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Rzuciwszy srebrniki ku przybytkowi, oddalił się, potem poszedł i powiesił się.

Mat  27, 5

Rozpacz Judasza
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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

Papež: Proste o mír pro ty, kdo jsou v čele národů
„Nemůžeš dát pokoj, když ho sám 

nemáš.“ Tato slova papež František 
zmínil dne 22. 5 2022 při modlitbě 
Regina coeli, když komentoval Ježí-
šova slova při Poslední večeři, která 
jsou výrazem pokorné duše, i když 
zasažené strachem. 

Milí bratři a sestry, šťastnou neděli!

V evangeliu dnešní liturgie Ježíš při 
loučení se svými učedníky při poslední 
večeři říká téměř jako v závěti: „Zane-
chávám vám pokoj," a hned dodává: " 
Svůj pokoj vám dávám" (J 14,27). 
Zastavme se u těchto krátkých vět.

Především: „Zanechávám vám po-
koj.“ Ježíš se loučí se slovy, která 
vyjadřují lásku a vyrovnanost, ale činí 
tak v době, která není vyrovnaná. 
Jidáš vyšel, aby ho zradil, Petr se ho 
chystá zapřít a téměř všichni se ho 
chystají opustit. Pán to ví, a přesto 
nekárá, nepoužívá tvrdá slova, ne-
pronáší ostré řeči. Místo toho, aby se 
rozčiloval, zůstává až do konce 
laskavý. Jedno rčení uvádí, že člověk 
umírá tak, jak žil. Ježíšovy poslední 
hodiny jsou vlastně jakoby esencí 
celého jeho života. Cítí strach a bolest, 
ale nedává průchod odporu nebo 
protestu. Nezahořkne, nevylévá si 
vztek, není netrpělivý. Je v pokoji, 
v pokoji, který vychází z jeho tichého 
srdce, v němž žije důvěra. A odtud 
plyne pokoj, který nám Ježíš zane-

chává. Člověk totiž nemůže dávat 
pokoj druhým, pokud ho nemá sám 
v sobě. Nemůžete dávat pokoj, pokud 
nejste v pokoji..

„Zanechávám vám pokoj,“ zde Ježíš 
ukazuje, že mírnost je možná. Ztě-
lesnil ji právě v nejtěžších chvílích 
a chce, abychom se tak chovali i my, 
abychom byli dědici jeho pokoje. 
Chce, abychom byli pokorní, otevření, 
ochotní naslouchat, schopni rozptýlit 
spory a dosáhnout shody. To je 
svědectví o Ježíši a má větší cenu než 
tisíc slov a mnoho kázání. Svědectví 
pokoje. Položme si otázku, zda se 
takto chováme i my, Ježíšovi učedníci. 
Zmírňujeme napětí a hasíme kon-
flikty? Nejsme také s někým v kon-
fliktu, vždy připraveni reagovat, vy-
buchnout, nebo reagujeme nenásilně, 
reagujeme činy a slovy pokoje? Na 
otázku „Jak mám reagovat?“ ať se 
každý ptá sám sebe.

Tato mírnost ovšem není snadná, 
jak těžké je na všech úrovních za-
žehnávat konflikty! Zde nám přichází 
na pomoc Ježíšova druhá věta: „Dá-
vám vám svůj pokoj.“ Ježíš ví, že sami 
nejsme schopni udržet pokoj, že po-
třebujeme pomoc, že potřebujeme 
dar. Pokoj, který je naším úkolem, je 
především Božím darem. Ježíš totiž 
říká: "Dávám vám svůj pokoj. Ne jako 
dává svět, já vám dávám" (v. 27). Co je 
to ten pokoj, který svět nezná a který 

nám dává Pán? Tímto pokojem je 
Duch svatý, samotný Ježíšův Duch. Je 
to Boží přítomnost v nás, je to Boží 
"moc pokoje". Je to On, Duch svatý, 
kdo odzbrojuje srdce a naplňuje je 
klidem. Je to On, Duch svatý, kdo 
rozpouští zatvrzelost a hasí pokušení 
útočit na druhé. Je to On, Duch svatý, 
kdo nám připomíná, že vedle nás jsou 
bratři a sestry, nikoli překážky a pro-
tivníci. Je to On, Duch svatý, kdo nám 
dává sílu odpustit a začít znovu, 
protože vlastními silami to nedo-
kážeme. A právě s ním, s Duchem 
svatým, se stáváme muži a ženami 
pokoje.

Drazí bratři a sestry, žádný hřích, 
žádné selhání ani zášť by nás neměly 
odradit od toho, abychom vytrvale 
prosili o dar Ducha svatého, který 
nám dává pokoj. Čím neklidnější je 
naše srdce, čím více v sobě cítíme 
nervozitu, netrpělivost, hněv, tím více 
musíme prosit Pána o Ducha pokoje. 
Učme se každý den říkat: "Pane, dej 
mi svůj pokoj, dej mi Ducha svatého". 
Je to krásná modlitba.

Prosme o to také za ty, kdo žijí vedle 
nás, za ty, které denně potkáváme, 
a za vůdce národů.

