.“ Začalo vše velmi tvrdě. 
Hodně nás zde cepovali a snažili se 

do nás vtlouct „politické školení beze 
zbraně“. Pak nám dali lopaty, krumpáče 
a černé výložky. Dělali jsme tu nejtěžší 
práci. Stavěli jsme například přehradu 
na Klíčavě, bourali vesnice v Brdech 
a opravovali cesty.

Nakonec jste byl propuštěn. Vrá-
til jste se do kláštera?

To nebylo možné. Vrátil jsem se proto 
domů a začal pomáhat rodičům. Doma 
byla situace vážná, protože tatínek nebyl 
v JZD. Postupně rodičům vzali všechny 
možnosti obživy. Neměli jsme z čeho žít 
a z čeho odevzdávat kontingent. Tehdy 
moji rodiče dostali nabídku, abych šel 
pracovat do JZD jako řidič, díky čemuž 
by JZD dodala kontingent za naši rodi-
nu. Tak jsem se stal řidičem traktoru. 
Každý den jsem šel ve čtyři hodiny ráno 
z domu, abych dovezl z JZD traktor do 
Třineckých železáren, kde jsem pak roz-
vážel po dílnách materiál. Nakonec jsem 
v JZD zůstal šest let, a dokonce jsem zde 
získal i výuční list. Stal jsem se opravá-
řem traktorů a zemědělských strojů.

Nezapomněl jste při práci v JZD 
na duchovní povolání?

V době, kdy jsem pracoval v JZD, jsem 

Pokračování na str. 4

Vážený a milý Otče Františku,

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

To Vám ze srdce přejí Vaši třinečtí farníci

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

(Nm 6,24-26)

Pokračování na str. 4

Otec Hyacint Skupień, nejstarší člen minoritského řádu v ČR, si na své kněžské svěcení
musel počkat téměř 20 let.
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se hlásit 6x na teologii do Litoměřic. 
Vždy bez úspěchu. Po uvolnění situace 
v roce 1968 jsem byl konečně přijat do 
semináře v Olomouci. Bylo mi tehdy 36 
let, a přesto jsem byl v semináři nej-
mladší. Začátky byly těžké, protože 
nebylo v podstatě kde učit. Museli jsme 
v semináři dělat brigády, aby se v něm 
dalo zase vyučovat. Nakonec se studium 
rozjelo. Studoval jsem zde společně 
například s nynějším otcem arcibis-
kupem Graubnerem a v roce 1972 jsem 
měl svěcení s biskupem Hrdličkou.

Stal jste se knězem. Byl jste 
tehdy i tajným řeholníkem?

Řeholní sliby jsem tajně složil před 
kněžským svěcením v roce 1972 do 
rukou otce Norberta. Nikdo to však 
nemohl vědět, ani rodiče. Po kněžském 
svěcení byla moje farnost Třinec. Tedy 
místo, kam jsem jako traktorista jezdil 
do železáren. Měl jsem zde však problé-
my s komunistickým režimem. Protože 
jsem byl mladý, tak za mnou přicházelo 
více mladých lidí. Komunisté na mě 
přichystali past. Do náboženství mohly 
tehdy chodit jenom děti, kterým rodiče 
podali přihlášky. Seznam přihlášených 
dětí jsme dostávali od ředitelů škol. 
Jednou jsem však takový seznam ne-
dostal, a to i přesto, že děti ve třídě již 
čekaly na výuku náboženství. Začal jsem 
učit. Najednou se ve třídě objevila 
ředitelka a začala kontrolovat, kdo není 
přihlášený. Zjistilo se, že asi 5 dětí nemá 
přihlášku. Nic neřekla. Odešla a záhy 
následoval telefon, že již nesmím vkročit 
do školy. Do týdne jsem byl přemístěn 
do pohraničí.

Jak do Vašeho života zasáhla 
revoluce v roce 1989?

To jsem byl zrovna ve Štěpánkovicích, 
kde jsem působil necelých 8 let. Když se 
uvolnila situace, tak si jednotlivé řehole 
dávaly do pořádku své řády a kláštery. 
Tehdy mi otec Blažej, asistent generála 
řádu, přivezl jmenování přímo z Říma – 
stal jsem se provinciálem minoritů 
v Československu. V této funkci jsem se 
záhy dostal do Mexika na generální 
kapitulu v roce 1992.

