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Pro nás pro všechny včetně redaktorů našeho farního časopisu Svinovníček byla
návštěva kardinála Dominika Duky mimořádnou událostí – velkou radostí a povzbuzením ve víře. Proto jsme využili možnosti a položili naší vzácné návštěvě písemně několik otázek. Došlé odpovědi si můžete nyní přečíst.
Jak jste se stal členem Konfederace politických vězňů? Byl jste snad ve vězení?
Do konfederace jsem vstoupil jako benjamínek politický vězeň.

Co bylo tím impulsem, který Vás přiměl
k tomu, že se návštěva svinovské farnosti stala prioritou ve Vašem cestovním kalendáři?
Hlavním impulzem bylo pozvání Konfederace politických vězňů a festivalu Mene
tekel. Pozvání jsem přijal rád, protože zápas
za svobodu a připomínka obětí, které byly v
tomto zápase přineseny, jsou z jednou mých
hlavních priorit.
Říká se, že pro Pražáky končí svět za
Pardubicemi. Jak vnímáte Vy Vaši cestu
až do Ostravy?
Za prvé nejsem Pražák, pro ty končí Praha
kousek za Karlínským viaduktem, a za druhé můj akční rádius jako bývalého provinciála dominikánů v rámci tehdejšího Československa je od Aše až po Košice.
S jakými očekáváními jste cestoval do
Ostravy-Svinova?
Na cestu jsem se těšil ze dvou důvodů, že se
setkám s přáteli, ale rovněž tak, že zase jednou pojedu vlakem. Vlakem jezdím rád,
dobře se tam přemýšlí.

Byla pro Vás informace o biskupské primici kardinála Tomáška v kostele Krista
Krále v Ostravě-Svinově nová a byla pro
Vás nějak zajímavá či inspirující?
To byla pro mě novinka a další důvod, proč
jsem chtěl u této bohoslužby být. Zaujalo
mě rovněž to, že jste první chrám Krista
Krále na našem území, jakož i plastika Krista od sochaře Pelikána a osud jeho syna Jiřího Pelikána, kterého zachránila církev v
přestrojení za seminaristu v olomouckém
semináři. Za tuto odvahu zaplatil vicerektor
životem. (Podrobněji viz LARISCH Jan. Vytrvali ve zkouškách. Olomouc, 2012 – pozn.
editora.)
V besedě po mši sv. jste zmínil, že se už
mnoho let znáte s panem prezidentem
Zemanem. Při jaké příležitosti jste se blíže seznámili?
Se současným prezidentem Zemanem jsem
se poprvé setkal při projednávání navrácení
klášterních budov a olomouckého semináře
v roce 1990 a 1991. Víc jsem ho poznal
v době, když byl premiérem a především při
společné cestě na svatovojtěšské oslavy do
Hnězdna.
Mluvil jste o migrační vlně či přímo migrační invazi. Jak by dle Vašeho názoru
měl vypadat správný katolický přístup
k této situaci?
Nejprve nastolení míru pomocí mezinárodních mírových sborů v Sýrii a dalších zemích, kde řádí občanská válka a potom pomoc na místě, humanitární, technická a finanční. Za třetí přijímání imigrantů podle
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mezinárodních pravidel a bezpečnostních
kontrol. Za další pracovaný integrační proces, který pomůže tomu, aby se příchozí stali právoplatnými členy místních společenství.
V besedě jste se dotýkal tématu rodiny.
V čem spatřujete kořen neochoty vstupovat do manželství a mít více dětí?
Myslím, že prvním nebezpečím je touha po
pohodlí a po zážitcích, která je zaměňována
za pravý obsah pojmu láska. Dalšími příčinami jsou nedobrá zkušenost s manželstvím
vlastních rodičů a okolí, kde lze pozorovat
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výrazný počet rozvodů a to někdy i několikanásobných. Dále médii podporovaný
strach a obavy ze zodpovědného přístupu,
který manželství a rodičovství vyžaduje. A
nakonec náhrada dětí domácími mazlíčky,
kteří jsou nejen finančně méně nároční.
Byl pro Vás návštěva Ostravy-Svinova
něčím zajímavá?
Měl jsem příležitost opět vidět živou farnost
a ochotu k přátelské diskuzi. Ještě jednou
děkuji za krásné přijetí a společenství a přeji
radostné a požehnané Velikonoce.

