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Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, 
któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela.

Łuk 2, 29-32

Moje oczy ujrzały 
Twoje zbawienie
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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

Svátek Stolce sv. Petra 
Církev si dne 22. února připomíná 

svátek Stolce sv. Petra, prvního mezi 
apoštoly a prvního římského biskupa, 
tedy také prvního papeže. Jeho ka-
tedra – biskupský stolec – je dodnes 
uchovávána v Římě a tvoří součást 
oltáře ve vatikánské bazilice. 

Nejstarší zmínky o oslavě dne, kdy 
podle tradice apoštol Petr usedl na 
biskupský stolec v městě Římě, se 
datují do 4. století. Slavnost probíhala 
18. ledna v Priscilliných katakombách, 
o kterých starobylé doklady mluví jako 
o místě, "kde svatý Petr seděl nejprve" 
(ubi prius sedit sanctus Petrus). Zde 
se ve starověku uctívala katedra, tedy 
starobylý dřevěný stolec, na kterém 
římský biskup uděloval novokřtěncům 
svátost biřmování. Katedra se však 
nedochovala a byla pravděpodobně 
zničena při nájezdech barbarů v 5. sto-
letí.

Druhým datem, spojeným s Petro-
vým biskupským úřadem, je 22. únor. 
Tradice jej uvádí jako den, kdy Petr 
u Césareje Filipovy vyznal Ježíše jako 
Božího Syna a jako Petr – Skála byl 
ustanoven "základem církve" (srov. 

Mt 16,13-19). Římská církev tento svá-

tek slavila v bazilice nad apoštolovým 

hrobem, tedy na místě dnešní vati-

kánské baziliky. I zde byla uchovávána 

a uctívána katedra, používaná Petrem 

při křestních a biřmovacích obřadech. 

Historikové se domnívají, že datum 

22. února odkazuje k posvěcení kře-

sťanského bohoslužebného prostoru 

v samotném městě Římě, neboť Pris-

cilliny katakomby byly od tehdejšího 

města vzdálené. Později, v 9. století, 

byl tento svátek spojován s Petrovým 

úřadem biskupa v Antiochii. Po litur-

gické reformě II. vatikánského koncilu 

bylo lednové datum z kalendáře 

odstraněno a svátkem, připomína-

jícím základy papežství, se stal 

22. únor.

Původní katedra, tedy stolec apo-

štola Petra z vatikánské baziliky, byla 

na přání papeže Alexandra VII. (1655-

1667) zahrnuta do architektury oltáře 

v závěru baziliky a umístěna do 

bronzové schrány, podpírané sochami 

čtyř učitelů církve – Ambrože, Au-

gustina, Atanáše a Jana Zlatoústého, 

které zhotovil sochař Gian Lorenzo 

Bernini. V roce 1867, u příležitosti 
oslav 1800. výročí mučednické smrti 
apoštolů Petra a Pavla, byla katedra 
na čas ze schrány vyjmuta a vystavena 
k veřejné úctě; z této doby pochází 
i přiložená fotografie.

Úřad papežství byl podle učení 
katolické církve svěřen apoštolu 
Petrovi. Kromě výše zmíněného úryv-
ku z evangelia sv. Matouše, kde Ježíš 
Petrovi svěřuje "klíče od nebeského 
království", to dokládá i závěr Janova 
evangelia, kde se Kristus třikrát ptá 
Petra, zda ho miluje, a třikrát mu říká: 
"Pas moje ovce" (srov. Jan 21,15-19). 
Petr také stojí v seznamech apoštolů 
vždy na prvním místě. Katechismus 
katolické církve (č. 880) proto říká: 
"Kristus ustanovil Dvanáct 'jako sbor 
nebo stálou skupinu, které dal do čela 
Petra, vyvoleného z nich samých'. 
'Jako z rozhodnutí Pána svatý Petr 
a ostatní apoštolové tvoří jeden apo-
štolský sbor, právě tak jsou odpo-
vídajícím způsobem mezi sebou 
spojeni římský biskup, Petrův nástup-
ce, a biskupové, nástupci apoštolů.'"

převzato z www.cirkev.cz

Ohlédnutí se a nový začátek v roce 2023
Od dubna roku 2012 sídlila Poradna 

pro vztahy a rodinu na ulici Přátelství 
1009 v Třinci, v pronajatých pro-
storách Charity Třinec. Vlastníkem 
budovy bylo a je Město Třinec. Nájem 
byl vykompenzován činnosti paní 
Libuše Pavlíkové, a to pastorací v za-
řízení seniorů v Domově sv. Josefa 
v Ropici a na sociálních lůžkách 
v nemocnici Třinec.

Rok 2022 byl pro poradnu plný 
zvratů, výzev, ale i milých, toužebně 
očekávaných změn.

Veškeré změny se odehrály v druhé 
polovině roku. První velkou, kladnou 
a dlouho očekávanou událostí byl 
příslib posily, tudíž nástup nové ko-
legyně. Ta se do chodu poradny 
pomalu zapojovala už od června, ale 
oficiálně byla do pracovního poměru 
přijata v prosinci.

Společně jsme měly v plánu zútulnit 
a dát nový kabátek stávajícím pro-
storům. Vše se vyvíjelo k naší radosti! 

Jednoho dne však přišla informace, že 
ve stávajících prostorách nadále zůstat 
nemůžeme. Tuto informaci potvrdila 
i výpověď.

