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Syn marnotrawny

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na 
szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem 
godzien nazywać się twoim synem.” Lecz ojciec rzekł do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę              
i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: 
będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się.”

Łuk 15, 20-24
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Pielgrzymowanie do Matki Bożej na Jasnej Górze
„Niebo na ziemi jest wtedy, gdy przebacza-

my i przepraszamy. Tęsknimy za niebem, gdy 
Go nie ma w naszym sercu, tęsknimy za 
Niebem jak za domem.”

„Uwierz w to, kim jesteś. A jesteś dzieckiem 
Boga, podobnym do Niego, do Niego 
przywiązanym, wracającym do Jego Domu       
z wędrówki życia.”

„Przybyłeś na ten świat jedynie na krótką 
wizytę. Dlatego też nie zapominaj schylać się 
do poziomu kwiatów. One żyją krótko, ale 
wiedzą, jak wykorzystać swój czas, wpatrzo-
ne wciąż w światło, skierowane ku słońcu, jak 
w Twarz Chrystusa.”

ks. Edward Konkol, SVD

Pielgrzymowanie to bardzo piękna                
i wymowna tradycja. Ofiarując Bogu przez raz piąty. Każda pielgrzymka jest inna. Jest przebytą drogę – około 160 km. W tym roku 
serce Maryi nasz czas, wysiłek i cierpienie inny temat, inne konferencje, dlatego towarzyszyły im na całej trasie bardzo 
otrzymujemy o wiele więcej. Zacieśniamy        przeżywanie duchowe każdej pielgrzymki jest wysokie temperatury i palące słońce. Jeszcze 
z Bogiem naszą wewnętrzną więź, poznaje- inne. Prowadzący był w tym roku już po raz w Czeskim Cieszynie ks. P. Oskwarek             
my głębię i sens naszego codziennego bycia. trzeci ks. P. Oskwarek. Głębokie, duchowe, w swojej homilii powiedział: „Jesteśmy 
A więc jak mówił ks. Piotr Oskwarek – wspólne i bardzo osobiste przeżycia.”wspólnotą, która musi zachować ducha 
duchowy ojciec pieszej pielgrzymki: „Cieszmy pokory. Bóg wybrał właśnie nas, byśmy szli Nie tylko Msza Święta pozostawiła głęboki 
się zatem, otwierajmy nasze serca i naszą za siebie i za innych czynić pokutę. Bo będzie ślad w naszych sercach, ale także nocne 
pamięć. Niech nas już nic nie dzieli, a różnice ciężko, będzie kilkadziesiąt kilometrów czuwanie w Kaplicy Matki Bożej. Tak blisko 
niech pomagają wytworzyć bogactwo dziennie do przejścia, będzie to słońce, które naszej Matki i w takiej duchowej wspólnocie. 
wspólnoty. Przecież wszyscy pragniemy już wychodzi i będzie nas palić i spocimy się        Można było podzielić się z Nią wszystkimi 
miłości, miłości prawdziwej, tej, której ciągle       i będzie bolało. Ale dziękujmy za to wybranie      problemami, prosić o opiekę i wstawiennictwo i nigdy nie mamy dosyć. Tej Miłości, którą jest i prośmy, by nie panowała w nas pycha. u Jej Syna. Prosić także w imieniu tych sam Bóg. ... Odkryjmy znowu Boga, jako Mottem pielgrzymki będzie nasze wybacza- wszystkich, którzy nam powierzyli swoje Ojca wszystkich ludzi, jako początek                 nie...”. Ojcami duchowymi XX Jubileuszowej prośby, bo sami z różnych powodów nie mogli i bezkres istnienia każdego z nas. ... Pójdźmy Pieszej Pielgrzymki byli oprócz ks. Piotra uczestniczyć w tej pielgrzymce.więc wszyscy drogą Bożego Słowa, drogą również ks. Mirosław Kazimierz oraz ks. 

Pięknie mówił ks. Paweł Pruszyński: „...Aby miłosierdzia i przebaczenia, aby wszelkie 
Paweł Pruszyński. W tym roku brało udział       

nikt z was nie odjechał z tej pielgrzymki bez uczucie bycia zranionym napełniła niekończą-
w pielgrzymce 169 pieszych, 33 rowerowych, 

aktu zawiązania tej osobistej przyjaźni           ca się i bezwarunkowa miłość.”
98 autokarowych oraz 121 duchowych 

z Maryją, bez wejścia na drogę duchowego W tym roku 22 lipca wyruszyła pielgrzymka pielgrzymów. Byliśmy dumni, że z naszej 
zawierzenia Maryi. Zobaczycie, że wasza autokarowa z Zaolzia na Jasną Górę, by tam parafii w tym roku wyruszyło na trasę 13 droga wiary zupełnie inaczej będzie się już po raz XVIII nie tylko brać udział               pieszych pielgrzymów,  4 rowerzystów, 22 toczyć, że będziecie mieli pomoc i obronę, że w Drodze Krzyżowej na Wałach, zwiedzać autokarowych i 14 pielgrzymów duchowego będziecie wzrastać w wierze i do tej wiary Bazylikę, Muzeum, Kaplicę, Skarbiec i inne uczestnictwa. Oto wrażenia dwóch uczestnic- innych prowadzić. Zechciejmy przyjąć Maryję wspaniałości oraz dowiadywać się o wielu zek: za swoją Matkę. Panie Jezu Chryste, daj nam ciekawych wydarzeniach, ale przede 

