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Petr řekl: „Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám: ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!“
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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

Technické okénko: nová cesta ke kostelu, 
faře a hřbitovu aneb jsme se dočkali! 

Není asi v naší farnosti nikdo, kdo by 
nezaznamenal zásadní stavbu v nej-
bližším okolí našeho farního areálu, a to 
výstavbu zcela nové příjezdové cesty 
z Kaštanové ulice. Od pondělí 11. červen-
ce je tato ulice zcela uzavřena a do 
kostela se dostáváme pěšky po chodníku 
kolem kříže, od kruhového objezdu u pol-
ské základní školy. Pro některé z nás se 
jedná o určité „retro“, vzpomínáme na 
dobu, kdy jsme do kostela nejezdili auty 
a chodili pěšky nebo autobusem na 
zastávku „Pod kostelem“… kde jsou ty 
časy… Když vzpomínáme: stav cesty, 
jaký tu byl před rekonstrukcí, dostal 
svoji podobu v 80. létech, kdy se tehdejší 
cesta na Sosnu rozšířila a narovnala a by-
la postavena i ona opěrná zeď. Tím se 
změnil i vjezd ke kostelu, stal se kratším 
a prudším. A začalo být hůř vidět smě-
rem dolů při sjezdu od kostela. Po skoro 
čtyřech desítkách let přišel čas na změnu 
a probíhá komplexní rekonstrukce Kaš-
tanové ulice. Ale zpět k naší nové cestě, 
naší myšleno „nové Hřbitovní“. Pro nás, 
třinecké farníky, je důležité, že po mno-
ha, mnoha letech čekání jsme se takří-
kajíc dočkali nového příjezdu do našeho 
farního areálu, kam patří kostel, farní 
budovy, domeček a související pozemky. 
Dosavadní napojení na Kaštanovou ulici 
bylo nejen nebezpečné, ale i problema-
tické. Nebezpečné z důvodu, že při vý-
jezdu od kostela nebyl dobrý výhled na 
automobily přijíždějící zleva, zrcadlo vše 
nevyřešilo a zejména při jeho namrznutí 
byl výjezd riskantní. Koneckonců, stalo 
se tam i několik nehod, kdy někdo nedal 
přednost, třeba i z důvodu, že například 
rychle přijíždějící motorku či auto nebylo 
možné včas zaregistrovat. Staré napojení 
bylo navíc i problematické v zimě, kdy 
namrzlý sníh a led na poměrně prudkém 
převýšení způsoboval riziko nedobrzdění 

při sjezdu, prokluzování kol a následné 
zablokování cesty při výjezdu nahoru. 
Navíc staré řešení bylo poměrně úzké 
a dvě osobní auta měla problém se mi-
nout. Takže likvidaci staré cesty bychom 
měli vítat s radostí a bez nostalgie či 
smutku. Nyní přichází otázka, a to: „Jaká 
bude nová cesta?“ Máme pozitivní oče-
kávání. Čistě technicky vzato, je postave-
na na jiném místě, a to kousek dále 
směrem k „Emerovi“, vede skrz naši far-
ní zahradu, kříž obchází zprava při cestě 
ke kostelu. Jedná se o zcela nově situ-
ovanou komunikaci. Její délka je cca 
50 m, počítaje od napojení z Kaštanové 
až po napojení na stávající Hřbitovní. 
Šířka vozovky je 5,5 m, celková zastavě-

2ná plocha nové cesty kolem 300 m . 
Převýšení činí cca 1 m, z čehož plyne, že 
nová cesta nebude prudce stoupat, což 
oceníme v zimě. Nově bude přidána 
zpevněná plocha pro parkování, což je 
další pozitivum, které určitě převažuje 
nad tím, že jsme přišli o kousek travnaté 
plochy na konci farní zahrady, po které 
nová cesta povede. Náklady na výstavbu 
nese veřejný rozpočet, naši farnost stav-
ba cesty nic nestojí, kromě té dočasné 
trpělivosti a náhradního putování ke kos-
telu hlavně pěšky. Samozřejmě hlavním 
bonusem nové cesty bude přehledný 
výjezd na frekventovanou Kaštanovou 
ulici, s dobrým rozhledem na obě strany. 
Tím se samozřejmě zvýší bezpečnost při 
odjezdu z kostela, což jsme si všichni 
přáli. Na konečné hodnocení si ale ještě 
budeme muset nějakou dobu počkat, do 
chvíle, než se poprvé po nové cestě pro-
jedeme, než si ji projdeme a prohlédne-
me. A kdy to bude? Dle kompetentních 
osob třineckého magistrátu by nová 
komunikace měla být dána do užívání 
někdy v průběhu měsíce října. Mohl by 
to být „dárek“ třineckým občanům k tra-

dičnímu svátku Všech svatých (Dušičky), 
kdy nejen my katolíci, ale v podstatě celé 
město bude směřovat na hřbitovy, na-
cházející se v sousedství našeho farního 
areálu. Myslím, že to tak magistrát plá-
nuje. Představa, že by všechna ta auta 
směřovala k našemu kostelu po objízdné 
trase kolem „Emera“ a starého hřbitova, 
je asi politicky a technicky nepřijatelná… 
Osobně si myslím, že vybudování nové 
příjezdové cesty k našemu farnímu 
areálu je dobrou věcí ke prospěchu všech 
Třinečáků. 

Marian Kozok

Farní festyn
Drazí farníci, v neděli dne 11. 9. 2022 

bude v naší farnosti pouť a u její pří-
ležitosti Vás chceme již tradičně pozvat 
na Farní festyn (21. ročník). Setkání se 
uskuteční v prostorách farní zahrady, 
zahájení je naplánováno na 14. hodinu. 
Budeme mít pro Vás připravené sladké 
dobrůtky, něco dobrého k jídlu, pivo 
a pro děti skákací hrad a další atrakce. 

