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Zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali každou nemoc a každou 
chorobu.

Mat 10,1  

Ježíš posílá své učedníky
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Ze života scholky DROPS
Doba vánoční už je dávno 

minulostí. Je čas plesů, děti 
se těší na maškarní a v hlavě 
pomalu střádáme plány na 
jarní prázdniny. Koncem mě-
síce už budeme přemýšlet 
nad tím, jak dobře využít 
dobu postní. Já si přesto do-
volím vrátit se ještě kousek 
zpět, k tomu, jak jsme dobu 
kolem Vánoc prožívali ve 
scholce.

Na přelomu listopadu 
a prosince jsme vyrazili na 
tradiční zimní soustředění. 
Protože rádi objevujeme no-
vé obzory, rozhodli jsme 
se tentokrát pro ubytování 
v areálu PZKO Guty. Pravda, 
není to žádná exotika a od 
naší oblíbené chaty Lípy je to vzdušnou 
čarou sotva pár kilometrů, ale pro nás to 
přece jen nové bylo. A objevovali jsme jak 
zákoutí budovy PZKO, tak celý svět. Stali 
se z nás totiž na tento víkend misionáři. 
Potom, co jsme dali zabrat hlasivkám 
i mozkovým závitům na zkoušce zpěvu, 
jsme se pořádně navlíkli a vyrazili do 
mrazivé noci. Ale nevyšli jsme jen tak, 
nesli jsme světlo - jednak v rukou v po-
době zapálené svíce, ale především ve 
svých srdcích prostřednictvím modlitby 
růžence. Putovali jsme nocí a na jed-
notlivých zastaveních se pomodlili desá-
tek, každý za jeden kontinent, a to jak za 
ty s misiemi běžně spojované jako je 
např. Afrika, tak třeba i za Evropu, která 
možná nejvíce potřebuje znovu rozpálit 
oheň víry. Při posledním zastavení jsme 
zůstali stát těsně pod vrcholem mírného 
návrší, takže před námi byla vidět jen kus 
louky, obzor nadosah a za ním už jen 
široširé nebe. Dřevěný kříž, který děti 
nesly, jakoby vystupoval na pozadí noční 
oblohy, do toho slova modlitby nesoucí se 
tichou krajinou - to byl pro mě silný 
zážitek.

Plní dojmů jsme se vrátili do chaty a to 
víte, že to chvilku trvalo, než děti usnuly. 
Musí si toho přece tolik říct! Nic se nedá 
dělat, spát se musí a zítra nás čeká nabitý 
program.

V sobotu jsme samozřejmě hodně zpí-
vali, abychom nacvičili program na vá-
noční koledování. Ale jak to jen šlo, vy-
razili jsme opět do terénu – pod vlajkami 
jednotlivých kontinentů jsme se snažili 
zabodovat v dovednostních soutěžích. 
Také jsme hledali zlato ukryté na těch 
nejroztodivnějších místech. Některé ba-
líčky zlata byly tak dobře schované, že ani 
vedoucí je už víckrát nespatřili. Nicméně 
našli jsme toho dost na to, abychom od-
poledne mohli nakoupit stavební mate-
riál a pustit se do stavby misií – vřele vám 
doporučuji prohlédnout si výsledky této 
stavitelské činnosti (ale i další fotky) ve 

fotogalerii na našich farních stránkách. 
V odpoledním klidu jsme ještě přiložili 
ruku k dílu a vyráběli andílky na náš farní 
jarmark Mary's meals a těšili se, že pení-
ze, získané jejich prodejem, nejedno dítě 
zachrání od hladu a přinese vzdělání. Tak-
že i naše tvoření mělo misijní charakter. 

Sobotou končil církevní rok a my jsme 
měli k dispozici velký sál PZKO, to se 
nedalo nevyužít. A tak jsme si večer uspo-
řádali oslavu církevního silvestra. V sále 
vyzdobeném balónky jsme zábavu zahájili 
společnou polonézou a pak děti předvedly 
jednotlivá čísla programu, která si při-
pravily. Letos bylo opravdu velmi těžké 
vybrat vítěze, všechna vystoupení byla 
prostě jedinečná. Nakonec si pohár 
vysloužila dvě vystoupení - představení 
„Budulínek“, které jste měli někteří mož-
nost vidět i na setkání farnosti a poté 
taneční vystoupení za doprovodu živé 
hudby. Na závěr jsme si pořádně zařádili 
při tanci a do postelí už jsme padali jak 
zralé hrušky. Program v neděli už jsme 
měli klidnější, zpívali jsme, povídali si 
příběh o milosrdném samaritánovi a taky 
o tom, že být misionář neznamená 
vždycky nasednout na loď a odplout do 
Afriky. Můžeme být misionáři i tady 
v Třinci, v Ropici nebo ve Vendryni. 
Všichni, na tom místě, kde právě jsme, 
jsme povoláni k tomu, abychom svým 
životem, slovem a láskou k lidem kolem 
sebe, vydávali svědectví o lásce Boží. 
S tímto poselstvím jsme se rozjeli do 
svých domovů, i když odjíždět se mno-
hým ani nechtělo.

Tři týdny, které zbývaly do Vánoc, jsme 
vyplnili pilnou prací a na zkouškách 
pilovali koledy. Na Štěpána jsme zazpívali 
při mši svaté a netrpělivě očekávali ne-
dělní koncert – koledování u jesliček, kde 
se měla naše snaha zúročit. Večer před 
koncertem jsme měli se zvukaři zkoušku 
nazvučení a musím říct, že i přes veš-
kerou snahu a 3 hodiny trvající zkoušení 
všeho možného to pořád znělo prostě 

příšerně – jeden velký hluk 
a nebylo rozumět ničemu. 
V devět večer už jsme to 
zabalili. Nezbývalo, než dou-
fat, že kostel zaplněný lidmi 
bude mít přece jen pří-
větivější akustiku pro naše 
hraní a zpívání. A měl. Díky 
Bohu. Koncert se podařil 
a dle reakcí se i líbil, což nás 
moc potěšilo. 

