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Gniew Moj¿esza



Dne 11.4.2013 probìhlo na Mìstském úøadì v Tøinci jednání ve vìci øešení dopravní situace 
u našeho kostela a zároveò mìstského høbitova, který náš kostel obklopuje. Níže pøedkládá-
me zápis z tohoto jednání. Doufejme, že rada mìsta a poté tøineètí zastupitelé, zejména 
z vládnoucí koalice, najdou odvahu odsouhlasit potøebné finanèní prostøedky.

Zápis z jednání ve vìci øešení dopravní situace u katolického kostela v Tøinci konaného 
na MìÚ Tøinec dne 11.04.2013

Pøítomní:

Mgr. František Vrubel - faráø
RNDr. Palkovská Vìra - starostka mìsta Tøince
Ing. Ivo Kantor - místostarosta mìsta
Mgr. Pavla Golasowská - zastupitelka mìsta
Ing. Michael Trojka - radní mìsta
Ing. Daniel Fojcik - vedoucí odboru investic
Mgr. Jana Gawlasová - vedoucí odboru ŽPaZ
Ing. Miriam Hronovská - vedoucí odboru dopravy

Na jednání bylo dohodnuto následující:

1) Pan Fojcik vysvìtlil dùvod uzavøení stávajícího parkovištì mìsta u smuteèní sínì - 
poškozená kanalizace a zároveò vysvìtlil zpùsob její opravy, jejíž realizace by mohla 
probìhnout v letošním roce do konce øíjna (v závislosti na prùbìhu výbìrového øízení). 
Realizace bude ale záviset na schválení potøebných finanèních prostøedkù (cca 2. mil. Kè) 
v zastupitelstvu mìsta. Po provedení opravy bude parkovištì opìt zprovoznìno. 
S pozemkem pod stávajícím provizorním parkovištìm se poèítá jako rezerva na další 
rozšíøení starého høbitova.

2) Pan Fojcik pøedstavil panu faráøi a všem zúèastnìným tøi varianty øešení výjezdu a vjezdu 
ke katolickému kostelu. První se týká pouze zmìny dopravního znaèení, druhá poèítá 
s vyosením pøíjezdové komunikace smìrem nahoru a s èásteènou rekultivací prostoru pod 
stávajícím pøíjezdem s tím, že by zde zùstal pouze chodník a poslední varianta s posunem 
opìrné zdi a èásteèného zmenšení stávajícího nového høbitova tak, aby se zde zlepšily 
rozhledové pomìry v køižovatce. Po diskuzi a vysvìtlení si režimu chodu kostela a smu-
teèní sínì byla všemi zúèastnìnými k dalšímu rozpracování urèena varianta druhá 
s vyosením pøíjezdové komunikace, kde se odhad nákladù na realizaci pohybuje ve výši 
cca 2 mil. Kè. Podmínkou realizace této varianty je však majetkoprávní vypoøádání 
pozemkù pøed stavbou s vlastníkem pozemku. V letošním roce odbor investic zadá 
zpracování projektové dokumentace na tento výjezd ve všech stupních, pokud na ni budou 
zastupitelstvem mìsta schváleny finanèní prostøedky (cca 300 tis. Kè).

3) Dále byl na jednání vznesen ze strany pana faráøe požadavek na rozšíøení jednosmìrné 
místní komunikace za farou na komunikaci obousmìrnou a to z dùvodu velmi kritické 
situace pøi soubìhu dvou pohøbù jak v kostele, tak ve smuteèní síni. Zároveò požádal 
o vybudování nového parkovištì a pøesunutí chodníku smìrem do farní zahrady. Po diskuzi 
bylo vedením mìsta pøislíbeno, že se v letošním roce rovnìž zpracuje projektová dokumen-
tace na náklady mìsta (cca 200 tis. Kè) ve všech stupních s podmínkou, že opìt musí 
napøed dojít k majetkoprávnímu vypoøádání pozemkù pod stavbou komunikace, parkovištì 
a chodníku.

4) Dále bylo dohodnuto, že realizace rozšíøení komunikace, vybudování parkovištì a pøesun 
chodníku a vybudování nového vjezdu a výjezdu od katolického kostela se nebudou 
realizovat souèasnì, ale že tyto stavby budou na sebe navazovat. Realizace bude ovšem 
záviset od schválení finanèních prostøedkù na tyto investièní akce v zastupitelstvu mìsta 
Tøince.

5) Na závìr jednání bylo dohodnuto, že na základì výše uvedeného jednání pan faráø osloví 
vlastníka pozemku - øímskokatolickou církev, za jakých podmínek by byli ochotni vypoøádat 
majetkoprávnì pozemky pod zmínìnými stavbami.

Zapsala: Hronovská
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Výzva k př ihláš kám do seminář e 

„Léto s bohoslovcem”: Jan Gajdušek 

Pohnuly se ledy?

Milí farníci, milá mládež i

Dopis Jež íš kovi
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Vzpomínáme 
a dě kujeme…

Ve ètvrtek 11. dubna odvolal Pán života ve 
vìku nedožitých 90 let z naší farnosti na 
vìènost našeho dlouholetého kostelníka a 
dlouholetého èlena kostelního sboru pana 
Antonína Cincialu. Kdo by si jej nepamatoval, 
jak den co den putoval ze svého rodinného 
domku na Terase do kostela, aby sloužil Pánu 
v jeho domì. A to nebylo mnohdy jen jednou, 
pøicházely pohøby, v sobotu svatby, pak zkouš-
ky sboru a on nikdy nechybìl a ani si nikdy 
nestýskal, nikdy neøekl, a� to dìlá nìkdo jiný. 
Vzpomínám si, jak se modlíval na kolenou 
v kapli Panny Marie, s jakou peèlivostí pøistu-
poval ke svaté zpovìdi… A Pán žehnal jeho 
dílu. Z jeho rodiny vyšla dvì pìkná, harmonic-
ká manželství, knìžské a øeholní povolání. 
Jistì pøi tom všem mìl i svoje lidské vrásky, 
jako má každý z nás.

Pøed dvìma lety Pán povolal na vìènost 
jeho manželku, i to pøijal s vírou a odevzdanos-
tí do vùle Boží a svùj pozemský život dokonal 
obklopen péèí a láskou svých dìtí a vnouèat, 
ale i modlitbou tìch, kdo jej znali, vážili si jej a 
mìli jej rádi. Vzpomínám si, jak už jako èlovìk 
pokroèilého vìku bral do rukou breviáø a modlil 
se jej, což mohla být v jeho vìku opravdu 
novinka. Nechybìl na setkání dìtí na Prašivé, 
pokud mu síly ještì staèily. Vlastnì v podstatì 
nikde nechybìl, èímž dával klidnì a tiše 
najevo, že jistì i jeho lidské tìlo stárne, ale 
duch je svìží. Touto cestou mu z celého srdce 
dìkuji za jeho službu a dobrý pøíklad, za jeho 
modlitby a jistì i dùkaz, že má-li èlovìk Pána 
Boha a jeho církev rád, mùže udìlat ke chvále 
Boží opravdu hodnì dobrého. A� mu Pán nyní 
svou vìènou láskou v hojnosti odplatí. R.I.P.