Rádi uvítáme jakoukoliv pomoc při 
organizaci akce a podporu naší činnosti 
např. upečením koláče nebo zákusku 
(prosíme donést v den konání akce). 
Prosíme také o pomoc při škrábání 
brambor na placky v sobotu v salce na 
faře nebo na dvoře (podle počasí). Sraz 
bude v 16 hodin. Příprava areálu farní 
zahrady bude od 12 hodin – stany, 
lavice, stánky… 

Děkujeme za pomoc a těšíme se na 
společné odpolední setkání. 

Spolek SANCTUS ALBERTUS
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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! 

Zbawienie jest darem, nie nagrodą
"Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że 

więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po 
denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw 
gospodarzowi, mówiąc: »Ci ostatni jed-
ną godzinę pracowali, a zrównałeś ich 
z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia 
i spiekotę«".

Myślę, że ta przypowieść najbardziej 
wkurza pobożnych i zaangażowanych. Bo 
przyjęcie chrztu nie sprawia, że automa-
tycznie zmienia się nasze myślenie, że 
odtąd wszystko postrzegamy w katego-
riach królestwa niebieskiego. Wcale nie. 
Stare kategorie nadal w nas żyją. I mogą 
być zmienione tylko dzięki świadomemu 
przyjęciu światła Ewangelii.

"Pierwsi będą ostatnimi, a ostatni 
pierwszymi". Ten wniosek Jezusa jest 
odwróceniem naszego porządku. Stawia 
wszystko do góry nogami. I dopiero z tej 
perspektywy możemy nieco zrozumieć 
przesłanie tej przypowieści.

Jej kontekst jest tutaj również ważny. 
Wszystko zaczęło się od pytania: "Co do-
brego mam czynić, aby osiągnąć życie 
wieczne?". A następnie pytanie ze strony 
uczniów: "Wszystko opuściliśmy, cóż więc 
otrzymamy?". Nadal więc mówimy o zba-
wieniu.

Jezus chce powiedzieć, że zbawienie jest 
darem, a nie nagrodą, chociaż mówi o wy-
płaceniu należności za pracę. Tylko że nie 
ilość i długość tej pracy jest tutaj nagra-

dzana. "Pierwsi" to są uczniowie, którzy 
najdłużej są z Jezusem, którzy opuścili 
wszystko, całe życie starali się żyć Ewan-
gelią, współpracować z Bogiem w misji 
uprawy winnicy. Otrzymają oni to samo 
co i ludzie, którzy w ostatniej chwili weszli 
do winnicy. I to w naszym świecie jest 
wysoce niesprawiedliwe. Bo za pracę 
domagamy się sprawiedliwej zapłaty. 
Dlaczego ktoś, kto nie pracował tyle co ja, 
ma otrzymać to samo? Słusznie rodzi się 
oburzenie.

Jezus mówi, że musimy zawczasu 
przywyknąć do tego, iż przeżyjemy wielką 
niespodziankę. Będziemy mieli obok sie-
bie, więcej, nawet wyprzedzą nas w kolej-
ności ci, którzy całe życie mogli mieć za 
nic Boga, żyli tylko przyjemnością, nie 
liczyli się za bardzo z ludźmi, poużywali 
sobie świata i życia. Dobrze już dzisiaj 
zrobić sobie taki test: jak obecnie zareago-
wałbym, gdyby człowiek, który nie prowa-
dził się za dobrze w życiu otrzymał to 
samo co tylu pobożnych i wiernych? Jeśli 
przyjmę to z radością jestem już w we-
wnątrz królestwa Bożego. Jeśli rodzi się 
jeszcze oburzenie, wciąż jestem na jego 
progu. Kieruję się własnym wyobrażeniem 
Boga, który mi odpowiada i potwierdza 
moje oczekiwania.

To ci pierwsi będą się oburzać, nie ci 
ostatni. Chociaż wszyscy otrzymają to, co 
konieczne do życia.

I jeszcze jedno. Nacisk na ciągłe 
wykorzenianie grzechu, na walkę ze złem, 
a nie na wydawanie owoców i dzielenie się 
miłością, sprawi, że oburzenie będzie 
jeszcze większe, że poczucie niesprawie-
dliwości wydobędzie na jaw zazdrość jak 
u starszego syna z przypowieści o miło-
siernym ojcu, który żałował w końcu, że 
sobie nie poużywał jak jego młodszy brat.

Praca w winnicy to czas zbiorów. 
W kościelnym moralizmie mówi się 
głównie o tym, co wolno, czego nie wolno, 
co musisz. Nie o tym, co chcesz, co mo-
żesz, czym się możesz podzielić, jakie 
dobro przez ciebie Bóg chce zdziałać. 
Nacisk na unikanie grzechu, zwłaszcza 
gdy to się udaje, powoduje często wzrost 
pychy - daje radę, staram, się, należy mi 
się. Negatywnie uzasadniona moralność 
zwiększa poczucie wyższości i lęk przed 
karą. Jeśli skupię się na dawaniu, dzie-
leniu się dobrem, to dobro poszerza serca 
i zwiększa wdzięczność. Wtedy człowiek 
widzi jak niewiele sam może. Wtedy go 
nie zdziwi to, że niektórzy w ostatniej 
chwili się nawracają. I się z tego ucieszy, 
bo będzie wiedział, że to człowiek tak 
długo stawiał opór i Bóg w końcu dotarł 
do niego. I zdziwi się ogromną dobrocią 
i hojnością Boga, który zaprasza do pracy, 
do współpracy, ale nie nagradza za jej 
wyniki.

Dariusz Piórkowski SJ, www.deon.pl

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

Výzva k tiché adoraci 
za mír na Ukrajině 

Ježíš tě má rád

Čeští a moravští biskupové vyzývají 
věřící k tiché adoraci za mír na Ukrajině 
v den svátku Povýšení svatého Kříže. 