Heslem naší scholky je 
„kapka lásky je víc než vo-
dopád zlata.“ Snažíme se jej 
naplňovat, tak jsme chtěli 
„přispět svou kapkou do 
mlýna“ a přinést „kapku“ 
radosti babičkám a dědeč-
kům z Domova pro seniory 
na Sosně. Pro nás všechny, 

jak dospělé, tak děti to byla nová zku-
šenost a myslím, že pro všechny jed-
noznačně pozitivní. Mise byla splněna, 
radost děti svým vystoupením rozhodně 
udělaly, také jsme si se seniory společně 
zazpívali koledy, a když nakonec děti 
osobně předávaly babičkám a dědečkům 
andílky jako malou upomínku na naše 
vystoupení, nejedna slzička dojetí ukápla. 
Návštěvy, obzvláště návštěvy dětí, jsou 
zde vždy srdečně vítány, tak doufám, že si 
to zase někdy zopakujeme.

Blížíme se k závěru našeho vystu-
pování, tím bylo zpívání na tříkrálovém 
průvodu. Program už jsme měli dvakrát 
„ozpívaný“ před publikem, tak už se nám 
zpívalo dobře a myslím, že všichni jsme si 
to zpívání užili. Výborný punč byl skvělá 
odměna. Jak už to tak bývá, Pán Bůh to 
má dobře „vymakané“, jak jsme misiemi 
na víkendovce začali, tak jsme koledování 
zakončili také „misijně.“ Vystupovat ve-
řejně před „celým městem“, jsou svým 
způsobem taky takové misie, jako vlastně 
celá tříkrálová sbírka. Otec František nás 
také ve své krátké promluvě povzbudil, 
abychom se nebáli jít za Světlem. 

Nejraději bych to touto krásnou myš-
lenkou zakončila, ale ještě nás pak čekala 
„vilijovka.“ Během zkoušky v polovině 
ledna jsme si dopřáli. Pustili jsme si 
záznam z koncertu, abychom se mohli 
potěšit tím, jak se nám to hezky podařilo 
a pak se odměnili prostřeným stolem, kde 
mezi dobrotami vzbudila nadšení čerstvě 
dovezená pizza. 

Takže takhle fajně se máme ve scholce. 
A chceme se o to s vámi, drazí farníci, 
kněží, rodiče a přátelé scholy, alespoň 
formou tohoto článku podělit. Protože je 
to z velké části díky vám, kteří si nás 
poslechnete, potěšíte pochvalou, nesete 
nás ve svých modlitbách i podržíte nás 
všemožnou formou podpory a konkrétní 
pomoci. Takže na závěr jedno velké 
DĚKUJEME!

Za scholku DROPS Eva Bubová
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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! 

Mám štěstí na super lidi kolem mne
V naší farnosti je celá řada obětavých 

lidí, kteří slouží u oltáře, uklízejí, starají 
se o opravy, obohacují pobožnosti svým 
zpěvem, organizují různé akce nebo mod-
litební setkání. Jedním z takto činoro-
dých lidí je i Ing. Wiesław Wania. Kromě 
toho, že je jednatelem soukromé firmy, je 
také pravou rukou našeho pana faráře 
při veškerých opravách a na jeho bed-
rech leží v současně době i rekonstrukce 
„Domečku“. Dále je předsedou spolku 
Sanctus Albertus, který organizuje řadu 
akcí ve farnosti, vede „starší“ scholu 
a zpívá v chrámovém sboru. Je členem 
třineckého zastupitelstva, třech odbor-
ných komisí a výborů pracujících na 
magistrátu a také je místopředsedou 
místní organizace KDU-ČSL. Několik let 
je aktivním členem MS PZKO v Dolní 
Líštné (plní funkci pokladníka) a spo-
lupracuje s Kongresem Polaków v České 
republice. Chtěli jsme se o Wiesławových 
aktivitách dozvědět něco více, a tak jsme 
mu položili několik otázek. 

MOST: Při výčtu všech tvých aktivit se 
nabízí otázka – jak tohle všechno může 
zvládnout jeden člověk? 

No, to je otázka, kterou si často kladu 
i já sám sobě. Už mi taky není dvacet let 
a cítím, že bude zapotřebí některé ak-
tivity omezit. Člověk není stroj a i kdyby 
byl, tak i ten potřebuje servis a opravy, 
aby mohl sloužit a správně fungovat. 
A zde bych chtěl zmínit tři hlavní pilíře 
mého fungování (technicky by se to dalo 
vyjádřit jako servisní organizace). Ten 
první a nejpevnější je víra v Boha. Bez 
něho by to nešlo. Pravidelné setkávání se 
s ním ve svátostech a u svatostánku je 
balzámem a motorem pro duši. Nejtěžší 
pro mě je však odevzdat ty „svoje“ plány 
Pánu a říci mu: „Ne moje, ale Tvoje vůle 
ať se vyplní“. Musím říci, že hodněkrát si 
časem sednu a chválím Pána, jak to za 
mě pěkně vyřešil a poskládal ty puzzle do 
krásného díla. Samozřejmě musím tomu 
něco obětovat, ale bez toho by to nešlo. 
Druhým pilířem je moje rodina. Bůh 
mne obdaroval skvělou a chápavou 
manželkou, s níž vychováváme čtyři děti. 
Zde nesmím zapomenout i na své rodiče, 
kteří mi předali víru a naučili mne mno-
ha věcem a na rodiče mé manželky, kteří 
hodně krát pomůžou či pomohli s hlí-
dáním dětí nebo pomáhali při přestavbě 
rodinného domku. Třetím pilířem je oko-
lí, ve kterém jsou tyto aktivity prová-
děny. Tady musím říci, že mám štěstí na 
super lidi kolem sebe, ať už to je ve firmě 
nebo v jakékoliv organizaci či spolku. 
Člověk ve společnosti působí jako jeden 
z mnoha ozubených koleček, ale pokud 
najde to správné soukolí, vše si „sedne“ 
a pak je to radost spolupracovat. Dám 
několik příkladů: co by byl ze mě za 
hudebník nebo zpěvák, kdyby nebylo 
dalších třicet skvělých zpěvaček a zpěvá-

