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Žalm Davidův. Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. Svoji řeč předává jeden den druhému, 
noc noci sděluje poznatky.

Ž 19,1-3

David zpívá žalmy
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Ekonomické okénko:
něco o klečení a sezení v lavicích

*  *  *
*  *  *

*  *  *

Setkání charitních dobrovolníků

Tolerance

V dnešním ekonomickém okénku 
se pokusím shrnout práce za poslední 
měsíce v naší farnosti. Před více než 
10 roky se ocitla podlaha pod lavice-
mi ve špatném stavu. Dřevomorka ji 
natolik zničila, že byla nutná výměna. 
Dřevomorka je patrně nejznámější 
dřevokazná houba. Je velmi nebez-
pečná, protože napadá dřevo v kon-
strukcích a budovách. Přesně to se 
stalo i v našem kostele a reálně 
hrozilo, že se přenese i na lavice. 
Proto se tehdy vyměnila celá podlaha 
pod lavicemi. Práci tehdy provedl pan 
Richard Polok. Čas ubíhal a od té 
doby byla již jednou provedena 
údržba spočívající ve dvojitém nátěru 
podlahy a klekátek. V letošním roce, 
v červnu a červenci, jsme celou 
údržbu zopakovali. Byly vybroušeny 
a očištěny jak podlaha, tak i klekátka, 
a to v celém kostele, u všech lavic. 
I v letošním roce veškerou práci zdar-
ma vykonal pan Richard Polok, ve 
spolupráci s farním údržbářem 
panem Stanislavem Klaisem. Během 
diskuse o této práci zazněla i myšlen-
ka, kterou vám, milí farníci, předklá-
dám také: klekátka byla dle slov pana 
Klaise velmi opotřebovaná neboli 
„okopaná“. Je otázkou: k čemu vlast-

Pozor! Pozor! Všichni dobrovolní-
ci, kteří jakýmkoliv způsobem po-
máháte Charitě Třinec…

Diecézní  charita  ostravsko-
opavská pořádá první setkání pro 
dobrovolníky, kteří v jednotlivých 
charitách pomáhají. Toto setkání se 
uskuteční dne 23. září 2017 v Ostra-
vě Porubě. Prosím přihlaste se 
všichni, kdo jste pomáhali při 
jakýchkoliv akcích, které pořádala 
Charita Třinec.

Jedná se o pomoc během všech 
charitních akcí jako například:

; Tříkrálová sbírka, 

; Tříkrálový průvod,

; Vaření polévek pro osoby bez 
přístřeší,

Snad si ještě někdo vzpomenete na 
můj příspěvek pod názvem „Nedá se 
vrátit“. V tomto článku jsem psala 
o rodince se čtyřmi krásnými dětmi 
jak schůdky, jeden chlapeček a tři 
děvčátka, kteří chodí na svaté mše 
a dokáží celou hodinu trpělivě sedět. 
Pomalu by si člověk myslel, že všech-
ny, i ty nejmenší, ví, že je tam s nimi 
někdo, kdo je nadevše miluje, kromě 
rodičů a prarodičů, a proto musí být 
hodné. Taky v článku píšu o tom, co 
jsem v životě zanedbala a o co jsem své 
děti, co se týká víry, ochudila, což bych 
ráda vrátila, ale už se to nedá. Ale to, 
o čem chci dnes psát, není jen mým 
problémem. Většina z nás víme, že 
účast na mši svaté neznamená pouhou 
fyzickou přítomnost. Každá část mše 
svaté je důležitá a přináší, nebo by 
měla přinést duchovní užitek. I dítě 
patří do kostela, neboť patří do Boží 
rodiny. Církev je taky jedna veliká 
rodina, tak tam patří babičky, dědeč-
kové, tátové i maminky, mládež, děti 
i kojenci. Na jedné straně rodiny s dět-
mi, kde věřící vnímají mši svatou se 
vším všudy, a ještě jsou schopny 
zrakem pohlédnout na tiše sedící dě-
tičky. Vím, že každé naše dítě je jiné, 
jedno klidnější, druhé hyperaktivnější. 
Proto se setkáváme i s rodinami, které 
nejsou schopné své dětičky zvládat 
během mše svaté. Dítě běhá, dělá kolo 
kolo mlýnské, chvíli chce na ručičky, 
pak zas dolů. Dětský misálek je jednou 
na zemi, pak zas někde jinde. Ale to 
neznamená, že tyto dětičky neumí 
poslouchat, nebo že nejsou vychované. 
Prostě to ještě nezvládají. Vůbec 
nikomu nevadí, když chce děťátko na 
klín mamince nebo tatínkovi a rodič 
ho pohladí. Nevím, zda ale je rodič, 
který své dítě nezvládá, schopen vní-
mat podstatu mše svaté a pojmout do 
svého nitra to, proč na mši přišel. Ale 
tím pádem toto zapomene i okruh 
věřících, co vůbec bylo za kázání. Taky 
víme, že věřící rodina chce, aby i to 
jeho dítě bylo součástí mše. „Nechte 
děti přicházet ke mně, nebraňte jim, 
neboť takovým patří království Boží 
„Ano, krásná slova Pána Ježíše, který 
tímto nabádá k toleranci všechny 
ostatní kolem rodiny s dětmi. Myslím, 
že jsme tolerantní, ty děti si to zaslou-
ží, ale ať se trochu zamyslí i rodiny 
a dokážou své dětičky během mše 
svaté zvládnout tak, abychom odchá-
zeli z kostela všichni naplněni Boží 
láskou a spokojení.