Takže naše těšení se obrátilo v hle-
dání nových prostor, kde bychom 
mohly mít své zázemí, jak pro vy-
konávání administrativy, plánování či 
chystání se na přednášky, kurzy a akce 
pro širokou veřejnost, tak i pro 
individuální poradenství.

Po strastech spojených s hledáním 
a běháním se nám konečně podařilo 
najít ty pravé prostory pro naši práci. 
Od 1.3.2023 se na Vás tedy těšíme na 
nové adrese!

Držte nám, prosím pěsti, ať všechno 
papírování a zařizování vyjde! V příš-
tím vydání Vám napíšeme, kde sídlí-
me, co je náplní naší práce a co pro 
Vás v roce 2023 připravujeme.

Z akcí, které poběží v nejbližší době 
Vás zveme na:

● Kurz efektivního rodičovství 

(začátek 28.2.2023)

Bazárek dětského oblečení 

(16.-18.3.2023)

Těší se na Vás:

Libuše Pavlíková – pastorační asis-
tent, lektorka programu Škola osob-
ního života (ŠOŽ), PPR

Bc. Lucie Lysková – lektorka pro-
gramu ŠOŽ, instruktor STM PPR, 
koordinátor programů CPR a příprav 
na manželství

Kontaktní údaje:

Centrum pro rodinu (CPR), 
pobočka Třinec

Poradna pro vztahy a rodinu

Tel.: 558 989 972, 
mobil: 605 410 705

E-mail: lpavlikova@prorodiny.cz, 
llyskova@prorodiny.cz

●
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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! 

Nebojte se být odvážní!
Otec Jakub Dominik Štefík je ředi-

telem Diecézního centra pro mládež a ta-
ké Diecézního střediska mládeže, které 
nalezlo své útočiště v objektu fary ve 
Staré Vsi nad Ondřejnicí poblíž Ostravy. 
Stalo se tak 1. září 1997 a od tohoto dne 
slouží fara a kostel nejen místním far-
níkům, ale také mládeži, která sem 
přijíždí z celé diecéze. Mladí lidé zde 
zakoušejí duchovní, herní, společenský 
program. Mohou také přijet na pobyt na 
den či dva a zakusit společenství mla-
dých lidí. Pro účely Diecézního střediska 
mládeže byl také pořízen známý vagón 
(jménem Anežka), který se nachází v pro-
storách farní zahrady a který je využíván 
především jako ubytovna.

Otec Jakub si našel čas na rozhovor 
pro náš farní časopis a velmi ochotně 
zodpověděl na několik otázek: 

Otče Jakube, Vy pocházíte z Nového 
Jičína, takže prakticky z našeho re-
gionu. Jaká byla Vaše cesta ke kněžství?  

Ano, pocházím z malebného lašského 
městečka s bohatou historií a německo-
českou minulostí. I má rodina se při-
stěhovala do tohoto města, a rád říká-
vám, že mám evropské kořeny, protože 
najdu větve našeho rodu v Polsku, na 
Slovensku, v Anglii, v Chorvatsku atd. 
Víru nám ale vštěpovala především 
babička, která pocházela z Valašska. 
Jako malý kluk jsem ministroval v naší 
farnosti, sem tam přišly myšlenky na 
kněžství, ale byl jsem obyčejný kluk, 
takže těch zájmů bylo mnoho. Zvítězilo 
nadšení pro historii, a tak jsem po 
gymnáziu šel studovat do Brna. Tehdy se 
ale kdesi v nitru ozval Boží hlas ke službě 
a já mu nemohl dát negativní odpověď, 
nebo dělat, že jej neslyším. A tak jsem 
nastoupil do kněžského semináře. Mé 
kněžství není žádný blesk z nebe, ale 
myslím, že je to zásluha modliteb mnoha 
lidí, svědectví kněží, které jsem potkal, 
a společenství mladých v mé farnosti.

Letos uplyne 10 let od Vašeho 
kněžského svěcení. Primiční mši svatou 
jste slavil v Novém Jičíně 6. 7. 2013 
a Vaše první působiště bylo v Ostravě 
Zábřehu. Splnily se Vaše představy 
o kněžské službě, a co Vás za těch 10 let 
překvapilo, ať už pozitivně nebo ne-
gativně? 

Těžko říct, zda se představy splnily… 
stále se něco nového učím, stále mě 
(kněžský) život dokáže pěkně překvapit, 
stále je něco nového, co mě oslovuje 
a naplňuje. Jistě, že člověk má spoustu 
idealizovaných představ o svém povolání 
a budoucím životě, ale to k mládí patří 
a bez tohoto nadšení bychom toho moc 
neudělali. Měl jsem možnost být ve velké 

městské farnosti, v malé tradiční far-
nosti a teď na středisku mládeže. A z kaž-
dého místa si odnáším krásné momenty, 
těžké chvíle, osobní přátelství, a přede-
vším zkušenost do další práce. A co mě 
překvapilo? Asi že těch 10 let strašně 
rychle uteklo. 

Nyní jste ředitelem Diecézního centra 
i střediska pro mládež. Chtěl jste se od 
začátku kněžské služby věnovat mládeži 
nebo toto směřování bylo něčím ovliv-
něno? 

