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A ci, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali: Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie.
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Uroczysty wjazd do Jeruzalem Uroczysty wjazd do Jeruzalem
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Tříkrálová sbírka 2022 v Charitě Třinec

Tříkrálová sbírka, která zahájila rok 
2022 a probíhala ve dnech od 1. do 16. 
ledna, dospěla ke svému závěru. Všechny 
kasičky, se kterými kolednické skupinky 
zvonily u vašich dveří, ale také ty, které 
byly umístěny ve vybraných institucích 
a firmách, jsou definitivně sečteny a brá-
ny online sbírky byly uzavřeny 31. ledna 
2022.

Jsme velmi rádi, že jsme se s vámi, 
štědrými dárci, mohli v letošním roce 
potkávat tváří v tvář, sdílet radost i do-
jetí, zvesela si společně zazpívat a vzá-
jemně si popřát vše dobré v novém roce. 
Jsme vděčni, že se nemusela opakovat 
situace z minulého roku, kdy nám koro-
navirové restrikce neumožnily koledová-
ní v klasickém pojetí, ale pouze online 
formou, o to více jsme si to letos všichni 
užili. Ne nadarmo se říká, že na dobré 
věci se vyplatí si počkat. Otevřeli jste 
nám nejen dveře svých domovů, ale pře-
devším svá srdce a my cítíme potřebu 
vám z celého širého charitního srdce 
poděkovat za množství štědrých darů, 
přízně a podpory, které se nám od vás 
dostalo.

Naše velké díky patří také všem 
přímým účastníkům Tříkrálové koledy, 
především dětem, vedoucím skupinek 
a koordinátorům, tedy všem těm, kteří se 
na celé organizaci této bohulibé akce 
podíleli. Malí i velcí koledníci se během 
výprav za vámi a rozdávání radosti mu-
seli popasovat s mnohými překážkami, 
jako jsou povětrnostní podmínky, 
spousta nachozených kilometrů, ale o to 
hřejivější je následný pocit z toho, jak 
mile jsou vámi, dárci, kterých si nes-
mírně vážíme, přijímáni.

Každý rok se snažíme pokrýt, co 
možná nejvíce oblastí na Třinecku i při-
lehlých obcích, které pod Charitu Třinec 
spadají, ale bohužel není v našich silách 
zaklepat na všechny dveře a vykouzlit 
úsměv na tváři úplně všem, zvláště když 
máme ochotných koledníků pouze ome-
zené množství. Velmi rádi bychom již 
nyní oslovili nadšené dobrovolníky, kteří 
by pro nadcházející ročník měli chuť 
posílit naše řady a pomohli nám rozšířit 
okruh míst, která si zaslouží, aby dveře 
jejich obyvatel zdobilo znamení po-
žehnání tří králů K+M+B 2023.

V případě, že byste se chtěli stát 
součástí této krásné tradice, neváhejte 
nás kontaktovat již nyní na uvedené 
kontakty, děkujeme.

Koordinátorky Třinec:

Ing. Kateřina Rusnoková, mail: 
koordinatorsbirky@trinec.charita.cz, tel: 
737 837 773

Tereza Topičová, mail: tereza.topicova
@trinec.charita.cz, tel.: 725 437 331

Jistě jste zvědaví, kolik příspěvků se 
letos našim kolednickým skupinkám za 
přispění statických kasiček, podařilo 
nashromáždit. Letošní ročník byl doslova 
dvakrát tak úspěšný, nežli ročník před-
chozí. Vybralo se krásných 805.004 Kč. 
Tato částka ještě nemusí být konečná, 
protože v době uzávěrky ještě nebyly 
sečteny dary v online sbírce. Konkrétní 
vykoledované částky v jednotlivých 
obcích jsou uvedeny v tabulce.

Stejně, jako v předchozích letech, bude 
tento výtěžek věnován na zajištění a pro-
voz charitní asistenční služby, na nákup 
kompenzačních pomůcek, které význam-
ně usnadňují práci našich terénních 
pracovníků, ale především ulehčují 
a zkvalitňují život našich klientů. Dále 
budou vaše dary v roce 2022 částečně 
využity na pořízení nového vozidla pro 
terénní pracovníky, aby jejich cesta za 
klienty byla nejen rychlejší, ale také 
schůdnější. V neposlední řadě díky vašim 
štědrým příspěvkům budeme moci 
rozvíjet i další sociální služby Charity 
Třinec.

Závěrem bychom se rádi rozloučili 
poselstvím, které v sobě nese citát 
moudrého muže, římského dramatika, 
Tita Maccia Plauta: „Kde jsou přátelé, 
tam je i pomoc.“ 

A vy všichni jste opět prokázali, že jste 
velkými přáteli dobra a Charity Třinec 
a za to vám ještě jednou ze srdce 
děkujeme.

