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Tu se Pán obrátil a pohleděl na Petra. A Petr si vzpomněl na to, co mu Pán řekl: „Dříve než kohout dnes zakokrhá, třikrát 
mě zapřeš.” A vyšel ven a hořce se rozplakal.

Luk 22,61-62  

Petrovo zapření
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1. února oslavil své narozeniny náš pan farář Mons. František Vrubel. Otče 

Františku, děkujeme za tu spoustu let, kdy nás vedete ke Kristu. Dobře víme, 

že každého z nás nosíte v srdci a modlíte se za nás. I my Vás chceme 

ubezpečit, že na Vás myslíme. Jako malý dárek přijměte řetízek modliteb, ve 

kterých za Vás budeme prosit po celý měsíc únor. Přejeme Vám hodně 

zdraví, pokoje, radosti, hojnost darů Ducha svatého a Božího požehnání. 

Třinečtí farníci

Blahopřání

Bohu dávejme to nejlepší!
Velice ráda sleduji pořad „Nebojte se“ 

na Televizi NOE. Otec Daniel Vícha tam 
srozumitelnou formou zodpovídá dotazy 
diváků týkající se víry, našeho vztahu k 
Bohu, modlitby a jiných věcí týkajících 
se křesťanství. Nebojí se ani nepříjem-
ných otázek a s laskavostí jemu vlastní 
vede lidi k zamyšlení a sebereflexi. 

Zaujal mě dotaz diváka, který reagoval 
na službu lektorů v kostele. Ptal se, zda 
je správné, když texty čtou třeba příbuz-
ní těch, za které je sloužena mše svatá. 
P. Vícha tuto praxi nekritizoval, ale zdů-
raznil, že na prvním místě by měla být 
kvalita. Bohu bychom měli dávat to nej-
lepší, a proto i čtení by mělo mít 
odpovídající úroveň. Vzpomenul pana 
Radovana Lukavského, známého herce, 
vynikajícího rétora, který se vždy na čte-
ní v kostele pečlivě předem připravoval. 
Dokonce si dělal poznámky, kde kles-
nout hlasem a kde udělat mezeru.  
Profesionál, jako byl pan Lukavský, se 
připravoval na čtení Božího slova tak, 
aby dal  za sebe opravdu to nejlepší. 

Předat text tak, aby ho ostatní pocho-
pili, totiž není úplně jednoduché. Je 
důležité vědět, kdy klesnout hlasem, kdy 
udělat pauzu, kdy naopak text spojit 
a kdy určitou věc zdůraznit. Je třeba 
umět pracovat s mikrofonem, mluvit zře-
telně a správným tempem, dostatečně 
hlasitě, aby lidé v kostele dobře slyšeli 
a rozuměli. To všechno bez přípravy 
prostě není možné.  Nejde pouze o čtení 
při mši svaté, ale například o čtení 
zastavení Křížové cesty, čtení při adora-
cích apod. Pokud náročný text vidím 
poprvé, nemohu ho přečíst tak, aby ho 
lidé správně pochopili. Takže je velká 
škoda, když pěkný text Křížové cesty, 
plný hlubokých myšlenek, přítomní čas-
to ani nepochopí. 

Proč to všechno píšu. Inspiroval mne 
P. Vícha slovy „Bohu to nejlepší“.  To 

jistě platí o celém životě člověka. 
Všechno, co děláme, by mělo mít určitou 
kvalitu, protože tím projevuji svůj smysl 
pro zodpovědnost, ale také lásku k lidem 
a Bohu. Služba v kostele je velkým da-
rem, ale také závazkem. Nesmím se spo-
kojit s ledabylostí, průměrností, ale 
musím chtít dát Bohu to nejlepší. Každý 
má jiné možnosti, jiné schopnosti, ale 
každý má možnost na sobě pracovat 
a věnovat Bohu to nejlepší, čeho je 
schopen. To neplatí pouze o lektorech, 
ale samozřejmě o všech, kteří jsou pří-
tomni na bohoslužbách, v prvé řadě 
o těch u oltáře. Ministranty bychom 
měli od počátku jejich služby vést 
k aktivnímu zapojení se při modlitbách 
a zpěvu. Důležitou součástí liturgie je 
schola, sbory, varhaníci, ale týká se to 
i těch, kteří na první pohled nemají 
„zřejmý úkol“. Odevzdat Bohu to nej-
lepší mohu i v lavici, když jsem při mši 
svaté aktivní. Když spolu s celým farním 
společenstvím chválím modlitbou a zpě-
vem z celého srdce Boha, je naše poslání 
splněno mírou vrchovatou. Zde je však 
také nutno připomenout, že zpěv bych 
měl přizpůsobit kvalitě svého hlasu 
a hudebnímu sluchu. Zpívejme tedy s ra-
dostí, ale tak, aby mohli s radostí zpívat 
i lidé kolem nás. 

Bratři a sestry, dávejme Bohu to nej-
lepší a buďme tak příkladem hlavně 
našim dětem. Je třeba je vést k zodpo-
vědnosti, ke smyslu pro dokonalost, ke 
kráse a estetice. Aby na sebe uměly být 
i přísné a chtěly na sobě pracovat. Aby 
se nestyděly vyhledat lidi, kteří jim rádi 
pomohou a podělí se s nimi o své zku-
šenosti. Pokud děti u svých rodičů slyší: 
„A to je dobré“, jen těžko budou v životě 
uplatňovat touhu po dokonalosti. Nej-
větší dokonalostí je Bůh, takže hledáním 
dokonalosti hledáme i Boha. 