Asi ne, myslím, že nikdo z novokněží 
nepřemýšlí tak, že by si řekl, budu pra-
covat jen s mládeží, nebo s dětmi, nebo 
s rodinami… Je jasné, že mladí kněží 
jsou blíže dětem a mládeži, a tak často 
dostávají úkoly spjaté s vedením spo-
lečenství a výukou náboženství. Tak 
jsem to měl i já a postupně se k tomu 
přidávaly další služby v církvi – kaplan 
pro mládež v ostravském děkanátu 
a kaplan pro ministranty pro celou 
diecézi. To, že nyní působím jako ředitel 
na centru a středisku, je ovlivněno o. bis-
kupem Martinem, který mě do Staré Vsi 
poslal.

Je hezké, když jsou v kostele celé 
rodiny s dětmi, ať velkými či malými. 
Děti ale jen těžko zvládají dlouhá 
kázání, kterým nerozumí a ruší ostatní. 
Jaký je Váš názor na tzv. „dětské mše“? 
Já osobně si myslím, že ve farnostech, 
kde je během neděle více mší, může být 

dětská mše dobrým řešením pro 
všechny.

Je to takový tradiční boj ve farnostech. 
Starší farníci to chtějí tak, mladí tak, 
rodiny zase jinak a pan farář, ať rozhod-
ne na jednu či druhou stranu, to nebude 
mít lehké. Já osobně si myslím, že je 
důležité spolu hovořit o možnostech 
účasti dětí na mši svaté. Je-li ve farnosti 
slouženo více mší sv. v neděli, tak se jistě 
dá domluvit, že by jedna mohla být pro 
rodiny s dětmi. Znám také farnosti, kde 
se dětská bohoslužba koná v jiný den 
v týdnu, např. v pátek. Důležité ale také 
je vést děti k vědomí, že jsou na mši 
svaté, a ne doma u televize, nebo někde 
na výletě či v restauraci. Věřím, že to 
není pro rodiče jednoduché, ale vím, že 
se to dá zvládnout. V bývalé farnosti 
jsem míval tzv. velkou mši sv. pro rodiny 
s dětmi, kde jsem se snažil udělat kázání 
vhodné pro děti, ale i pro dospělé (to 
nesmí chybět). V současné farnosti má-
me pouze jednu mši svatou, a tak se 
snažíme jednou za měsíc mít promluvu 
pro děti.

Mladí lidé jsou budoucností církve a je 
důležité jim umět naslouchat a snažit se 
jim porozumět. Velice mě mrzí, když 
vidím, kolik mladých lidí proplouvá od 
křtu, prvního svatého přijímání, „odse-
zených“ bohoslužeb k biřmování, nedo-
kážou otevřít svá srdce a zakusit Boží 

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

Pokračování na str. 4
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dokončení ze str. 3

láskyplný dotyk. Jak by měla podle Vás 
vypadat příprava ke svátostem, aby 
v dětech a mladých lidech nezůstaly jen 
poučky z katechismu?

Čím déle jsem knězem, tím více vidím 
důležitost rodiny a předávání víry v ro-
dině. Žitá víra v rodinném společenství 
je obrovsky důležitý základní kámen pro 
mladé lidi. Vidět otce či matku, jak se 
modlí, jak chodí ke svátostem, jak se 
snaží žít víru ve svém pracovním a do-
mácím prostředí, jak o své víře hovoří 
s druhými i svými dětmi, je pro mladé 
lidi nezapomenutelné a inspirující. Není-
li v rodině základ, je to pak velice složité. 
Následně vidím jako důležité mít partu 
věřících kamarádů, ať už ve škole, či ve 
farnosti a společně prožívat víru ve všech 
rozměrech života mladých. Jistě je dů-
ležité znát základy katolické víry, proto 
je nezbytnou součástí výuka náboženství 
či katecheze před udělením svátostí. 
A v neposlední řadě je to také poctivý 
život s Bohem, tak jak žijeme s druhými 
lidmi. Ohledně příprav neexistuje nej-
lepší forma a způsob – v minulosti něco 
fungovalo, ale v současnosti už je to troš-
ku zase posunuté, takže se stále musí 
inovovat.

Myslím si, že mladí lidé potřebují vě-
dět, že i oni, každý z nich je v církvi 
důležitý. Že někoho zajímají jeho názory 
a má šanci něco změnit. V této sou-
vislosti se chci zeptat na synodální 
proces, který vlastně určitým způsobem 
finišuje a jedním z výstupů by měla 
větší otevřenost a schopnost komuni-
kace uvnitř církve. Jak probíhala syno-
da u vás a v čem vidíte její přínos? 

Tato otázka je pro mě složitá, protože 
jsem do loňského léta působil v jiné 
farnosti, kde o synodu nebyl zájem spo-
lečně diskutovat, a teď jsem ve farnosti, 
kde synoda určitým způsobem proběhla, 
ale beze mne a znám pouze jednoduché 
výstupy. Ale jak vnímám odevšad, nej-
větším plodem synody je komunikace – 
lidé začali mezi sebou hovořit o víře, 
o životě ve farním společenství, o předá-
vání víry, o misijním úkolu všech vě-
řících atp. A tak by to mělo být, jsou věci 
neměnné, na nichž stojí naše víra, a jsou 
věci, které je dobré prodiskutovat a hle-
dat společné řešení. Podaří-li se nám 
vzájemně spolu mluvit a naslouchat si, 
pak věřím, že Církev znovu objeví svou 
vnitřní sílu, kterou může obohacovat 
tento svět.