Za celý tým Charity Třinec, 
ředitelka, Ing. Monika Byrtusová

1. února oslavil své narozeniny náš pan farář Mons. František Vrubel. Otče 

Františku, děkujeme za tu spoustu let, kdy nás vedete ke Kristu. Dobře víme, 

že každého z nás nosíte v srdci a modlíte se za nás. I my Vás chceme 

ubezpečit, že na Vás myslíme. Jako malý dárek přijměte řetízek modliteb, ve 

kterých za Vás budeme prosit po celý měsíc únor. Přejeme Vám hodně 

zdraví, pokoje, radosti, hojnost darů Ducha svatého a Božího požehnání. 

Třinečtí farníci

Blahopřání

Charita Třinec TKS rok 2022

Nýdek 43.360 Kč

Bystřice 115.132 Kč

Vendryně 149.308 Kč

Smilovice 43.259 Kč

Řeka 26.896 Kč

Střítež 31.329 Kč

Třinec 395.720 Kč

celkem 805.004 Kč
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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! 

Naše poznání je vždy nedokonalé
Jsem velmi ráda, milí čtenáři, 

že vám mohu zprostředkovat 
rozhovor s člověkem hluboké 
víry, ale zároveň člověkem ve-
selým, vtipným a příjemným. 
Rozhovor nám poskytl písnič-
kář, zpěvák, kytarista a pianista, 
pan Pavel Helan. Já osobně 
jsem se s ním setkala v Třinci na 
akci „Bezva máma“, kde měl své 
vystoupení a zaujal mě nejen 
krásnými písničkami, mnohdy 
s hlubokými texty, ale svým vti-
pem a smyslem pro humor. 
V době zavřených kostelů dělal 
hudební doprovod při mších 
svatých vysílaných v televizi 
a i díky tomu jsme mohli hlou-
běji prožít setkání s Pánem 
alespoň na dálku.

Pavle, poslouchala jsem Váš 
rozhovor se Zbigniewem Czend-
likem, kde vyprávíte svůj ži-
votní příběh. Říkal jste, že 
pocházíte z jižní Moravy z věřící 
rodiny, že jste chodil ministro-
vat, ale v době dospívání jste se 
Bohu vzdálil. Myslím, že mladí 
lidé často hledají odpovědi na 
své otázky, hledají svou cestu 
a my jako rodiče, jako křesťané, 
jako církev, neumíme tyto otáz-
ky zodpovědět. Mohl byste 
nějak definovat, co bylo příči-
nou onoho „ochladnutí“ a jak 
jste si opět našel cestu k Bohu?

Nedávno jsem se stal otcem, máme 
nádhernou Marušku, a jsem z této nové 
role úplně paf. Každý den se učím něco 
nového, jak ji držet na "tygříka" a na 
"klokánka" a hlavně co dělat, aby včas 
usnula. Stejně tak se budu učit, jak jí 
povědět o Bohu, možná to budu zkoušet 
stejně jednoduše. Ona pak bude mít 
svoji dětskou víru. Ale ta jednou ustoupí, 
jak říkáte, ochladí se, snad ne na dlouho, 
aby se přerodila na víru dospělou. 
Myslím, že je to nutná fáze. A odpovědi 
na otázky? Mě je teď 42 a mám pocit, že 
něco pomalu začínám chápat. Poslou-
chám audioknihy Jordana Petersona, 
doporučuji. Ten si klade zásadní otázky 
a často říká: "we can answer that to 
some degree", tj. "umíme to zodpovědět 
do určité úrovně". Protože naše poznání 
je vždy nedokonalé.

V roce 2013 jste se zúčastnil pěvecké 
soutěže „Československo má talent“ 
a dostal jste se mezi deset nejlepších. 
V jednom z kol jste zpíval i velice 
oblíbenou písničku iBůh. Je to písnička 
velmi vtipná s hezkou melodií, ale 
zároveň vypovídá o Vašem vztahu 

k Bohu. Přemýšlel jste, s jakou odezvou 
se píseň s náboženským textem setká 
v takové soutěži? Je to pro Vás forma 
evangelizace?

Na tento moment rád vzpomínám. 
Přiznám se, že jsem tehdy neřešil, jestli 
je její text náboženský nebo ne. Zazpíval 
jsem prostě to nejlepší, co jsem měl. 
V zákulisí soutěže se ale diskutovalo, 
jestli můžu zpívat slovo iPhone, aby to 
nebyla reklama. A právníci v TV roz-
hodli, že je to možné. Můžete zpívat 
slovo Barbie, když nezazní slovní spojení 
Barbie od Mattela. Zajímavé, že? O tom, 
jestli dělám evangelizaci, jsem měl vý-
borný rozhovor s Jurou Pavlicou. On 
říkal, že my hudebníci máme obrovský 
úkol, v muzice zrcadlit naše hledání a že 
jsme spíše pre-evangelizace.

Jak můžeme v dnešní době svědčit 
o Bohu?