Hana Worková

Modlitba za volbu 
diecézního biskupa

Po smrti diecézního biskupa Fran-
tiška Václava Lobkowicze (*5. 1. 1948, 
+ 17. 2. 2022) se uprázdnilo místo 
sídelního biskupa. Ve vedení diecéze 
pokračuje apoštolský administrátor 
biskup Martin David, který byl do této 
funkce jmenován před téměř dvěma 
lety 1. 6. 2020. Na jmenování nového 
sídelního biskupa diecéze čeká. Roz-
hodnutí je na Svatém otci - papeži 
Františkovi. Apoštolský administrátor 
vyzval věřící k modlitbě za volbu 
nového diecézního biskupa. 

Modlitba za volbu diecézního 
biskupa

Bože, Dobrý pastýři,

svěřujeme ti jmenování nového 
ostravsko-opavského diecézního bisku-
pa a prosíme:

veď svým Duchem mysl Svatého otce 
i všech, kteří nesou za tuto volbu 
odpovědnost.

Dej nám takového biskupa, který 
bude tvým obětavým a věrným služeb-
níkem a bude usilovat o to, co se ti líbí 
a co je k prospěchu Božího lidu i celé 
církve.

Prosíme o to skrze Krista, našeho 
Pána.

Amen.

Modlitwa za wybór biskupa 
diecezjalnego

Boże, Dobry Pasterzu,

powierzamy Ci nominację nowego 
ostrawsko-opawskiego biskupa diece-
zjalnego i prosimy:

swoim Duchem wiedź myśl Ojca 
Świętego i wszystkich, ponoszących 
odpowiedzialność za ten wybór.

Daj nam takiego biskupa, który 
będzie Twoim ofiarnym i wiernym 
sługą i będzie troszczył się o to, co się 
Tobie podoba i co jest dla dobra ludu 
Bożego i całego Kościoła.

Prosimy o to przez Chrystusa, Pana 
naszego.

Amen.

S církevním schválením Biskupství 
ostravsko-opavského čj. 2022/4885 ze 
dne 4. 4. 2022

Pozvánka na třineckou 
kající farní pouť do Píště

Dne 8. května 2022 se společně vydá-
me do nejmladšího poutního místa naší 
diecéze v Píšti, které dne 12. 6. 2002 
ustanovil biskup ostravsko-opavský jako 
místo zasvěcené modlitbám za mír 
a usmíření mezi národy. V roce 2003 
byla dokončena v jeho areálu venkovní 
křížová cesta s oddechovou a parkovou 
částí. 

Odjezd bude v 8 hodin z autobuso-
vého stanoviště v Třinci a příjezd bude 
přibližně v 16 hodin.  

Cena je stanovena za dospělého 

250 Kč, za děti do 15 let 200 Kč a dal-

šího sourozence pak 150 Kč. Kromě mše 

svaté v Píšti, kde bude pouť místních 

hasičů, projdeme také venkovní křížo-

vou cestu. Další zastávkou bude Hlučín, 

kde bude osobní volno na občerstvení 

a modlitba v kostele sv. Jana Křtitele.

Kontakt a informace: 

Tomáš Kyvalský – 605 302 634
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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! 

Quo vadis, člověče?
Nevím… Na horu Tábor, k lepším zítř-

kům, za slávou, k zatracení… Téma 
k hlubokému zamyšlení v každé době… 
Kam kráčím já, o tom se nechci rozepi-
sovat, bylo by to příliš zdlouhavé a nudil 
bych vás. Rád bych se ale s vámi podělil 
o můj pohled na to, jak se mi jeví vývoj 
společnosti, našeho lidství.

Novodobé dějinné události snad lépe 
než my zhodnotí další generace, teď je 
důležité je co nejpravdivěji zaznamenat, 
aby pro ně byly poučením, když my 
nejsme schopní nebo ochotní přijímat 
příchozí omezení, nebezpečí a náznaky 
změn.

Nechci zabíhat do hluboké historie, tu 
si každý může projít sám v řadě odbor-
ných studií. To, o čem bych chtěl mluvit, 
se ještě do knih o historii asi nedostalo. 
Chci zaměřit vaši pozornost na přírodu, 
co nás obklopuje. Ta od nás dostává jed-
nu ránu za druhou, jsme vůči ní apatičtí 
a drancujeme ji, kde se dá. Se zpupností 
sobě vlastní jí chce lidstvo poroučet. 
Naše nerozumné hospodaření se už nám 
vrací zpátky. Migrační krize byla valnou 
částí způsobena agresivitou Islámského 
státu, ale také i ekonomickými dopady 
neúrody a následného hladomoru v ze-
mích třetího světa, většinou afrických. 
Až nastane nedostatek základních potra-
vin v důsledku ubývání zdrojů vody 
i v Evropě, zasáhne nás to ještě daleko 
citelněji. I u nás se zemědělci a vodohos-
podáři začínají potýkat v některých 
regionech s dlouhodobým nedostatkem 
podzemní vláhy a s tím spojenými pro-
blémy.