Kéž nám Panna Maria pomůže při-
jmout Ducha svatého, abychom byli 
tvůrci pokoje.

převzato z www.vaticannews.va

O radosti dobrého svědomí
Slávou dobrého člověka je svědectví 

dobrého svědomí. Měj dobré svědomí 
a vždy budeš mít

radost. Dobré svědomí dovede snést 
velmi mnoho a raduje se i v proti-
venství, špatné svědomí je vždy 
bázlivé a nepokojné. Budeš klidně 
odpočívat, nebude-li tě srdce kárat. 
Raduj se jen tehdy, když jsi učinil něco 
dobrého. Zlí lidé nikdy nemají pravou 
radost, ani nepociťují vnitřní klid; 
neboť nemají pokoj svévolníci, praví 
Pán (Iz 48,22; 57,21). A řeknou-li: 
jsme v pokoji, nic zlého se nám ne-
stane, a kdo by se nám opovážil 
škodit? (srov. Mi 3,11) – nevěř jim. 
Neboť nenadále povstane Boží hněv, 
obrátí vniveč jejich skutky a zaniknou 
jejich myšlenky (srov. Ž146,4).

Člověku milujícímu Boha není za-

těžko se chlubit soužením, neboť tím 
se chlubit, znamená chlubit se křížem 
Páně. Krátká je sláva, kterou dostáváš 
a přijímáš od lidí. Světskou slávu vždy 
provází zármutek. Sláva dobrých je 
v jejich svědomí a ne v chvále lidí. 
Radost spravedlivých je z Boha a v Bo-
hu a jejich potěšení je z pravdy. Kdo 
touží po pravé a věčné slávě, nedbá 
o časnou. A kdo hledá časnou slávu, 
nebo jí z hloubi duše nepohrdá, uka-
zuje, že si dost neváží nebeské. Pravý 
klid má v srdci ten, kdo se nestará ani 
o slávu, ani o hanu.

Snadno bude spokojen a uklidněn, 
kdo má čistě svědomí. Nejsi světějším, 
když tě chválí, ani horším, když tě 
haní. Co jsi, to jsi, a nemůžeš se dělat 
větším, než jsi podle Božího svědectví. 
Jestliže poznáš, co jsi ve svém nitru, 

nebudeš dbát o to, co o tobě mluví 
lidé. Člověk se dívá na to, co má před 
očima; Hospodin však hledí na srdce 
(1 Sam 16,7). Člověk patří na skutky, 
Bůh však oceňuje úmysly. Vždycky 
činit dobro a málo si o sobě myslet je 
známkou pokorné duše. Nežádat si 
útěchy od žádného tvora je znamením 
veliké čistoty mysli a vnitřní důvěry 
v Boha.

Kdo pro sebe nehledá žádné vnější 
svědectví, o tom je zřejmo, že se zcela 
oddal Bohu. Neboť není osvědčený 
ten, kdo se chválí sám, praví sv. Pavel, 
nýbrž koho chválí Bůh. Trvalým sta-
vem duchovního člověka je niterné 
obcování s Bohem a neutkvívání na 
žádné vnější věci.

Tomáš Kempenský, 
O následování Krista
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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! 

Z Panem Bogiem się człowiek nie nudzi
Drodzy czytelnicy MOSTu, chcia-

łabym przedstawić wam ojca Fran-
ciszka Kroczka OFMCap., mojego 
szwagra, pochodzącego z Ropicy. Przed 
25 laty wstąpił do Zakonu Braci 
Mniejszych Kapucynów. Można go 
spotkać w Pradze w kościele świętego 
Józefa, który znajduje się obok galerii 
Paladium albo w Ołomuńcu w kościele 
Zwiastowania Pańskiego na Dolnym 
Rynku.

Co nam o sobie możesz opowie-
dzieć?

Urodziłem się w Czeskim Cieszynie, 
rodzice dali mi imię Franciszek – do-
piero później sobie uświadomiłem, jak 
wielki to był święty.

Mieszkałem z rodzicami, starszą sio-
strą oraz dwoma młodszymi braćmi 
w Ropicy. Mieliśmy hektar pola i tak 
praca w polu była naszym każdodzien-
nym zajęciem. Uczęszczałem do polskiej 
podstawówki w Ropicy i Czeskim 
Cieszynie. Uczyć w ogóle mi się nie 
chciało i tak pod koniec ósmej klasy tata 
zdecydował, że będę się uczył zawodu 
murarza w Hawierzowie. Tutaj wpadłem 
w nie najlepsze towarzystwo, alkohol i pa-
pierosy nie były mi obce – no mogę 
powiedzieć, iż moje zachowanie było 
karygodne, chociaż modliliśmy się 
w domu w każdy wieczór, chodziłem 
w każdą niedzielę do kościoła, ale moja 
wiara była bardzo powierzchowna.

To kiedy nastał przełom w Twoim 
życiu?