Akce

Festival Mene Tekel
Úvodní slovo místopředsedy KFPV pana Lea Žídka (před bohoslužbou)
Drahé sestry a bratři, milí farníci ze Svinova i z okolí, vážení hosté,
dovolte mi před zahájením dnešní eucharistické slavnosti s panem kardinálem, který již za
chvíli vstoupí do našeho chrámu, říct vám pár slov a přiblížit vám podrobněji, co vlastně budeme oslavovat. Pro věřící je to především mše svatá, ale pro všechny je v tom zahrnuta ještě jedna aktualita, a to Ostravský prolog k slavnostnímu desátému ročníku mezinárodního
Festivalu proti totalitě, zlu a násilí pro paměť národa MENE TEKEL. Tento projekt proběhne od zítřka do neděle 28. února 2016 v Praze. Závěr tohoto festivalu - ekumenickou bohoslužbu z katedrály svatých Víta, Václava a Vojtěcha - bude vysílat televizní stanice NOE v
neděli 28. února ve 14 hodin v přímém přenosu.
Proč jsou v názvu festivalu použita tajemná slova MENE TEKEL? Vysvětlení můžeme
čerpat ze starozákonního příběhu z doby babylonského zajetí židů v šestém století př. Kr.
Tenkrát se při jedné opulentní hostině novobabylonského krále Baltazara objevil na stěně
paláce znepokojivý nápis Mene, tekel, ufarsin. Jedině židovský prorok Daniel dovedl tento
nápis králi vyložit. Danielův výklad byl pro krále katastrofický: „Tvé skutky byly sečteny
(mene), zváženy (tekel), shledány lehkými, a tvá říše bude rozdělena a rozvrácena
(ufarsin).“ A skutečně. Bezprostředně poté, stalo se to roku 539 př. Kr., byl Babylon dobyt
perským králem Kyrem a Baltazar byl zavražděn.
Z tohoto nápisu vybrali tvůrci festivalu první slova MENE TEKEL, aby důrazně varovali
před jakoukoliv formou zla a násilí ve světě.
V průběhu festivalu proběhnou v Praze různé kulturní akce, výstavy, přednášky, koncerty,
vernisáže, besedy a konference. Budou se promítat dokumentární filmy o nelidských režimních praktikách z období totality v postkomunistických státech. Letos bude mít na festivalu
svůj program Lotyšsko, Ukrajina a dokonce i Rakousko. V sobotu bude v porotní síni Vrch-
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ního soudu na Pankráci (tam, kde v padesátých letech padaly rozsudky smrti) provedena rekonstrukce soudního procesu se studenty z litomyšlských škol, kteří se spolu s rektorem piaristické koleje v Litomyšli Františkem Ambrožem Stříteským postavili otevřeně proti nedemokratickému vývoji v Československu po únoru 1948.
Dnešní slavnost v Ostravě-Svinově, na níž bude slavena mše svatá na poděkování za získanou svobodu a k uctění všech obětí totalitních režimů dvacátého století, se tak stává prologem k celému festivalu MENE TEKEL.
Přeji nám všem, abychom ji prožili s plným zaujetím.
A ještě jednu prosbu. Pokud se můžete po slavnosti na chvíli zdržet, neodcházejte, prosím. Pan kardinál by se rád po převlečení vrátil do kostela a chvíli s vámi pobesedoval, případně odpověděl na vaše dotazy. Moc času, bohužel, nemá, odjíždí brzy zase vlakem do
Prahy, kde má večer další povinnosti.