ků sboru Laudamus v čele s Geniem 
Workem, schola mládeže by nefungo-
vala, kdyby nikdo nechodil na zkoušky, 
spolek SANCTUS ALBERTUS by nic 
neznamenal a nic neorganizoval, kdyby 
nebylo několika rodin z farnosti, které 
obětují svůj čas a chtějí pomoci, podobně 
je to i v PZKO či jiných organizacích.     

MOST: Podpora rodiny je nesmírně 
důležitá. Máš nějaký „návod“ na šťastné 
manželství? 

Jak jsem už před chvilkou říkal, je to 
obrovský dar, kterým člověk může být 
obdarován. Dennodenně pociťuji blízkost 
rodiny, hlavně manželky a dětí. A musím 
jednoznačně potvrdit, že jedině skrze 
rodinu můžeme změnit společnost. 
Osobně nemám rád, když se říká „šťastné 
manželství“, protože i v rodině to občas 
zaskřípe, jednou je to „z kopce“ jednou 
„do kopce“. Pokud bych měl definovat 
„návod“ – každý kdo žije v této svátosti 
a snaží se dodržovat manželský slib 
složený před Bohem a druhému člověku, 
je na dobré cestě, aby i v tomto povolání 

splnil své poslání tady na zemi a mohl se 
snad těšit na brzké setkání s Bohem na 
věčnosti, když si ho Bůh povolá k sobě.

MOST: Máš čtyři velmi šikovné a ta-
lentované děti. Výchova v dnešní době 
počítačů, mobilů a facebooků není jed-
noduchá. Co vnímáš jako největší 
nebezpečí? 

Máš pravdu, že dnešní doba je plná 
nástrah a špatností. Jelikož máme děti 
s určitým časovým odstupem (cca 3 až 4 
roky) i náš pohled na jejich výchovu se 
s měnícím se okolím vyvíjel a vyvíjí. 
Nejstarší dcerka nám občas vyčítá, že 
jsme byli na ni dost přísní a ostatní to 
mají „lehčí nebo spíše jednodušší“. 
A možná má i občas pravdu, ale při 
výchově dětí se schází hodně faktorů, 
které to v daném čase ovlivňují. Jsou to 
například zkušenosti rodičů, rozrůstání 
rodiny jako takové (další sourozenci), za-
městnání, škola, v dnešní době i finanční 
zabezpečení…… a spousta jiných věcí. Na 
děti se v dnešní době valí ze všech stran 
nenávist, brutalita (nevhodné pořady pro 
děti), rovnoprávnost žen a mužů (Gender 
aktivity, liberalismus atd.), ale v nepo-
slední řadě i lhostejnost společnosti jako 
takové bojovat proti zlu a bránit křesťan-
ské hodnoty Evropy. Evropa, kterou jsme 
znali před patnácti, dvaceti léty už 
neexistuje! V naší republice i v okolních 
zemích křesťanství zaniká rychlým tem-
pem. Je proto důležité, abychom se 
snažili našim dětem vštěpit víru a zásady 
křesťanství, dodržovat jednak Boží de-
satero a jednak dvě přikázání lásky Boha 
a bližního a byli při tom důslední. Pak už 
je to v rukou Božích a na našich dětech, 
kterou cestou se vydají a jak dokážou 
talenty, které obdržely od Boha proměnit 
v užitek.     

MOST: Jsi také úspěšný komunální 
politik.  Jaké důvody vedou praktikují-
cího křesťana, aby vstoupil do politiky? 

Nevím, zda-li se dá říci, že jsem 
„úspěšný komunální politik“. Necítím to 
tak. Pro mě vstup do komunální politiky 
a strany KDU-ČSL byl spojen s celkovou 

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)
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Pokračování ze str. 3

Verbum caro
factum est - Slovo

se stalo tělem
V dějinách lidstva se slovo stalo tělem 

jen jednou. A vícekrát se tento zázrak 
opakovat nebude. Máme velké štěstí, že 
jsme součástí Božího plánu a s každým 
z nás má Bůh svůj záměr. Toto byly myš-
lenky, které mě napadaly při vystoupení 
pěveckého sboru LAUDAMUS v neděli 
12. 1. 2020 po mši svaté v 8 hodin. Proč 
zrovna toto se mi honilo hlavou? Protože 
při poslechu vánočních písní a koled 
jsem si uvědomila, že Boží plán je do-
konalý a že naše spása započala tím slo-
vem, které se stalo Ježíšem.  

Koncert byl rozdělen do tří částí a pís-
ně v nich velice hezky navazovaly. Ne-
byla jsem jen pasivním posluchačem, ale 
koledy jsem si broukala společně s účin-
kujícími. Myslím si, že kdo zůstal a za-
poslouchal se do nádherných skladeb, 
jistě nelitoval a odměnil zpěváky silným 
potleskem. 