Jeden můj blízký kamarád se nedávno 
nechal pokřtít. Protože potkal kněze, 
který s ním spolupracoval na hudebním 
projektu. Po pár měsících začal být tím 
knězem fascinovaný a napadaly jej 
otázky: „Jak je možné, že běžné problé-

my řeší s takovým klidem, nad-
hledem a úsměvem? Čím to je? 
Co má on, co nemám já?“ Sám 
se začal ptát, a kněz odpověděl. 
A je to. Nejlepší způsob, jak 
svědčit, asi nejsou slova, ale to, 
jak žijeme.

Při televizních přenosech čas-
to zněla píseň „Buď se mnou“. 
Je to vlastně rozhovor s Bohem 
o obyčejných věcech. Rozhovor 
nebo modlitba? Když učedníci 
chtěli, aby je Ježíš naučil se 
modlit, řekl: „Modlete se takto: 
Otče náš …“ Neříká: „Vznešený 
Bože, jenž jsi na nebesích“. Ale 
“Abba – Otče“. Chce, abychom 
si vytvořili blízký vztah s mi-
lující bytostí, a myslím si, že 
o tom je modlitba. Co se pro 
Vás skrývá pod pojmem „mod-
litba“?

Tato píseň je pro mě speciální. 
Kousek rozhovoru, který jsem 
zachytil uprostřed noci. A chvil-
ku jsem váhal, jestli to můžu 
zpívat, protože sám vím, jak bý-
vám k Bohu drzý, a pak ho 
prosím o odpuštění. Někdy se 
modlím úplně krátce, říkám: 
„Děkuji." A někdy se dlouze 
omlouvám za to, že jsem nespo-
kojený, málo vděčný za to, co 
mám. To je asi ono: „Pane, smi-
luj se", které jsem dlouho ne-

dokázal pochopit.

Pavle, jako hudebník najezdíte spous-
tu kilometrů a jste často na cestách. 
Jistě to bývá únavné. Stává se, že Vás 
někdy opouští Váš pověstný humor?

Už dva roky je tady Covid a vzpo-
mínka na to, jak jsem kdysi býval una-
vený z ježdění po koncertech, je vlastně 
úsměvná. Už se těším, až zase vyjedu, už 
mi chybíte, lidi moji. No a humor mě 
opouští v běžných situacích, když se má-
lo vyspím nebo málo najím. Ale o tom 
by vám spíš povyprávěla moje žena.

Na druhou stranu setkávání s lidmi 
a koncerty v malých i větších městech 
s sebou přináší i řadu nečekaných 
situací. Můžete se s některými veselými 
příběhy podělit i s námi?

Řeknu vám tu nejkrásnější historku, 
jakou jsem loni na podzim zažil. Po 
koncertě v Luhačovicích za mnou přišlo 
děvčátko a řeklo: „Jste můj oblíbený 
zpěvák. Já jsem totiž ještě neměla žád-
ného vybraného, a teď jsem se rozhodla, 
že to budete vy."

Pokračování na str. 4

Vážený a milý Otče Františku,

ke slovům "Áronského požehnání", k těmto slovům síly, odvahy a naděje, je těžké 
něco dodávat… Ať tedy toto Boží požehnání na Vás spočívá po celé další roky 
Vašeho života a Panna Maria ať Vás ochraňuje svým neposkvrněným pláštěm.

To Vám ze srdce přejí Vaši třinečtí farníci

Blahopřání
„Ať ti Hospodin požehná a ochraňuje tě! 
Ať ti Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý! 
Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje.“  

(Nm 6,24-26)

Pokračování na str. 4
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dokončení ze str. 3 Na návštěvě ve farnosti Místek 

Náš farní časopis občas nakoukne 
i do jiných farností, zejména tam, kde 
působí někdo spojený s naší třineckou 
farností. Většinou to je nějaký kněz, ale 
to není podmínka. Při přípravě tohoto 
čísla jsme oslovili třineckého rodáka 
a našeho redakčního spolupracovníka 
v letech 1994 až 1996, pana Ing. Petra 
Brozdu. Ten se po založení rodiny pře-
sunul do blízkého Frýdku-Místku, stal 
se členem farnosti Místek. Jelikož se 
vyskytuje v Třinci velmi často, slovo 
dalo slovo a nakonec jsme ho poprosili, 
aby nám přiblížil svoji současnou do-
movskou farnost Místek. Za ochotu 
vyhovět a napsání zajímavého příspěv-
ku mu děkujeme! Redakce. 

Farnost Místek očima farního stolního 
kalendáře ... 

Život ve farnosti Místek nejlépe zachy-
cuje stolní kalendář. V něm najdeme 
barevně vyznačená liturgická období 
i slavnosti, a to jak celocírkevní, tak 
místní. Ale především fotografie ze 
všech událostí, kterými farnost žije. 
Díky Boží dobrotě! 

Je toho spousta, co se odehrává pod 
věží kostela, která právě prochází opra-
vou, i na území města Frýdek-Místek. 
Věděli jste, že na jeho území jsou celkem 
čtyři farnosti a dva děkanáty?