Urszula Mencner: „Wrażenia niesamowite     Matkę! Bo ona jest Twoją Matką i towarzyszy-wszystkim powitać pieszych pielgrzymów 
i niezapomniane! Była to taka droga, która ła Ci na drodze Twojego życia i towarzyszy idących z Zaolzia na Jasną Górę oraz 
bardzo człowieka wzbogaciła, przybliżyła Pan do dziś. By Ona nam towarzyszyła każdego wspólnie uczestniczyć w Mszy Świętej            
Boga do naszego serca. Otworzyła serce i do dnia, abyśmy w niej znajdowali pomoc             w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej. 
bliźniego i do pokuty. Człowiek stał się i obronę oraz miłość, którą daje Bóg przez jej Jeszcze dołączyli do nas pielgrzymi z VIII 
całkiem taki malutki, człapiąc ścieżkami matczyne ramiona. Matko Najświętsza, Pielgrzymki Rowerowej oraz wiele tych, 
naszej pielgrzymki. Trzeba to przeżyć! Jest to prosimy Cię, przytul nas tak, jak tulisz            którzy przyjechali autokarami i autami              
rzecz, którą nie da się opisać, nie da się w swych ramionach swego z Jabłonkowa, Stonawy i innych miejscowoś-
wyfotografować, trzeba to przeżyć na własnej ci, by powitać swoich bliskich i wspólnie Syna w Jego Bóstwie i w Jego człowiec-
skórze. Bogu dzięki za decyzję i za odwagę      przeżywać chwile radości. Dołączyli także do zeństwie. Nigdy nas nie wypuszczaj z Twych 
i także za to, że wszyscy pielgrzymi doszli. nas w modlitwie pielgrzymi duchowego ramion!”
Dziękuję naszym księżom i organizatorom uczestnictwa. Szkoda, że nie mogliśmy pozostać na przede wszystkim za ten trud i wysiłek, który 

Podziwialiśmy naszych pielgrzymów, którzy nocnym czuwaniu aż do rana, ale w drugim corocznie sobie zadają.”
z wielką radością, śpiewem i pląsami witali 

Urszula Ciesielska: „Pielgrzymuję już po się z nami tak, jakby nie mieli za sobą długą (pokračování na str. 5)
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K zamyšlení…
25. září 2010 si připomeneme 125 podstavce uchycené dole na pod-

let od chvíle, kdy byl posvěcen náš stavci kříže. Nepokládejte je ani na 
farní kostel. A máme krásný kostel. podstavec těsně u kříže, aby nešlo k 
Však také o něj     s láskou pečují jeho očouzení. Ještě jedna věc nás 
nejen naši duchovní otcové, kostel- však mrzí. Na jednu stranu někdo 
níci, ale také spousta dalších lidí - ať zapálí svíci či přinese čerstvou 
už to je úklidová skupina či aran- kytici, ale už je mu pak zatěžko 
žérky květinové výzdoby či údržbáři prázdný kelímek či suchou a 
a opraváři. Ovšem nádhera i toho uvadlou kytici vzít sebou a vyhodit 
nekrásnějšího kostela by zanikla, do odpadkového koše. Minulý týden 
kdyby stál     v zanedbaném pro- ochotná farnice provedla generální 
středí. A tak péče o kostel je i péčí o úklid kolem kříže, napracovala se 
jeho okolí. dost  a nasbírala dva velké pytle 

odpadu – suché, uvadlé kytice, V červenci byl nově upraven kříž 
prázdné kelímky, apod. To opravdu pod kostelem – kovářskou barvou 
musíme odpadky skladovat i na byla natřena mřížka kolem kříže i 
tomto místě? Teď si asi někdo řekne jeho podstavec. Už dříve byla 
– „A víš ty, jak smrdí taková uvadlá, sundána lucerna na kříži, aby vosk 
oslizlá kytka? Přece si ji nedám do a parafín nestékal na podstavec 
kapsy nebo do kabelky.“ Ano, jistě, kříže. Lucerna se tam objevila 
ale je problém vzít s sebou kus znovu, někdo v ní zapálil holou svíci 
papíru anebo igelitový sáček? bez kelímku, ta se roztekla a celá 

práce            s obnovou podstavce Ne, více se rozepisovat nebudu 
byla k niče-mu. Navíc se nějaká jenom, prosím, važme si práce 
dobrá duše snažila seškrábat parafín bližních, kteří dělají něco pro 
a s ním seškrábala i novou barvu. zvelebení a zkrášlení posvátných 
Podstavec byl znovu opraven       a míst, vždyť v dnešním světě je 
znovu znehodnocen a stále dokola. takových míst čím dál tím méně. 
Proto byla lucerna definitivně 
sundána a prosíme ty, kdo zapalují Stanisław Janczyk
u kříže svíce, aby je kladli pouze na 

neděle 19. září 2010

Slavnost Panny Marie Bolestné, 
spolupatronky našeho kostela

mše svaté v 6:30, 8:00, 10:00 a 17:00 hod.
adorace a svátostné požehnání                    

v 16:30 hod.
farní festyn od 14:00 hod.

niedziela 26. września 2010
125. rocznica poświęcenia naszego 

kościoła parafialnego
msze święte o godz. 6:30, 7:50, 10:00            

i 17:00
adoracja i błogosławieństwo 
sakramentalne o godz. 16:30

Toužím v tobě nadechnout se Pane 

a zlíbat tvé srdce ustýskané,

jenž v rytmu agónie i zmrtvýchvstání bije.

Tak na věky bude znít jak nepravidelný zvon

a každý jeho tón se zeptá…

miluješ mne?

Tak dýchám každým slovem, skutkem, myslí,

ať se nezadusím se samými čísly, 

jež útočí v šelmě internetu

a hlásá vylhanému světu… svobodu!

V okovech závislosti klávesnice,

která stále více ubíjí tvou lásku v nás

ponořeni do neskutečných krás Babylónu,

odvykáme tvému tónu a opouštíme horlivost

neprosíce o milost vítězství nad www neřestí.

AVE

věnováno internautům malým i velkým!

Rudinec Stanislav

WWW

Milí farníci, všechny Vás srdečně 
zveme  a s Vámi samozřejmě              

i Vaše přátele a známé, na 
tradiční farní festyn, na kterém 
chceme společně oslavit poutní 
slavnost našich farních patronů 
a také 125 let, které uplynuly od 

posvěcení farního kostela. 

Sejdeme se                                 
v neděli 19. září 2010 

od 14.00 hodin na farní 
zahradě.

