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Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie 
przemogą.

Mat  16, 18

Ty jesteś Piotr 
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Představujeme...

Dnem 1. září 2019 se funkce ředitelky 
Charity Třinec ujala paní Ing. Monika 
Byrtusová, jež zvítězila v nedávném 
výběrovém řízení na toto místo. Do-
savadní ředitelka a vlastně takříkajíc 
obnovitelka třinecké charity paní Marta 
Bezecná ukončila svou misi, která trvala 
téměř 12 let, přesně od 23. října 2007 do 
31. srpna 2019. K tomuto období se 
vrátím v dalším čísle MOSTu, kdy si 
popovídám právě s paní Martou Be-
zecnou o radostech a starostech v obdo-
bí, kdy obnovila činnost Charity v Třinci 
a dostala ji na dnešní úroveň. Ale to 
příště. V tomto čísle si vám, milí čtenáři 
MOSTu, dovoluji představit její násle-
dovnici. U příležitosti nástupu do čela 
třinecké Charity jsem ji pozval na šálek 
dobrého espressa a položil jí několik 
otázek. 

MOST: Paní inženýrko, začněme náš 
rozhovor poměrně formálně: řekněte 
našim čtenářům svůj životopis, jak se 
dnes říká CV...

Mé jméno je Monika Byrtusová, na-
rodila jsem se v roce 1978 jako starší 
dítě (ze dvou) mým rodičům Karlovi 
a Trudce Chowancovým v Návsí. Tam 
jsem strávila své dětství i dospívání. 
Nejkrásnější vzpomínky mám na hos-
podářství a grunt mého dědy a sepjetí 
celé naší rodiny při společné práci na 
poli a statku. Rodiče se nám tolik ne-
věnovali jako dnešní generace rodičů, při 
množství práce to ani nebylo možné. Ale 
o nic jsme nebyli ochuzeni, žili jsme 
šťastně ve společnosti rodičů, prarodičů 
i praprarodičů, s nimi jsme hráli hry, 
povídali si, předčítali jim z Bible, pomá-
hali a nevědomě získávali všechny do-
vednosti a znalosti prostředí. Všude 

v okolí jsme měli 
plno kamarádů ve 
stejném věku, takže 
byl čas i na lumpár-
ny. Celá rodina spo-
lu trávila hodně ča-
su, ať prací nebo 
zábavou, v ní jsme 
získávali a upevňo-
vali sociální a ro-
dinné vazby. Byli 
jsme vychováváni 
v úctě ke starším, 
dospělí se starali 
o své děti, ale také 
o své rodiče, a to až 
do konce jejich ži-
vota. Dnes se často 
stává, že zůstanou 
rodiče sami, mladí 
na ně nemají tolik 
času, jak by si přáli 

a hledají pomoc jinde. Naštěstí charitní 
asistenční služba funguje po celém 
našem regionu Třinecka i Jablunkovska 
a Charita Třinec poskytuje asistenční 
službu již řadu let. Další můj život 
se ubíral cestou studia na Gymnáziu 
v Třinci (6 let, 1991-1997) pod vedením 
třídní učitelky PhDr. Milady Hejmejové, 
následovalo studium na Vyšší odborné 
škole cestovního ruchu v Opavě (3 roky) 
a také na Vysoké škole báňské – 
Technické univerzitě v Ostravě, na 
Ekonomické fakultě, Katedře veřej-
né ekonomiky pod vedením profesora 
D. Haláska (5 let, 2000-2005). 

MOST: Jaké jsou Vaše dosavadní 
profesní zkušenosti? 

Po státnicích na vysoké škole jsem byla 
přijata do zaměstnání na Městském 
úřadě v Třinci, kde jsem strávila skoro 
patnáct let v kolektivu spolupracovníků 
Odboru stavebního řádu a územního plá-
nování, pak na Odboru kancelář vedení 
města. Po celou dobu jsem pracovala 
v oblasti dotací, a to vyhledávání mož-
ností dotací, příprava a podávání žádostí 
o dotace, administrace projektů až po 
vyúčtování a udržitelnost. Práce byla vel-
mi rozmanitá, díky ní jsem měla mož-
nost pracovně poznat velkou část za-
městnanců úřadu a navázat přátelství, 
která odchodem ze zaměstnání neskončí.

MOST: Jelikož zřizovatelem, tak-
říkajíc „majitelem“ Charity Třinec je 
katolická církev, přesněji Biskupství 
ostravsko-opavské, nedá mi se Vás 
zeptat na oblasti jako je Vaše víra, Váš 
náboženský život, rodinná výchova, 
rodina, vztah k Bohu .. 

Provdala jsem se za úžasného člověka 
Radka a v roce 2010 se nám narodilo 

první dítě Tereska. V té době jsme se 
přestěhovali na Písečnou u Jablunkova 
do domečku manželových rodičů a tam 
si postupně zútulňujeme bydlení a za-
hradu. V roce 2012 se naše rodina roz-
rostla o dva kluky Pavlíka a Filipka, 
a tak je celý náš život vyplněn dětmi 
a péčí o ně. Díky pomocné ruce praro-
dičů vše zvládáme a vychováváme z dětí 
sebevědomé osobnosti s vlastním názo-
rem, křesťansky vedené k pokoře a lásce 
k bližnímu a Bohu. 