Nedávno sedm farností děkanátu 
Frýdek přivítalo ostatky bl. Carla 
Acutise. Byla to krásná příležitost mo-
dlitby, v některých farnostech proběhly 
adorace, hodně mladých lidí přišlo 
prosit svého vrstevníka o přímluvu, něk-
de se bohužel o návštěvě ostatků ani 

moc nevědělo, což je velká škoda. Ale 
právě tento „obyčejný“ chlapec, amatér-
ský programátor, může být vzorem pro 
mládež, jak využít i nové technologie ke 
vzdělávání a možná i k evangelizaci. 
Myslíte si, že mladí lidé potřebují takové 
vzory? 

Jednoznačně, a nejen mladí. Všichni 
potřebujeme inspiraci a motivaci k dob-
rému a lepšímu způsobu života. Vidíme 
to v běžném životě, kde obdivujeme 
různé hvězdy společnosti – herce, spor-
tovce, umělce, vědce, politiky, … Máme-
li nějaký vzor, pak se jej snažíme 
napodobovat. Pro mladé lidi jsou příkla-
dy nesmírně důležité k orientaci jejich 
života. A jsou-li to také lidé věřící, pak 
o to více potřebují svaté vzory. Podí-
váme-li se do historie Církve, najdeme 
obrovskou řadu mladých lidí, kteří jsou 
inspirativní pro život mládeže. Mě jako 
mladého oslovil život sv. Dominika Sa-
via, kterého jsem si nakonec vybral za 
biřmovacího patrona, a pro kněžský ži-
vot mě stále oslovuje postava papeže sv. 
Jana XXIII. Minulé století je přebohaté 
na mladé svaté, stačí jen zabrouzdat na 
internetu a najít si jejich životní příběh.

Diecézní středisko pro mládež nabízí 
mnoho aktivit. Čeho by se třinecká mlá-
dež mohla zúčastnit a jsou nějaké akce 
i o prázdninách? 

Vlajkovou lodí Diecézního centra 
a střediska je dvouletý kurz animátorů, 
kde se mladí lidé, většinou aktivní ve 
farnosti, snaží prohloubit svůj duchovní 
život, poznat sebe sama a také druhé 
a naučit se s druhými spolupracovat. 
Pořádáme také jednorázové akce, na kte-
ré se může kdokoli přihlásit – filmový 
víkend, silvestr, animátorská školka atd. 
Nabízíme také pobytové víkendy pro 
biřmovance, společenství mládeže či 
teambuildingy nejen pro školy. O prázd-
ninách pořádáme dva tábory přímo na 
středisku ve Staré Vsi, jeden pro děti 
a druhý pro teenagery. Pro starší, kteří 
spolu nějaký pátek chodí a přemýšlejí 
o svatbě, ve spolupráci s Centrem pro 
rodinu pořádáme Školu partnerství. Vše 
je možné sledovat na našich webových 
stránkách, Facebooku i Instagramu.

Co byste na závěr vzkázal zejména 
mládeži naší farnosti? Máte pro ni ně-
jakou radu, jak hledat a nalézat? 

Radu ani ne, vím, že mladí lidé nemají 
rádi, když jim někdo dává rady a poučuje 
(ani já jsem to neměl rád). Ale rád bych 
mladé povzbudil: „Nebojte se být odváž-
ní!“ Tato společnost potřebuje odvážné 
lidi, co se nebojí, co dokáží být nadšení 
pro jakoukoli věc, co žijí svůj život na-
plno, co se ptají a hledají odpovědi, co 
vnímají potřeby druhých lidí, co se ne-
bojí žít s Bohem, i když je to náročné, 
a ještě dokáží o tom svědčit druhým, 

a tak je přivádět k Němu blíž. Nebát se 
být odvážný, nebát se žít s Bohem, nebát 
se žít ve společnosti, nebát se dělat náš 
svět krásnější a milejší. Všem vyprošuji 
Boží požehnání a mocnou přímluvu ne-
beské Matky!

Otče Jakube z celého srdce děkuji za 
Váš čas, za ochotu a krásná slova. Věřím, 
že budou povzbuzením nejen pro mlá-
dež, ale i pro nás dříve narozené. Ať Vám 
Pán žehná. 

Rozhovor připravila Hana Worková

S láskou 
má svět naději
22. ročník Vánočního stromu řím-

skokatolické farnosti Třinec

Senioři Domova Sosna Vám upřím-
ně a z celého srdce děkují za dárečky 
k Vánocům. Moc si cení toho, že i na ty 
v pokročilém věku, ve stádiu podzimu 
života, na ně někdo myslí, či si vzpo-
mene.

Pár poděkování přímo od seniorů:

Ráda bych ocenila, že pamatujete 
na seniory, moc děkuji. 

Marta Franková

Děkuji, bylo to moc hezké, to jsem 
nečekala. 

Emilie Czudková

Děkuji za balíček, byly tam výborné 
věci, které mi pomohly. 

Helena Koloničná

Byla jsem moc překvapená a vážím 
si toho. 

Drahoslava Poločková

Děkuji za dárečky a přeji dárcům 
štěstí a zdraví. 

Marta Rykalová

Děkuji, mile mne dárečky potěšily. 

Emilie Vavrysová

Dárečky mi udělaly radost, moc 
děkuji. 

Elsa Sikorová

Byl to hezký pocit, že si na nás lidé 
vzpomněli, děkuji. 