P. František

Poèet katolíkù poprvé pøekroèil hranici 1,2 
miliardy. V roce 2011 stoupl ve srovnání s pøed-
chozím rokem o 1,5 %, z 1,196 miliard na 1,214 
miliard. Svìtová poppulace stoupla za tutéž dobu 
o 1,23 %. Data uvádí Papežská roèenka na rok 
2013. Katolíkù je tedy 17,5 % svìtové populace. 
Poèet knìží stoupl zhruba o pìt tisíc. I v roce 
2011 pokraèoval trend stoupajícího poètu katolíkù 
a knìží v Africe a v Asii, zatímco v Evropì a 
Severní Americe stagnuje nebo klesá. V Africe 
stoupl poèet katolíkù o 4,3 %, tedy zøetelnì více 
než poèet obyvatel ? 2,3 %. Také v Asii je nárùst 
poètu katolíkù o 2 % rychlejší než rùst poètu 
obyvatel (1,2 %). Zatímco poèet knìží na tìchto 
kontinentech stoupl o 39,5 resp. 39,5 %, v Evro-
pì o 9 % poklesl. Témìø polovina katolíkù žije 
v Amerikách. V Evropì je jich 23,5 %, v Africe 
16 %, v Asii 10,9 % a v Oceánii 0,8 %. 

Zdroj: kathne 

Poèet katolíkù roste



Velehrad víry bez pohromy stojí…“ Kdo by zpìv, smích, žádná rozpustilost… Je možné, najevo svou suverenitu a zapomnìla, že Bùh 
neznal známou velehradskou píseò k oslavì že tolik takových lidí ještì žije na svìtì?“ nebývá posmíván ani vysokými státními 
svatých Cyrila a Metodìje! Rok se s rokem Pan arcibiskup si oddechl a jistì pocítil pøedstaviteli. Autor tìchto urážek možná 
sešel a my zase zaèínáme upírat pozornost velikou radost. Pøi sledování pøímého tušil, že se v budoucnu mùže stát preziden-
k posvátnému Velehradu. Letos je to upírání pøenosu posledního setkání ve Španìlsku tem republiky, ale nejspíš netušil, že po 
pozornosti ještì vzácnìjší, protože si pøipo- mi pøešel doslova mráz po zádech a pocítil dvaceti letech odejde z funkce jistì proto, že 
mínáme 1150 let od pøíchodu našich svatých jsem velikou radost i já, když Svatý Otec jeho mandát vypršel, ale pøitom bez úcty 
vìrozvìstù na Moravu. Význam jejich Benedikt XVI. ukonèil svùj veèerní projev národa… Pohrdlo se modlitbou, vysmálo se 
pøíchodu a díla není tøeba znovu zdùrazòo- trošku pøedèasnì, protože pøišel liják a více Božímu dílu (církev není lidským zøízením, i 
vat, je možné jen ve struènosti øíci, že jejich jak milion mladých zaèalo bouølivì dìkovat a když je tvoøena lidmi) a my dnes nejèastìji 
pøíchod a dílo tvoøí veliký a významný zdravit papeže. K mikrofonu pøistoupil kdosi slyšíme o krizi a jaksi nechceme pochopit, 
mezník v našich dìjinách. Položili základy z organizátorù a do tohoto radostného køiku že pøíèinou této krize stejnì jako všech krizí 
vzdìlanosti a kultury, které by nám mohl jen oznámil, že nyní bude vystavena Nejsvì- v dìjinách, je morální stav spoleènosti. Když 
nejeden národ závidìt. Jinou otázkou je, jak tìjší Svátost a zaène adorace. Po tomto se pøed mnoha lety mluvilo o roce 2000, 
se na tomto základu celé tisíciletí stavìlo, ohlášení se stalo nìco neèekaného: ten kolikpak to bylo až posvátnì fantastických 
nebo tøeba nestavìlo. V tomto roce jsme se milion mladých utichl jako na povel jako pøedstav, co vše v tomto roce bude…, kdo 
tìšili na návštìvu Svatého Otce na Vele- pìna. Tomu se øíká ukáznìnost, to se hned tušil, že se bude mluvit právì o nejrùznìjších 
hradì. Soubìh událostí ale zpùsobil, že tak nìkde taky nevidí! Ale to nejsou jen krizích, které budou doléhat a lidé se budou 
Svatý Otec letos nedorazí, ale jako výraz svìtová setkání mládeže, to jsou i pouti, k sobì chovat nejednou jako zvíøata… 
úcty, lásky a pozornosti posílá na velehrad- které se konají na rùzných místech svìta, to A v této situaci se sejdou køes�ané - a ne 
ské oslavy svého legáta. Když se o jubileu jsou slavnosti a generální audience na málo - a najednou slyšíme pøekvapený 
zaèínalo mluvit a plánovat jeho oslavy, Svatopetrském námìstí, to jsou slavnostní výkøik: „To nejsou lidé, to jsou andìlé, je 
mluvilo se o pozvání Svatého Otce na bohoslužby, to byl pohøeb bl. Jana Pavla II., vùbec možné, že takoví lidé ještì na svìtì 
Velehrad. To se ovšem nemohlo tušit, že to byla jeho beatifikace… Naše media žijí?“ To není možné, to je jisté, odkudpak by 
dojde ke zmìnì na Petrovì Stolci a po veli- o tìchto vìcech moc neinformují a tak se se tady tedy vzali?
kém papeži Benediktu XVI. nastoupí papež zdá díky jim, že na svìtì se dìjí jen podrazy, Letošní oslavy sv. Cyrila a Metodìje 
František. Hned na poèátku svého pontifiká- vraždy, krádeže, únosy a zloèiny. A náš prožíváme v Roce víry. Neèekejme na 
tu se zaèaly množit pozvánky do rùzných èlovìk je tím vším tak ovlivnìn, že pøinesou- pokyny z parlamentu èi z médií, abychom 
zemí svìta vèetnì naší vlasti. Nakonec li media nìjaké jobovy zvìsti, nikdo se na nic byli vìrni svým køestním závazkùm, aby-
papež rozhodl, že odcestuje letos jen na neptá, ale všichni vìøí a všichni se spoleènì chom podle svého køestního slibu vychová-
svìtové setkání mládeže do Brazílie. A to je pohoršují, zuøí a nadávají. Mluví-li církev vali dìti ve víøe. To jsme pro svoje vlastní 
vlastnì dobøe, protože svìtová setkání o Bohu a Božích hodnotách, jako na povel dobro slíbili pøed Bohem samým. Pamatuj-
mládeže, dílo bl. Jana Pavla II. jsou velmi slyšíme: tomu nevìøím, dokažte! Media me, že v køestním slibu jsme pronesli slova, 
významnou tradicí. Mládí, a� chceme, nebo pøinesou nìjakou jobovku a nikdo neøíká, že že se zøíkáme ducha zla a to platí jistì i ve 
nechceme, je budoucností svìta i církve. tomu nevìøí, nikdo neøíká: dokažte. Prostì to vztahu ke všemu pùsobení zla tøeba i skrze 
Mladí se uèí setkávat, vést spolu dialog, bylo v televizi èi novinách, tak je to pravda. media. Je tøeba se tohoto zla zøíkat, ne je 
modlit se, oslavovat Boha, èerpat duchovní No, a protože s jídlem roste chu�, tak proè hltat a vytváøet virtuální trumfy proti Bohu a 
sílu, uèit se poznávat skuteèné hodnoty. Za svìt neinfikovat zlem a skandály dále. církvi. Tyto trumfy se s koneènou platností 
celou historii tìchto setkání vidíme nejen Úsmìvnou vìcí je, když si nìkdo po tøiceti obrátí proti jejich tvùrcùm i vyznavaèùm. 
nárùst poètu úèastníkù z celého svìta, ale i letech vzpomene, že jej kdosi kdesi Kdy? Až se podle evangelia naplní èas. 
jednu dùležitou vìc: mladí se ve své víøe obtìžoval (spíše si nevzpomnìl?) a zlem Pøíklad máme: dnešní zlo se pøipravovalo 
dokážou setkávat, aniž by vnímali rozdíly infikovaný ètenáø èi posluchaè se hned v èase, kdy se vnucovalo ve školách, že 
národností, barvy pleti, kultury, prostì zaène distancovat od Boha, od církve a žádný Bùh není, že ho vìda nedokázala 
vytváøejí nádhernou jednotu a nezanechají ukazuje jasnì, jak lehce je zmanipulovatel- (jako by byla vìda vševìdoucí a Bùh loutkou 
po sobì rozbité stadiony èi jakékoliv jiné ný… Inu, nemá to ten Zlý s námi moc tìžké. z umìlé hmoty…), Desatero je pøekonané, 
škody. Vzpomínám si na vyprávìní olo- K letošním velehradským oslavám se pojí knìží jsou lháøi atd.
mouckého arcibiskupa Jana Graubnera na jedno výroèí. Pøed dvaceti lety, po nabytí No a až to dozrálo, tak v plnosti pøítomné-
setkání v Èenstochové. Po ukonèení tohoto svobody, biskupové právì na velehradské ho èasu sklízíme plody a naivnì si myslíme, 
setkání a pøed návratem do vlasti, se zastavil pouti se modlili s místní církví za náš národ že novodobý pohanský ateismus nás z toho 
pan arcibiskup v jednom obchodì a tam a svìøovali jej ochranì Panny Marie. To mùže vytáhnout. On to sice slibuje, ale jaksi 
slyšel velmi hlasité svìdectví kohosi z pøí- tehdy velmi popudilo tehdejšího premiéra zapomnìl ukázat, jak toho pomyslného nebe 
tomných: „To snad nejsou ani lidé…“ Ulekl Klause a další velièiny. Co si to prý ta církev na zemi chce dosáhnout. Zaèali jsme 
se pan arcibiskup, co se asi stalo, ale ten, vùbec dovolila? Takhle manipulovat s náro- velehradskou písní, tou taky mùžeme tuto 
kdo to velmi hlasitì vyslovil, otoèil se k panu dem, který je prý z vìtší èásti ateistický? úvahu uzavøít: „Nezhyne rod, jež vìøit 
arcibiskupovi a pokraèovat: „… to jsou A pak padl snad o rok pozdìji onen památný neustane, dìdictví Otcù zachovej nám 
andìlé! Jen se podívejte: nikde žádné smetí, výrok téhož pøedstavitele, že církev je pro Pane.”