Tři králové

K slavnosti Zjevení Páně (Tří Králů) 

už dlouho patří tříkrálová 
sbírka a především tříkrálový 
průvod s velbloudy. V minu-
lých letech vedl od kostela na 
náměstí v Místku. Letošní 
průvod s králi a pážaty prošel 
celým městem a byl velkolepý 
svou délkou i počtem diváků. 
Vyšel s dechovkou za zpěvu 
koled z frýdeckého náměstí, 
přešel přes rušný „kolore-
dovský“ most, obešel místec-
ké náměstí, kde jej pozdravil 
král Herodes, a svou cestu 
ukončil ve farním kostele za 
zpěvu vánoční písně Narodil 
se Kristus Pán. Před kostelem 
bylo připraveno malé občerst-
vení.

Uvedení Páně do chrámu

V neděli před, nebo po 
svátku Uvedení Páně do 
chrámu se farníkům před-
stavují děti, které se chystají 
na přijetí prvního svatého 
přijímání. Děti přicházejí 
v průvodu a za účasti rodičů 

se chystají na den, kdy přijmou živého 
Krista. Od tohoto okamžiku visí v pro-
storách kostela „tablo“ s jejich jmény 
a fotografiemi.

Křížová cesta městem

Během postní doby se konají v kostele 
křížové cesty, které vedou různá farní 
společenství, někdy za doprovodu var-
han, jindy za doprovodu kytary anebo 
v klidu a tichosti s postní promluvou 
kněží. Na Velký pátek se přesouvá kří-
žová cesta do ulic města. S velkým 
dřevěným křížem, při jehož nesení se 
střídají malí i velcí, jdeme z farního kos-
tela přes náměstí do kostela sv. Jakuba, 
abychom si připomněli Kristovu oběť 
a lidem ve městě ukázali význam Veli-
konoc. Na křižovatkách se o bezproblé-
mový průchod starají městští strážníci.

Májové pobožnosti

Množství kaplí a kapliček umožňuje 
pořádat o nedělích po celý květen 
pobožnosti na různých místech, ať se 
jedná o kapli Na Bahně, Pod Puklí, na 
Lysůvkách a dalších místech.

Slavnost Těla a Krve Páně

Patří mezi další velké akce s průvo-
dem městem za doprovodu dechovky. 
V čele jdou družičky, které ze svých 
košíčků rozhazují okvětní lístky a chys-
tají cestu pro kněze s monstrancí. Pak 
následuje posezení s pivem a malým 

Koronavirová krize je pro muzikanty 
těžkou zkouškou. Jistě Vám ubylo kon-
certů a uživit se není jednoduché. Jak 
toto těžké období prožíváte a byly 
chvíle, kdy jste ztrácel naději? Našel 
jste si na tom i něco pozitivního (kromě 
viru) a co Vám v poslední době udělalo 
radost?

Období bez koncertů opravdu nikdo 
nečekal a nebyla to legrace. Já vděčím 
České televizi a TV Noe za to, že jsem 
tam mohl v těch lockdownech hrát, do-
provázet mše. Děkuji vládě, že nám 
živnostníkům poslala kompenzační 
bonusy, které v nejtěžších chvílích po-
mohly uhradit nájem. A něco vyloženě 
pozitivního? Ten volný čas, který na-
jednou byl, jsem využil tak, že jsem si 
koupil malý cimbál a doteď se na něj 
učím. Je to jako hrát pexeso. Když 
najdete "D", tak k němu někde leží další 
"d", a pak ještě "fis" a "a". A tím máte 
hotový akord D dur. Teď se jen vždycky 
trefit, je to ohromná zábava. Takže 
cimbál. No ale hlavně, oženil jsem se 
a vozím dcerku v kočárku, to je vrchol 
štěstí.

Všichni doufáme, že situace se bude 
zlepšovat a život se vrátí do starých 
kolejí. Co máte letos v plánu a na co se 
těšíte?

Těším se na to, že se oteplí a já vy-
měním kočárek klasický za ten spor-
tovní a budu s ním běhat, abych byl ve 
formě. Možná je to nějaký nový olym-
pijský sport, který ještě čeká na svoje 
objevení. Cvičím a chystám nové písně, 
chci natočit novou desku. Těším se na 
to, že se kultura otevře, že bude všude 
plno lidí. Už mi to fakt chybí, vidět jeden 
den Pálavu a druhý den Liptov, bavit se 
po koncertě s lidmi, budu si toho více 
vážit.

Co byste na závěr vzkázal Třinečá-
kům a kdy k nám zavítáte?

Třinec, to je pro mě „Bunkr“, pak 
„Bezva máma“, taky si pamatuju bene-
fici se Zibim na kostelík v Gutech. Moc 
rád k vám přijedu. V Třinci navíc bydlí 
vynikající bubeník Brian Bothwell, se 
kterým spolupracuju. V Těšíně zase 
otevřel nové nahrávací studio Adam 
Bubik, takže to vypadá, že ve vašem 
kraji budu možná velmi často.

