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Rebeka u studny

(pokračování na str. 3)

Ještě než domluvil, přišla Rebeka, která se narodila Betúelovi, synu Milky, ženy Abrahamova bratra Náchora. Měla na 
rameni džbán. Byla to dívka velmi půvabného vzhledu, panna, muž ji dosud nepoznal. Sestoupila k pramenu, naplnila svůj 
džbán a vystoupila. Služebník jí přiběhl naproti a řekl: "Dej mi prosím doušek vody ze džbánu!" Odvětila: "Jen se napij, 
můj pane." A rychle spustila džbán na ruku a dala mu pít.

Gen 24, 15-18
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Výlet na Kozubovou 2015

*  *  *

*  *  * *  *  *

  Je sobota osm třicet ráno dne 
8. května 2015 a celá naše rodinka sedí 
v autobuse mířícím směrem k zastá-
vce Košařiska - Milíkov na akci zvanou 
Výlet na Kozubovou.  

Autobus vyjíždí od polské základní 
školy a je plně obsazený lidmi z naší 
třinecké farnosti. Cesta začíná velmi 
příjemně a nadějně modlitbou, po ní 
nám pak paní Silva říká něco k orga-
nizaci dne. Ani se nenadějeme a v de-
vět hodin nás řidič autobusu úspěšně 
dopraví na konečnou zastávku obce 
Milíkov, kde vystupujeme. Čeká nás 
čtyři a půl kilometrová túra na vrchol 
kopce Kozubová, na kterém se nachází 
cíl našeho  zájmu  - kaple svaté Anny 
s rozhlednou, před kterou se má za 
příznivého počasí konat mše svatá.  
Popřejeme si vzájemně hodně sil 
a vyrazíme na naši pěší pouť. 

Všichni jsme dobře vybaveni, počasí 
nám přeje, a tak výšlap probíhá bez 
nějakých těžkostí. Zvlášť oceňuji, že 
každý si jde svým vlastním tempem.  
Nemusíme nikam spěchat, máme 
dostatečnou časovou rezervu, neboť 
mše svatá je naplánovaná až na 12:00. 
Po zhruba tři čtvrtě hodině putování si 
dáváme menší přestávku na odpočí-
vadle s posezením, kterou si zpříje-
mníme povídáním v kruhu dalších 
poutníků. To už je před námi poslední 
třetina opravdu prudkého stoupání, 
při kterém se všichni pořádně 
zapotíme, a náš tříletý syn prohlásí, že 
už fakt nemůže jít dále. Protože 
považujeme jeho dosavadní pěší 
výkon za velký úspěch, nic nena-
mítáme, a manžel si Filípka naloží na 
ramena. Stoupání do kopce s osmná-
cti kilovým klučinou na zádech není 
pro mého muže problém a po zhruba 
deseti minutách dorazíme zdárně 
společně s ostatními ke kapli svaté 
Anny.

Nejprve probíhá tzv. registrace, 
která je potřebná pro rozdělení dětí do 
družstev podle věku. Mládež společně 
s naší farní tetou Silvou se rozmístila 
na různá stanoviště po lese v blízké 
vzdálenosti a připravila si pro děti 
různé úkoly na čas, pro procvičení 
mysli i těla (luštění křížovky podle 
symbolů, hádanky s předváděním 
pantomimy, kvízy). Vyhrává skupina, 
která bude mít všechno splněno v co 
nejkratším čase. Pro nás rodiče 
nastala chvíle, kdy si můžeme 

pořádně odpočinout, občerstvit se 
a popovídat v přilehlé turistické chatě 
nabité ostatními výletníky. Po chvíli 
sezení v teple restaurace se přemí-
sťujeme na louku před kapli svaté 
Anny, abychom nasytili také svou duši 
účastí na mši svaté. Připojujeme se 
k našim dětem, které právě dokončily 
všechny úkoly a s lehkým napětím se 
těší na vyhlášení vítězů po skončení 
bohoslužby. Máme velkou radost, že 
na louce se sešlo velké množství 
věřících i z ostatních farností.

Mše svatá začíná přesně ve 12:00, 
celebruje ji P. Jiří Marek Kotrba 
společně s dalšími dvěma konce-
lebranty. O hudební doprovod se stará 
schola z Jablunkova. Velmi mě 
oslovuje 2. čtení evangelia podle Jana, 
kapitola 15, verše 16-17, v jehož duchu 
se nese i kázání Otce Kotrby.  ,,Ne vy 
jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás 
a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli 
ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec 
vám dá, oč byste ho prosili v mém 
jménu. To vám přikazuji, abyste jeden 
druhého milovali.”

Do mého nitra tahle slova doslova 
prostupují, uvědomuji si, že celá naše 
rodina, včetně dalších poutníků je 
v pravou chvíli na pravém místě. Tím 
ovocem pro mou duši v daný moment 
byl pokoj a radost, že jsem tam, kde 
jsem, a já si moc přeji, aby zůstala co 
nejdéle. 

Po mši svaté následuje ještě spo-
lečné fotografování a pak se pomalu 
vydáváme dolů ke konečné zastávce 
Košařiska - Milíkov. Cesta nám teď 
utíká mnohem rychleji a tak nám 
vyjde ještě čas na další občerstvení na 
zastávce, kde čekáme na autobus. 
V kurzu jsou nanuky a ruská zmrzlina. 
Pes paní Silvy, ještě štěně, spokojeně 
usnul.

V autobuse už jsou všichni příjemně 
unaveni a doufám, že rovněž i spo-
kojeni z velmi vydařeného výletu na 
Kozubovou.

 Děkuji zejména paní Silvě za 
organizaci a autobus, společenství 
mládeže za zajímavý a zábavný 
program pro děti, kněžím za mši 
svatou a všem ostatním za vytvoření 
nezapomenutelného a pohodového 
dne, který nás zase více přiblížil 
k Pánu Bohu.

Anežka de Strasbourg

Taky máte někdy takový neodbytný pocit, že je 
všechno špatně a svět se řítí do záhuby? Tak to 
jste zřejmě předávkováni televizními zprávami. 
Valí se to na nás ze všech stran – zemětřesení, 
teroristi, pronásledování, bezpráví… 

My jsme si o jednom májovém víkendu 
naordinovali superúčinný protijed (doporučuji!) – 
tradiční květnovou víkendovku našeho 
rodinného spolča tentokrát v Rožnově pod 
Radhoštěm. Obsadili jsme celý domek, který 
návštěvníkům tohoto krásného města pronajímá 
pan Kořínek. Když mu Roman hlásil, že k němu 
přijede deset dospělých a nějaké ty děti, tak 
z toho byl trochu nervózní, ale všichni jsme se 
vlezli a spokojenost byla na obou stranách. Měli 
jsme super zázemí s oplocenou zahradou 
a pískovištěm, takže omladinu jsme vypustili na 
zahradu a v klidu jsme si klábosili u kafíčka. Tedy 
aspoň na chvilku, protože program byl nabitý. 
Kromě několika nezbytných procházek na 
dopravní a dětské hřiště, grilování vepřenek 
a povídání a zpívání s kytarou až do rána, jsme 
za ty tři dny stihli navštívit Valašské muzeum 
v přírodě s malebnými dřevěnými chaloupkami, 
doputovali jsme až na Radhošť, v neděli jsme se 
účastnili mše sv. v rožnovském kostele 
a odpoledne jsme posilněni zmrzlinou ještě 
absolvovali exkurzi na kozí farmě. Ta byla pro 
děti a pro mě skoro největším zážitkem. 
Nezapomenutelná byla ovšem cesta lanovkou 
na a hlavně zpátky z Pusteven. Už tam v životě 
nikdy nepojedu. Ani za nic. Výhled do propastné 
hloubky, nohy v luftě a občas zpomalení 
a pohupování se na místě vpřed a vzad asi 20 m 
nad zemí, to prostě není nic pro mě.  

