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Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie! Jezus natychmiast wyciągnął rękę 
i chwycił go, mówiąc: Czemu zwątpiłeś, małej wiary?

Mat  14, 30 - 31

Jezus ratuje tonącego Piotra
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Stalo se 2019
Leden
! Neděle 6.1. – Vystoupilo Pěvecké 

sdružení Martinů s repertoárem koled.
! Neděle 6.1. – Charita Třinec ve spo-

lupráci s Městem Třinec uspořádala 
Tříkrálový průvod z náměstí T.G.M. na 
náměstí Svobody. V kulturním domě 
Trisia zazpívala dětská schola Drops 
několik koled.

! 1.1.-14.1. – Další ročník Tříkrálové sbír-
ky České katolické charity, kterou v na-
šem regionu tradičně organizuje Cha-
rita Třinec. Výtěžek činil 803 228 Kč 
(včetně přilehlých obcí spadajících pod 
Charitu Třinec).

! Sobota 27.1. – Spolek Sanctus Albertus 
pořádal 9. ročník Farního plesu v Res-
tauraci Sojka.

Únor 
! Čtvrtek 28.2. – Místní organizace 

KDU-ČSL vyhlašuje nominace na oce-
nění „Bezva máma 2019“. Slavnostní 
večer a setkání nominovaných ma-
minek proběhlo 11.5. v hotelu Vitality.

Březen
! Úterý 12.3. – Křížová cesta pro děti.
! Neděle 24.3. – 19. ročník dobročinné 

akce společenství modlících se matek 
a MO KDU-ČSL – Misijní koláč. Vý-
těžek byl použit na projekty Adopce na 
dálku a resocializační centrum Otce 
Mariana Kuffy. Darovalo se celkem 
89 000 Kč. 

Duben
! Sobota 6.4. – Chrámový sbor Lauda-

mus se zúčastnil soutěže v polských 
Żorach. V silné konkurenci získal 
3. místo.

! Úterý 9.4. až čtvrtek 11.4. – Proběhly 
farní postní rekolekce, tradičně pod 
vedením P. Adama Ruckého.

! Pátek 12.4. – Ekstremalna Droga 
Krzyżowa 2019 - noční křížová cesta 
přes hory.

! Sobota 13.4. – Křížová cesta na 
Javorový. 

! Sobota 13.4. – Velikonoční svatá 
zpověď.

! Neděle 14.4. – Vystoupení pěveckého 
sdružení Canticum Novum s pásmem 
postních písní.

! Pátek 26.4. – Společné setkání všech 
skupinek modlících se matek v salce na 
faře.

! Pátek 26.4. až neděle 28.4. – Ví-
kendovka dětí scholky Drops na faře 
v Zátoru u otce Radima Zielonky.

! Sobota 27.4. – Pochod pro život v Praze 
(19. ročník). Účastnila se i skupina 
farníků z naší farnosti.

! Každou postní neděli pobožnost kří-
žové cesty vedla jednotlivá farní spo-
lečenství.

Květen
! Středa 8.5. – Farní pouť na jižní 

Moravu. Návštěva dvou nově posta-
vených kostelů na jihu Moravy - kaple 
sv. Jana Pavla II. a kostel svatého 
Ducha ve Starém Městě u Uherského 
Hradiště.

! Středa 8.5. – Pouť pro rodiny s dětmi 
na Kozubovou.

! Od pátku 10.5. až do konce května 
probíhala v našem kostele v boční kapli 
expozice o Panně Marii.

! Sobota 11.5. – Přednáška paní Libuše 
Pavlíkové pro mládež na téma „Jak se 
rodí rodina“.

! Čtvrtek 23.5. – Pochod pro život 
v Třinci – 4. ročník.

! Neděle 26.5. – První svaté přijímání 
v naší farnosti.

! Úterý 28.5. – Odpoledne plné her 
a zábavy s dětmi z 1. svatého přijímání 
(česká skupina). 

! Čtvrtek 30.5. – Po večerní mši svaté 
byly uloženy relikvie sv. Jana Pavla II. 
v obrazu Panny Marie Čenstochovské.

Červen
! Středa 5.6. – Odpoledne plné her 

a zábavy s dětmi z 1. svatého přijímání 
(polská skupina).

! Sobota 8.6. – Vigilie Slavnosti Seslání 
Ducha Svatého 2019.

! Neděle 16.6. – Pouť pro rodiny a děti 
do Čenstochové (11. ročník). 

! Sobota 22.6. – Mše svatá na Osůvkách 
u příležitosti výročí 40 let kněžství 
P. Józefa Kaszpera.

! Neděle 23.6. – V 10 hodin mše svatá na 
poděkování za školní rok. Zároveň byly 
vyhodnoceny knížečky za účasti na 
mších svatých a desátcích růžence. 
Poté se pokračovalo na farní zahradě, 
kde byl připraven bohatý program. 

Červenec
! Pondělí 1.7. – Diecézní setkání dětí 

a mládeže s Otcem biskupem na 
Prašivé. Téma - Kapka vody pro Haiti.

! Sobota 20.7. až sobota 27.7. – XXIX 
Piesza Pielgrzymka Zaolzie – Jasna 
Góra.

! Úterý 30.7. – „Léto se svatým Alber-
tem“ -  Sanctus Albertus z.s. se postaral 
o dopolední program dětí účastnících 
se akce Prázdniny v Třinci.

Srpen
! Pondělí 5.8. až pátek 9.8. – Příměstský 

tábor pro děti třinecké farnosti pod 
vedením Silvy Kręželokové. Šlo se na 
Studeničný, na bobovou dráhu, na 
Svatý kopeček, dělal se táborák v Koj-
kovicích, jelo se do Lomné, navštívilo 
se Centrum Ursus a aquapark Bo-
humín.

Září
! Neděle 1.9. – Funkci ředitelky Charity 

Třinec se ujala paní Ing. Monika 
Byrtusová.