Příští rok budete mít 90 let. Když 
se ohlédnete zpět, za co Pánu 
Bohu nejvíce děkujete?

Především za to, že měl se mnou 
trpělivost. Někdy lituji, že jsem nebyl 
hodnější. Teď už se snad více ovládám. 
Býval jsem totiž nevrlý, člověk není 
hned svatý. Pán Bůh mě však vždy 
pomáhal a podpíral mě, takže se vše 
vždy stočilo k tomu, co je Boží.

Jitka Navrátilová
Převzato z časopisu Immaculata č. 175 

(2021/6)

dokončení ze str. 3 Jak dobře, Bože…
Jak dobře, Bože náš, že jsi.

Stmívání ukrajuje ze dne a noc roz-
prostírá nad krajinou svůj temný plášť. 
Jen sem tam zaznívá hlas opozdilců, 
zahýkání osla, či vzdálený štěkot psů. 
I spánek tiše sedá na víčka a zavírá je 
svou tíhou. Vše se již noří do ticha.

Jen tam - v bídné chatrči, temné jes-
kyni dýchající chladem a nevlídnou za-
tuchlostí tlejících zbytků trav, vlhka, 
pachů a výtrusů zvířat - bdí modlitbou 
proniknuté celé bytí Marie Panny. Pro-
niká i snoubence Josefa natolik, že ne-
vnímá již nic... 

Jen duše jeho velebí Boha… a v tom 
momentě rodí se zvláštním způsobem 
rovným jedině Bohu - Syn Boží... vyza-
řuje se z Marie Panny a spočívá v jejím 
náručí.

Jeho jemný hlásek probírá Josefa 
z adorace. Vidí ho tak maličkého a kře-
houčkého v náručí slastným štěstím zá-
řící krásné Matky Boží, a přece navždy 
Marie Panny.

Jaký protiklad - Boží  dítě a temný 
kout - chlad a zima a Boží blaženost 
rozsvěcující jejich duše. Jakoby z mé 
duše chtěl vytrysknout tichý protest - ja-
ká to nespravedlnost, nikdo je nechtěl, 
nemají přístřeší....

Jen bídná stáj - stala se jim dočasným 
domovem a útočištěm. A vše se v mém 
myšlení záhy obrací do nového a prav-
divého poznání.

Ten chlév, zatuchlost, lejna, smetí 
jsou symbolem přiznaných i nepři-
znaných chyb, omylů a hříchů mé 
(a možná i tvé) duše i mnoha dalších.

Nás, křesťanů, zvlášť nás, kteří si 
říkáme - děti Boží.

Tak nás vidí náš svatý Bůh. A tak to 
chtěl a zpečetil svým nesmazatelným 
podpisem na kříži.  A Ty, Bože,  rodíš se 
denně - do duše mé i každé - ve mši 
svaté - skrze eucharistií se nám dáváš 
cele ve své absolutnosti.

Našel jsi, Bože, něžnou a čistou náruč 
v mé duši? Anebo vcházíš v ubohou stáj, 
plnou pachu a nečistot?

A přes mou veškerou bídu a ubohost 
volám k Tobě, Bože můj, díky, že jsi 
přišel, že pořád stojíš o mě a vstupuješ 
do mého života. A svým světlem ho za-
léváš, že mizí všechny stíny a příznaky 
temna.

Děkuji Ti, Hospodine, za Tvou lásku. 
Stůj prosím při nás neustále.

Napořád. Bez Tebe žití nemá smysl, 
ani řád... Buď veleben na věky. 

Amen.

A.C.

O pozorování 
sebe sama

Sami sobě nemůžeme příliš důvě-
řovat, neboť nám často chybí milost 
a pravé poznání. Je v nás málo světla 
a nedbalostí rychle ztrácíme i to. Mnoh-
dy ani nepozorujeme, že jsme duchovně 
tak slepí. Neboť často jednáme špatně 
a ještě hůř se vymlouváme. Někdy nás 
žene nezřízená vášeň a my se domnívá-
me, že je to horlivost. Jiným vytýkáme 
maličkosti a své větší chyby přehlížíme. 
Čím trpíme od druhých, to cítíme a po-
suzujeme ihned, ale nevšímáme si, kolik 
snášejí jiní od nás. Kdo by dobře a spra-
vedlivě posuzoval své chyby, ten by 
přísně nesoudil jiné.