Já sama jsem evangelického vyznání, 
manželova rodina je vyznání katolické-
ho, a tak jsme začali náš společný život 
v duchu katolického vyznání. V Jab-
lunkově je velká komunita věřících, ať už 
při Kostele sv. Josefa při Klášteře sester 
Alžbětinek nebo při farním kostele 
v Jablunkově. Do farního kostela cho-
díme společně s celou rodinou na boho-
služby. Naše děti vedeme a vychová-
váme dle katolického řádu, letos byla 
naše dcerka u prvního sv. přijímání. 
Manželovi rodiče také spravují kapli 
sv. Isidora na Písečné.     

MOST: I ředitelé a ředitelky jsou lidé 
a mají své koníčky, záliby, nějak tráví 
volný čas… Jak je to u Vás? 

Mám tři zdravé, šikovné děti a prima 
manžela, s nimi trávím skoro veškerý 
volný čas, buď péčí o ně, o domácnost 
nebo o zahradu. Ve volných chvílích má-
me rádi rodinné výlety na kolech nebo 
pěší turistiku po kopcích, v zimě si uží-
váme lyžování. Radost mi dělají kytky 
i vlastní úroda ze zahrady. Když se najde 
volná chvíle, užiju si ji s knihou o sa-
motě.

MOST: vraťme se k práci. Jaký byl 
u Vás motiv pro změnu profese, zaměst-
nání? Proč jste se přihlásila do výběro-
vého řízení na ředitelku Charity Třinec?

Rozhodnutí o změně zaměstnání ve 
mně klíčilo delší dobu. Byla to touha po 
změně a uplatnění se v oblasti, která by 
mě více vnitřně naplňovala. Když jsme 
s manželem slyšeli během mše ve far-
ním Kostele Božího Těla v Jablunkově 
oznámení Charity Třinec, že hledají no-
vé vedení, přihlásila jsem se. K přes-
vědčení mě ale přivedl manžel, který mě 
v tom podpořil.

MOST: Jaké jsou Vaše dosavadní 
zkušenosti s charitní prací, s projekty 
na získání veřejných prostředků? Jak 
hodnotíte dosavadní práci třinecké 
Charity?

Osobní pracovní zkušenost v charitě 
nemám. Ale jako dobrovolník se zapo-
juji v různých organizacích v mém nej-
bližším okolí, např. v SRPŠ při základní 
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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! 

neděle 15. září 2019

Slavnost sv. Alberta Jeruzalémského, 
hlavního patrona farnosti

mše svaté v 6:30, 8:00, 10:00 
a 17:00 hod.

adorace a svátostné požehnání 
v 16:30 hod.

farní festyn od 13:00 hod.

niedziela 29. września 2019

134 rocznica poświęcenia naszego 
kościoła parafialnego

msze święte o godz. 6:30, 8:00, 
10:00 i 17:00

adoracja i błogosławieństwo 
sakramentalne o godz. 16:30

Drazí farníci, v neděli dne 15.9.2019 

bude v naší farnosti pouť a u její 

příležitosti Vás již tradičně chceme 

pozvat na Farní festyn. Uskuteční se 

v prostorách farní zahrady, zahájení je 

naplánováno na 13 hodinu. Budeme 

mít pro Vás připravené sladké dob-

růtky, něco dobrého k jídlu, pivo a pro 

děti skákací hrad a další atrakce. Letos 

zahajujeme o něco dříve, protože od 

14 hodin bude pro zájemce z řad 

farníků připravená prohlídka našeho 

kostela s odborným a velice zajíma-

vým komentářem manželů Čalových.

Farní festyn
Rádi uvítáme jakoukoliv pomoc při 

organizaci akce. Budeme rádi, pokud 
podpoříte naši činnost upečením např. 
koláče nebo zákusku a donesete jej 
v den akce. V sobotu 14.9.2019 po 
večerní mši svaté v 18 hodin, budeme 
na faře v salce škrábat brambory na 
nedělní akci (kdo by chtěl přijít 
pomoct ať si donese škrabku). Chys-
tání areálu farní zahrady bude od 
10:30 hodin – stany, lavice, stánky…. 

Děkujeme za pomoc a těšíme se na 
společné odpolední setkání. 

Organizátoři spolku S.A.  

škole na Písečné, kam docházejí naše 
děti do školy nebo v PZKO na Písečné, 
kde pomáháme při organizaci plesů, 
radovánek aj.

V charitní službě a práci pro charitu 
vidím poslání. Věřím, že svými zkuše-
nostmi přispěji k pokračování fungování 
Charity Třinec v naplňování její vize, tj. 
pomoci bližnímu v nouzi, bez rozdílu ná-
rodnosti, náboženství nebo barvy pleti. 
Ale pomoc se neobejde bez správně 
nastaveného financování, tj. vyhledává-
ní zdrojů financování a zajištění „ne-
ustálého“ toku financí směrem do cha-
rity, které jsou potřebné na mzdy, 
zázemí a vybavení pro zaměstnance, te-
dy pro skoro padesát asistentek, které 
zabezpečují služby osobní asistence na 
Třinecku i Jablunkovsku, a zato jim pat-
ří velký obdiv a díky. 