Było to dopiero w wojsku. Jesienią 
w roku 1988 wstąpiłem do wojska, by 
odbyć obowiązkową służbę wojskową 
w Warnsdorfie w północnych Czechach. 
Pół roku przeżywałem dużo ciężkich 
i bolesnych chwil, w środowisku szykany, 
poniżeń, różnych krzywd i z dala od 
rodziny. Pewnego dnia, kiedy już tego 
poniżania nie mogłem wytrzymać, pobie-
głem do pustego pokoju, uklęknąłem 
i modliłem się: „Boże ja już dalej tak nie 
mogę, nie mam sił dalej to znosić“. 
I w głębokim smutku i rozpaczy usłysza-
łem w głębi swego serca jakiś głos: „Nie 
bój się!“ I wtedy się przekonałem, że Bóg 
jest ze mną i słyszy, kiedy człowiek 
z całego serca woła do niego.

Po tym doświadczeniu, zacząłem się 
modlić codziennie i zawsze poczułem 
ulgę. W wojsku spotkałem wierzącego 
kolegę Josefa Škutké, z którym modlili-
śmy się różaniec, chodziliśmy wspólnie 
do kościoła parafialnego w Warnsdorfie. 
Tam spotkaliśmy młodego nauczyciela 
Jiřího Voldřicha, który się nami zaopie-
kował i razem z nim odwiedzaliśmy 
siostry zakonne w Jirzikowie, albo 
sanktuarium w Filipowie. Tam też po raz 

pierwszy słyszałem, że ktoś się modli 
własnymi słowami. Było to dla mnie coś 
nowego, ponieważ zwykle modliłem się 
wyuczone modlitwy.

A co działo się po powrocie 
z wojska?

Był to rok 1990, Kościół mógł swobod-
nie oddychać. Do Jabłonkowa przyszli 
Franciszkanie, tam też po raz pierwszy 
zobaczyłem ojca Dobrosława. Bardzo mi 
imponował swoją żywą wiarą. Zacząłem 
uczęszczać do wspólnoty w Ropicy, spo-
tykaliśmy się z trzyniecką wspólnotą. 
Razem uczestniczyliśmy w światowym 
spotkaniu młodzieży z papieżem Janem 
Pawłem II na Jasnej Górze w Częstocho-

wie w roku 1991. I tak powoli dojrzewało 
we mnie powołanie do zakonu.

W sierpniu 1992 roku wstąpiłem do 
nowicjatu Zakonu Braci Mniejszych 
Kapucynów w Ujezdzie u Uniczowa. Po 
roku nowicjatu złożyłem pierwsze śluby 
zakonne i przeprowadziłem się z dalszy-
mi czteroma nowicjuszami do Pragi na 
Hradczany. W Pradze służyłem przy 
kościele św. Józefa (na nám. Republiky) 
jako kościelny, kucharz i często pracowa-
łem jako murarz. Po trzech latach złoży-
łem śluby wieczyste. W tym okresie rów-
nież poczułem powołanie do kapłaństwa.

Ale ty przecież nie lubiłeś się 
uczyć?

Tak, nigdy nie lubiłem się uczyć i wte-
dy dopiero rozpoczęła się moja „droga 
krzyżowa”. Ojciec prowincjał Jiří Paďour 
mi wtedy powiedział: Jeżeli zdasz matu-
rę, to skończysz i studia kapłańskie. Po 
dwóch latach zdałem maturę w biskup-
skim gimnazjum w Czeskich Budziejowi-
cach. Po maturze przeniosłem się z Pragi 
do Ołomuńca na studia teologiczne. Stu-
diowałem z wielkim wysiłkiem i dzięki 
Bogu podołałem temu zadaniu. Na pią-
tym roku studiów, byłem wyświęcony na 
kapłana i w przyszłym roku 2023 to już 
będzie 20 lat, kiedy mogę służyć Panu 
Bogu i ludziom.

Co byś chciał przekazać czytelni-
kom naszego MOSTu?

Z Panem Bogiem się człowiek nie 
nudzi.

Dziękuję za rozmowę.

Urszula Kroczek

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

Kající pouť Píšť, Hlučín
V neděli 8. května o svátku Panny 

Marie Prostřednice všech milostí, neděli 
Dobrého pastýře, a v Den matek se 
vydalo 51 farníků (včetně menších dětí) 
na kající pouť do nejmladšího poutního 
místa u nás – Píště. Odjížděli jsme se 
zataženou oblohou a skrápěl nás májový 
deštík.

Před 20 lety ustanovil biskup ostrav-
sko-opavské diecéze – František Václav 
Lobkowicz toto poutní místo jako 
„Chrám sv. Vavřince a Mariánské poutní 
místo Panny Marie Częstochovské za-
svěcené modlitbám za mír a usmíření 
mezi národy“. Správné pojmenování 
tohoto místa nám osvětlil jeho duchovní 
správce otec Petr Černota.

Pro místní hasiče to byl rovněž poutní 
den. Ve středu bylo sv. Floriána, a tak 
poutní slavnost připadla na neděli 
8. května. My jsme tak mohli být svědky 
procesí, které se od nedaleké hasičské 
zbrojnice vydalo do chrámu. Členky 
a členové v slavnostních uniformách nes-
li v čele sochu svého patrona sv. Flori-
ána, která byla pak umístěná na obětní 
stůl. Na samém počátku mše svaté jsme 
byli vedle hasičů srdečně uvítáni i my 
(coby poutníci z Třince).