Ale až na tu lanovku to byl pro mě víkend snů. 
Rožnov mám hrozně ráda – skanzen, přírodu, 
prostě vše, co k němu patří. A toho všeho jsem si 
mohla užívat spolu se svou rodinou a s přáteli. 
V dnešní době, kdy na nás útočí ze všech 
stran ideologie gender, kdy fungující rodina je 
téměř k nenalezení, kdy mezi vrstevníky marně 
hledám touhu po manželství, kdy se rozvádějící 
se rodiče přetahují o děti i majetek a je všude tolik 
bolesti, mi tento víkend připadal jako zjevení. 
Šest manželských párů, manželé, kteří se mají 
rádi a chovají se hezky k sobě navzájem, ke 
svým dětem i k ostatním, to je snad zázrak. Není 
to lehké ani samozřejmé, vím to z vlastní 
zkušenosti, ale na tomto víkendu jsem si 
uvědomila, že s Boží pomocí je to možné. Při mši 
svaté, jako by byla ozvěnou mé duše, zpívala 
schola: „ano, po lásce poznají křesťany.“  Kéž 
bychom byli v Boží moci světlem pro tento svět, 
tolik to potřebuje! 

Až budu příště v pokušení mít depresi z toho, 
kam ten svět spěje, vzpomenu si na víkendovku 
a nemám strach. Jsme v Božích rukou. 
Prázdniny a s nimi doba dovolených jsou za 
dveřmi, přeji vám, milí čtenáři, požehnaný čas 
strávený s vašimi nejbližšími. 

Eva Bubová

Povzbuzení
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Pokračování ze str. 1

Dnes jsem ženou, zítra mužem… a naopak
Ze všech stran slyšíme, že manželství a ro-

dina je přežitek, že jsme moderní společností 
a proto nemůžeme žít, jak žili naši předkové. 
Také slyšíme, že rodina je v krizi, že ztratila 
svůj význam. Ano, máme tzv. svobodu, ale 
zato plné ordinace pacientů u psychiatra, 
máme plná centra pro osoby se závislostmi ať 
už na alkoholu, drogách nebo počítačových 
hrách, máme plné dětské domovy, diagno-
stické ústavy, máme plné azylové domy, ale 
také máme prázdné peněženky a exekutory 
u dveří a máme také prázdná a lhostejná 
srdce. Stále větší počet mladých žije „na 
hromádce“, stále více párů si místo dítěte 
pořídí psa. Vždyť manželství přece svazuje 
a když nemáme „ten papír“, je jednoduché se 
rozejít, prásknout dveřmi a jít hledat své štěstí 
jinam. Doplácejí na to především děti, které 
vyrůstají v neúplných rodinách a postrádají tak 
své vzory. Vyrůstá nám tak generace 
bezdomovců, lidí nejen bez domova, ale bez 
schopnosti utvořit v dospělosti vztahy a založit 
rodinu. Jak říká Otec Marián Kuffa, bezdo-
movec je člověk nemocný na lásku. Od rodičů 
se mu lásky nedostalo, a proto není schopen ji 
předávat dál. Troufám si tvrdit, že naše 
společnost je nemocná, dokonce se obávám, 
že se dopracovává do terminálního stádia 
a pracuje ke smrti. Jak jinak nazvat stav 
společnosti, která pošlapává rodinné hodnoty, 
která staví práva homosexuálů, kteří chtějí 
adoptovat děti nad práva dětí vyrůstat v rodině 
s mámou a tátou. Jaká je to společnost, která 
dětem čte pohádky o princi, který se zamiloval 
do prince, kam spěje národ, který nabízí 

ženám a mužům svobodu v rozhodování při 
určování svého pohlaví. Znamená to, že se 
mohu rozhodnout, zda chci být mužem, či 
ženou, setřou se tak rozdíly a budeme mít vše 
společné jako např. toalety, sprchy na 
koupalištích apod. Ano, čtete dobře, to není 
sci-fi, teorii gender v praxi provozuje např. 
Švédsko, kde jsou společné toalety pro muže 
i ženy a kde by muži marně hledali pisoáry… 
Došli jsme dokonce tak daleko, že ten, kdo 
s tímto trendem nesouhlasí a zastává tradiční 
rodinné hodnoty, je trestně stíhán tak, jak O. 
Marián Kuffa, který byl předvolán do Bruselu 
a byl žádán, aby své prohlášení o adopci dětí 
homosexuály odvolal. Kam spěje křesťanská 
Evropa a hlavně kam spěje každý z nás? 
Vážíme si hodnot a tradic našich předků nebo 
se vrhneme po hlavě vpřed za vidinou něčeho, 
co je nám předkládáno jako pokrokové 
a moderní? Co zanecháme našim dětem, 
vnukům, bude to řád nebo chaos, který naši 
společnost zahubí? Nebojme se hájit rodinu 
a křesťanské hodnoty v našem okolí, v práci, 
v sousedství a buďme na ně právem hrdi. 
Křesťanství má společnosti pořád co dávat 
a záleží jen na každém z nás, zda budeme 
„přikyvovači“ a budeme se přizpůsobovat 
tomu, co se nám předkládá nebo si dokážeme 
stát za svým. A pamatujme, že kupa hnoje byť 
přikrytá bílým ubrusem zůstává pořád hnojem, 
který čím je starší, tím více smrdí.

Hodně odvahy a radosti vám všem přeje 
Pavla Golasowská

V minulém Mostu jste se mohli dozvědět, že 
od Velikonoc nám v kostelní věži „houpe“ se 
zvony zcela nové zařízení. A hned v úvodu 
bychom chtěli zase my poděkovat O. 
Františkovi. On se totiž nemohl dostat na věž, 
aby se přesvědčil na vlastní oči, v jakém stavu 
staré pohony jsou a ani jak je nová práce 
provedena a tak musel jen věřit našim slovům, 
za což mu děkujeme. Musím také říci, že 
samotné zařízení, tj. demontáž starého 
a montáž a oživení nového, měl v režii p. Tralich 
osobně. Na nás vlastně „zbyla“ jen příprava, 
která spočívala ve výměně elektroinstalace ve 
věži a elektrické propojení mezi věží a sakristií, 
odkud se vlastně zvony řídí.