Bratři a sestry,

Rada evropských biskupských konfe-
rencí (CCEE) vyzývá všechny biskupské 
konference v Evropě, aby se přidaly 
k tiché adoraci za mír na Ukrajině a uči-
nily tak gesto solidarity s touto těžce zkou-
šenou zemí. Na celém kontinentu se 
má konat adorace na svátek Povýše-
ní svatého Kříže, 14. září 2022. Roz-
hodli jsme se k této aktivitě připojit 
a prosíme duchovní správce, aby uspořá-
dali nejméně hodinovou eucharistickou 
adoraci na tento úmysl alespoň tam, kde 
se na svátek Povýšení svatého Kříže koná 
mše svatá anebo tam, kde je k dispozici 
kněz, jáhen či pověřená osoba k vystavení 
Nejsvětější svátosti. Ať nás eucharistický 
Kristus naplní svým pokojem, ať je posi-
lou všem, kterým válka přinesla utrpění 
a těm, kteří ji rozpoutali, ať promění srd-
ce, aby mohl opět zavládnout mír.

Mons. Jan Graubner, předseda ČBK

spolu s biskupy českých a moravských 
diecézí, Praha, 15. srpna 2022

Tenhle nápis se nějakou dobu, asi tak v červnu 
a červenci, objevoval na chodnících našeho 
města. Pokaždé byl napsán křídou úhledným 
písmem, velkými tiskacími písmeny. Ano, ne-
známý pisatel sděloval krásnou a úžasnou věc – 
pro nás, věřící pochopitelnou a tak nějak 
samozřejmou, někdy až moc samozřejmou…

Když jsem sdělení o Ježíšově lásce ke mně, 
jakožto příjemci této zprávy, uviděl poprvé, měl 
jsem prostor na přemýšlení po celou cestu do 
práce. Je správné, že se Ježíšovo jméno objevilo 
na chodníku, kde jej může kdokoliv pošlapat, 
není to svým způsobem určitý druh profanace? 
Vždyť při tomto jménu má pokleknout každé 
koleno – na nebi, na zemi i v podsvětí – a ne, že 
se má nacházet v prachu země, jako jména 
prokletých…! A co jméno Ježíš říká většině na-
šich současníků? Často jej nosí na rtech, ale ne 
jako jméno, v němž mohou nalézt spásu, ale jako 
pouhé citoslovce, které má vyjádřit jejich údiv, 
překvapení, někdy hněv či třeba i radost ze 
setkání s nějakým člověkem. Kolikrát denně 
slyšíme třeba: „Ježíš, to jsem tě dlouho nevi-
děla“, „Ježíš, to je krása“, Ježíš, to jsem se ale 
lekla“ atd. A aby toho nebylo málo, tak ještě 
k posvátnému jménu Ježíš přiberou jméno jeho 
Matky. Když jsem o tom mluvil s jedním knězem 
a zeptal se ho, co s tím, tak mi poradil jednu věc. 
Upozorňovat ty lidi na jejich nešvar nemá moc 
cenu, protože tato zvolání jsou tak nějak ne-

dobrou součástí jejich přirozenosti. Avšak po-
každé, když nevhodně vysloví některé z těchto 
jmen, vzít to z jejich strany jako střelnou mod-
litbu, kterou ovšem musím dokončit v duchu já 
třeba slovy: „Zachraňte duše!“ A to je krásné: 
„Ježíši, Maria, zachraňte duše!“ Ne vždy se mi 
podaří zareagovat včas, ale věřte, pokud ano, tak 
mi to pomůže a já mám pocit, že tato jména 
nebyla vyřčena zbytečně…

Když jsem tedy o tom sdělení Boží lásky 
napsaném na chodníku přemýšlel, jeho umístění 
se mi zdálo čím dál tím méně nevhodné. Kdyby 
bylo třeba umístěno někde na zdi či na stromě, 
možná by si ho člověk ani nepovšiml, ale tak 
musel o něj doslova zakopnout. A také v této 
chvíli, kdy jsem ho míjel, mě oslovil a já jsem 
pochopil, že nápis je určen přímo mě, jeho 
adresátem jsem byl já. Ten den byl červnový 
pátek, kdy jsme slavili Slavnost Nejsvětějšího 
Srdce Páně, a co krásnějšího mi mohl Pán sdělit, 
než připomenout svoji nezištnou, obětavou lásku 
ke mně?

Po dešti, který brzy přišel, nápis psaný křídou 
zmizel. Avšak nezmizela a nikdy nezmizí Boží 
láska. Autor své sdělení o Ježíšově lásce poté 
umístil na chodníky ještě několikrát, nyní jsem je 
už delší dobu nespatřil. Škoda… Snad někdy 
příště… Či snad bych měl vzít do ruky křídu a...

Stanisław Janczyk
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dokončení ze str. 3

Oslavujme Hospodina – je dobrý . . .
Každý den má své břímě, které spočívá 

na našich bedrech a může mít různé 
podoby. Někdy jenom drobnosti. 
A někdy jsou  dny, kdy nás strasti tíží jak 
těžké závaží a táhnou nás k zemi víc 
a víc. 

Moc dobře vím, že má člověčina je 
křehká a nikdy sama o sobě nic nezvlád-
ne a neunese. A také moc dobře vím, kde 
a jakým způsobem se oprostit od těch 
různých přívěsků a zavazadel, které se-
bou nosíme a někdy vláčíme z posled-
ních  sil. Je to Ježíš, náš Pán a Bůh, který 
má všechny prostředky a moc nás osvo-
bodit, potěšit a posílit. Záleží jen na nás, 
jak mu odevzdaně věříme, i přes všechny 
naše slabosti.