Jako každý rok, i letos prosíme 
ochotné hospodyňky, aby upekly 
nějaké zákusky a sladkosti, které 

mohou přinést na faru už                        
v sobotu, anebo přímo na farní 

zahradu. 

Velmi uvítáme i věcné dary, 
kterými přispějete do tomboly.

Organizátoři 

Farní festyn A.D. 2010



V letní přestávce se v tomto roce nemění jen nějaký ten rok zase pokoj.)  A světe div se – společně. Na všech akcích pro děti jsme se 
kaplan, ale  po deseti letech práce ve vedení snad do týdne přede mnou stál Jarek i s Jo- také společně aktivně podíleli. Byla to skvělá 
dětské scholy končí Mgr. Barbara Bocková, zefem Stašem, který mu na jeho nabídku spolupráce a  Jarka jsem často obdivovala za 
kterou  není třeba zdlouhavě představovat. kývnul. Tehdy jsem už neměla na výběr – bylo jeho optimismus a elán, když třeba v neděli po 
Každý,  kdo se účastní farního života ji dobře noční směně bez hodiny spánku přicházel          třeba dodržet své slovo a taky mi už bylo jasné, 
zná pod sympatickým jménem „Basia“.  Stála    s úsměvem na zkoušku a pak hrál na „dětské“ že tohle se neděje samo sebou, ale zřejmě to 
u zrodu dětské scholy a po deset let pečovala    mši svaté. Pokud jde o náš odchod – i ten je bude opravdu Boží vůle. Tak jsme se jednoho 
o její růst. Deset let je dlouhá doba a proto večera sebrali, domluvili jsme si schůzku   sp o leč n ý.  A  v ýz n am Jarka pro scholu? Stručně: 
přišel čas na krátký rozhovor s jednou s naším Otcem Františkem a šli jsme mu Obrovský! Bez něho by schola neexistovala. 
výrazných z postav naší farnosti. přednést, co máme v úmyslu a zeptat se, jestli 

Setkávaly se děti ze scholy společně           
nám k tomu „dá své požehnání“. A jak to 

Můžeš nám říct, kdy a jak začal příběh, i mimo zdi kostela? 
dopadlo? To je zcela jasné. Naše nadšení se 

který známe v naší farnosti pod názvem 
mu líbilo a nápad taky – měl jen jednu Samozřejmě. Mezi dětmi a také mezi dětmi     Dětská schola? Něco z historie vzniku 
podmínku – aby to po roce neskončilo. Dodnes a námi vznikala a stále vznikají nová kamarád-

Dětské scholy. Kolik členů má v současné 
se tomu divím a vážím si jeho důvěry v nás, ství a přátelství a tak jsme měli v sobě touhu 

době a jaký je věkový průměr? Jaký máte 
mladé. Vždyť jen jeden z nás byl v té době setkávat se častěji. Proto jsme pro ně 

repertoár, jaké písničky zpíváte? plnoletý a sami jsme asi neměli ani přesnou organizovali různé výlety (na hory, do ZOO, 
představu o tom, co všechno to bude obnášet. Hned na začátku musím uvést věci na pravou opékání párků, …)  a také víkendové pobyty 
Hned od začátku jsme byli překvapeni, kolik dětí (nejčastěji na Salajce – u O. Edwarda a ve míru. U zrodu dětské scholy jsem sice stála, 
zpívat chtělo. První rok našeho působení jsme františkánském klášteře v Jablunkově – u O. Fi-nicméně to nebyl můj nápad. Na začátku jsem 
zakončili v počtu zhruba 20 dětí a tak to lipa) během školního roku. O prázdninách nikdy byla ve svém rozhodnutí velice opatrná a do-
přibližně vypadalo i v dalších letech. Čas od nechyběl týdenní letní tábor (ať už v Sedlišti,       konce jsem se skoro rok tomu bránila. Byl to 
času někdo odešel, jiný přišel. Stejně tak to bylo v Horní Lomné či v Trnávce). Poslední dva letní Jarek Macura, který měl touhu scholu založit      
i s „dospělými“ (Jozef se nám oženil                   tábory pak byly pro všechny děti z naší farnosti a poskytnout dětem možnost zpívat při liturgii. 
a přestěhoval do jiné farnosti, na chvíli ho (tedy nejen pro scholu) na Orlím hnízdě            Sami jsme to jako děti zažili (kdysi jsme oba byli 
nahradil Michal M.. Když se oženil Michal, v Pstruží a jejich hlavním organizátorem byl P. členy scholy, kterou vedl tehdy mladičký 
nezbylo Jarkovi nic jiného než hrát sám. Časem Roman (my jsme jen s jejich organizací varhaník Jirka Tesarčík a Anička Valariková). 
ale „odrostly první děti ze scholy“ a začaly pomáhali).Zůstaly nám na to období krásné vzpomínky      
pomáhat také, … vždycky to s Boží pomocí a bylo nám líto, že „dnešní“ děti takovou 

Určitě si toho se scholou zažila hodně. nějak dopadlo.)  Během posledního školního možnost nemají. Nicméně v té době Jarkovi 
Zkus zavzpomínat na významné chvíle vaší roku nás všech dohromady bylo mezi 25 -  30. nebylo ani 18 let a tak jsem si říkala, že přece „s 
scholy…. Kdy a kde byly chvíle, které stály Co se týká věku dětí, tak většina dětí chodí na takovým puberťákem do toho nepůjdu, protože 
za tu veškerou námahu, píli a trpělivost? základní školu (tedy 7- 15 let), ale ve schole kluci v jeho věku u ničeho dlouho nevydrží a co 

neexistují žádná striktní věková omezení. Přijít budu dělat až ho to přestane bavit?!“ A tak jsem Je to pravda – prožila jsem (a nejen já) se 
může každý, kdo chce a má chuť zpívat ke ho dlouho odmítala a namítala spoustu různých scholou hodně. Vždycky to „stálo za to“, nikdy 
chvále Boží. A co zpíváme? Všechno, co se věcí a vyjmenovávala spoustu překážek, které jsem nelitovala práce, námahy a času, který 
nám líbí a že se jedná o křesťanské písně je nám v tom bránily. Jarek byl ale neodbytný       jsme do dětí „investovali“. Jistě, ne vždy to bylo 
snad zbytečné dodávat.a téměř po každé mši svaté, na které jsme se úžasné, ne vždy to bylo snadné, ale vždycky 