Pavle, moc děkuji za rozhovor, děkuji 
za krásné písničky, moudrá slova a za 
radost, kterou rozdáváte. Ať je pro Vás 
rok 2022 plný milostí, naděje a světlo 
světa spatří spousta nových písniček, 
které budou umět potěšit, pohladit, ale 
také pobídnout k zamyšlení.

Rozhovor připravila Hana Worková
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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

5

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

Ke dni 26.8.2021 evidujeme částku 
56 415 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

dětského oblečení 0 - 10 let 

(podzim - zima)

30 kusů na osobu 

Přijímáme čisté, nepoškozené 
a funkční sezónní oblečení (podzim – 
zima) a také brusle, lyže, boby, sáňky, 

helmy…  

Křesťanské středisko HUTNÍK, 
ul. Revoluční, Třinec

příjem věcí: 16.9.2021 od 9:00 do 17:00

prodej věcí: 17.9.2021 od 9:00 do 18:00

výdej věcí: 18.9.2021 od 9:00 do 11:30

Přineste pouze vyprané, čisté, 
nepoškozené věci.  Komplety sepnout 
spínacím špendlíkem. Doma si sepište 

seznam věcí do tabulky.

BAZÁREK
Charita Třinec pořádá

Chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy przybyli i pokolędowali 
z nami w ramach X edycji „Kolędowania przy żłóbku”. W tym roku 
z organizacją nie było łatwo, ale udało się. Za przygotowany program 
podziękowania należą się naszym scholom parafialnym i prowadzącym, za 
wsparcie naszym księżom Franciszkowi i Adrianowi. Imprezę finansowo 
wsparli Miasto Trzyniec oraz Konsulat Generalny Rzeczypospolitej 
w Ostrawie. Wierzę, że tradycja ta nie przestanie i będziemy mogli spotykać 
się wspólnie w następnych latach.

Wiesław Wania, SA 

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

Ke dni 30.1.2022 evidujeme 

částku 74.789 Kč. 

Případné dary je možné zasílat 
na účet vedený ve Fio bance 

č. 2401127386/2010. 
Na požádání vystavíme doklad o pos-

kytnutí daru. Děkujeme všem dár-
cům za podporu a prosíme o finanční 

pomoc i nadále, abychom mohli 
pokračovat v rekonstrukci objektu.

Pán Bůh zaplať

Upozornění:

Dárci, kteří by chtěli potvrzení 
o poskytnutém daru za rok 2021 pro 

účely daňového přiznání prosím 
o kontakt na e-mail: 

wieslaw.wania@post.cz.

Je zapotřebí zaslat tyto údaje pro 
vytvoření darovací smlouvy:

Jméno a příjmení (název firmy)

adresa / bydliště (sídlo firmy)

datum narození (IČ firmy)

Následně Vám bude zaslána darovací 
smlouva. Děkuji za pochopení!

Spolek SANCTUS ALBERTUS

Rekonstrukce
Domeček

Podziękowanie

občerstvením na farní zahradě.

Farní pouť

Probíhá poslední červnový víkend ke 
cti svatých Jana a Pavla, kterým je farní 
kostel zasvěcen. Pro pěvecký sbor Can-
tores Domini začíná příprava už v pátek, 
kdy startují Sborové hudební dílny s více 
než desetiletou tradicí. Třídenní akce se 
účastní zpěváci a hudebníci nejen 
místecké farnosti, kteří nastudují mši od 
některého ze známých autorů (loni 
Zdeňka Pololáníka, předloni Wolfganga 
Amadea Mozarta) a koncertní skladby 
pod vedením předních dirigentů. Během 
poutní mše uvede chrámový sbor s hosty 
nastudovanou mši. Odpoledne se koná 
koncert, na němž vystoupí účastníci 
Sborových hudebních dílen. Po něm na 
zahradě u kostela následuje poutní 
zábava s kolotočem, pivem a sladkými 
i slanými pochutinami.

Letní prázdniny

Pro děti jsou připraveny příměstské 
tábory, jeden týden pro mladší a jeden 
pro starší. Než děti odjedou na tábor 
a rodiny na dovolenou, mohou si přijít 
na faru pro požehnání. A abychom o so-
bě měli přehled, posíláme si z dovolené 
pohlednice, které zdobí jednu z nás-
těnek kostela. Předloni – když začal 
vycházet barevný farní občasník Místen-
ka – probíhala soutěž o nejoriginálnější 
fotku s Místenkou. Postupem času 
vznikla mapa, kam všude se Místenka 
dostala. A nejednou se dostala i za hra-
nice Evropy. 

Adventní roráty

Třikrát týdně probíhají od 6.25 roráty 
pro děti. Scházejí se před půl sedmou 
a s lampičkami putují k oltáři, kde pro 
ně starší děti připravují katechezi. Než 
se vydají do školy, můžou zajít na farní 
snídani. Třikrát týdně se konají i rorátní 
mše pro dospělé.