Je velkým požehnáním a Boží milostí 
při vstupu do chrámu žehnat se svěce-
nou vodou. Možná se nám někdy stává, 
že v tom momentě necháváme své bo-
lístky a trápení právě zde. No, když se 
budeme po mši svaté vracet, ony zde na 
nás čekají a opět půjdou s námi, při-
lepené na nás jako magnet. A možná 
budou ještě těžší, protože se může stát, 
že budeme vyčítat Pánu Bohu, že se nic 
nezměnilo. 

Svěcená voda je takovou identifikační 
kreditkou, že patříme Bohu, když se jí 
žehnáme a zároveň se tím dovoláváme 
Boží pozornosti: „Pane, zde jsem". Bůh 
ve svatostánku čeká již na nás a také na 
vše, co mu v sobě neseme. Jak velice 
touží po tom, abychom mu vše položili 
na obětní stůl, aby vše v momentě pro-
měňování proměnil v dobro. Jak velmi si 
přeje, abychom odcházeli do svých do-
movů osvobození a posilnění. I když ne 
podle našich představ. On v nás chce vše 
vést a řídit. Jen potřebuje k tomu naši 
důvěru a prostor v naší duši. On chce 
s námi kráčet v každé chvíli a nést naše 
kříže ve své nevýslovné lásce. Vím, že vše 
je milost. Bez ní nezmůžeme nic, i kdy-
bychom se „utrápili a udřeli k smrti". 
Bez ní bychom se propadali níž a hlou-
běji do svých strastí. Důvěřujme ode-
vzdaně, důvěřujme bezmezně ve vzác-
ných momentech proměňování v moc 
a pomoc Božího Těla a Krve!  Vzývejme 
je a děkujme za privilegia těchto okam-
žiků mše svaté!  Díky Bohu, že ještě 
máme tu možnost! On, náš Bůh, může 
sjednotit všechna hnutí naší duše, těla 
i ducha, vše vyvážit i přes naše chyby 
a omyly. Jen se mu důvěrně odevzdá-
vejme. 

Vím, že nikdy nemůžeme pochopit 
a obsáhnout božství Nejsvětější  Trojice 
v celé její podstatě. Ale ona bude v nás 
harmonizovat vše k svému obrazu. 
Možná se nám stává, že jsme skleslí 
z neoprávněných pomluv, osočování. Je 
někdy těžké srovnat se s tím. I má duše 

tím byla zasažená... Pak mi mé děti 
řekly: „Není důležité, jak tě vidí lidé, ale 
jak tě vidí Bůh“. Co víc k tomu dodat?

Ta slova byla jak rosa, osvěžovala jak 
vánek. A jsou dodnes zapsaná v hloubi 
mé duše. A ke slovům mých dětí mi můj 
dobrý Bůh dal poznání: „Děkuj radostně, 
že se lidé mýlí. Je to pro tebe velký dar 
a schůdek do nebe. Bylo by horší, kdyby 
měli pravdu!" 

Tak, učme se děkovat Bohu za každou 
zkoušku. Není důležité, jak se ke mně za-
chovají jiní, i když to bolí, ale podstatné 
je, jak se chovám já. Jen mu děkujme. 
Neustále děkujme. Za každou ránu, bo-
lest, kříž… Vím, že náš Bůh, náš dobrý 
Bůh se postará a pomůže, i když někdy 
nad naše chápání… Modleme se jeden za 
druhého. Pomáhejme si jakýmkoliv způ-
sobem. Je to úžasná boží výzva!

Snažme se nesoudit. Vždyť víme, že 
otec lží má velkou moc. Bůh má ještě 
větší, vždyť je všemohoucí!

Doprovázejme proto před svatostánek 
zvlášť ty, kteří nemají sil a jsou na dně. 
Vždyť jsme všichni Boží děti, vyšli jsme 
z jeho stvořitelské ruky.

Ďábel oslepuje, oslabuje, odvádí. 
Ochromuje na duchu a brání dojít před 
Boží tvář a jeho moc. Od sv. Lukáše ví-
me, jak nesli ochrnutého a přes střechu 
ho spustili kvůli velkému davu před 
Ježíše. My to můžeme dělat bez fyzické 
námahy, Ježíš nám to ulehčil. Můžeme 

ty bezmocné nosit v našem srdci do 
chrámu a pokládat je na paténu, vkládat 
do kalicha všechny těžkosti, závislosti, 
choroby, hřích…

On, náš Bůh, pomůže, osvobodí, očistí, 
zhojí rány, odstraní jizvy a posvětí. A ony 
budou chválit Boha…

Věřte, že to co žijeme, šíří se dál. Je 
jedno, jestli skrytě nebo viditelně. Jako 
děti jsme si hráli házením kamenů do 
vody. Ještě dnes vidím ty kruhy, jak se 
odrážejí jeden od druhého. Větší od men-
šího a tak pořád dál a dál, zabírajíc 
prostor. A to mě učí, že vypouštět ze sebe 
zlo znamená šířit ho do na okolí a dál do 
světa. Vyzařování dobra působí ve mně, 
na mé drahé, okolí i celý svět a přináší 
jim pokoj, radost, požehnání…

Vím, moc dobře vím, že se mám pořád 
co učit, abych mohl být lepším člověkem. 
Někdy stačí i beze slov svědčit o svém 
vztahu k Pánu Bohu.

Příkladem toho je i paní Janka Moty-
ková, která se neúnavně stará téměř 
každý den o květinové záhonky kolem 
kostela a ve farní zahradě. Její květiny 
potěší oko i pohladí duši. Velmi si jí za to 
vážím. A náš dík patří určitě všem, co se 
jakýmkoli způsobem podílejí na modlit-
bách, službě, čistotě a pomocných pra-
cích v chrámě a kolem něj. 