potkali mi „nezapomněl připomenout“, jak moc pak zůstaly krásné vzpomínky. A nejhezčí chvíle Je obecně známo, že tvým pomocníkem 
by bylo pěkné, kdyby „dnes zpívaly i děti“. Ve a vzpomínky na ně? Určitě ne žádné při vedení scholy byl kytarista Jarek Macura. 
své vytrvalosti svůj plán realizovat byl „vystoupení“, neboť jsme nikdy nekoncertovali   Končíte spolu nebo on pokračuje dál? Jak 
neuvěřitelně trpělivý a neodbytný a tak když mě a ani jsme se moc nechtěli účastnit žádných bys popsala jeho roli a význam pro tuto 
zhruba po roce „přestalo bavit poslouchat to soutěží, protože jsme se dětem vždycky snažili 

scholu v uplynulých deseti letech? 
pořád dokola“, dala jsem mu poslední vštípit, že je to služba a naším úkolem je dělat 
podmínku: „když seženeš kluka, který umí hrát Jak jsem se už zmínila, Jarek nebyl ve schole to ke chvále Boží. Jednoznačně mezi nejhezčí 
na kytaru, půjdu do toho“ (V té době Jarek totiž „jen kytaristou“, ale tím, „kdo za to všechno chvíle patří čas strávený v Lomné! Právě tam se 
ještě na kytaru moc nehrál a tak jsem si říkala, může“. Byli jsme vždycky rovnocennými totiž děti od sebe navzájem naučily spoustu 
že než se to pořádně naučí – budu mít od něho partnery a všechna rozhodnutí jsme dělali dobrého: společně si pomáhat (hlavně starší 
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Deset let s dětskou scholou
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děti pečovat a pomáhat malinkým, neboť povedou tato děvčata: Monika Madejová   Te ra se .  T at o  p ráce mě těší a prozatím jsem 
nejmladší členové měli jen 4 roky!), společně (v kostele už několikrát doprovázela děti na přesvědčena o tom, že je to cesta, kterou mi 

příčnou flétnu), Barbora Brodzká (už dlouho se modlit, respektovat a v neposlední řadě připravil Pán. Děti mám ráda, rozumím si          
jste ji vídali hrát na kytaru po Jarkově boku)      tvořit společenství a prožívat v něm setkání     s nimi a mám radost z jejich pokroků v učení – 
a Soňa Šuláková. Všechna děvčata děti znají, s eucharistickým Kristem. Nejen děti si            to je asi taky důvod, proč poslední léta učím 
takže v tom nevidíme žádný problém. Navíc z těchto pobytů odvážely velké duchovní malé děti, člověk má skvělý pocit a ohromnou 
mezi námi vládnou přátelské vztahy a tak bohatství a dodnes si pamatuji  maminky radost z toho, co dokáže zvládnou třeba 
máme mezi sebou takovou malou dohodu, že našich nejmenších, které nám s dojetím takový prvňáček za 10 měsíců (čte, píše, 
kdyby někdy potřebovaly pomoc či výjimečně sdělovaly, že ještě nikdy předtím neslyšely své počítá, …) a navíc jsou malé děti více „tvárné“, 
„záskok“, stačí zavolat. Nicméně zodpověd-děti se tak „krásně“ modlit, jak po návratu         lehce se dají nadchnout a pracují poctivě, jsou 
nost, výběr písní atd. už je plně v jejich z Lomné. Našimi velkými oporami na těchto upřímné a hodně snaživé. Je zde i prostor pro 
kompetenci. Takže nás možná někdy i v blíz-pobytech byli naši kněží, zejména P. Radek to, aby jim člověk ukázal opravdové lidské 
kosti dětí ještě uvidíte, ale pak už v poněkud Drobisz, který se také aktivně účastnil hodnoty a  naučil je chovat se k sobě 
jiné roli. Musím dodat, že se těším na to, až čtvrtečních zkoušek, kde hrál na kytaru           navzájem hezky. Pomáhal jim utvářet pouta 
děti uslyším z lavice zpívat s tím jejich velkým a nevynechal snad jedinou příležitost se kamarádství v novém kolektivu a taky je učil 
nadšením a elánem.  aktivně podílet na všem, čeho se schola toleranci k odlišnosti jiných a pomáhal jim 

účastnila. objevovat jejich talenty a hodnotu druhého Pokud jde o to, jakou hudbu poslouchám já, 
tak Vás asi překvapím, ale v posledních letech člověka.  Ve farnosti pak budu i nadále učit Není Ti tak trochu líto skončit? Proč jsi 
skoro žádnou. Čas od času si jistě něco náboženství a sloužit jako katechetka, dále se vlastně rozhodla předat vedení scholy 
hezkého poslechnu, ale vzhledem k tomu, že budu „tak trochu pomáhat ve farní kanceláři“      mladším? Kdo povede naši farní dětskou 
pracuji na největší škole v Třinci, což s sebou a všechno ostatní jako dosud. Pravděpodobně scholu od podzimu 2010? Jakou ty ráda 
přináší i fakt, že zde není o hluk nouze, se taky znovu vrátím  ke zpívání ve sboru posloucháš hudbu?
nesmírně si vážím ticha. Bezprostředně po „Laudamus“, na který mi předtím už nezbýval 

Jistě, pocity jsou tak trochu smíšené, ale návratu z práce  u mě doma nehraje ani rádio čas. A ty soukromé plány si s dovolením 
zkrátka nadešel ten „pravý čas“. I v Písmu sv. ani televize a pak už čekají další povinnosti      nechám ještě pro sebe.
se píše, že všechno má svůj čas a my jsme se a na lenošení a poslouchání CD nezbývá čas. 