Co dál? Koronavirus. Ještě je stále me-
zi námi a rozhodně se ho nezbavíme. 
Bude se obměňovat, mutovat a stále 
hrozit. Omezení, zákazy a nařízení. Zpo-
malilo se vše, přišel útlum výroby 
i spotřeby, objevil se strach o život, a to 
ve větší míře, než jsme byli zvyklí. 
I přesto někteří hlásali svou sobeckou 
pravdu: „Nám se nemůže nic nařizovat, 
dle platných zákonů a podle ústavy má-
me právo na svobodné podnikání, pohyb 
a účast na různých akcích včetně boho-
služeb!“ Nedodržením omezujících pra-
videl se infekce mohla rychleji šířit, děti 
zůstaly doma při distanční výuce na po-
čítačích a ztratily své osobní kontakty, 
přestaly sportovat, zlenivěly. Vyčerpání 
zdravotníci jen smutně sledovali nárůst 
nakažených, a to i u odpůrců proticovi-
dových opatření, kteří se nechtěli při-
způsobit požadovaným pravidlům. Spo-
lečnost se polarizovala, část přijala 
vládní nařízení, část je bojkotovala. 
Začala narůstat agresivita některých lidí 
i neshody ve společnosti.

No a do třetice velmi smutná událost. 
Válka na Ukrajině. Nedaleko od nás, na 

východ od slovenských hranic, začal 
válečný konflikt. Pro Evropu šok, agre-
sivní útok na svobodu a životy jejích 
obyvatel, agresorem nazývaný „speciální 
vojenská operace“. Lež a nic jiného než 
lež. Je to válka. A s ní přichází další vlna 
migrace, ne ekonomická, ale nutná zá-
chrana životů. Většinou ji tvoří matky 
s dětmi, nemocní a staří lidé. Získání 
moci a území, to je, oč tu běží. Rozhodně 
příčinou není ukrajinský nacismus či 
fašismus, jak tvrdí kremelská propagan-
da. Nikdo v tomto konfliktu není „svatý“, 
Rusko, Ukrajina ani západ. Pro statisíce 
dětí je to ale zničení jejich dětství, strach 
a beznaděje, smutek, že nemohou být do-
ma u mámy a táty.

Tak co s tím? Tady budu mluvit za se-
be, nechci někomu vnucovat mé stano-
visko, je to můj pramen, ze kterého 
čerpám. Když jsem v tichu a sám, nechá-
vám Ducha svatého na sebe působit, 
když jej prosím, aby ke mně promlouval 
a vedl mě pozemským životem. Aby mi 
vnukl moudrost, rozum, vědění, lásku, 
radu, zbožnost i bázeň. Snad naslou-
chám dobře a nechávám se jím vést. 
Nesnažím se nikoho přemlouvat, aby se 
choval jinak, ale také se nenechám 
nikým manipulovat, rád podám pomoc-
nou ruku, ale nenechám se nadmíru vy-
užívat, dokážu se veselit a radovat, ale 
také cítím Boží přítomnost, když na mě 
dolehne pocit prázdnoty a osamění. 

A co ty tři zmíněné problémy? Není 
nejvyšší čas si sáhnout do svědomí, co, 
jak a proč vůbec dělám, smýšlím a či-
ním? Nebylo by na škodu (a to říkám 
i sám sobě) se rozhlédnout kolem, mož-
ná i trochu dál, i třeba na jiný kontinent. 
Co mi stačí k harmonickému, klidnému 
a spokojenému žití, bez přebytečného 
a nadmíru užívaného blahobytu? Máme 
tady ve většině případů vše, co potřebu-
jeme, ale neumíme to hospodárně vy-
užívat. Neměli bychom také důvěřovat 
vůdčím politickým představitelům a líd-
rům, kteří byli námi zvoleni v demokra-
tických volbách? Aspoň ti z nás, kdo 
k těm volbám šli. Pak nemusíme remcat 
a snášet diktát nějakého zasněného při-
sluhovače své vlastní vidiny či nějakého 
potentáta. Není lepší ruka podaná 
k pomoci než pohyby prstů na klávesnici 
a sdílení polopravd na neosobních so-
ciálních sítích a internetu vůbec?  

Leckdy není jednoduché rozlišit důvě-
ryhodné zprávy od fake news. V rámci 
festivalu dokumentárních filmů „Jeden 
svět 2022“ jsme s manželkou shlédli 
dokument „Zatracená práce“, již i vysí-
láno ve zkrácené verzi na ČT 2 – 
dostupné na: ivysilani.cz. Navazující dis-
kuze s promotéry snímku jen stvrdila 
závadnost šíření dezinformací a nená-
vistí v online prostoru. Nejvíce posti-

žitelnou skupinou jsou senioři, matky na 
rodičovské dovolené a překvapivě i vyso-
koškolští studenti. Nemůžeme se pak 
divit, že se rozeštvává společnost, přá-
telé, rodiny, děti, ale i křesťané. Zde 
uvádím několik webů, které se odhalo-
váním dezinformací zabývají: 

hoax.cz, manipulatori.cz, demagog.cz, 
atlaskonspiraci.cz, nfnz.cz, factczech.cz, 
cesti-elfove.cz. A tak doporučuji si ověřit 
pravdivost informací z více zdrojů a po-
kud možno přidat i kritické myšlení - 
„selský rozum“, jak se říká.