Zlatislava Kahánková

Pochutnala jsem si na sladkostech, 
děkuji hodným lidem.  

Sonja Mojžíšová
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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

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

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.

Technické okénko: 
nová cesta ke kostelu, faře a hřbitovu

V loňském zářijovém čísle našeho 
farního časopisu jsem se zabýval tehdy 
ještě nedokončenou novou cestou ke 
kostelu, faře a městskému hřbitovu. 
Mezi jinými jsem v podzimním článku 
napsal, že na hodnocení díla je ještě 
brzy a že až po uvedení do provozu 
budeme moci říct, co si myslíme 
o výsledku celého snažení třineckého 
magistrátu. Samozřejmě, každý asi 
vidí výsledný efekt po svém, což je 
v pořádku. Jak se říká, co člověk, to 
názor. A jak to vidím já? Dovolím si 
tímto prezentovat svoje hodnocení 
„nové Hřbitovní“, jelikož tato cesta 
nás, třinecké farníky, zajímá z prak-
tických důvodů nejvíce. Nejdříve 
plusy, pozitiva nového provedení. 
Určitě se zásadně zlepšil výhled při 
výjezdu na Kaštanovou, což má za 
následek, že toto nové řešení je 
mnohem bezpečnější. Je dobrý výhled 
doleva i doprava. Každý, kdo vyjíždí 
na hlavní cestu, má dobrý rozhled, 
takže tento aspekt hodnotím kladně 
jako velký přínos. Dalším plusem je 
i to, že mírně přibylo vydlážděných 
parkovacích míst v okolí kostela. Nyní 
se pokusím nastínit možná negativa, 
možné problémy. Určitě jsme se moc 

neposunuli k lepšímu ohledně sjízd-
nosti cesty do kopce, směrem ke 
kostelu v zimě, pokud nasněží. Už 
v prosinci jsme mohli zakusit, že první 
část cesty ke kostelu bez odplužení či 
bez posolení nebo posypu je nad síly 
mnoha aut. Jednoduše i ponovu je to 
trochu moc do kopce a bez rychlé 
a pořádné zimní údržby ke kostelu 
dojedeme s problémy nebo vůbec. 
Například už během dovozu stromků 
do kostela se vyskytl problém. Autu 
začaly na čerstvém sněhu prokluzovat 
kola a muselo se podsypávat do-
neseným štěrkem, což na moment 
zastavilo provoz na Kaštanové ulici. 
Vím, že nové konečné výškové řešení 
cesty je vzhledem k nehluboko po-
loženým inženýrským stavbám ve 
finále jediným možným. Zvolené 
konečné řešení ale pro nás důvodem 
jásat není. Snad se při cestě dolů po 
sněhu či ledu nikomu z nás nepromění 
auto na saně a nesklouzne na Kaš-
tanovou. Ostrůvek pro chodce je 
kapitolou samou pro sebe. Nejprve 
tam nebyl, pak si nejspíš nějaký 
odborník na dopravní nebo stavební 
předpisy všimnul, že šířka vjezdu je 
větší než x metrů a ostrůvek tam byl 

dodatečně postaven - předpis je 

předpis. Nový ostrůvek už byl trak-

torem během plužení trochu „zbrou-

šen“. Celá cesta, obsahující na ne 

zrovna širokém úseku dvě zatáčky, 

bude vyžadovat při obousměrném 

provozu vyšší soustředění a pozornost, 

abychom se úspěšně minuli s pro-

tijedoucím autem. Nakonec otázka 

chodníku. Nelze říct, že chodník není. 

Pokud někdo jde pěšky ke kostelu od 

Emera, má možnost jít po chodníku až 

ke kostelu. Lidé jsou ale lidé a někteří 

mají tendenci jít co nejkratší cestou, 

chtějí ušetřit možná 20 metrů, možná 

30 metrů chůze, a tak jdou po asfal-

tové cestě. S ohledem na její nepříliš 

velkou šířku to považuji za nebez-

pečné, mohou nechtěně vejít autu do 

cesty. Nechci pomyslet na to, co by se 

mohlo přihodit, kdyby na asfaltu byl 

sníh nebo led, shora od kostela by jelo 

auto a zdola by šli naproti cestu si 

zkracující chodci. Takže sečteno 

a podtrženo: nezbývá, než si na nový 

vjezd ke kostelu i s jeho novými prvky 

zvyknout. 

Marian Kozok

Pozvánka na jarní farní pouť (dvoudenní)
Milí spolufarníci,

připravujeme pro vás jarní farní 
pouť na 7. a 8. 5. 2023 (neděle, 
pondělí), kdy navštívíme klášter Hora 
Matky Boží v Králíkách a kostel 
Nanebevzetí Panny Marie v Neratově. 
V neděli plánujeme odjezd v 7:50 
hodin z autobusového stanoviště 
v Třinci. První zastávka nás zavede do 
Staré Vody u Libavé, obce, ze které 
zůstal jen kostel zasvěcený sv. Jakubu 
Většímu a sv. Anně. Tady si v Krá-
lovské studánce budeme mít možnost 
načerpat „zázračnou“ vodu. V poutním 
kostele se dozvíme něco z historie. 
Odtud již pojedeme do Králíků, kde po 
ubytování v poutním domě budeme 
slavit mši svatou v kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie. V klášterním 
komplexu Hory Matky Boží pak 
strávíme čas večera – duchovní, po-