    P. Františeknic rozbitého, žádná rvaèka, ale radost, nìj nìco jako spolek turistù… Moc dávala 
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„Mohutné sídlo Svatopluka kleslo,
Rok Eucharistie

Gratulace

*  *  *

*  *  *



V pøedveèer Slavnosti Seslání Ducha pøíbuzné spolupracovníky, … A zde se právì a svátostnému požehnání. Poté ještì mládež 
Svatého, kterou se uzavírá doba velikonoèní, otevírá prostor pro vanutí Svatého Ducha – ne zazpívala nìkolik písní a naplnìní Božím 
jsme se po veèerní vigilijní mši svaté sešli pøed vichr, oheò bouøi, jak jsme slyšeli v jednom ze pokojem jsme putovali do svých domovù.
farním kostelem, abychom zaèali modlitební ètení – ale právì pro Jeho tichý vánek, ve GLORIA PATRI ET FILIO ET SPIRITUI 
bdìní. Do kostela jsme vstoupili spoleènì kterém se nachází Bùh. Ovšem my sami SANCTO, SICUT ERAT IN PRINCIPIO ET 
s O. Adrianem, který nesl rozžehnutý paškál, musíme o to stát, musíme se aktivnì na toto NUNC ET SEMPER ET IN SAECULA 
my jsme v rukou drželi malou svíci a rudou vanutí otevøít a plnì se mu vydat… SAECULORUM! AMEN.
rùži. Za zpìvu svatodušního hymnu z 9. století Závìr svatodušního bdìní patøil úryvku 
„Veni Creator Spiritus“, jehož autorem je z Evangelia, kratièké promluvì O. Adriana SJK 
Rabanus Maurus, jsme došli k oltáøi. Zde jsme 
poklekli pøed svátostným Kristem a v litanii ke 
všem svatým jsme prosili svìtce a svìtice 
o pøímluvu k Duchu Svatému, o pomoc, sílu, 
pokoj a mír, o dary Svatého Ducha. V pìti 
blocích, - z nichž každý se skládal z pøeètení 
úryvku z Písma svatého, zpìvu žalmu, 
modlitby desátku rùžence svìtla, písnì, pro-
seb, díkù èi chval a další písnì, se do slavení 
vigilie zapojila jednotlivá farní spoleèenství – 
senioøi, ženy, mládež, ministranti a muži. 
Poslední desátek jsme se pokusili pronést 
latinsky – v mateøském jazyce Církve. Je tøeba 
podotknout, že každá skupinka se k tomuto 
slavení peèlivì pøipravila, stejnì tak i mládež 
s písnìmi a kytarovým doprovodem. Nakonec 
bylo tomu tak i v pøedešlých letech a nikdo 
nemohl nabýt dojmu, že je to ponecháno 
pouze na Duchu Svatém, aby si veèerní bdìní 
vedl sám, bez našeho aktivního pøispìní. Jistì 
– On byl s námi, uprostøed nás – a velice nás 
obohatil a stále obohacuje. V onu sobotu jsem 
mìl nádherný pocit míru, klidu pokoje a vìøím, 
že to tak cítili všichni kolem mì. Ale pøes 
všechnu tu pohodu a klid se mi stále do mysli 
vtírala jedna myšlenka: „Jak dlouho ještì? Jak 
dlouho budeme moci nerušenì slavit liturgii, 
aniž bychom se museli bát – výsmìchu, 
propouštìní ze zamìstnání, veøejných profa-
nací a dokonce i fyzických útokù?“ Myslel jsem 
samozøejmì na sestry a bratry v Kristu v tìch 
nejvíce exponovaných zemích – Blízký vý-
chod, Afrika, Indie… Ale zprávy napø. z Fran-
cie, ale i jiných evropských zamí zaèínají být 
hrozivé – zapalování kostelù, profanování 
Nejsvìtìjší Svátosti, fyzické útoky na pokojná 
shromáždìní Kristových vyznavaèù, a to vše 
za tichého souhlasu policie i zodpovìdných 
politikù. Ano, vím, „budete tupeni a pronásle-
dováni pro moje Jméno, øíká Pán“ - a když trpí 
køes�ané tøeba v Sýrii, Egyptì, arabských 
zemích, proè bychom utrpení mìli být ušetøeni 
právì my? Nakonec všechna ta zloba a ne-
návist svìdèí o tom, že Církev je Boží dílo. 
Dìkujme tedy Pánu za každý den, každou 
chvíli, kdy mùžeme ještì veøejnì vyznat svoji 
víru, a� už hlaholem zvonù, eucharistickými 
prùvody, pìšími poutìmi, oslavou farních 
patronù setkáním na farní zahradì atd. 
V sobotu o vigilii Ducha Svatého nás v kostele 
nebylo málo, ale myslím si, že hodnì z nás, 
katolíkù, hroznì zpohodlnìlo a také neumí 
zapálit pro víru tøeba svoje dìti, blízké, 

4

Rodina Neposkvrnìné
Prosím všechny èleny Rodiny 

Neposkvrnìné o nahlášení obìtova-
ných dnù za celý rok 2011 do Duchov-
ní kytice pro Svatého Otce. Napište 
poèet darovaných dnù s vaším jmé-
nem,  adresou a odevzdat to mùžete 
do sakristie nebo pøímo mnì do 20. 
záøí. Moc bych prosila, aby se pøihlási-
li i ostatní, které dosud v seznamu 
nemám. Zatím je nahlášeno jen 20 
dosavadních èlenù Rodiny Neposkvr-
nìné a 5 nových. U paní Kröhnové 
bylo v seznamu pøes 90 èlenù, jak mi 
v dopise sdìlila paní Vystrèilová 
z Bánova, která toto spoleèenství vede. 
Také píše, pokud by mìl nìkdo zájem 
dìlat „patrona“ jednomu z novoknìží 
vysvìcených v roce 2012, mùže se 
pøihlásit. „Patroni“ se pak za svého 
novoknìze modlí a obìtují celý svùj 
život. 