! Pátek 13. 9. – V předvečer svátku 
Povýšení svatého kříže, se slavila mše 
svatá u kříže na Javorovém (3. výročí 
od posvěcení kříže). 

! Neděle 15.9. – Poutní slavnost v naší 
farnosti, odpoledne 19. ročník Farního 
festynu na zahradě.

! Sobota 28.9. – Farní pouť do Bílé Vody 
- kostela Navštívení Panny Marie, dále 
do Vidnavy a do Zlatých hor k Panně 
Marii Pomocné.

Říjen
! Sobota 12.10. – Mše svatí s udílením 

svátosti pomazání nemocných.
! Sobota 19.10. – Místní organizace 

KDU-ČSL pořádá Vinobraní.
! Neděle 27.10. až čtvrtek 31.10. – Farní 

podzimní rekolekce pod vedením 
P. Czesława Blocha.

Listopad
! Sobota 2.11. – Mše svatá za všechny 

věrné zemřelé na místním hřbitově.
! Sobota 9.11. – Biblická olympiáda - náš 

tříčlenný tým pod vedením paní Ireny 
Szymonikové se umístil na 3. místě.

! Sobota 16.11. – Dětská schola Drops se 
zúčastnila „Setkání schol 2019“ v Třa-
novicích.

! Pátek 29.11. až neděle 2.12. – Děti ze 
scholky Drops si užily společné chvíle 
na chatě PZKO Guty. Cvičily se koledy 
a další písně, hrálo se, modlilo, šlo do 
přírody, tvořilo, atd.

! Pátek 29.11. a sobota 30.11. – Výroba 
adventních věnců na faře pro dobro-
činnou akci Mary's Meals.

Prosinec
! Rorátní mše svaté během adventu byly 

slaveny v pondělí, středu a sobotu 
v 6.35.

! Pátek 6.12. – Návštěva svatého Miku-
láše v naší farnosti, bylo obdarováno 
67 dětí.

! Sobota 14.12. – Pěvecké soustředění 
scholy mládeže v PZKO Dolní Líštná.

! Neděle 15.12. – Na faře se za účelem 
podpory dobročinné iniciativy Mary's 
Meals konal adventní jarmark.

! Sobota 21.12. – Vánoční svatá zpověď.
! Úterý 24.12. – Vigilie Slavnosti Naro-

zení Páně, žehnání oplatků, betlémské 
světlo.

! Sobota 28.12. – Jubilejní 20. Setkání 
farnosti v kulturním domě Trisia. Hos-
tem setkání byla Mgr. Nina Nováková

! Neděle 29.12. – Koledování u jesliček. 
S doprovodnou kapelou zazpívala 
dětská schola Drops a schola mládeže.
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Dne 18. května oslaví své krásné, kulaté životní 
jubileum naše milá kamarádka 

a redakční kolegyně Hanka Worková. 

Dovol nám milá Haničko, abychom se připojili 
k řadě gratulantů a popřáli Ti slovy 

Mojžíšovými:

Ať Hospodin Ti žehná a chrání Tě,

ať Hospodin rozjasní nad Tebou 

svou tvář a je Ti milostiv,

ať Hospodin obrátí k Tobě svou tvář

a obdaří Tě pokojem.

Všechno nejlepší, milá Haničko, přejeme my 
všichni redakční kolegové! VIVAT! 

Papež František napsal dopis o významu betlémů
Papež František navštívil v neděli 

1.12.2019 poutní místo Greccio, v kte-
rém v roce 1223 svatý František z Assisi 
poprvé vytvořil jesličky. Papež zde také 
podepsal list Admirabile signum o výz-
namu a hodnotě betlémů.

Dopisem chce papež podle svých slov 
podpořit „krásnou tradici“ stavět bet-
lémy v rodinách, ale i umisťovat je na 
pracoviště, do škol, nemocnic, vězení 
nebo na náměstí. 

„Proč vzbuzují jesličky takový úžas 
a dojímají nás? Především proto, že 
ukazují Boží něhu. Stvořitel veške-
renstva se snižuje k naší nepatrnosti,“ 
píše papež František v novém listu. 
„Dar života, pro každého z nás tajem-
ný, nás uchvacuje ještě víc, když vi-
díme, že Ten,  který se narodil z Marie, 
je zdrojem a oporou každého života. 
V Ježíši nám Otec daroval bratra, 
který nás přichází hledat, když jsme 
dezorientovaní a ztrácíme směr; věr-

ného přítele, který je nám stále nablíz-
ku. Daroval nám svého Syna, který 
nám odpouští a pozvedá z hříchu.“

V listu také papež připomíná událost, 
kdy svatý František z Assisi o vánoční 
noci roku 1223 v Grecciu vytvořil první 
jesličky, a zavedl tak tradici, jež se 
následně rozšířila po celém světě. 

„Již od svého františkánského pů-
vodu jsou jesličky především pozváním 
„cítit“ a „dotknout se“ chudoby, kterou 
si Boží Syn zvolil svým vtělením,“ píše 
papež dále. „A je také implicitní výzvou 
k jeho následování cestou pokory, chu-
doby a sebezřeknutí, jež vede od bet-
lémských jeslí ke Kříži. Zve na setkání 
s ním a ke slitovné službě těm nejpo-
třebnějším bratřím a sestrám,“

Římský biskup také komentuje sym-
boliku různých postav nebo výjevů, 
které se často v betlémech objevují.

