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Józef daje się poznać swym braciom

(pokračování na str. 3)

Opowiedzcie memu ojcu o mej wysokiej godności w Egipcie i o wszystkim, coście widzieli. I nie zwlekając 
sprowadźcie tu mego ojca. Po czym rzucił się Beniaminowi, bratu swemu, na szyję i rozpłakał się. Beniamin również 
płakał, obejmując go za szyję. I płakał Józef, ściskając i całując swych braci. A potem bracia jego z nim rozmawiali.

Rodz. 45, 13-15
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Misericordias Domini in aeternum cantabo

*  *  *
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*  *  *

Ve volném překladu tohoto úryvku 
z Žalmu 88 bychom mohli říci: „Milo-
srdenství Boží budu opěvovat navěky.” 

V pátek 13. března letošního roku 
oznámil papež František vyhlášení 
Svatého roku Božího milosrdenství, 
který bude zahájen v úterý 8. prosince 
o slavnosti Panny Marie, počaté bez 
poskvrny hříchu dědičného a potrvá do 
20. listopadu 2016, tj. do slavnosti Ježíše 
Krista Krále. Papež vyhlásil tento 
mimořádný svatý rok bulou „Miseri-
cordiae Vultus”. 

Bula začíná slovy: „Ježíš Kristus je 
tváří Otcova milosrdenství. Tajemství 
křesťanské víry je patrně shrnuto v tomto 
slovu. Milosrdenství ožilo, stalo se 
viditelným a dosáhlo svého vrcholu 
v Ježíši Nazaretském. „Nekonečně milo-
srdný" (Ef 2,4) Otec poté, co zjevil 
Mojžíšovi svoje jméno „Boha milo-
srdného a milostivého, shovívavého, 
velmi laskavého a věrného" (Ex 34,6), 
dával nadále poznávat svoji božskou 
přirozenost různými způsoby a v mnoha 
dějinných momentech. V „plnosti času" 
(Gal 4,4), když bylo podle Jeho plánu 
spásy všechno připraveno, poslal svého 
Syna narozeného z Panny Marie, aby 
nám zjevil svoji lásku definitivně. Kdo 
vidí Jeho, ten vidí Otce (srov. Jan 14,9). 
Ježíš Nazaretský svým slovem, svými 
gesty a celou svojí osobou zjevuje Boží 
milosrdenství."

V homilii, kterou papež pronesl v den 
vyhlášení mimořádného Svatého roku 
Božího milosrdenství, říká „V srdci 
mnohých zní otázka: proč dnes Jubileum 
milosrdenství? Jednoduše proto, že 

církev je v této chvíli velkých epochálních 
změn povolána nabízet mocněji znamení 
přítomnosti a blízkosti Boží. Tato doba 
není určena k roztěkanosti, ale naopak 
k setrvání v bdělosti a má v nás probudit 
schopnost hledět k tomu, co je podstatné. 
Pro církev je to doba opětovného 
nalezení smyslu poslání, které nám svěřil 
Pán v den Velikonoc, totiž být znamením 
a nástrojem Otcova milosrdenství (srov. 
Jan 20,21-23)".

A Svatý otec také vysvětlil, proč 
k zahájení Roku Božího milosrdenství 
vybral právě den slavnosti Neposkvr-
něného početí Panny Marie: „Otevřu 
totiž Svatou bránu v den padesátého 
výročí zakončení Druhého vatikánského 
ekumenického koncilu. Církev cítí, že je 
třeba onu událost mít v živé paměti. 
Tehdy začala nová etapa jejich dějin. 
Otcové shromáždění na koncilu pocítili 
silně a jako opravdové vanutí Ducha, 
požadavek mluvit k lidem svojí doby 
o Bohu srozumitelněji. Byly zbořeny 
hradby, které bohužel příliš dlouhou 
dobu uzavíraly církev v privilegované 
pevnosti, a nadešel čas zvěstovat evan-
gelium nově. Nová etapa neustálé 
evangelizace. Nový závazek pro všechny 
křesťany, aby s větším nadšením a pře-
svědčením dosvědčovali svoji víru. 
Církev pocítila odpovědnost, že má být ve 
světě živým znamením Otcovy lásky.
Vybavují se významná slova svatého 
Jana XXIII. při zahájení koncilu, kterými 
ukázal, kudy je třeba jít: „Kristova 
nevěsta chce nyní raději podat lék mi-
losrdenství než sahat po těžkých 
zbraních… Katolická církev pozvedající 
tímto ekumenickým koncilem pochodeň 
katolické pravdy se chce ukázat jako 
nejlaskavější matka všech, dobrotivá, 
trpělivá, pohnutá milosrdenstvím a do-
brotou vůči těm dětem, které jsou od ní 
odloučeny. Ke stejnému horizontu odká-
zal také bl. Pavel VI., který při zakončení 
koncilu řekl: „Chceme podotknout, že 
vyznáním našeho koncilu byla přede-
vším láska (caritas)... Starobylý příběh 
Samaritána byl paradigmatem spiritua-
lity tohoto koncilu… Modernímu světu se 
od koncilu dostalo proudu sympatií 
a úžasu. Ano, poukázalo se na omyly, 
protože si to žádá láska neméně než 
pravda, ale lidem se dostalo jen povzbu-
zení, úcty a lásky. Koncil vyslal sou-
dobému světu namísto deprimujících 
diagnóz povzbuzující pomoc a namísto 
neblahých předpovědí poselství důvěry. 
Jeho hodnoty nejenom respektoval, ale 
ctil, jeho snahy podpořil, jeho očekávání 
očistil a požehnal… Měli bychom 
zdůraznit ještě něco. Veškeré věroučné 

bohatství bylo zaměřeno jediným smě-
rem, totiž tak, aby sloužilo člověku. 
Člověku ve všech jeho situacích, ve všech 
jeho slabostech a ve všech jeho potře-
bách."

Můžeme říci, že v třinecké farnosti 
jsme slavení roku Milosrdenství Božího 
začali jakoby v předstihu, protože 
tradiční podzimní rekolekce věnoval 
misionář O. Czesław právě Božímu 
milosrdenství. Ti z vás, kteří jste přichá-
zeli na mše svaté s rekolekční promluvou 
pravidelně a nechali se oslovit hlubokými 
myšlenkami O. Czesława, jistě máte na 
dlouho o čem přemýšlet.

Poslední den rekolekcí jsme slavno-
stně před Nejsvětější Svátostí Oltářní 
zasvětili celou naši farnost, její kněze 
i farníky Božímu milosrdenství slovy:

„O Jezu najmiłosierniejszy, Twoja 
dobroć jest nieskończona, a skarby łask 
nieprzebrane. Ufamy bezgranicznemu 
Twojemu miłosierdziu, które jest ponad 
wszystkie Twoje dzieła. Oddajemy się 
Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, 
abyśmy w ten sposób mogli żyć i dążyć do 
chrześcijańskiej doskonałości. Pragnie-
my szerzyć Twoje miłosierdzie poprzez 
spełnianie dobrych czynów, tak wzglę-
dem duszy i ciała, a zwłaszcza starając się 
o nawrócenie grzeszników, niosąc po-
ciechę potrzebującym pomocy Twojej, 
smutnym, opuszczonym, strapionym. 
Strzeż nas, o Jezu, jako własności swojej. 
Miej w swojej szczególnej opiece naszych 
duszpasterzy, Twoich kapłanów, którzy 
tutaj pracują i będą pracować, aby byli 
kapłanami według Twego miłosiernego 
Serca. Oddajemy Tobie rodziców i dzieci, 
a zwłaszcza młodzież, powierzamy 
Twojej woli cierpiących, bezrobotnych, 
sieroty i wdowy. Niech powrócą do Ciebie 
ci, którzy się zagubili, ogarnij swym 
miłosierdziem naszych zmarłych braci 
i siostry. Niech cała nasza parafia będzie 
królestwem Twojego miłosiernego Serca, 
gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki 
wieków. Amen.”