Za uplynulý rok 2018 využilo služeb 
Charitní asistenční služby 118 klientů, 
z nich 61% jsou klienti z Třince, 27% 
z obcí Bystřice, Vendryně, Nýdku 
a Hrádku, ale asistentky dojíždějí a do-
cházejí také za klienty v Jablunkově, 
Smilovicích, Řece, Stříteži či v Milíkově. 
Charita Třinec neodmítá žádné klienty, 
snaží se skloubit jejich požadavky s mož-
nostmi našich asistentek. Charita Třinec 
uzavřela v loňském roce skoro 60 smluv 
o poskytování sociální služby „osobní 
asistence“ s novými klienty. A před-
stavte si, asistentky docházejí či dojíž-
dějí ke klientům také na elektrokolech, 
kterých má Charita Třinec už 8 kusů, ale 
využívají samozřejmě i osobními auto-
mobily. 

Většina nemocných chce prožít své 
poslední roky a dny ve svém přirozeném 
prostředí, tedy tam, kde to zná, mezi 
svými nejbližšími. Ti z mnoha důvodů, 
ať již pracovních či zdravotních, nemo-
hou zajistit nemocnému celodenní péči, 
proto je statut „asistenční služby“ tolik 
potřebný a stále více žádaný. Dochází 

k pozvolnému nárůstu poptávky po této 
službě, proto Charita Třinec postupně 
rozšiřuje své řady a hledá nové pracov-
nice do osobní asistence. Je to vhodná 
práce pro maminky s dětmi či seniory, 
kteří mohou na kratší úvazek pomáhat 
slabším, nemocnými či starším osobám, 
přitom mohou absolvovat kurz pro pe-
čovatelky, který využijí i v běžném 
životě.

Nemůžu vynechat i další služby 
Charity, které jsou příjmem této orga-
nizace, např. půjčovna zdravotních 
a kompenzačních pomůcek, která má na 
skladě přes 100 elektricky ovládaných 
postelí, matrace proti proleženinám, me-
chanické vozíky, koncentrátory kyslíku 
a jiné pomůcky. Vše je připraveno pro 
klienty, kteří využívají službu osobní 
asistence či pro osoby, které si chtějí 
pomůcky jen zapůjčit pro rodinného 
příslušníka. 

MOST: Jaké jsou Vaše cíle a plány ve 
funkci ředitelky Charity Třinec?

Chci poděkovat paní Martě Bezecné, 
která dlouhá léta vedla Charitu Třinec 
jako její ředitelka, za její oddanou práci 
pro tuto organizaci, jíž věnovala velký 
kus života. Ani dnes se paní Marta 
nezříká spolupráce s námi, už nám při-
slíbila, že se bude starat o dobrovolníky, 
kteří s charitou spolupracují, a povede 
jejich aktivity. Tímto moc děkuji za ce-
lou Charitu Třinec. 

Dobrovolníci jsou důležitou součástí 
charity, díky nim můžeme realizovat 
spoustu akcí, pomáhají např. při Tří-
králové sbírce, při vaření polévek pro 
osoby bez přístřeší, při pečení placků, 
pomoci v půjčovně pomůcek a při 
mnoha dalších akcích a aktivitách. Všem 
patří velké díky. 

Chci navázat na dlouholetou úspěšnou 
práci paní Marty a dále prohlubovat spo-
lupráci s ostatními ziskovými a nezis-

kovými organizacemi v regionu, s okol-
ními charitami, dobrovolníky i našimi 
podporovateli.

Mým cílem je zvýšit informovanost 
o fungování Charity Třinec, o službách, 
které charita poskytuje, o půjčovně, ba-
zárku. Doufám, že se nám podaří 
připravit i další aktivity pro klienty, 
velmi se mi zamlouvá např. charitní 
služba pro domácnost, tj. rozšíření 
pomoci při údržbě domácnosti klienta 
nebo rozšíření fakultativní služby charit-
ního taxíku pro seniory, nákup dalších 
potřebných pomůcek, více informací 
o možnosti „asistenční služby“ v ne-
mocnicích a zařízeních, kde pečující 
osoby tyto informace hledají, o možnosti 
získání asistenční služby, o možnosti 
půjčení potřeb, o možnosti se naučit ma-
nipulovat s osobou, o kterou pečují atd. 
Vše bude záviset na množství financí, 
které získáváme od sponzorů, z různých 
nadačních fondů a dotací či z darů od 
pravidelných a občasných přispěvatelů 
a spoluprací s obcemi a městy, za což 
všem děkujeme.

Věřím také, že se nám podaří zreali-
zovat projekt „rekonstrukce objektu bý-
valé restaurace Bratrství v Dolní Líštné“, 
který je v této chvíli ve vlastnictví města 
Třince a chátrá. Získáním evropské do-
tace bychom mohli pokrýt způsobilé vý-
daje projektu. V této chvíli je projekt 
v hodnocení, a pokud uspěje, budeme 
v průběhu tří let budovat nové sídlo 
Charity se zázemím pro asistentky 
i personál.