Všem Pán Bùh zapla�
Anna Šišková  

*  *  *

To potě š í…

Výlet dìtské scholy za P. Romanem Macurou 
Svatodušní modlitební bdìní

?

HUMOR

MOST 234/XX

Rycerstwo Niepokalanej –  Ś wię ty Maksymilian Maria Kolbe

*  *  *

*  *  *

Køes�anství nejpoèetnìjší 
náboženství na svìtì 

Hitler by koukal

Zprávy zlé i dobré…

Velké vodní øádìní

Př íprava dě tí 
k 1. svatému př ijímání

P. Petr Prokop Siostrzonek, př evor bř evnoského kláš tera
Jak se mají, co dě lají: 

Milí č tenář i MOSTu, 

Tátové a mámy?
Je to pár dní, co Francie odsouhlasila prý tolerantní, tak to pøece té menšinì 

sòatky homosexuálních párù a možnost nemùžeme upírat. 
adoptovat si dìti. Slyšíme, že na to mají Pøi jedné diskusi o adopci dìtí homo-
právo. Zùstává otázkou, na co vše má sexuálními páry se pøítomní vyjadøovali, jak 
èlovìk právo a kde bere tu jistotu a kde nám je to fajn, opìt padaly argumenty, že je to 
zùstává právo dítìte? Podle Úmluvy lepší, než ústavní výchova, až se jeden 
o právech dítìte má dítì právo na péèi známý knìz zeptal: „A kdo z vás zde 
rodièù, tj. matky a otce. Ale práva dítìte pøítomných by chtìl, abyste byli jako dìti 
v tomto pøípadì jsou až na posledním místì, vychováváni dvìma chlapy nebo dvìmi 
vždy� je tøeba uspokojit potøeby menšiny, ženami?“ Nezvedla se ani jedna ruka….. 
která byla tak dlouho utlaèována a proto se Jsme chytøí, když rozhodujeme o druhých, 
zde argumentuje tím, že je to pro dítì ale nezapomeòme, že dìti jsou naše 
výhodnìjší, než ústavní výchova. Mám za budoucnost, naše pøíští generace a co do 
to, že pro dítì není dobré ani jedno ani nich vložíme, to se nám vrátí. Spíš než nad 
druhé. Ústavní výchova je zde proto, že adopcemi dìtí homosexuálními páry 
rodina selhala a dítì nemá kde být. Není to bychom se mìli zamyslet nad tím, jak vrátit 
ideální, a proto se dìtem v ústavech hledá rodinì její místo ve spoleènosti, aby nebyla 
vhodná rodina, aby mohly dìti žít v pìs- nìèím, co se dnes už „nenosí“, ale aby byla 
tounské péèi nebo aby mohly být adopto- místem bezpeèí, dùvìry a místem pøedávání 
vány, ale co možná nejlépe do úplné rodiny, opravdové víry, která bude stát na 
kde je matka a otec. Dva muži a dvì ženy opravdové lásce, která nehledá jen svá 
nebudou nikdy matka a otec a dítìti nikdy práva a výhody, ale vede k obdarování a 
neposkytnou model úplné rodiny. Role radostnému sebeobìtování.
matky a role otce je nezastupitelná 

Pavla Golasowskáa z historie to všichni víme, ale chceme být 



Zaèátkem kvìtna jsme v rámci rodinného nebyly. Do toho všeho zaèalo nepøíjemnì 
výletu prošli dvì evropské metropole. mrholit. Byli jsme docela bezradní… Najed-
V jedné z nich, v Londýnì, jsme kromì nou, kde se vzal, tu se vzal, nìjaký mladý 
mnoha bìžných turistických zážitkù prožili i muž, jen tak v kra�asech a trièku, bìžec, 
jeden nevšední zážitek, se kterým bychom který si asi dával svou veèerní dávku joggin-
se s vámi rádi podìlili. Po celodenním gu. Pøibìhl k nám, a aniž jsme ho staèili 
pochodování po londýnských pamìtihodnos- o cokoliv požádat, sám se zeptal „May I help 
tech a známých místech jsme se veèer, you?“, aneb „Mohu Vám nìjak pomoci?“ 
kolem deváté, zastavili na rušné Oxford Rychle jsme mu vysvìtlili, co máme za 
Street na veèeøi. Naši známí již šli do hotelu, problém a jaký hotel hledáme. Neznámý 
o kterém jsme vìdìli, jak se jmenuje a kde bìžec nás poslal do tmavé ulièky a øekl: 
je. Mezitím se ale zcela setmìlo a když jsme „Urèitì ten hotel najdete“. Usmál se na nás 
se vydali po veèeøi smìr hotel, znejistìli a bìžel dál. Za 15 vteøin bylo po všem, zase 
jsme, kam vlastnì odboèit a jak se dostat jsme sami stáli v dešti na ulici… Vydali jsme 
„domù“. Zpoèátku „jasná cesta“ se zaèala se tedy smìrem, který nám neznámý muž 
jevit nejasnou, a tak jsme po dlouhých doporuèil. A opravdu. Po nìkolika minutách 
minutách pochodování jen s mapou v ruce jsme došli na nám již známou ulici, která nás 
(navigace v mobilech nìjak neudávala dovedla k hotelu. Byli jsme doma. Všichni tøi 
správný smìr…) kolem jedenácté v noci jsme mìli pocit, že jsme potkali andìla. Na 
zjistili, že jsme se asi ztratili nìkde propoceném trièku mìl španìlsky napsáno 
v osmimiliónovém velkomìstì, nìkde ve nìco jako „Jsem jezuitský misionáø“. Vìøíte 
ètvrti Bloomsbury…. Ale kde? Najednou byly v Andìly? My ano. Byl to zvláštní, krásný 
na ulicích jen øítící se auta, blikající veèer. Stále máme toho mladíka pøed oèima 
semafory, ale žádní lidé. Tak jsme tam stáli a klademe si otázku, jestli i my jsme nìkdy 
po lampou, toèili mapou, bìhali po ulicích, andìlem pro ty druhé. Tøeba jen v malých, 
ve snaze zjistit, jak se jmenují, ale jako bezvýznamných situacích.
naschvál názvy ulici zrovna „na oné stranì“ VIM
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Ministranti v novém

„ Abychom se nepropadli do Západního Ně mecka“
Jak jsme potkali andě la 

KOZUBOVÁ 2012

*  *  *

Charita Tř inec 
2011 –  2012

MOST 234/XX

Jak jsem se 
v roce 2003 mýlil

Práce v naší farnosti 

pokraèují

(pokraèování na str. 6)

*  *  *

Zprávy z „ Domeč ku“
I v letošním roce si mùžete v „Domeèku“ vybrat 
z bohaté nabídky kalendáøù na rok 2013. Prodej 
kalendáøù pøedstavuje pro nakladatelství, která 
bìhem roku vydávají køes�anskou literaturu, 
finanèní vzpruhu a možná jedinou možnost jak 
získat peníze na další provoz. Pøijïte si vybrat 
z tìchto titulù: 

Stolní kalendáøe:
Katolický kalendáø, nakladatelství Vyšehrad, 

59 Kè
Kalendáø s texty sv. Jana od Køíže, 
nakladatelství CESTA, Proglas, Noe, 57 Kè
Dìdictví otcù, Karmelitánské nakladatelství, 

59 Kè 
Malá poselství, Karmelitánské nakladatelství, 

59 Kè
Poutní místa, nakladatelství Sypták, 59 Kè
S dùvìrou v Boží milosrdenství, 
nakladatelství Sypták, 59 Kè
Jihoèeská Madona, nakladatelství Cor Jesu, 

59 Kè

Nástìnné kalendáøe:
Katolický kalendáø, nakladatelství Econing, 49 Kè
Katolický kalendáø, nakladatelství Cor Jesu, 

49 Kè

Cyrilometodìjský kalendáø na ètení – 
nakladatelství Katolický týdeník, 85 Kè

*  *  *

*  *  *

STALO SE V ROCE 2012

Kdy: sobota 22. 6. 2013 
Odjezd: v 7. hod ráno od 1. ZŠ
Cena: 250 Kè dospìlý a 200 Kè dítì, pro 

víceèlennou rodinu se budu snažit 
zajistit slevu.