Duchovní člověk se stará spíš o sebe 
než o jiné; a kdo si bedlivě hledí sebe, 
snadněji mlčí o druhých. Nikdy se ne-
staneš duchovním a zbožným člověkem, 
pokud nebudeš mlčet o jiných a všímat 
si především sebe. Zaměříš-li se zcela na 
sebe a na Boha, bude na tebe málo 
působit, co uvidíš venku. Kde vůbec jsi, 
když nejsi myslí sám u sebe? A kdybys 
všechno prošel, co je ti to platné, jestliže 
jsi zanedbal sám sebe? Chceš-li dosáh-
nout pravého pokoje a opravdového 
sjednocení s Bohem, musíš odložit 
všechno ostatní a mít na zřeteli jen sebe.

Proto velice duchovně získáš, když si 
nepřipustíš žádnou světskou starost. 
A mnoho ztratíš, jestliže budeš pokládat 
některou časnou věc za důležitou. Nic ti 
nebuď velkým, ani vznešeným, ani 
milým, ani příjemným, než jediný Bůh 
a to, co je z Boha. Považuj za nicotnou 
každou útěchu, která pochází od které-
hokoli tvora. Duše milující Boha pohrdá 
vším ostatním. Jedině věčný, nesmírný 
a vše naplňující Bůh je útěchou duše 
a pravou radostí srdce.

Tomáš Kempenský, 
O následování Krista

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

Ke dni 29.12.2021 evidujeme 
částku 20.889 Kč. 

Případné dary je možné zasílat 
na účet vedený ve Fio bance 

č. 2401127386/2010. 
Na požádání vystavíme doklad o pos-

kytnutí daru. Děkujeme všem dár-
cům za podporu a prosíme o finanční 

pomoc i nadále, abychom mohli 
pokračovat v rekonstrukci objektu.

Pán Bůh zaplať!

Spolek SANCTUS ALBERTUS

Rekonstrukce
Domeček
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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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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

vicích. O rok později, v říjnu 1972, 
nastoupila do 2. polské základní školy 
v Třinci na Terase, kde pracovala 
dalších 20 let, až do 31. července 1992. 
Působila jako vedoucí vychovatelka 
v družině, mezitím v roce 1977 absol-
vovala v Přerově pedagogickou školu 
v oboru Vychovatelství a učitelství. Od 
srpna 1992 do konce července 1997 
působila jako učitelka na 1. stupni 
polské základní školy v Bukovci, od 
roku 1997 do roku 1999 vykonávala 
stejnou práci na polské základní škole 
v Košařiskách a ve školním roce 1999-
2000 zakončila své působení ve školství 
jako učitelka na 2. stupni polské zá-
kladní školy v Jablunkově. K 30. červnu 
2000 odešla do důchodu. 

Tím započala další významnou a nes-
mírně aktivní kapitolu svého života, a to 
působení v rámci naší farnosti. Právě od 
roku 2000 se začala angažovat v nově 
založené farní aktivitě „Podwórkowe 
Kółko Różańcowe Dzieci“, inspirované 
činností Madzii Buczek v Polsku, kterou 
tehdy u nás iniciovala paní Danka Jaś. 
Tato činnost kromě modlitebních set-
kání obsahovala i poutě, zejména do 
Częstochowe. V květnu 2001 paní Irena 
stála u zrodu další aktivity, a to spolku 
„Sympatycy Radia Maryja“. Toto spo-
lečenství se až do období pandemických 
omezení scházelo pravidelně každý 
měsíc a v omezené formě funguje i nyní, 
má za sebou 20 let činnosti spojené 
s pořádáním různých akcí. V březnu 
2003 se paní Szymoniková stala kos-
telnicí v našem farním kostele a za 
dlouholeté obětavé působení v této 
službě si zaslouží mimořádné uznání. 
Jak vzpomíná, tehdy ji kostelničit učili 
dnes již nežijící kostelníci, pánové 
Zawada, Cinciala a Waclawek. Služba 
kostelníka je závazkem, který si vy-
žaduje obětovat ve prospěch farnosti 
velké množství času. Proto za těch 18 let 
služby velmi děkujeme. Jak říká paní 
Irena, bez pochopení a tolerance man-
žela by toto nebylo možné. V letech 
2002 až 2004 absolvovala katecheticko-
pastorační kurs na našem biskupství 
v Ostravě. Od roku 2012 je aktivní 
katechetkou na největší základní škole 
v Třinci, Základní škole Slezská. Kromě 
toho spolupracovala na různých pro-
jektech a aktivitách Charity, Slezské 
diakonie a společenství La Vie Mon-
tante. Skoro všechny spolkové aktivity 
za posledních 20 let mířily na pomoc 
lidem starým a nemocným, zejména 
těm, kteří dožívají své dny v různých 
domovech seniorů v našem regionu. 
Společně s ostatními členy společenství 