Závěrečné poděkování místopředsedy KFPV pana Lea Žídka
Skončil čas slavení, následuje čas děkování, takže
vážený otče kardinále, vážení duchovní otcové, milí účastníci dnešní slavnosti,
považuji to za více než milou povinnost vám všem od nás všech vzdát velké díky za
předcházející, mnoha milostmi naplněné chvíle, které jsme zde společně prožívali. - Prvním
příjemcem mého děkování je samozřejmě náš Pán na nebesích, který nad naším setkáním
převzal neocenitelnou záštitu. - Ti další tvoří dlouhou řadu; nerad bych někoho vynechal. A
od koho mám začít? Určitě od oltáře a od pana kardinála. Jemu a jeho ceremoniáři a jáhnovi, Mgr. Vojtěchu Mátlovi, vděčíme za přijetí našeho pozvání, za obětavou cestu z Prahy (na
otočku!) a za vznešenou službu u stolu Páně. - Dík za tuto službu patří i našim duchovním
otcům – panu generálnímu vikáři Mons. Mgr. Martinu Davidovi - a ostravskému děkanovi
P. Mgr. Josefu Gazdovi z naší sousední farnosti. Nevím, jak dostatečně poděkovat našemu
svinovskému panu faráři ThLic. Dr. Janu Larischovi a jeho jáhnovi panu Davidu Tylečkovi,
na které se snesla veškerá příprava celé náročné akce. - Kolem oltáře se také rojilo mnoho
dobře připravených ministrantů - andílků i starších pomocníků. Díky, chlapci a pánové. Dobře se nám zpívalo s panem varhaníkem a dobře se nám poslouchala schola i mladá sólistka s doprovodem. Dík za hudby dar, dík jejím interpretům. - Interiér chrámu také pečlivě
připravily obětavé paní, které se starají o úklid kostela. Také jim patří zasloužený dík. Bez
nich by tu nebylo tak krásně.
A konečně se dostávám s poděkováním k vám, kteří jste dnes zaplnili chrámové prostory
a zúčastnili jste se této slavnosti. Děkuji našim svinovským i sousedním farníkům, všem váženým hostům a zvlášť milým sestrám a bratrům z Konfederace politických vězňů ČR. Se
svou asistentkou paní Ing. Blankou Matějíčkovou přijela i předsedkyně KPV paní doktorka
Naděžda Kavalírová z Prahy. Ta nyní převezme děkovací štafetu. A ona to umí lépe! Takže
ještě jednou všem Pán Bůh zaplať i požehnej!
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Ahoj táborníci ☺
Venku je ještě zima, ale věřím, že si pořád matně vybavujete loňské léto a pohraniční
Třemešnou. Někdo si možná vzpomene na vedoucího Šimona v dámských šatech, někomu
se ještě dnes sbíhají sliny na závěrečné hranolky šéfkuchařky Adélky, někdo by si ještě jednou s chutí zahrál nové hry vedoucích Kuby a Mirka a nikdo jistě nemůže zapomenout na
legendární souboje s vedoucím Benem.
Máte chuť znova strávit týden s kamarády a poznat nové kraje? Pojeďte s námi letos na
Andělskou Horu ve Slezsku. Nebojte, nečeká nás výstup na velký kopec, jak napovídá název.☺Andělská hora je podhorské městečko v krásném prostředí jesenické přírody, kde letos od 6. do 13. srpna proběhne již 16. ročník farního tábora. Můžete se těšit na novou táborovou hru, nové tváře v řadách vedoucích (které vy, co s námi jezdíte léta, znáte), na spaní
v postýlkách, večerní programy, nová trička, a vy odvážní na stezku odvahy.
Přihlášky zasílejte Karolíně Brumovské na emailovou adresu: brumovska.karolina@seznam.cz.
Budete-li hlásit své děti elektronicky, stačí napsat jméno a příjmení dítěte, věk a třídu,
telefonní číslo rodičů a svou emailovou adresu. Pokud email nepoužíváte, můžete si přihlášku s těmito údaji vyplnit ručně na papír a odevzdat ji panu faráři otci Janovi nebo slečně Karolíně Brumovské v kostele.
Cena tábora je 1500 Kč jako loni. Pokud máte více přihlášených dětí ze stejné rodiny,
můžete požádat o sourozeneckou slevu.
Kapacita je omezená prostorem fary. Můžeme přijmout prvních 25 přihlášených dětí.
Rádi bychom přijali všechny děti z farnosti, které se přihlásí, proto prosíme, abyste je
přihlásili včas. Do konce dubna 2016 budeme přijímat přihlášky dětí do 14 let. Po obdržení
přihlášky rezervujeme Vašemu dítěti místo na táboře. Přihláška se stává závaznou
v momentě obdržení platby. Prosíme rodiče, aby tábor zaplatili nejpozději do konce května.
Na začátku června zrušíme veškeré nezaplacené rezervace a nabídneme místo na táboře náhradníkům- dětem, které se přihlásí později než do konce dubna. Pokud nemůžete poslat děti na tábor z finančních důvodů, obraťte se individuálně na Karolínu Brumovskou, najde
s vámi společně řešení.
Přihlášeným dětem pošleme bližší informace s přesnými údaji o odjezdu na konci května,
vyjdou také ve Svinovníčku. Číslo účtu je 670100-2212013523/6210. Jméno Karolína Brumovská, účet je v mBank. Do zprávy napište jméno dítěte, pro které tábor hradíte.
Pokud byste měli jakýkoliv dotaz, pište na email vedoucí Karolíny Brumovské,
(brumovska.karolina@seznam.cz), případně volejte na číslo 774623665.
Těšíme se na vás jako každý rok a už teď vymýšlíme, co krásného spolu zase prožijeme.
Kája a táborový tým ■
Přihláška:
Jméno: _____________________________ věk: ________________ třída: ________
Telefonní číslo rodičů: __________________________________________________
Emailová adresa rodičů: _________________________________________________
Barva trička: __________________________________________________________
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Pozvání mladých do Krakova
V prázdninovém týdnu od 25. – 31. 7. proběhne
XXXI. ročník Světových dní mládeže v polském Krakově,
ve městě, které úzce souvisí se svatým papežem a zakladatelem těchto dní Janem Pavlem II. Této události předchází
Dny v diecézi. Naše ostravsko – opavská diecéze zavítá do
polského Będzinu, který nás bude hostit od 20. – 25. 7., a poté se společně přesuneme na již
zmíněné místo, kde proběhne zbytek setkání.
Toto setkání je určeno pro mladé z celého světa, kteří chtějí zažít něco nového, seznámit
se s novými lidmi a společně něco prožít. Doporučený věk je od 16ti let.
Mottem letošního setkání jsou Ježíšova slova: „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou
milosrdenství“ (srov. Mt, 5,7)
Připoj se k mladým celého světa! Zaregistruj se do konce dubna, kdy to je za levnější peníz a pojeď společně s námi na XXXI. ročník Světového setkání mládeže s papežem
v Krakově 2016.
Ostatní informace nalezneš na internetovém odkazu: https://krakov2016.signaly.cz
Kiki ■