V homilii otec Černota hovořil o ohni: 
je to dobrý sluha, ale špatný pán, ale 
také o Boží podobě v hořícím keři, když 
se dal poznat Mojžíši. Svátek Panny 
Marie, Prostřednice všech milostí, jsme 
tak prožívali s ostatními na bohoslužbě, 
vždyť byla cílem naší kající pouti. Ne-
beská Matka je naší matkou milostí 
a přímluvkyní v životních nesnázích. 
Tím, že se v neděli sešlo více slavností, 
připomněl kněz v kázání i Dobrého 
pastýře a s ním i prosbu za modlitby 
o nová kněžská a řeholní povolání. 
Neopomenul i Den matek a poděkoval 
všem maminkám za jejich starostlivost 
a lásku a připomněl, ať se se všemi 
našimi úmysly obracíme k té, co je nám 
v lásce vzorem – naší nebeské matce.

Po požehnání přítomným hasičům 
jsme byli vyzváni, ať vyčkáme v kostele. 
Te Deum jsme s radostí i s ostatními 
místními farníky zazpívali celému sboru 
hasičů. Průvod opustil svatostánek a za 
okamžik již byl mezi námi otec Černota 
zpět a seznamoval nás s historickými 
událostmi, okamžiky a dalšími zajíma-
vostmi tohoto místa. Svátostným požeh-
náním pro naši další cestu a mariánskou 
písní „Czarna Madonna“, jsme ukončili 
první část kající pouti v Píšti. Společný 
snímek před „zázračným“ oltářním obra-
zem Panny Marie Częstochovské přidá-
váme.

Poté jsme přešli do poutního areálu 

s křížovou cestou a mariánskou jeskyní. 
Tady jsme s připravenými texty prošli 
patnáct zastavení. Ano patnáct, není to 
chyba, v areálu je to poslední patnácté 
věnované vítězství Krista nad smrtí, tedy 
jeho vzkříšení a zmrtvýchvstání. I přes 
značné polední horko jsme všichni cestu 
bez úhony zvládli (i toto je možná forma 
oběti). Jasné jarní počasí se nás pro-
vázelo už od průjezdu Karvinou a slunce 
nás ten den neopustilo. U mozaikového 
obrazu „Poslední večeře“ jsme se zvěčnili 
snímkem pro fotogalerii na našich far-
ních stránkách a rozloučili se s tímto 
promodleným areálem. Při velkých pou-
tích se slaví slavnostní mše svaté právě 
tady. Po krátké jízdě jsme se ocitli v Hlu-
číně, městě založeném králem Přemys-
lem Otakarem II. kolem roku 1256.

Pobyt zde jsme začali hodinovým 
volnem, kdy jsme se „nabili“ pro další 
program, navštívili jsme místní hospůd-
ky, najedli se a oddechli si.  Pak jsme se 
sešli v jednom ze tří místních kostelů, 
prohlášených za kulturní památky. Byl 
to kostel sv. Jana Křtitele, kde jsme se 
v akci „Otevřené chrámy“ obeznámili 
jeho historií, mobiliářem i cennými his-
torickými předměty – kalichy, monst-
rancemi a dalšími liturgickými předměty 
užívanými při mši svaté. Bylo velice milé 
a potěšující, že jsme se o půl třetí mohli 
připojit ke zpívané májové pobožnosti 
s místními farníky a varhaním dopro-
vodem. S poděkováním, rozloučením se 
a prosbou o vyřízení pozdravů otci 
Rakovi, jenž je zde administrátorem 
a který byl v minulých letech v Třinci 
kaplanem, ale v době naší návštěvy byl 
na pěší pouti do Santiaga de Compostela 
(někde kolem Salzburgu), jsme nastou-
pili na zpáteční cestu domů. 

V autobuse jsme u příležitosti Dne 
matek předali našim milým spolu-
cestujícím maminkám kytičku, tak jako 
ji dostaly v tento den i maminky, které 
přišly na bohoslužby do našeho farního 
kostela. Uznání a poděkování patří všem 
poutníkům, od nejstarších až po ty 
nejmenší, že s námi absolvovali osmi-
hodinovou náročnou pouť, obětovali čas 
a vydali se něco nového poznat, načerpat 
novou inspiraci i něco ze sebe odevzdat.

Všichni máme určitě nějaké problémy 
a starosti a rádi bychom na to znali 
nějaký lék, odpověď, svědectví. Poutě 
v minulosti přinášely úlevu v těžkostech 
i novou chuť do života. Minulý režim se 
tomu snažil zabránit, a tak vidíme, že 
i nyní, když je možnost navázat na odkaz 
našich předků, se jen velmi pomalu 
navrací původní tradice a smysl poutí. 
Existuje spousta míst, které lidem 
poskytují duchovní oporu. S obdivem 
sleduji řadu osob nebo spolků, co se 
snaží obnovovat poničená a někdy 
i zaniklá posvátná místa. Tím, že je 
navštěvujeme, tak dědictví otců zacho-
váváme a předáváme dál našim dětem, 
vnukům, někteří z vás i pravnukům. Je 
nespočet míst, kam můžeme putovat, 
například ke cti Panny Marie.