Renáta Karlová

ně má v kostelní lavici sloužit klekát-
ko? Ke klečení během modlitby, 
během bohoslužeb nebo k odkládání 
nohou, ke zvýšení komfortu při 
sezení? Na tuto otázku ať si každý 
odpoví sám. Poděkování si zaslouží 
i jedna naše farnice, která přispěla 
velkou měrou na potřebnou barvu. 
Touto cestou jí chceme vyslovit naše 
upřímné Pán Bůh zaplať. V této 
souvislosti si dovolím ještě dodat 
informaci, že je to sice jen rok a půl, 
kdy byly do kostela dodány nové 
lavice pod křížovou cestu, ale některé 
z nich již stihl někdo poškrábat. 
Nezbývá než doufat, že se situace 
nebude zhoršovat. Dále si naše po-
děkování zaslouží i pan Adam Ja-
damus, majitel zahradnictví v Horní 
Líštné, který zdarma každoročně 
provádí údržbu a pečuje o okrasné 
keře před farou a živý plot na farní 
zahradě. Kromě toho si poděkování 
zaslouží i mnoho jiných obětavých 
lidí z naší farnosti, kteří jsou ve svém 
volném čase ochotni podílet se na 
pomocných pracích ve farnosti. Stále 
se něco dělá, mnohdy mnoho drob-
ných a na první pohled neviditelných 
vylepšení, která jsou ovšem potřebná. 

Marian Kozok 

; Bazárek pro maminky s dětmi 
(jarní, podzimní),

; Sběr kol pro Afriku (pomoc při 
nakládání kol, jarní podzimní).

Přihlaste se všichni, kdo pečete, 
zdobíte, rozdáváte před kostelem 
srdíčka, pomáhali jste jednorázově 
během jakékoliv charitní akce, pra-
videlně pomáháte v bazárku na 
Kamionce.

Je třeba se přihlásit nejlépe pro-
střednictvím e-mailu na adrese 
bezecna1@post.cz, nebo telefonicky 
na telefonním čísle 724 257 219.

Pokud se přihlásí dostatečný počet 
zájemců, zařídíme autobus.

Za Charitu Třinec, Marta Bezecná
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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.

Nanebevzetí Panny Marie

Historie slavnosti 

Dnešní den se začal slavit v Jeruzalémě už v V. století. V dal-
ším století ho začal slavit celý křesťanský Východ a od VII. 
stol. byl slaven v Římě. Během pozdějších dob se Nanebevzetí 
Panny Marie stávalo nejčastějším titulem mariánských koste-
lů. Z velkých teologů byli výraznými představiteli této pravdy 
v první polovině VIII. stol. sv. German a sv. Jan Damašský. 

Dogmatické vyjádření pochází od papeže Pia XII. z 1. 11. 
1950 a říká se v něm, že Panna Maria obdržela hned po odcho-
du z tohoto světa celou slávu, protože byla vzata do nebe 
s tělem i duší a nemusí čekat jako ostatní zemřelí na oslavení 
až na konci věků. Tímto byla potvrzena staletá víra křesťanů. 

Dovršení v moci Božské lásky

Tento svátek nám staví před oči Mariin vstup do nebeské 
slávy včetně jejího oslaveného těla. Dogmaticky to vyjádřil 
papež Pius XII. 1. 11. 1950. 

O zcela mimořádném privilegovaném postavení Panny 
Marie hovoří v Bibli v knize Zjevení apoštol Jan. Některé tyto 
části nesou tajemství skrytá lidským úvahám. Aby se však 
nejvýš svatý Bůh mohl spojit s lidstvím, které chtěl v lidském 
těle vykoupit, potřeboval si připravit k tomu odpovídající 

ženu, kterou přislíbil již na počátku v Gn 3,15 (a o je-
jíž oslavě Jan mluví). To má souvislost i s dogmatem 
o Neposkvrněném Početí a celým Mariiným životem 
v Bohu, jenž v ní přebýval neustále. Jeden výklad 
knihy Zjevení poukazuje na Město, sestupující od 
Boha, připravené jako nevěsta…, příbytek Boží upro-
střed lidí (Zj 21,2-3), jako na obraz Panny Marie. 
Právě tato vznešenost Marie, nejčistší dcery Otce, 
snoubenky Ducha Svatého a Matky Syna, byla i pro 
její věrnost a neustálou jednotu s Boží vůlí, za podílu 
zásluh Božího Syna, hodna mimořádného povýšení. 
Její neposkvrněné tělo, které bylo na zemi schránkou 
života Božího, nemohlo pro tuto vznešenost podleh-
nout porušení. Ono vzetí Panny Marie do Boží slávy 
je možné vidět jako předvoj vykoupených, kteří přija-
li Spásu a jejichž tělo bude po konci světa vzkříšeno. 

Řekneme-li „neporušené tělo“ - vybaví se nám 
zachovalé tělesné schránky některých vyznamena-
ných světců, jako sv. Bernardety nebo Jana Marie 
Vianneye. Je každému jasné, že Mariina svatost byla 
pro neposkvrněnost a uskutečnění celého Božího 
plánu nesrovnatelně větší. Tato zmínka zde je jen pro 
snadnější pochopení skutečnosti. 

Přirozená tělesná smrt symbolizuje umírání všem 
pozemským věcem. Při vzpomínce na Mariin konec 
života, bychom měli mít na mysli i vlastní opouštění 
toho, pro co žije svět. „Kristus za všechny zemřel 
proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, 
nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal.“ (2 Kor 5,15) 
Tato slavnost nás má nasměrovat k životu v nebi, kde 
v den posledního soudu máme přijmout oslavené tělo 
podobající se Kristovu a Mariinu. Ale už dnes musí-
me proto něco udělat, jak radí apoštol Pavel ve výše 
citovaném listu do Korintu. V něm také připomíná: 
„Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré pomi-
nulo, hle, je tu nové!“ (2Kor 5,17) 

Den Mariina nanebevzetí je ztotožňován s dnem 
jejího úmrtí. Jako její Syn i ona prošla smrtí, nad níž 
zvítězila účastí v Jeho vítězství. Vše ostatní bylo 
v Jeho božské moci a odpovídalo Jeho lásce a důstoj-

nosti. Sv. Antonín z Padovy o tomto svátku upozorňoval, že 
Mariiny výsady jsou propojeny a dány v nevýslovné milosti 
Božího mateřství, kterému se nemůže rovnat žádný jiný projev 
milosti. Dával jí titul „Naše Ester,“ aby zdůraznil význam toho-
to mateřství, na kterém závisela naše záchrana. Sv. Antonín 
hleděl na slávu, která se pro toto mateřství v nanebevzetí dovr-
šila. 