Eva Kirchner

Podziękowanie
Chcemy podziękować naszemu chóro-

wi kościelnemu "Laudamus" za występ 
w kościele, po mszy świętej 12.1. o godz. 
9.00. Wzruszyły nas piękne kolędy. 
Podziękowanie należy przede wszystkim 
dyrygentowi panu Workowi, za tak 
dobre i precyzyjne prowadzenie chóru. 
Życzymy nadal pięknego śpiewania na 
cześć Panu Bogu i radość słuchaczy.

Gabriela i Henryka Kotajny 

činností těch všech mých aktivit pospolu. 
Jak z pohledu pomoci ve farnosti, tak 
pomoci organizacím a spolkům a v ne-
poslední řadě polské menšině žijící na 
našem území. Hodně věcí se proplétá 
a logicky pak nastává otázka: Nezkusit se 
zapojit tam či jinam a zefektivnit ten čas 
práce pro farnost a různé organizace? Na 
druhé straně, je pro mě důležité, aby 
i mimo naše farní společenství se o nás 
křesťanech katolících vědělo, aby hod-
noty jako pravda, neúplatnost a pomoc 
bližnímu nebyly jenom pouhými slovy. 
Věř mi, že je to občas celkem složité. Hru 
na politikaření nemám rád, člověk té hře 
hodněkrát podlehne a ztrácí soudnost, 
což mimochodem na vládní úrovni je 
krásně vidět. Nejvíce mě však mrzí, ja-
kým způsobem přemýšlí v naší společ-
nosti volič. Většina lidí totiž vůbec ne-
chápe princip fungování společnosti v zá-
vislosti na politickém uspořádání perso-
nálního složení vládních institucí, či 
vedení obcí a měst.       

MOST: Vraťme se k farním aktivitám. 
Jak probíhá rekonstrukce „Domečku“ 
a jsou letos v plánu ještě jiné opravy? 

Tak nejdříve k „Domečku“ oficiálně 
Domku kostelníka. Asi nikomu neuniklo, 
že máme za sebou první etapu čištění 
fasády a zahájili jsme výměnu oken, kte-
ré se nacházejí ve vyčištěných stěnách. 
Poslední okna byla dovezena v listopadu, 
ale během instalace se zjistilo, že výrobní 
firma chybně vyrobila část oken. Bylo 
dohodnuto, že instalace proběhne na jaře 
a do té doby budou okna opravena tak, 
aby bylo vše v pořádku i z hlediska 
požadavků NPÚ (Národního památko-
vého úřadu). Současně hned po novém 
roce objednáváme výrobu oken na zbylé 
dvě stěny. Čekám rovněž na aktualizaci 
cenové nabídky na čištění fasády – druhé 
etapy, tuto bychom chtěli taktéž v brzké 
době zahájit. Pokud vše dopadne, bu-
deme mít na podzim „vyčištěný“ Dome-
ček s novými okny a tím bude ukončena 
první stavební etapa rekonstrukce. Sou-
běžně s probíhající rekonstrukcí hlavně 
venkovních částí se zpracovává projekt 
stavebních úprav a instalačních prací 
uvnitř objektu. V lednu chceme zahájit 
stavební řízení tak, abychom koncem 
léta byli připraveni k podání žádosti 
o dotaci. Jsem příjemně překvapen a be-
ru to jako malý zázrak, že farníci a dob-
rodinci už přispěli tolika financemi. Ale 
v dnešní době bez finančního krytí prací 
nelze kalkulovat. Proto i nadále prosím 
o finanční dary. Letos kromě možnosti 
poslat peníze na účet Domeček bude 
možné i každou první neděli složit dar 
v kostele. Tímto už dopředu děkuji všem 
dárcům!

Tento rok určitě chci vystěhovat nepo-
třebné věci z Domečku a spustit příprav-
né práce z hlediska elektroinstalace, 
protože tyto mají přímou souvislost s do-

končením čištění fasády. O veškerých 
pracích a postupech, či prosbách o po-
moc v rámci brigád budu informovat 
během roku.

Máme zpracovanou i úvodní studii 
opravy a využití celého prostranství vedle 
Domečku. Momentálně probíhá úvodní 
kolečko konzultací s NPÚ a se stavebním 
úřadem v Třinci. Co plánujeme zatím 
neprozradím, je ještě hodně neznámých 
souvislostí s následným využitím a pro-
vozem. Zcela zásadní pak bude finanční 
krytí celého záměru.

Možná jste si někteří všimli, že nám 
ubylo pár starých stromů před kostelem. 
Po celkem dlouhém tříletém vyjednávání 
s úřady se podařilo získat povolení ke 
skácení pěti stromů. Zde velký dík patří 
hlavně Stasiowi Klaisovi, který zabez-
pečil firmu a pomocníky a vše proběhlo 
ještě před zimou.

Z dalších oprav, které nás v blízké době 
čekají je výměna krytiny na hlavní věži 
kostela. Jak jsme už psali, původní 
oprava nebyla provedena zcela dle tech-
nických doporučených postupů a obje-
vují se první nedostatky ve formě 
uvolňování měděné krytiny v místech, 
kde byly použity hřebíky pro uchycení 
z nevhodného materiálu. Snažíme se, 
abychom na tuto opravu získali nějaké 
dotace z hlediska havarijního stavu, ale 
opět je k tomu nutné připravit zjedno-
dušenou dokumentaci a rozpočet. Vše je 
v běhu a letos bychom měli mít podklady 
připravené. 