O svátku sv. Václava plánujeme další, 
tentokrát podzimní pouť. Pokud nebu-
dou nějaká omezení, tak bychom rádi 
navštívili Zašovou – poutní kostel Na-
vštívení Panny Marie a poutní místo 
„Panna Marie ve Skále“ u Spálova. Tak si 
poznačte do kalendáře následující da-
tum: středa 28. září 2022. Bližší infor-
mace uvedeme v některém letním čísle 
našeho farního měsíčníku Most.

Na cestu s námi vyjdi, Pane….

Kivi 
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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

„Pokój Wam!“
Te słowa Pana Jezusa, jak aktualne 

są w dzisiejszym czasie. Pokoju po-
trzebuje człowiek, rodzina, Kościół, 
świat… Jezus przychodzi do swoich 
uczniów w czasie, kiedy oni prze-
żywali niepokój, niepewność. Nie 
wystarczyły im słowa anioła: „Dla-
czego szukacie żywego pomiędzy 
umarłymi?“. Przeżywali smutek, ale 
mieli nadzieję. Nadzieję, że Jezus 
żyje! Więc spróbujmy i my w chwili 
refleksji zakusić tej nadziei, którą 
przynosi Jezus do naszych serc. 

Wyobraźmy sobie grzesznego czło-
wieka, szukającego światła czy po-
mocy. Ów człowiek nie wie, co zrobił 
Pan Jezus dla niego, jakie było jego 
życie, że w ogóle żył i dlaczego był 
ukrzyżowany. Ten człowiek jest po-
grążony w ciemności, skruszony, 
sumienie go tak bardzo gryzie, że 
trudno zwróci się do kogokolwiek 
z nas o radę czy pomoc. Nie popatrzy 
na swojego bliźniego czystym 
i uprzejmym wzrokiem. A w tym 
momencie usłyszy „Pokój Tobie 
człowieku, jestem tutaj z Tobą, jesteś 
dla mnie ważnym, jesteś moim 
dzieckiem!“ 

Słowa Pana Jezusa Zmartwych-
wstałego płyną do nas, mają swoją 
głębię i pokrzepienie. Zmartwych-
wstały Jezus, którego spotykamy 
w Najświętszym Sakramencie podaje 
nam swoją rękę, nam grzesznikom, 
by zabrać nas na rejs po morzu 
pokoju i łask Bożych. Dlatego tak 
ważne jest w momencie, kiedy 
przychodzi On do nas pod postacią 

chleba, mieć w sercu pokój. Boży 
pokój i międzyludzki, braterski. 
Podawany znak pokoju w kościele 
przed przyjmowaniem Chrystusa 
Eucharystycznego jest więc gestem 
bardzo ważnym we wspólnocie ko-
ścielnej. Rozumiem, że w czasach 
pandemii nie było to możliwe ze 
względu na sytuację, ale teraz, kiedy 
najgorsze pominęło, było by fajnie 
z powrotem wprowadzić tę część 
wezwania do „Przekazania sobie 
znaku pokoju“.

Pokój Boży wprowadza nas też do 
sakramentu pojednania i rachunku 
sumienia, bo by poczuć w sercu 
pokój, trzeba pojednać się z Bogiem, 
z człowiekiem. To podstawowy krok 
do tego, by odkryć Jego głębię 
i otrzymać łaski. A kiedy mamy 
pokój w sercu, możemy go rozdawać 
wokół siebie i dzielić się nim oraz 
przeżywać ten radosny czas z Jego 
Miłosierdziem. „Pokój Wam!“ a więc 
znana nam wszystkim aklamacja 
„Pokój Pański niech zawsze będzie 
z Wami“ z odpowiedzią „I z Duchem 
Twoim“ niech będzie nam myślą 
przewodnią nie tylko okresu Wiel-
kanocnego. A na koniec proszę 
wszystkich o modlitwę za naszych 
księży z prośbą o Pokój Boży w ich 
sercach, aby później oni mogli go 
przenosić na nas i dzielić się nim 
z nami podczas Eucharystii i dal-
szych udzielanych sakramentów. 
Pan Zmartwychwstał, Alleluja!

WW

Kousek od nás zuří válka, ve které 
umírají vojáci, muži, ale také senioři, ženy 
a děti. Lidé, kteří před několika měsíci žili 
svůj běžný život, nyní bojují o přežití 
a děti, které si měly hrát a být milovány, se 
musí dívat, jak kolem nich umírají lidé. 
Některé už zapomněly, jak vypadá slunce, 
protože týden za týdnem čekají ve sklepích 
na zázrak. Ty šťastnější utíkají se svými 
matkami ze země, která je jejich domo-
vem, vstříc nejisté budoucnosti. Tato ne-
omluvitelná ruská agrese ze dne na den 
změnila životy miliónů Ukrajinců. 