Ať Vám všem žehná Bůh!

C. A.

Dejme v rodinách místo Ježíši
Milí farníci, ráda bych se s vámi 

podělila o jeden příběh, který jsem si 
vyslechla během mezinárodní mše svaté 
v Medžugorje. 

Při kázání, navazujícím na Matoušovo 
evangelium (19,3-12), kněz vyprávěl 
příběh o jednom člověku, který se modlil 
a ptal se Boha, jak mu může sloužit. 
V tom se mu zjevil Ježíš a řekl mu: „Jestli 
mi chceš sloužit, budeš každý den při-
cházet na místo, kde leží obrovský 
kámen. A do toho kamene budeš každý 
den tlačit.“ 

Ten muž tam chodil, tlačil do toho 
kamene vší silou, ale kámen se nepohnul 
ani o milimetr. Každý večer se vracel 
domů celý utahaný a unavený. Po pár 
dnech začal být malomyslný, a ďábel ho 
začal pokoušet: „Proč to děláš, stejně tím 
kamenem nepohneš! Na co se tak 
namáháš, však to můžeš šidit, dělat to 
jen tak naoko, atd.“ Ten člověk to už už 
chtěl vzdát, ale naštěstí si řekl, že se ještě 
před tím pomodlí. A tak se modlil a stě-
žoval si Bohu, že ten úkol je nad jeho síly, 
že se snažil a stejně s tím kamenem 

nepohnul a nic se nezměnilo. V tom se 
mu zjevil znova Ježíš, usmál se na něho 
a řekl mu: „Já jsem ti ale nedal za úkol, 
abys tím kamenem pohnul. Ty jsi měl do 
něho jen tlačit. A není pravda, že se nic 
nezměnilo! Podívej se na sebe, jaký jsi 
byl předtím střízlík a teď jsi samý sval 
a šlacha. Jsi o moc silnější a trpělivější. 
Tvůj úkol byl, aby ses změnil! Tím 
kamenem pohnu já.“

Pak kněz pokračoval v kázání o man-
želství: „Často se stává, že se něco pokazí 
nebo není podle našich představ a často 
to člověk chce vzdát a říká si, že to další 
manželství už snad bude lepší… Čeká, že 
to bude dokonalé manželství, že najde 
dokonalého partnera nebo partnerku, ale 
dokonalé manželství ani dokonalý part-
ner neexistuje. Je jen jedna dokonalá 
rodina, a to ta Svatá, protože středem té 
rodiny je Ježíš! Takže bychom měli dát 
v našich rodinách místo Ježíši.“

Mě osobně tento příběh velmi povzbu-
dil a jestli pomůže i někomu dalšímu, tak 
budu velmi ráda.

P. M.
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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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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

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

„Vstaň, udělám z tebe svědka toho, co jsi viděl.“
Toto je motto letošního celostátního 

setkání mládeže, které se ve dnech 
9.-14.8. konalo v Hradci Králové. Akce 
se zúčastnilo přes 4000 mladých lidí, 
z toho kolem 700 z naší diecéze. Mo-
tivem celého setkání byl život sv. Pavla, 
který se organizátoři snažili popsat 
vtipným, moderním a nápaditým pro-
gramem na hlavní scéně, který byl každý 
den vysílán živě v televizi NOE. 

Setkání začalo příjezdem účastníků 
v úterý a končilo mší svatou v neděli. 
Počínaje od středy byl každý den za-
hajován programem na hlavní scéně. 
Následně se všichni účastníci přesunuli 
na určená místa, aby se svou diskusní 
skupinkou probírali témata, která pro-
vázela každý den setkání: „Buď tady”, 

„Buď vděčný“, „Buď Božím dítětem“, 
„Buď svědkem ve světě“, „Buď svědkem 
doma“ a „Buď svatý“. Kulminačním bo-
dem každého dne byla slavnostní mše 
svatá celebrována přítomnými biskupy 
a kněžími. Doprovázena byla krásnou 
hudbou schol z celé republiky.

Po mši svaté a obědě se bylo možné 
zúčastnit nejen mnoha přednášek, kon-
certů, sportovních aktivit a tvořivých 
dílen, ale byla také možnost svaté 
zpovědi, přímluvných modliteb, tiché 
adorace nebo navštívení kostela Nane-
bevzetí Panny Marie na náměstí, ve 
kterém byly vystaveny ostatky bl. Carla 
Acutise.

V pátek odpoledne bylo v programu 
svědectví skutkem, v rámci kterého 

mohli účastníci pomoct s úklidem na 
různých místech po celém Hradci 
Králové, nebo evangelizovat občany 
města a zvát je na večerní koncert 
skupiny GODZONE. Koncert chval se 
uskutečnil v pátek večer na hlavním 
náměstí a byl zakončen vystavením 
Nejsvětější svátosti oltářní a následně 
světelnou podívanou na věži kostela.

Sobotní program byl připraven také 
pro rodiny s dětmi, kterých do Hradce 
přijelo zhruba 400. 

Setkání bylo zakončeno v neděli 
14. srpna slavnostní mší svatou cele-
brovanou královéhradeckým biskupem 
Janem Vokálem. 

K. Waniová

Manželství pro všechny není fér

Milí farníci, ráda bych se s vámi 
podělila o jeden příběh, který jsem si 
vyslechla během mezinárodní mše svaté 
v Medžugorje. 