Děkujeme za zajímavé odpovědi, ale po několika rozhovorech s Jarkem shodli, že 
Jaké máš další plány v soukromém, zejména děkujeme za těch 10 let obětavé teď je ta doba příhodná a tak je to správné. 

profesním a „farním“ životě? práce s dětmi při vedení dětské scholy, Nemyslíme si, že jsme nenahraditelní a těšíme 
protože toto úsilí určitě nebylo zbytečné,     se, že „nové vedení“ vnese také do scholy S těmi plány to není moc jednoznačné – 
v mnoha dětech jste pomohli vytvořit něco nového a obohatí tak její činnost. Navíc však víte sami, že „člověk míní a Pán Bůh 
kladný vztah nejen ke zpěvu, ale k Bohu a scholu „předáváme“ do dobrých rukou, některá mění“. Jistě nějaké jsou, ale nejsou nijak 
kostelu obecně. Ať Vás Pán vede na Vašich z děvčat jsou s námi od  začátku a tak říkajíc velké. Většina z Vás ví, že pracuji ve školství 

„jsme si je vychovali“ a proto se nebojíme (a taky jsem to před chvíli už i zmínila) a tam cestách. Pán Bůh zaplať Tobě, Basio            
udělat tento krok. Hned od září scholu taky asi i zůstanu. Už 10 let učím na 6. ZŠ na i Tobě, Jarku!  

nowano figurę Matki Bożej Fatimskiej stojącą Bożej za przygotowanie tego tak wspaniałego 
w grocie Arki Pana i z tą chwilą świątynia stała programu, który pomógł pielgrzymom w 

dniu mieliśmy przygotowany bardzo bogaty 
się Jej Sanktuarium, gdzie wierni stale się drodze do Boga.

program. Głównym wydarzeniem był wyjazd 
modlą. Tutaj także trwa wieczysta adoracja Jeszcze ks. Rucki przypomniał nam nasze do Sanktuarium Krzyża Świętego Ojców 
Najświętszego Sakramentu. W zamierzeniu wielkie zadanie, które powinniśmy wypełniać Cystersów w Krakowie – Mogile oraz Msza twórców wielkiego kombinatu miało tu być od zaraz i w każdym dniu:Święta, którą służyli nasi ojcowie duchowi miasto „nowych ludzi” pracujących dla 

pielgrzymki autokarowej: ks. Adam Rucki oraz  „Najcenniejszą rzeczą jest mieć czas dla socjalizmu. Ale ludzie chcieli Boga, domagali 
ks. Józef Kaszper. A warto było, ponieważ do bliźniego. Dzisiaj nie ma nikt czasu. Kiedy się kościoła i nie tracili nadziei. Dzieje tej 
cudownego Pana Jezusa Mogilskiego ludzie przychodzi człowiek stroskany, cierpiący, a świątyni pokazują historię zmagań ludzi o 
modlą się już przeszło 750 lat. Polecali się my otwieramy swe serce, słuchamy go prawo do wyznania wiary i prawo do 
Jego opiece królowie, książęta, kardynałowie i sercem, więc wówczas otwiera się publicznej modlitwy.
nawet sam Ojciec Święty Jan Paweł II. Ale transfuzja nadziei  do tego człowieka. W 

W czasie tych dwóch dni, które były pełne 
przede wszystkim do Cudownego Chrystusa nas słucha Jezus Chrystus. A kiedy ci 

duchowych przeżyć, wspólnych modlitw i 
Ukrzyżowanego garną się wszyscy, którzy ludzie mówią o swoich problemach, 

przekazywanych przez naszych Ojców 
licznie nawiedzają to święte miejsce. A Jezus boleściach, cierpieniach, krzyżach – 

duchowych Słów Bożych przeżywaliśmy 
wszystkich błogosławi, wszystkim udziela przekazują przez nas swoje problemy rekolekcje w drodze. Za wszystkie otrzymane 
hojnie swych łask. W barokowym ołtarzu Jezusowi i odchodzą od nas uzdrowieni. dary dziękujemy Panu Bogu i tym, którzy tak 
widnieje napis: Charitas Sine Modo – Miłość Bo przecież w nas Jezus żyje i poprzez nas pięknie mówili o miłości i miłosierdziu Bożym, 
bez granic. kontynuuje tę pracę - służbę jak kiedyś w o rodzinach chrześcijańskich, przyjmowaniu 

Ziemi Świętej. A więc Jezus - Głowa żyje w W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w cierpienia – ks. Józefowi Kaszperowi oraz ks. 
nas – w członkach. To jest jedna z Nowej Hucie, która jest jedną z dzielnic Adamowi Ruckiemu. Dziękujemy również 
najcenniejszych spraw: miłosierne Krakowa, by pomodlić się i zwiedzić bardzo małżeństwu Jadzi i Franusiowi Frankom z 
wsłuchiwanie się w człowieka – wsłu-nowoczesny kościół „Arka Pana”, który Czeskiego Cieszyna – głównym organizato-
chiwanie się sercem...”przypomina w formie wielką łódź – symbol rom wszystkich pielgrzymek. Życzymy im 

ocalenia. Na wniosek Jana Pawła II ukoro- dużo darów Ducha Świętego i opieki Matki Irena Szymonik