Štědrý den

V minulosti se kromě slavnostní Půl-
noční konala i odpolední dětská mše 

s hraným vystoupením pro rodiny s dět-
mi. Loni ji nahradilo otevřené shromáž-
dění farníků s ostatními obyvateli města 
na místeckém náměstí Svobody u vá-
nočního stromu. Kdo chtěl, mohl si od 
skautů odnést Betlémské světlo, nebo si 
s dětskou scholou zazpívat vánoční 
koledy. Před odchodem ke štědro-
večernímu stolu jsme si ještě popřáli 
požehnané vánoční svátky. A znovu se 
setkali na Půlnoční, která se slavila ve 
farním a dvou kostelích na vesnicích.

Farnost Místek mýma očima ... 

Na území místecké farnosti se nachází 
šest kostelů a několik kaplí. V centru 
města před odbočkou na Ostravu stojí 
barokní farní kostel sv. Jana a Pavla 
a na druhé straně silnice spojující Nový 
Jičín a Český Těšín kostel všech svatých. 
Vedle náměstí Svobody se přes severní 
roh dostaneme ke kostelu sv. Jakuba. 
Mimo centrum Frýdku-Místku stojí 
kostel Panny Marie Sněžné v Lysůvkách, 
kostel sv. Jana Nepomuckého ve Sviad-
nově a kostel Narození Panny Marie 
v Hodoňovicích. Nedělní mše se slaví 
jen ve farním kostele (v 8.00, v 10.00 
a v 18.30) a ve třech filiálních kostelích 
mimo centrum.

Farnost pro svou činnost využívá 
rozsáhlý majetek skládající se z pozem-
ků i budov. V jedné z nich sídlí základní 
umělecká škola duchovní hudby, která 
se stará o přípravu nových hudebníků 
a varhaníků, a vytváří i zázemí pro 
činnost farního sboru Cantores Domini, 
který doprovází liturgické obřady nejen 
v místecké farnosti. V budově se nachází 
také kavárna pro nedělní setkávání 
farníků.

Ve farnosti funguje několik spole-
čenství a knihovna na faře. Různé spo-
lečenské akce (karneval pro děti, pletení 
adventních věnců), koncerty, výstavy, 
festivaly, přednášky i filmové projekce 
organizuje Katolický lidový dům, v němž 
jsou dva sály, restaurace a klubovny. 
Duchovní život obohacují řeholní sestry 
z kongregace Milosrdných sester sv. 
Karla Boromejského, dříve výukou ná-

boženství a nyní organizací duchovních 
cvičení.

Připravil Ing. Petr Brozda 

Petr Brozda

V červenci 1993 – ještě během studia 
žurnalistiky - začal vydávat regionální 
týdeník Horizont. O půl roku později 
vtiskl grafickou podobu našemu měsíč-
níku MOST, ať již jde o logo složené 
z pěti písmen „m“ nebo záhlaví stránek 
a úpravu stránek. Grafické úpravě 
MOSTu se věnoval asi dva roky. „Na 
počátku to byl těžký boj s technikou, jak 
převést polské znaky z textového edi-
toru T602 na stránky MOSTu, ale 
s pořádnou dávkou vůle a trpělivosti se 
nám to nakonec podařilo,“ vzpomíná 
Petr Brozda na spolupráci s redakcí 
MOSTu. V místecké farnosti působil 
v ekonomické radě a nyní zpívá s man-
želkou i dcerou v chrámovém sboru 
Cantores Domini pod vedením sbor-
mistra Jana Strakoše.
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Připravila Petra Mrozková

Hromnice
Hromnice je lidový název pro svátek Uvedení Páně do 

chrámu (2. února), kterým dříve končívala doba vánoční. 
Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef 
přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského 
chrámu, aby ho odevzdali Bohu. Při svátku se světí svíce 
„hromničky“, které si lidé zapalují při modlitbě v těžkých 
a „temných“ chvílích života a které nám mají pomáhat 
obracet zrak k Jedinému Světlu, které svítí ve všech 
našich tmách a ve všech tmách tohoto světa. 

Přečti si v Bibli úryvek Lk 2,22-40, a pak správně doplň 
do následujícího textu chybějící slova z nápovědy. Pomůže 
ti zrcadlo.

Letní příměstský tábor
Milí rodiče, obracíte se na mě s otázkou ohledně 

letního příměstského tábora. Plánovaný termín tábora je 

od 18.7.2022 do 22.7.2022. Program bude dodatečně 

upřesněn. Kdo by už teď měl zájem dítě přihlásit, napište 

mi. Počet míst je omezený. Loni hodně zájemců jet 

Josef s Marií přinesli malého Ježíše do chrámu v ______________________. Podle Mojžíšova zákona 

obětovali dvě ___________________. V Jeruzalémě žil spravedlivý muž _____________, který očekával 

Mesiáše. Přišel do _____________, právě když tam rodiče Ježíše přinesli. Ten muž poznal v Ježíši Spasitele, 

vzal ho do ________________ a velebil Boha. Pak řekl Marii, že __________________ bude ten, 

kterému budou odporovat, a že její duši pronikne meč. V chrámu sloužila ___________________ Anna. Ta 

velebila Boha a mluvila o Ježíši všem, kdo očekávali vykoupení ____________________.

nemohlo z kapacitního důvodu. Moc Vás všechny 

zdravím a na všechny děti se v létě těšíme. 