Jesličky podle papeže hovoří předev-
ším o Boží blízkosti, jak píše v závěru: 

„Všude a jakoukoli formou vyprávějí 
jesličky o Boží lásce, o Bohu, který se 
stal děťátkem, aby nám řekl, jak blízko 
je každé lidské bytosti v jakékoli si-
tuaci, ve které se nachází. (…) Počínaje 
dětstvím a potom v každém životním 
období vychovávají k rozjímání 
o Ježíši, ke vnímání Boží lásky k nám, 
abychom cítili a věřili, že Bůh je s námi 
a my jsme s ním, všichni jsme dcerami 
a syny díky onomu Dítěti, Božímu Synu 
a Panně Marii, a vnímali, že v tom spo-
čívá štěstí. Ve škole svatého Františka 
otevřme srdce této jednoduché milosti 
a nechme, aby se z tohoto úžasu zrodila 
pokorná modlitba: naše „děkování“ 
Bohu, který s námi chtěl sdílet všechno 
a nenechat nás nikdy samotné.“

Plné znění listu papeže Františka 
„Admirabile signum“ naleznete na 
www.radiovaticana.cz

Převzato z webových stránek Fran-
tiškáni, www.ofm.cz

Dítě světla 2019
Pro letošní rok byla za svět-

lonoše Betlémského světla vy-
brána jedenáctiletá Magdaléna 
Bubová. Je žákyní 6. třídy polské 
základní školy Gustawa Przeczka 
na ulici Nádražní. S rodiči 
a mladší sestrou Jolankou bydlí 
v rodinném domku v Třinci – 
Neborech.

Mezi největší koníčky patří 
„agility“ s její fenkou Toffee. Je to 
sport pro psy, jenž se podobá 
koňskému parkuru – překonání 
dráhy s překážkami v určitý čas. 
Kromě tréninků si s ní hraje 
a volně prochází. Velice si oblí-
bila hru na flétnu a nejvíce ji baví 
souborová hra. Jak potvrzují 
rodiče: „trénuje poctivě téměř 
každý den.“ Nelze opomenout 
i malování, již od malička moc 
ráda a hezky kreslí. V pestré 
škále zálib a kreativit, kterým se 
věnuje, si našla i kroužek šití, do 
něhož pravidelně chodí. V naší 
farnosti je jedním z dětských 
hlásků scholky Drops, která nás 
potěšuje svým zpěvem při zpí-
vání během mší svatých nebo při 
vystoupeních na různě pořá-
daných akcích. Skutečností je, že 
do scholky je zapojena celá rodina. 
Sestra zpívá, tatínek doprovází na 
hudební nástroj a maminka je jejich 

„hudební recenzent“. Ta sama o své 

dceři vypravuje: „Je radost mít za dce-

ru Magdalénku. Je moc milá a sna-

živá, a i když si to nepřipouští, je 
úžasně nadaná. Ve škole má 
samé jedničky, přestup z malo-
třídky v Neborech na „velkou“ 
školu v Třinci zvládla skvěle. 
Chodit na třídní schůzky byla 
vždycky radost, paní učitelky si 
na ní cení kromě skvělých stu-
dijních výsledků i kamarádské 
povahy a toho, že umí do kolek-
tivu vnést dobrou náladu a sna-
hou o dobré vztahy mezi spo-
lužáky jej stmeluje. Jistě, má 
i svoje nedostatky, jako každý, 
ale já na ní nejvíc oceňuji její 
dobré srdce, obětavost, skrom-
nost, tvůrčí přístup k životu 
a smysl pro humor.“

Čím by v budoucnosti chtěla 
být, neprozradila. Sama ještě ne-
ví, není rozhodnuta. Je to po-
chopitelné, že v tomto věku se 
rozhodnout pro něco není snad-
né. Takže přejeme hodně Božího 
požehnání na další cestě k dos-
pívání a dobré volbě povolání. 
Děkujeme jí za přínos křehké-
ho plamínku pokoje do našich 
domovů s letošním motem: „Hle-
dat mír a usilovat o něj“. Z ce-
lého srdce všem lidem dobré vů-

le přejí požehnané Vánoce, třinečtí 
skauti.

Kivi
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KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA OBDOBÍM DVOULETÉ EXISTENCE 
SEMINÁŘE REDEMPTORIS MATER V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Před dvěma lety, o Slavnosti Ježíše 
Krista Krále, Mons. Vlastimil Kročil, 
biskup českobudějovický, podepsal 
v Římě dekret o založení Diecézně-
misijního mezinárodního semináře 
v Českých Budějovicích. Poté byl tento 
dekret oficiálně přečten o slavnosti sv. 
Mikuláše 6. prosince 2017 v českobudě-
jovické katedrále, čímž vešel v platnost. 

Kněžský seminář Redemptoris Mater 
v Českých Budějovicích, jakož i Arci-
biskupské kněžské semináře v Praze 
a Olomouci, slouží k formaci diecézních 
kněží. Seminář je spravován podle 
vlastních Stanov a Řádu seminárního ži-
vota. Podobně jako v každé z institucí, 
která slouží k formaci kandidátů ke 
kněžství, i v semináři Redemptoris 
Mater bohoslovci procházejí lidskou, 
duchovní, intelektuální a pastorační 
formací, studují teologii a aktivně se 
účastní různých aktivit v rámci česko-
budějovické diecéze. Ve svém volném 
čase evangelizují, fyzicky pracují, 
navštěvují rodiny, ale také hrají fotbal či 
jiné sportovní hry. Součástí duchovní 
formace pro růst ve víře je i aktivní 
účast bohoslovců semináře Redemp-
toris Mater na životě neoka-
techumenátních společenství 
v Českých Budějovicích a oko-
lí. 

Podívejme se tedy na to, co 
se odehrálo v životě semináře 
v těchto dvou letech, od jeho 
založení. Důležitým momen-
tem semináře byla inau-
gurace jeho nového sídla 
v červenci roku 2018.