Teď během zimy probíhá i oprava části 
elektroinstalace, a to hlavně osvětlení 
v kostele nad hlavním oltářem. Mění se 
svítidla i kabeláže. Práce jsou dosti ná-
ročné, často ve výškách a nebezpečné. 
Stasiowi Klaisowi pomáhá několik farní-
ků, elektrikářů a moc jim chci tímto po-
děkovat!

Poslední záležitostí, spíše ze strany 
funkčnosti, je ozvučení zpěváků na kůru. 
Chceme zakoupit mikrofony a reprobed-
ny, aby se dalo ozvučit hlavně zpěvy dětí 
a mládeže a aby jim bylo rozumět. Je 
škoda, že trénují a snaží se zazpívat, jak 
nejlíp umí, a mnohdy není rozumět co 
zpívají. Je to dáno především malým 
počtem zpěvaček a zpěváků, ale také vel-
kou měrou dosti složitou akustikou na-
šeho chrámu.     

MOST: Na jaké akce organizované 
spolkem SANCTUS ALBERTUS se mů-
žeme ještě letos těšit? 

Kromě „tradičních“ akcí jakými jsou 
Den dětí spojený se zakončením školního 
roku, letošní jubilejní 20. ročník farního 
festynu, nebo Mikuláš pro děti či Kole-
dování u jesliček, bych chtěl pozvat 
farníky a hosty na dvě akce, které budou 
navazovat na významnou letošní událost 
a tou je výročí 100. let od narození 
papeže svatého Jana Pawła II. První akcí 
bude vzpomínkový večer s adorací, který 

se uskuteční v sobotu na vigilii svátku 
neděle Božího Milosrdenství, tj. za týden 
po Bílé sobotě. Vše zahájíme korunkou 
před mší svatou, bude následovat mše 
svatá a pak adorace. Druhá akce, už avi-
zovaná na stránkách MOSTu, bude 
dvoudenní pouť „Śladami papieża św. 
Jana Pawła II“, která se uskuteční v září 
ve dnech 27-28.9. a v plánu máme náv-
štěvu Wadowic, Krakowa a Łagiewnik. 
Program poutě se už připravuje.  Kromě 
již zmíněných akcí a farního plesu, který 
proběhl v lednu, spolek pomáhá s orga-
nizací a finančně podporuje další aktivity 
v naší farnosti – víkendovky schol, 
činnost sboru Laudamus, katechezi Dob-
rého pastýře pro malé děti či spolupra-
cuje s charitní organizací Mery´s Meals, 
nebo Charitou Třinec.    

MOST: Wieslawe děkujeme za rozho-
vor a také za práci, kterou děláš pro 
naši farnost i pro naše město. Ať Ti Pán 
žehná a naplňuje radostí. 

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
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Poděkování za dárky pod Vánoční strom 2019

Letos již po devatenácté stál v našem 
kostele Vánoční strom, pod nějž jste 
mohli nosit dárky pro klienty sociálních 
lůžek v třinecké nemocnici. 

Oddělení sociálních lůžek poskytuje 
péči mužům i ženám, kteří se vzhledem 
ke svému zdravotnímu stavu neobejdou 
bez pomoci jiné osoby, ale přitom 

nevyžadují  hospi-
talizaci ve zdravot-
nickém zařízení. Kli-
enti zde mohou být 
na přechodnou dobu 
a to až do té doby, 
než jim bude zajiš-
těna sociální služba 
trvalého charakteru. 
Na třineckých sociál-
ních lůžkách může 
být ubytováno až 21 
klientů, tato služba 
má stále naplněnou 
kapacitu.

A tady je podě-
kování za vaše dárky 
od vedoucí oddělení 
sociálních lůžek paní 
Lucie Sikorové:

Vánoce jsou pro 
většinu z nás obdo-
bím klidu, radosti 

a rodinné pohody. Trochu jinak je tomu 
u těch, kteří tráví toto období mimo 
domov, např. v nemocnicích, domovech 
pro seniory apod. My zaměstnanci se 
snažíme přiblížit svým klientům do-
mácí prostředí jak nejvíce to jde, a při-
pravit jim příjemnou vánoční at-
mosféru. Nedílnou součástí jsou dárky. 
Za ty vděčíme všem ochotným lidem, 

kteří položili svůj dárek pod Vánoční 
strom v třineckém kostele. Všechny 
přinesly radost a úsměv našim klien-
tům. A budou přinášet po celý rok, 
protože se jich sešlo neskutečné 
množství. Uživatelé sociálních lůžek 
v Nemocnici Třinec se z nich budou těšit 
ještě dlouhou dobu. A tady jsou reakce 
na vaše dárky:

Paní E. - moc děkuji za krásné věci 
a hlavně za teploučké pyžamo, které 
nosím jako domácí úbor. Udělalo mi to 
velkou radost.

Bylo hezké sledovat, jak se paní se 
zálibou prohlíží v novém oblečení a oči 
ji září radostí.

Paní V. - uvedla: je moc hezké, že 
i v dnešní době se najdou lidé, kteří jsou 
ochotni druhým něco darovat. Moc dě-
kuji za vše.

Ještě jednou bych chtěla jménem 
všech uživatelů poděkovat všem dár-
cům za Vaši štědrost. Přinesla velký 
kus štěstí a radosti a rozjasnila, ales-
poň na chvíli, nejednu tvář. Děkujeme!

Milí přátelé, také já vám moc děkuji 
za vaši štědrost a přeji vám v novém 
roce hojnost Božího požehnání.