I přes toto velmi těžké a složité období 
je ale třeba se těšit ze světlých okamžiků 
a dobrých skutků, které poskytnou klid 
a naději ztrápené duši, zmítané vším 
možným. Společnost se umí ukázat 
v dobrém, vzpomeňme si na loňské 
tornádo na jižní Moravě. Jaká vlna soli-
darity se sešla pro postižené. Když byly 
uzavřené hospody, jejich zaměstnanci 
neseděli naštvaně doma a šli pomáhat 
třeba do zemědělství. Velká vlna lidské-
ho pochopení nyní ukazuje, že nám není 
lhostejný současný válečný stav na Ukra-
jině. Sám jsem události spojené s „bratr-
skou pomocí“ vojsk Varšavské smlouvy 
v roce 1968 neprožil, ale ti dříve naro-
zení vzpomínali, co všechno nám vpá-
dem „spřátelených vojsk“ skončilo. Já 
aspoň mohl být společně s mámou 
a tátou, ale ukrajinské děti jsou vytrženy 
z rodinného kruhu. Citlivé a ochranné 
objetí táty nebo návštěva u babičky 
s dědou jim bude chybět.

Tak, jak papež František vždy prosí: 
„Modlete se za mě“, tak se modleme 
navíc i sami za sebe s otázkou, zda mů-
žeme za sebe něco udělat pro druhé. Zda 
jsme si schopni něco si odříct a omezit 
se. Zda jsme ochotni přispět na charitu 
a podat pomocnou ruku. Zda umíme 
komunikovat bez zášti a nešíříme ne-
pravdu a závist. Zda si uděláme dosta-
tečný prostor pro rodinnou pohodu. Já 
sám za sebe prosím taky naši nebeskou 
Matku Pannu Marii, která za nás všech-
ny také prosí – nyní i v hodinu smrti 
naší. Radujme se, nyní v době velikonoč-
ní ze vzkříšení našeho Pána a čiňme 
pokání a hlavně nezapomeňme na jeho 
slova: „Neboť jsem měl hlad, a dali jste 
mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi 
napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se 
mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl 
jsem nemocen a navštívili jste mě, byl 
jsem ve vězení, a přišli jste ke mně…“, 
„Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto 
mých nejposlednějších bratří, pro mne 
jste udělali…“

Quo vadis – přírodo, migrante, politi-
ku, podnikateli, rodino, muži, ženo, dítě, 
křesťane?

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)

Pokračování na str. 4
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dokončení ze str. 3

Panno Maria Frýdecká: Pomoz uzdravit 
naši minulost a prozařuj naši přítomnost!

Měsíc květen, chcete-li máj, je pro 
katolíka měsícem Panny Marie, 
měsícem, kdy si zejména při májové 
pobožnosti prohlubujeme svou úctu 
k ní. Tady možná čtenáře zaujme to, že 
český název květen vytvořil Josef 
Jungmann v roce 1805, když překládal 
novelu francouzského spisovatele 
Chateaubrianda o lásce indiána a křes-
ťanské dívky. V češtině se do té doby 
používal název máj (od latinského 
Maius). V liturgii spadá květen do 
velikonočního období, kdy se radu-
jeme ze zmrtvýchvstání Pána Ježíše 
Krista. Navíc čekáme na blížící se 
Letnice, kdy si připomínáme seslání 
Ducha svatého na prvotní církev. S tím 
vším dobře ladí církevní zvyklost 
zasvětit měsíc květen Panně Marii. 
V květnu se proto častěji než jindy 
v modlitbách obracíme k Panně Marii 
při májových pobožnostech. 

Právě Matce Boží je ve světě za-
svěceno mnoho kostelů, naši zemi 
nevyjímaje. V našem kraji je takovým 
hlavním místem mariánské úcty již od 
18. století poutní chrám Navštívení 
Panny Marie ve Frýdku, který byl 
papežem Janem Pavlem II. v roce 
1999 povýšen na baziliku minor. Není 
účelem tohoto článku popsat našim 
čtenářům historii či současnost frý-
decké baziliky, protože většina z nás 
tento chrám již navštívila. Poprosili 
jsme ale P. Františka Boldyho CSsR, 
administrátora frýdecké farnosti, 
o odpovědi na několik otázek v sou-
vislosti s mariánskou úctou.

MOST: Kdo v současnosti vykonává 
duchovní službu ve frýdecké farnosti 
a v bazilice? 

P. Boldy: Ve farnosti Frýdek, po 
pádu komunistického režimu, už od 
roku 1993 působí redemptoristé (Kon-
gregace Nejsvětějšího Vykupitele, 
kterou založil v roce 1732 sv. Alfons 
Maria Liguori). Aktuálně jsme zde tři 

kněží: P. Jozef Novák, P. Peter Kvetan 
a já. Od listopadu 2021 do června 
2022 je členem naší komunity také 
náš student a spolubratr Pavel Hu-
dousek. Je u nás na pastorační praxi. 

MOST: Čím je jiná kněžská služba 
na poutním místě jako frýdecká 
bazilika od takříkajíc běžné činnosti 
faráře? Co obnáší být správcem ba-

Fotografie: Josef Cinciala, Člověk a Víra
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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

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

Ke dni 30.1.2022 evidujeme 

částku 74.789 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

Upozornění:

Dárci, kteří by chtěli potvrzení 
o poskytnutém daru za rok 2021 pro 

účely daňového přiznání prosím 
o kontakt na e-mail: 

wieslaw.wania@post.cz.