Českobudějovická diecéze 
poskytla semináři k užívání 
budovu bývalého Kněžského 
domu v Českých Budějovi-
cích. Po celoročních pracích 
a úpravách vnitřních prostor 
se podařilo dokončit vše tak, 
aby byla celá budova uzpů-
sobena pro seminární život. 
V životě semináře je na 
prvním místě péče o každo-
denní modlitbu. Slavení 
„Denní modlitby církve“ se 
prožívá společně modlitbou 
„Ranních a Večerních chval“, 
které jsou stěžejními body 
celého dne. Vrcholem litur-
gického slavení je pak kaž-
dodenní Eucharistie, slavená 
s pokojnou důstojností a pl-
nohodnotnou účastí v semi-
nární kapli. Pro čtení a me-
ditaci Písma Svatého mají 

bohoslovci k dispozici tzv. Svatyni 
Božího Slova, místnost, jehož interiér 
byl architektonicky upraven tak, aby 
umožňoval bohoslovcům hlubší pro-
žívání vztahu s Bohem prostřednictvím 
Božího slova. Tento „habitus“ pravi-
delného kontaktu s Písmem, kterému se 
kandidáti ke kněžství postupně učí, jim 
bude moci být jednou nápomocen pro 
jejich plnohodnotný kněžský život.

Díky přestavbě se podařilo rovněž 
zmodernizovat i refektář a kuchyni 
v přízemí, které slouží ke společnému 
stravování. V 1. patře mají seminaristé 
k dispozici malou počítačovou učebnu, 
knihovnu a menší sál, vhodný k set-
kávání, výuce, společnému studiu či 
k občasnému shlédnutí fotbalových zá-
pasů. Ve 2. patře se nacházejí pokoje 
seminaristů, a také kaple sv. Jana 
Nepomuka Neumanna, kde se nachází 
soška Panny Marie Loretánské a další 
relikvie svatých. V této kapli se 
bohoslovci pravidelně modlí růženec za 
seminář a za ty, kteří mu finančně 
pomáhají. Seminář Redemptoris Mater 
totiž žije výhradně z darů dobrodinců.

Na závěr pár statistických údajů: do 

semináře přibyli v září roku 2019 dva 
noví bohoslovci. Jedná se o Juraje z Bra-
tislavy a Aarona z Mexika. Doposud 
vstoupilo do semináře v Českých 
Budějovicích celkem 10 mladých mužů, 
z čehož se 3 vrátili domů, jednomu byl 
dán rok na rozmyšlenou, a 6 z nich 
pokračuje dále ve formaci ke kněžství. 
Jména bohoslovců a jejich národnosti, 
jako i pár fotografií a některá videa ze 
života semináře, si můžete prohlédnout 
ve Fotogalerii a Videogalerii na webo-
vých stránkách semináře:

www.redemptorismater.cz.  

Své povídání zakončím slovy z evan-
gelia, kde Ježíš říká: „Žeň je sice hojná, 
ale dělníků málo. Proste proto Pána 
žně, aby poslal dělníky na svou žeň.“ 
(Mt 9, 37-38) Církev se potřebuje stále 
obracet k Nebi s prosbou o nové 
„dělníky“ na svou žeň. Dnes tato slova 
možná platí víc, než kdy jindy.  

P. Zdeněk Gibiec

Tak jako Ježíš Kristus po svém křtu 
vstoupil plně do svého poslání, 

nechme se i my ponořovat každého dne 
do vztahu s Bohem, 

abychom mohli dobře plnit 
poslání, které nám svěřil.

Požehnaný rok 2020!

(Pozn. Neokatechumenátní 
Cesta se zrodila jako „itinerář 
katolické formace, jež je 
platná pro společnost a sou-
časnou dobu“ (Statut Neo-
katechumenátní Cesty, Řím 
2002), jak definoval její 
charakter papež Jan Pavel II. 
v Listu Ogniqualvolta, pub-
likovaném 30. srpna 1990 
v Acta Apostolicae Sedis, 
82 (1990) 1515. Neokate-
chumenátní Cesta vznikla 
v roce 1964 mezi obyvateli 
chudinské čtvrti v Palomeras 
Altas v Madridu prostřed-
nictvím pana Francisca 
(Kika) Argüella a slečny 
Carmen Hernandez, kteří 
začali hlásat evangelium na 
přání chudých, mezi kterými 
žili. Postupem času se toto 
kerygma zkonkretizovalo do 
katechetické syntézy založené 
na trojnožce „Boží slovo – 
Liturgie – Společenství“, 
která se snaží vést lidi ke 
zralé křesťanské víře.)     
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Kdykoliv si člověk něčeho nezřízeně 
žádá, ihned je vnitru znepokojen. Pyšný 
a lakomec nemá pokoje nikdy; chudý 
a pokorný duchem žije v trvalém míru. 
Člověk, který dosud není sám v sobě 
dokonale umrtven, upadá snadno v po-
kušení a podléhá i v docela nepatrných 
věcech. Nepevný duchem, dosud jaksi 
tělesný a nakloněn smyslovým věcem, 
nesnadno se může úplně odtrhnout od 
pozemských žádostí. A proto často mívá 
zármutek, když se jich straní; snadno se 
též rozčiluje, když se mu někdo staví na 
odpor. Dosáhne-li však toho, po čem 
touží, ihned je obtížen provinilým 
svědomím, poněvadž následoval nez-
řízenou vášeň, a ta nepřináší hledané 
uklidnění. Pravý klid srdce tedy naj-
deme, jen když odporujeme nezřízeným 
vášním, a ne, když jim hovíme. Proto 
není pokoje v srdci tělesného člověka, 
ani v člověku oddaném pozemským 
věcem, nýbrž jen v člověku vroucím 
a duchovním.

Tomáš Kempenský, 
O následování Krista

O nezřízených 

žádostech

“Když nemůžeš nasytit sto lidí, nasyť 
jen jednoho.“

Matka Tereza

Děkujeme všem, kteří už přispěli na 
konto „Rekonstrukce Domeček“. Ke 

dni 31.12.2018 evidujeme částku 
127.523 Kč. V prosinci byla 

uhrazena faktura za zpracování 
vstupní projektové dokumentace.