Pavla Golasowská

Poděkování 
Na 1. neděli adventní, díky všem 

ochotným lidem, kteří v pátek a sobotu 
před tímto datem přišli na faru vyrábět 
adventní věnce, jsme mohli opět letos 
uskutečnit prodej krásně nazdobených 
věnců. Věříme, že se Vám líbily, neboť se 
prodaly všechny – celkem 40 kusů! 
Vybralo se 16 800 Kč.

V neděli 15. prosince se po celý den 
u nás v Třinci konal již 2. ročník Advent-
ního jarmarku. Děkujeme ze srdce 
všem, kteří něco vyrobili, napekli, do-
nesli na faru. Děkujeme moc taky těm, 
kteří si udělali radost a něco sobě nebo 
blízkým koupili. Výrobky byly opravdu 
moc krásné i chutné. Zvlášť bychom 
chtěli moc poděkovat scholce DROPS, 
která se zapojila, na víkendovce tvořila 
nádherné andílky ze dřeva a pak je daro-
vala na jarmark. A také všem dětem, 
které nám pomáhaly v den jarmarku 
a stály s perníčky a kasičkami před 
kostelem po všech mších svatých, byli 
jste skvělí! Nestíhala jsem fotit tolik, ko-
lik jsem chtěla, práce bylo dost, nicméně 
skromnou ochutnávku posílám a díky ze 
srdce volám!!! 

Ano, když spojíme své síly, můžeme 

mnoho. Tady je výsledek:

Výtěžek z jarmarku je 49 125 Kč. 

Celkem jsme tedy za farnost na dí-
lo Mary's Meals poslali úžasných 
65 925 Kč! Nakrmíme tak 156 dětí 
na celý jeden školní rok, neboť jíd-

lo na 1 den pro 1 dítě stojí pouhé 
2 Kč.

Jsme opravdu vděční za každou 
pomoc, která od vás přichází! 

L+M. Mokroszowie, Koordinátoři 
Mary's Meals pro Moravskoslezský kraj
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BOJUJ PROTI POKUŠENÍ.

NECHTĚJ TO, CO TVOJE NENÍ!

Rébus

Milí čtenáři MOSTu a hlavně děti, 
v minulém roce jsme si v různých kvízech 

zopakovali Blahoslavenství, a jelikož je Rok 
Boble, tak tento rok si v různých kvízech, 
křížovkách a jiných podobách zopakujeme 
Bibli.

A hned je tu připravený vědomostní kvíz, 
který se hodí k nedělnímu kafíčku. Můžete si 
v něm porovnat vědomosti s vašimi dětmi.

Správné odpovědi: 

1. Starý zákon a Nový zákon. – 2. V SZ. – 
3. Radostná zvěst (zpráva). – 4. Otče náš. – 
5. V SZ. – 6. Správně: „pastýř“, ne tesař. – 
7. Abraham. – 8. Čtyři. – 9.Šalamoun 
místo David. – 10. Např. uzdravení 10 
malomocných, vzkříšení dcery Jairovy. – 
11.Desatero. – 12. Ábel nezabil, ale Kain. – 
13. Archanděl Gabriel. – 14. Narodil se 
vBetlémě, zemřel vJeruzalémě. – 15. b) 
ac) (Anežka aMikuláš). – 16. Místo Zachea 
patří Šimona z Kyrény. – 17. Dvanáct. – 
18.Josef byl prodán, ne Jakub. – 
19.Jeruzalém. – 20. b) Pavel.

Milí rodičové, kdo by měl zájem 
o farní tábor během jarních prázdnin od 
24.2. do 26.2.2020, prosím přihlaste 
své dítko do 10.2.2020. Bližší informace 
k táboru najdete na farních stránkách. 
Také se na Vás obracíme s prosbou, kdo 
by chtěl jakkoliv tábor podpořit (fi-
nančně, nějakými sladkostmi nebo 
odměnami pro děti), budeme moc rády 
a předem děkujeme. Na všechny děti se 
už těšíme.

Silva a Monča

Jarní tábor

Kvíz 1  - BIBLE

1. Na které dvě hlavní části dělíme 
Písmo svaté?

2. Ve které ze dvou velkých částí 
Písma svatého se píše o Noemovi 
a jeho arše?

3. Co znamená slovo „evangelium“?

4. Kterou modlitbu naučil Pán Ježíš 
své učedníky?

5. Ve které ze dvou velkých částí 
Písma svatého můžeme najít 
žalmy?

6. Chyták (najdi chybu): Ježíš řekl: 
„Já jsem dobrý tesař. Za své ovce 
dávám svůj život.“

7. Kterou biblickou postavu nazý-
váme „praotec víry“?

8. Kolik máme v Novém zákoně 
evangelií?

9. Chyták (najdi chybu): První izra-
elský chrám postavil král David, 
který vynikal velkou moudrostí.

10. Vyjmenuj alespoň dva Ježíšovy 
zázraky.

11. Co obdržel Mojžíš od Boha na 
hoře Sinaj?

12. Chyták (najdi chybu): Ábel zabil 
na poli svého bratra Kaina.

13. Kdo řekl Marii větu: „Buď zdráva, 
milostiplná! Pán s tebou!“

14. Ve kterém městě se Ježíš narodil 
a ve kterém zemřel?

15. Které z následujících postav ne-
najdeme v Bibli?

a) Mojžíš  b) Mikuláš  

c) Anežka  d) Petr

16. Chyták (najdi chybu): Ježíš potkal 
na své křížové cestě Zachea, který 
se vracel z pole a pomohl Ježíši 
nést kříž.

17. Kolik apoštolů si Ježíš vyvolil, aby 
chodili s ním a učil je?

18. Chyták (najdi chybu): Jakub byl 
prodán svými bratry do otroctví 
v Egyptě.

19. Jak se jmenovalo město, kam 
putovali Izraelité do chrámu?

20. Kdo napsal nejvíce novozákon-
ních listů (dopisů)? 

a) evangelista Lukáš  

b) apoštol Pavel  

c) apoštol Jan

ZÁJEZDY DO 

MEĐUGORJE

V letošním roce se uskuteční 

zájezdy do Medjugorje v termínech

6.8. - 15.8.2020

4.9. - 13.9.2020 

Bližší informace na tel. čísle 

774 218 970.