znávací a také tam máme zajištěnou 
večeři. V pondělí o svátku Panny 
Marie Prostřednice všech milostí se 
s poutním místem po mši svaté 
a snídani rozloučíme a pojedeme do 
Neratova. Zdejší poutní kostel Na-
nebevzetí Panny Marie, je znám svou 
prosklenou střechou. Zde se sezná-
míme s jeho historií a okolím a pak je 
naplánován volný čas k individuál-
nímu prožitku, který nabízí tato této 
malebná lokace. Čas je možno rozdělit 
mezi soukromé modlitby, adoraci, 
podpořit místní komunitní centrum 
nákupem v jejich obchůdku, posilnit 
se v hospůdce nebo bistru s možností 
nákupu piva z místního pivovaru. 
I zde je možnost nabrat si zdejší 
pramenitou vodu. Předpokládaný 
návrat do Třince je asi v 18:00 hodin.

Cena je stanovena na 1.800 Kč, za-

hrnuje dopravu a ubytování, večeři 

a snídani v poutním domě, dar pro 

kostel ve Staré Vodě, prohlídku kláš-

tera v Králíkách. O ceně rozhoduje 

výběr ubytování dle kategorie, je 

možno ji snížit na 1.500 Kč. U dětí se 

ještě cena sníží za stravu. Zaplacená 

záloha je závazná a nevratná. Pokoje 

se musí rezervovat s předstihem, 

očekává se velký zájem věřících o uby-

tování, je to prodloužený víkend. Zápis 

již proběhl, ale možná se uvolní ještě 

nějaká místa, takže se v případě zájmu 

hlaste telefonicky na čísle 605 302 

634. Sledujte, kdo máte možnost, 

webové stránky naší farnosti, budou 

zde zveřejněny aktuální informace.

Na cestu s námi vyjdi, Pane.

Kivi
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Připravila Veronika Mrózková

CO ŘEKL SIMEON 
Když bylo Ježíšovi asi 40 dní, přinesli ho Josef s Marií podle Mojžíšova 

zákona do Jeruzaléma, aby za něj poděkovali Hospodinu. Byli tam také 
stařec Simeon a prorokyně Anna. Simeon mohl na vlastní oči vidět 
Mesiáše a chválil za to Boha. Řekl, že Ježíš je ... (dokončení v tajence.)

Návod k luštění: 

Poslední písmeno prvního slova je zároveň prvním písmenem slova 
následujícího. Tajenku pak přečteš v šedých políčkách. Začni vlevo 
nahoře u písmene „S“ a postupuj ve směru hodinových ručiček. 

1 – 2 noční pták 

2 – 3 Boží posel

3 – 4 vzdušný dopravní prostředek 

4 – 5 oháňka zvířat 

5 – 6 horní stěna v místnosti 

6 – 7 pták s krásným ocasem 

7 – 8 nástroj k ručnímu pohánění loďky

8 – 9 co chrání sešit před ušpiněním a pomačkáním 

9 – 10 malomocenství 

10 – 11 vozidlo na 4 kolech

11 – 12 boty obecně 

12 – 13 na všech místech (příslovce) 

13 – 14 ozvěna 

14 – 15 prosklený otvor ve zdi 

15 – 16 chyba 

16 – 17 babička sv. Václava 

17 – 18 první člověk v Bibli 

18 – 1 znaménko odečítání v matematice

Tajenka:

Postní test (NEJEN) pro děti
1. Kdy letos začíná postní doba
a) 22.3. 
b) 1.3.
c) 22.2. 
d) 24.12.
 
2. Postních nedělí máme celkem: 
a) 4;
b) 6; 
c) 9; 
d) 12.

3. Hlavní náplní postní doby má 
být: 

a) horlivá evangelizace nevěřících; 
b) obzvláštní mlčenlivost;
c) odepření si všech radostí;     
d) půst, modlitba a almužna.
 
4. Při udílení popelce kněz říká: 
a) Jdi a už nehřeš;
b) Pamatuj, že jsi prach a v prach se 

navrátíš;
c) Pomni, abys den sváteční světil;
d) Čiňte pokání a věřte evangeliu.

5. Při mších sv. v postní době je 

pozornost zaměřena na:
a) utrpení Pána Ježíše;
b) témata týkající se smrti a věčného 

života;
c) obrácení a pokání a v závěru postní 

doby též na utrpení Pána Ježíše;
d) eucharistii.
 
6. Zpěv Gloria (Sláva na 

výsostech Bohu) do mší sv. 
v postní době:

a) nepatří vůbec;
b) patří; 
c) patří s výjimkou nedělí;
d) patří s výjimkou svátků a slavností.

7. Květná neděle je:
a) první nedělí v měsíci květnu;
b) 6. neděle postní;
c) 7. neděle postní; 
d) 1. neděle velikonoční s květinovým 

průvodem.

8. Dny přísného postu jsou:
a) Popeleční středa a Velký pátek;

b) Zelený čtvrtek a Velký pátek;
c) všechny postní neděle;
d) všechny dny posledního postního 

týdne.

9. Který den neslavíme mši 
svatou, ale konáme jinou 
bohoslužbu?

a) na Popeleční středu;
b) na Zelený čtvrtek; 
c) na Velký pátek;
d) takový den není.

10. Pašije v Písmu sv. najdeme:
a) v evangeliích;
b) pouze v Janově evangeliu;
c) v 1. knize Mojžíšově;
d) v listu sv. apoštola Pavla Římanům.