Případné dary je možné zasílat na 
účet vedený ve Fio bance 

č. 2401127386/2010. Na požádání 
vystavíme doklad o poskytnutí daru.

Pán Bůh zaplať!

Spolek SANCTUS ALBERTUS

Rekonstrukce
Domeček
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Každodennost s Pannou Marií
Duchovní cvičení v Českém Těšíně 

pořádané Národním centrem Rytířstva 
Neposkvrněné

Pátek. Hrozně se těším na víkend. 
V práci mi to tak nějak rychle utíká a jde 
od ruky. Mám sbaleno a jedu. Na „vý-
jezdní“ duchovní obnově jsem nebyla 
dobrých 25 let. Jsem nadšená, zvědavá 
i plná očekávání. Program vypadá slib-
ně. Přednášky, modlitba růžence, mše 
svatá, denní modlitba církve. Mezitím 
společně strávený čas s ostatními i mož-
nost být v tichu sám se sebou. Otec 
Adam Rucki je hlavním přednášejícím. 
Tento skvělý kněz si každého získá svým 
humorem a láskou. On umí žít Boží pří-
tomnost! Bratra Bohdana Heczka a paní 
Jitku Navrátilovou vidím naživo poprvé. 
Znám je však z časopisu Immaculata. 
Bratr Bohdan je šéfredaktorem a paní 
Jitka koordinátorka celého apoštolského 
hnutí Rytířstva Neposkvrněné (více na 
https://immaculata.minorite.cz). Oba 
jsou mi velice sympatičtí. Seznamujeme 
se s lidmi z celé naší vlasti, kteří mají 
tento víkend jediný cíl. Být blíže Bohu 
prostřednictvím Panny Marie. Těším se 
na zpověď. Jdu za otcem Adamem. 
„Otče, já budu brečet“, říkám sotva 
vejdu do dveří. Ale on mi s klidem odpo-
vídá: „To nevadí, Kopretinko, i svatý 
Ignác měl dar slz.“ To mě úplně odzbrojí 
a odevzdám Bohu vše, co mě tíží. Z této 
úžasné svátosti smíření budu žít ještě 
hodně dlouho.

Velice mě zaujala přednáška paní 

Jitky. Pokusím se vám ji přiblížit aspoň 
v bodech… 

Já, a myslím si, že ani mnozí z nás se 
nikdy nepozastavili nad tím, kolikrát je 
v evangeliích zaznamenána řeč Panny 
Marie. Její, přímá. Šest krát. V pěti pří-
padech mluví k Bohu a jen v jednom 
mluví k lidem. 

1) Luk 1; 34 Při zvěstování početí Panna 
Maria říká andělovi: „Jak se to může 
stát, vždyť nežiji s mužem.“ Dle 
lidského uvažování to vůbec nedává 
smysl: počít uchem a otěhotnět slo-
vem.

2) Luk 1; 38 Maria andělovi odpoví: 
„Hle jsem služebnice Páně, ať se mi 
stane podle tvého slova.“ Odpověď 
na Boží volání vyžaduje odvahu a ode-
vzdání všeho, co bude následovat, 
když řekneme Bohu své ano. 

3) Luk 1; 46-55 Maria se dělí o Krista, 
dělí se o něj tak, že jde sloužit 
Alžbětě, a přitom oslavuje a velebí 
Boha. Dělí se o to nadšení a radost, 
která ji naplňuje. „Duše má velebí 
Pána a můj duch jásá v Bohu, mém 
Spasiteli…“

4) Luk 2; 48 Je tady situace, když se 
Ježíš ztratí svým rodičům. Tři dny ho 
hledají. A když jej naleznou v chrá-
mě, užasnou, a jeho matka mu říká: 
„Synu, co jsi nám to učinil? Hle tvůj 
otec a já jsme tě s bolestí v srdci 
hledali!“ My se také mnohokrát ve 
svém životě ptáme: „Bože, proč jsi mi 

Již podvacáté se konalo Setkání tři-
necké farnosti. Tentokrát probíhalo opět 
v kulturním domě Trisia. Sešli jsme se 
sice v komornějším počtu, ale z reakcí 
těch, kteří přišli, vím, že bylo fajn, a že to 
bylo takové „rodinné“. A o to nám vždy 
jde – vytvořit jednu farní rodinu.

A kdo nebyl, o co že přišel?

Na začátku nás přivítal Wiesław 
Wania – předseda pořádajícího spolku 
Sanctus Albertus. Poté přišla na řadu 
přednáška paní Mgr. Niny Novákové. Ta 
nám nastínila člověka jako biokul-
turního živočicha, a vlastně i jeho 
ohrožení jako druhu. Zlehka se dotkla 
problematiky gender a Istanbulské 
úmluvy. I když jsem už o tomto všem 
slyšela, uvědomila jsem si, že MY 
KŘESŤANÉ JSME SOLÍ ZEMĚ A MÁ-
ME SOLIT. To znamená, že pokud ještě 
je naděje, že se u nás neratifikuje 
Istanbulská úmluva a že nebudeme 
muset učit děti podle ideologie gender 

Tak jsme oslavovali dvacáté výročí

to učinil?“ Nerozumíme tomu. Je pro 
nás obtížné pochopit Boží plán. 
Panna Maria ztratila Ježíše, jako 
matku ji to muselo hrozně bolet. Ale 
i přesto všechno nepřestávala po 
Bohu toužit a hledat jej.  Prosme tedy 
o touhu po Bohu a milost, abychom 
dokázali projít naší temnotou víry. 