Milí farníci, 

chtěla bych Vás opět po roce pozvat 
na Národní pochod pro život, který se 
koná 18.4.2020 v Praze. Kdo by měl 
zájem zúčastnit se a jet s námi jako 
skupinka z třinecké farnosti, ať se mi 
co nejrychleji ozve, ať už telefonicky 
nebo mailem. Budu objednávat sku-
pinové lístky na vlak a musím zařídit 
potřebné organizační věci. Neváhejte 
a pojeďte s námi podpořit ty nejmenší 
z nás a prožít krásný den. 

Silva

Kontakt: tel. 605325749,
 s.krezelokova@seznam.cz

Národní pochod
pro život

Kromě velké podzimní poutí o svátku 
sv. Václava organizujeme i jarní pouť, 
která se uskuteční v pátek 8. května 
2020 (státní svátek) v den svátku 
Panny Marie, Prostřednice všech 
milostí. Navštívíme poutní místo – 
kostel Panny Marie Sněžné v Pro-
vodově – Maleniskách. Dalším místem 
bude návštěva lázeňského města 
Luhačovice.

Cena poutního zájezdu: 500 Kč; dítě 
do 15 let 400 Kč. Cena zahrnuje 
dopravu a oběd.

Odjezd v 7:00 a předpokládaný 
návrat cca 18:00 hodin.

Zápis, platba a podrobnější in-
formace v neděli 8. března 2020 po 
všech dopoledních mších svatých 
v salce na faře.

Kivi

Jarní 
farní pouť

Kvíz 1  - BIBLE
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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

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020 v Třinci
Tříkrálová sbírka 2020 v Charitě 

Třinec je sečtena – výtěžek sbírky 
je 912 543 Kč! 

Výsledky:

Třinec – 577 269 Kč

Vendryně – 157 193 Kč

Bystřice a Nýdek – 126 738 Kč

Střítež – 27 211 Kč

Řeka a část Guty – 24 132 Kč

Výsledky Tříkrálové sbírky Charity 
Třinec lze sledovat na:

 www.trikralovasbirka.cz/vysledky/

65% vykoledované částky se vrací do 
Charit, které je vykoledovaly na 
realizaci jejich záměrů, 15% připadne 
na projekty Diecézní charity ostravsko-
opavské. Část výnosu koledování 
pomůže prostřednictvím Charity také 
lidem v tísni v zahraničí.

Když před dvaceti lety vyšli do ulic 
první dobrovolníci v pláštích a s ko-
runami na hlavách, nikdo netušil, že za 
dvě dekády se jejich počet rozroste na 
desetitisíce a  stará lidová tradice se 
promění v největší charitativní sbírku 
v Česku. Děkujeme dárcům za jejich 
štědrost! Dary, které jste v uplynulých 
dnech darovali do zapečetěných kasi-
ček, začnou brzy pomáhat potřebným. 

Charita Třinec vděčí za svoji obnovu 
právě Tříkrálové sbírce a několika 
odvážným lidem s vizí a smyslem pro 
poslání. Její příběh se začal psát 
v polovině roku 2007, kdy diecéze 
v Ostravě hledala lidi, kteří by byli 
schopni zorganizovat v Třinci Tří-
královou sbírku. Volba padla na 
manžele Martu a Ondřeje Bezecné, ke 
kterým se záhy dostala i výzva kromě 
sbírky zaktivizovat v Třinci také 
Charitu. Díky příznivé shodě okolností 
tak v lednu 2008 vznikla malinká 
kancelář s otevírací dobou jeden den 
v týdnu, která se zaměřuje na pomoc 
rodinám, jež se v domácím prostředí 
starají o své blízké, kteří už se ne-
dokážou kvůli věku nebo zdraví o sebe 
postarat sami. Na začátku bylo vše na 
bázi dobrovolnictví. Sehnali jsme ně-
kolik vyřazených lůžek z ostravské 
nemocnice, ty se pomalu začaly půj-
čovat do rodin. Všichni, kdo v orga-
nizaci pracovali, byli dobrovolníci. Pos-
tupem času se Charita Třinec přestě-
hovala do prostor bývalých garáží na 
ulici Lidické čp. 1272, kde působíme 

Děkujeme všem, kteří už přispěli na 

konto „Rekonstrukce Domeček“. 

Ke dni 25.1.2020 evidujeme částku 

434 753 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

dodnes. Od roku 2009 Charita Třinec 
začala kromě půjčovny kompenzačních 
pomůcek poskytovat registrovanou so-
ciální službu osobní asistence a začala 
přijímat první zaměstnance. 

Z Tříkrálové sbírky a jiných projektů 
byly postupně pořizovány nové po-
můcky, např. nejvíce žádané polohovací 
postele, matrace proti proleženinám, 
chodítka, koncentrátory kyslíku, trans-
portní zvedáky nebo schodolezy a při-
jímali jsme nové zaměstnance na pozice 
osobních asistentů. Postupně jsme 
rozvíjeli nové aktivity, začali jsme sbírat 
obnošené šatstvo a byl zřízen dob-
ročinný bazárek oblečení na Kamionce, 
ul. Přátelství, poskytujeme potřebným 
lidem materiální pomoc, realizujeme 
vzdělávací a rekvalifikační projekty na 
podporu osob pečujících a dlouhodobě 
nezaměstnaných, kteří mají potíže se 
zařazením na trhu práce.   