MOST: Děkuji za rozhovor. Na závěr 
si dovolím jménem celé redakce (a snad 
i všech třineckých farníků) vyslovit 
přání, aby se Vám práce dařila, aby 
Charita Třinec úspěšně pokračovala ve 
svém bohulibém díle a Vy jste byla 
úspěšná a spokojená i ve svém osobním 
životě. 

Připravil Marian Kozok 
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Tábor očima dětí 
Dnes jsme zažili spoustu různých 

zážitků. Byli jsme v ZOO Olomouc. 
Viděli jsme tam spoustu zvířátek. Projeli 
jsme se v safari vláčku a mohli jsme 
vidět zvířata ve volné přírodě. Pak jsme 
obědvali na terase v restauraci výborný 
řízek s hranolky. Mohli jsme vyjít i na 
velkou věž, která se tyčí blízko res-
taurace, a mohli jsme vidět krásný 
výhled na celé ZOO. Po prohlídce ZOO 
jsme se šli podívat na Baziliku na Svatém 
Kopečku. I když je v rekonstrukci,
je krásná s nádhernými varhanami. 
Tento výlet jsme si pořádně užili. 

Terezka a Jeník 

V pondělí jsme byli na chatě Stude-
ničné. Bylo tam dobře. Kdo chtěl, mohl 
jít do bazénu, kdo nechtěl, tak si vyrobil 
placku, kterou mohl někomu darovat. 
V úterý bylo taky super. Byli jsme totiž 
v ZOO Olomouc. Viděli jsme mnoho 
zvířátek. Při zpáteční cestě jsme vešli do 
Baziliky a pak jsme se pomodlili a za-
zpívali písničky. Ve středu jsme měli 
odpočinkový den plný tvoření a různých 
her. Před obědem byla mše svatá, kterou 
odsloužil Otec Adrian. Na oběd jsme 
měli gulášovou polévku a pak si každý 
sám opekl párek. Ve čtvrtek jsme byli ve 
Funparku Žirafa v Ostravě. Byly tam 
různé trampolíny, skluzavky atd. Bylo 
tam super. 

Eliška

Byl to náš první tábor a moc se nám 
líbil. V pondělí jsme jeli lanovkou, 
hledali poklad a sjeli na bobovce. V úterý 
jsme jeli do ZOO Olomouc super vlakem, 
který měl dětské kupé a mohli jsme se 
dívat na pohádky, hrát si a cestou jsme 
všichni dostali jablečný mošt. V ZOO 
jsme jeli safari vláčkem a nejvíc se nám 
líbili žraloci. Ve středu jsme se u tety 
Silvy koupali v bazénu, barvili tašky, 

a

vyráběli z dřevěných kuliček desátky 
a růžence, opékali párky a dováděli na
zahradě. Přijel i Otec Adrian a odsloužil 
venku mši svatou. Ve čtvrtek jsme jeli do 
Žirafy- byly tam průlezačky, obří sklu-
zavky a trampolíny. V pátek jsme na 
bazénu jezdili z toboganu a po obědě 
jsme byli v lanovém centru na Mauglí 
stezce. Celý týden jsme si to moc užívaly, 
poznaly nové kamarády, naučily nové 
písničky a už se těšíme na příští 
prázdniny, až nás teta Silva vezme zase 
na tábor. 

Amálka, Natálka a Julinka 

V pondělí jsme byli na chatě Stude-
ničné, kde jsme hledali poklad. V úterý 
jsme byli v ZOO Olomouc, bylo tam 
super. Ve středu jsme byli u tety Silvy 
doma. Opékali jsme párky, vyráběli jsme 
a hráli si. Ve čtvrtek jsme byli v Žirafě, 
kde jsme skákali, běhali atd. V pátek 
jsme byli na bazénu a v lanovém centru. 

Viktorka, Dorotka, Šimon a Ríša 

První den, tj. pondělí byl hodně za-
jímavý. Je to zážitek topit se ve studené 
vodě. V „ Žirafce „ bylo dobře. Byly to ty 
největší průlezky, co jsme kdy viděli. 

Janka a Vašek 

Ve středu jsme byli u tety Silvy. Bylo to 
tam super. Měla tam bazén, houpačky, 
houpací síť, skluzavku a houpací lavičku. 
Přijeli jsme k ní autobusem. Mohli jsme 
si vyrobit plastovou květinku a pomalo-
vat tašku. Potom přijel Otec Adrian 
a měli jsme mši sv. Na oběd jsme měli 
gulášovou polévku a opékali jsme si 
párky. Strašně se mi tam líbilo. Ve čtvr-
tek jsme byli v Ostravě v Žirafce. Byly 
tam různé průlezky, trampolíny, balón-
kový koutek, něco jako obrovské hřiště. 
Bylo to tam fajn a musím říct, že člověk 
se tam pořádně zapotí. Měli jsme tam 

a

a

a

i výborný oběd - vývar s nudlemi a bram-
borovou kaši s pečeným kuřetem. I tento 
výlet se mi moc líbil. 