Články
Bůh opravdu je!
Možná i někoho z vás o tomto tvrzení přesvědčilo setkání s arcibiskupem Dominikem
Dukou uskutečněné v našem svinovském kostele. Jak by bylo jinak možné, že k nám promlouval člověk, který byl několik let umlčen ve vězení a nyní je nejvyšším představitelem
katolické církve v ČR? Není zrovna on (a samozřejmě i jiní další) důkazem toho, že Bůh
opravdu je? Snad nejsem sama, kterou promluvy arcibiskupa Duky v našem kostele zaujaly,
chytily za srdce a utvrdily v tom, že věřit Bohu má smysl vždy - v těžkostech i radostech.
Opravdu obdivuji všechny politické vězně, že si přes všechny těžkosti a nepříjemnosti
uchovali víru a tím nám dávají ten nejlepší příklad pro naši víru (podobně jako svatí) - nepodléhat životním křížům, ale věřit ve vzkříšení. Přeji nám všem, abychom si toto mohli
uvědomit a prožít ještě lépe během Velikonočních svátků.
P.S. Touto cestou bych chtěla poděkovat "našemu" panu Žídkovi, že zprostředkoval setkání
s tak výjimečnými lidmi jako je arcibiskup Dominik Duka, ale také MUDr. Naděžda Kavalírová i všichni ostatní zúčastnění. Díky patří také "našemu" o. Janovi, který celou nezapomenutelnou "akci" podpořil. BOHU DÍKY!
RM■

Biscup 2016
Letos jako každoročně proběhlo Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem. Tento rok
mládež přivítal děkanát Karviná, přesněji město Český Těšín.
Déšť, mlha ani zima neodradily v sobotu 12. 3. 2016 stovky mladých z celé naší diecéze
od cesty na zmíněné setkání. Akce neoficiálně započala již v pátek 11. 3., kdy mladí měli
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možnost se zúčastnit v historii prvního předprogramu Diecézního setkání mládeže. Tuto
možnost využilo okolo 450 „děcek“, pro které byl nachystán bohatý duchovní program, který byl proložen noční hrou. V sobotu ráno dorazil zbytek mladých a setkání bylo oficiálně
zahájeno v 08:30 scénkou, následovala biblická hodinka s hosty (evangelíky), dále workshopy a oběd. Poté mladí pospíchali do polského Cieszyna do kostela sv. Maří Magdalény, kde
prošli Bránou milosrdenství. Zpět do Českého Těšína do kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova se vydali procesím s ostatky sv. Melichara Grodeckého a blahoslavené Matky Terezy.
Tam už čekal otec biskup. „Je to poprvé po třech měsících, kdy budu u oltáře. Chtěl bych poděkovat za všechny modlitby a popřát vám, abyste byli zdraví, protože ty dva a půl měsíce
ve špitále to není žádná legrace,“ řekl biskup na začátku bohoslužby, která program završila.
Kiki ■