Dne 23. prosince 2021 oslavila 
významné životní jubileum 80 let naše 
dlouholetá farnice, paní Irena Szymo-
niková, která patří v posledních dvaceti 
letech mezi nejaktivnější a nejobětavější 
členy naší farnosti.

U této příležitosti si dovolujeme 
v krátkosti shrnout její dosavadní 
životní cestu. 

Narodila se den před Štědrým dnem 
roku 1941 ve Wadowicích, rodném 
městě papeže sv. Jana Pavla II. Její 
rodiče, MUDr. Augustin a Marie Fajovi, 
v době války žili z donucení na 
okupovaném polském území v tzv. 
Generálním gouvernementu. Po roce 
1946 se rodina vrátila zpět do svo-
bodného Československa a bydlela 
v Českém Těšíně až do roku 1962, pak 
se přestěhovala do Albrechtic u Českého 
Těšína. Po ukončení střední školy 
a maturitě v roce 1958 paní Irena 
nemohla studovat na vysoké škole, 
stejně jako její dvě sestry, jelikož celá 
rodina byla věřící a aktivně praktikovala 
katolickou víru. Od rodičů dostaly dcery 
tyto tři dary: víru v Boha, lásku k hudbě 
a pozitivní vztah k vědě a knihám. 
V roce 1960 nastoupila do Třineckých 
železáren, kde pracovala v chemické 
laboratoři až do roku 1963, kdy na-
stoupila na mateřskou dovolenou. 
V roce 1962 se provdala za pana Ing. 
Tadeáše Szymonika, se kterým prožila 
v manželství krásných dlouhých 57 let 
až do jeho smrti v roce 2019. V letech 
1963 a 1968 se jim narodily dvě dcery. 
Po mateřské dovolené se již nevrátila do 
železáren, ale v roce 1971 nastoupila 
jako učitelka v mateřské škole v Mistřo-

Vzácné životní jubileum 

Akce je plánovaná na sobotu 22.01.
2022 od 18 hodin v restauraci „Sojka” 
v Neborech. Vstupenky v ceně 400 Kč 
bude možno zakoupit v salce na faře 
o nedělích 9. a 16. ledna od 9 do 10 
hodin. K tanci bude hrát DJ Macoszek. 

Pokud vláda nezmění stávající pod-
mínky a opatření, akce bude omezena 
na 50 osob a platí nutnost mít platné 
očkování nebo být ve 180denní ochran-
né lhůtě po prodělání onemocnění 
covidem-19. Vše se ještě může změnit, 
a proto sledujte vývěsku před kostelem 
a sledujte farní stránky, kde budou 
aktuální informace. Zatím ples neruší-
me a budeme reagovat dle situace.

Děkujeme za přízeň a pochopení 
situace.

Spolek SANCTUS ARBERTUS

Informace 

k Farnímu plesu

V neděli 16.1.2022 se uskuteční 
v našem farním kostele X. ročník 
„Koledování u jesliček“. Pevně věříme, 
že letošní akce proběhne. Farní scholy 
pilně cvičí a těší se na společné setkání 
s vámi farníky. Koledování zahájíme 
v 11 hodin, ihned po ukončení mše 
svaté. Srdečně Vás zveme na toto krátké 
společné setkání u narozeného Ježíše 
v Betlémě.

Spolek SANCTUS ALBERTUS

Koledování 

u jesliček

organizovala a uskutečňovala návštěvy 
těchto zařízení a také výrobu drobných 
dárků pro jejich klienty. Šlo vždy o to, 
aby rozdávali lidem radost a pocit 
sounáležitosti. 