5) Svatba v Káně Galilejské. Maria přij-
de za Ježíšem a říká mu: „Už nemají 
víno.“ On jí však odpoví, že ještě není 
jeho čas. Že ještě není čas na zázraky. 
Ale stejně Ježíš udělá to, oč ho jeho 
Matka prosí. A tento okamžik je pro 
nás velkou nadějí. Nadějí, že Ježíš 
udělá všechno, oč ho jeho Matka 
poprosí. Prosme tedy Pannu Marii 
o cokoliv a ona naše prosby přednese 
Ježíši a Ježíš své nejmilejší Mamince 
neřekne ne! 

6) Opět svatba v Káně. Tady Panna 
Maria mluví k učedníkům: „Udělejte 
všechno, co vám řekne.“ Poslechli 
Marii i Ježíše, a tak se uskutečnilo 
první znamení Ježíšovy moci. Udě-
lejme i my všechno, co nám řekne, 
a budou se dít zázraky. 

Panna Maria toho moc nenamluvila, 
ale jednala. Nechala se vést, poslechla, 
důvěřovala a hledala.  Dala volant svého 
života Bohu. Nebylo to pro ni jedno-
duché. Není to mnohdy jednoduché ani 
pro nás. Ale Bůh o každého z nás bojuje 
do poslední chvíle!  

Eva Kirchner 

apod., tak je třeba s tím něco dělat. A co? 
No hlavně nemlčet. Zjistit si o tom co 
nejvíce a šířit to kolem sebe. Zjistila 
jsem totiž, že mnoho lidí vůbec neví, o co 
jde. Stačí se jen zmínit, jaké zlo se na nás 
valí a mnoho lidí se přidá, aby bránilo 
zdravý lidský rozum a vlastně sami sebe 
– člověka. Jenom nemlčet. Válka proti 
člověku už začala a my musíme bojovat 
až do konce.

Dalším bodem programu hned po 
přestávce bylo menší překvapení i pro 
některé pořadatele. Děti z naší farnosti – 
sourozenci Marianka, Verunka a Filípek 
Čalovi a Anička Cubrová – nám před-
vedli zpívanou operetku pánů Z. Svěráka 
a J. Uhlíře s názvem Budulínek. 

I další bod programu byl zpívaný. 
Tentokrát nám zazpívali a zahráli mladí 
z mládežnické třinecké scholy pod 
vedením dirigenta Wiesława Wani. 
Několik koled v jejich podání všem 
přítomným zcela jistě zpříjemnilo so-

botní odpoledne. 

Při následném lámání si oplatkem 
nám ještě právě Wiesław hrál na kytaru 
a mohli jsme si všichni společně zazpívat 
několik českých a polských koled a opět 
tak pocítit kouzlo rodinného spříznění.

Pokud měl někdo děti, které by se při 
programu v sále nudily, mohl je vyslat 
do předsálí nebo do foyer kulturního 
domu, kde pro ně připravily program 
Marie Sikorová a Zuzana Sikorová se 
svými pomocníky. Oběma tak je nutno 
poděkovat, protože děti byly z programu 
nadšené.

Závěrem bych ještě chtěla poděkovat 
všem pořadatelům ze Sanctus Albertus, 
také jejich nejmenovaným pomocníkům, 
O. Františkovi, i všem ostatním hostům 
a hlavně vám všem, kteří jste dorazili. 
Tak práce těch, kteří vše připravili a ce-
lým odpolednem nás provázeli, nepřišla 
nazmar.  

Katka Cubrová
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BOJUJ PROTI POKUŠENÍ.

NECHTĚJ TO, CO TVOJE NENÍ!

Rébus

BLAHOSLAVENÍ PRONÁSLEDOVANÍ

Ježíš slibuje nebeské království těm, 
kteří jsou pronásledováni pro sprave-
dlnost. Sám se pronásledování a utr-
pení nevyhnul. Mnozí lidé snášeli pro 
víru v Boha mučení, dokonce položili 
i život. Ježíšovo blahoslavenství se však 
týká i nás, protože každý může svou 
víru osvědčit … (dokončení věty zjistíš 
z tajenky meandrové doplňovačky). 

Podle legendy dole doplň slova do 
tabulky. Každé slovo začíná v políčku 
s příslušným číslem a vpisuje se tak, jak 
umožňují silné čáry.

Legenda:

1. dívka, která podala Ježíšovi roušku; 

2. živel způsobující hoření; 

3. týrání; 

4. snášet bolest; 

5. nástroj umučení Krista; 

6. patřící židům; 

7. Ježíšovi následovníci, 

8. skutek proti Bohu; 

9. jednohlasý liturgický zpěv

Děkujeme všem, kteří už přispěli na 

konto „Rekonstrukce Domeček“. 

Ke dni 28.12.2019 evidujeme částku 

420 853 Kč.

Případné dary je možné zasílat na 

účet vedený ve Fio bance 

č. 2401127386/2010. Na požádání 

vystavíme doklad o poskytnutí daru.

Pán Bůh zaplať!

Spolek SANCTUS ALBERTUS

Rekonstrukce
Domeček
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Vážení a milí farníci a všichni lidé 
dobré vůle!

Opět se přiblížil čas adventu a s ním 
naše tradiční akce Vánoční strom. 

V letošním již XVII. ročníku budeme 
mít možnost udělat radost klientům 
Charitního domu pro seniory 
v Hnojníku.

VÁNOČNÍ 
STROM 2017

Prosba

Sháníme vosk na výrobu svíček 
v rámci dílen s mládeží, které jsou 

plánované 9.11.2018.

Máte-li staré nepotřebné svíce, 
prosím o kontakt na 

tel.: 777 336 417, 

e-mail: 
Lucyna.mokroszova@seznam.cz

Předem moc děkujeme!

Oznámení
Vážení rodiče, vzhledem k tomu, 
že se na ZŠ Slezská Třinec (6. ZŠ) 

nenašlo dost dětí ochotných 
chodit na hodiny náboženství, 
dovoluji si vám oznámit, že na 

2. stupni této školy se letos 
nebude vyučovat římskokatolické 

náboženství. 