A cože nám to tam vlastně všechno p. Tralich 
namontoval? Tak stolice a hlavy (konstrukce 
a zavěšení) zvonů zůstaly po kontrole původní. 
Zde bych podotkl, že jmenované části jsou 
ocelové a ocel se zvony jaksi neladí … Zkrátka 
dřevo je dřevo. To naši předci věděli dobře, 

Ještě o zvonech…

Nemohli jsme si v posledních dnech 
nevšimnout zvýšeného výskytu národních 
symbolů na naších ulicích. Hlavně na 
autech. Je zřejmé, že se jedná o „pravověr-
né“ fanoušky hokejistů na právě probíhajícím 
mistrovství světa, které se u nás koná. Něco 
podobného bylo možno pozorovat v našem 
městě při nedávném finále národní hokejové 
ligy. Mnozí tehdy dokonce chodili v dresech 
Třineckých hokejistů. Když jsem to pozoro-
val při čekání v koloně před křižovatkou, 
napadla mě myšlenka, proč to ti lidé dělají? 
Já to třeba nedělám, i když na ten hokej se 
taky podívám. Asi to pro mě tolik neznamená 
jako pro ně. Prostě jen chtějí dát najevo, že 
patří k nějaké skupině, uzavřel jsem 
myšlenku.  

Když jsem se pak následující neděli 
účastnil mše svaté, znovu se mi to vybavilo 
tentokrát s otázkou, k jaké skupině se 
hlásíme my, když chodíme na audienci ke 
Králi světa tak jak chodíme? Určitě by mi 
hned někteří odpověděli, že nejdůležitější je 
to co máme v srdci a ne jestli mám na sobě 
tenisky a mikinu. No ono je opravdu 
nedůležitější co je na srdci, jenže o tom, co 
tam mám, svědčí právě můj zevnějšek. Říká 
se co na srdci, to na jazyku. Náš zevnějšek je 
taky jazykem“ který o našem srdci vypovídá 
víc než by se zdálo. Dávejme si pozor na to, 
co a Komu svým zevnějškem vlastně říkáme 
a co vlastně v tom srdci máme! (…a komu že 
to vlastně fandíme.)

T.R.

Fanoušci…

jenže to by nás stálo dalších cca 200 tisíc navíc, 
takže v téhle věci nám zatím musí stačit 
pověstná „ z nouze ctnost“. Nově nainstalovány 
byly tedy „jen“ nové řetězy s uchycením 
a napínáním, pak motory siemens s elektro-
nickou kartou, rozvaděč s vypínáním a jištěním 
proti přetížení a blesku, dálkový přijímač 
a nakonec programátor, který je umístěn 
v sakristii a je vybaven ručním ovládáním, 
liturgickým kalendářem na 50 let dopředu, 
řízením času rádiovým signálem atd. Za to vše 
i s montáží si p. Tralich účtoval něco přes 90 tis. 
Kč včetně DPH. To je tak zvaně „pod cenu“ 
(mohu to potvrdit, protože znám z praxe ceny 
obdobných součástek na trhu). Jak to tedy s tou 
cenou je? Tak za prvé: prakticky vše je 
produktem p. Tralicha a přesto nebo právě 
proto je to to nejlepší, co se dá v Evropě sehnat 
– dosvědčuje to i fakt, že součástky úspěšně 
vyváží do celé Evropy. No a za druhé p. Tralich 
evidentně není „zlatokop“ ale svou práci dělá od 

srdce. O tom nás všechny, kteří jsme se na celé 
akci podíleli, nejednou přesvědčil. Tady bych 
vás chtěl trochu navnadit. Mám v úmyslu 
požádat p. Tralicha, zdali by nám někdy za 
„dlouhých zimních večerů“, kdy bude mít snad 
trochu více času, nepřijel povyprávět (a ukázat) 
o zvonech i o světě, kde strávil velkou část 
života. Věřte, že když svolí, bude co 
poslouchat. (Sledujte podzimní čísla MOSTu.) 

Zvoníme tedy nově, ale práce ještě nekončí. 
Stále ještě dolaďujeme program (ten má 
v současnosti 68 položek), musíme dokončit 
výměnu instalace ve věži a čeká nás ještě velký 
úklid, na který v tom fofru před svátky prostě 
nezbyl čas.

Na závěr malé upozornění: Pokud se vám při 
pohřbu nebo třeba při průvodu o Božím těle 
bude zdát, že si kostelník hraje v kapse 
s tranzistorákem, vězte, že tomu tak není. To 
nám jen na dálku zapíná naše staronové zvony!

T a T
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Naše dlouholetá farnice paní Pavla 
Golasowská byla v posledních sněmovních 
volbách na podzim 2013 zvolena na kandidátce 
KDU-ČSL jako 1. náhradník v našem volebním 
kraji. Z důvodu odchodu poslance Tomáše 
Podivínského na post velvyslance do Německa, 
se ke dni 8. prosince 2014 stala poslankyní 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Pro 
naši farnost je historicky první poslankyní 
v době samostatné ČR od roku 1993 – nikdy 
předtím to nikdo z naší farnosti ve vrcholové 
politice tak daleko nedotáhl. Jelikož paní 
poslankyně má za sebou první půlrok působení 
ve sněmovně, dovolil jsem si ji oslovit s několika 
otázkami. Jelikož mnoho farníků tradičně volí ve 
volbách kandidáty KDU-ČSL, je paní Pavla 
Golasowská takříkajíc i částečně „naše farní 
politička, zástupkyně“. Takže pojďme na to!

MOST: Pavlo, jak se změnil Tvůj osobní život 
od prosince 2014, kdy jsi takříkajíc „postoupila“ 
do sněmovny jako nejvyššího orgánu moci 
v ČR? 

Pavla Golasowská: Opustila jsem téměř ze 
dne na den svoje zaměstnání, kde jsem 
pracovala 10 let a to jako vedoucí několika 
sociálních služeb ve Slezské diakonii v Třinci. 
Nástup do PS jsem uvítala jednak jako změnu, 
ale také jako výzvu a velký závazek vůči všem, 
kdo mi dali hlas. Pro mě osobně to znamená 
cestovat každý týden 400 km mezi Prahou 
a Třincem. V čase, kdy jsem doma, cestuji po 
kraji, kdy se účastním různých akcí, při nichž se 
setkávám s lidmi a naslouchám jejich radostem 
i starostem a snažím se jim pomoci. Mé osobní 
volno tak téměř neexistuje, práce poslance je 
prací bez časového omezení.

  
MOST: Co vidíš v poslání křesťana - politika 

jako nejdůležitější?
Pavla Golasowská: Abych se každé ráno 

mohla s čistým svědomím tzv. „podívat do 
zrcadla“ a nemusela se stydět jednak před 
voliči, ale hlavně sama před sebou.

MOST: Jaké vztahy vládnou mezi tebou 
a tvými kolegy ve sněmovně – jak s těmi, kteří 
jsou součástí vládní koalice (ČSSD, ANO, KDU-
ČSL), tak i s politiky opozice (ODS, TOP 09, 
Úsvit a KSČM)? Veřejnost leckdy vidí dost 
řevnivosti a osobních urážek…. Jaké je to 
v zákulisí, mimo televizní kamery?

Pavla Golasowská: Jsem členem dvou 
výborů, a to volebního a ústavně právního, 
jejichž členy jsou zástupci všech stran, jak 
koalice, tak i opozice. Vztahy s kolegy v těchto 
výborech mám velmi dobré.  Dokážeme si 
vyříkat své názory, byť jsou někdy hodně 
odlišné. Jako nastupující nováček jsem se 
setkala všude s vstřícností, s ochotou pomoci. 
Média prezentují vztahy mezi politiky často jako 
velmi vypjaté, je to zajímavé pro diváky. 