Bůh volá celého člověka, kterého stvořil s tělem i duší, aby 
ho jednou mohl celého přijmout do věčného života. Proto je 
v našem pozemském životě důležité dát všechen prostor Kris-
tu a jeho milosti jako ho dala Maria. 

Při pohledu na toto podstatné, je tradované legendární 
vyprávění něčím naprosto vedlejším. Mluví o apoštolu 
Tomáši, opozdivším se na Mariin pohřeb. A proto s ním šli 
apoštolové ke hrobu. Místo nalezli neporušené, včetně Marii-
na šatu, ale místo těla byla jen líbezná vůně růží. A Ti, co se 
zdrželi u hrobu, vzpomněli si prý na zvláštní záři, kterou v noci 
vnímali. 

Také my bychom ze slavnosti měli vnímat světlo k vlastnímu 
obrácení, bez kterého se obrácení celého světa nemůže usku-
tečnit. 

Převzato z catholica.cz

Peter Paul Rubens - Nanebevzetí (1626)
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Kościół Wszystkich Świętych w Końskiej
Pierwsza wzmianka o kościele katolic-

kim w Końskiej pochodzi z roku 1447. 
Jak podaje w swej książce Kościoły 
drewniane na Śląsku Cieszyńskim 
(1932) ks. Józef Londzin, nie wiele na 
ten temat wiadomo. Tyle tylko, że był 
drewniany i znajdował się na terenie 
cmentarza. 

W czasach reformacji (1645-1654) był 
lokalią zboru ropickiego, gdzie kazno-
dzieją (predykantem) był Jerzy Joanides 
Frydecký. Po odebraniu protestantom 
kościoła i przekazaniu go z powrotem 
katolikom 23.3.1654 przebywał jeszcze 
jakiś czas u swych protektorów Sobków 
i Skrbeńskich w Końskiej. Był on 
czeskim pisarzem religijnym, autorem 
między innymi modlitewnika Modlitby 
křesťanské službam spasitedlným 
a Panu Bohu ke cti a chvále  přináležijící 
(1654).

Pierwsza konkretniejsza informacja, 
już z czasów kontrreformacyjnych, 
pochodzi z wizytacji kościoła w Końskiej 
z roku 1679. Był to wtedy kościół filialny 
pod wezwaniem Wszystkich Świętych, 
należał do parafii ropickiej, nie był 
konsekrowany, nabożeństwa odprawia-
no na przenośnym kamieniu.

W roku 1688 wizytator odnotował, iż 
kościół ten jest drewniany, malowany, 
z podłogą z cegieł. Chór (pawłacz) 
znajdował się po obu stronach nawy, 
ambona była rzeźbiona, chrzcielnica 
z kamienia znajdowała się w prezbi-
terium. W kościele były dwa ołtarze, 
główny i boczny, dzwonnica była drew-
niana, połączona z kościołem, a w niej 
jeden dzwon z roku 1612. 

K o l e j n a  i n f o r m a c j a ,  p o c h o d z i  
z 16.1.1725, kiedy to jezuicki misjonarz 
o. Leopold Tempes zjawił się w Końskiej 
i przekazał dla kościoła ołtarz główny 
z obrazem Wszystkich Świętych (nie 
chodzi o obraz Ignacego Chambreza).

Później kościół ten był filią parafii 
w Trzycieżu lub Ropicy. Dopiero 
w 1785 w ramach  józefińskiego 
Funduszu Religijnego przystąpio-
no do założenia lokalii w Końskiej 
i budowy murowanego kościoła 
(1792-1794). Pierwszym lokalistą 
był ks. Jan Nepomucen Kubiczek 
(Kubíček), później pojawiały się 
tu następujące nazwiska księży: 
Tomasz Kortan, Jan Sarkander 
Piskórz,  Mikołaj  Blahaczek 
(Blahaček), Józef Sobczyk, Fran-
ciszek Palkowski (Palkovský), 
Józef Palarczyk (Palarčík), Jan 
Večerka, Wacław Turski (Turský), 
Albert Schüller (Schueller), 
Franciszek  Randa, Piotr Hykl, 
Leopold Sobecki (Sobetzky), 

Marcin Kafka, Emilian Schindler,  
Antoni Stiskała, Karol Madry, Ignacy 
Skotnica, Jan Koltička, Ludwik Janik 
(1902-1932), Józef Mżyk, Augustyn 
Paździora (1933-1940). Ostatnim admi-
nistratorem i proboszczem w Końskiej 
był ks. Erwin Durczok w latach 1940-
1963, po jego przeniesieniu do Bruzowic, 
parafią zarządzał krótko trzyniecki 
proboszcz ks. Franciszek Tomanek. 

Od tego czasu wierni z Końskiej należą 
do parafii trzynieckiej, której aktualnym 
proboszczem jest ks. Franciszek Vrubel.

W 175-letniej historii tego kościoła 
przewinęło się przeszło 31 księży. 
Ostatnie nabożeństwo w kościele 
w Końskiej, już z inicjatywy parafii 
trzynieckiej, odbyło się w Poniedziałek 
Wielkanocny 30.3.1964 roku. Kościół 
został zburzony 18.6.1969.

Do parafii w Końskiej należały Końska 

(Osówki, Podlesie, Kanada, Duszyniec), 
ta część Końskiej, którą w roku 1915 
wcielono do Trzyńca (od Tyrki po 
kościół), Czeski Puńców, Nowy Borek 
i ul. Cieszyńska.

Wyznaniowo większość w Końskiej 
stanowili ewangelicy, których część 
należała do zboru  cieszyńskiego, później 
także trzynieckiego. 