Nesme tato slova ve svých srdcích, 
pamatujme na ně nejen v nadcházejícím 
jubilejním roce, ale vzpomeňme na ně 
vždy, kdy na nás bude doléhat příliv 
těžkých zkoušek a chvil, které určitě 
přicházejí tak, jak to předpověděl náš 
Pán Ježíš Kristus. Pamatujme však také 
na to, že Bůh je milostivý a milosrdný, ale 
je také Bohem spravedlivým a že chvíle, 
kdy se budeme muset postavit před jeho 
tváří v hodině naší smrti se nezadržitelně 
blíží. A kdo vytrvá do konce, bude 
spasen! (Mt 24,13)

SJK
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(pokračování na str. 4)

Pokračování ze str. 1

Opravdu na okraji?
Slýcháme to příležitostně, že nábo-

ženství a církev jsou na okraji myšlení 
a zájmu lidí. Ono se to sice říká, stejně 
jako řada jiných věcí, ale zdalipak to je 
pravda? Ono se něco málo šustne a ihned 
jsou media v pozoru. Jen si vzpomeňme 
na závěr pontifikátu sv. Jana Pavla II. - 
stačilo, když papež zakašlal při své řeči 
a už toho byly plné noviny v četně dohadů 
o jeho možném nástupci... Ale to už je 
nějaký ten rok za námi. Situace je ale 
stejná. Když Apoštolský stolec oznámil 
svolání biskupského synodu papežem 
Františkem  na téma rodiny, už se media 
zase předháněla, o čem to bude. Tento-
krát někteří z dohadů přecházeli do mírně 
agresivního tónu: církev musí (!) změnit 
svůj přístup, jinak bude ztrácet věřící. Tak 
ono to je taky o tom, v co lidé věří, jak věří 
a co o své víře a Bohu samém vědí. 
Biskupský synod se sešel ale ne proto, aby 
zpochybnil hodnotu rodiny, přiklepl její 
rozbíjení, odstranil svátostný charakter 
manželství, či dokonce zrušil některá 
přikázání Desatera. Naopak, přesně 
naopak: bylo řečeno naprosto jasně, že 
z vůle Boha Stvořitele je a bude rodina 
základem civilizace, a z vůle našeho Pána 
Ježíše Krista bude manželství svátostí 
tak, jak je v době Nového zákona usta-
noveno. Biskupské synody se zúčastnila 
i řada manželských párů, kteří v tom 
denně žijí a nikdo se neozval v tom 
smyslu, že by se mělo něco měnit. Jinou 
otázkou byl pokus vsugerovat církvi, že 
rozvedeným a znovu oddaným zavírá 
dveře, když jim nedovoluje přijímat 
svátosti. Kdyby lidé uvažovali, pak by 
přišli k tomu, že manželé si sami svým 
rozvodem a novým, nyní tedy před 
Bohem neplatným manželstvím uzavřeli 
dveře k přijímání  svátostí. Právě v neděli, 
kdy synod začínal, se četlo evangelium, ve 
kterém se Ježíš Kristus jasně staví za 
svátostnost manželství (co Bůh spojil) 
a jeho nerozlučitelnost (člověk nero-
zlučuj). Řekl v tom evangeliu na otázku, 
jak je to z rozlukou zcela jasně: Rozvede-li 
se muž se svou ženou a vezme si jinou, 
dopouští se cizoložství. No a ve stavu 
cizoložství chce přijímat Eucharistii? To 
jsou slova Kristova, to je jeho vůle a církev 
nemá právo na tom cokoliv měnit. 
Rozvedení a znovu oddáni mohou chodit 
na mši svatou, mohou se modlit, mohou 
se podílet na řadě dober, které církev 
koná, ale respektovat Boží zákon jasně 
stanovený musíme ve svém vlastním 
zájmu všichni. Takže doufám, že po 
ukončení synody bude řada lidí zkla-
mána, ale ne vinou církve, ale vlastní 
nevědomostí, nebo praktické nevěry, 
nebo obojího. Ale je tu cosi velmi 

pozitivního. V neděli 18. října, v polovině 
synodu, při slavné mši svaté papež 
František prohlásil svatým manželský 
pár, což není věc každého dne nebo roku. 
Jen na okraj - doufám, že víme, že 
kanonizace, neboli prohlášení svatým 
není výrobek církve, svatí jsou dílem 
Božím. Jsou to manželé Ludvík a Zellie 
Martinovi, rodiče sv. Terezie z Lisieux. 
Oni se nestali svatými proto, že jejich 
dcera se stala svatou, ale kteří ke svatosti 
dozráli a dosáhli jí. Dá se předpokládat, že 
řada lidí to nepochopí a bude církev či 
papeže obviňovat z kdoví čeho. To je 
jejich problém. Církev se nemůže dívat na 
to, o čem kdo pochybuje, nedělá to ve své 
profesi ani učitel, ani pekař, ani lékař, ani 
pilot. Kdo jsou tito lidé: Sv. Ludvík 
Martin se narodil 22.8.1823 a zemřel 
29.7.1894. Sv. Zellie Martinová, roz. 
Guérinová se narodila 23.12.1931 
a zemřela 28.8.1877. Svátost manželství 
přijali 13.7.1858. Z manželství se narodilo 
devět dětí, z nich čtyři v dětství zemřely. 
Zajímavé je, že poslední, devátou je právě 
sv.Terezie. Psát podrobně o celé rodině, 
to by asi byl seriál na pokračování, ale 
významným svědectvím je vzpomínka sv. 
Terezie - dcery svých rodičů, na svého 
tatínka, maminka jí zemřela v necelých 
čtyřech letech. Když už byla novickou 
v klášteře karmelitek, při jedné nauce tak 
trochu ohromila novicmistrovou, tedy 
představenou, když řekla, že neměla 
v životě nikdy problém pochopit, že Bůh 
je Otec. Sestra představená se s podivem 
ptá: "Myslíte to vážně? Nám to trvá někdy 
celý řeholní život uvědomit si, trochu tím 
proniknout, co to znamená, že Bůh je 
Otec - a vy ve svých šestnácti letech tvr-
díte, že jste s tím nikdy neměla problém?" 
A mladičká Terezie (vstupuje na Karmel 
v patnácti letech se zvláštním povolením 
biskupa) klidně a s úsměvem odpoví: 
"Ano, nikdy jsem s tím problém neměla. 
Stačilo, když jsem pozorovala svého 
tatínka, jak žije, jak pracuje, jak mluví, jak 
se modlí..." No, klobouk dolů před panem 
Martinem, když dokázal být pro svou 
dceru naprosto přirozeně znamením 
Božího otcovství...! Ruku na srdce rodiče: 
Jak je to s vaší reprezentací Boha svým 
dětem? Oba manželé byli prohlášeni 
blahoslavenými 19. října 2008 papežem 
Benediktem XVI. a svatými tedy letos 
papežem Františkem. Co dodat? Slova 
hýbou, příklady táhnou. Než prázdně 
filozofovat o nesmrtelnosti brouka 
a chtít, aby nám to církev přiklepla, je 
spíše užitečné podívat se na ty, kdo 
v životě ukázali Boží moudrost v praxi. 
Můžeme vidět, jak je dobré pozorovat 
svaté, oni nežili v nějakém skleníku, kde 

Neděle 13. září 2015
Slavnost sv. Alberta Jeruzalémského, hlavního patrona farnosti

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 27 września 2015
130 rocznica poświęcenia naszego kościoła parafialnego

msze święte o godz. 6:30, 8:00, 10:00 i 17:00
adoracja i błogosławieństwo sakramentalne o godz. 16:30

Farní rekolekce
Od neděle 25.10.2015 do čtvrtku 

29.10.2015 proběhnou tradiční farní 
rekolekce pod vedením O. Czesława 
Blocha. Ve všední dny budou 
slouženy mše svaté s rekolekční 
promluvou v 6.35, 9.00 a 17.00 
hodin.

vítr nefouká a déšť nepadá, ale Bůh si je 
někdy v těžké realitě denního života tříbil 
a připravoval pro své království. No 
a mohli-li jedni, proč by nemohli všichni? 
Tady je ovšem zásadní otázka: komu 
nasloucháme, koho pozorujeme, kým se 
inspirujeme. V době, kdy vzpomínáme na 
svoje zemřelé a musíme si připomenout 
bez strašení i vlastní vrchol života v čase, 
nezapomeňme, že v podstatě každého 
z nás si Bůh formuje v rodině a tak 
posvěcujme rodiny, aby nesly dobré 
ovoce. Ne zpochybnění a rozpad, ale 
upevnění a oživení v Ježíši Kristu.