Děkuji za pochopení           

katechetka Kateřina Cubrová

které se bude konat v sobotu dne 19. října 2019 v 18 hodin 

v Restauraci Sojka v Třinci - Neborech. 

Vstupné 340,- Kč. 

Hudba a občerstvení zajištěno. 

V ceně vstupenky je večeře a přípitek vínem z jižní Moravy. 

Vstupenky jsou k dostání 

u Pavly Golasowské (tel: 604 223 971, email: p.golasowska@centrum.cz) 

nebo Kateřiny Cubrové (tel: 731 147 854, email: cubrova.katerina@seznam.cz). 

Objednávky vstupenek přijímáme nejpozději do 12. října 2019.

MO KDU – ČSL Třinec 
si Vás dovoluje pozvat na tradiční

VINOBRANÍ

Farní schola

dětského oblečení od 0-10 let (podzim - zima)
30 kusů na osobu 

Přijímáme pouze čisté, nepoškozené a funkční sezonní věci (podzim - zima).  
Nenoste prosím kočárky, kola, plyšové hračky, oblečení pro dospělé.
Místo konání je Křesťanské středisko HUTNÍK, ul. Revoluční, Třinec.

příjem věcí:  16.9.2019 od 9:00 do 17:00

prodej věcí: 17.9.2019 od 9:00 do 18:00

výdej věcí: 18.9.2019 od 12:00 do 15:00

Za každý kus oblečení vybíráme 1Kč a za technické věci 10 Kč. Přineste pouze 
vyprané, čisté, nepoškozené věci.  Komplety sepnout spínacím špendlíkem. Doma 
si můžete sepsat tabulku svých věcí.

BAZÁREK

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

pořádá

Spolek Sanctus Albertus a Charita Třinec 
Vás srdečně zvou na

který se koná v sobotu 25.1.2020 v 19 hodin v Restauraci SOJKA
k poslechu i tanci hraje skupina HitMix
cena vstupenky 350 Kč (v ceně je zahrnuta večeře)
DOBRÁ  ZÁ BAVA – BOHATÁ  TOMBOLA – DOMÁCÍ ZÁKUSKY
Vstupenky lze zakoupit v neděli 15.1.2020 a 22.1.2020 v salce na faře 
od 9:00 do 10:00 hodin a také objednat na tel. čísle 736 421 969.

FARNÍ  PLESFARNÍ  PLES

Kolędowanie przy żłóbku – spotkanie z narodzonym Chrystusem
W dniu 29.12.2019 w niedzielne dopo-

łudnie odbył się 9 rocznik Kolędowania 
przy żłóbku. Podobnie jak w zeszłym 
roku o godzinie 11-tej przedstawiły się 
nasze dwie schole parafialne – dziecięca 
DROPS oraz młodzieżowa. Fajnie, że na 
koncert pozotało dosyć sporo parafian 
i ten mógł się odbyć w gorącej atmos-
ferze świątecznych dni. Dzieci - DROPSY 
przedstawiły nam na wstępie wiązankę 
czeskich kolęd a pózniej zaśpiewały 
tradycyjne i nowoczesne polskie i czeskie 
kolędy. Oprawę muzyczną przygotował 
Roman Buba  wraz z kapelą parafialną 

Přerušení bohoslužeb 
v nemocnici na Sosně

Římskokatolická duchovní správa 
v Třinci přerušuje od 1. ledna 2020 
pravidelné sobotní bohoslužby v nemoc-
nici v Třinci na Sosně. Přerušení bude 
trvat do doby, až bude pro tyto boho-
služby vhodnější, přístupnější a důstoj-
nější místo. 

Bohoslužby na základě přání vedení 
nemocnice byly zahájeny v březnu 1990 
v posluchárně v 1. suterénu. Při žádosti 
o konání bohoslužeb bylo přislíbeno, že 
se bude pracovat na vhodnější a pří-
stupnější místnosti. S tímto místem jsme 
byli spokojeni, z výtahu se vstupovalo 
téměř bezprostředně do místnosti. Po 
letech nedošlo k žádnému dalšímu 
řešení. Naopak před několika lety bylo 
oznámeno ze strany vedení nemocnice 
dočasné přerušení bohoslužeb z důvodů 
stavebních úprav. Po nějaké době bylo 
oznámeno, že bohoslužby mohou pokra-
čovat na novém k tomu určeném místě.

Čekala nás komůrka ve druhém su-
terénu v labyrintu podzemních chodeb 
mezi různými skladišti, bez jediného 

Poděkování
Každý objekt vyžaduje neustálou péči 

a údržbu. Není tomu jinak i s naším far-
ním kostelem, přilehlými budovami a po-
zemky, které k nim patří. Koncem listo-
padu loňského roku začaly problémy se 
dvěma reflektory v našem kostele, a to 
světlem v presbytáři a v hlavní lodi kos-
tela. Tato světla bylo třeba nahradit a hle-
dali jsme firmu, která by se k tomu od-
hodlala. Tímto děkujeme společnosti RE-
SOLUX za vstřícnost, a to nejen finanční, 
ale i časovou. Zámečnickou a elektroin-
stalatérskou práci provedli pánové 
T. Roška a T. Kyvalský. Rovněž jim patří 
zasloužené a veliké díky.

Možná jste si všimli, že na pozemku 
u nového hřbitova bylo pokáceno pět sta-
rých stromů, které ohrožovaly hrobová 
místa za hřbitovní zdí. Práce s jejich po-
kácením se ujal p. K. Turoň se svými pra-
covníky z firmy Turpil. Za dobře vyko-
nanou práci a za dar pro chudé jim patří 
náležité poděkování. Odvoz dřeva pro-
vedli naši farníci, a to pánové R. Polok, 
B. Wiszczur, T. Wojnar a D. Larysz. 