Przytoczmy jeszcze kilku bardziej 
zasłużonych duszpasterzy końszczań-
skich. Był nim niewątpliwie budowniczy 
murowanego kościoła ks. Jan Nepo-
mucen Kubiczek, który zmarł w roku 
1813 w wieku 83 lat i został pochowany 
przed kościołem. Obok niego pocho-
wano później matkę ks. Mikołaja 
Blachaczka, a po jego śmierci jego 
samego. 

Ks. Emilian Schindler, znawca muzyki 
kościelnej, na swój sposób zrewolucjo-
nizował służbę bożą w tym kościele. 
Odnowił i zbudował nowe ołtarze, 
ambonę, chrzcielnicę, drogę krzyżową, 
nowe organy. Prowadził chór kościelny, 
z pasterza wykształcił organistę, kompo-
nował też muzykę kościelną. W roku 
1879 przeszedł do Istebnej.

Ks. Karol Madry w roku 1881 zbu-
dował małą wieżę na kościele i roz-
budował farę. Kolejny proboszcz, ks. 
Ignacy Skotnica, też pozostawił wyraźne 
ślady swej działalności duszpasterskiej. 
Kupił nowy kielich, poszerzył cmentarz, 
plac kościelny i ogród farski, kupił dwa 
nowe dzwony itp.

Najdłużej, bo aż 30 lat, funkcję 
proboszcza w Końskiej pełnił ks. Ludwik 
Janik (1902-1932). Za jego czasów 
położono nową podłogą w kościele, 
kupiono srebrną i pozłacaną monstran-
cję, zbudowano ołtarz z Bożym Grobem, 
w roku 1924 zainstalowano światło 
elektryczne, dalej zainstalowano na 
wieży zegar, kupiono 3 dzwony, ks. Janik 

sam zafundował główny ołtarz.

Po nim przez 9 lat proboszczem 
w Końskiej był ks. Augustyn 
Paździora, zamordowany w obo-
zie hitlerowskim.

Ostatnim długoletnim probosz-
czem (1940-1963) w Końskiej był 
ks. Erwin Durczok, znany ze 
swego łagodnego i serdecznego 
usposobienia. Za jego czasów też 
przeprowadzono potrzebne re-
monty kościoła, ale były to czasy 
niesprzyjające służbie bożej - 
wojna, faszyzm i  komunizm. On 
też na swoje nieszczęście doczekał 
się zburzenia swego Domu 
Bożego.

Kościół Wszystkich Świętych w Końskiej

Ołtarz główny z obrazem Chambreza w tle
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Pokračování ze str. 4

Informace SANCTUS ALBERTUS

Od poslední informace o činnostech 
spolku uběhly dva měsíce. A i když jsou 
prázdniny, pořád se něco děje. Dne 
28.6.2017 proběhla členská schůze spol-
ku. Na začátku předseda seznámil 
přítomné s činností spolku za rok 2016 
a s výsledky hospodaření. Následně byl 
prodiskutován plán práce na rok 2017 
a pak proběhla diskuse. Zde bych chtěl 
nastínit dvě hlavní diskutované myšlen-
ky schůze. První věcí, kterou bychom 
chtěli změnit, nebo lépe řečeno zlepšit, 
je informovanost vás farníků (a neje-
nom) o našich aktivitách. Budeme se 
snažit vás pravidelně informovat v na-
šem farním časopise MOST o plánova-
ných akcích a činnostech. Aktuální in-
formace o dění budou k nahlédnutí také 
na farních stránkách (www.trinec.
farnost.cz) a připravujeme informace 
i na nástěnku před kostelem. Druhou 
myšlenkou bylo rozšíření „aktivní“ člen-
ské základny spolku tak, abychom naše 
plánované úkoly a úlohy mohli reali-
zovat. A není jich málo. Daří se nám 
zajišťovat nějaké dotační peníze na 
činnost spolku, což sebou nese zodpo-
vědnost a skutečnost, že plánované akce 
se musí uskutečnit. Byla prodiskutována 
i otázka rekonstrukce „Domečku“. Na 
závěr jsme měli milou povinnost 
a přijali jsme do svých řad několik 
nových členů ze společenství mládeže. 

Dne 19.7. jsme organizovali v rámci 
celoměstského programu „Prázdniny 
v Třinci“ první ze dvou plánovaných akcí 
pro děti u našeho farního kostela. Počasí 
bylo fantastické a dětí přišlo 99. Oproti 
minulému roku cca o 40 dětí více. Opět 
jsme měli připravené čtyři stanoviště. 
O první skupinu dětí se starali manželé 
Čalovi. Opět jim patří absolutorium za 
to, jak měli připravenou prohlídku na-
šeho farního kostela. Děti byly sezná-
meny s historií kostela, uslyšely, jak zní 

varhany (poděkování patří Danieli 
Workové, že si našla chvilku na toto 
dopoledne) a hlavně byly seznámeny 
s tím, že je to Boží chrám a křesťanský 
symbol našeho města. Druhá skupinka 
měla připravený program v salce na 
faře. Každý účastník obdržel logickou 
hru „biblický tangram“ a mohl si 
vlastnoručně udělat křížek z korálků. 
Zde bych chtěl poděkovat Reni Bongilaj 
a Dorotce Martynek za zajištění progra-
mu a dohled a opět manželům Čalovým 
za přípravu tangramu – velké Bůh 
zaplať! Třetí a čtvrtá zastávka byla na 
farní zahradě. Jedna skupinka měla 
připravené dovednostní soutěže a hry. 
Za účast byly všechny děti odměněny 
sladkostí. Soutěže a hry připravili Daniel 
Jaś a Marek Mokrosz. Poslední sku-
pinka měla svoje místo v altánu na farní 
zahradě. Roman Buba a moje maličkost, 
jsme měli opět za úkol rozezpívat 
všechny děti. A je třeba říci, že se nám to 
podařilo. Zpěvy bylo slyšet daleko kolem 
kostela…

Co říci na závěr? Moc si vážím všech, 
kteří nám pomáháte, a ještě jednou 
všem Pán Bůh zaplať.