P. František

Otec Mojžíš pravil: 
„Kdo nese vlastní hříchy, nehledí 

na hříchy ostatních.“ 

Pouze plné uvědomění si vlastní 
hříšnosti nás osvobodí od vnitřního tlaku 
druhé kritizovat a posuzovat. Budeme-li 
upřímní a zapátráme v sobě samých, 
uvidíme, jak dalece se se svým životem 
míjíme. „Míjet cíl, míjet se se svým 
životem“, to je obsah řeckého výrazu pro 
„hřešit“. Stále znovu opouštíme Pravdu 
a míjíme se tak se životem, s Bohem. 
Jak nést své hříchy předvádí otec Mojžíš 
pomocí symbolického jednání. Na 
shromáždění, které mělo soudit pro-
vinění jednoho z bratrů, Mojžíš mlčí a na 
obranu obžalovaného vůbec nic nedělá. 
Naopak, bere děravý pytel, plní jej 
pískem, klade si jej na záda a obchází 
shromáždění. Jeho počínání v bratřích 
vzbuzuje zvědavost a ptají se, co to vše 
znamená. A otec vysvětluje, že oni 
všichni své hříchy nosí na svých zádech 
a tak je nevidí. Tyto hříchy však po sobě 
zanechávají pískovou stopu, již vidí 
všichni ostatní. Oni sami jsou však pro 
ně slepí. Až uvidí své hříchy, nebudou 
hledět na hříchy druhých. 

Pokorné sebepoznání nás osvobodí od 
naší náruživosti ostatní soudit a odsu-
zovat. Bez sebepoznání promítáme své 
chyby na druhé a odsuzujeme je, namí-
sto toho, abychom sami sebe svěřili 
Božímu milosrdenství. 

Z knihy „Otcové pouště“
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Pokračování ze str. 1

V poslední době se všude kolem nás o žádném 
tématu nemluví více než o nekonečném proudu 
migrantů, ve velké většině se jedná o statisíce 
arabských mladých mužů z Blízkého a Středního 
východu a z Afriky, kteří se valí jako armáda do 
Evropy. Každý z nás má právo mít na tento 
historicky převratný jev svůj názor. Redakce 
MOSTu samozřejmě taky, ale nemáme mandát 
svůj názor nikomu vnucovat. Takže jsme se 
rozhodli raději přetisknout – dle nás – velmi 
moudrý a fundovaný článek Martina T. Zikmunda 
(49 let), českého křesťanského teologa, novináře 
a publicisty. Byl zveřejněn koncem října 
v Perspektivách, příloze Katolického týdeníku. 
Vystihuje vlastně vše podstatné. A závěr ať si udělá 
laskavý čtenář sám….   

 

V současné situaci, kdy se do Evropy valí 
zástupy Arabů a dalších muslimských národů, je 
třeba si připomenout nepříliš staré konstatování 
Angely Merkelové a Davida Camerona, že 
multikulturalismus v Evropě selhal. Jinými slovy: 
integrace muslimů v západní Evropě se nezdařila. 
V 60. letech začali houfně přicházet za prací muži 
z takových zemí, jako je Pákistán (do Anglie), 
Alžírsko (do Francie) či Turecko (do Německa), 
a brzy je následovaly jejich rodiny. Ale třebaže zde 
žijí už půlstoletí, do občanské společnosti se až na 
výjimky nevčlenili. Místo toho žijí odděleně ve 
svých komunitách, jako by si kus Pákistánu, 
Alžírska či Turecka chtěli pěstovat v Evropě. Mnozí 
mladí lidé z těchto etnických menšin mají navíc 
problém se svou vlastní identitou a někteří i se 
zákonem. Tento problém přitom nebyl nepřed-
vídatelný.

 
Cizinci ve vlastní zemi

„Když se podívám do budoucnosti, naplňuje mě 
neblahé tušení a stejně jako jeden Říman mám 
pocit, že ‚vidím řeku Tiberu, jak se pění krví',“ 
nechal se slyšet ve slavné řeči z 20. dubna 1968 
britský konzervativní politik Enoch Powell, když 
rozebíral před členy své strany negativní důsledky 
masového přistěhovalectví z bývalých kolonií do 
Velké Británie. „Jako národ musíme být šílení, 
doslova šílení, když dovolujeme každoroční 
příjezd padesáti tisíc imigrantů, z nichž většina 
bude předpokladem pro budoucí růst přistě-
hovalců. Je to totéž jako pozorovat, že národ 
buduje svou pohřební hranici.“ Powell se zejména 
pustil do tehdy vládou prosazované tzv. antidi-
skriminační legislativy, která měla imigrantům 
zaručovat stejná práva a podmínky jako původním 
obyvatelům. Na její adresu dokazoval, že se 
„naprosto a diametrálně mýlí“, neboť pocity 
odstrčení a frustrace, jakož i obavy související 
s touto demografickou změnou se zmocňují 
především Britů samotných. Není to prý jen tím, že 
se například nedostává míst ve školách, kam by 
chtěli posílat své děti, ale často se mění – 
zvýšenou kriminalitou – společenská atmosféra 
v oblastech, kde se tito nově příchozí usadili. A také 
pracovní prostředí: zaměstnavatelé váhají, 
mohou-li po přistěhovalcích žádat stejnou úroveň 

Rodina Neposkvrněné
Prosím všechny členy Rodiny Neposkvrněné 

o nahlášení obětovaných dnů pro Svatého otce 
za celý rok 2015 a to do 20. září 2015. Do 
„Duchovní kytice“ Svatému Otci Františkovi jsou 
zahrnuty vaše oběti, modlitba sv. růžence, mše 
svatá, radosti, bolesti a zaslány jako dárek 
k Vánocům. Počet obětovaných dnů s vaší 
adresou napište na lístek a odevzdejte přímo mně 
nebo do zákristie.

Všem Pán Bůh zaplať.
Anna Šišková

Kde domov můj?
disciplíny a schopností jako u rodilých Britů. A ti se 
postupně stávají jakoby cizinci ve vlastní zemi…

 
Turecké trápení

Právě imigrace a multikulturní soužití, které po 
desetiletí nesměly být zpochybňovány, se vyvinuly 
v gigantický problém postupně ohrožující celou 
západní Evropu. Stačí se dnes coby turista projít 
jeden den po Paříži a našinec si uvědomí, že skoro 
polovina tváří, které mine, je arabských. A když se 
dozví něco o ryze arabských sídlištích na okrajích 
francouzské metropole nebo o rabování a řádění 
gangů, které se periodicky dostavuje, není pocit 
knedlíku v hrdle ničím výjimečným. Nejde 
o rasismus. Jde o to, že vzorce chování a řešení 
problémů se vytváří v daném civilizačním okruhu 
po celé generace a že nebylo nikdy na místě 
očekávat, že lidé, kteří do Evropy přicházejí z úplně 
odlišného prostředí, se snadno přizpůsobí. Navíc 
to příchodem gastarbeiterů v 60. a 70. letech 
zdaleka neskončilo. Příkladem může být i samo 
Německo, dnes jednoznačně nejvstřícnější 
evropská země vůči uprchlíkům. I když trochu 
s podivem. Vždyť 3,5milionová turecká menšina 
v Německu mluví sama za sebe. Dokáže ze sebe 
sice vygenerovat špičkového fotbalistu, umělce či 
politika, ale to jsou jednotlivci. Celkově se dnes 
přiznává, že Turci se v Německu ani ve třetí ge-
neraci neasimilovali, žijí uzavřeni ve svých 
komunitách (mluví se dokonce o tom, že žijí ve 
svém „paralelním světě“), nebývale vysoký počet 
jejich dětí (30 %) nezvládne ukončit ani základní 
školní docházku a jen 14 % z nich je schopno 
maturovat. Přitom vzdělání je klíčem k integraci. 
Žádná jiná národnost v Německu se se vzděláním 
tak netrápí jako Turci. Jejich doménou je pásová 
výroba v továrnách a Kebab-restaurace, kde se 
zase sdružují většinou jen v rámci své komunity. To 
se bezpochyby bude v Německu čím dál víc 
odrážet i v absenci společenské rozpravy, který se 
týká i Turků, nemluvě o volbách. Vstup tak 
početných cizorodých národů s islámem v zádech 
na evropskou pevninu je velkým rizikem už z toho 
důvodu, že Evropa sama je sekularizací 
nábožensky oslabena. Muslimští imámové, kteří 
zde působí, si toho jsou vědomi. Oni se nepotřebují 
přizpůsobovat Evropě, protože jsou přesvědčeni, 
že Evropa se jednou přizpůsobí jim.