Je zapotřebí zaslat tyto údaje pro 
vytvoření darovací smlouvy:

Jméno a příjmení (název firmy)

adresa / bydliště (sídlo firmy)

datum narození (IČ firmy)

Následně Vám bude zaslána darovací 
smlouva. Děkuji za pochopení!

Spolek SANCTUS ALBERTUS

Rekonstrukce
Domeček

Misijní koláče 2022
V letošním roce jsme díky uvolnění 

hygienických proticovidových opatření 
mohli znovu navázat na naši tradici 
pečení “misijních” koláčů, kterou do-
držujeme už od roku 2000. A tak jsme 
opět napekli tvarohové, makové a oře-
chové koláčky, bylo jich více než 
1000 ks, a k tomu oblíbené kremrole 
a linecké tyčinky. Uvítali jsme také 
vámi darované koláčky a dobroty, které 
jste napekli doma a donesli na faru. 

V letošní sbírce za Misijní koláče jste 
darovali 70 000 Kč a je určena opět pro 
naše děti adoptované v rámci projektu 
“Adopce na dálku”, a to na Ukrajině 
pro Anastasii a Kirila a v Ugandě pro 
Hariett. Celková částka potřebná pro 
všechny tři děti činí 21 400 Kč. 
Z vybrané celkové částky tedy zbylo 
ještě 48 600 Kč a tyto peníze jsme se 
letos rozhodli věnovat na projekt 
“Adopce pro budoucnost”. O tomto pro-
jektu napíšu trochu více, abyste věděli, 
oč se jedná.

Projekt “Adopce pro budoucnost” je 
od roku 2016 registrován jako zapsaný 
spolek, i když již od roku 2014 fungoval 
v rámci Slezské diakonie, kde jsem 
tenkrát pracovala. Jeho cílem je po-

moci dětem z rodin, které jsou v ob-
tížných životních situacích, dosáhnout 
vzdělání. Konkrétní rodiny oslovujeme 
buď prostřednictvím sociálně akti-
vizační služby pro rodiny s dětmi, 
kterou v Třinci provozuje Slezská 
diakonie nebo prostřednictvím sociál-
ně právní ochrany dětí (OSPOD) na 
magistrátu v Třinci. Spolek funguje na 
bázi sponzorských darů a v současné 
době se stará o deset dětí z deseti 
rodin. Těmto vybraným dětem pro-
plácíme po předložení účtů vše, co 
souvisí se školou – jízdné, obědy, 
školní pomůcky, družinu, výlety, školu 
v přírodě, lyžařské kurzy, kroužky. 
Chceme, aby se rodinám, které mají 
hluboko do kapsy, přestože rodiče 
pracují nebo se starají o malé děti, 
alespoň trochu ulevilo, a aby děti 
dosáhly určitého vzdělání, ať už v učeb-
ním oboru, na SŠ nebo VŠ. Se zá-
konným zástupcem vždy uzavíráme 
písemnou dohodu, kde jsou uvedeny 
mimo jiné i práva a povinnosti spolku 
a také práva a povinnosti zákonných 
zástupců. Za dobu fungování tohoto 
projektu jsme spolupráci s některými 
rodinami bohužel museli ukončit právě 
kvůli neplnění stanovených povinností 

ze strany rodičů, ale máme už také děti, 
které se díky naší podpoře vyučily či 
vystudovaly. A to je zpětná vazba, která 
nás velmi těší a díky ní má tento 
projekt smysl. Proto také název “Adop-
ce pro budoucnost”, podporuje totiž 
vzdělání, které rozhoduje o budou-
cnosti dětí, o tom, že jim pomůže najít 
uplatnění na trhu práce. Je pravda, že 
někdy člověk nepracuje v oboru, který 
se vyučil nebo vystudoval, ale ze 
zkušenosti vím, že se mnohem snáze 
hledá práce s „papírem“ v ruce, než 
když máte jen základní vzdělání nebo 
ani to ne. 

Vážení farníci a čtenáři MOSTu, 
pokud byste ještě někdy chtěli přispět 
jednorázovou částkou nebo pravi-
delnou, třeba i nižší platbou, můžete 
tak učinit na č. účtu: 2500921219/2010 
oproti darovací smlouvě.

Na závěr velice děkuji všem, kdo jste 
přispěli finančními dary a také vám 
všem, kdo jste pekli, darovali vajíčka, 
marmeládu nebo naši akci jakkoliv 
sponzorovali, a také všem, kdo jste po-
máhali s rozdáváním. Upřímné Pán 
Bůh zaplať.

Pavla Golasowská

ziliky minor ve Frýdku? 