Nejbližší akce organizované naším 
spolkem:

7.8.2017 – Prázdniny v Třinci (opět 
u našeho kostela a na farní zahradě) od 
9 hodin. Zveme všechny děti.

17.9.2017 – Pouť v naší farnosti a s ní 
spojená zahradní slavnost na farní 
zahradě od 14 hodin.

28.9.2017 – Poutní zájezd do česko-
moravské Fatimy v Koclířově – podrob-
né informace najdete na jiném místě 
v tomto časopise. 

Těšíme se na vaši hojnou účast 
a společné setkání.

Wiesław Wania, předseda spolku SA

Citáty a moudra

Kdyby mohl rozhněvaný vidět, jak 
špatně ve chvíli hněvu vypadá, 
nikdy by se nedal hněvem unést.

sv. Jan Zlatoústý

Kolik duší můžeme obrátit skrze 
svoje modlitby! Kdo zachrání jednu 
duši před peklem, nezachrání jenom 
ji, ale i svoji vlastní.

sv. Jan Maria Vianney

Špatné je, když člověk musí snášet 
neštěstí, ale horší je, když ho 
neproměňují k lepšímu.

sv. Řehoř Veliký

Nikdy, ale opravdu nikdy nečti 
špatné knížky či noviny. Kdyby se ti 
někdy do rukou dostaly, odstraň je 
a vyhoď s takovým pohrdáním, 
s jakým bys odhodil trus.

sv. Jan Bosco

Citáty a moudra

Děkujeme všem, kteří už přispěli 

na konto „Rekonstrukce Domeček“. 

Ke dni 28.7.2017 evidujeme částku 

17.700 Kč.

 

Případné dary je možné zasílat 

na účet vedený ve Fio bance 

č. 2401127386/2010. Na požádá-

ní vystavíme doklad o poskytnutí 

daru.

Pán Bůh zaplať!

 

Spolek SANCTUS ALBERTUS

Informace

Ks. Erwin Durczok już jako emeryt 
zmarł w trzynieckim kościele podczas 
odprawiania mszy bożonarodzeniowej 
25.12.1983. 

Na uwagę zasługuje tu jeszcze fakt, iż 
w kościele pw. św. Alberta w Trzyńcu 
znajduje się kilka obrazów pochodzą-
cych z kościoła w Końskiej. Są to: Obraz 
Wszystkich Świętych Ignacego Chamb-
reza, Św. Jana Nepomucena i Wizji św. 
Jadwigi Feliksa Iwo Leichera oraz 
Jezusa Miłosiernego Jezu ufam Tobie – 
jest to kopia obrazu z kościoła w kra-
kowskich Łagiewnikach, wykonana 
przez Dominika Figurnego z Karwiny 
(z kościołem w Końskiej i hutą w tle), 
kolegę szkolnego ks. E. Durczoka - 
znajduje się w zakrystii.

Warto tu jeszcze odnotować, iż 
z Końskiej wywodzi aż ośmiu księży: 
Jan Hess (1867-1927 Ochaby), Dominik 
Ściskała (1887-1945 Radom), Adolf 
Trombik (1888-1915 Trzyniec), Leopold 
Biłko (1892-1955 Orłowa), Franciszek 
Porosz (1898-1980 Puńców), Franci-
szek Tomanek (1908-1966 Trzyniec), 
Alojzy Ptoszek (1911-1983 Ropica) oraz 
znany nam Józef Kaszper (1938). Za 
rokiem zgonu podane są miejsca po-
chówku.

I jeszcze jedna sprawa - swoistą 
namiastką dawnego kościoła w Końskiej 
jest kaplica Niepokalanego Serca 
Najświętszej Marii Panny zbudowana 
w roku 2004 w Końskiej na Osówkach 
przez braci Kaszperów: ks. Józefa, 
Stanisława i Rudolfa.

KAZIMIERZ JAWORSKI
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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.

3. přikázání

"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.

Milé děti,

Loudalka už dobře zná první dvě 
pravidla správného života: nikdy 
nezapomeň, že tě má Pán Bůh rád 
a nikdy neříkej jeho jméno zbytečně, 
nedělej Pánu Bohu ostudu. Sama si 
přečetla třetí Boží přikázání a u ve-
čeře se všem pochlubila, že zná třetí 
pravidlo dřív, než o něm taťka začal 
vyprávět. Jenže někde se stala malá 
chyba. Loudalka se naučila třetí 
přikázání takhle: Pohni, abys den 
sváteční světil!

„To ne,“ povídá taťka, „takhle to 
není!“ A Loudalka překvapeně říká: 
„Jak to? Vždyť mi maminka často 
právě v neděli opakuje: Pohni sebou, 
Loudalko, pohni sebou, nebo přijde-
me pozdě do kostelíčka na mši 
svatou!!!“ „Ano, to si taky dobře pa-
matuji“, řekl taťka, „ale přece to je 
jinak. Není tam slovíčko pohni, ale 
pomni, tzn. pamatuj, abys den svá-
teční světil. Neděle je sváteční den, 

protože Pán Ježíš v neděli vstal 
z mrtvých a my se z toho spolu 
radujeme a setkáváme se s Ním.“

Ale Loudalka odpověděla: „Jenže 
mně se do kostelíčka nechce, když je 
v pelíšku tak krásně teplíčko… a na-
víc venku je zima a já si chci hrát 
s panenkami! To přece Pán Ježíš po-
chopí…“

Maminka však připomněla své 
holčičce minulou sobotu. Loudalka 
měla svátek, pozvala své kamarády 
a připravila s maminkou moc dobrý 
a velikánský dort. Těšila se, jak se 
o sladký dort se všemi rozdělí a jak 
se budou radovat. Čekala, ale stále 
nikdo nepřicházel. Ani dopoledne, 
ani odpoledne. Nikdo nepřišel, pro-
tože prý venku prší a nikomu se 
nechtělo… „Vzpomínáš si, Loudalko, 
jak jsi tenkrát plakala a byla smut-
ná?“ „Ano, mami, tolik mě to 
mrzelo.“ A maminka odpověděla: 
„Vidíš, i Pán Ježíš se na nás vždycky 

Televize není oltář,
Krista nenahradí polštář!