 
Pravidlo sv. Benedikta 

Je pravda, že starý kontinent už zažil mnohé 
migrační vlny, které ho nezničily, přestože ho 
značně poškodily. Největší změnou bylo 
bezpochyby stěhování národů na troskách Římské 
říše a chaos tím způsobený, který trval několik 
století. Jenže v té době, kdy politické, ekonomické 
a vůbec civilizační struktury padly a život 
společnosti zprimitivněl, tu byla církev a její vitální 
duchovní energie. Díky křesťanskému nábo-
ženství se uskutečnily dvě věci, přestože trvaly 
dlouho: barbaři postupně přijali křesťanskou víru 
a na křesťanském základě se nakonec podařilo 
v raném středověku civilizaci znovu vybudovat 
(Svatá říše římská). 

Jedním z významných faktorů této obnovy byly 
benediktinské kláštery. A to nejen svým žehnáním 
manuální práci, nejen svou zbožností a duchovním 
vyzařováním, ale také opisováním knih (mniši 
takto zachránili z antiky, co se dalo) a rovněž svou 
pohostinností (ta měla i misijní rozměr). V řeholi 
Benediktově se o ní píše: Všichni příchozí hosté se 
mají přijímat jako sám Kristus, který jednou řekne: 
Byl jsem na cestě, a ujali jste se mě. Všem se má 
projevovat náležitá úcta, nejvíce bratřím ve víře 
a poutníkům. Jakmile je tedy ohlášen nějaký host, 
představený nebo bratři mu okamžitě s veškerou 
laskavou ochotou vyjdou vstříc. Nejdříve ať se 
spolu pomodlí a tak se sjednotí v pokoji. Po 
přivítání jsou hosté zavedeni k modlitbě a pak si 
k nim sedne představený nebo ten, koho určil. 
Hostu se přečte Boží zákon, aby se poučil. Pak se 
mu prokazuje veškerá pozorná pohostinnost.

 
Tak to u nás chodí…

Na této instrukci jsou obzvlášť pozoruhodné 
poslední dvě věty. Ještě předtím, než je příchozím 
pohostinnost poskytnuta, je jim přečten Boží 
zákon, aby se poučili… Kdybychom se na to 
podívali z dnešního hlediska, museli bychom 
konstatovat, že právě tohle se v Evropské unii 
neděje. Možná proto je tolik lidí znepokojeno 
migrací, neboť tento přístup chybí. I uprchlíci před 
válkou by totiž měli být seznamováni se zákony 
domu, do něhož vstoupili, ať už zde budou trvale, či 
krátkodobě. Měli by být hned od počátku sro-
zuměni se základními evropskými pravidly, řády 
a zvyklostmi. Nechť je jasně řečeno: tady jste na 
kontinentu utvářeném křesťanstvím a osvícen-
stvím. A protože tomu tak je, máme zde pluralitní 
demokracii, náboženskou svobodu, úctu k ženám, 
k názorům druhého… Chcete-li tu být, přizpůsobte 
se. V opačném případě odejděte raději hned. 
Evropané nestojí o to, být islamizováni. Jenže to se 
neděje. Neděje se to, protože sekulární Evropané 
se nechtějí hlásit k víře, kterou opustili. Vždyť 
europoslanci se dokonce obávali vložit zmínku 
o křesťanských kořenech Evropy i do Evropské 
ústavy. Aby to snad někoho neurazilo. To není 
pokrok, ale úpadek. To není projev síly, nýbrž 
slabosti. Právě proto, že Evropa je oslabená, je 
masová imigrace o to nebezpečnější. Kdyby 
Evropané byli na křesťanství hrdí (ať už na jeho 
vyznání, či aspoň na jeho zásady a kulturně-
civilizační vliv), byl by to mnohem lepší předpoklad 
pro otevírání se lidem odjinud.

 
Německá velkorysost

Samozřejmě je v sázce i ekonomika. Například 
zastánci přílivu nových pracovních sil v Německu 
dokazují, že se to německé ekonomice nakonec 
vyplatí, neboť k nim přicházejí budoucí plátci daní. 
To sice může být pravda, ale jen dílčí. Ekonomové 
v tomto kalkulu totiž zapomínají na další důsledky 
migrace, mezi něž patří pravděpodobné posílení 
extrémní pravice, a tím i navyšování politického 
napětí. Jako zadlužení Řecka a Španělska s sebou 
přineslo nástup extrémní levice, slouží uprchlické 
vlny jako voda na mlýn politické pravici 
a xenofobním náladám. Německá společnost jako 
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celek se sice postavila k přijímání migrantů 
nebývale štědře – tak velké zapojení občanů do 
nejrůznější pomoci uprchlíkům si u nás lze stěží 
představit – jenže už nejbližší kolegové Angely 
Merkelové vicekancléř Sigmar Gabriel a ministr 
zahraničí Frank-Walter Steinmeier se nedávno 
vyslovili pro omezení příchodu uprchlíků. A to 
právě s ohledem na občany, aby to politici 
nepřepískli a nakonec nevnesli do společnosti 
místo soudržnosti rozkol. Fenomén Pegidy tyto 
obavy potvrzuje. Pegida, občanské uskupení 
namířené proti islamizaci západní společnosti, 
které bylo založeno před rokem v Drážďanech, se 
na svých masových demonstracích ozývá o to 
hlasitěji, a dokonce se jím začínají inspirovat 
podobně smýšlející občané jiných evropských 
zemí.

 
Efekt sněhové koule

Z kulturně-civilizačního hlediska, stejně jako 
z hlediska politického, je takto početná imigrace 
pro Evropu časovanou bombou. Je tu však ještě 
hledisko církevně-charitativní. Vždyť nejen bi-
skupové či papež František, ale sám Nový zákon 
vybízí křesťany k pomoci potřebným. Podobně 
jako v řeholi Benediktově stojí v listu Galatským: 
„Čiňte dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do 
rodiny víry.“ Nemluvě o tom, že Ježíš sám říká: „Byl 
jsem na cestách, a ujali jste se mne…“ Tu je však 
třeba rozlišovat. Milosrdný Samaritán pomohl 
člověku přepadenému lupiči, ale přivezl ho do 
hostince, nikoli do svého domu. Křesťané mají 
pomáhat potřebným, v tomto případě lidem, jejichž 
život je ohrožen válkou. Nicméně odtud nevyplývá, 
že tito lidé se zde mají trvale usadit. Samozřejmě 
by křesťanské rodiny ze Sýrie byly mnohem 
přizpůsobivější než ty muslimské. A některé z nich 
tu zůstanou, protože už nebude v jejich silách 
vracet se zpět – zejména ty, které přišly o otce 
rodiny. Těch je třeba se ujmout a pomoci jim u nás 
zakotvit. Ovšem kdyby se měla přestěhovat do 
Evropy celá syrská křesťanská pospolitost – a už 
nyní nastává aspoň u majetnějších křesťanů efekt 
sněhové koule – byla by to historická prohra. 
Znamenalo by to nábožensky vyklidit území této 
takřka biblické země a zcela ho přenechat 
muslimům. Syrští biskupové na toto nebezpečí 
vytrvale upozorňují, jejich hlas je však hlasem 
volajícího na poušti. 

 
Co je dnes nejnaléhavější, je zajistit mír na 

Blízkém východě a investovat do rekonstrukce 
válkou zdevastovaných zemí, zejména Sýrie. Je 
třeba, aby se světové i regionální mocnosti na tom 
už konečně dohodly a nemarnily čas. Vždyť pod 
náporem uprchlíků nestrádá jen Evropa či její 
nárazníkové státy, nýbrž v první linii Jordánsko, 
Turecko a Libanon. Každý čtvrtý obyvatel 
Libanonu je migrant. To je takový nápor pro místní 
společnost, že si ho lze sotva představit. K tomu 
nutno dodat, že uprchlíci z táborů většinou 
nezískají v hostitelské zemi práci a mnohé jejich 
děti ani vzdělání. Nelze se divit, že takové strádání 
vyvolá touhu po změně a že současná imigrační 
vlna je tak vysoká. Nejvíce to přitom odnášejí 
chudí, kteří nemají na emigraci peníze. V případě 
novodobého stěhování národů, jak lze toto 

pronikání do Evropy označit, je třeba rozlišovat 
charitativní přístup a politický postup. Humanitární 
pomoc z povahy věci samé musí být okamžitá. Jiná 
věc je ale politický postup Evropské unie, který by 
měl být mnohem uvážlivější, nikoli však zpozdilý, 
jak je tomu v případě vlekoucího se konfliktu v Sýrii. 
Ano, cesta dopředu je skutečně dlouhodobě 
blokována odlišnými zájmy na jedné straně Saudů, 
Turků a jejich spojenců – Američanů, na druhé 

Charita Třinec slavila úspěch 
se seniorskou módní přehlídkou „Butiq” 

Charita Třinec společně s odborem sociálních 
věcí města Třinec pořádala v letošním roce první 
ročník seniorské módní přehlídky s názvem Butiq. 
Tato zajímavá akce se konala u příležitosti oslav 
Mezinárodního dne seniorů, který je po celém 
světě každoročně slaven 1. října. 