Beatka

V pondělí jsme byli na Mostech u Jab-
lunkova. Vyjeli jsme lanovkou k chatě 
Studeničné a cestou jsme plnili úkoly. 
Když jsme dorazili na chatu, někteří se 
šli koupat do bazénu a někteří vyráběli 
označky. Po obědě jsme sešli dolů a jez-
dili jsme na bobovce. V úterý jsme jeli do 
ZOO. Při zpáteční cestě jsme šli do 
Baziliky, kde jsme zpívali písničky. 

Terezka a Dominik 

Ve středu jsme byli u tety Silvy. Měli 
jsme pestrý program. Hráli jsme různé 
stolní hry, malovali tašky, vyráběli z dře-
věných kuliček desátek, koupali v ba-
zénu a opékali párky. Přišel i Otec 
Adrian. Ve čtvrtek jsme jeli do Ostravy. 
Na nádraží v Ostravě jsme nastoupili do 
tramvaje směr Funpark Žirafa. Pořádně 
jsme se tam vyřádili. Oběd nám chutnal 
a měli jsme i „malinovku“ (čepovaná 
malinová minerálka). 

Jakub, Joachim, Marek a Marian

V pondělí jsme byli na Studeničné. Jeli 
jsme lanovkou. V úterý jsme byli v Olo-
mouci v ZOO, jeli jsme vlakem RegioJet. 
Ve středu jsme byli na Kojkovicích u tety 
Silvy, kde jsme vyráběli, koupali a hráli 
si. Ve čtvrtek jsme byli v Ostravě v Ži-
rafě. Byly tam kolotoče, trampolíny 
a průlezky. V pátek jsme byli v aqua-
parku v Bohumíně a po obědě na 
lanovém centru. 

Evelínka 

a

a

a

Chtěla bych poděkovat Otci Fran-
tiškovi a Otci Adrianovi, rovněž všem, 
kteří nám finančně pomohli s táborem. 
Díky vašim příspěvkům děti měly tábor 
o 250 korun levnější a užily si o hodně 
více zábavy. V průměru chodilo něco 
málo kolem 25 dětí na den. Děkuji moc 
Monice Lenczovské za veškerou pomoc, 
bez její pomoci, by se tábor neuskuteč-
nil. Obětovala se na tolik, že musela 
i dvakrát absolvovat noční směnu v prá-
ci. Další poděkování patří Kamile Ku-
kuczové, Jance Rudincové a Anně Heř-
manové, že nás každý den statečně 
doprovázely. Velký dík patří Bogdanovi 
Kreželokovi, Pavlovi Čalovi a Evě Kajza-
rové, kteří taky přidali ruku k dílu. Všem 
velký Pán Bůh zaplať.

Silva

Poděkování…
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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

Svatý Melchior Grodziecki
Svatý Melchior Grodziecki (1584 - 

7. září 1619 Košice) je polský jezuita 
narozený v Těšíně, který v r. 1619 
podstoupil spolu se svými dvěma druhy 
- sv. Štěpánem Pongráczem a sv. 
Markem Križínem - mučednickou smrt. 
Jeho jméno bývá též počešťováno na 
Melichar Grodecký. 

V roce 1995 byli papežem Janem 
Pavlem II. svatořečeni. Liturgická pa-
mátka této trojice, známé též jako svatí 
košičtí mučedníci připadá na 7. září. 

Narodil se ve významné polské 
šlechtické rodině Grodzieckich r. 1584. 
Jeden Grodziecki byl rektorem kra-
kovské koleje, Melicharův strýc byl 
biskupem a zakladatelem jezuitské 
koleje v Brně, jiný, další strýc se 
jmenoval Jan Sarkander… 

Vyšší vzdělání nabyl ve Vídni, kde jej 
duch tamní jezuitské koleje natolik 
uchvátil, že se rozhodl ke vstupu do 
Tovaryšstva Ježíšova. Roku 1603 se 
stává novicem v Brně, po dvou letech 
skládá první sliby, poté učí v nižších 
ročnících, ve Štýrském Hradci učí gra-
matiku a studuje rétoriku, nato i fi-
lozofii v Praze, aby pak vyučoval 
bohoslovce na koleji v Kladsku. Na 
dalších deset let svého života přesídlil 
opět do Prahy. Když byl roku 1614 
vysvěcen na kněze, začíná vést stu-
dentský domov pro chudé studenty, je 
regenschorim řádového semináře a čes-
kým kazatelem v pražském předměstí 
zvaném Kopanina. 

Po druhé pražské defenestraci se uja-
ly vlády v českých zemích stavy a v květ-
nu roku 1618 vypudily jezuity z Čech. 
8. června odchází i Melichar a ubírá se 
na východ – na Slovensko, resp. do 
Horních Uher, kam jej poslali jeho 
představení. 

V Humenném působil coby vojenský 
kaplan; krátce po posledních slibech 
odchází do Košic. Již v doprovodu 
ostřihomského kanovníka P. Marka 
Š. Križína a P. Štěpána Pongrácze, 
s nímž kdysi žil pod jednou střechou 
brněnského noviciátu a který se měl 
starat o duchovní potřeby uherských 
vojáků. 