Svěcením neděle,
pookřeješ na duši i na těle!

Sváteční den dodržuj, 
duši svoji posiluj.

Kdo má špatné svědomí, 
radovat se neumí!

V neděli nepracuj,
Pána Boha oslavuj, 

tím svou duši posvěcuj.

Šest dní pracuji, jak mohu,
neděle však patří Bohu!

těší a má pro nás připraveno mnoho 
svého přátelství a své lásky a dobro-
ty. A když nepřijdeme, nejenže to 
Pána Ježíše mrzí, ale i my se o mn-
oho připravíme.“

Testík apoštolské vyznání víry
(zakroužkuj vždy jednu odpověď)

1. Apoštolskému vyznání víry se 
říká „apoštolské“, protože:

a. protože se používá v Apoštolské 
církvi

b. protože vystihuje víru prvních 
křesťanů – těch kdo znali Ježíše 
(apoštolů)

c. nějak se musí jmenovat

d. jej vymysleli apoštolové

2. Co je to „peklo“?

a. místo bez Boha a bez naděje

b. místo někde v podzemí

c. tam, co je Dorota Máchalová

3. Co vedlo „ztraceného syna“ z po-
dobenství, že se rozhodl vrátit 
domů?

a. uvědomil si, že u jeho otce se i ten 
nejposlednější služebník má dobře

b. dopadl na dno

c. strach z trestu

d. potřeboval další peníze

4. Co znamená slovo „křesťan“?

a. ten, kdo byl pokřtěn

b. ten kdo se  hlásí  ke  Kristu  
(„Kristovec“)

5. Co znamená slovo „Kristus“?

a. řecký překlad s lova Mesiáš  
(„Pomazaný“)

b. ten kdo byl pokřtěn

c. Ježíšovo příjmení

6. Co znamená, že Ježíš byl pohř-
ben?

a. že k jeho hrobu můžeme chodit 
a nosit kytky

b. že je s ním definitivní konec

c. nic

d. že byl skutečně mrtvý

7. Jak především poznávají Izrael-
ci svého Boha – Hospodina

a. jako toho, kdo je nechá dělat, co se 
jim líbí

b. jako toho, kdo je vysvobozuje 
z otroctví

c. nepoznávají ho, zůstává skrytý

d. jako toho, kdo trestá hříchy

8. Jedním z nejstarších křesťan-
ských symbolů je ryba. Proč?

a. v řeckém slovu „ryba“ se scho-
vává vyznání víry: Ježíš Kristus, 
Syn Boží, Spasitel

b. ryba byla posvátné zvíře 
křesťanů

c. protože první učedníci 
byli rybáři

9. Proč „zlí vinařové“ v podoben-
ství zabili hospodářova syna?

a. nelíbil se jim

b. mysleli si, že teď vinice bude 
patřit jim

10. Jak se projevuje Boží všemo-
houcnost?

a. že se pro nás Kristus z lásky 
obětoval

b. že rozhoduje o všem, co se ve 
světě děje

c. že může všechno zařídit

d. neprojevuje se

Výsledky: 1b, 2a, 3a, 4b,
5a, 6d, 7b, 8a, 9b, 10a



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 284/XXIV

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.

*  *  *
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Z vody a Ducha Svatého se 

narodili: 

Damián Jaś

Silvie Fujáková

Radka Lysková

Do věčnosti nás předešli

Zuzana Marciová       71

Emilia Gerová           71

Štefan Kováč            74

Pelagie Wojnarová    93

Drahuše Skřišovská  70

R.I.P.

Poutní zájezd do Českomoravské Fatimy v Koclířově
Samotná Portugalská Fatima je daleko 

a není v roce 100. výročí zjevení Panny 
Marie dostupná pro řadu poutníků, buď 
kvůli finančním možnostem, nebo třeba 
i stáří. Proto se nabízí pouť do našeho 
Fatimského centra, které je od Třince 
vzdáleno něco přes 200 kilometrů, 
o něco dále než poutní stálice Velehrad.

O svátku sv. Václava, ve čtvrtek 28. 
září, se vypraví autobus s farníky – 
poutníky do Koclířova, kteří budou 
účastni dopolední mše svaté, zhlédnou 
okolí poutního místa s odborným 
výkladem a odpoledním programem.

Co všechno poutní místo nabízí?

• Poutní kostel sv. Alfonse

• Kaple Panny Marie Nazaretské

• Socha Anděla ČR

• Lurdský park

•

• Buková alej Minutěnka

• Památník biskupa Josefa Hloucha

• Přírodní amfiteátr Hora blahosla-
venství

• Socha sv. Jana Pavla II.

• Křížová cesta

• Domácí místní cukrárna

• Prodejna Pastýř

• Farní kostel sv. Filomény a sv. 
Jakuba staršího

Pro všechny poutníky bude zajištěn 
oběd v restauraci Fatima, kde bude 
parkovat náš autobus.

Odjezd: 7:00 hod., autobusové stano-
viště (u bufetu „U kocura“)

Příjezd: cca 19:00 hod

Memoriál Fatimy Cena: 400 Kč dospělý; 300 Kč dítě do 
15let – v ceně doprava + oběd

Zápis na pouť od 13. srpna do 10. září 
po mších svatých v sakristii, společně 
s nevratnou zálohou 200 Kč. Zbytek 
uhradíte v den odjezdu v autobuse. Po 
naplnění kapacity budou případní 
náhradníci informováni telefonicky 
o možnosti účasti na pouti. 

Neodkládejte tuto skutečnost na 
poslední chvíli, „kdo je připraven, není 
překvapen“.