Den seniorů Charita oslavila uspořádáním 
zábavného odpoledne v třineckém kině Kosmos. 
Jako zlatý hřeb odpoledne proběhla módní 
přehlídka, na které se modelkami a modely stali 
samotní senioři se svými vnoučaty. Kromě seniorů 
se na přehlídce představily i studentky polského 
gymnázia v Českém Těšíně se svou vlastnoručně 
vyrobenou módní kolekcí.

Celá akce začala v předsálí kina, kde se široké 
veřejnosti představili poskytovatelé sociálních 
služeb z Třinecka a okolí. Mimo jiné zde byla 
možnost nechat si změřit krevní tlak a cholesterol, 
o což byl mezi lidmi velký zájem. Poté se v 15 hodin 
otevřely dveře kinosálu a začal samotný program 
odpoledne. 

Návštěvníci nejprve zažili jedinečné vystoupení 
taneční skupiny Jiřinky z Paskova, poté proběhla 
samotná módní přehlídka, na které senioři 
předvedli modely sestavené z oblečení Charitního 
bazárku.  A dále následovala nevšední charitativní 
dražba. Na dražbě mohli návštěvníci získat 
jedinečné kousky z šatníku místních osobností jako 
Ewa Farna, Tomáš Klus, Irena Moderová a další. 
Výtěžek dražby, který dosáhl částky 18 400 Kč, byl 

použit na nákup pomůcek pro Charitní půjčovnu 
kompenzačních pomůcek. Ta se nachází v Třinci 
za budovou Steelhouse (bývalý Hotel Steel) na 
ulici Lidická 1272. Do této půjčovny si mohou lidé, 
kteří pečují doma o své blízké, zajít pro nejrůznější 
zdravotní pomůcky jako chodítka, polohovací 
lůžka, kyslíkové generátory a mnohé další.

Celá akce módní přehlídky byla zakončena 
losováním o hlavní cenu - dva lístky na listopadový 
koncert skupiny Duo Jamaha. Všechno ostatní 
oblečení a další předměty ze seniorské Módní 
přehlídky se dále nacházejí v Charitním bazárku 
v Třinci na Kamionnce na ulici Přátelství 1009 
(bývalá pošta) v 1. poschodí. Provozní doba bazá-
ku je vždy v pondělí a středu od 8 - 17 hodin 
a v úterý, čtvrtek a pátek od 8 -15 hodin. V bazárku 
si můžete za symbolickou cenu koupit oblečení, 
ale můžete i přinést své již nepoužívané oblečení, 
které může ještě někomu posloužit.

Celé odpoledne provázela skvělá atmosféra, 
kterou si všichni návštěvníci i senioři náramně užili 
a jistě se můžeme těšit příští rok na další ročník 
této jedinečné akce. 

Další informace o Charitě Třinec a jejích služ-
bách se můžete dozvědět na internetových 
stránkách www.charitatrinec.cz, nebo osobně 
v Charitě Třinec (Lidická ulice 1272), telefonicky na 
čísle 731 516 569, případně e-mailem na 
natalia.pliska@trinec.charita.cz. 

Bc. Lenka Maděrová – stážistka v Charitě Třinec

straně syrského prezidenta Asada, Íránu a Ruska. 
Z tohoto patu ovšem profituje Islámský stát a do-
plácí na něj Evropa. Je na evropských politicích, 
aby ve vlastním zájmu hledali z této zapeklité 
situace východisko. Všestranně pomáhat je třeba 
v prvé řadě na místě, kde problémy vznikají a kde 
jsou nejpalčivější. Ostatně nespočívá největší 
pomoc uprchlíkům právě v tom, že se jim otevře 
cesta do jejich původního domova? 
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Dětskou stránku připravují Lucka a Eva

Co jsme prožili…  

*  *  *

Svatí v našem kostele
V prosinci se slaví svátek hned několika svatých, jejichž sochy můžeme najít v našem kostele. Mezi ně patří také 
sv. Barbora, kterou si připomínáme 4. prosince. Pro utrpení, které během svého života zažila, a mučednickou smrt 
patří ke čtrnácti svatým pomocníkům ve zvláště těžkých chvílích, je vzývána jako ochránkyně proti náhlé smrti a je 
také patronkou horníků a jiných rizikových povolání.

Kolędowanie
 przy żłóbku

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
parafian w imieniu scholy dziecięcej 
„DROPS“ na wspólne kolędowanie przy 
żłóbku, które tym razem odbędzie się 
w ramach Spotkania parafialnego w Domu 
Kultury w Trzyńcu. Spotkanie rozpoczyna 
się o godz 15:00. 

Lucyna Mokroszowa

KDE JI NAJDEME?O ŽIVOTĚ SV. BARBORY 
Svatou Barboru určitě nepřehlédnete – je 
to jedna z největších soch v našem 
kostele. Jak už jsme si řekli dříve, svaté 
poznáte podle tzv. atributů, to jsou 
znaky, se kterými bývají svatí zobra-
zováni. Mezi atributy svaté Barbory patří 
kalich s hostií, meč a věž, ve které byla 
uvězněna. Stačí se jen pozorně rozhléd-
nout a jistě ji najdete.

PŘEDSEVZETÍBarbora žila v Turecku kolem roku Barbora byla přísně střežena. Jeden 
Se svátkem svaté Barbory se pojí stará 300. Legenda vypráví, že byla velmi za sloužících však byl tajný křesťan, 
tradice – v tento den se uřeže jabloňová krásná. Když vyrostla, její otec ji který jí vyprávěl o víře v Krista. Také 
větvička a dá se do vázy s vodou. Tato 

přísně střežil a všechny její ná- se podařilo, aby za ní tajně přišel 
větvička pak o Vánocích rozkvete. A moje 

padníky vyháněl ze svého domu. kněz a pokřtil ji. předsevzetí? "Barborkou" ve váze si budu 
Barbora ale stejně na vdávání ani připomínat, že mám usilovat o to, aby na 
nepomyslela. mém každodenním životě rozkvétaly 

květy lásky, s níž Ježíš stále přichází. 

MODLITBA (na podkladě závěrečné 
modlitby breviáře) 

Bože, Tvá síla se projevuje zvláště tehdy, 
když působí v tom, kdo je slabý: Tys 
posiloval svatou Barboru, aby statečně 
snášela všechno mučení; pomáhej i nám, 
abychom na její přímluvu vítězně prošli 
všemi zkouškami, nezemřeli náhlou 
smrtí, ale předstoupili před Tebe 
smířeni, po přijetí sv. svátostí. Prosíme 

Když se o tom dozvěděl její otec, 
o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, 

Tajně se totiž seznámila se životem rozzuřil se a nechal ji uvrhnout do našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě 
Ježíše Krista a rozhodla se darovat vězení. Cestou se Barboře zachytily Ducha svatého žije a kraluje po všechny 
mu svůj život. šaty o keř a uvízla jí na nich malá věky věků. Amen 

větvička.
(zdroje: deti.vira.cz, wikipedie.cz, 
catholica.cz)

Barbora ve vězení velmi trpěla, ale 
nepřestala věřit Bohu. Otec se na ni 
velmi zlobil a chtěl, aby se víry 
v Krista zřekla. Ona to ale neudělala. Barbořin otec, který v Boha nevěřil, 
Jednoho dne se na ni otec rozzlobil pojal podezření o jejích úmyslech. 
příliš a ve vzteku ji zabil. Ještě ten Aby ji uchránil před tehdy zaká-
den vyrostlo na Barbořině větvičce zaným křesťanským učením, zavřel 
několik krásných květů.ji do vysoké věže.