V té době však už sedmihradský kníže 
Gabriel Bethlén kul pikle proti císaři. 
Vytáhl proti Habsburkům jako vůbec 
první evropský vladař a zakrátko si 
podmanil téměř celé Slovensko, počí-
taje v to i Košice, k nimž začátkem září 
r. 1619 přitáhla vojska pod vedením 
Jiřího Rákócziho. 

Ten oblehl město, v němž sice byla 

silná císařská vojenská posádka, ale 
katolických rodin zde žilo tak dvě stě. 
Zbytek obyvatelstva tvořili kalvíni 
vedení fanatickým kazatelem Alvinczim 
a Bethlénovými agitátory. Trojice kněží 
zatím působila v tzv. Královském domě, 
poskytnutém jim císařským místo-
držitelem Dóczim. Proti jeho vůli však 
městští radní otevřeli brány Rákoczi-
mu, jenž oba jezuity a P. Križína zajal. 

Nejprve je přemlouvali k odpadu od 
pravé víry, když však odmítli, tři dny 
jim nedali jíst ani pít, v pátek, tento 
postní den, jim předhodili kus masa, 
jehož se ani jeden z nich nedotkl. Pak 
do jejich cely v jezuitské rezidenci vtrhli 
vojáci, obrali je o vše, co mělo byť jen 
minimální cenu, a po cestě zpátky 
vyplundrovali ještě kapli. To už se 
všichni tři duchovní navzájem vyzpo-
vídali a připravili na smrt. 

Nečekali na ni dlouho. V noci z 6. na 

7. září se k nim znovu vřítili ozbrojenci, 
roztrhali jejich oděvy a pomoci bes-
tiálního mučení je nutili ke zřeknutí se 
víry. Když neuspěli, pozabíjeli je a ho-
dili do odpadní jámy před budovou. 
Nevšimli si přitom, že P. Pongrácz ještě 
dýchá, musel pak v hrozných bolestech 
umírat ještě několik hodin. Jako pos-
ledního zabili právě Otce Melichara, 
který tak byl nucen sledovat, jak jsou 
jeho druhové biti, jak jim jsou drceny 
pohlavní orgány, jak jsou zaživa páleni 
ohněm a rozsekáváni šavlemi. Když 
později spatřil zmučená těla košický 
popravčí, prohlásil, že tak trýznit 
a mrzačit by nedokázal ani on, ačkoliv 
je katem. 

Papež Pius X. prohlásil r. 1905 
všechny tři za blahoslavené a Jan 
Pavel II. o devadesát let později za 
svaté.

Zdroj: www.katopedia.cz

Je pro nás dobré, že občas míváme 
nějaké těžkosti a protivenství. Neboť 
často člověku připomenou, že je zde ve 
vyhnanství a nemá skládat naději v ja-
koukoli věc tohoto světa. Dobré je, že 
někdy narážíme na odpor a že se o nás 
smýšlí špatně a nesprávně, i když jed-
náme dobře a s dobrým úmyslem. To 
často prospívá pokoře a chrání nás před 
klamnou slávou. Tehdy totiž, když si 
nás veřejně lidé neváží a nedůvěřují 
nám, lépe hledáme vnitřního svědka 
Boha.

Proto by se měl člověk tak upevnit 

O užitečnosti protivenství

Milé maminky!

Hnutí Modlitby matek každoročně 
organizuje Národní setkání. Letos se 
toto setkání uskuteční v Pardubicích ve 
dnech 25. - 27. 10. 2019 a tématem 
bude „Duchovní boj pod Boží ochra-
nou“.

Pozvání přijali pomocný biskup ost-
ravsko-opavské diecéze Mons. Martin 
David, biskup českobudějovické diecéze 
Mons. Vlastimil Kročil, O. Jakub Fran-
tišek Sadílek, sestra Michaela Zych, 
O. Antonín Marek Příkaský a Jana Pa-
janová, národní koordinátorka MM pro 
Slovensko. Během setkání nás dopro-
vodí také náš duchovní Otec Šebestián 
Pavel Smrčina, OFM.

Na setkání je třeba se registrovat 

Modlitby matek

v Bohu, aby mu nebylo zapotřebí vyhle-
dávat mnoho lidských útěch. Když je 
člověk dobré vůle sužován nebo pokou-
šen či trápen špatnými myšlenkami, 
lépe chápe, jak nutně potřebuje Boha 
a bez něho že nic dobrého nedokáže. Tu 
se i rmoutí, naříká a modlí se pro du-
chovní bídu, kterou trpí. Tehdy ho mrzí 
žít dál a chce zemřít, aby se mohl od-
poutat od těla a být s Kristem. A tehdy 
také pochopí, že na tomto světě nemůže 
být dokonalá bezpečnost a úplný pokoj.

Tomáš Kempenský, 
O následování Krista

nejpozději do 6. 10. 2019. Více pod-
robných informací najdete ve Zpravo-
daji č. 80 (alespoň jeden Zpravodaj by 
měla mít každá registrovaná skupinka 
MM) anebo na www.modlitbymatek.cz.

Drahé maminky, možná se už ve 
svých skupinkách scházíte k modlitbě 
pár let, možná jste teprve se svou mod-
litbou v MM začaly, a ještě jste nikdy na 
takovém setkání nebyly. Pokud můžete, 
přijměte pozvání na tuto konferenci. 
Najdete tam povzbuzení k modlitbě, 
budete mít možnost na chvíli si od-
počinout od každodenních starostí a na-
čerpat novou duchovní sílu. Organizá-
toři se už na nás těší.