Pomůcka: U jedné otázky jsou 
výjimečně správné 2 odpovědi. 
Správné odpovědi najdete na poslední 
straně.
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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!

Farní schola

Únor je pro křesťany obdobím 
masopustu (ostatky, fašank, karneval), 
kdy vrcholí slavnostní doba mezi 
Vánocemi a dobou postní. Začíná po 
svátcích Tří králů (6. ledna) a končí 
Popeleční středou. Konec tohoto 
období oslav, zábav, plesů, průvodů 
masek je závislý na datu Velikonoc, 
pohybuje se mezi polovinou února 
a počátkem března, letos připadne na 
22. února.

Masopustní zvyky mají zřejmě pů-
vod v předkřesťanských oslavách 
konce zimy. V původním smyslu jde 
o „opuštění masa“ (carne levare – 
italsky dát pryč maso), po hodování 
a svatbách, i zabíjačkách přichází doba 
postní, nebo tako svatopostní, zvaná 
také „velký půst“, latinsky „Quadra-
gesima“. V západním křesťanství je 
tento půst přípravou na Velikonoce 
začínající „Popeleční středou“ a trvá 
40 dní (kromě nedělí). Netýká se 
pouze zdržení se jídla a abstinence, ale 
může zahrnovat i jiné bohulibé činy – 
dobré skutky, almužnu. Účelem postu 
je soustředění se věřícího na osobní 
duchovní růst v rámci přípravy na 
největší křesťanský svátek roku – 
Velikonoce. Zároveň má probouzet 
větší citlivost vůči ostatním lidem. Už 
v Izajášově proroctví jsou za pravý 
půst považovány projevy spravedlnosti 
a milosrdenství.

Popeleční středa je jedním ze dvou 
dnů přísného půstu (druhý je Velký 
pátek) a připomínkou pomíjivosti 
pozemského života. Znamenání po-
pelem, tzv. „popelec“, doprovází 
udělovatel slovy: „Čiňte pokání a věřte 
evangeliu“ nebo „Pamatuj, že jsi prach 
a v prach se navrátíš“. My katolíci jsme 
takto vedeni, abychom zůstali nezávislí 
na skutečnostech pomíjivých a vě-
novali pozornost hodnotám trvalým – 
duchovním.

Tolik k liturgickému průběhu ledna 
a února a teď trochu úvah „ze života“. 
Když naši předkové v „prasinci“ (to byl 
původní obrozenecký název pro pro-
sinec) pořádali zabíjačky, aby si 
zajistili maso pro vánoční hodování, 
zůstalo jim ještě mnoho surovin pro 
lednové „zábavy“, v masopustním 
průvodu si nesly maškary na šavlích 

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

Ke dni 23. 11. 2022 evidujeme částku 
93.289 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

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

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

Postní recepty
Masopust a postní doba předvelikonoční

“ukořistěné“ klobásy, kusy špeku a kob-
lihy, taky naložili k uzení celou ve-
přovou kýtu, ta pak čekala „v komíně“ 
až do Velikonoc, aby se v neděli po 
návratu z kostela, jak vzpomínala moje 
babička, stala vítanou pochoutkou 
slavnostní rodinné velikonoční sní-
daně, spolu s mazancem a vejci na-
tvrdo. A co s tukem? V domácnostech 
ho byla spousta, husího sádla od sv. 
Martina i vepřového ze zabíjačky. No, 
a protože naši předkové všechno užili, 
nic nenechali zkazit ani nevyhodili, tak 
se smažilo. Na „mastný“ čtvrtek to 
musely být koblihy, zajděte si v ten 
den do Cieszyna (polského Těšína), 
tam drží tuto tradici i dnes, určitě 
si tam vyberete z bohaté nabídky. 
„Ponczki” tam v tuto dobu smaží na 
každém rohu, já přidám recept na 
„boží milosti”, jak je smažila moje 
babička. Není to postní pokrm, jen 
bezmasý, ale určitě vám v rodině 
dobře poslouží, chutná dětem i dospě-
lým. 

A druhý recept,  už postní, je od mé 
druhé babičky z Čech, je to „na-
stavovaná kaše”, zasytila na celý den 
a v kuchyni se i v tuto předjarní dobu 
našly ingredience pro její přípravu.

Boží milosti

Ze 400 g hladké mouky a 200 g 
másla udělejte prsty nebo v ku-
chyňském robotu velmi jemnou dro-
benku. Přisypte 14 g cukru a velkou 
špetku soli a  dobře promíchejte, pak 
přidejte 150 g kysané smetany, 
3 žloutky a pár kapek citronové štávy 
a vypracujte na tuhé těsto. Zabalte do 
folie a nechte 15 minut odpočinout na 
válu. Odpočinuté těsto rozválejte na 
obdélník silný 1 cm, přehněte na 
třetiny a zopakujete totéž ještě dva-
krát. Zabalte a znovu nechte odpoči-
nout. Po čtvrthodině válejte podle 
předchozícho postupu znovu a pak 
uložte zabalené těsto na 2 hodiny do 
chladu. Odleželé těsto vyválejte na 
3-4 mm silnou placku, rádélkem 
krájejte na úzší proužky dlouhé asi 
10 cm a smažte dozlatova v horkém 
oleji 1-2 minuty. Během smažení je 
můžete obrátit, měli byste slyšet olej 
bublat. Hotové pečivo nechte krátce 
odkapat na papírové útěrce, pak ještě 

teplé obalujte v cukru moučka, smí-
chaném s vanilkou nebo skořicí. 
Snězte nejlépe ten samý den, dokud 
jsou „milosti” křupavé. 