Proste a bude Vám dáno
SMS: „Naléhavá zpráva z Medžugorie. Panna Maria prosí všechny věřící, aby se každý
den v 18,30 spojili v modlitbě a pomodlili se 3x Zdrávas Marie za odvrácení světové války.“
Tato zpráva mě oslovila. Nedaří se mi, abych stihla určenou dobu denně, ale snažím se. Přidáte se?
MK ■

Zamyšlení
Jak prožívám půst
Samozřejmě po svém. Přestože o něm dost vím, je mi jasné, že tento čtyřicetidenní půst
není jen o mase, že měl svůj historický vývoj a dnes se ustálil na dvou dnech přísného půstu,
což je Popeleční středa a Velký pátek, jinak se orientuje na pokání, přípravu ke křtu, na obnovu křesťanského života, vzájemnost mezi lidmi, na milosrdenství.
Ale nebyla bych to já, kdybych nechtěla
něco odlišného. Vracím se ke kořenům,
rozhodla jsem se pro důsledné vynechání
masa. (Nevěřili byste, je to prý proti smyslu půstu, neboť ten má člověka vzdalovat
od těla a více přibližovat duchu, kdežto
strava bez masa očišťuje tělo a tím je vlastně upřednostňuje, to jsou paradoxy, co?)
Svým rozhodnutím trochu vybočuji, protože poučený křesťan ví, že neděle je z půstu vyňata, což mně se samozřejmě nelíbí, ví, že může jíst kromě pátku maso, a nic se neděje. Takže já mlčím, a chce se mi říci v obchodě, jak to, že kupujete uzeninu, když jsme
v předvelikonočním půstu? Jak to, že kupujete věnečky se šlehačkou? Každý by se mi vysmál. Jak to, že nevyměníte svíčkovou třeba za rybu nebo za špagety? (No jo, v neděli…)
Neberte mě vážně, jsem extrém, nejen v tom. A hlavně, moc mluvím, a skutek? Už první
sobotu jsem své rozhodnutí porušila, snědla jsem u své sestry plátek sekané s kedlubnami.
Dnes jsem čekala návštěvu a nechala jsem uležet kuřecí nudličky. Kamarádka se omluvila,
co teď s nimi?
Nu, musím to vzít tak, že žiju ve světě a svět je už takový. Jinak se opravdu snažím.
Mám v ledničce hlívu ústřičnou a ravioli plněné špenátem, tortelloni se sýrem, aljašskou
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tresku, těsto na langoše, těsto na pizzu a těším se na bramborové šišky s mákem, ve spíži
mám sójové maso, spoustu kořenové zeleniny a různých luštěnin včetně bio červené čočky,
kterou jsem, aniž jsem se podívala na cenu, koupila v Tescu, kyselé zelí, brambory, rýži, teď
také bulvy červené řepy a růžičkovou kapustu … Myslím, že vyměnit řízky a vepřo za tyto
potraviny mi určitě neuškodí.
Ale co hlavní význam půstu? Pokání a milosrdenství? O tom by mohl povídat, ale mlčí,
můj laskavý zpovědník; kolikrát se kaju a zase se ke svým chybám vracím. Ale právě teď
bych mu mohla říci, že jsem se hodně polepšila. Moje zlepšení ale není půstem. Spíš On a
svátost smíření (tu si dopřávám poměrně často, ne proto, že je zadarmo), je příčinou, že se
nad sebou zamýšlím. Jaká to výhoda oproti nepraktikujícím, nemám-li říci přímo ateistům!
Tak a teď ještě to milosrdenství. Nemyslím, že nejsem milosrdná, uměla bych to určitě i
vůči nešťastným poutníkům, ale přece hřeším na celé čáře. Mám totiž problém - zatím jsem
nedokázala být milosrdná k řidičům, kteří mě omezují v jízdě. V městě jezdí pod padesát, po
starých cestách, třeba ke Kyjovicím a dál, nevykřešou ze svého stroje devadesátku, ani kdyby se rozkrájeli. Ach, můj trpělivý zpovědníku, přiznám se, že v tom případě milosrdná být
neumím, ne, že bych je vytlačovala ze silnice, to ne, ale častuji je uvnitř své uzavřené kabiny hodně nevybíravými slovy.
Mrzí mě to, ale jen když nesedím v autě… co se mnou uděláte? Myslím, že bude nejlépe
zlomit nade mnou hůl, nebo… nebo bych se měla pokusit? Tak takové já mám problémy
v půstu, a to teprve začal, jak dopadnu v jeho závěru, na to si počkejte….
Rol ■