 Jedná se o pou� „Podwórkowych kó³ek 
ró¿añcowych“, kde se setkávají dìti z rùzných 
koutù svìta. Pro naše dìti je pøipravený program 
v autobuse formou kvízù a hádanek. Na 
parkovišti si zahrajeme na „lajdy“. V Czestochové 
je program vždy pøichystaný a ukonèený mší 
svatou pod širým nebem. Každá rodina si mùže 
udìlat program podle sebe. V pøípadì, že by jelo 
dítì samo, musí mít platný cestovní doklad.

Motto letošního setkání je „Vìøím v Tebe, Bože 
živý“. Mùžete tuto pou� darovat dítìti k prvnímu 
svatému pøijímáni jako podìkování.
Nebojte se vyrazit s námi. Panna Maria na nás 
èeká.

Kdyby nìkdo chtìl tuto pou� podpoøit finanènì, 
budeme moc rádi. Pøihlásit se mùžete sms 
zprávou nebo e-mailem. Tel: 605 325 749, 
S.Krezelokova@seznam.cz

Na všechny se moc tìší Silva

*  *  *

*  *  *

„Vdìènost nám otevírá oèi, uèí úctì, tvoøí 
vztahy, zbavuje smutku, naplòuje úžasem 
a radostí. Vdìènost èiní èlovìka lidštìjším.“

Milí farníci a ètenáøi MOSTu!
Když jsme letos zaèali pøipravovat naši tradièní 

farní akci Misijní koláè, øíkali jsme si, zda letos 
vybereme dostatek financí, abychom mohli opìt 
zaplatit naše adoptované dìti. Víme, že doba je 
tìžká, co se týká financí a hluboko do kapsy mají 
jak rodiny s dìtmi, tak i senioøi. Ale peníze pro 
adoptované dìti potøebujeme a tak jsme zaèali jako 
každý rok oslovováním sponzorù, abychom mìli 
peníze na nákup potøebných potravin. Sponzoøi 
dali, co mohli a my tak mohli nakoupit vše potøebné 
na naše peèení. Vzhledem k našemu sortimentu, 
který tvoøí koláèe, linecké tyèinky a kremrole jsme si 
trochu rozdìlili, co kdo upeèe a pak jsme se už dali 
do práce. Pøi všech pøípravách a peèení jsem si 
uvìdomila, kolik lidí je do akce zapojeno, lidí, kteøí 
tzv. „nejsou vidìt.“ Bylo fajn dostat sms-ku napø. 
„mám 70 vajec, kdy je mám donést?“… a 
pokraèování „kdybys potøebovala pomoct, dej 
vìdìt.“ Bylo prima si objednat 10 kg marmelády 
a pak se dozvìdìt, že je to sponzorský dar nebo 
dostat nìkolik kg oøechù, abychom pak napekli ty 
oøechové koláèky, po nichž se letos opìt zaprášilo. 
Bylo pøíjemné zjistit, že byl takový zájem o naše 
velké sobotní peèení, kde se peèou koláèe z 22 kg 
mouky, že jsem musela zájemce s lítostí odmítat, 
nebo� bychom se do naší kuchynì už nevešli….
A tak bych mohla pokraèovat dál až po ty, kdo nám 
pøišli pomoci rozdávat a neváhali jít pìšky ráno 
z domu více než pùl hodiny ve více než 
10 stupòovém mrazu nebo nechávali hlídat dìti 
další rodinì nebo pøišli, pøestože se ještì mìli léèit. 
Samozøejmì díky patøí tìm, kdo pøispìli do kasièek 
a také kdo mi pomohli to vše doma a pak v salce po 
rozdávání uklidit a v neposlední øadì všem, kdo na 
nás pamatovali v modlitbì za zdárný prùbìh naší 
akce.

Dnes jsme koláè rozdali, vybrali jsme 58 120,- 
Kè a teï už zbývá jen poslat peníze tam, kam patøí. 
A tak teï sedím a myslím s vdìèností na všechny 
ty, kdo pøiložili ruku a srdce k našemu spoleènému 
farnímu dílu. Ještì jednou dìkuji všem za naši 
spoleènou akci, ze které budou mít užitek dìti na 
Ukrajinì, na Haiti, v Kongu a Indii. Dìkuji také 
jménem Otce Mariána Kuffy, kam opìt dáme zbytek 
darovaných financí. 

Za organizátory akce Pavla Golasowská

Misijní koláè 2013

ABRAXAS

Vìèné slovo se stalo tìlem.

Èíslo však nepøítelem.
Abraxas, protivník Krista
past svoji chystá
lidskému rodu
v èíselném kódu.

Gnostici po staletí
jeho jméno v èísle svìtí
v touze ovládnout svìt
a on dal jim odpovìï.

Jméno, a� stane se èíslem
a èíslo jménem
tímto šémem
oznaète všechno stvoøení
jak Adam v ráji.

Skrze magii nuly a jednièky
klanìt se mu bude svìt celièký
jak zlatému teleti.

Ta èerná krychle je naše prokletí
i když ve tmì svítí jak „modré z 
nebe“
však tma zùstane v tebe.

Abraxas – bùh èíslo
touží vládnout svìtu.
Chceš být jeho?
Klanìj se internetu a používej QR 
kód
tak v goléma zmìní se lidský rod.

Pøemýšlejme.
Co nám ïábel skrze jablko v síti
dává?
V paøátu má kostku èi krychli
prostì… èerná káaba.

Tak staví všeobjímající digitální
Šalamounùv chrám.

Spíš trùn antikrista
jenž èeká, až pøijde…
jeho pán.

AVE

Rudinec Stanislav

Farní letní tábor
Jak jsme již informovali, plánujeme letos farní tábor. Tábor se uskuteèní v termínu 

od 17.8. do 24.8.2013 v Návsí - Jasení. Chtìli bychom poprosit všechny rodièe, kteøí 

mají o tento tábor zájem, aby pøišli v nedìli dne 23.6.2013 mezi 9. a 10. hodinou do 

salky na faøe, kde zaplatí tábor a obdrží více informací. Jestli má nìkdo zájem, jsou 

ještì volná místa. S velkou prosbou se obracíme na vás, milí farníci, o jakoukoliv 

finanèní pomoc. Víme, že mnoho rodin je ve složité finanèní situaci a nechceme cenu 

tábora pro dìti zvyšovat, chceme, aby jelo co nejvíce dìtí, i z víceèlenných rodin. 

Chtìla bych moc podìkovat jedné farnici, která mi nedávno pøedala finanèní dar pro 

dìti. Velice si toho vážím. Pán Bùh zapla�. 

Na všechny se tìší Silva, Kivi a tøinecká mládež.  