Nastavovaná kaše

Uvaříme doměkka 500 g oloupaných 
brambor (nejlépe typu C), slijeme 
vodu a rozšťoucháme dohladka do 
čistého kastrolu nebo hlubší pánve, 
rozehřejeme 50 g másla a zahřejeme 
150 ml smetany nebo mléka, přidáme 
k bramborám a na velmi mírném teple 
prošleháme metličkou, přidáme podle 
chuti sůl a 300 g jemných krupek 
uvařených doměkka. Pak dochutíme 
2 prolisovanými stroužky česneku 
a trochou majoránky nebo petrželky. 
V době nepostní můžeme přidat 
i trochu jemně krájené klobásky nebo 
kvalitních masových škvarků. Po-
dáváme ozdobené smaženou cibulkou.

Přeji vám v pokoji a zdraví prožitou 
předjarní dobu a dobrou chuť!

Jitka Mikesková

Milí rodiče, znovu po roce zveme 

vaše děti na příměstský tábor, který se 

bude konat o letních prázdninách 

v termínu 17.-21.7., vždy od 8 do 16 

hodin (případné změny vždy budou 

pro daný den upřesněny podle pro-

gramu). Tábor je vhodný pro děti ve 

věku 7-11 let. Máme v plánu navštívit 

aquapark v Bohumíně, Centrum Žirafa 

v Ostravě, ZOO v Olomouci, bowling 

a připravujeme zábavný program. 

Cena je plánovaná asi 250 Kč/den, ale 

může být ještě upravena podle reál-

ných cen. Pokud byste chtěli vaše dítě 

přihlásit, udělejte to prosím co nejdřív, 

počet míst je omezený. Kontakt na 

telefonním čísle 605 325 749 nebo na 

emailu s.krezelokova@seznam.cz.  

Moc se na děti těším a věřím, že si to 

všichni užijeme, stejně jako v pře-

dešlých letech. 

Silva

Příměstský 
tábor
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Nedělní liturgie
v únoru

Pořad bohoslužeb v únoru

Příští číslo MOSTu 

vyjde 5.3.2023. 

Příspěvky můžete zasílat 

do 21.2.2023.

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

5. neděle v mezidobí (5.2.)

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

Žalm odp.: Spravedlivý září v temnotách 
jako světlo.

ref.: Wschodzi w ciemnościach jak 
światło dla prawych.

6. neděle v mezidobí (12.2.)

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 zákoně Hospodinově.

ref.: Błogosławieni szukający Boga.

7. neděle v mezidobí (19.2.)

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 (26.2.)

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.

2. neděle postní (5.3.)

1. čtení: Gn 12,1-4a; 2. čtení: 2 Tim 
1,8b-10; Evangelium: Mt 17,1-9

Žalm odp.: Ať spočine na nás, Hos-
podine, tvé milosrdenství, jak doufáme 
v tebe.

ref.: Mamy nadzieję w miłosierdziu 
Pana.

Apoštolát modlitby
únor 2023

 

§Neděle 5.2.2023 – 5. neděle v me-
zidobí;  6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

§Neděle 12.2.2023 – 6. neděle v me-
zidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 
a 17.00 česky.

§Neděle 19.2.2023 – 7. neděle v me-
zidobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

§Středa 22.2.2023 – Popeleční stře-
da; den přísného postu, začíná 
postní doba.

§Neděle 26.2.2023 – 1. neděle 
postní; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 
a 17.00 česky.

§Pátek 3.3.2023 – první pátek v mě-
síci.

§Neděle 5.3.2023 – 2. neděle postní; 
6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 
polsky.

§V průběhu týdne mše svaté za-
čínají v 6.35 a 17.00 hodin. V pon-
dělí, středu, pátek – ranní česky, 
večerní polsky. V úterý, čtvrtek, 
sobotu – ranní polsky, večerní 
česky.

§Každou neděli před večerní mší 
svatou (vyjma dobu postní) je 
adorace Nejsvětější svátosti oltářní 
a svátostné požehnání. 

§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 Je-
žíšovu.

§Každý pátek po ranní a po večerní 
mši svaté (vyjma prvního pátku 
a pátků v postní době) je výstav 
Nejsvětější svátosti oltářní s mod-
litbou Korunky k Božímu milosrden-
ství.

§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 sloužená nedělní večer-
ní mše svatá.

§Pobožnost „Gorzkie Żale czyli Roz-
pamiętywanie Męki Pańskiej“ zpí-
váme každou postní neděli po mši 
svaté v 8.00 hodin.

§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 farní společenství

Modleme se, aby se farnosti žijící 
v opravdovém společenství stávaly 
stále více komunitami víry, bra-
trství a pohostinnosti vůči těm 
nejpotřebnějším.

Národní úmysl

Za kontinentální synodální set-
kání

Modleme se, aby mezinárodní 
synodální setkání v Praze přispělo 
k nalézání Boží vůle pro místní 
církve v Evropě. 

Svatý Františku Xaverský, oroduj 
za nás!

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, 
oroduj za nás!

Správné odpovědi testu pro děti: 1c, 

2b, 3d, 4b+d, 5c, 6d, 7b, 8a, 9c, 10a