Dar rozumu
Do jednoho městečka došla krátká 

zpráva: „Přijedu zítra. Čekejte na mne.“ 
Podepsán : JEŽÍŠ. Tento dopis vyvolal 
pozdvižení u faráře, starosty i místní 
honorace. Chtěli, aby se na toto přijetí 
nikdy nezapomnělo. Každý připravil 
něco vzácného. Druhý den k městu 
přicházel žebrák. Všichni mysleli, že je 
to Ježíš. „Je to jeho styl“, tvrdil farář. 
Přivítání i obdarování bylo velké – 
starosta daroval i vůz, na který si muž 
vše naložil, poděkoval a odjel. Večer 
dorazil skutečný Ježíš, omluvil se za 
zpoždění. „Cože? Ten žebrák byl 
podvodník? Honem za ním, ať získáme 
náš majetek zpět!“ A Ježíš - jako obvykle 
- zůstal uprostřed vylidněného náměstí 
sám. 

Katecheze papeže Františka
(zdroj: radiovaticana.cz)
Poté co jsme probrali moudrost 

jakožto první ze sedmi darů Ducha 
svatého, chtěl bych dnes obrátit 
pozornost na druhý dar, jímž je rozum. 
Nejedná se zde o lidskou inteligenci, 
o intelektuální schopnost, kterou mů-
žeme být nadáni více či méně. Jde 
o milost, kterou jenom Duch svatý může 
dát a která v křesťanovi probouzí 
schopnost překročit vnější aspekt 
reality a probádat hlubiny Božího 
myšlení a Jeho plán spásy.

Apoštol Pavel, který se obrací ke 
Korintské obci, dobře popisuje účinky 
tohoto daru, tedy toho, co působí dar 
rozumu v nás, a říká: „co oko nevidělo, 
co ucho neslyšelo, a nač člověk nikdy ani 
nepomyslil, připravil Bůh těm, kdo ho 
milují“ (1 Kor 2,9-10). Neznamená to 
samozřejmě, že křesťan může porozu-
mět všemu a mít úplné poznání Božích 
plánů. To vše je nadále očekáváno, 
dokud se to v plné zřejmosti nevyjeví, až 
se ocitneme tváří v tvář Bohu a budeme 
s Ním opravdu jedno. Ale jak naznačuje 
samo slovo, rozum čili intelekt umo-
žňuje intus legere, tedy „číst vevnitř“. 
Tento dar nám umožňuje rozumět 
věcem, jak jim rozumí Bůh, tedy Božím 
porozuměním. Někdo totiž může 
chápat určitou situaci lidskou inteli-
gencí, rozvážností, a to je dobře. Avšak 
účinkem tohoto daru je chápání této 
situace do hloubky tak, jak ji chápe Bůh. 
A Ježíš seslal Ducha svatého, aby se 
nám tohoto daru dostalo a mohli jsme 
rozumět věcem, jak jim rozumí Bůh, 
Božím chápáním. Je to krásný dar, který 
dal Pán nám všem. Je to dar, kterým nás 
Duch svatý uvádí do důvěrnosti s Bo-

Okénko pro biřmovance (a nejenom)

"Ostatky”
Jsou to poslední tři dny před Popeleční 
středou. Podle tradice i letos bude výstav 
Nejsvětější Svátosti Oltářní k soukromé 
adoraci.
V neděli 15.2. odpoledne od 15.00 hodin. 
V pondělí 16.2.  a úterý 17.2.  ráno po mši 
svaté do 9.00 hodin a odpoledne od 15.00 
hodin do večerní mše svaté. 
Využijme možnosti v tichu si pobýt s Pánem.

hem a dává nám účast na dobrotivém 
plánu, který s námi má.

Je tedy jasné, že dar rozumu se úzce 
pojí k víře. Když Duch svatý přebývá 
v našem srdci a osvěcuje naši mysl, 
umožňuje nám den za dnem růst 
v chápání toho, co Pán řekl a učinil. Sám 
Ježíš řekl svým učedníkům: pošlu vám 
Ducha svatého, který vám umožní 
chápat vše, co jsem vás učil: rozumět 
Ježíšovu učení, chápat Jeho Slovo, Jeho 
evangelium, rozumět Božímu Slovu. 
Někdo může číst evangelium a něčemu 
rozumět, ale čteme-li evangelium 
s tímto darem Ducha svatého, můžeme 
porozumět hloubce Božích slov. A to je 
velký dar, o který máme prosit všichni 
a společně: Dej nám, Pane, dar rozumu.

Lukášovo evangelium podává jednu 
epizodu, která velmi dobře vyjadřuje 
hloubku a sílu tohoto daru. Dva 
učedníci, kteří byli svědky Ježíšovy 
smrti na kříži a Jeho pohřbu, jsou 

zklamáni a zdrceni, odcházejí z Jeru-
zaléma a vracejí se do vesnice jménem 
Emauzy. Cestou se k nim připojí 
zmrtvýchvstalý Ježíš a rozmlouvá 
s nimi. Jejich oči však byly zastřeny 
smutkem a beznadějí a nebyli s to Jej 
rozpoznat. Ježíš jde s nimi, ale oni jsou 
natolik sklíčeni a zklamáni, že jej 
nepoznají. Když jim však Pán odhaluje 
Písmo, aby porozuměli, že musel trpět, 
zemřít a vstát z mrtvých, otevřeli se jim 
oči a jejich srdce vzplanula nadějí (srov. 
Lk 24,13-27). A toto s námi činí Duch 
svatý: otevírá nám mysl, otevírá nás, 
abychom lépe chápali věci Boží i lidské, 
situace a všechny věci. Dar rozumu je 
důležitý pro náš křesťanský život. 
Prosme Pána, aby dal nám a všem tento 
dar a mohli jsme chápat, jako chápe On, 
věci, které se dějí, a zejména Boží Slovo 
v evangeliu. 

Duch rozumu 

Každý podzim táhnou ptáci na jih a znají svůj cíl. Kdo zná Boží cíl, žije beze 
strachu, v naději, žije v důvěře.

Stránku připravují Lucka a Eva

Dětské spolčo bude 29. 11. 
(první neděli adventní) 
prodávat živé adventní 
věnce před mší svatou 
v 8:00 a 10:00 hodin. 

     

ADVENTNÍ 
VĚNCE 



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 263/XXII

Potravinová pomoc 
pro rodiny s dětmi 

na Třinecku

*  *  *

*  *  *

*  *  *

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

PRÁZDNÉ RUCE O VÁNOCÍCH?

Charita Třinec 
připravuje 

Tříkrálový průvod 

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.

*  *  *

Hnutí Modlitby matek (MM) je 
modlitební společenství, kde se ženy 
modlí nejenom za své děti. V krásných a 
jednoduchých modlitbách odevzdávají 
své děti, adoptivní děti, křestní děti, 
vnuky, ale také manžely a kněze do 
rukou Pána Ježíše a tím svěřují životy 
Jeho vedení.

MM fungují v České republice již 20 
let. Každoročně se koná celostátní 
konference, na kterou přijíždějí ma-
minky ze všech diecézí, aby se podělily o 
své zkušenosti. Letos se toto setkání 
uskutečnilo v Brně ve dnech 23. - 25. 10. 
Hlavní téma bylo „Chválíme Boha 
a děkujeme mu za milosti, které jsme 
přijaly skrze MM.“

Zahájení konference proběhlo v pá-
tek v podvečer mší sv. v kostele sv. 
Rodiny. Kázání otce Šebestiána – ten je 
duchovním otcem MM – silně zapů-
sobilo na všechny zúčastněné.