Posypat hlavu popelem a obléknout se do žínice
- velí doba postní. A co my na to? Sklopíme hlavy, dáme se na pokání a vybílíme svá roucha, ale hlavně své duše do běla? Určitě by se tak slušelo, ale když je to tak těžké! Na jedné
straně si sice někdy myslíme, že my vlastně vůbec nehřešíme, ale často přecházíme k druhému extrému a zdá se nám, že jsme spáchali všechny hříchy světa. Něco na tom je, poněvadž
s naší lidskou porušitelností máme dispozice ke všemu. A ještě k tomu svody prostředí, pokleslé dobové normy a ty nešťastné genomy, epigenomy a mikrobiomy a kdoví co ještě! Ta
epigenetická dědičnost je sice strašná a mohou se na ni svést všechny naše přednosti a slabosti, ale hlavní zodpovědnost za to vše zůstává především na nás. Vše ostatní jsou jen polehčující nebo přitěžující okolnosti. Na mně záleží, jak se co nejlépe poznám a smířím se se
sebou, tj. jak přijmu sebe sama takového jaký jsem. A jak se pak rozhodnu probudit se a
snažit se uplatňovat své lepší já.
Tím však moje problémy nekončí. Musím se také bránit před zhroucením (obrazně),
když ani při nejlepší vůli nedokážu poznat, zda jednám vždy správně. Vkrádají se pochybnosti, zda nedělám dobré skutky jen proto, abych za to něco dostal. Zda se za mým naplňováním života mnohými aktivitami neskrývá ješitnost či touha po chvále. Zda skutečně nezištně sloužím druhým a umím milovat tak, jak nám to předkládá sv. Pavel ve Velepísni lásky!
Nic však ještě není ztraceno. Pokud budu mít dostatek dobré vůle a využiji stálou nabídku Božího milosrdenství, pak naleznu i radost a budu moci zazpívat:
„Pozdvihni se, duše, z prachu, zaleť k rajským končinám.“
P. N. ■
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Velikonoční zamyšlení
Milí farníci, blíží se opět doba, kdy budeme slavit
„slavnost všech slavností“. Všimli jste si také, že
s tím, jak se náš život a s ním i jeho duchovní rozměr
vyvíjí, prožíváme Velikonoce každý rok tak trochu
jiným způsobem? Oslovují nás jiné aspekty, prohlubují se jednotlivé prožitky, myšlenky, modlitby…
a tím jsou Velikonoce vždy tak trochu „nové“. Kéž
jsou pro nás i letos velkým požehnáním! Nabízíme
několik myšlenek-střípků, které nám mohou pomoci
ponořit se hlouběji do velikonočních tajemství.

Umývání nohou
Všichni známe biblickou scénu, kdy chce Ježíš učedníkům umýt nohy. Jak reaguje Petr?
„Nohy mi umývat nebudeš! Nikdy!“ (Jan 13,8a). Petr odmítá službu Mistra, a tím odmítá
jeho samotného. Ježíš mu to výslovně říká: „Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl“ (Jan 13,8b). Na to reaguje Petr tím, že – jako často v takových případech – říká Ježíši
přemrštěně: „Pane, tak mi umyj nejen nohy, ale i ruce a hlavu!“ (Jan 13,9).
Petra v tomto odmítání mytí nohou následuje mnoho křesťanů, kteří už nepřijímají Pánovu službu smíření. Ukazují to vyprázdněné
zpovědnice v našich kostelích, které mají často už jen muzeální charakter, už se nepoužívají. Už nepřijímáme službu smíření Páně.
„Přijetí odmítnuto!“ řekneme pak jako u nemilé poštovní zásilky.
Bůh nám své dary nevnucuje. Když však už nepřijímáme jeho dary,
pak pro nás vlastně přestává být Bohem, přestává být Otcem, a my
přestáváme být jeho dětmi.
„Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl!“ – na to bychom neměli zapomenout.
Mít podíl s Pánem předpokládá, že mu dovolíme, aby se k nám sklonil, a to až k našim nohám, do propasti našich hříchů, aby nás tam očistil. Předpokladem účasti u eucharistického
stolu je místo na lavici vedle Petra, který si nakonec se vší pokorou nechává nohy od Pána
umýt. Takto Pán přiděluje všem místo – a tak je to vyjádřeno v přikázání církve, aby každý
alespoň jednou za rok, a sice o Velikonocích, přijal svátost pokání.
Kardinál Joachim Meisner
(z kázání v kolínském dómu na Zelený čtvrtek 1999)