(pokračování ze str. 2)
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Tohle je motto mezinárodního vzpomínáme. Vzpomínáme také na 
Společenství modliteb matek, jehož naše společné akce – pečení misij-
cílem je sjednotit matky celého světa ních koláčů, společné výlety, dovole-
v modlitbách za své děti. Modlitební né, smažení vaječiny, cestu na 
společenství tvoří malé skupiny žen, Ukrajinu a další. Bylo to krásných 9 
které se scházejí dle dohody a let naplněných Boží přítomností a 
potřeby, aby malou část svého radostí ze společenství. Určitě stále 
volného času věnovaly modlitbám za platí nám všem známá slova že „Kde 
své děti. Také naše třinecké spole- jsou dva nebo tři shromážděni ve 
čenství modliteb matek si připome- jménu mém, tam jsem já uprostřed 
ne 7. září 2010 již 9 let od první nich.“ Toto krátké zamyšlení a 
společné schůzky. Ano, již 9 let se poděkování bych ráda ukončila 
každých 14 dní schází několik matek pozvánkou pro všechny maminky, 
na naší třinecké faře, aby při které si myslí že jejich děti potřebují 
modlitbě růžence, prosbách a modlitbu, aby neváhaly a přidaly se 
chválách prosily a děkovaly za své (a k nám. Dveře našeho společenství 
nejen za své) děti. Za tu dlouhou jsou vám všem otevřené. Na setkání 
dobu devíti  let  prošlo t ímto s vámi se těší Společenství modliteb 
„spolčem“ hodně matek, některé matek v Třinci.
odešly, jiné zůstaly. A já bych chtěla Další setkání matek, na které 
poděkovat všem, které v našem můžete přijít je 9.9.2010 v 18.15 
společenství zanechaly otisk své ať hod. v salce na faře. Pro více infor-
už kratší nebo delší přítomnosti. mací volejte tel: 604 223 971, 
Děkuji za vše, čím jste nás obohatily, 
stále na vás a vaše děti v modlitbě Pavla Golasowská

Láska matek proměňuje svět

Již od mládí, kdy jsme se s rodiči zjistila, že kněz přicházející k oltáři 
přistěhovali z Čech do Třince, býval sloužit mši svatou je onen pán, co mě 
svátek 15. srpna Nanebevzetí Panny sebou vzal do auta.
Marie spojován s poutí na Svatý Dozvěděla jsem se, že je to farář 
Hostýn. Miroslav Horák, který přišel z 

Letos jsem trávila dovolenou v Nového Jičína. 
L u d v í k o v ě  b l í z k o  V r b n a  p o d  Na zpáteční cestě nás jelo autem 
Pradědem. Po příjezdu v sobotu 14. více. Řekla jsem, že u nás v Třinci 
srpna jsem se ptala vedoucího na máme faráře Mons. Vrubla. Pan farář 
kostel a bylo mi sděleno, že kostel v podotknul - „Otce Františka“. „Ano, 
Ludvíkově je, ale se opravuje. Mše jak to víte?“ zeptala jsem se. „Před 
svaté jsou ve Vrbně pod Pradědem. deseti lety jsem byl v Třinci jako 
No jo, ale v kolik? jáhen. Pozdravte mi ho.“ „Jistě, s 

Tento den se v místě konala radostí.“ odpověděla jsem.
country slavnost, přicházelo hodně Dojeli jsem  do Vrbna a po přání 
mladých lidí. Po dotazu jedné dvojice hodně úspěchů na vinici Páně jsme se 
z Vrbna mi dívka sdělila, že mše svatá rozloučili. Spolustolovníci mě už 
je v 10:30 hod. Byla jsem překvapena, čekali a dojeli jsme včas na oběd. Byla 
že to věděla. jsem tento dne přeradostná.

Jelikož v tuto dobu žádný autobus 
do Vrbna nejel, slíbili mi spolustolov- Eva Kolářová
níci, že mě tam dovezou. Nakoupí si v 
Albertu, porozhlédnou se a počkají na 
mě. K mému údivu a žalu byla ale 
brána kostela zavřena. Po chvilce 
přistoupil jeden pán a pokorně před 
bránou poklekl. Na můj dotaz 
odpověděl, že kostel se opravuje a 
mše svatá je ve Vrbně – Mnichově. 
Vzal mě sebou autem a po cestě ještě 
jednu paní. Po mši svaté byl sraz u 
auta.

V kostele jsem s překvapením 

Radost

V našem farním časopise čas od 
času upozorňujeme na to, co vše se v 
kostele i kolem něj opravilo, zvelebi-
lo. Všichni víme, že té práce je 
opravdu hodně a chceme-li mít vše 
krásné a upravené, tak je to v 
podstatě práce bez konce.

Dnes bychom chtěli zvlášť poděko-
vat panu Břetislavu Javorkovi, který 
nezištně a ve svém volném čase 
provedl klempířské práce na farních 
budovách. Poděkování patří také 
panu Richardu Polokovi, který 
provádí stolařské práce v našem 
kostele. V současné době provádí 
opravu kostelních lavic a také 
truhlářské práce na kostelním kůru.

Děkujeme a Pán Bůh zaplať!

Poděkování

Sbírka
V neděli 22. 08. 2010 se uskutečnila v naší 
farnosti sbírka na postižené katastrofál-
ními povodněmi v severních Čechách. 
Čistý výtěžek sbírky činil 147 020,- Kč. Na 
příslušné konto bylo odesláno 150 000,- 
Kč.

Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

Poradna pro ženy a dívky v Třinci 
Nám. Míru 551, 739 61 Třinec 

připravuje

Bazárek                               
podzimních a zimních dětských věcí

kdy: 20.9. - 23.9. 2010

kde: Křesťanské středisko HUTNÍK    
ul. Revoluční, Třinec 

nad evangelickým kostelem vchod z 
ulice od Lidového domu

příjem věcí:                                           
0.9. od 9 : 00 do 17 : 00 hodin

prodej věcí:                                             
1 – 22.9. od 9 : 00 do 17 : 00 hodin

výdej věcí:                                               
3.9. od 10 : 00 do 17 : 00 hodin

Přijímáme pouze čisté a nepoškozené 
věci.

Vpřípadě dotazů volejte: 605 023 653

e-mail: trinec@poradnaprozeny.eu

Srdečně zveme a těšíme se na 
vás.

Třinecké charitní oplatky
 

V domečku u kostela jsou k dostání 
Třinecké charitní oplatky.

Zakoupením těchto oplatků přispějete na 
potřeby Charity Třinec.