P. Boldy: Jsme především farností, 
se vším, co k tomu patří. Duchovně 
doprovázíme všechny nám svěřené. 
Vysluhujeme svátosti, vyučujeme ná-
boženství, připravujeme k přijetí 
svátostí. To, že je naše farnost zároveň 
poutním místem, přináší pro nás 
kněze úkol být otevření k přijetí 
i všech věřících, kteří do baziliky 
doputují. Spousta lidí z blízkého 
i vzdálenějšího okolí hledá možnost 
smířit se s Bohem prostřednictvím 
svátosti smíření. Snažíme se proto být 
co nejvíce k dispozici všem, kteří po ní 
touží. Naše služba v mariánské ba-
zilice obnáší nejen přípravu pravi-
delných velkých frýdeckých poutí, 
prvosobotních poutí, ale také různých 
příležitostných událostí. Například 
25. března 2022 proběhlo mimořádné 
zasvěcení Ruska a Ukrajiny Panně 
Marii a otec biskup Mons. Martin 
David toužil toto zasvěcení učinit 
v bazilice ve Frýdku. A to obnášelo vše 
domluvit, připravit…

MOST: Máj je měsícem Panny 

Marie. Co byste chtěl sdělit třineckým 
farníkům v souvislosti s mariánskou 
úctou? Co pro vás znamená Panna 
Maria, jakou roli by měla mít v životě 
katolíka? 

P. Boldy: Mariánská úcta vždy vede 
k prohloubení víry. Je proto dobré, 
abychom i skrze úctu k Panně Marii 
vnímali, že nás Matka Boží učí žít co 
nejlépe ve shodě s přikázáním lásky, 
které nám daroval Ježíš Kristus. Nejde 
oddělit náboženský život od toho 
každodenního, od svých povinností. 
Proto vás všechny chci vyzvat, prosme 
Pannu Marii v tomto měsíci, ať jsme 
skutečně opravdoví křesťané. Ať nás 
naše úcta k Panně Marii ještě více 
vede k poznávání Ježíše, našeho Pána, 
jeho učení. Ať nám Matka Boží 
pomáhá ještě více porozumět tomu, co 
chce od nás Ježíš a s její pomocí to 
uvádějme do našeho života. Panna 
Maria mne doprovází už od mého 
dětství. Učil jsem se ji poznávat a mít 
rád už od dětství. To „způsobila” moje 
babička. Na začátku mého rozhodnutí 
stát se knězem a řeholníkem jsem toto 
rozhodnutí odevzdal Panně Marii. 

A až hmatatelně vnímám, jak mi 
pomáhá v mém každodenním životě, 
v mé kněžské službě.

MOST: Otče Františku, děkujeme za 
Vaše slova a službu v našem nej-
bližším mariánském poutním místě. 
Zároveň jménem třineckých farníků 
Vám přejeme hodně Božího požehnání 
a přímluvu Panny Marie ve službě 
poutníkům do Frýdku.  

Zároveň bychom chtěli sdělit čte-
nářům MOSTu, že na internetové 
adrese www.farnostfrydek.cz lze 
nalézt velké množství velmi zají-
mavých informací o historii a součas-
nosti frýdecké farnosti a baziliky. Také 
se tam dozvíte mnoho informací 
o řádu redemptoristů (CSsR), kteří 
byli a jsou dlouholetými správci 
tohoto poutního místa. Ale dovolu-
jeme si tvrdit, že nejvíce se každý z nás 
dozví, když doputuje k Panně Marii 
Frýdecké. A k tomu vás všechny 
chceme na začátku května pozvat. 

MK
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Připravila Veronika Mrózková

Květen – měsíc

Panny Marie

Dobře si prohlédněme nakreslený 
růženec a vezměme do ruky i ten 
opravdový. Umíme se ho modlit? Co 
o něm víme? Jaký má smysl? – Pís-
mena před správnou odpovědí vytvoří 
tajenku.

RŮŽENEC 

Tajenka:

Tajenka:

V měsíci květnu si více připo-
mínáme Pannu Marii, matku Pána 
Ježíše. Přestože se Písmo svaté o ní 
zmiňuje jen na několika místech, její 
život vypovídá o velké lásce k Bohu. 
Když ji Ježíš před svou smrtí na kříži 
svěřil učedníku Janovi, svěřil ji tím 
také celé církvi. Od nepaměti se k ní 
věřící křesťané rádi modlili a spolu 
s ní také k Bohu. Jednou z forem 
takové modlitby je růženec. Je to 
modlitba, která vznikla kolem roku 
1400 a dosud neztratila na své aktuál-
nosti.

V čem nám může být Panna Maria 
vzorem? To se dozvíš, když vyluštíš 
následující řetězovku. Poslední písme-
no jednoho slova je zároveň prvním 
písmenem slova následujícího.
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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

Milí přátelé, farníci a podporovatelé 
Charity Třinec, 

rozhodli jsme se, že díky novým pros-
torám, které máme k dispozici na 
Střední odborné škole Třineckých žele-
záren, nyní můžeme začít realizovat na-
še nápady a začít společně s Vámi tvořit, 
šít, péct či se scházet při dobrém kafíčku 
a koláči a jen si povídat nebo plánovat 
společné aktivity. Všichni jste srdečně 
zváni k nám do Charity! Pokud budete 
mít nápady na aktivity, které my doká-
žeme realizovat, a vy do toho půjdete 
s námi, tak to společně rozjedeme!

Díky dotaci z Moravskoslezského kraje 
na projekt „Oživujeme místní tradice 
s Charitou Třinec“ jsme pro tento rok 
připravili pro všechny zájemce čtyři 
aktivity a chceme se s Vámi podělit 

Charitní okénko
o krásné dojmy a fotografie z prvního 
tvořivého setkání, které proběhlo v pá-
tek 8. dubna v prostorách Charity 
v Třinci na Kanadě. 