Strach z nového
Pro učedníky a lidi, kteří žili v blízkosti Ježíše znamenaly všechny ty převratné skutečnosti, které se odehrály před dvěma tisíci lety velikou změnu v jejich životech. Vlastně to
byl naprostý přelom pro celé dějiny lidstva..
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… Novota nás často vystraší. Také novota, kterou nám přináší Bůh, novota, kterou po nás
Bůh žádá. Jsme jako apoštolové z evangelia. Často dáváme přednost svým jistotám, zastavení u hrobu, myšlence na zesnulého, který nakonec žije jenom ve vzpomínce dějin jako velké
osobnosti minulosti. Máme strach z Božích překvapení. Drazí bratři a sestry, ve svém životě
máme strach z Božích překvapení! On nás stále překvapuje! Pán je takový.
Bratři a sestry, neuzavírejme se před novotou, kterou chce Bůh vnést do našeho života!
Často jsme unavení, zklamaní, sklíčení, pociťujeme tíži svých hříchů, napadá nás, že to nezvládneme. Neuzavírejme se do sebe, neztrácejme důvěru, nikdy se nevzdávejme. Neexistují situace, které by Bůh nemohl změnit, a není hříchu, který by nemohl odpustit, pokud se
Mu otevřeme.…
Úryvek z homilie papeže Františka z Velikonoční vigilie 30.3.2013

Bděme pod korouhví kříže (Kancionál č. 312)
Text svaté Terezie z Avily (1515-1582) – téměř 500 let starý – je i dnes stále aktuální.
Promlouvá k nám s tichou naléhavostí. Nabízí cestu…
Všichni jej známe díky písni, jejíž nápěv složil náš výtečný skladatel duchovní hudby – Petr
Eben (1929-2007). Je možné, že si ji během postní doby v kostele ještě všichni zazpíváme,
zkusme se ale nyní nad slovy písně zamyslet…
1. Nedejme se k spánku svésti, bděme pod korouhví kříže,
jděme v boj za pravé štěstí, každým krokem nebi blíže.
K nebi vede cesta jistá, těm, kdo prací každodenní
následují věrně Krista v zápase a utrpení.
Ref. Nesme kříž svůj, mějme víru, že nám pomůže jej nésti.
V časném světě není míru, nedejme se k spánku svésti.
2. Sotva tušil vladař světský při svém krutém rozsouzení,
že je Ježíš Nazaretský všeho světa vykoupení.
Statečně náš Pán šel k cíli, šel až na smrt naší vinou.
Jeho bychom , kdybychom šli cestou jinou.
3. Slasti světa, slávu vratkou obětujme pro svou spásu,
odměnou nám bude sladkou vidět věčně Boží krásu.
Obětujme svoje žit, oddejme se Bohu cele,
ať pak můžem věčně zříti v nebi svého Spasitele.
4. Ještě dřív, než dojdem k Pánu, než nás k hodům lásky přijme,
v bílém šatě nebešťanů už na této zemi žijme.
Osvíceni božskou září, v srdci živé slovo Páně,
s láskou v oku, s mírem v tváři, pojďme s Kristem odhodlaně.
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Pro rodiny s dětmi
Není lehké dětem vhodně přiblížit tajemství Velikonočních svátků.
Dobře Vám v tom mohou pomoci Velikonoční misálky
Velikonoční misálky se skládají z šesti sešitků, ve kterých najdete
velké množství obrázků a komentářů, aby děti mohly sledovat
"nekonečné" velikonoční obřady s užitkem a s radostí, že ví, co se
děje. Projekt nevznikl od "zeleného stolu", ale autorem je katechetka "z terénu“ Dr. Marie Nedbalová a kolektiv. Misálky vznikly i za
odborné asistence liturgiků a zahrnují univerzální zvyklosti velikonočních obřadů v celé ČR.
Misálky můžete objednat a zakoupit
buď na e-mailové adrese: velikonocnimisalky@gmail.com, nebo v internetové prodejně,
anebo po celé ČR v síti prodejen Karmelitánských knihkupectví.
Zdroj: www.vira.cz, www.pastorace.cz, kancionál
V. R. ■