Při kázání, navazujícím na Matoušovo 
evangelium (19,3 -12), kněz vyprávěl 
příběh o jednom člověku, který se modlil 
a ptal se Boha, jak mu může sloužit. V 
tom se mu zjevil Ježíš a řekl mu: „Jestli 
mi chceš sloužit, budeš každý den 
přicházet na místo, kde leží obrovský 
kámen. A do toho kamene budeš každý 
den tlačit.“ 

Ten muž tam chodil, tlačil do toho 
kamene vší silou, ale kámen se nepohnul 
ani o milimetr. Každý večer se vracel 
domů celý utahaný a unavený. Po pár 
dnech začal být malomyslný, a ďábel ho 
začal pokoušet: „Proč to děláš, stejně tím 
kamenem nepohneš! Na co se tak 
namáháš, však to můžeš šidit, dělat to 
jen tak naoko, atd.“ Ten člověk to už už 
chtěl vzdát, ale naštěstí si řekl, že se 
ještě před tím pomodlí. A tak se modlil a 
stěžoval si Bohu, že ten úkol je nad jeho 
síly, že se snažil a stejně s tím kamenem 
nepohnul a nic se nezměnilo. V tom se 
mu zjevil znova Ježíš, usmál se na něho 

a řekl mu: „Já jsem ti ale nedal za úkol, 

abys tím kamenem pohnul. Ty jsi měl do 

něho jen tlačit. A není pravda, že se nic 

nezměnilo! Podívej se na sebe, jaký jsi 

byl předtím střízlík a teď jsi samý sval a 

šlacha. Jsi o moc silnější a trpělivější. 

Tvůj úkol byl, aby ses změnil! Tím 

kamenem pohnu já.“

Pak kněz pokračoval v kázání o 

manželství: „Často se stává, že se něco 

pokazí nebo není podle našich představ 

a často to člověk chce vzdát a říká si, že 

to další manželství už snad bude lepší… 

Čeká, že to bude dokonalé manželství, že 

najde dokonalého partnera nebo 

partnerku, ale dokonalé manželství ani 

dokonalý partner neexistuje. Je jen 

jedna dokonalá rodina, a to ta Svatá, 

protože středem té rodiny je Ježíš! 

Takže bychom měli dát v našich 

rodinách místo Ježíši.“

Mě osobně tento příběh velmi 

povzbudil a jestli pomůže i někomu 

dalšímu, tak budu velmi ráda.

P. M.

Josef Polehňa, Člověk a VíraVojtěch Hlávka, Člověk a Víra

Manželství jako svazek muže a ženy 
opět ohrožují aktivisté, kteří chtějí tzv. 
manželství pro všechny. Jejich slovy 
řečeno, manželství pro dvě osoby stej-
ného pohlaví. Sice od roku 2006 mají 
možnost osoby stejného pohlaví uzavřít 
registrované partnerství, ale jak říkají 
zástupci organizace „Jsme fér“, doba se 
změnila a stejnopohlavní partneři chtějí 
manželství. Přitom legalizaci vztahu na 
registrované partnerství předcházela 
mnoholetá politická i společenská de-
bata, kdy se zastánci tohoto zákona 
dušovali, že v žádném případě nebudou 
požadovat manželství stejnopohlavních 
párů. Nicméně nyní je návrh opět ve 
sněmovně a jejich požadavek na man-
želství je více než naléhavý. 

Vyrůstala jsem v tradiční rodině, kde 
manželství jako svazek muže a ženy byl 
posvátný, kde se vědělo, jak důležitá je 

role muže a ženy, jak důležitá je role 
mámy a táty pro výchovu a zdárný vývoj 
dětí. Role, které nejdou nahradit, které 
nejdou zaměnit. Rodina, tvořená mu-
žem, ženou a dětmi je tak vzácná, že je 
hodna ochrany. Tak jako si uchováváme 
po našich předcích naši kulturu, tradice, 
víru a předáváme je dalším generacím, 
tak vnímám, že je potřeba uchovat 
a předat i manželství, v němž mají muž 
a žena nezastupitelné místo.

Proto jsem se před několika týdny 
podepsala pod návrh novely na ústavní 
změnu zákona, kde by mělo dojít ke 
změně článku 32 Listiny základních 
práv a svobod ze současného znění: 
„Rodičovství a rodina jsou pod ochra-
nou zákona“ na: „Rodičovství, rodina 
a manželství jako svazek muže a ženy 
jsou pod ochranou zákona“.

V důvodové zprávě se mimo jiné říká: 
„Zakotvení manželství jakožto v zásadě 
trvalého svazku jednoho muže a jedné 
ženy, kolem nějž vzniká rodina a který 
je primárním sociálním prostředím, 
v němž jsou plozeny a vychovávány děti, 
ale vedle toho také zajišťovány potřeby 
stárnoucích rodičů atp., je v našem ci-
vilizačním okruhu pevně přítomno již 
několik tisíc let.“ 

Chraňme proto jedinečnost man-
želství jako svazek muže a ženy každý ve 
své rodině a předávejme tento vzor 
svým dětem a vnoučatům. Mějme jej 
jako vzácný poklad, jako dědictví, které 
budeme předávat dalším generacím tak, 
jak to se samozřejmostí činili naši 
předkové našim prarodičům, rodičům 
a nám.

Pavla Golasowská
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Připravila Veronika Mrózková

NÁŠ DEN 

A MODLITBA

 Jednou se učedníci obrátili na 
Ježíše s prosbou. Vyluštíte ji 
pomocí klíče uvedeného dole. Je 
to i naše prosba. V jednotlivých 
obrázcích jsou zachyceny různé 
okamžiky dne a situace, kdy se 
můžeme s Bohem spojit mod-
litbou chvály, díků či prosby, ať 
už nahlas, nebo jen v duchu. 
Zkuste se nad obrázky zamyslet 
a formulovat modlitby.
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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

Příměstský tábor
Příměstský tábor, kterého se letos 

zúčastnilo 28 dětí, měl opět bohatý 
program. 

První den jsme začali poutí do Lomné, 
kde se děti učily vyrobit loď-archu. 
Musím říct, že pro některé to bylo hodně 
náročné. Také jsme navštívili Salajku, 
kde si někteří nabrali dobrou a snad 
i léčivou vodu a odvezli domů svým 
rodinám. Potom nás čekal úžasný oběd 
v hotelu „U Studánky“ a cesta domů. 