MOST: Kde a jak čerpáš sílu pro tvou 
náročnou práci? Jak vůbec vypadá pracovní 
den, týden, měsíc takového poslance? Kde 
vlastně žiješ, bydlíš? 

Pavla Golasowská: Práce poslance se děje 
v podstatě ve dvouměsíčních cyklech, kdy jsou 
týdny, kdy zasedá sněmovna, pak je tzv. 
variabilní týden, to znamená, že sněmovna 
může zasedat nebo nemusí, ale v tomto 
volebním období zasedá téměř vždy, dále jsou 
to týdny, kdy zasedají výbory a pak je to tzv. 
poslanecký týden, kdy je poslanec ve svém 
kraji. Tady bych chtěla říct, že největší objem 
práce je ve výborech, jejichž zasedání jsou 
přístupna veřejnosti. Tam jsou velmi důležitá 
vystoupení poslanců, připomínky, podněty 
apod. Je to práce, kterou široká veřejnost 
víceméně nevidí a naopak má dojem, že 
největší práce se děje v poslanecké sněmovně 
(PS). Ale jednání v PS jsou jen tou konečnou 
tečkou a vystoupení poslanců slouží bohužel 
často jen k jejich exhibici, zvlášť tehdy, kdy jsou 
tam média. Proto se spousta politiků udržuje na 
politické scéně, protože jsou tzv. vidět, ale 
otázkou je, jaká práce za nimi zůstává. 

Jinak jsem pořád na cestě mezi Třincem 
a Prahou, mám teď vlastně dva domovy a můj 
mozek tak pořád přepíná mezi prací v kraji 
a v Praze a mezi mou rodinou a kolegy ve 
sněmovně. Ale mohu se utěšovat, že je to dobrá 
prevence proti Alzheimerově chorobě.

MOST: Čím je pro tebe rodina? Jakým 
způsobem ráda trávíš svůj volný čas? Jaké 
aktivity provozuješ? 

Pavla Golasowská: Moje rodina pro mě 
představuje zázemí, bez kterého bych nemohla 
v politice působit. Můj volný čas proto musím 

Naše farnice v poslanecké sněmovně
rozložit mezi manžela, děti, vnoučata, jsem 
členkou třineckého Společenství modliteb 
matek, mám na starosti projekt Potravinový fond 
a projekt Adopce pro budoucnost. Snažím se 
ukrást trochu času i sama pro sebe a chodím 
ráda plavat, ráda čtu a často mi stačí, když jen 
tak sedím na naší zahradě a tzv. koukám „do 
nikam.”

MOST: Jak bys chtěla v rámci svého 
poslaneckého mandátu posílit postavení rodin 
v naší společnosti? Dle aktuálních záznamů 
sněmovny jsi zatím předkladatelem 2 zákonů: 
novely zákona o odškodnění za ztrátu 
zaměstnání z politických důvodů bývalým 
vojákům a novely zákona o státních svátcích. 
O co v nich jde? 

Pavla Golasowská: Situace tradiční rodiny 
je dnes katastrofální a ani já nemám jednoduchý 
recept. Je škoda, že jsme ekonomiku postavili 
nad morálku, demokracii jsme zaměnili za 
anarchii a slova jako zodpovědnost, oběť, 
radost z práce, poctivost a pravdomluvnost jsou 
považována za slova z hluboké minulosti, které 
do dnešního světa nepatří. Tradiční rodinu 
můžeme uchránit my všichni vlastním pří-
kladným životem v našich rodinách a my ve 
sněmovně třeba tím, že budeme bojovat proti 
takovým nesmyslům jako je adopce dětí 
homosexuálními páry, téma gender apod. Co se 
týká návrhu novel předkládaných zákonů, tak 
v prvním případě se jedná o zakotvení nároku 
na finanční odškodnění bývalých vojáků a za-
městnanců rezortu obrany, jehož prostře-
dnictvím budou do jisté míry v oblasti praco-
vněprávní odčiněny křivdy, které byly vůči nim 
napáchány v období totalitního režimu. Jedná 
se o pravidelné finanční měsíční náhrady a to 
u poškozených ve výši 1500 Kč měsíčně a 750 
Kč měsíčně u vdov či vdovců po těchto 
poškozených. 

Cílem návrhu novely zákona o státních 
svátcích je prohlášení 31. srpna, jako 
významného dne pro českou státnost. Je to den 
sňatku Elišky Přemyslovny s Janem Lucem-
burským, kteří dali české zemi potomka Václava 
- budoucího krále a císaře Karla IV. 

MOST: V jakém směru směřuješ své aktivity 
ve sněmovně? Už jsi zmínila, že jsi členkou 
ústavně-právního výboru a volebního výboru. 
Co obnáší členství v těchto výborech? S kým 
spolupracuješ v rámci poslaneckého klubu, kdo 
je Tvůj takříkajíc nejbližší spolupracovník? 

Pavla Golasowská: Jako člen těchto výborů 
se účastním jejich zasedání, kde se zejména na 
ústavně právním výboru jedná např. o změně 
zákona o exekucích, o přestupcích, o veřejném 
ochránci práv a řadě dalších. Na výboru 
volebním jsme se poslední dobou zabývali 
zejména volbou členů rad České televize, 
Českého rozhlasu, Rady pro rozhlasové 
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Pokračování ze str. 4

a televizní vysílání aj., projednáváme také 
výroční zprávy veřejnoprávních médií, jsem 
zpravodajkou v PS k výroční zprávě Českého 
rozhlasu za roku 2014. Členové výboru se také 
účastní různých výjezdních zasedání ať už 
v rámci republiky nebo v zahraničí. 

V rámci poslaneckého klubu jsem jedinou 
ženou mezi 13 muži a mám se všemi dobré 
vztahy, nejlépe se mi pracuje s Honzou 
Bartoškem, Ludvíkem Hovorkou, který je i mým 
sousedem v poslanecké lavici a také s Danem 
Hermanem, ministrem kultury, s nímž mám 
společnou kancelář. 

MOST: Mohla bys čtenářům MOSTu sdělit 
něco humorného, zajímavého či jinak 
neobvyklého ze života sněmovny nebo vedení 
KDU-ČSL, o čem se běžně z médií nedovíme? 

Pavla Golasowská: Jak už jsem zmínila, 
mám kancelář s Danem Hermanem a jednou 
jsem telefonovala s někým z našeho kraje 
a bavila jsem se s ním „po našemu“. Pan ministr 
zpozorněl a když jsem skončila, řekl jen: “To 
bylo hezký, ale vůbec ničemu jsem nerozuměl.“ 
Podobně tomu bylo, když jsem telefonovala ve 
vlaku, pán, který seděl vedle mě mi po mém 
telefonátu, který byl opět „po našemu“ 
poděkoval za kulturní vložku. 

MOST: Kromě práce poslankyně jsi i nadále 
členkou zastupitelstva v Třinci. Jak dlouho jsi 
působila v komunální politice a jak hodnotíš 
tyto minulé časy? Jaký je rozdíl mezi komunální 
a vrcholnou politikou? 