Na závěr si dovoluji citovat slova paní 
Ireny: „Děkuji Bohu za všechny lidi, 
které mi postavil do cesty. Nejlepším 
způsobem, jak vyjádřit vděčnost Bohu 
i lidem, je přijímání všeho s radostí. 
Srdce planoucí láskou je srdcem ra-
dostným“. Myslím, že není třeba nic 
více psát. Jen jednu větu na závěr: „Paní 
Ireno, děkujeme za vše, co jste pro 
farnost vykonala a přejeme Vám do 
budoucna hodně Božího požehnání, sil 
a ochranu Panny Marie.“ 

Připravil Marian Kozok 
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Připravila Petra Mrozková

Nový rok 
Stojíme na prahu nového roku. Co nám při-

nese? Nevíme. Víme však, že denně potřebujeme 
Boží pomoc. Z tajenky vyluštíš modlitbu. Začni 
u písmene D nad velkou ručičkou. Postupuj dál 
ve směru hodinových ručiček. Zapisuj každé 
druhé písmeno („ob jedno“). Když budeš mít 
všechna písmena zapsaná do tajenky, vznikne 
modlitba. Můžeš se ji modlit na začátku roku, ale 
i jindy.

Maria – Matka církve
Panna Maria se stala matkou Ježíše Krista 

a byla s ním celý jeho život. Když ji Ježíš před 
svou smrtí na kříži svěřil učedníku Janovi, svěřil 
ji tím také celé církvi. Doplň správně písmena do 
tajenky podle čísel a dozvíš se, co pro nás 
znamená, že Panna Maria je Matkou církve.

TAJENKA:
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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

Stalo se 2021
Leden

! Od 1.1. do 24.1. se konala Tříkrálová 
sbírka České katolické charity. Avšak 
tentokrát bez možnosti osobní koledy 
kvůli pandemickým opatřením. Výtě-
žek činil 407.861 Kč.

! Od 27.12.2020 (do 14. 2.) byla 
omezena účast lidí na bohoslužbách 
na 10% kapacity míst k sezení, což 
v našem kostele představovalo 40 
osob. 

! Každou neděli se konaly mimořádné 
adorace s možností přistoupit ke 
svátosti smíření a sv. přijímání.

Únor 

! Během postní doby (od 17.2.) byly 
kvůli pandemii koronaviru zavedeny 
mimořádné adorace každý pátek 
a neděli od 15 do 16 hodin s možností 
přistoupit ke svátosti smíření a sv. 
přijímání. V neděli s pobožnostmi 
křížové cesty, kterou vedla jednotlivá 
společenství.

Březen

! Nadále platilo omezení 10% kapacity 
míst k sezení (40 osob) a od 1.3. bylo 
nutno v kostele používat pouze 
certifikované roušky nebo respirátory 
třídy FFP2.

! 21.3. se konala křížová cesta pro děti, 
kterou vedla dětská schola Drops. 
Kvůli pandemickým opatřením byla 
živě přenášena na internetu.

! V týdnu od 21.3. do 28.3. byly 
mimořádně zavedeny individuální 
adorace před Nejsvětější svátostí 
oltářní od 15 do16 hodin s možností 
přistoupit ke svátosti smíření a sv. 
přijímání.

! Od 23.3. byl zaveden rezervační 
systém pro účast na bohoslužbách, 
aby se lidé během velikonočních 
svátků mohli v kostele prostřídat. 

Duben

! Od 1.4. (Zelený čtvrtek) byla možná 
účast na mši svaté už jedině s mís-
tenkou. 

! Od Velkého pátku 18 hodin do Bílé 
soboty 16 hodin byla zřízena adorace 
u Božího hrobu. Kvůli omezením opět 
z domova. Fotky domácích modli-
tebních „koutků“ byly vloženy do 
společné fotogalerie na farních strán-
kách.

! Od 11.4. bylo otevřeno druhé kolo 
rezervací mší svatých. Lidé se měli 
možnost dostat na nedělní mši svatou 
do kostela přibližně jednou za 3 tý-
dny.

! V úterý 20. 4. byla zahájena příprava 

na první svaté přijímání, která byla 
kvůli pandemii posunuta.