Za tuto náročnou práci všem zúčast-
něným děkují ze srdce duchovní správci 
třinecké farnosti.

a rolę dyrygenta objęła jego żona Eva. 
Śpiew dzieci i ich entuzjazm z którym 
zaśpiewali przygotowane kolędy musiał 
się podobać. Ich występ obdarzony był 
gromkimi brawami.

Schola młodzieżowa jest prowadzona 
Wiesławem Wanią. W tym roku z mniej-
szą obsadą śpiewaczą przedstawiła ona 
sześć kolęd, tradycyjnie już dobranych 
z różnych zakątków świata. Były czeskie 
kolędy śpiewane w Czechach i na 
Morawach, kolęda hiszpańska i polskie 
kolędy tradycyjne i nowoczesne. Udało 
się zaangażować nowych młodych muzy-

ków Mirka i Anetkę Wania, którzy wraz 
z doświadczonym tatą przygotowali 
oprawę muzyczną do śpiewanych kolęd. 
Myślę, że wszystkim bardzo się podo-
bało.

Pragnąłbym podziękować wszystkim 
rodzicom dzieci i młodzieży, że prowadzą 
swoje dzieci drogą służby i pomocy 
bliźnim i parafii. Smiało można powie-
dzieć, że te młode generacje stanowią 
przyszłość naszej parafii i kościoła 
katolickiego w Trzyńcu.

Wdzięczny rodzic

okna, těžko větratelná. Za tu dobu jsme 
slyšeli řadu stížností na to, že pacienti se 
těžce orientují v podzemí a prostředí sa-
mo že je pro mnohé stresující. Znatelně 
poklesl počet účastníků bohoslužeb. 

Protože nevidíme žádný náznak řešení 
dané situace, rozhodli jsme se boho-
služby přerušit do doby, až bude situace 
vyřešena. Dostupná místnost alespoň 
s oknem, kterým prochází denní světlo 
a je možnost větrat, dostupná snadněji 
pacientům i mimo dobu bohoslužeb, 
snad není nadstandardní. Naše předsta-
vy či očekávání nejsou v žádném případě 
mimořádné, v Domově pro seniory na 
Sosně, stejně jako v Domově Pohoda 
v Lyžbicích sloužíváme ve společenské 
místnosti k oboustranné spokojenosti. 

Služba pacientům nemocnice na Sosně 
není přerušena, stačí telefonické ozná-
mení a domluva návštěvy. 

O případné změně po vyřešení situace 
budeme včas informovat. 
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Příspěvky můžete zasílat

do 21.1.2020.

2. neděle po Narození Páně (5.1.)

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 pře-
bývalo 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 (12.1.)

1. čtení: Iz 42,1-4.6-7; 2. čtení: Sk 
10,34-38; Evangelium: Mt 3,13-17

Žalm odp.: Pán dá požehnání a pokoj 
svému lidu.

ref.: Pan ześle pokój swojemu ludowi.

2. neděle v mezidobí (19.1.)

1. čtení: Iz 49,3.5-6; 2. čtení: 1 Kor 1.1-
3; Evangelium: Jan 1,29-34

Žalm odp.: Hle, přicházím, Pane, splnit 
tvou vůli.

ref.: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją 
wolę.

3. neděle v mezidobí (26.1.)

1. čtení: Iz 8,23b-9,3; 2. čtení: 1 Kor 
1,10-13.17; Evangelium: Mt 4,12-23

Žalm odp.: Hospodin je mé světlo a má 
spása.

ref.: Pan moim światłem i zbawieniem 
moim.

Svátek Uvedení Páně do chrámu 
(2.2.)

1. čtení: Mal 3,1-4; 2. čtení: Žid 2,14-
18; Evangelium: Lk 2,22-40

Žalm odp.: Hospodin zástupů, on je král 
slávy.

ref.: Pan Bóg Zastępów, On jest Królem 
chwały.

§Neděle 5.1.2020 – 2. neděle po 
Narození Páně; 6.30 a 10.00 polsky, 
8.00 a 17.00 česky.

§Pondělí 6.1.2020 – Slavnost Zjevení 
Páně.

§Neděle 12.1.2020 – svátek Křtu 
Páně; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky; končí doba vánoční.

§Neděle 19.1.2020 – 2. neděle v me-
zidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 
a 17.00 česky.

§Sobota 25.1.2020 – svátek Obrácení 
svatého Pavla, apoštola.

§Neděle 26.1.2020 – 3. neděle v me-
zidobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

§Neděle 2.2.2020 – svátek Uvedení 
Páně do chrámu; 6.30 a 10.00 
polsky, 8.00 a 17.00 česky.

§V týdnu od 18.1. do 25.1.2020 
probíhá týden modliteb za jednotu 
křesťanů.

§Každou neděli půl hodiny před ve-
černí mší svatou je adorace Nej-
světější 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 výstav Nejsvětější Svátosti 

Nedělní liturgie
v lednu

Pořad bohoslužeb v lednu

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Apoštolát modlitby
leden 2019

 

Denní modlitba apoštolátu 
modlitby

Nebeský Otče, kladu před tebe celý 
dnešní den a ve spojení s 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.

Evangelizační úmysl:

Podpora míru ve světě Modleme 
se, aby křesťané, lidé vyznávající jiná 
náboženství a všichni lidé dobré vůle 
prosazovali ve světě mír a spra-
vedlnost.

Národní úmysl:

Za věřící různých církví – ať na pří-
mluvu sv. Jana Sarkandra vytvářejí 
společenství jedné Boží rodiny mod-
litbou a společnou pomocí potřeb-
ným.

Svatý Františku Xaverský, oroduj 
za nás!

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oro-
duj za nás!

Oltářní s modlitbou Korunky k Bo-
žímu Milosrdenství.

§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 domě POHODA je vždy 
1. pondělí v měsíci v10.00 hodin.