Máme snad všichni co říct Panně 
Marii, jeďme jí poděkovat a vzdát jí úctu 
do centra Fatimského apoštolátu, jistě 
neodmítne i naše prosebné modlitby 
a přání, které jí tady můžeme odevzdat. 

„Na cestu s námi vyjdi, Pane…“

Kivi

Schola

Všem zpěvačkám a zpěvákům se 
oznamuje, že zkoušky Třinecké farní 
scholy zahájíme v pátek 25.8.2017 od 
16:30 do 18:00 hodin (pozor změna 
času zkoušek). Budeme rádi, když se 
k nám připojíte i VY, kteří jste 

Krok za krokem
Pomalu, krok za krokem, svítání 

a večer. Dny někdy závodí s časem. 
Bůh je láska. Probouzí nás do dalšího 
dne, vede naše kroky, chrání a pomá-
há, neboť jeho milosrdenství je ne-
konečné. Tak bych začala své putování 
od času, když v březnu u nás doma stál 
vánoční stromeček a čekal na příchod 
mého muže. Bylo to milé přivítání jeho 
příchodu domů skoro po čtyřech 
měsících. Stromeček je opět schován 
na svém místě. Ale myslím, že svou 
vánoční atmosféru, i když opožděnou, 
splnil. Žádné otázky proč se to stalo! 
Příčinou bolesti byla nemoc, se kterou 
bojujeme dodnes a vůbec si nepřipouš-
tíme v mysli, že by to mělo být jinak. Je 
to lidská zkušenost. Ale Bůh není tou 
příčinou bolestí a utrpení. On to tak 
nechtěl, my jsme přinesli ten hřích na 
svět. A v těch věcech smutku, bolesti, 
my musíme najít a vytvořit to dobro. 
Ale bez Boha ho nikdy nenajdeme. My 
jsme u nás doma postoupili o nějaký 
ten kousek blíž k Bohu. Nevím, o čem 
přemýšlel můj manžel upřeným pohle-
dem na stromeček? Myslím, že spřádal 
nitky nějakého dobra do uceleného 
klubíčka. 

Není ještě dokončeno, ale něco se 
v jeho myšlení děje. Třeba už jen to, že 
se dívá na křesťanský magazín, nebo na 
TV NOE. Jaké překvapení i pro mne. 
Taky jsem mu říkala o našich návště-
vách v nemocnici, když on spal, neza-
pomněla jsem mu vylíčit, o čem byly 
mé motlitby a monology s Bohem. 
Dokonce byl ochoten si přečíst mé 

Kancionál
pro chytrý telefon

Jedete na dovolenou nebo na výlet 
a nechcete tahat těžký kancionál? Máte 
chytrý mobilní telefon nebo elektronic-
kou čtečku knih? Pak můžete využít 
elektronickou verzi kancionálu.

Kancionál lze použít v on-line verzi 
přímo na internetové adrese www.kan-
cional.cz, ale také si můžete stáhnout 
v sekci „Ke stažení“ of-line verzi, pro 
různá zařízení (Android, PDF, E-kniha 
a OpenSong).

Jedná se o aplikace, v níž je obsažen 
celý kancionál, tak jak ho známe 
v knižní podobě.

doposud váhali! Nebojte se, čeká na 
vás pěkné společenství. Kdo neumí 
zpívat, ale hraje na nějaký ten hudební 
nástroj, je taky vítán! Věková hranice 
od 5-6 třídy a starší.

V případě dotazů kontaktujte ve-
doucího scholy, kterým je Wieslaw 
Wania, tel. 737 245 864, e-mail: 
awania@seznam.cz

Těšíme se na Vás!

 Případné dary je možné zasí-
lat na účet vedený ve Fio bance 
č. 2401127386/2010. Na požádání 
vystavíme doklad o poskytnutí daru.

Pán Bůh zaplať!

 Spolek SANCTUS ALBERTUS

články, které se právě týkaly jeho. 
U těch mých malých zamyšlení jsem 
měla pocit, že po přečtení se jeho oči 
zaleskly. Doufám, že to klubíčko 
jednou dostane ten svůj tvar. Uvidíme, 
nebudu předbíhat událostem. Pomalu 
krok za krokem. Notýsek jsem si 
nepořídila, nosím ho stále v mém pod-
vědomí, nejen ráno a večer, ale i v prů-
běhu dne, pomyslně ho otvírám třeba 
jen pro jednu kratičkou holou větu 
„Děkuji Ti Bože“.

Renáta Karlová



§ §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.

a

a
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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
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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

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.

3. neděle adventní (13.12.)
1. čtení: Sof 3,14-18a; 2. čtení: Flp 4,4-7; 
Evangelium: Lk 3,10-18  
Žalm: odp. Plesejte a jásejte, neboť nad vámi 
vládne Svatý Izraele.
Ref. Głośmy z weselem, Bóg jest miózy nami.

4. neděle adventní (20.12.)
1. čtení: Mich 5,1-4a; 2. čtení: Žid 10,5-10; 
Evangelium: Lk 1,39-45
Žalm: odp. Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář a 
budeme spaseni.
Ref. Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

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.

Za svítání (25.12.)
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 (25.12.)
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 sv. Štěpána (26.12.)
1. čtení: Sk 6,8-10;7,54-60; Evangelium: Mt 10,17-
22
Žalm: odp. Do tvých rukou, Pane, svěřuji ducha 
svého.
Ref. W ręce Twe, Panie, składam ducha mego.

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 
(27.12.)
1. čtení: 1 Sam 1,20-22.24-28; 2. čtení: 1 Jan 3,1-
2.21-24; Evangelium: Lk 2,41-52
Žalm: odp. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina. 
Ref. Błogosławiony, kto się boi Pana.

Svátek svatých Mlaďátek (28.12.)
1. čtení: 1 Jan 1,5-2,2; Evangelium: Mt 2,13-18
Žalm: odp. Naše duše vyvázla jako pták 
z ptáčníkovy léčky. 
Ref. Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.