KDE JSOU DVA NEBO TØI ANEB CESTA DVOU BRATØI

Kdy: 1.7.2013
Kde: Prašivá
V kolik: 8.30 hod. od 1. ZŠ pod kostelem
Program: rozhovor s Otcem biskupem, mše svatá a potom 
výstup nahoru a na hoøe hra formou stanoviš�
Návrat kolem: 16. hod.

Dìti tøeba pøihlásit v zákristii nebo farní tetì.  Silva

Práš ivá 2013



Jestlipak si vzpomenete, jaká slova odevzdat Bohu všechny naše slabosti a on 
pøedcházejí dnešnímu úryvku o odpuštìní nám dává své odpuštìní, nový zaèátek.  
høíchù? Když si je vybavíte, zjistíte, že Zpytování svìdomí pøed svátostí smíøení 
vyznání víry opravdu není „poskládáno“ nám pomáhá se zastavit a zamyslet se 
náhodnì, ale pod dokonalým Božím nejen nad tím, co jsme zlého provedli, ale i 
vedením tak, že jednotlivé èásti na sebe nad tím, co se nám daøí a co dobrého jsme 
navazují. Mluví se totiž nejprve o Duchu vykonali a za to mùžeme dìkovat. Když se 
svatém, pak o svaté církvi, spoleèenství tak podíváme na svùj život, mùžeme si 
svatých a teï pøichází na øadu odpuštìní srovnat smìr, kterým jdeme a s èistým 
høíchù. Porovnejte to s tím, co øekl Pán svìdomím a Božím požehnáním znova 
Ježíš apoštolùm: „Pøijmìte Ducha svatého! 

vykroèit na cestu dobra. 
Komu høíchy odpustíte, tomu jsou odpuštì-
ny, komu je neodpustíte, tomu odpuštìny A co èeká naše smrtelné tìlo? Vìøíme, že 
nejsou.“ (Jan 20,22-23) Takže vidíte, že tak jako Ježíš vstal z mrtvých a žije na vìky, 
naše høíchy nám mohou být odpuštìny jen tak i my budeme s ním vzkøíšeni v poslední 
díky pùsobení Ducha svatého a to prostøed- den.  Jak ale dojde ke vzkøíšení? Co se 
nictvím církve, tedy pøesnìji knìží. Boží moc stane s tìlem, které tlí v hrobì? Na tyto 
odpouštìt høíchy je jim pøedávána pøi a mnoho jiných otázek nemáme lepší 
knìžském svìcení. odpovìï, než jak to vyjádøil svatý Pavel. Do 

prázdných políèek doplò vždy tøetí písmeno Je to další dùkaz toho, jak velmi nás Pán 
obrázku, který je oznaèen daným èíslem. Bùh miluje, když nám dává tuto možnost 
Dozvíš se, co svatý Pavel napsal o vìèném oèistit svá srdce nejprve pøi køtu a pozdìji ve 

svátosti smíøení. Tam mùžeme skrze knìze životì køes�anùm do Korinta (1 Kor 2,9).

Tím naše pøemýšlení o vyznání víry 

konèí. Myslím, že nejlepším zakonèením 

bude se jej spoleènì pomodlit. Nevím jak 

vy, ale já jsem mìla dost dlouho problém 

si tuto dlouhou modlitbu zapamatovat. 

Doufám, že po tom, co jsme si v ubìhlých 

mìsících povídali, se vám bude pamato-

vat aspoò o trošku lépe. Pro jistotu 

pøikládám celý text, a� jej nemusíte pracnì 

hledat. Taky doufám, že vám bude zase 

o trošièku bližší to, co vlastnì tímto vyzná-

ním øíkáme. Naše víra, to je víra v Boha, 

který nás tolik miluje. Vždy� náš Bùh je 

láska. A� je vám víra v Nìj vždycky 

nejdražším pokladem a nejvìtší radostí.

Vìøím v Boha, Otce všemohoucího,

Stvoøitele nebe i zemì.

I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, 

Pána našeho;

jenž se poèal z Ducha Svatého,

narodil se z Marie Panny,

trpìl pod Ponciem Pilátem,

ukøižován umøel i pohøben jest;

sestoupil do pekel,

tøetího dne vstal z mrtvých;

vstoupil na nebesa,

sedí po pravici Boha, Otce všemo-

houcího;

odtud pøijde soudit živé i mrtvé.

Vìøím v Ducha Svatého,

svatou církev obecnou,

spoleèenství svatých,

odpuštìní høíchù,

vzkøíšení tìla a život vìèný.

Amen.

JSEM ANIMÁTOR, AL

O kř íž i u kostela  

Cesta zamyš lení

Ekonomické okénko: Ploty a tak rů zně    

20. rocznica powstania Radia Maryja

Pìší køížová cesta

Buïme solí zemì ...
(pokraèování ze str. 5)
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Panna Maria Královna

Vyznání víry – 3. èást

VYZNÁNÍ VÍRY –  8. Č ÁST

Chtìli bychom pozvat všechny dìti na den dìtí, který se bude konat dne 1. 6. 2013 
od 14.00 hod. v prostorách farní zahrady. Pro dìti budou pøipravené hry, olympiáda a možná 
pøekvapení. V 17.00 hod. bude mše svatá a po mši svaté táborák. Akce je pro všechny dìti 
z naší farnosti a pro dìti, které letos pøistoupí k 1. svatému pøijímání je to takové symbolické 
ukonèení pøípravy, kdy se ještì sejdou všichni a budou se moci spolu vyøádit, povykládat si 
a prožít pìkný den.

Sebou: pití, chleba a párek

Obracím se s prosbou -  kdyby nìkdo chtìl nìco upéct, darovat bonbóny nebo nìjakou 
korunku, budeme moc rádi.

Na všechny se tìší farní teta Silva a tøinecká mládež

DEN DĚ TÍ

 Vìøím v odpuštìní høíchù, vzkøíšení tìla a život vìèný.

Pě š í Kř íž ová cesta 
pro dě ti

Chtìla bych pozvat všechny, kdo se s námi 
chtìjí pomodlit Køížovou cestu tak trochu jinak 
a vydat se pìšky, cestou se zastavit a 
pøipomenout si, kolik toho za nás Pán Ježíš 
musel obìtovat. Srdeènì zveme dìti a 
každého, kdo chce nìco obìtovat pro druhé.

Pìší Køížová cesta se koná v nedìli 10. bøezna 
2013, sraz je v 15.15 hodin u zákristie. 
Pùjdeme tak jako loni do kaplièky na Osùvky. 
Sebou vezmìte prosím rùženec, teplé 
obleèení. Nemìjme strach vyjít a ukázat lidem 
Boží pravdu.

Na všechny se moc tìší Silva.