Je moc dobře, že se u nás našlo tolik lidí, 
kteří se snaží pomáhat. Já osobně smekám 
před těmi, kteří poskytli ubytování ženám 
a dětem ve svých domech, obětovali 
kousek svého pohodlí a podělili se o stře-
chu nad hlavou. Někteří přiváželi vystraše-
né a k smrti unavené utečence do repub-
liky, jiní přispívali či přispívají finančně 
nebo materiálně a spousta lidí se modlí, 
aby opět zavládl mír. Jsem šťastná, že lidé 
vyhnaní ze svých domovů, zde našli tolik 
obětavých lidí. My jako křesťané bychom 
měli jít příkladem. Ježíšova slova: „Cokoliv 
jste udělali pro jednoho z těchto trpících, 
pro mne jste udělali,“ by pro nás měla být 
inspirací k činům. Máme jedinečnou pří-
ležitost prokázat milosrdenství, naplnit své 
ruce dobrými skutky. 

Nejde ale pouze o pomoc, výrazem naší 
sounáležitosti je i ochota se uskromnit, 
přijmout i na sebe určitou část jejich kříže. 
Dělejme to s vědomím, že jediné, co si 
vezmeme na „druhý břeh“, budou naše 
skutky lásky a milosrdenství. „Nebojte se“, 
říká Ježíš, „já jsem s vámi až do konce 
věků“. 

Pán Bůh zaplať vám všem, kteří jste se 
do pomoci zapojili, i vám, kteří se teprve 
pomoci chystáte. 

Hana Worková

Cokoliv jste udělali…

O Květné neděli proběhla po mších 
tradiční benefiční akce – prodej 
sladkostí s velikonoční tématikou. 
Tentokrát na podporu MEDICA Tři-
nec. Celkem se vybralo 14.039 Kč, 
které budou použity na dofinan-
cování automobilu. 

Automobil je nezbytný k posky-
tování domácí hospicové péče, která 
je poskytována 24 hodin denně, 7 dní 
v týdnu. Díky možnosti flexibilního 
přesunu je možné poskytnout službu 
rychle a většímu počtu klientů. 

O Květné neděli se vybralo 14.039 Kč! 
Děkujeme!

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

Ke dni 22. 5. 2022 evidujeme 
částku 78.789 Kč. 

Případné dary je možné zasílat na účet 
vedený ve Fio bance 

č. 2401127386/2010. Na požádání 
vystavíme doklad o poskytnutí daru. 
Děkujeme všem dárcům za podporu 
a prosíme o finanční pomoc i nadále, 

abychom mohli pokračovat 
v rekonstrukci objektu.

Pán Bůh zaplať

Spolek SANCTUS ALBERTUS

Rekonstrukce
Domeček

Velmi bychom chtěli poděkovat do-
brovolníkům, kteří se podíleli na 
pečení, balení i na prodeji balíčků, 
a také všem, kteří si cukroví za-
koupili. 

V MEDICA Třinec věříme, že každý 
člověk potřebuje svůj hrnek, svou 
postel a své blízké. Velmi si vážíme 
vaší podpory.

Mgr. Marie Šubrtová, 
koordinátorka dobrovolníků 

MEDICA Třinec
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Připravila Veronika Mrózková

DUCH SVATÝ

Tajenka:

Kdo je Duch svatý? Jaký k němu máme 
vztah? Jaký má Duch svatý vztah k nám? 
Svatý Pavel říká v 1. listu Korinťanům, 
že… (tajenka). 

Vyškrtejte v osmisměrce všechny dary 
a také ovoce Ducha svatého. 

Zbylá písmena čtena po řádcích, tvoří 
tajenku.

EUCHARISTIE
V každém svatostánku je přítomen živý 

Ježíš v podobě chleba – proměněných 
hostii. Můžeme za ním v kteroukoliv 
denní dobu přijít a klanět se mu, děkovat 
mu za jeho lásku a svěřovat mu všechno, 
co nás trápí.

V tajence najdete slova, která říká Ježíš, 
když k němu přijdeme.

POZOR! Tajenka této osmisměrky se 
čte po sloupcích!

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

V květnu došlo ke změnám v českých 
a moravských diecézích. Jeho Svatost 
papež František jmenoval 37. pražským 
arcibiskupem J. Exc. Mons. Jana Graub-
nera, doposavadního arcibiskupa olo-
mouckého a metropolitu moravského. 
Stává se tak 25. primasem českým. Dále 
papež jmenoval 14. diecézním biskupem 
brněnským Mons. Mgr. Ing. Pavla 
Konzbula, Dr., dosavadního pomocného 
biskupa brněnského, titulárního biskupa 
litomyšlského a generálního vikáře br-
něnské diecéze.

Životopis 
J. Exc. Mons. Jana Graubnera

Narodil se v Brně 29. 8. 1948, vyrostl 
ve Strážnici jako jeden z pěti sou-
rozenců. V roce 1967 maturoval na 
Střední všeobecně vzdělávací škole a po-
té rok pracoval v Gottwaldově jako 
dělník, aby získal „dělnický původ“. 
V roce 1968 byl přijat do kněžského 
semináře a na Cyrilometodějskou boho-
sloveckou fakultu v Olomouci. Kněžské 
svěcení přijal 23. června 1973.