Silva, Monča a Verča 

tel.: 605 325 749, e-mail: s.krezelokova@seznam.cz
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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

Farní schola

Zastávka třetí – projdeme se přes 
romantický Nový svět, kde budete mít 
pocit, jako by se tam zastavil čas před 
mnoha staletími, kolem divadla Ungelt 
k jednomu z nejpozoruhodnějších pout-
ních míst v Čechách, souboru barokních 
staveb postavených k oslavě Panny 
Marie – Pražské Loretě.

Když přijdete k Loretánskému ná-
městí, máte po jedné ruce majestátní 
budovu Ministerstva zahraničních věcí, 
tzv. Černínský palác, a po té druhé 
hlavní vchod do areálu, kde se tyčí věž 
se zvonohrou, za ní pak nádvoří s pout-
ními ambity a kostelem Narození Páně. 
Ten je chodbou spojen s klášterem 
kapucínů, správcem pražské Lorety. 
Klášter byl založen roku 1600 a jedná se 
o nejstarší kapucínský klášter na území 
Čech. Je možno si zde objednat 
krátkodobé ubytování pro poutníky 
i turisty v Praze i dlouhodobé ubytování 
pro studenty, kteří se pak mohou 
připojit k duchovnímu životu místní 
farnosti, například ministrovat.

Srdcem areálu je „Svatá chýše“ (Santa 
Casa) – kopie domku, který původně 
stál v palestinském Nazaretu. Zde pak 
svatá rodina přebývala po návratu 
z egyptského vyhnanství a Maria tu žila 
až do Kristovy smrti. Tento domek se 
stal záhy uctívaným místem křesťanů 
a následně i terčem opakovaných útoků 
saracénů. Nejnovější výzkumy pro-
kazují, že tři stěny Casy, přiléhající 
původně ke skále, byly r. 1291 zásluhou 
poutníků rozebrány a po jednotlivých 
částech přepraveny lodí nejdříve do 
dnešní Dalmácie a později, r. 1294, do 

Tramvají číslo 22 po Praze – zastávka „Brusnice“

Loreta poblíž italské Ancony. Zdá se, že 
jméno rodiny Angeli, která stála v po-
zadí transferu domku ze Svaté země, 
dala časem vzniknout legendě o jeho 
zázračném přenesení prostřednictvím 
andělů. Uvnitř pražské Loretánské kap-
le se nachází vybavení ze 17. století nebo 
zazděný trám a několik původních cihel 
z italské Lorety.

Obdivovat zde můžete i „Loretánský 
poklad“, rozsáhlou sbírku několika set 
liturgických a votivních uměleckých 
předmětů, šperků i užitkového nářadí 
a nádobí uchovávanou Řádem menších 

Velké poděkování za loňský 
vánoční čas v našem domově pro 
seniory POHODA v Třinci patří 
všem farníkům římskokatolického 
kostela v Třinci. Sbírka vánočních 
dárků rozzářila náš domov upřím-
nou radostí a vykouzlila nejeden 
úsměv na tváři. Děkujeme za 
všechny ponožky, papučky, deky, 
kávy a čaje, kosmetiku a hrnečky, 
za všechen ten čas a lásku, kterou 
do toho laskaví lidé vložili. 

Děkujeme a moc si vážíme vaší 
štědrosti. 

S pozdravem a láskou za domov 
a klienty Alena Křížová a Kateřina 
Strnadová

Poděkování

bratří kapucínů. Jejich společenství je 
katolickým řeholním řádem zasvěce-
ným sv. Františku z Asissi, který vy-
jádřil jejich poslání takto: „Řehole a ži-
vot menších bratří je zachovávat svaté 
evangelium našeho Pána Ježíše Krista, 
životem v poslušnosti, bez vlastnictví 
a v čistotě." (Další informace najdete na 
www.loreta.cz)

Ve věži kostela se pak nachází 
proslulá zvonkohra, kterou tvoří 27 
nehybných zvonků, rozeznívaných 
kladívky propojenými s klaviaturou. 
Každou hodinu se tak až k hrad-
čanskému náměstí nese líbezný zvuk, 
například v mariánské písni „Tisíckráte 
pozdravujem tebe“. Během uplynulého 
adventu si mohli návštěvníci vychutnat 
živou hru na zvony, kterou nikde jinde 
v Čechách neuslyšíte. Poslouchat je 
možno venku před Loretou, ovšem 
mnohem intenzivnější je hudební zá-
žitek uvnitř na nádvoří. Zvonohra totiž 
byla navržena tak, aby hrála poutníkům 
shromážděným kolem Santa Casy. (na 
youtube.com heslo - Loreta Praha)

My jsme byli v Praze v létě, byly 
zrovna hodně teplé dny, sedli jsme si 
k odpočinku na schody vedoucí ke 
kostelu, v ruce vychlazenou plechovku 
Coly, nad hlavami nám putovalo slunce 
k západu, kolem nás „baroko“, a když se 
nám nad hlavami ozvala melodie zvon-
ků, bylo nám moc hezky….