Dìtskou stránku pøipravují Lucka a Eva

Test znalostí Øetìzovka -  co nás Duchu Svatému 
nejlépe otevírá?1. Událost seslání Ducha Svatého je 

popsána Poslední písmeno prvního slova je zároveò 
prvním písmenem slova následujícího. a) v evangeliu sv. Jana
Tajenku pøeèteš ve smìru èísel ve vyteèko-b) ve Skutcích apoštolù
vaných políèkách. c) v 3. knize Mojžíšovì
1-2 Ježíšova matka 2. Duch Svatý byl uèedníkùm seslán
2-3 Ježíšùv uèedník (obecnì) a) pøed Ježíšovou smrtí na køíži
3-4 tøetí evangelista b) padesát dní po Velikonocích
4-5 první køes�anský muèedník c) pøi Ježíšovì nanebevstoupení
5-6 den Pánì 3. Seslání Ducha Svatého apoštolùm se 
6-7 první žena v Bibli událo v mìstì
7-8 Boží posel a) Jeruzalémì
8-9 svátky seslání Ducha Svatého b) Soluni
9-10 zemì, kam uprchla Sv. Rodina pøed c) Korintu

Herodem 4. První køes�ané byli
10-11 hora Ježíšova promìnìní a) jedno srdce a jedna mysl
11-12 neporušená zahrada Adama a Evy b) samá ruka, samá noha
12-1 mìsto, kde byl apoštolùm seslán c) kam vítr, tam pláš�

Duch Svatý 5. Pùsobí Duch Svatý i dnes?
a) bohužel, už ne
b) samozøejmì, pùsobí stále
c) ano, ale jen zøídka

AKCE PRO DĚ TI
  8.5.2013 Kozubová
  1.6.2013 Den dìtí
22.6.2013 Czêstochowa - pokud se naplní 

autobus
  1.7.2013 Prašivá
17.8.2013 - 24.8.2013 farní tábor

Na všechny se tìší Silva

Správné odpovìdi: 1b 2b 3a 4a 5b

Inspiraci k výkladu vyznání víry jsme èerpaly 
z http://brno.biskupstvi.cz/kc/vestnik.html
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POUTĚ  V ROCE 2012

*  *  *

Sbírky 
na mimofarní úèely

Každoroènì nìkolikrát do roka jsou 
ohlašovány sbírky na mimofarní úèely.

Je tomu tak v celé diecézi i celé církvi. 
Pro letošní rok jsou v naší ostravsko-
opavské diecézi vyhlášeny tyto sbírky:

19.2. Sbírka „Svatopetrský haléø“

11.3. Sbírka na potøeby diecéze

8.4. Sbírka na knìžský semináø 
a bohoslovce

6.5. Sbírka na TV NOE

27.5. Sbírka na Diecézní Charitu

16.9. Sbírka na církevní školy

21.10. Sbírka na misie

18.11. Sbírka na tisk Bible pro misijní 
kraje

9.12. Sbírka na potøeby diecéze

*  *  *
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ŘÁD NEJMENŠ ÍCH BRATŘÍ SV. FRANTIŠ KA Z PAULY –  PAULÁNI

Pou� do Czêstochové

Chtìla bych 
pozvat všechny 
rodiny, dìti a 
každého, kdo chce prožít nádher-
nou sobotu 
v Czêstochové.

Kdy: sobota 23.6.2012

Cena: 250 Kè dospìlý
200 Kè dítì

Odjezd: 7.00 hod. z Tøince

Sebou: svaèinu, pití, cestovní 
pas, pláštìnky, 
propisku a hlavnì 
dobrou náladu

Návrat: kolem 19. hod.

Charitní okénko

Charitní okénko: 
podìkování za finanèní dary 

pou�ové sbírky

Setkání Rodiny Neposkvrnìné 
se uskuteèní v sobotu 19. kvìtna 2012 
ve Starých Hamrech na Slovensku. 

Program setkání:
10.00 Promluva
10.30 Slavnostní mše svatá 

s udílením svátosti nemocných
14.00 Modlitba rozjímavého Rùžence
14.45 Pobožnost se závìreèným 

požehnáním

Všechny Vás srdeènì zveme a tìšíme se 
na setkání s Vámi.

Duchovnì se s námi budete moci spojit 
prostøednictvím Rádia Lumen. Pøímý 
pøenos setkání zaène 
v 10.00 hodin u bude pokraèovat 
až do 12.00 hodin.

POZVÁNKA

TOVARYŠ STVO JEŽ ÍŠ OVO –  JEZUITÉ
Ř ády ř eholních kleriků

PEREGRYNACJA IKONY CZÊSTOCHOWSKIEJ „OD OCEANU DO OCEANU”

Ve støedu 8. kvìtna jsme spoleènì vyrazili 
na Kozubovou. Vyráželi jsme od 1. základní 
školy, kde nás èekal autobus, který nás 
dovezl do Košaøisk. Cestou nahoru jsme se 
modlili rùženec, aby nám Pán Bùh dopøál 
pìkné poèasí a také, aby nám dal dost síly 
ke zdárnému výšlapu, až úplnì nahoru ke 
kapli. Nahoøe nás èekala hra, nejen pro dìti, 
kde jsme se vydali po stopách Cyrila a 
Metodìje. Dozvìdìli jsme se o nich mnoho 
nových vìcí. Po vyhlášení vítìzù jsme spo-
leènì slavili mši svatou. Sice trochu pršelo, 
ale užili jsme si to. Po mši svaté jsme se 
neradi vraceli zpátky k autobusu, který nás 
bezpeènì dovezl zpátky do Tøince. Myslím, 
že to byl skvìlý zážitek a budeme se tìšit 
zase za rok na Kozubovou.   

  Verèa

Byli jsme na Zakarpatské Ukrajinì

*  *  *Pontifex
Odchází služebník služebníkù
pokornì a v tichu,  svobodnì a sám.
V naplnìnou chvíli -  jak chtìl Pán.

Šel proti dravému proudu k prameni,
Církev na svém rameni místo køíže.
Jeho tíže?  - Naše hluchota.

A tak volal, abychom uslyšeli,
hlásal na co jsme zapomnìli.
Pøíkladem úcty uèil nás
milovat Krista v Eucharistii,
znova povznesl svatou liturgii.

Co naplat, zvyk je železná košile
pro mnohé nemilé, pro všechny 
ztráta.

Tak odchází, nebo� nedostává se mu 
sil,
však pøinesl obrovský díl
k budování Království Nebeského - 
dìkujme Bohu za Benedikta XVI.
Jak? Tím, že budeme pokraèovat v 
jeho díle, 
kéž Pán nám k tomu dá sílu a odvahu, 
nebo� stojíme na prahu vìkù.

Odchází Papež, jenž mouøenína v 
erbu mìl,
v tìžkostech slunce, jež nám ukazuje 
správný smìr, vždy� v pokoøe 
služebníka
je pøemožen každý nepøítel.

AVE

Rudinec Stanislav

a

a

a

a

a

a

a

Pou� na Kozubovou

Bùh nám dává milostiplnì a milosrdnì èas! 
Pøeètìte prosím ještì jednou a pomalu: 

BÙH NÁM DÁVÁ MILOSTIPLNÌ A 
MILOSRDNÌ ÈAS!

Milostiplnì to znamená, že každý z nás je 
obdaøen jeho milostí. A že tìch Božích 
milostí v našem životì není málo! Zamysle-
me se každý sám nad svým životem, nad 
tím, co a kolik toho máme od našeho 
milostivého Otce. A také každý z nás je 
obdaøen Božím milosrdenstvím. Pøi odpuštì-
ní našich høíchù, pøi Jeho pøijetí nás, 
høíšných lidí. Kolikrát jsme mìli možnost 
naèerpat milosrdenství z bezedné Boží 
studnice! 

Je jen na nás, jak s Jeho milostí a 
milosrdenstvím zacházíme a spolupracuje-
me. 

Asi si øeknete, že odbíhám od tématu 
v nadpisu. Ale mám potøebu reagovat na 
nízkou úèast pøi setkání na Kozubové 
8. kvìtna 2013.
 Pro mne to byl èas Boží milosti a milosr-
denství. Setkání s rodinou, pøáteli, s Ježíšem 
ve mši svaté. Èas strávený na úžasném 
místì v horách. Proè se nás nesetkalo více? 
Vím, že každý rodiè nemìl ve státní svátek 
volno. Dìti ano! Bylo mi až líto organizátorù, 
mladých lidí, kteøí vìnovali èas pøípravì hry. 
Manželù, kteøí se starají o kaplièku sv. Anny. 
Pøišli, odemkli, vytøeli kapli. Nachystali tribu-
nu za kaplí, kvìtiny, aby byl Ježíš oslaven. 
Bylo to setkání dìkanátu Frýdek. Že by 
dìkanát mìl tak málo dìtí a mládeže? Drazí 
bratøi a sestry, využívejme èas, který nám 
Bùh dává! 