Působil jako kaplan ve Zlíně a ve 
Valašských Kloboukách. Od roku 1982 
do 1990 byl farářem ve Vizovicích a zá-
roveň působil jako excurrendo admi-
nistrátor nejprve v Provodově a později 
v Horní Lhotě.

17. března 1990 byl jmenován titu-
lárním biskupem tagarijským a pomoc-
ným biskupem olomouckým. Vysvěcen 
byl 7. dubna 1990 arcibiskupem Va-
ňákem a biskupy Otčenáškem a Cikrlem. 
Za biskupské heslo si zvolil citát Quod 
dixerit vobis, facite (česky: Co vám 
řekne, učiňte). Po smrti Františka Va-
ňáka převzal správu diecéze jako admi-
nistrátor a 28. září 1992 byl jmenován 
arcibiskupem olomouckým, správu die-
céze převzal 7. listopadu 1992.

Zaměřil se na obnovu diecézní struk-
tury, založil řadu církevních škol, 
vybudoval síť Charit. Inicioval Tříkrá-
lovou sbírku a Dny lidí dobré vůle na 
Velehradě. Zabývá se duchovním do-
provázením a záleží mu na široké 
spolupráci a stavění mostů mezi lidmi 
i názory. Věnuje se pastoraci rodin, pro 
které založil Centrum pro rodinu s po-
bočkou v každém děkanátu diecéze. Je 
duchovním rádcem Orla. Založil zbožné 
sdružení Eucharistická hodina. Věnuje 
se obnově poutních míst Velehrad 
a Svatý Hostýn i rozvinutí pouti hasičů, 
myslivců, včelařů a dalších profesních 
skupin, nebo děkanátních poutí za 
obnovu rodin a kněžská povolání. Ini-

Noví biskupové cioval Pocty duchovních, kteří zahynuli 
v koncentračních táborech, či velké 
výstavy jako Církev a republika, nebo 
A. C. Stojan. Založil edici audioknih 
Edice Velehrad.

V letech 2000 až 2010 byl předsedou 
České biskupské konference, pak místo-
předsedou a od roku 2020 znovu 
předsedou ČBK. Zároveň je jejím dele-
gátem pro charitativní činnost, misie 
a novou evangelizaci.

Od roku 1999 je členem správní rady 
Univerzity Palackého v Olomouci, jíž 
řadu let předsedal. Z titulu arcibis-
kupského úřadu je Velkým kancléřem 
Cyrilometodějské teologické fakulty 
a členem její vědecké rady.

Životopis 
biskupa Pavla Konzbula

Pavel Konzbul se narodil 17. října 1965 
v Brně-Juliánově. Po maturitě na gym-
náziu v Brně na Křenové ulici pokračo-
val ve studiu na elektrotechnické fakultě 
VUT Brno - obor elektrotechnologie, 
které absolvoval v roce 1989.

Po vykonání roční základní vojenské 
služby nastoupil jako odborný a později 
vědecký pracovník do Ústavu přístrojové 
techniky Akademie věd České republiky 
v Brně. Tam se věnoval vývoji a realizaci 
korekčních cívek magnetických polí pro 
tomografii nukleární magnetické rezo-
nance. Publikoval v řadě zahraničních 
odborných časopisů. Externě vyučoval 
na elektrotechnické fakultě VUT v Brně, 
kde také obhájil doktorskou práci v obo-
ru teorie elektromagnetického pole.

V roce 1995 vstoupil do Laického 
sdružení sv. Dominika, kde byl několik 
let zástupcem národní provinční před-
stavené v Praze. V témže roce zahájil 
studium na Cyrilometodějské teologické 
fakultě Univerzity Palackého v Olo-
mouci, které dokončil v roce 2000. Od 
téhož roku je také členem Společnosti 
pro církevní právo.

V roce 2003 přijal v katedrále sv. 
Petra a Pavla kněžské svěcení z rukou 
brněnského diecézního biskupa Voj-
těcha Cikrleho. Poté působil jako farní 
vikář v Boskovicích a Svitávce, v Hus-
topečích u Brna, Starovičkách a ex-
crurrendo administrátor ve Starovicích.

V roce 2005 byl ustanoven spirituálem 
Biskupského gymnázia v Brně a v roce 
2013 jmenován farářem ve farnosti 
u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně 
a členem Kněžské rady brněnské die-
céze. V říjnu 2015 byl brněnským bis-
kupem Vojtěchem Cikrlem jmenován  
sídelním kanovníkem Královské stoliční 

kapituly sv. Petra a Pavla v Brně.

V sobotu 21. května 2016 papež 

František jmenoval Pavla Konzbula 

pomocným brněnským biskupem 

a titulárním biskupem litomyšlským. 

Biskupské svěcení přijal 29. června 2016 

v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně od 

svého diecézního biskupa Vojtěcha 

Cikrleho.

Při České biskupské konferenci je 

biskup Pavel Konzbul členem Komise 

pro kněžstvo a Komise pro katolickou 

výchovu. Je autorem jedenácti publi-

kací, určených především mládeži, a je 

aktivní rovněž na sociálních sítích.

Milé děti, drazí rodiče!