Vanda Fizková

5
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BOJUJ PROTI POKUŠENÍ.

NECHTĚJ TO, CO TVOJE NENÍ!

Rébus

BLAHOSLAVENÍ SPRAVEDLIVÍ

Pane Ježíši, vztáhni svoji ruku na 
moje děti a vnuky a požehnej jim.

Prosím Tě, zahrň je svým milo-
srdenstvím a láskou. Smiluj se nad nimi 
a odpusť jim 

všechny hříchy. Přikryj je svou Krví 
a chraň jejich mysl, srdce i vztahy. 
Uzdrav svou láskou všechna citová zra-
nění jejich srdcí. Osvoboď je ode všech 
vlivů Zlého. Ochraňuj je na cestách.

RODIČOVSKÉ POŽEHNÁNÍ
Pane Ježíši, ve Tvém jménu jim 

žehnám a vyprošuji pokoj duše, čistotu 
srdce a osvobození 

od zlých myšlenek, slov a skutků. 
Žehnám jim, aby dostali lásku, radost, 
pokoj, životní moudrost, chuť k mod-
litbě a k plnění svých povinností, srdce 
plné lásky k Tobě a k lidem. Chraň je 
v životě před úklady zlého, před zá-
vislostmi různého druhu a nemravností. 

Ve světě se děje mnoho nespra-

vedlností. Pán Ježíš v blahoslavenství 

přislíbil, že kdo „lační a žízní po 

spravedlnosti, bude nasycen“. To zna-

Tajenka: 

Požehnej jim a daruj pokoj duše a vše 
potřebné pro život. Žehnám jim ve 
Tvém jménu, aby byli zdraví duchovně, 
duševně i tělesně, aby přišli do nebe 
s celou naší rodinou. Pane Ježíši, děkuji 
Ti, že při nich stojíš a že jim žehnáš.

Požehnej i mně, abych se k nim 
chovala s Tvou trpělivostí, moudrostí 
a láskou.

Amen.

mená, že bychom si měli všímat každé 

nespravedlnosti a udělat vše pro to, aby 

byla odstraněna. 

Podle blahoslavenství je tedy šťastný 

ten, kdo není… (dokončení je v tajence 

řetězovky, kde poslední písmeno slova 

je zároveň prvním písmenem slova 

následujícího).
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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

MO KDU – ČSL Třinec 
si Vás dovoluje pozvat na tradiční 

VINOBRANÍ, 
které se bude konat 

v sobotu dne 20. října 2018 v 18 hodin 
v KD Czytelnia ve Vendryni. 

Vstupné 290,- Kč.
Hudba, skvělý program i občerstvení zajištěno. 

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

Vstupenky jsou k dostání 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 13. 10. 2018.

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
Děkujeme všem, kteří už přispěli na 

konto „Rekonstrukce Domeček“. 

Ke dni 23.8.2019 evidujeme částku 
279 023 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

Všem zpěvačkám a zpěvákům se 
oznamuje, že zkoušky Třinecké farní 
scholy budou opět každý pátek od 
16:30 do 18:00 hodin. Zkoušky za-
hájíme v pátek 13.9.2019. Budeme rádi, 
když se k nám připojíte i vy, kteří jste 
doposud váhali! Přijďte společně chvá-
lit Pána zpěvem a zapojte se do služby 
ve farnosti!

V případě dotazů kontaktujte ve-
doucího scholy, kterým je Wieslaw 
Wania, tel 737 245 864, e-mail: 
awania@seznam.cz

Těším se na Vás!

Farní schola

Ve druhé polovině září zahájíme první 
etapu rekonstrukce „Domečku“. Okna 
na jednu stranu domečku (od kostela) 
už máme vyrobené a čekáme na dodání 
oken „od fary“. Ale nejdříve, než zač-
neme měnit okna, proběhne čištění 
a oprava těchto dvou fasád. Moc děkuji 
všem, kteří finančně přispívají na tuto 
věc. Pro ty, kteří nevědí, jak darovat 

…a jdeme na to!
Prosím všechny členy Rodiny Ne-

poskvrněné, aby dny obětované Svaté-
mu otci Františkovi za rok 2019, 
nahlásili do 15. září tohoto roku přímo 
mně, nebo do zákristie. Do této „Du-
chovní kytice“ jako dárek k Vánocům 
patří mše svatá, modlitba svatého 
růžence a vaše každodenní oběti. Na 
lístek napište svoji adresu a počet 
obětovaných dnů.

Všem Pán Bůh zaplať.
Anna Šišková

Rodina
Neposkvrněné

V pátek dne 13. 9. 2019 před svátkem 
Povýšení svatého kříže se bude v 15.00 
hodin konat na Javorovém mše svatá. 
Nahoru se můžete dostat pěšky po as-
faltové cestě z Tyry nebo po sjezdovce. 
Každou celou hodinu jede také lanovka.

 Všichni jste srdečně zváni.