Sobotní program začínal ranními 
chválami v doprovodu hudební sku-
piny a scholy z Řečkovic. Vedení 
konference měla ve svých rukou náro-
dní koordinátorka Markéta Klímová. 
Velmi lidským, ale také i vtipným 
způsobem předávala duchovní infor-
mace, povzbuzovala k modlitbám 
a odevzdanosti. Slyšeli jsme mnoho 
svědectví, jak se lidem mění životy 
skrze MM. Mezi pozvanými hosty byly 
i koordinátorky z okolních zemí, a to ze 
Slovenska a Rakouska. V poledne jsme 
se všichni zúčastnili mše sv. v kostele 
Nejsvětější Trojice. Po mši měla pro nás 
Markéta připravený první duchovní 
dárek. Tím bylo kněžské požehnání pro 
každou maminku zvlášť. V čase konfe-
rence byla možnost přistoupit ke sváto-
sti smíření a také možnost adorace. 
Pěkným zážitkem pro mě bylo vzáje-
mné sdílení se v náhodně vybraných 
skupinkách, kde pod vedením jedné 
z diecézních koordinátorek jsme mohly 
podat svědectví, co v mém životě 
znamenají MM, jak jsem se já sama 
skrze tuto modlitbu změnila a jak Bůh 
působí v našich životech. Vyvrcholením 
sobotního programu byla společná 
modlitba matek, které se účastnilo 
kolem 350 maminek. Modlitba byla 
vedena jednou skupinkou a byla 
vedena tak, jak se máme modlit ve 
svých skupinkách – podle modlitební 
knížečky, nepřidávat žádné modlitby 
navíc, udělat si čas na každou část 
modlitby a s láskou odevzdat vše co 

Třetí sobotu v měsíci říjnu jsem se mohl 
zúčastnit vyvrcholení Národního euchari-
stického kongresu. Ten byl prvním od vzniku 
samostatné České republiky. Mši svatou na 
náměstí Svobody v Brně celebroval pa-
pežský legát, kardinál Paul Cordes, který byl 
mimořádným zmocněncem papeže Fran-
tiška. Po mši svaté se z náměstí přesunul 
eucharistický průvod na Zelný trh, kde všichni 
účastníci vyznali svou víru a přijali svátostné 
požehnání. Hlavním smyslem celého kon-
gresu byla obnova smlouvy našeho národa 
s Bohem a prohloubení úcty k Pánu Ježíši, 
přítomnému v eucharistii. 

Bylo připraveno i velké množství dopro-
vodného programu, ke kterému patřily 
přednášky, divadelní představení a koncerty. 
Všechen tento program měl však jedno 
společné. Uvědomit si, jak velkým darem je 
eucharistie. Přítomnost našeho Pána Ježíše 
mezi námi, pod způsobem chleba a vína. 
Zúčastnil jsem se přednášky o euchari-
stickém zázraku v italském městě Bolsena, 
který se udál roku 1263. Tehdy sloužil řeholní 
kněz Petr z Prahy mši svatou v kostele sv. 
Kristiny. Pochyboval však o reálné příto-
mnosti Krista v eucharistii. Po slovech 
proměňování však hostie v jeho rukou začala 
krvácet a obarvila korporál a oltářní kámen. 
Zakrvácený korporál se dodnes uchovává 
a uctívá v katedrále v městě Orvieto. Po 
tomto zázraku ustanovil papež Urban IV. 
slavnost Těla a krve Páně. Zúčastnil jsem se 
také přednášky Eucharistie je plnost života, 
kterou v kostele sv. Janů přednášel P. Elias 
Vella OFM Conv. Z jeho promluvy mi utkvěly 
v mysli zvláště dvě myšlenky. To, že: 
„skutečným eucharistickým člověkem není 
ten, kdo Ježíše přijímá, ale ten, kdo sám sebe 
dává druhým k dispozici“. A poté velikost 
lásky Pána Ježíše. Neboť jak otec Vella 
připomenul, k našemu spasení stačila jediná 
krůpěj krve Pána Ježíše. On nám však svým 
ukřižováním ukázal vrchol své lásky k nám.      

Ve svých modlitbách mysleme na 
51. mezinárodní eucharistický kongres, který 
proběhne v lednu příštího roku na Filipínách. 
Nakonec bych chtěl ještě připomenout slova 
modlitby, která byla pronesená na kongresu: 
„Pane Ježíši, děkujeme ti za chléb a víno, 
proměněné ve tvé Tělo a Krev. Dej, ať jsme ve 
světě živými svatostánky, abys skrze nás, 
mohl přetvářet ostatní kolem nás.“

Ondřej Brodzki 

 Z vody a Ducha Svatého se 
narodili: 

Malánie Poláková
Jan Wantulok
Barbora Vondráčková
Dominik Walek
Kateřina a Tomáš Sikorovi
Matěj Bulawa
David Raszka
Sebastian Pecha

Do věčnosti nás předešli

R.I.P.

Ondřej Lysek  (27)

František Kučerik (81)

Alena Szotkowská (53)

Josef Kaczmarczyk (83)

Štefan Hrica (89)

Jozef Podkovčík (75)

Ján Klimo (71)

Anna Mitrengová (82)

Miroslav Zoubek (84)

Anděla Petružálková (84)

Herta Gažiková (74)

Bronislav Lipka (81)

máme ve svém srdci. Po společné 
modlitbě MM byl pro nás připraven 
druhý duchovní dárek v podobě krát-
kého slova z Bible. Maminky si z košíku 
vytáhly kartičku, aniž by tušily, co je 
tam napsáno. Tím slovem z kartičky 
chtěl Pán každou z nás nějak povzbudit, 
dát odpověď na naše problémy. Večer 
byl zakončen společným agapé.

V neděli ráno jsme se sešli na mši sv. 
v kostele sv. Rodiny. Po skončení byl 
čas na další svědectví maminek a re-
flexe z konference. Musím říct, že čas 
strávený na konferenci byl pro mě 
velmi příjemný. Byla to možnost 
k načerpání nových sil a k odpočinku od 
každodenních starostí.

Nebojme se modlit za své děti 
a blízké. Vždyť každá modlitba je jako 
semínko vložené do půdy a potřebuje 
určitý čas, péči a zalévání až vyklíčí, 
vzroste, zakvete a přinese své ovoce. 
Kdo jiný by se měl modlit za děti, když 
ne matky?

Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte 
a jste obtížení, a já vás občerstvím.“ (Mt 
11,28)

Vanda Fizková 

Národní konference Modliteb matekNárodní 
eucharistický 
kongres 2015



§ §Neděle 7.12.2014 – 2. neděle adventní; 6.30 Každý 28. den v měsíci se modlíme spolu 
s ostatními farnostmi v naší zemi za český a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky.

§ národ.Pondělí 8.12.2014 – Slavnost Panny Marie, 
§Každou sobotu od 18.00 probíhá modlitba počaté bez poskvrny prvotního hříchu.

posvátného růžence, ke které jsou zváni §Neděle 14.12.2014 – 3. neděle adventní; 
všichni farníci.

6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky. §V průběhu týdne mše svaté začínají v 6.35 §Neděle 21.12.2014 – 4. neděle adventní; a 17.00 hodin. V pondělí, středu, pátek - 
6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky. ranní  česky, večerní polsky. V úterý, čtvrtek, 

sobotu - ranní polsky, večerní česky. VÁNOCE
§Každý čtvrtek po večerní mši svaté je §Středa 24.12.2014 – 15.30 večerní mše 

adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní do 
svatá z vigilie Narození Páně – česky/pol-

19.00 hodin.
sky, žehnání vánočních oplatků a přivítání §Každý první pátek je po ranní mši svaté 
Betlémského světla v našem kostele. výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní.

§Čtvrtek 25.12.2014 – Slavnost Narození §Každý pátek vyjma prvního pátku je výstav 
Páně; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 Nejsvětější Svátosti Oltářní s modlitbou 
česky; od 14.00 bude kostel otevřen Korunky k Božímu Milosrdenství.

§k soukromé adoraci u Jesliček. První pátek v měsíci - litanie a zasvěcení 
§Pátek 26.12.2014 – svátek sv. Štěpána, Božskému Srdci Ježíšovu.

§prvomučedníka; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 Mše svatá v Domově pro seniory na Sosně 
je každý pátek v 15.30 hodin. Půl hodiny a 17.00 polsky; 16.30 adorace Nejsvětější 
před začátkem mše svaté je možno Svátosti Oltářní a svátostné požehnání.
přistoupit ke svátosti smíření.§Sobota 27.12.2014 – svátek sv. Jana, 

§Mše svatá v Nemocnici Sosna je každou apoštola a evangelisty; z důvodu odpolední-
sobotu od 15.30 hodin. Půl hodiny před ho Setkání farnosti v Kulturním domě 
začátkem mše svaté je možno přistoupit ke TRISIA bude pouze koncelebrovaná mše 
svátosti smíření.

svatá ráno v 6.35. Rovněž nebude večerní §Mše svatá v domě POHODA vždy 1. pondělí 
setkání mládeže ani modlitba svatého 

v měsíci v 10.00 hodin.
růžence.

§ Redakce neručí za jazykový sled jednotlivých Neděle 28.12.2014 – svátek Svaté Rodiny 
mší svatých. Sledujte vývěsku v kostele!Ježíše, Marie a Josefa; 6.30 a 10.00 polsky, 

8.00 a 17.00 česky.
§Středa 31.12.2014 – sedmý den v oktávu 

Narození Páně; 6.35 česky, 17.00 polsky – 
poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží 
pomoc do nového roku, přede mší svatou 
svátostné požehnání a děkovné Te Deum.