Jitka Mikesková
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§Neděle 6.2.2022 – 5. neděle 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 česky, 
8.00 a 17.00 polsky.

§Neděle 13.2.2022 – 6. neděle 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 
8.00 a 17.00 česky.

§Neděle 20.2.2022 – 7. neděle 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 česky, 
8.00 a 17.00 polsky.

§Úterý 22.2.2022 – svátek Stolce 
svatého apoštola Petra.

§Neděle 27.2.2022 – 8. neděle 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 
8.00 a 17.00 česky.

§Středa 2.3.2022 – Popeleční středa 
– den přísného postu; začíná postní 
doba.

§Pátek 4.3.2022 – první pátek 
v měsíci.

§Neděle 6.3.2022 – 1. neděle postní; 
6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 
polsky. 

§Každou neděli před večerní mší 
svatou (vyjma dobu postní) je 
adorace Nejsvětější svátosti oltářní 
a svátostné požehnání. V postní 
době od 16.15 pobožnost Křížové 
cesty.

§Každý první pátek je po ranní mši 
svaté adorace Nejsvětější svátosti 
oltářní. Po ranní i večerní (vyjma 
doby postní) mši svaté je modlitba 
Litanie k nejsvětějšímu Srdci 
Ježíšovu.

§Každý pátek po ranní mši svaté 
a po večerní mši svaté vyjma 
prvního pátku a pátků v postní době 
je výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
s modlitbou Korunky k Božímu 
milosrdenství.

§Pobožnost Křížové cesty v postní 
době se koná v pátek v 16.30 
a v neděli v 16.15 v tom jazyce, 
v jakém je sloužena nedělní večerní 
mše svatá.

§Pobožnost „Gorzkie Żale czyli Roz-
pamiętywanie Męki Pańskiej“ zpí-

Nedělní liturgie
v únoru

Pořad bohoslužeb v únoru

Příští číslo MOSTu 

vyjde 6.3.2022. 

Příspěvky můžete zasílat 

do 22.2.2022.

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

váme každou postní neděli po mši 
svaté v 8.00 hodin.

§Ve všední dny po večerní mši svaté 
probíhá modlitba svatého růžence 
za odvrácení pandemie. 

§Poslední neděle v měsíci – Marián-
ské večeřadlo.

§Každý 28. den v měsíci se modlíme 
spolu s ostatními farnostmi v naší 
zemi za český národ.
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5. neděle v mezidobí (6.2.)

1. čtení: Iz 6,1-2a.3-8; 2. čtení: 1 Kor 
15,1-11; Evangelium: Lk 5,1-11

Žalm odp.: Budu ti hrát, Hospodine, 
před anděly.

ref.: Wobec aniołów psalm zaśpiewam 
Panu.

6. neděle v mezidobí (13.2.)

1. čtení: Jer 17,5-8; 2. čtení: 1 Kor 
15,12.16-20; Evangelium: Lk 6,17.20-
26

Žalm odp.: Blaze tomu, kdo svou 
naději vložil do Hospodina.

ref.: Błogosławiony, kto zaufał Panu.

7. neděle v mezidobí (20.2.)

1. čtení: 1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; 
2. čtení: 1 Kor 15,45-49; Evangelium: 
Lk 6,27-38

Žalm odp.: Hospodin je milosrdný 
a milostivý.

ref.: Pan jest łaskawy, pełen miło-
sierdzia.

8. neděle v mezidobí (27.2.)

1. čtení: Sir 27,5-8; 2. čtení: 1 Kor 
15,54-58; Evangelium: Lk 6,39-45

Žalm odp.: Dobré je chválit Hos-
podina.

ref.: Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie 
Boże.

1. neděle postní (6.3.)

1. čtení: Dt 26,4-10; 2. čtení: Řím 
10,8-13; Evangelium: Lk 4,1-13

Žalm odp.: Buď se mnou, Pane v mé 
tísni.

ref.: Bądź ze mną, Panie, w moim 
utrapieniu.

Apoštolát modlitby

únor 2022

 

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 mod-
litby, 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.

Úmysl papeže

Za řeholnice a zasvěcené ženy

Modleme se za řeholnice a zasvě-
cené ženy; plni vděčnosti za jejich 
poslání a odvahu jim vyprošujme, 
aby i nadále nacházely nové odpo-
vědi na výzvy naší doby.

Národní úmysl

Za zimní olympijské hry

Modleme se, aby konání zimních 
olympijských her přispělo ke skuteč-
nému rozvoji lidských práv v Číně. 

Svatý Františku Xaverský, oroduj 
za nás!

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