Děkujeme.
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„Nezpíváte při mši svaté, ale zpíváte mši dcerou i synem. Daniela před nástupem na kým sborem v Třinci. Zpíváme, kromě prázdnin, 
svatou!“ vysokou školu zvládla rok a Michal dva roky, každou první neděli v měsíci na mši svaté v 8 

než nastoupil do Prahy na konzervatoř. Po hodin a také o svátcích a různých farních 
Mgr. P. Josef Olejník

prvním roce nás zůstala asi polovina. U slavnostech. Kromě toho se snažíme jednou 
V letech 2007 - 2010 proběhl na Církevní závěrečných zkoušek jsme se sešli v počtu ročně zajet zazpívat do jiné farnosti nebo se 

konzervatoři v Opavě tříletý kurz chrámové deseti posluchačů. Účastníci kurzu byli zúčastnit nějakého festivalu. V letošním roce 
hudby, jehož první běh byl ukončen letos v většinou z naší diecéze, ale také z Kladna a máme v plánu absolvovat Festival duchovní 
červnu. Kurzu se zúčastnil i náš redakční Prahy. Dva nebo tři účastníci se rozhodli během hudby svaté Cecílie v Ústí nad Orlicí. Věkové 
kolega a zároveň dirigent farního pěveckého kurzu pokračovat v řádném studiu na konzerva- spektrum zpěváků našeho sboru je sice velmi 
sboru LAUDAMUS Mgr. Evžen Worek. Máme toři, někteří to vzdali z důvodů časových, široké, a to mě těší, ale bohužel se stále 
zato, že naše čtenáře bude zajímat, co někteří možná i finančních apod. potýkáme s jejich malým počtem. Je zajímavé, 
absolvování takového kurzu obnáší, a proto že v době komunismu, kdy zpěv ve farním 

Dá se říct, že úspěšné absolvování tohoto 
jsme Geňovi položili několik otázek. sboru mohl přinést jejich členům i problémy, 

studia je takříkajíc kvalifikací pro výkon 
existovaly v naší farnosti dva pěvecké sbory 

Vysvětli čtenářům našeho farního funkce „regenschori“?
(polský a český) a od poloviny 80. let i Schola 

měsíčníku něco více o právě úspěšně 
cantorum, která se také věnovala převážně Regenschori znamená ředitel kůru. Sám víš, 

ukončeném studiu? 
sborovému zpěvu. To bylo dohromady kolem že pro výkon funkce „ředitel“ nestačí pouze 

Naše biskupství ostravsko-opavské spolu s 100 aktivních zpěváků. Kdybychom srovnali kurz. Kvalifikační předpoklady pro výkon této 
Církevní konzervatoří v Opavě připravilo kurz dnešní poměr zpěváků k účastníkům nedělních funkce by určitě splňoval absolvent šestiletého 
chrámové hudby. Vyučujícími byli pedagogové bohoslužeb, tak v 80. letech by se muselo studia na církevní konzervatoři. Myslím si ale, 
církevní konzervatoře v Opavě, vedoucím nedělních bohoslužeb zúčastňovat kolem 7 že každý, kdo se nějakým způsobem podílí na 
kursu byl BcA. Lukáš Kubenka, ostravský tisíc farníků. Tímto bych chtěl srdečně pozvat hudební stránce liturgie (varhaníci, sbormistři, 
katedrální varhaník a také pedagog církevní mezi nás nové zpěváky. Myslím, že pěvecký vedoucí schol ...) by měl takový kurz absolvo-
konzervatoře. Účastníci si mohli zvolit jeden ze potenc iá l  je  v  naší  fa rnost i  ve lký .  vat. 
tří hlavních oborů: hra na varhany, řízení sboru Nevymlouvejme se, že nemáme čas. Čas si 

Mimochodem, teď se Tě zeptám jako 
a zpěv.  Kromě hlavního oboru náplň kurzu musíme udělat. Co je krásnějšího než to, že si 

regenschoriho farního sboru LAUDAMUS? tvořily další povinné teoretické předměty jako uděláme čas pro oslavu Boha. Zkoušky začaly 
Jak se sboru daří, co má za sebou a co má např. hudební teorie, liturgická praxe, dějiny koncem srpna a jsou každou středu od 18:15 do 
před sebou? chrámové hudby, gregorianika a další volitelné - 19:30 v salce na faře.

např. varhanní improvizace, vedení scholy aj. Zase regenschori…, ale dobře, v užším Geňo, děkujeme Ti za zajímavý rozhovor, 
Kurz byl ukončen teoretickou a praktickou slova smyslu je regenschori také vedoucí 

přejeme hodně radosti, pohody, ale i 
zkouškou před komisí. Účastníci získali chrámového sboru. Nejdřív bych chtěl 

pevných nervů při zkrášlování liturgického 
osvědčení o absolvování kurzu. poděkovat všem členům sboru za jejich 

zpěvu v třinecké farnosti a pevně věříme, že 
obětavou službu. Už 11 let se snažíme Jak dlouho trvalo studium, jak probíhalo Tvoje výzva k rozšíření početního stavu 
pokračovat v tradici sborového zpívání, které 

a co bylo jeho náplní? sboru LAUDAMUS se nemine účinkem a po 
začalo už při vzniku naší farnosti. Kdybychom 

prázdninách vás-nás bude alespoň dvakrát 
Kurz byl tříletý, vyučování probíhalo jednou v to vzali z pohledu kontinuity sborového zpívání 

tolik. měsíci v sobotu. V dopoledních hodinách v naší farnosti, jsme určitě nejstarším pěvec-
probíhaly společně teoretické předměty, v 
odpoledních hodinách individuální předměty 
praktické. Jako hlavní obor jsem si vybral řízení 
sboru a jako obligát zpěv. Takže jednu sobotu v 
měsíci jsem vždy strávil v Opavě. 

V jakém směru ukončené studium 
rozšířilo Tvé hudební obzory?

Studium bylo primárně zaměřené na hudbu 
liturgickou. Velmi zajímavé byly dějiny 
chrámové hudby, vývoj gregoriánského 
chorálu. Co se týče liturgiky, byl pohled ze 
strany hudební pro mě něčím novým. V hlavním 
oboru, v dirigování, jsem se ale dostal k velmi 
širokému spektru skladeb. Pod vedením MgA. 
Jiřího Šikuly jsem poznával krásu skladeb, 
které byly průřezem všech hudebních období 
od 15. do  20. století.