Pavla Golasowská: V komunální politice 
působím aktivně od roku 2010 až do teď a to 
jako zastupitelka města Třinec. Od roku 2006 
jsem členkou bytové komise, od roku 2010 
jsem její předsedkyní a od roku 2008 do roku 
2014 jsem byla členkou komise pro sociálně 
právní ochranu dětí. Komunální politika je 
vlastně vrcholová politika v malém měřítku, 
v komunálu se rozhoduje o aktivitách, rozpočtu 
aj. dané obce a v té vrcholové v rámci 
celostátním. Práci v politice mám ráda, myslím 
si, že je mou křesťanskou povinností udělat, co 
je v mých silách pro mou obec a pro naši 
společnost. Mnoho křesťanů říká, že politika je 
špinavá záležitost, ale možná by se měli 
zamyslet nad tím, co nedávno zaznělo z úst 
papeže Františka, který říká, že:“ Správný 
křesťan se má od politiky zašpinit.“ Proto budu 
ráda, když do té politické „špíny“ sáhne někdo 
další z našeho města nebo kraje se mnou. 

MOST: Na závěr Ti děkuji za rozhovor, 
zajímavé informace a přejeme Ti hodně 
moudrosti, dary Ducha svatého i stálou Boží 
blízkost. 

 

Životopis (převzato z wikipedie) 

Mgr. Bc. Pavla Golasowská, DiS. (* 18. 
května 1964 v Třinci) je česká , od prosince 
2014 poslankyně , od roku 2010 zastupitelka 
města Třince, členka KDU–ČSL.

Život

Během rodičovské dovolené vystudovala 
obor křesťanská výchova na Cyrilometodějské 
teologické fakultě Univerzity Palackého 
v Olomouci. Později absolvovala obory 
charitativní a sociální práce na CARITAS - 
Vyšší odborné škole sociální Olomouc. Učila 
náboženství na školách v Třinci a Oldři-
chovicích.  Od roku 2004 působila ve Slezské 
diakonii v Třinci, naposledy jako vedoucí 
poradny Elpis pro oběti domácího násilí 
a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny 
s dětmi. Její specializací je rodinná a sociální 
politika a ochrana obětí domácího násilí. Pavla 
Golasowská je vdaná, má 6 dětí. Žije v Třinci, 
konkrétně v městské části Oldřichovice.
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Z vody a Ducha Svatého se 
narodili:
Rostislav Kubeczka
Alex Kubeczka
Dominik Lysek
Johana Medková
Nikola Mudrová
Damian Bujok
Viktorie Červěňáková

Do věčnosti nás předešli:
Anna Grocholová 71
Žofie Ligocká 89
Josef Motyka 77
Bronislaw Kalina 87
Žaneta Wojnarová 35
Leopold Zubek 82
Hildegarda Shánělová 85
Rudolf Kopásek 61
Jozef Gera 73

Politické působení

Od roku 2009 je členkou KDU-ČSL.  
Městskou zastupitelkou se stala po volbách 
v roce 2010, kdy už jako členka KDU-ČSL byla 
lídryní strany na třinecké kandidátce (působila 
v bytové komisi a v komisi sociálně právní 
ochrany dětí). V komunálních volbách v roce 
2014 mandát zastupitelky města za KDU-ČSL 
obhájila. 

Ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR 
v roce 2010 kandidovala za KDU-ČSL 
v Moravskoslezském kraji, ale neuspěla. O tři 
roky později ve volbách v roce 2013 
kandidovala v témže kraji na 5. místě 
kandidátky KDU-ČSL. Vlivem preferenčních 
hlasů se sice posunula na konečné 3. místo, ale 
protože strana získala v kraji jen 2 mandáty, 
stala se pouze první náhradnicí.  Když však 
8. prosince 2014 rezignoval na svůj mandát 
Tomáš Podivínský, který se stal velvyslancem 
České republiky v Německu, nahradila jej 
v Poslanecké sněmovně PČR.

Svátost manželství přijali:
MUDr. Jiří a MUDr. Anna Golíkovi
Roman a Adriana Janiczkovi
Jiří a Pavla Křižánkovi

Boží oko všechno vidí, Boha nikdo 
neošidí.

P. Stanislav Krátký

Začni dělat pokání, to ti věčnost 

zachrání.

Je zneužití svátosti zpovídat se z 

těžkého hříchu bez rozhodnutí vůle 

polepšit se.
sv. František Saleský

Bůh dopouští mnohé, aby nás 

uchoval v pokoře.
 bl. Rupert Mayer

Nic nás nečiní tak podřízenými 

ďáblovi, jako chuť vlastnit stále 

více majetku.
sv. Jan Zlatoústý

Kdo trpělivě snáší nemoc, tomu se 

to započítá jako hrdinský skutek, 

dokonce ještě více.
sv. Serafin ze Sarova

Ne krása těla činí duši krásnou, 

ale krása duše zkrášlí i tělo.
 sv. Ignác z Loyoly

Citáty a moudra, aneb co řekli svatí, to platí.

Rozmlouval Marian Kozok
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Co jsme prožili…  

Svatí v našem kostele
Dneska se s vámi opět podělím o to, co jsem 

zjistila o tom, co vyjadřuje jedna ze soch v našem 
kostele. Je to socha nejen Svatého, ale dokonce 
Nejsvětějšího – Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Tím 
nechci říct, že by v našem kostele byla někde socha 
důležitého orgánu lidského těla. V této souvislosti 
mluvíme o srdci jako o tom, co je samotnou 
podstatou bytosti, asi jako když říkáme o někom, že 
má zlaté srdce – taky tím nemyslíme, že mu v hrudi 
bije srdce ze zlatého kovu, ale že je to moc hodný 
člověk. Srdce je prostě symbolem našeho nitra, 
symbolem lásky. 

V našem kostele tedy hledejte sochu Ježíše, který 
ukazuje na své Srdce – je umístěna vepředu, na 
podstavci upevněném na sloupu mezi ambonem 
(místo, odkud se čtou čtení při mši svaté) a křtitelnicí.

O rozšíření úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu 
se velmi zasloužila jedna řeholní sestra, jejíž jméno 
si můžeš vyluštit v křížovce. Jednoho dne, bylo to 
v roce 1674, uviděla před sebou Ježíše, jak ukazuje 
na své probodené zářící Srdce ovinuté trním 
a přizdobené křížem. Ježíš si stěžoval: "Je velmi 
mnoho těch, kteří mně odplácí nevděkem 
a pohanou. Ať je proto ustanovena zvláštní slavnost 
k uctění mého Srdce." 

Ježíš si přál, aby rozšiřovala úctu k němu v jeho 
církvi. Přislíbil hojné milosti, kterými nás chce naplnit 
jako plody své lásky, a to zvláště o prvních pátcích - 
nabízí milost pokání při umírání, že lidé nezemřou 
bez přijetí svatých svátostí. Jeho Srdce je zdrojem 
síly, štěstí a odpočinku. 

Podívejte se na milující Srdce! - Je otevřené, 
zraněné trním našich vin i s křížem, na kterém za nás 
dotlouklo. - Tak vypadá láska, která se ničím 
neprovinila. 

Nezaslouží si naši vděčnost? Naši touhu 
projevovat mu lásku? Naše rozhodnutí čerpat z něj 
sílu, kterou jen u něj můžeme získat? - A pak žít podle 
něj. 