! Od 26.4. došlo k částečnému roz-
volnění opatření. Omezení rozestupů 
2 metry umožnilo účast 160 lidí 
v našem kostele. Nedělní mimořádné 
adorace a rezervační systém byl 
ukončen.

Květen

! V neděli 23.5. proběhla tradiční akce 
Misijní koláč. S ohledem na hygienic-
ká opatření byly koláčky nahrazeny 
balenými sušenkami. Vybralo se 
42.825 Kč.

Červen

! V neděli 27.6. se děti při mši svaté 
rozloučily se školním rokem a dostaly 
požehnání na prázdniny. Následně se 
konala akce na farní zahradě s při-
praveným programem. 

Červenec

! 1.7. se konalo tradiční setkání dětí 
s otcem biskupem na Prašivé. Kvůli 
pandemii byla nutná předchozí re-
gistrace. Účastnily se i rodiny z naší 
farnosti. 

! V pondělí 5.7. na Slavnost sv. Cyrila 
a Metoděje bylo dětem uděleno první 
svaté přijímání.

! Od 19.7. do 22.7. se konal farní 
příměstský tábor. 

! Od 5.7. do 11.7. se konal Letní tábor 
pro děti (3. - 5. třída) v Diecézním 
středisku mládeže ve Staré vsi nad 
Ondřejnicí. Účastnily se i děti z naší 
farnosti. 

! Od 20.7 do 25.7. proběhl Letní tábor 
pro teenagery (6. - 9. třída) v Diecéz-
ním středisku mládeže ve Staré Vsi 
nad Ondřejnicí. Rovněž se účastnily 
i děti z naší farnosti. 

! V sobotu 24.7. pomohli muži na 
brigádě s úklidem větví na farní 
zahradě.

Srpen

! 10.8. se konala akce „Léto se svatým 
Albertem“. Jedná se o prázdninovou 
hru pro všechny děti zastřešenou 
městem Třinec v rámci akce Prázd-
niny v Třinci. Zúčastnilo se 37 dětí. 
Aktivity pro ně organizovali členové 
Sanctus Albertus z.s.

! Od 14.8. do 21.8. se konal tábor pro 
dívky od 15 do 18 let ve Vranově nad 
Dyjí v sídle FATYMu. Účastnily se 
dívky z naší farnosti. 

Září

! V sobotu 11.9. se konala mimořádná 
mše svatá s udělováním Svátosti po-
mazání nemocných.

! V neděli 12.9. se konala poutní slav-
nost v naší farnosti. Odpoledne se 
uskutečnil na farní zahradě již 20. 
ročník „Farního festynu“.

! V pondělí 14.9. se konala mše svatá 
na Javorovém u příležitosti 5. výročí 
od posvěcení kříže.

! 28.9. se uskutečnila farní jednodenní 
pouť. Naplnily se 2 autobusy. Po 
společné křížové cestě ve Velíkové 
u Zlína jel jeden autobus (pro rodiny 
s dětmi) na hrad Lukov, druhý zamí-
řil do kostela Narození Panny Marie 
ve Štípě u Zlína.

Říjen
! 10.10. se uskutečnilo první (organi-

zační) setkání rodin naší farnosti.
! V sobotu 16.10. pořádala místní or-

ganizace KDU-ČSL tradiční vinobra-
ní.

! 16.10. udělil biskup v katedrále 
ocenění 28 lidem z naší diecéze. Mezi 
oceněnými za dlouholetou kateche-
tickou službu byly také naše kate-
chetky Mgr. Danuta Suszková a paní 
Irena Szymoniková.

! 19.10. uplynul rok, co se v naší 
farnosti modlíme každý den (kromě 
neděle) po večerní mši svaté růženec 
za ukončení pandemie, živě vysílaný 
přes internet.

! 25.10. opravilo společenství mužů 
všechny židle v salce na faře (39 ks). 
Vydrolené vruty byly nahrazeny vra-
tovými šrouby s podložkou a maticí.

! Od 29.10. každý pátek večer se konají 
katecheze pro mládež 2. stupně.

! Od neděle 31.10. do čtvrtka 4.11. se 
konaly podzimní farní rekolekce 
vedené tradičně otcem Czesławem 
Blochem.

Listopad
! Na celý listopad byla opět rozšířena 

možnost získat plnomocné odpustky 
pro duše v očistci.

! 30.11. začala příprava dětí na první 
svaté přijímání.