V úterý jsme den začali mší svatou 
u nás v kostele, kterou sloužil otec 
Adrian. Dětem se moc líbila, bedlivě 
poslouchaly kázání a přednesly i své pří-
mluvy. Pak jsme se vydali do Ochab. Děti 
si užily všeho, co toto místo nabízí. 

Ve středu nás pak čekal Bohumín. 
Nejdříve jsme s dětmi navštívili bludiště, 
Mauglího stezku, mini zoo a aquapark, 
kde se bohužel jedna holčička zranila 
a tábor musela ukončit. Snášela to ale 
velmi statečně, a tak s podporou jejich 
úžasných rodičů i našich modliteb vše 
dobře dopadlo. Udělali jsme jí aspoň 
radost malým dárkem-legem. 

Ve čtvrtek jsme se vydali do zábavního 
parku „Žirafa“ v Ostravě. Tam se děti 
vyřádily a zpátky jely příjemně unavené.

V pátek na děti čekal jumping park. Po 
hodině a půl trampolín někteří byli, jako 
by vylezli z bazénu, takže myslím, že si to 
užili. 

Chtěla bych vám všem farníkům podě-
kovat za modlitby, finanční dary i od-
měny pro děti, kněžím za finanční dar 
a odslouženou „dětskou“ mši svatou 
a spolku Sanctus Albertus za finanční 
příspěvek. Uvědomila jsem si, že čím víc 
se trápím, jak se tábor zvládne finančně 
a organizačně, tím víc mě Pán vede. 
Opravdu všem velké Pán Bůh zaplať. 
Počet dětí, které můžeme na akci mít, je 
omezen na 28, což je na dva dospělé 
maximum, takže prosím o pochopení 
všechny, kterým jsem už nemohla vzít 
dítě na tábor. 

Velké díky patří samozřejmě i Veronice 
Raškově, bez ní by se tábor nemohl 
uskutečnit. 

Požehnané dny vám přeje Silva Děkujeme všem, kteří už přispěli na 
konto „Rekonstrukce Domeček“. 

Ke dni 22. 6. 2022 evidujeme částku 
78.989 Kč. 

Případné dary je možné zasílat 
na účet vedený ve Fio bance 

č. 2401127386/2010. Na požádání 
vystavíme doklad o poskytnutí daru. 
Děkujeme všem dárcům za podporu 
a prosíme o finanční pomoc i nadále, 

abychom mohli pokračovat 
v rekonstrukci objektu.

Pán Bůh zaplať

Spolek SANCTUS ALBERTUS

Rekonstrukce
Domeček

Mše svatá u kříže 
na Javorovém

Ve  středu  14. 9. 2022 v 15 hodin, na 
svátek Povýšení svatého kříže, se bude 
na Javorovém u kříže konat mše svatá. 
Nahoru se můžete dostat pěšky po 
asfaltové cestě z Tyry nebo po sjezdovce. 
Každou celou hodinu jede také lanovka. 

Všichni jste srdečně zváni.

Muzika a perní-
ková srdce pro
Charitu Třinec

Milí farníci, jsme moc rádi, že letos 
proběhne v neděli 11.9.2022 v Třinci 
farní pouť. Za Charitu Třinec se k této 
slavnosti připojujeme a v rámci dopo-
ledních mší Vás chceme pobavit muzikou 
a stánkem s perníkovými srdci i výrobky 
našich zaměstnanců a dobrovolníků v rá-
mci dobrovolné sbírky.

Získané peníze budou využity na pod-
poru charitního bazárku v Třinci na Ka-
mionce, kde nabízíme pomoc rodinám 
s dětmi, osobám osamoceným, ukrajin-
ským uprchlíkům a všem, kteří toto 
středisko Charity Třinec navštěvují. 
Pomáháme výdejem potravin, ošacením, 
sociálně-právním poradenstvím, porad-
nou pro pečující či svépomocnou skupi-
nou pro pečující osoby, vše je poskyto-
váno zdarma.

Děkujeme všem za pomoc a spolupráci

 Monika Byrtusová, tel. 724 257 219

dětského oblečení a potřeb pro děti 
od 0-10 let pro podzimní a zimní sezonu 

v počtu 30 ks na osobu.

Přijímáme pouze čisté, nepoškozené 
a funkční sezonní oblečení (podzim-

zima), dále brusle, lyže, sáňky, 
boby, helmy… 

Bazárek se netýká kočárků, hraček a ob-
lečení pro dospělé, proto je nenoste.

Místo konání: Křesťanské středisko 
HUTNÍK, ul. Revoluční, Třinec.

příjem věcí: 15.9.2022 od 9:00 do 17:00

prodej věcí: 16.9.2022 od 9:00 do 18:00

výdej věcí: 17.9.2022 od 9:00 do 11:30

Za každý přijatý kus oblečení vybíráme 
2 Kč a za větší věci 10 Kč. Komplety 

sepněte spínacím špendlíkem. Doma si 
sepište seznam oblečení a věcí do 

tabulky.

Výtěžek bude věnován Centru pro rodinu 
a sociální péči z. s.

Informace na tel.: 737 705 179 

e-mail: bee.maja135@gmail.com

a

a

BAZÁREK
Charita Třinec pořádá

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

Ke dni 27. 8. 2022 evidujeme částku 
86.589 Kč. 

Případné dary je možné zasílat 
na účet vedený ve Fio bance 

č. 2401127386/2010. 
Na požádání vystavíme doklad 

o poskytnutí daru. Děkujeme všem 
dárcům za podporu a prosíme o finan-

ční pomoc i nadále, abychom mohli 
pokračovat v rekonstrukci objektu.