+ Neděle 6.12.2015 – 2. neděle adventní; 
6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

+ Úterý 8.12.2015 – Slavnost Panny Marie, 
počaté bez poskvrny prvotního hříchu; začíná 

Svatý Rok Božího Milosrdenství.
+ Neděle 13.12.2015 – 3. neděle adventní; 

6.30 a 10.00 polsky, 8:00 a 17.00 česky.
+ Neděle 20.12.2015 – 4. neděle adventní; 

6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.
+ Čtvrtek 24.12.2015 – Slavná mše svatá 

z vigilie Slavnosti Narození Páně - 15.30 
česko-polsky.

+ Pátek 25.12.2015 – Slavnost Narození 
Páně; 6.30 a 10.00 polsky, 8:00 a 17.00 
česky.

+ Sobota 26.12.2015 – svátek sv. Štěpána, 
prvomučedníka; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

+ Neděle 27.12.2015 – svátek Svaté Rodiny 
Ježíše, Marie a Josefa; 6.30 a 10.00 polsky, 
8:00 a 17.00 česky.

+ Pondělí 28.12.2015 – svátek sv. Mláďátek, 
mučedníků.

+ Úterý 29.12.2015 – z důvodu Setkání farnosti 
v KD TRISIA není večerní mše svatá.

+ Čtvrtek 31.12.2015 – poslední den občan-
ského roku 2015; od 15.00 hodin adorace 
Nejsvětější Svátosti; večerní mše svatá na 
poděkování za rok 2015.

+ Pátek 1.1.2016 – Slavnost Matky Boží, Panny 
Marie; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

+ Neděle 3.1.2016 – 2. neděle po Narození 
Páně; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

+ Středa 6.1.2015 – Slavnost Zjevení Páně.
+ Neděle 10.1.2015 – svátek Křtu Páně; 6.30 

a 10.00 polsky, 8:00 a 17.00 česky; končí doba 
vánoční.

+ 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.

Nedělní liturgie 

v lednu

Pořad bohoslužeb v prosinci

Pořad bohoslužeb v prosinci
+ 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.

+ 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!

Slavnost Matky Boží, Panny Marie (1.1.2016)
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.

Druhá neděle po Narození Páně (3.1.)
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 (10.1.)
1. čtení: Iz 40,1-5.9-11; 2. čtení: Tit 2,11-14;3,4-7; 
Evangelium: Lk 3,15-16.21-22
Žalm: odp. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu.
Ref. Pan ześle pokój swojemu ludowi.

Příští číslo MOSTu 

vyjde 3. září 2017. 

Příspěvky můžete zasílat 

do 23. srpna 2017.

Svátek Proměnění Páně (6.8.)

1. čtení: Dan 7,9-10.13-14; 2. čtení: 2 Petr 
1,16-19; Evangelium: Mt 17,1-9

Žalm: odp. Hospodin kraluje, je povznesen 
nad celou zemi.

ref. Pan wywyższony króluje nad ziemią.

19. neděle v mezidobí (13.8.)

1. čtení: 1 Král 19,9a.11-13a; 2. čtení: Řím 
9,1-5; Evangelium: Mt 14,22-33

Žalm: odp. Pane, ukaž nám své milo-
srdenství.

ref. Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

20. neděle v mezidobí (20.8.)

1. čtení: Iz 56,1.6-7; 2. čtení: Řím 11,13-
15.29-32; Evangelium: Mt 15,21-28

Žalm: odp. Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě 
velebí kdekterý národ!

ref. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, 
Boże.

21. neděle v mezidobí (27.8.)

1. čtení: Iz 22,19-23; 2. čtení: Řím 11,33-36; 
Evangelium: Mt 16,13-20

Žalm: odp. Hospodine, tvá dobrota trvá na 
věky, dílo svých rukou neopouštěj!

ref. Panie, Twa łaska trwa po wszystkie 
wieki.

22. neděle v mezidobí (3.9.)

1. čtení: Jer 20,7-9; 2. čtení: Řím 12,1-2; 
Evangelium: Mt 16,21-27

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

ref. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.
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Neděle 6.8.2017 – svátek Proměnění 
Páně; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 
polsky.

Středa 9.8.2017 – svátek Terezie 
Benedikty od Kříže, panny a mučednice, 
patronky Evropy.

Čtvrtek 10.8.2017 – svátek sv. Vavřince, 
jáhna a mučedníka.

Neděle 13.8.2017 – 19. neděle v mezi-
dobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 
česky.

Úterý 15.8.2017 – Slavnost Nanebevzetí 
Panny Marie.

Neděle 20.8.2017 – 20. neděle v mezi-
dobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 
polsky.

Čtvrtek 24.8.2017 – svátek sv. Barto-
loměje, apoštola.

Neděle 27.8.2017 – 21. neděle v mezi-
dobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 
česky.

Pátek 1.9.2017 – první pátek v měsíci.

Neděle 3.9.2017 – 22. neděle v mezidobí; 
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 neděli v měsíci – Mariánské 
večeřadlo. 

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

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 
adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní.

Každý pátek po ranní mši svaté a po 
večerní mši svaté vyjma prvního pátku je 

Nedělní a sváteční 
liturgie v srpnu

Pořad bohoslužeb v srpnu

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Apoštolát modlitby
srpen 2017

 

Denní modlitba apoštolátu 
modlitby

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 Mat-
kou církve to všechno přináším jako 
svou nepatrnou oběť zvláště na 
úmysly Svatého otce a našich 
biskupů.

Všeobecný úmysl: Umělci
Za současné umělce, aby skrze dílo 
daru svého talentu pomáhali i dru-
hým poznávat krásu stvoření.

 
Národní úmysl: Abychom ne-
ztratili radost z evangelizace, která 
je odpovědí na Boží lásku (EG, 
č. 81).

Svatý Františku Xaverský, oroduj 
za nás!

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, 
oroduj za nás!

most

výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní 
s modlitbou Korunky k Božímu Milo-
srdenství.

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.
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