Kolik je v naší diecézi absolventů tohoto 
studia? 

Na začátku kurzu v listopadu 2007 roku nás 
bylo kolem třicítky. Začínal jsem společně s 

Hudba je neoddělitelnou součástí liturgie



§Neděle 5.9.2010 - 23. neděle v mezido- večerní mši svaté je adorace Nejsvětější 
bí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 Svátosti Oltářní do 19.00 hodin.

§polsky. Každý první pátek je po ranní mši svaté 
§Středa 8.9.2010 - svátek Narození výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní.

§Panny Marie. Každý pátek vyjma prvního pátku je 
§Neděle 12.9.2010 - 24. neděle v mezi- výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní          

dobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 s modlitbou Korunky k Božímu Milo-
česky. srdenství.

§ §Úterý 14.9.2010 - svátek Povýšení sva- První pátek v měsíci - litanie a zasvěce-
tého kříže. ní Božskému Srdci Ježíšovu.

§ §Středa 15.9.2010 - Slavnost Panny Mše svatá v Domově pro seniory na 
Marie Bolestné, poutní slavnost v naší Sosně je každý pátek v 15.30. Půl 
farnosti. hodiny před začátkem mše svaté je 

§ možno přistoupit ke svátosti smíření.Neděle 19.9.2010 - Slavnost Panny 
§Marie Bolestné, poutní slavnost; 6.30    M  še svatá v Nemocnici Sosna je 

a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky. sloužena každou sobotu v 15.30. Přede 
§ mší svatou příležitost ke svátosti Úterý 21.9.2010 - svátek sv. Matouše, 

smíření.apoštola a evangelisty.
§Neděle 26.9.2010 - Slavnost Výročí 

posvěcení farního kostela; 6.30 a 10.00 
polsky, 8.00 a 17.00 česky.

§Úterý 28.9.2010 - Slavnost sv. Václava, 
mučedníka, hlavního patrona českého 
národa.

§Středa 29.9.2010 - svátek sv. Michaela, 
Gabriela a Rafaela, archandělů.

§Pátek 1.10.2010 - první pátek v měsíci 
říjnu.

§Neděle 3.10.2010 - 27. neděle v mezi-
dobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 
polsky.

§Každou neděli půl hodiny před večerní 
mší svatou je adorace Nejsvětější 
Svátosti Oltářní a svátostné požehnání. 

§Poslední neděle v měsíci - Mariánské 
večeřadlo.

§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. - Každý čtvrtek po 
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most

23. neděle v mezidobí (5.9.)
1. čtení: Mdr 9,13-18; 2. čtení: Flm 9b-
10.12-17; Evangelium: Lk 14,25-33
Žalm: odp. Pane, tys nám býval útočištěm 
od pokolení do pokolení.
Ref. Panie, Ty zawsze byłeś nam 
ucieczką.

24. neděle v mezidobí (12.9.)
1. čtení: Ex 32,7-11.13-14; 2. čtení: 1 Tim 
1,12-17; Evangelium: Lk 15,1-32
Žalm: odp. Vstanu a půjdu k svému otci.
Ref. Wstanę i wrócę do mojego ojca.

Slavnost Panny Marie Bolestné (19.9.)
1. čtení: Žid, 5,7-9; Evangelium: J 19,25-
27 nebo Lk 2,33-35
Žalm: odp. Zachraň mě svou slitovností, 
Hospodine!
Ref. Wybaw mnie, Panie, w miłosierdziu 
swoim.

Slavnost Výročí posvěcení farního 
kostela (26.9.)
1. čtení: Iz 56,1,6-7; 2. čtení: Ef 2,19-22; 
Evangelium: Lk 19,1-10
Žalm: odp. Do domu Hospodinova s 
radostí půjdeme.
Ref. Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja.

27. neděle v mezidobí (3.10.)
1. čtení: Hab 1,2-3;2,2-4; 2. čtení: 2 Tim 
1,6-8.13-14; Evangelium: Lk 17,5-10
Žalm: odp. Kéž byste dnes uposlechli jeho 
hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!
Ref. Słysząc głos Pana, serc nie 
zatwardzajcie!

Pořad bohoslužeb v záříNedělní a sváteční
liturgie v září

Příští číslo MOSTu 

vyjde 3. října 2010. 

Příspěvky můžete zasílat

 do 22. 9. 2010

Nebeský Otče,
kladu před tebe celý dnešní den. Přináším ti 
v něm své modlitby, práce, radosti i utrpení 
ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši 
svaté neustále zpřítomňuje oběť sebe 
samého za záchranu světa.
Duch Svatý, který jej vedl, kéž je i mým 
průvodcem a vyzbrojí mne silou ke 
svědectví o tvé lásce.
To vše přináším jako svou nepatrnou oběť 
spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána 
a Matkou církve, zvláště na úmysly, které 
nám předkládá Svatý otec a naši biskupové 
na tento měsíc, aby …
1. Všeobecný úmysl: Aby hlásání Božího 
slova v méně rozvinutých oblastech světa 
obnovovalo srdce lidí a povzbuzovalo je k 
aktivní práci pro opravdový společenský 
pokrok.
2. Misijní úmysl: Abychom otevírali svá 
srdce lásce, a tak učinili konec četným 
válkám a konfliktům, jimiž stále krvácí náš 
svět.
3. Národní úmysl: Aby děti v našich školách 
byly nejen vzdělávány, ale i vychovávány k 
osvědčeným mravním hodnotám. 
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za 
nás!

Úmysly Apoštolátu 

modlitby – září 2010

Redakce neručí za jazykový sled jednotlivých 
mší svatých. Sledujte vývěsku v kostele!

Internetové stránky naší farnosti 

najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Program spotkań

Sobota, 11. 9. 2010 

Spotkanie Sympatyków Radio 

Maryja o godz. 14:30 w salce 

parafialnej.

Poniedziałek 27. 9. 2010 

Spotkanie z Pismem Świętym       

i Katechizmem o godz. 15:00 w 

salce parafialnej.

a