Prosinec
! Rorátní mše svaté během adventu 

byly slaveny v pondělí, středu a so-
botu v 6.35. 

! 6.12. navštívil po dvou letech naši 
farnost svatý Mikuláš. Obdaroval 40 
dětí.

! 18.12. se konalo pěvecké soustředění 
scholy mládeže v PZKO na Koperní-
kově ul. (5. ZŠ).

! Od 20.12 do 23.12. bylo na faře 
k dispozici betlémské světlo.

připravil Petr Čala 
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§ Neděle 9.1.2022 – svátek Křtu 

Páně; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky; končí doba 
vánoční.

§ Neděle 16.1.2022 – 2. neděle 

v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 
8.00 a 17.00 česky.

§ Neděle 23.1.2022 – 3. neděle 

v mezidobí;  6.30 a 10.00 česky, 
8.00 a 17.00 polsky.

§ Úterý 25.1.2022 – svátek Obrácení 

svatého Pavla, apoštola.

§ Neděle 30.1.2022 – 4. neděle 

v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 
8.00 a 17.00 česky.

§ Středa 2.2.2022 – svátek Uvedené 

Páně do chrámu; žehnání svíček.

§ Pátek 4.2.2022 – první pátek 

v měsíci.

§ Neděle 6.2.2022 – 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.

§ 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 pátku je výstav Nejsvětější 
svátosti oltářní s modlitbou Ko-
runky k Božímu milosrdenství.

§ Ve všední dny po večerní mši 

svaté probíhá modlitba svatého 
růžence za odvrácení pandemie. 

Nedělní liturgie
v lednu

Pořad bohoslužeb v lednu

Příští číslo MOSTu 

vyjde 6.2.2022.

Příspěvky můžete zasílat

do 26.1.2022.

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

§ Poslední neděle v měsíci – 

Mariánské večeřadlo.

§ Každý 28. den v měsíci se 

modlíme spolu s ostatními far-

nostmi v naší zemi za český národ.
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Svátek Křtu Páně (9.1.)

1. čtení: 2. čtení: Evangelium: 

Žalm odp.: Pán dá požehnání a pokoj 
svému lidu.

ref.: Pan ześle pokój swojemu ludowi.

2. neděle v mezidobí (16.1.)

1. čtení: Iz 62,1-5; 2. čtení: 1 Kor 
12,4-11; Evangelium: Jan 2,1-12

Žalm odp.: Vypravujte mezi všemi 
národy o Hospodinových divech.

ref.: Pośród narodów głoście chwałę 
Pana.

3. neděle v mezidobí (23.1.)

1. čtení: Neh 8,2-4a.5-6.8-10; 2. čtení: 
1 Kor 12,12-30; Evangelium: Lk 1,1-
4;4,14-21

Žalm odp.: Tvá slova, Pane, jsou duch 
a jsou život.

ref.: Słowa Twe, Panie, są duchem 
i życiem.

4. neděle v mezidobí (30.1.)

1. čtení: Jer 1,4-5.17-19; 2. čtení: 
1 Kor 12,31-13,13; Evangelium: Lk 
4,21-30

Žalm odp.: Ústa má budou vyprávět 
o tvé spravedlnosti.

ref.: Będę wysławiał pomoc Twoją, 
Panie.

5. neděle v mezidobí (6.2.)

1. čtení: Iz 6,1-2a.3-8; 2. čtení: 1 Kor 
15,1-11; Evangelium: Lk 5,1-11

Žalm odp.: Budu ti hrát, Hospodine, 
před anděly.

ref.: Wobec aniołów psalm zaśpiewam 
Panu.

Apoštolát modlitby

leden 2022

 

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 mod-
litby, 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.

Úmysl papeže

Za skutečné lidské bratrství

Modleme se za všechny, kdo jsou 
diskriminovaní a pronásledovaní 
kvůli náboženství; ať ve společnosti, 
v níž žijí, jsou uznána jejich práva 
a důstojnost, pramenící ze skuteč-
ného lidského bratrství.

Národní úmysl

Za lidi sevřené strachem

Modleme se za všechny, kteří se 
obávají nového roku, aby zakusili 
pokoj od Pána. 

Svatý Františku Xaverský, oroduj 
za nás!

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, 
oroduj za nás!