Eva Kirchner

Setkání dìtí a mládeže 
na Kozubové

Poutì do Medjugorje

Festival mládeže  31.7. - 10.8.2013
Rodiny  5.8. - 14.8.2013

Bližší informace pan Stanislav 
Franek, tel. 774 218 970

Letos už podruhé jsme vyrazili pìší 
Køížovou cestu. Musím øíct, že jsem byla 
velice ráda, když jsem uvidìla u kostela 
kolem 50 dìa



§Nedìle 26.5.2013 – Slavnost – Každý první pátek je po ranní mši 
Nejsvìtìjší Trojice; 6.30 a 10.00 svaté výstav Nejsvìtìjší Svátosti 
èesky, 8.00 a 17.00 polsky; 1. svaté Oltáøní.
pøijímání dìtí z èeských škol. – Každý pátek vyjma prvního pátku je 

§Ètvrtek 30.5.2013 – Slavnost Tìla a výstav Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní 
Krve Pánì. s modlitbou Korunky k Božímu 

Milosrdenství.§Pátek 31.5.2013 – svátek Navští-
vení Panny Marie. – První pátek v mìsíci - litanie a za-

svìcení Božskému Srdci Ježíšovu.§Nedìle 2.6.2013 – 9. nedìle v mezi-
dobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a Mše svatá v Domovì pro seniory na 
17.00 èesky. Sosnì je každý pátek v 15.30. Pùl 

hodiny pøed zaèátkem mše svaté je §Pátek 7.6.2013 – Slavnost Nesvì-
možno pøistoupit ke svátosti smí-tìjšího Srdce Ježíšova; první pátek 
øení.v mìsíci.

– Mše svatá v Nemocnici Sosna je §Nedìle 9.6.2013 – 10. nedìle v me-
sloužena každou sobotu v 15.30. zidobí; 6.30 a 10.00 èesky, 8.00 a 
Pøede mší svatou pøíležitost ke 17.00 polsky.
svátosti smíøení.

§Nedìle 16.6.2013 – 11. nedìle 
Redakce neruèí za jazykový sled v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 
jednotlivých mší svatých. Sledujte 8.00 a 17.00 èesky.
vývìsku v kostele!

§Nedìle 23.6.2013 – 12. nedìle 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 
8.00 a 17.00 èesky.

§Pondìlí 24.6.2013 – Slavnost Naro-
zení sv. Jana Køtitele.

§Sobota 29.6.2013 – Slavnost sv. 
Petra a Pavla, apoštolù.

§Nedìle 30.6.2013 – 13. nedìle 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 
8.00 a 17.00 èesky.

§Støeda 3.7.2013 – svátek sv. To-
máše, apoštola.

§Pátek 5.7.2013 – Slavnost sv. 
Cyrila, mnicha  a Metodìje, biskupa, 
hlavních patronù Moravy; první 
pátek v mìsíci.

§Nedìle 7.7.2013 – 14. nedìle 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 
8.00 a 17.00 èesky.

– Každou nedìli pùl hodiny pøed 
veèerní mší svatou je adorace 
Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní a 
svátostné požehnání.

– Poslední nedìle v mìsíci - Ma-
riánské veèeøadlo.

– V prùbìhu týdne mše svaté zaèínají 
v 6.35 a 17.00 hodin. V pondìlí, 
støedu, pátek - ranní èesky, veèerní 
polsky. V úterý, ètvrtek, sobotu - 
ranní polsky, veèerní èesky. 

– Každý ètvrtek po veèerní mši svaté 
je adorace Nejsvìtìjší Svátosti 
Oltáøní do 19.00 hodin.
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Pøíští èíslo MOSTu 

vyjde 7. èervence 2013. 

Pøíspìvky mùžete zasílat 

do 26.6.2013.

Pøíští èíslo MOSTu 

vyjde 6. ledna 2013. 

Pøíspìvky mùžete zasílat 

do 26.12.2012.

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

*  *  *
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9. nedìle v mezidobí (2.6.)
1. ètení: 1 Král 8,41-43; 2. ètení: Gal 
1,1-2.6-10; Evangelium: Lk 7,1-10
Žalm: odp. Jdìte do celého svìta a 
hlásejte evangelium.
Ref. Ca³emu œwiatu g³oœcie Ewan-
geliê.

10. nedìle v mezidobí (9.6.)
1. ètení: 1 Král 17,17-24; 2. ètení: Gal 
1,11-19; Evangelium: Lk 7,11-17
Žalm: odp. Chci tì oslavovat, 
Hospodine, nebo� jsi mì vysvobodil.
Ref. S³awiê Ciê, Panie, bo mnie 
wybawi³eœ.

11. nedìle v mezidobí (16.6.)
1. ètení: 2 Sam 12,7-10.13; 2. ètení: 
Gal 2,16.19-21; Evangelium: Lk 7,36-
8,3
Žalm: odp. Odpus�, Pane, co jsem 
zavinil høíchem.
Ref. Daruj mi, Panie, winê mego 
grzechu.

12. nedìle v mezidobí (23.6.)
1. ètení: Zach 12,10-11; 2. ètení: Gal 
3,26-29; Evangelium: Lk 9,18-24
Žalm: odp. Má duše žízní po tobì, 
Pane, Bože mùj.
Ref. Ciebie, mój Bo¿e, pragnie moja 
dusza.

13. nedìle v mezidobí (30.6.)
1. ètení: 1 Král 19,16b.19-21; 2. ètení: 
Gal 5,1.13-18; Evangelium: Lk 9,51-
62
Žalm: odp. Ty jsi, Hospodine, mým 
dìdièným podílem.
Ref. Pan mym dziedzictwem, moim 
przeznaczeniem.

14. nedìle v mezidobí (7.7.)
1. ètení: Iz 66,10-14c; 2. ètení: Gal 
6,14-18; Evangelium: Lk 10,1-12.17-
20
Žalm: odp. Jásejte Bohu, všechny 
zemì!
Ref. Niech ca³a ziemia chwalli swego 
Pana.

Nedě lní liturgie
v č ervnu

Apoštolát modlitby 
– èerven 2013

Úmysly Apoštolátu

modlitby – prosinec 2012

Poøad bohoslužeb v èervnu

Denní modlitba apoštolátu modlitby

Nebeský Otèe, kladu pøed tebe 
celý dnešní den a ve spojení se tvým 
Synem, který ve mši svaté neustále 
zpøítomòuje svou obì� za záchranu 
svìta, ti v nìm nabízím své modlitby, 
práce, utrpení i radosti. Duch svatý, 
který vedl Ježíše, a� je i mým 
prùvodcem a dává mi sílu svìdèit 
o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, 
Matkou našeho Pána a Matkou církve 
to všechno pøináším jako svou 
nepatrnou obì� zvláštì na úmysly 
Svatého otce. 

1. úmysl všeobecný: Aby mezi 
národy pøevládla kultura dialogu, 
naslouchání a vzájemné úcty.

2. úmysl misijní: Aby tam, kde vzrùstá 
vliv sekularizace, dokázala køes�an-
ská spoleèenství úèinnì podporovat 
novou evangelizaci.

3. úmysl národní: Aby si mladí lidé 
zamilovali Krista a zùstali mu vìrní i 
za nepøíznivých okolností.

Zápis mší svatých
na druhé pololetí roku 2013 (1.7. - 

31.12.2013) bude na faøe od 

pondìlí 13. kvìtna 2013 vždy po 

mších svatých kromì nedìle.
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