Mše svatá u kříže
na Javorovém

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

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

finanční obnos, bude příležitost přispět 
ve sbírce v poslední neděli v září, tj. 
29.9.2019 na všech mších svatých. 
(Informace bude ještě v ohláškách 
v neděli 22.9.)

Spolek S.A.
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vyjde 6.10.2019.

Příspěvky můžete zasílat

do 24.9.2019.

22. neděle v mezidobí (1.9.)
1. čtení: Sir 3,19-21.30-31; 2. čtení: Žid 
12,18-19.22-24a; Evangelium: Lk 
14,1.7-14
Žalm odp.: Bože, ve své dobrotě ses 
postaral o chudáka.
ref.: Ty dobry Boże biednego ochra-
niasz.  

23. neděle v mezidobí (8.9.)
1. čtení: Mdr 9,13-18; 2. čtení: Flm 9b-
10.12-17; Evangelium: Lk 14,25-33
Žalm odp.: Pane, tys nám býval úto-
čištěm od pokolení do pokolení.
ref.: Panie, Ty zawsze byłeś nam 
ucieczką.

Poutní slavnost sv. Alberta (15.9.)
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 (22.9.)
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.: Pana pochwalcie, On dźwiga 
biednego.

Výročí posvěcení třineckého farního 
kostela (29.9.)
1. čtení: Iz 56,1,6-7; 2. čtení: Ef 2,19-22; 
Evangelium: Lk 19,1-10
Žalm odp.: Proudy bystřin jsou k radosti 
Božímu městu, přesvatému stánku 
Nejvyššího.
ref.: Jak miła, Panie, jest świątynia 
Twoja.

27. neděle v mezidobí (6.10.)
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.

§Neděle 1.9.2019 – 22. neděle v mezi-
dobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 polsky. 
Večerní mše svatá není z důvodu pouti 
ke cti sv. Melichara Grodeckého 
v Těšíně.

§Pátek 6.9.2019 – první pátek v měsíci.

§Neděle 8.9.2019 – 23. neděle v mezi-
dobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 
česky.

§Pondělí 9.9.2019 – svátek Narození 
Panny Marie.

§Čtvrtek 12.9.2019 – Slavnost Panny 
Marie Bolestné, spolupatronky kostela.

§Sobota 14.9.2019 – svátek Povýšení 
svatého kříže.

§Neděle 15.9.2019 – Poutní slavnost 
sv. Alberta, mučedníka, patriarchy je-
ruzalemského, hlavního patrona tři-
neckého farního kostela; 6.30 a 10.00 
česky, 8.00 a 17.00 polsky.

§Sobota 21.9.2019 – svátek sv. Ma-
touše, apoštola a evangelisty.

§Neděle 22.9.2019 – 25. neděle v mezi-
dobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 
česky.

§Sobota 28.9.2019 – Slavnost sv. Vác-
lava, mučedníka, hlavního patrona 
českého národa.

§Neděle 29.9.2019 – Výroční slavnost 
Posvěcení třineckého farního kostela; 
6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 
polsky.

§Pátek 4.10.2019 – první pátek v mě-
síci.

§Neděle 6.10.2019 – 27. neděle v mezi-
dobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 
česky.

§Každou neděli   půl hodiny před 
večerní mší svatou je adorace Nej-
světější Svátosti Oltářní a svátostné 
požehnání.

§Poslední neděle v měsíci – Mariánské 
večeřadlo. 

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

§V průběhu týdne mše svaté začínají 
v 6.35 a 17.00 hodin. V pondělí, 
středu, pátek – ranní česky, večerní 
polsky. V úterý, čtvrtek, sobotu – ranní 
polsky, večerní česky. 

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

Nedělní liturgie
v září

Pořad bohoslužeb v září

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Apoštolát modlitby
září 2019

 

Denní modlitba apoštolátu 
modlitby

Nebeský Otče, kladu před tebe celý 
dnešní den a ve spojení s tvým 
Synem, který ve mši svaté neustále 
zpřítomňuje svou oběť za záchranu 
světa, ti v něm nabízím své modlitby, 
práce, utrpení i radosti. Duch svatý, 
který vedl Ježíše, ať je i mým 
průvodcem a dává mi sílu svědčit 
o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, 
Matkou našeho Pána a Matkou 
církve to všechno přináším jako svou 
nepatrnou oběť zvláště na úmysly 
Svatého otce a našich biskupů.

Evangelizační úmysl:

Ochrana moří a oceánů

Aby politici, vědci a ekonomové 
společně pracovali pro ochranu moří 
a oceánů.

Národní úmysl: Ať jsou děti 
a mladí lidé otevření pro poznání 
Boha i svého místa ve světě a mají 
k tomu dost odhodlanosti i sebe-
ovládání. 

Svatý Františku Xaverský, oroduj 
za nás!

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

most

§Každý první pátek je po ranní mši 
svaté adorace Nejsvětější Svátosti 
Oltářní.

§Každý pátek po ranní mši svaté a po 
večerní mši svaté vyjma prvního pátku 
je výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní 
s modlitbou Korunky k Božímu Milo-
srdenství.

§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 smí-
ření.

§Mše svatá v Nemocnici Sosna je 
každou sobotu od 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 v 10.00 hodin.