Letošní „Den pro děti“ se uskuteční 12. 
6. 2022 v neděli a bude mít trošku jiný 
program než v letech minulých. Orga-
nizujeme pro děti s doprovodem výlet do 
zábavného parku v Ochabech v Polsku. 
Odjíždět budeme z kruhového objezdu 
u PZŠ pod kostelem v 9:15, tj. po mši 
svaté v 8 hodin. Je objednán autobus, 
ale pokud by byl větší zájem, museli 
bychom dopravu dořešit individuálně.  
Návrat plánujeme cca v 16 hodin. 
Je nutné si sebou vzít 39 zł/dítě 
a 49 zł/dospělý (vstup do parku) a pak 
kapesné na občerstvení, případně sva-
činu. 

Bližší info o parku na http://dream-
park.pl/

Pro závazné přihlášení pište na: 
wieslaw.wania@post.cz, bližší informace 
telefonicky 737 245 864. 

Těšíme se na vás!

Spolek SANCTUS ALBERTUS

Den dětí

Další ročník tradičního setkání dětí 
a rodin s otcem biskupem na Prašivé se 
uskuteční v pátek 1. 7. 2022. Zahájení 
v areálu Kamenité bude v 10 hodin. 
Letošní bohoslužbu doprovodí naše 
třinecká dětská scholka Drops a zároveň 
bude mše svatá přenášena živě televizí 
NOE. Bližší informace na stránkách 
farnosti nebo na prasiva.prorodiny.cz.

Setkání dětí 
a rodin s otcem

biskupem 
na Prašivé
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Příští číslo MOSTu 

vyjde 3.7.2022. 

Příspěvky můžete zasílat 

do 21.6.2022.

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz
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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.

Slavnost Nejsvětější Trojice (12.6.)

1. čtení: Ex 34,4b-6.8-9; 2. čtení: 2 Kor 
13,11-13; Evangelium: Jan 3,16-18

Žalm odp.: Hospodine, Pane náš, jak 
podivuhodné je tvé jméno po celé zemi.

ref.: Jak jest przedziwne imię Twoje, 
Panie.

Slavnost Těla a Krve Páně (16.6.)

1. čtení: Dt 8,2-3.14b-16a; 2. čtení: 1 
Kor 10,16-17; Evangelium: Jan 6,51-58

Žalm odp.: Ty jsi kněz na věky podle 
Melchizedechova řádu.

ref.: Jesteś kapłanem tak jak Melchi-
zedek.

12. neděle v mezidobí (19.6.)

1. čtení: Zach 12,10-11; 2. čtení: Gal 
3,26-29; Evangelium: Lk 9,18-24

Žalm odp.: Má duše žízní po tobě, 
Pane, Bože můj.

ref.: Ciebie, mój Boże, pragnie moja 
dusza.

13. neděle v mezidobí (26.6.)

1. čtení: 1 Král 19,16b.19-21; 2. čtení: 
Gal 5,1.13-18; Evangelium: Lk 9,51-62

Žalm odp.: Ty jsi, Hospodine, mým 
dědičným podílem.

ref.: Pan mym dziedzictwem, moim 
przeznaczeniem.

14. neděle v mezidobí (3.7.)

1. čtení: Iz 66,10-14c; 2. čtení: Gal 6,14-
18; Evangelium: Lk 10,1-12.17-20

Žalm odp.: Jásejte Bohu, všechny 
země!

ref.: Niech cała ziemia chwali swego 
Pana.

a
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Apoštolát modlitby
červen 2022

 

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

§Čtvrtek 9.6.2022 – svátek Ježíše 
Krista, nejvyššího a věčného kněze.

§Neděle 12.6.2022 – Slavnost Nej-
světější Trojice; 6.30 a 10.00 česky, 
8.00 a 17.00 polsky.

§Čtvrtek 16.6.2022 – Slavnost Těla 
a Krve Páně.

§Neděle 19.6.2022 – 12. neděle 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 
a 17.00 česky.

§Čtvrtek 23.6.2022 – Slavnost Na-
rození svatého Jana Křtitele.

§Pátek 24.6.2022 – Slavnost Nej-
světějšího Srdce Ježíšova.

§Neděle 26.6.2022 – 13. neděle v me-
zidobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

§Středa 29.6.2022 – Slavnost sv. 
Petra a Pavla, apoštolů, hlavních 
patronů brněnské diecéze.

§Pátek 1.7.2022 – první pátek 
v měsíci.

§Neděle 3.7.2022 – 14. neděle v me-
zidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 
a 17.00 česky.

§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.

§V měsíci červnu slavíme každý den 
pobožnost k Božskému Srdci Páně.

§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 rodiny

Modleme se za křesťanské rodiny 
po celém světě, aby skrze konkrétní 
skutky prožívaly nezištnou lásku 
a posvěcovaly se v každodenním 
životě.

Národní úmysl

Za nově vysvěcené kněze

Modleme se za nově vysvěcené 
kněze, aby byli stateční a věrní 
a stále úžeji se spojovali s Kristem 
Veleknězem. 

Svatý Františku Xaverský, oroduj 
za nás!

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