Chceme Vás pozvat na druhé setkání, 
které bude 10. června na stejném místě 
(Lánská 128, Třinec-Kanada). Toto tvo-
řivé setkání je zaměřeno na drátkování. 
Vstup je zdarma. Pokud se chcete při-
hlásit či získat více informací, ozvěte se 
paní Terezce (tel.: 734 115 922, e-mail: 
tereza.topicova@trinec.charita.cz).

Budeme velmi rádi za Vaši návštěvu!

Velikonoční koláč 2022

Také bychom Vám chtěli poděkovat za 
Vaše aktivní zapojení do projektu „Veli-
konoční koláč 2022“. Tato akce proběhla 

Hospic ve Frýdku–Místku je specia-
lizované zařízení poskytující paliativní 
péči zaměřenou zejména na úlevu od 
bolesti a jiných přidružených příznaků, 
které vážná nevyléčitelná postupující 
nemoc přináší.

V hospici klademe důraz na kvalitu 
života nemocného až do jeho posledních 
chvil. Současně doprovázíme i jeho pří-
buzné, kteří hrají nezastupitelnou roli 
v péči o svého blízkého, přestože trpí 
s ním. Staráme se nejen o pacientovu 
fyzickou stránku, ale rovněž o tu psy-
chickou, takový přístup obyčejně v ne-
mocnicích chybí.

Náš tým tvoří lékaři, zdravotnický per-
sonál, sociální pracovníci, psycholog 
a duchovní. Filozofie hospice vyžaduje 

Hospic Frýdek-Místek, p.o.

Rano w sobotę 9. 4. 2022 padał deszcz 
ze śniegiem, było zimno. Naszą piel-
grzymkę o godz. 13 rozpoczęliśmy nietra-
dycyjnie a to podziękowaniami Bogu za 
wyraźne polepszenie pogody. Przestało 
padać, nie było wiatru, czasem nawet 
zaświeciło słońce.

Wielkie podziękowanie należy się 
Milošovi Cienciale za wspaniałe prowa-
dzenie pielgrzymki.

Najpierw odmawialiśmy modlitwę 
Różańca Świętego, a potem na prośbę 
jednej z uczestniczek spokojnie pomodli-
liśmy się Koronką do Bożego miłosier-
dzia. Przy nabożeństwie Drogi Krzyżowej 
rozważaliśmy też, jak straszna jest 
aborcja, mordowanie własnych dzieci. 
Przy krzyżu na Jaworowym odbyły się 
ostatnie stacje Drogi Krzyżowej. Błaga-
liśmy Boga o pokój na świecie, zwłaszcza 
na Ukrainie, prosiliśmy też o wiarę dla 

Droga Krzyżowa ku krzyżu na Jaworowym
dorosłych dzieci, które straciły wiarę 
i oczywiście o błogosławieństwo Boże dla 
Trzyńca, Czeskiego Cieszyna i całej 
okolicy.

W pielgrzymce wzięło udział 10 osób 
a to 7 z Trzyńca i 3 z parafii czeskocie-
szyńskiej. Wszyscy powróciliśmy zdrowi 
i cali do domów. Dziękuję wszystkim za 
odwagę (choć pogoda była dosyć nieprzy-
jemna) i za ofiarność.

Wiedzcie, że zasługi u Boga mają więk-
sze ci, których bolały nogi po pielgrzym-
ce. Trzeba jeszcze dodać, że wytworzyła 
się wspaniała chrześcijańska atmosfera.

Cieszymy się na dalszą Drogę Krzyżo-
wą w przyszłym roku. Młodzież by mogła 
iść po „sjezdovce” a wszyscy razem 
spotkalibyśmy się przy krzyżu na 
Jaworowym.

Z. Frankowa

17. dubna na Boží hod velikonoční, kdy 
jsme připravili dobrovolnou sbírku urče-
nou na podporu charitních činností – 
pomoc rodinám s dětmi (samoživitelé, 
kterým pomáháme hlavně potravinovou 
pomocí) a ukrajinským uprchlíkům, kte-
ří jsou ubytovaní v Třinci a okolních 
obcích, kterým pomáháme v charitním 
šatníku (oblečením, částečně potravina-
mi či dalším vybavením).

Moc děkujeme za upečení velikonoč-
ních beránků i perníčků všech druhů 
a velikostí i pomoc při sbírce. Výnos této 
dobrovolné sbírky činí 19.300 Kč a bude 
použit na výše uvedený účel. Děkujeme 
Vám a těšíme se na další společné 
aktivity.

Pracovníci Charity Třinec

hluboce lidský a současně profesionální 
přístup všech včetně dobrovolníků, kteří 
jsou pro mnohé pacienty s nedosta-
tečným rodinným zázemím tím nejbliž-
ším člověkem v jeho posledních chvílích 
života.

Frýdecko–místecký hospic nabízí kro-
mě 27 hospicových lůžek a 24 přistýlek 
pro rodinné příslušníky i 17 lůžek pro 
zdravotně sociální a odlehčovací služby. 
Posláním odlehčovací služby je poskyt-
nout podporu a pomoc pečujícím oso-
bám se zajištěním dočasné péče o jejich 
blízkého v případě, kdy potřebují čas ke 
svému odpočinku. Zdravotně sociální 
služba pak zajišťuje péči lidem, kteří ji ze 
zdravotních důvodů vyžadují, ale jen do 
doby, než jim bude zabezpečena v do-
mácím prostředí nebo v pobytových 

zařízeních sociálních služeb.