Pán Bůh zaplať

Spolek SANCTUS ALBERTUS

Rekonstrukce
Domeček

které se bude konat v sobotu dne 22. října 2022 v 18 hodin 
v restauraci Sojka v Třinci - Neborech.  

Vstupné 490 Kč. 

Hudba, skvělý program i občerstvení zajištěno.  
V ceně vstupenky je večeře a přípitek vínem. 

Vstupenky jsou k dostání přímo
u Pavly Golasowské (email: p.golasowska@centrum.cz, tel: 604 223 971) 

nebo Kateřiny Cubrové (email: cubrova.katerina@seznam.cz, tel: 731 147 854).  
Objednávky vstupenek přijímáme nejpozději do 14. října 2022. 

Akce se řídí platnými covid pravidly.

MO KDU – ČSL Třinec 
si Vás dovoluje pozvat na tradiční

VINOBRANÍ

Rodina 
Neposkvrněné

Prosím všechny členy Rodiny Nepo-
skvrněné o nahlášení počtu obětovaných 
dnů za Svatého otce Františka za celý rok 
2022, a to do 18. září tohoto roku. Do té-
to „Duchovní kytice“ patří účast na mši 
svaté, modlitba svatého růžence a vaše 
každodenní oběti.

Prosím napište na lístek své jméno 
s adresou, počet obětovaných dnů a ode-
vzdejte přímo mně nebo do zákristie.

Všem Pán Bůh zaplať.

Anna Šišková
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Nedělní liturgie
v září

Pořad bohoslužeb v září

Příští číslo MOSTu 

vyjde 2.10.2022. 

Příspěvky můžete zasílat 

do 20.9.2022.

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz
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23. neděle v mezidobí (4.9.)

1. čtení: Mdr 9,13-18; 2. čtení: Flm 9b-
10.12-17; Evangelium: Lk 14,25-33

Žalm odp.: Pane, tys nám býval 
útočištěm od pokolení do pokolení.

ref.: Panie, Ty zawsze byłeś nam 
ucieczką.

Slavnost sv. Alberta (11.9.)

1. čtení: Mdr 2,12a.17-20; 2. čtení: 
Jak 3,16-4,3; Evangelium: Mk 9,30-37

Žalm odp.: Pán mě udržuje naživu.

ref.: Pan podtrzymuje całe moje życie.

25. neděle v mezidobí (18.9.)

1. čtení: Am 8,4-7; 2. čtení: 1 Tim 2,1-
8; Evangelium: Lk 16,1-13

Žalm odp.: Chvalte Hospodina, který 
povyšuje chudého.

ref.: Biedak zawołał i Pan go 
wysłuchał.

Výročí posvěcení třineckého far-
ního kostela (25.9.)

1. čtení: Iz 56,1,6-7; 2. čtení: Ef 2,19-
22; Evangelium: Lk 19,1-10

Žalm odp.: Proudy bystřin jsou k ra-
dosti božímu městu, přesvatému 
stánku Nejvyššího.

ref.: Jak miła, Panie, jest świątynia 
Twoja.

27. neděle v mezidobí (2.10.)

1. čtení: Hab 1,2-3;2,2-4; 2. čtení: 
2 Tim 1,6-8.13-14; Evangelium: Lk 
17,5-10

Žalm odp.: Kéž byste dnes uposlechli 
jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!

ref.: Słysząc głos Pana, serc nie 
zatwardzajcie.

Apoštolát modlitby
září 2022

 

§Neděle 4.9.2022 - 23. neděle v me-
zidobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

§Čtvrtek 8.9.2022 – svátek Narození 
Panny Marie.

§Neděle 11.9.2022 – Slavnost sv. 
Alberta, patriarchy jeruzalémského, 
poutní slavnost; 6.30 a 10.00 
polsky, 8.00 a 17.00 česky.

§Středa 14.9.2022 – svátek Pový-
šení svatého kříže.

§Čtvrtek 15.9.2022 – Slavnost Panny 
Marie Bolestné, spolupatronky tři-
necké farnosti.

§Neděle 18.9.2022 – 25. neděle 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 česky, 
8.00 a 17.00 polsky.

§Středa 21.9.2022 – svátek sv. Ma-
touše, apoštola a evangelisty.

§Neděle 25.9.2022 – Slavnost Výročí 
posvěcení farního kostela; 6.30 
a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky.

§Středa 28.9.2022 – Slavnost sv. 
Václava mučedníka, hlavního patro-
na českého národa.

§Čtvrtek 29.9.2022 – svátek sv. 
Michaela, Gabriela a Rafaela, 
archandělů.

§Neděle 2.10.2022 – 27. neděle 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 česky, 
8.00 a 17.00 polsky.

§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.

§Každou neděli před večerní mší sva-
tou je adorace Nejsvětější svátosti 
oltářní a svátostné požehnání. 

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

§Každý pátek po ranní a po večerní 
mši svaté je výstav Nejsvětější 
svátosti oltářní s modlitbou Korunky 
k Božímu milosrdenství.

§Ve všední dny po večerní mši svaté 

probíhá modlitba svatého růžence 
za mír ve světě a na Ukrajině.

§Poslední neděle v měsíci – Marián-

ské večeřadlo.

§Každý 28. den v měsíci se modlíme 

spolu s ostatními farnostmi v naší 
zemi za český národ.

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 zrušení trestu smrti

Modleme se za to, aby v zákonech 
všech zemí světa byl zrušen trest 
smrti, který poškozuje nedotknu-
telnost a důstojnost osoby.

Národní úmysl

Za synodní proces

Modleme se za místní církve 
evropského kontinentu, aby v rámci 
synodního procesu naslouchaly 
Duchu pravdy a pokoje. 

Svatý Františku Xaverský, oroduj 
za nás!

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, 
oroduj za nás!