"Světem vládne nevděk." - Ale Ježíšovo Srdce nás 
vyzývá, abychom nebyly děti "světa," ale děti Boží, 
a tedy plní lásky a dobroty. Tento rozdíl a tuto změnu 
v nás má přinést slavení slavnosti Nejsvětějšího 
Srdce Ježíšova, která letos připadá na 12. června. 
Účastí na této slavnosti chceme poděkovat Ježíšovi 
za vše, čím pro nás je a k čemu všemu se pro nás 
jeho Srdce odhodlalo. 

Tato slavnost je svátkem Lásky i výzvou k otevření 
vlastního srdce k přijetí milosti, aby toužilo 
připodobnit se Ježíšovu Srdci. Můžeme se modlit 
těmito slovy: "Ježíši tichý a pokorný srdcem, učiň 
moje srdce podle srdce svého." Bůh nás miloval 
věčnou láskou (srov. Jer 31,3) a otevřel nám v Srdci 
svého Syna pramen milosti a slitování - k tomu 
nesmíme zůstat lhostejní. 

Modlitba ( závěrečná modlitba breviáře) 
Všemohoucí Bože, oslavujeme Srdce Tvého 

milovaného Syna, s vděčností si připomínáme veliká 
dobrodiní jeho lásky k nám a prosíme Tě: dej, ať je 
nám jeho Srdce nevyčerpatelným zdrojem Tvých 
darů a milostí. Neboť on s Tebou v jednotě Ducha 
svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen 

Křížovka
Jak už jste se mohli dočíst výše, ukrývá tajenka 

této křížovky jméno řeholní sestry, která se 

zasloužila o rozšíření úcty k Nejsvětějšímu Srdci 
Ježíšovu. Křížovka je tak trochu zvláštní – každý 
řádek ukrývá jméno nějakého světce nebo světice. 
Jako nápověda slouží datum, kdy se slaví jeho 
svátek a taky krátké heslo, které ho charakterizuje. 
Ještě jedna bonusová nápověda – jedná se o svaté 
v našem kostele. Takže kalendář do ruky a pusťte se 
do luštění. 

Příběh želvičky Loudalky – Bůh mě zná a má 
mě rád

Loudalka měla tento týden velikánskou starost. 
Její sestřička Šikulka bude mít svátek, jenže 
Loudalka nevěděla, jaký jí má dát dárek. Stále jen 
vzdychala a říkala: „Ach jo!“ Maminka ji pozorovala, 
poslouchala a jednou večer řekla: „Ty máš velikou 
starost viď? Ty určitě přemýšlíš nad dárkem pro 
Šikulku, co?“ „A jak jsi to poznala, mami?“, podivila se 
želvička. „Ale Loudalko, vždyť jsi moje a já tě znám 
a mám tě moc ráda!“ Loudalka byla moc ráda, že 
maminka ví, co ji trápí a tak se spolu domluvily, že 
druhý den půjdou nějaký dárek koupit.

 Šly do obchodního domu a mamka řekla: „Dobře 
se mě drž, Loudalko, ať se mi neztratíš!“ Jenže když 
přišly do oddělení s hračkami, tak Loudalka 
zapomněla na všechno, oči ji jen přecházely – 

(zdroj: www.catholica.cz, 
www.wikipedia.cz, 
www.hasicilibesice.estranky.cz)
Dětskou stránku připravují 
Lucka a Eva

a ztratila se mamce. Najednou byli kolem ní jen samí 
cizí lidé a ještě se na ni mračili. A slyšela samá 
smutná slova: „Co tu děláš, nešiko?“ „Uhni, ty hloupá 
želvo!“ „Běž pryč, mrně!“ „Co tady dělá to zvíře?“

 Nikdo tady Loudalku neznal, nikdo jí nerozuměl, 
nikdo neměl čas. Dala se do pláče. To vám bylo 
breku! Ale najednou uprostřed toho velkého zmatku 
a cizích lidí želvička uslyšela známý maminčin hlas 
a uslyšela své jméno: „Loudalko!“ Loudalce se hned 
ulevilo a dostala velikou radost: Mamka! Mamka mě 
zná! Jak je to krásné, že slyším své jméno! Skončila 
u maminky v náručí. Maminka jí utřela slzy. Loudalka 
v té chvíli myslela jen na jedno: „ Jak je to krásné, 
když mě maminka zavolá mým jménem. Mamka zná 
i moji starost a pomůže mi! Je tak dobře, že ji mám.“ 
A potom spolu vybraly pro Šikulku krásného 
plyšového medvídka a šly spokojeně domů.

Loudalka ví, že právě tak, jako maminka dobře 
zná svou Loudalku i její starosti, tak i Pán Ježíš ji zná, 
říká jí také „Loudalko“ a ví také o všech jejích 
starostech. Vždyť je náš dobrý pastýř. Máme se ho 
držet a neztratit se mu.

zdroje: catholica.cz, loudalka.op.cz
Dětskou stránku připravují Lucka a Eva

Tajenka: Markéta Marie Alacoque (čti [alakok])

1.  14.3. působení křesťanské manželky a matky, 
královna

2.  28.8. člověk, kterému nic lidského nebylo cizí, 
učitel církve

3. 4.10. nejšťastnějším a nejbohatším přes 
absolutní chudobu

4.    4.7. vše chtěl konat pro Boha
5.  23.4. biskup lidu tvrdých srdcí, patron české 

země
6.  30.5. žena velké lásky 

k potřebným, patronka 
rodin a české země

7.   30.9. "Neznalost Písma 
je neznalost Krista." – 
učitel církve

8.   4.12. člověk proti člověku 
pro Ježíše, mučednice, 
patronka horníků

9. 1.10. šla na Karmel 
zachraňovat duše a mo-
dlit se za kněze

10.  4.5. s láskou hasí i oheň 
zloby

11. 3.9. papež velkého 
srdce, učitel církve

12. 7.12. s výmluvností 
a odvahou proti moc-
ným, učitel církve

13. 14.9. moudrý a sprave-
dlivý patriarcha, patron 
našeho kostela

14. 16.10. žena, která 
poznávala a přijímala 
Boží vůli jako Job, 
patronka naší diecéze

15.  28.9. panovník, jemuž nezáleželo na sobě, 
ale na dobru národa

16.   1.5. důležitost práce pro život časný i věčný

17. 28.10. otevřené srdce – předpoklad 
sjednocení, přímluvce v beznadějných 
situacích