§Čtvrtek 1.1.2015 – Slavnost Matky Boží, 
Panny Marie; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

§Pátek 2.1.2015 – první pátek v měsíci.
§Neděle 4.1.2015 – 2. neděle po Narození 

Páně; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 
česky.

§Úterý 6.1.2015 – Slavnost Zjevení Páně; 
žehnání vody, kadidla a křídy.

§Neděle 11.1.2015 – Svátek Křtu Páně; 6.30 
a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

Končí doba vánoční.
§Rorátní mše svaté budou slouženy v době 

adventní v pondělí, středu a sobotu ráno 
v 6.35 hodin.

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

§Poslední neděle v měsíci - Mariánské 
večeřadlo.
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2. neděle adventní (7.12.)
1. čtení: Iz 40,1-5.9-11; 2. čtení: 2 Petr 3,8-14; 
Evangelium: Mk 1,1-8
Žalm: odp. Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství 
a dej nám svou spásu!
Ref. Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

3. neděle adventní (14.12.)
1. čtení: Iz 61,1-2a.10-11; 2. čtení: 1 Sol 5,16-24; 
Evangelium: Jan 1,6-8.19-28
Žalm: odp. Duch můj plesá v Bohu mém!
Ref. Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim.

4. neděle adventní (21.12.)
1. čtení: 2 Sam 7,1-5.8b-12.16.16; 2. čtení: Řím 
16,25-27; Evangelium: Lk 1,26-38
Žalm: odp. Na věky chci zpívat o Hospodinových 
milostech.
Ref. Na wieki będę sławił łaski Pana.

Slavnost Narození Páně – Vigilie (24.12.)
1. čtení: Iz 62,1-5; 2. čtení: Sk 13,16-17.22-25; 
Evangelium: Mt 1,1-25
Žalm: odp. Na věky chci zpívat o Hospodinových 
milostech.
Ref. Na wieki będę sławił łaski Pana.

Slavnost Narození Páně (25.12.)
Za svítání
1. čtení: Iz 62,11-12; 2. čtení: Tit 3,4-7; Evangelium: 
Lk 2,15-20
Žalm: odp. Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se 
nám narodil Pán.
Ref. Światło zabłyśnie, bo Pan się narodził.
Ve dne
1. čtení: Iz 52,7-10; 2. čtení: Žid 1,1-6; Evangelium: 
Jan 1,1-18
Žalm: odp. Všechny končiny země viděly spásu od 
našeho Boha.
Ref. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 
(28.12.)
1. čtení: Gn 15,1-6;21,1-3; 2. čtení: Žid 11,8.11-
12.17-19; Evangelium: Lk 2,22-40
Žalm: odp. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.
Ref. Błogosławiony, kto się boi Pana.

Slavnost Matky Boží, Panny Marie (1.1.2015)
1. čtení: Nm 6,22-27; 2. čtení: Gal 4,4-7; 
Evangelium:Lk 2,16-21
Žalm: odp. Bože buď milostiv a žehnej nám.
Ref. Bóg miłosierny niech nam błogosławi.

2. neděle po Narození Páně (4.1.)
1. čtení: Sir 24,1-4.12-16; 2. čtení: Ef 1,3-6.15-18; 
Evangelium: Jan 1,1-18
Žalm: odp. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi 
námi.
Ref. Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało.

Slavnost Zjevení Páně (6.1.)
1. čtení: Iz 60,1-6; 2. čtení: Ef 3,2-3a.5-6; 
Evangelium: Mt 2,1-12
Žalm: odp. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny 
národy.
Ref. Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

Svátek Křtu Páně (11.1.)
1. čtení: Iz 55,1-11; 2. čtení: 1 Jan 5,1-9; Evangelium: 
Mk 1,6b-11
Žalm: odp. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu.
Ref. Pan ześle pokój swojemu ludowi.

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Nedělní liturgie
v prosinci

Pořad bohoslužeb v prosinci

Úmysly apoštolátu 
modlitby – prosinec 2014

Denní modlitba Apoštolátu
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. Všeobecný úmysl: Aby narození Vykupitele 
přineslo pokoj a naději všem lidem dobré vůle.
2. Evangelizační úmysl: Za rodiče, aby byli 
autentickými evangelizátory, kteří svým dětem 
předávají drahocenný dar víry.
3. Národní úmysl: Abychom v síle Ducha 
Svatého rozpoznávali, na čem v životě záleží 
a byli ryzí a bez úhony pro den Kristův.

a

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. Všeobecný úmysl: Abychom se uměli 
otevřít osobnímu setkání a dialogu se všemi 
lidmi, také s těmi, kdo mají jiné 
přesvědčení než my.

2. Misijní úmysl: Za církevní pastýře, aby 
hluboce milovali své stádce, a tak ho mohli 
doprovázet na cestě a udržovat jeho naději 
živou.

3. Národní úmysl: Za Boží útěchu pro ty, 
kdo trpí ztrátou svých blízkých zvláště 
z důvodu nenávisti a válek.

32. neděle v mezidobí (8.11.)

1. čtení: 1 Král 17,10-16; 2. čtení: Žid 9,24-

28; Evangelium: Mk 12,38-44 
Žalm: odp. Duše má, chval Hospodina. 
Ref. Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę 

swego.  

33. neděle v mezidobí (15.11.)

1. čtení: Dan 12,1-3; 2. čtení: Žid 10,11-

14.18; Evangelium: Mk 13,24-32 
Žalm: odp. Ochraň mě, Bože, neboť se 

k tobě utíkám.  
Ref. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem.

Slavnost Ježíše Krista Krále (22.11.)

1. čtení: Dan 7,13-14; 2. čtení: Zj 1,5-8; 

Evangelium: Jan 18,33b-37  
Žalm: odp. Hospodin kraluje, oděl se 

velebností.
Ref. Pan Bóg króluje, pełen majestatu.

1. neděle adventní (29.11.)

1. čtení: Jer 33,14-16; 2. čtení: 1 Sol 3,12 – 

4,2; Evangelium: Lk 21,25-28.34-36 
Žalm: odp. K tobě pozvedám svou duši, 

Hospodine.
Ref. Do Ciebie, Panie, wznoszę moją 

duszę.

2. neděle adventní (6.12.)

1. čtení: Bar 5,1-9; 2. čtení: Flp 1,4-6.8-11; 

Evangelium: Lk 3,1-6
Žalm: odp. Velkou věc s námi učinil 

Hospodin, naplnila nás radost.
Ref. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

+ Neděle 8.11.2015 – 32. neděle v mezidobí; 
6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

+ Pondělí 9.11.2015 – svátek Posvěcení 
lateránské baziliky

+ Neděle 15.11.2015 - 33. neděle v mezidobí; 
6.30 a 10.00 polsky, 8:00 a 17.00 česky.

+ Neděle 22.11.2015 – Slavnost Ježíše Krista 
Krále; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 
polsky.

+ Neděle 29.11.2015 – 1. neděle adventní; 
6.30 a 10.00 polsky, 8:00 a 17.00 česky.

+ Pondělí 30.11.2015 – svátek sv. Ondřeje, 
apoštola.

+ Pátek 4.12.2015 – první pátek v měsíci.
+ Neděle 6.12.2015 – 2. neděle adventní; 

6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.
+ Rorátní mše svaté v době adventní slavíme 

v pondělí, středu a sobotu v 6.35 hodin.
+ 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 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.

Nedělní liturgie 

v listopadu

Pořad bohoslužeb v prosinci

Pořad bohoslužeb v listopadu

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Příští číslo MOSTu 

vyjde 6. prosince 2015. 

Příspěvky můžete zasílat 

do 25. listopadu 2015.

Apoštolát modlitby 
listopad 2015

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

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

Citáty a moudra

Když zatajíš těžký hřích u sv. zpovědi, 

každá další zpověď je neplatná.
P. Marián Kufa

My jsme schopní si udělat modlu z če-

hokoli, ze všeho, co dáme před Boha.
P. Vojtěch Kodet

Buď si jistý, že jsi člověkem Božím, 

pokud snášíš nespravedlnost s rado-

stí a mlčením.
bl. Josemaría Escrivá

Nestačí, aby byly děti milované, je 

potřeba, aby to také věděly.
sv. Jan Bosco
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