Díky dobré spolupráci s třineckým 
magistrátem, se starosty z okolních 
obcí, s místními malými i velkými 
organizacemi a hlavně díky dobro-
volníkům se může Charita Třinec stále 
rozvíjet a pokračovat v plnění svého 
základního poslání - pomáhat osobám, 
které mají sníženou soběstačnost z dů-
vodu věku, tělesného nebo zdravotního 
postižení, jejichž situace vyžaduje po-
moc jiné fyzické osoby, a to v jejich 
přirozeném prostředí.

Děkujeme všem dárcům, kteří do 
pokladniček přispěli, všem dobro-
volným koledníkům, kteří roznášeli po 
Třinci a v jejích městských částech, ve 

Vendryni, Bystřici, Řece i v části Guty, 
Stříteži i Smilovicích radostnou vánoční 
zvěst a přání všeho dobrého do roku 
2020. 

Děkujeme také všem ostatním, kteří 
se letos na sbírce podíleli - zvláštní 
poděkování patří koordinátorům sbírky 
v jednotlivých obcích za velké nasazení 
a také za čas, který museli věnovat, aby 
sbírka byla úspěšná. Děkujeme kněžím 
za spolupráci při propagaci této sbírky 
a pracovníkům jednotlivých úřadů, kde 
probíhalo zapečetění a rozpečetění po-
kladniček. A nesmíme zapomenout zmí-
nit třinecké hokejisty A týmu za jejich 
krásné přijetí a velké dary.

Ještě jednou děkujeme všem, kteří 
pomáhali a dárcům za jejich štědrost. 

za Charitu Třinec, Monika Byrtusová
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vyjde 1.3.2020.

Příspěvky můžete zasílat

do 18.2.2020.

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.

5. neděle v mezidobí (9.2.) 

1. čtení: Iz 58,7-10; 2. čtení: 1 Kor 2,1-
5; Evangelium: Mt 5,13-16

Žalm odp.: Spravedlivý září v temno-
tách jako světlo.

ref.: Wschodzi w ciemnościach jak 
światło dla prawych.

6. neděle v mezidobí ( 16.2.)

1. čtení: Sir 15,16-21; 2. čtení: 1 Kor 
2,6-10;  Evangelium: Mt 5,17-37

Žalm odp.: Blaze těm, kdo kráčejí v zá-
koně Hospodinově.

ref.: Błogosławieni szukający Boga.

7. neděle v mezidobí (23.2.)

1. čtení: Lv 19,1-2.17-18; 2. čtení: 
1 Kor 3,16-23; Evangelium: Mt 5,38-48

Žalm odp.: Hospodin je milosrdný a mi-
lostivý.

ref.: Pan jest łaskawy pełen miło-
sierdzia.

1. neděle postní (1.3.)

1. čtení: Gn 2,7-9; 3,1-7; 2. čtení: Řím 
5,12-19; Evangelium: Mt 4,1-11

Žalm odp.: Smiluj se, Pane, neboť 
jsme zhřešili.

ref.: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy 
grzeszni.

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

§Neděle 9.2.2020 – 5. neděle v me-
zidobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

§Neděle 16.2.2020 – 6. neděle v me-
zidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 
a 17.00 česky.

§Sobota 22.2.2020 – svátek Stolce 
svatého apoštola Petra.

§Neděle 23.2.2020 – 7. neděle v me-
zidobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

§Středa 26.2.2020 – Popeleční středa 
– den přísného postu.

§Neděle 1.3.2020 – 1. neděle postní; 
6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 
česky.

§Pobožnost Křížové cesty v postní 
době se koná vždy v pátek v 16.30 
a v neděle v 16.15 v tom jazy-
ce, v jakém je sloužena nedělní 
večerní mše svatá.

§Pobožnost „Gorzkie Żale czyli 
Rozpamiętywanie Męki Pańskiej“ 
zpíváme každou postní neděli po mši 
svaté v 8.00 hodin.

§Každou neděli (vyjma dobu postní) 
půl hodiny před večerní mší svatou je 
adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní 
a svátostné požehnání.

§Poslední neděli v měsíci – Mariánské 
večeřadlo. 

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

§V průběhu týdne mše svaté začínají 
v 6.35 a 17.00 hodin. V pondělí 
a středu – ranní česky, večerní 
polsky. V úterý, čtvrtek, sobotu – 
ranní polsky, večerní česky. V pátek 
je večerní mše svatá v jazyce, 
v jakém je rozjímána pobožnost 
Křížové cesty, ranní mše svatá je pak 
v jazyce opačném. 

§Každý čtvrtek po večerní mši svaté je 
adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní 
do 19.00 hodin.

Nedělní liturgie
v únoru

Pořad bohoslužeb v únoru

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Apoštolát modlitby
únor 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.

Všeobecný úmysl:

Naslouchat volání uprchlíků.

Modleme se, abychom slyšeli a bra-
li vážně naléhavé volání migrantů, 
našich sester a bratří, kteří upadli do 
rukou bezohledných převaděčů.

Národní úmysl:

Za lékaře a zdravotníky – ať na pří-
mluvu sv. Anežky ani v nejslo-
žitějších situacích nepodléhají poku-
šení rozhodovat o životě a smrti. 

Svatý Františku Xaverský, oroduj 
za nás!

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

§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 a pátků v postní době je výstav 
Nejsvětější Svátosti Oltářní s mod-
litbou Korunky k Božímu Milosr-
denství.

§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.