18.  13.11. pokorná pomocnice vlastního národa - 
patronka české země



Milé děti, rodiče, prarodiče … s dovezenými hračkami budou zaba- nebo finančním darem, můžete nás 
leny a rozdány dětem. Jestli se chcete i navštívit na 
Vy do této akce zapojit svým věcným sběrném místě: CHARITA TŘINEC, POMOC TĚŠÍNSKÉHO SLEZSKA je 

občanské sdružení, které již devátým Lidická 1272 (v provozních 
rokem organizuje sběr dárků a oblečení hodinách)
v České republice a následný odvoz na kontaktní osoby: Mgr. Michal 
Ukrajinu. Kožuch, Bc. Marta Bezecná 
Charita Třinec jako aktivní spolu- - 558 993 587
pracovník tohoto sdružení již čtvrtým 
rokem se podílí na organizaci této akce. Za jakoukoliv hračku i libovolný 
V tomto roce jsme se rozhodli pro sběr:    finanční příspěvek vám budeme 
- nových a starších plně funkčních vděčni. Pokud se rozhodnete pro 

hraček finanční podporu, peníze můžete zaslat 
- finančních prostředků přímo na účet PTS – 183153869/0300, 

var. symbol: 2014. Potvrzení o daru Darované hračky budou spolu s fi-
pro daňové účely můžete obdržet nančními prostředky i letos převezeny 
v případě Vašeho zájmu od částky skupinou dobrovolníků na Ukrajinu, 
500 Kč výše. kde za finanční prostředky budou 

nakoupeny drobné sladkosti, školní 
a hygienické pomůcky … a spolu Akce trvá do 21. 12. 2014

Milí farníci a čtenáři MOSTu, 
pokud byste chtěli pomoci rodinám s 

dětmi na Třinecku, které se nacházejí 
v obtížných životních situacích a 
kterým hrozí chudoba a hlad, můžete 
přispět nákupem potravin v rámci 
Potravinového fondu, jehož zřizovate-
lem je služba Slezské diakonie – 
Sociální asistence. Potraviny jako jsou 
těstoviny, rýže, luštěniny, cukr, olej, 
konzervy, polévky, dětské přesnídáv-
ky, trvanlivé mléko, Sunar, čaj aj. 
můžete donést dne 14. 12. v době 
od 6.15 do 10.00 hod. do salky na 
faru nebo v jinou dobu po domluvě na 
tel. 604 223 971 (Pavla Golasowská).

Potraviny budou rozděleny potřeb-
ným rodinám s dětmi nejen z řad 
klientů služby Sociální asistence, ale 
také mezi rodiny s dětmi, které 
doporučí Oddělení sociálně právní 
ochrany dětí v Třinci nebo třinecký 
Úřad práce.

Za všechny Vaše dary, vstřícnost a 
spolupráci jménem rodin s dětmi 
děkuje Pavla Golasowská.

Drazí farníci,

Místní charita se na vás obrací 
s velkou prosbou.

Blíží se Nový rok a s tím je spojen i 
začátek Tříkrálové sbírky.

Vy, kteří jste už koledovali, nám opět 
prosím pomozte.

Kdo si myslíte, že koledování není pro 
vás, zkuste překonat ostych a pomozte 
rozšířit řady našich koledníků. Výtě-
žek z Tříkrálové sbírky je velkou 
finanční pomocí pro naši činnost 
a také s každým zazvoněním do 
jednotlivých domovů přinášíme určité 
poselství.

Koledovat se bude opět od 1. do 14. 
ledna.

Ozvěte se prosím na tel. 724 257 219, 

také nám můžete napsat na email: 
bezecna1@ post.cz

Děkujeme

Také v Třinci přivítáme TŘI 
KRÁLE, kteří projdou městem až 
k Betlému (u kina Kosmos) kde se 
pokloní malému Ježíši. Zde bude 
možnost zazpívat si koledy spo-
lečně s místními sbory, také bude 
připraveno pohoštění. 
 Tato akce je naplánována na neděli 
4. ledna. Průvod bude pravdě-
podobně zahájen v 16 hodin na 
Náměstí TGM, odkud králové 
vyjedou na koních. Do průvodu 
jsou zváni všichni, jak jednotlivci, 
tak celé rodiny s dětmi. Účastníci 
obdrží světelnou lampičku. 
Jste všichni srdečně zváni
Tato akce bude hrazena z Dobro-
činného fondu Třineckých železá-
ren

Za Charitu Třinec Marta Bezecná

MOST 258/XXII

Potravinová pomoc 
pro rodiny s dětmi 

na Třinecku

*  *  *

*  *  *

*  *  *

HURÁ PRÁZDNINY…..

CHARITA TŘINEC SE ZNOVU PODÍLI NA AKCI:
DÁRKY PRO DĚTI A SENIORY NA UKRAJINĚ

PRÁZDNÉ RUCE O VÁNOCÍCH?

Charita Třinec 
připravuje 

Tříkrálový průvod 
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Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Příští číslo MOSTu 

vyjde 11. ledna 2015. 

Příspěvky můžete zasílat 

do 29.12.2014.

*  *  *

Pro dívky od 14-18 let na téma: 
Blahoslavení milosrdní, neboť 
oni dojdou milosrdenství.
Termín: 12. – 16-7.2015
Provází: P. Radim Zielonka
Cena: 500,- Kč 

Pro dívky 18+ na téma: Mějte 
odvahu žít pro lásku, nebo-li 
jaké je moje povolání? 
Termín 21. – 26.8.2015

Provází: P. Pavel Schwarz
Cena 600,- Kč. 

Přihlášky nejpozději týden 
před obnovou na tel. č. 
558357402, 731625660 nebo 
na adrese: Konvent sester 
alžbětinek, Bezručova 395, 
739 91 Jablunkov, e-mail: 
alzbetinky@seznam.cz. 

Duchovní obnovy v prostorách kláštera 
sester alžbětinek v Jablunkově

Pouť dětí a rodin do Częstochové

Utíká nevěstka před 
spravedlivou chátrou, 
jež kameny jak právo v ruce 
drží.
I já jsem mezi nimi zapomínajíc 
na své viny.

Našla útočiště u nohou Pána
útrpně čekajíc kdy přijde první 
rána.

Rabí, řekni, jaký je tvůj soud
- podle práva její třeba život 
odejmout.

Proč nic neříkáš,  jen píšeš do 
prachu země?
Co je to? Hle, hříchy, jež vidíš ve 
mně?

Křičím hanebnice - a sám jsem 
hanebník.

Vzpurnost, pýcha, lakota, zrada
a první kámen z ruky padá.
Prostopášnost, jazyk bezuzdný, 
ohavnost chlípnosti
ach, kolik promarnil jsem 
milostí.

Hledíš mi do očí a nevěstka je v 
bázni skrývá,
jak už to bývá, žalobci jsou horší 
než žalovaná.

… a v písku napsaná moje hana!

Tak čtu, co jsem za člověka
a přesto zde Ježíš na mně čeká.

KDO JSI BEZ HŘÍCHU
PRVNÍ HOĎ KAMENEM!

Pane, odpusť a obmyj mne 
pramenem
milosrdné lásky, jež vymaže můj 
hřích.

Vítr zafoukal od strany Krista -
v prachu země… má duše čistá.

AVE

Rudinec Stanislav

 U srdce Pána

R.I.P.

V neděli dne 31. 5. 2015 
rozdávali členové místní orga-
nizace KDU-ČSL Třinec před 
kostelem muffiny, které sami 
napekli. Chtěli bychom tímto 
upřímně poděkovat za jakýkoliv 
dar a pozitivní ohlas, se kterým se 
celá akce setkala. Všechny vy-
brané finanční prostředky budou 
použity výhradně k tomu, aby 
naše strana mohla i nadále 
zastupovat křesťany, ale i ostatní 
slušně a rozumně smýšlející 
občany, jak v regionální, tak 
i celostátní politice.  Díky i Vašim 
hlasům ve volbách, máme nejen 
zastoupení ve vedení města 
Třinec, ale také poslankyni Pa-
rlamentu České republiky. 