Všem našim hospicovým pacientům 
i uživatelům odlehčovacích a zdravotně 
sociálních služeb se snažíme pobyt 
v našem zařízení co nejvíce zpříjemnit. 
Volnočasový klub Duha má ve svém 
programu každodenní nabídku aktivního 
využití volného času – trénink paměti, 
muzikoterapii, kroužek stolních her, 
skupinové cvičení a mnoho dalších akti-
vit, např. filmová představení, koncerty, 
smažení vaječiny a bramborových placků 
a návštěvy canisterapeutky.

Hospic nabízí pomocnou ruku ne-
mocným a jejich blízkým, neměl by být 
vnímán jako dům smutku, ale být 
místem naděje.

www.hospicfm.cz
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3. neděle velikonoční (1.5.)
1. čtení: Sk 5,27b-32.40b-41; 2. čtení: 
Zj 5,11-14; Evangelium: Jan 21,1-19
Žalm odp.: Chci tě oslavovat, Hospo-
dine, neboť jsi mě vysvobodil.
ref.: Sławię Cię, Panie, bo mnie 
wybawiłeś.

4. neděle velikonoční (8.5.)
1. čtení: Sk 13,14.43-52; 2. čtení: Zj 
7,9.14b-17; Evangelium: Jan 10,27-30
Žalm odp.: Jsme jeho lid a stádce, které 
on pase.
ref.: My ludem Pana i Jego owcami.

5. neděle velikonoční (15.5.)
1. čtení: Sk 14,21b-27; Zj 21,1-5a; 
Evangelium: Jan 13,31-33a.34-35
Žalm odp.: Budu tě oslavovat na věky, 
můj Bože, Králi.
ref.: Będę Cię sławił, Boże mój i Królu.

6. neděle velikonoční (22.5.)
1. čtení: Sk 15,1-2.22-29; Zj 21,10-
14.22-23; Evangelium: Jan 14,23-29
Žalm odp.: Ať tě, Bože, velebí národy, 
ať tě velebí kdekterý národ!
ref.: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, 
Boże.

7. neděle velikonoční (29.5.)
1. čtení: Sk 7,55-60; Zj 22,12-14.16-
17.20; Evangelium: Jan 17,20-26
Žalm odp.: Hospodin kraluje, je povzne-
sen nad celou zemí.
ref.: Pan Bóg króluje ponad całą ziemią.

Slavnost Seslání Ducha svatého 
(5.6.)
1. čtení: Sk 2,1-11; Řím 8,8-17; Evan-
gelium: Jan 14,15-16.23-26
Žalm odp.: Sešli svého Ducha, Hospo-
dine, a obnovíš tvář země.
ref.: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi 
ziemię.

Apoštolát modlitby
květen 2022

 

§Neděle 1.5.2022 – 3. neděle veli-
konoční; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

§Úterý 3.5.2022 – svátek sv. Filipa 
a Jakuba, apoštolů.

§Pátek 6.5.2022 – první pátek 
v měsíci.

§Neděle 8.5.2022 – 4. neděle veli-
konoční; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 
a 17.00 česky; den modliteb za 
povolání k duchovnímu stavu.

§Sobota 14.5.2022 – svátek sv. 
Matěje, apoštola.

§Neděle 15.5.2022 – 5. neděle veli-
konoční; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

§Pondělí 16.5.2022 – svátek sv. Jana 
Nepomuckého, kněze a mučedníka, 
hlavního patrona Čech.

§Neděle 22.5.2022 – 6. neděle veli-
konoční;  6.30 a 10.00 polsky, 8.00 
a 17.00 česky.

§Čtvrtek 26.5.2022 – Slavnost Nane-
bevstoupení Páně. Začíná deví-
tidenní příprava na Slavnost Seslání 
Ducha svatého.

§Neděle 29.5.2022 – 7. neděle veli-
konoční; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

§Úterý 31.5.2022 – svátek Navštívení 
Panny Marie.

§Pátek 3.6.2022 – první pátek 
v měsíci.

§Neděle 5.6.2022 – Slavnost Seslání 
Ducha svatého; 6.30 a 10.00 polsky, 
8.00 a 17.00 česky; končí doba 
velikonoční.

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

§Májová pobožnost – po celý měsíc 
květen o nedělích před večerní mší 
svatou, ve všední dny po večerní mši 
svaté.

§Každou neděli před večerní mší 
svatou je adorace Nejsvětější svá-
tosti oltářní a svátostné požehnání. 

§Každý první pátek je po ranní mši 
svaté adorace Nejsvětější svátosti 
oltářní. Po ranní i večerní mši svaté 
je modlitba Litanie k nejsvětějšímu 
Srdci Ježíšovu.

§Každý pátek po ranní a po večerní 
mši svaté 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.

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

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 víru mladých

Modleme se za mladé lidi, po-
volané k plnosti života, aby v Marii 
nacházeli vzor naslouchání, hloubky 
rozlišování, odvahy víry a odhodlání 
ke službě.

Národní úmysl

Za dobrovolníky ve farnostech

Modleme se za všechny, kteří 
přispívají k životu farností, aby je 
Bůh posiloval a dával jim radost ze 
služby. 

Svatý Františku Xaverský, oroduj 
za nás!

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