Politika je neoddělitelnou sou-
částí lidského života v civilizované 
společnosti a posláním křesťanů 
je proměňovat tento svět, k ně-
muž politika neodmyslitelně 
patří.

Bratři a sestry, jako výraz naší 
vděčnosti proto přijměte pozvání 
na smažení vaječiny, které se 
uskuteční v neděli dne 21. 6. 2015 
ve 14.30 hod. na farní zahradě. 

Na setkání s Vámi se těší členové 
výboru MO KDU-ČSL Třinec

Potravinová 
sbírka

Milí farníci, v neděli 14.6. se opět 
uskuteční potravinová sbírka pro 
potřebné třinecké rodiny s dětmi. 
Trvanlivé potraviny jako luštěniny, 
rýži, těstoviny, sušené mléko, 
trvanlivé mléko, olej,  dětskou 
krupičku, přesnídávky, sunar, kon-
zervy, čaje, apod. můžete nosit 
v neděli dne 14.6. v době od 6.15 
hod. do 10 hod. do salky na faru. 
Prosím, aby potraviny nebyly s pro-
šlou záruční lhůtou. 

Za vaši pomoc děkuje jménem 
potřebných třineckých rodin Pavla 
Golasowská.

Prašivá
Rok je zase pryč a chtěla bych 
Vás všechny pozvat na setkání 
dětí a mládeže na Prašivou.

Kdy: 1.7.2015
Kde: Prašivá

V kolik: v 8.30 hod. pojedeme 
autobusem od 1. ZŠ
Sebou: svačinu, pití a pláštěn-
ku
Návrat: kolem 16. hod.

Zájemci ať se hlásí u farní tety 
Silvy.

Poděkování 
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10. neděle v mezidobí (7.6.)
1. čtení: Gn 3,9-15; 2. čtení: 2 Kor 4,13-5,1; 
Evangelium: Mk 3,20-35
Žalm: odp. U Hospodina je slitování, hojné 
u něho je vykoupení.
Ref. U Pana łaska oraz odkupienie.

11. neděle v mezidobí (14.6.)
1. čtení: Ez 17,22-24; 2. čtení: 2 Kor 5,6-10; 
Evangelium: Mk 4,26-34  
Žalm: odp. Dobré je chválit Hospodina.
Ref. Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże.

12. neděle v mezidobí (21.6.)
1. čtení: Job 38,1.8-11; 2. čtení: 2 Kor 5,14-
17; Evangelium: Mk 4,35-41 
Žalm: odp. Oslavujte Hospodina, neboť na 
věky trvá jeho milosrdenství.
Ref. Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana. 

13. neděle v mezidobí (28.6.)
1. čtení: Mdr 1,13-15;2,23-24; 2. čtení: 2 Kor 
8,7-9.13-15; Evangelium: Mk 5,21-45 
Žalm: odp. Chci tě oslavovat, Hospodine, 
neboť jsi mě vysvobodil.  
Ref. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. 

Slavnost Cyrila a Metoděje (5.7.)
1. čtení: Iz 61,1-3a; 2. čtení: 2 Kor 4,1-2.4-7; 
Evangelium: Lk 10,1-9 
Žalm: odp.  Jděte do celého světa a hlásejte 
evangelium.
Ref. Idźcie i głoście światu Ewangelię. 

+ Neděle 7.6.2015 – 10. neděle v mezidobí; 
6:30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

+ Pátek 12.6.2015 – Slavnost Nejsvětějšího 
Srdce Ježíšova.

+ Neděle 14.6.2015 – 11. neděle v mezidobí; 
6.30 a 10.00 polsky; 8:00 a 17.00 česky. 

+ Neděle 21.6.2015 – 12. neděle v mezidobí; 
6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

+ Středa 24.6.2015 – Slavnost Narození sv. 
Jana Křtitele.

+ Neděle 28.6.2015 – 13. neděle v mezidobí; 
6.30 a 10.00 polsky; 8:00 a 17.00 česky. 

+ Pondělí 29.6.2015 – Slavnost sv. Petra 
a Pavla, apoštolů.

+ Pátek 3.7.2015 – Svátek sv. Tomáše, 
apoštola; první pátek v měsíci.

+ Neděle 5.7.2015 – Slavnost sv. Cyrila, 
mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů 
Evropy a hlavních patronů Moravy; 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.

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

+ Každou sobotu od 18.00 probíhá modlitba 
posvátného růžence, ke které jsou zváni 
všichni farníci.

+ 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 večerní mši svaté je 
adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní do 
19.00 hodin.

+ Každý první pátek je po ranní mši svaté 
výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní.

+ Každý pátek vyjma prvního pátku a pátků 
v postní době je výstav Nejsvětější 

Nedělní liturgie 

v červnu

Pořad bohoslužeb v červnu
Svátosti Oltářní s modlitbou Korunky 
k Božímu Milosrdenství.

+ První pátek v měsíci - litanie a zasvěcení 
Božskému Srdci Ježíšovu.

+ Mše svatá v Domově pro seniory na Sosně 
je každý pátek v 15.30 hodin. Půl hodiny 
před začátkem mše svaté je možno 
přistoupit ke svátosti smíření.

+ Mše svatá v Nemocnici Sosna je každou 
sobotu od 15.30 hodin. Půl hodiny před 
začátkem mše svaté je možno přistoupit 
ke svátosti smíření.

+ Mše svatá v domě POHODA je vždy 
1. pondělí v měsíci v 10.00 hodin.

+ Během školního roku není ve čtvrtek ráno 
příležitost ke sv. zpovědi – O. Adrian učí ve 
škole.

Redakce neručí za jazykový sled jednot-
livých mší svatých. Sledujte vývěsku 
v kostele!

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Příští číslo MOSTu 

vyjde 5. července 2015. 

Příspěvky můžete zasílat 

do 24. června 2015.

Apoštolát modlitby 
červen 2015

Nebeský Otče,

kladu před tebe celý dnešní den a ve 
spojení se tvým Synem, který ve mši svaté 
neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu 
světa, ti v něm nabízím své modlitby, 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.

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za 

nás!

1. Úmysl všeobecný: Za imigranty 
a uprchlíky, aby nalezli přijetí v zemích, do 
nichž přicházejí, a aby se tam s nimi jednalo 
s úctou.

2. Úmysl misijní: Za mladé lidi, aby osobní 
setkání s Ježíšem vzbudilo v mnoha z nich 
touhu nabídnout mu svůj život v kněžství 
nebo v zasvěceném životě.

3. Úmysl národní: Za církev, aby byla 
domovem a školou společenství.

Máme ještě pár volných míst, 
a proto bych Vás chtěla pozvat. 
Díky dvěma našim farnicím 
můžeme letos vyrazit za polo-
viční cenu, a to dospělý za 150,- 
Kč a dítě 100,- Kč. Chtěla bych 
jim moc poděkovat, protože vím, 
jaká je to pro některé rodiny 
finanční zátěž. Kdo by chtěl jet, ať 
se přihlásí u Silvy Kreželokové, 
tel.číslo 605325749.

Na všechny se moc těším.

Pouť dětí a rodin 
21.6.2015 do Częstochowe
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