Příběh
Červená rukavice
Jednoho mrazivého zimního dne ztratil nějaký uspěchaný člověk
levou palcovou rukavici. Přiběhla myška, zastavila se a pak vklouzla
dovnitř. Uvelebila se pěkně, schoulila se do klubíčka a usnula. Za
chvilku skákala kolem žába, dělala velké skoky, aby se zahřála. Zahlédla rukavici, a protože uvnitř bylo teplo, zabydlely se tam obě dvě,
myška i žába.
Najednou se dolů z blízkého stromu s mohutným mácháním křídel
snesla sova. Chtěla se také v rukavici ohřát, ale jak myši, tak žáby se
se sovami nesnášejí - ani jedna ji tam nechtěla pustit. Sova se však
dala do fňukání, že má úplně zmrzlé peří, a tak se nakonec myš i žába
přisunuly k sobě, zmáčkly se a s trochou dobré vůle se tam sova vtěsnala. Byly tedy v teple červené rukavice tři: myška, žába a sova.
Sotva se trochu uvelebily, objevil se zajíc a breptal: „Jéje, tam uvnitř ale musíte mít krásně teploučko, že? Udělejte místečko, jdu tam.“ A pěkně vklouzl mezi ně. A tak tu byli, natlačeni jeden na druhého, čtyři: myška, žába, sova a zajíc.
Přišel vlk, neřekl ani „a“, ani „b“ a s panovačným výkřikem: „Místo!“ se vrhl do rukavice. Byl to velký násilník. Jenže ouha, jeden šev povolil, rukavice se natrhla a dírou do ní začal vnikat ledový vzduch. Co dělat? Všech pět jich bylo v rukavici namačkáno, že tam nebylo k hnutí. Byla tam myška, žába, sova, zajíc a vlk. S bručením a nadáváním se blížil promrzlý kanec, celý pokrytý sněhem.
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„Musíš zůstat venku! Je to tu k udušení…,“ pištěla myška. „A proč bych měl právě já zůstat venku?“ chrochtal kanec. „Když je tam místo pro vás, bude tam místo i pro mě!“ Postrčil jednoho, šťouchl do druhého a vtěsnal se dovnitř.
Bohužel praskl jiný šev a studený vzduch začal pronikat na druhé straně. Ale zvířata
v rukavici to ani nepostřehla, tak byla na sebe namačkána. Šest zvířat v jedné rukavici. Skoro ani nemohla dýchat – myška, žába, sova, zajíc, vlk a kanec.
A tady už přibíhá medvěd. Tentokrát začali všichni polekaně křičet: “Ne, ne, ty už ne!“
Chudák medvěd si před rukavicí sedl do sněhu a dal se do hlasitého pláče. „Vy všichni si
hovíte v teplíčku,“ vzlykal, „a já musím zůstat venku v zimě a mrazu. Zmrzl mi už i ocas.“
„No tak dobře,“ slitovala se zvířata uvnitř rukavice, „vlez sem i ty“. A všichni se stlačili
tak, že sotva dýchali. Medvěd se snažil udělat co nejmenším. Skoro všechny švy postupně
popraskaly, ale i medvědovi se nakonec více méně podařilo vtisknout dovnitř. Teď už v červené rukavici nebylo ani místečko, byli tam natěsnáni myška, žába, sova, zajíc, vlk, kanec a
medvěd. Nikdo si ani nevšiml mravenečka, který ještě potichoučku vklouzl mezi ně. A to už
bylo příliš! Prásk! Bum! Rukavice jako by vybouchla, roztrhla se na kusy a kousky.
Všechna zvířátka se rozkutálela po mrazivém sněhu, bičována ledovým větrem.
A všichni se opět ocitli v té strašné zimě…..
Z knížky „Ptačí zpěv pro duši“ od Bruna Ferrera upravila a opsala
Aťka ■

Zábava
Pyramida
Spojka
staročeské vztažné zájmeno
zkratka politického hnutí
zdrobnělé ženské jméno
ložní prádlo
zděšení
hanlivě paní
Řešení pyramidy: viz. poslední strana

Leo Žídek ■

Oprava:
V pyramidě minulého čísla Svinovníčku bylo na třetím řádku omylem uvedeno poměrný
(zkratka) místo správného oltář (latinsky). Omlouváme se tímto za chybu.
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PASTORAČNÍ PLÁN (březen – duben – květen – červen 2016)
MĚSÍC BŘEZEN – DUBEN
Neděle 27. března – SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ – VELIKONOCE
Velikonoční program bohoslužeb viz zadní strana Svinovníčku
Pátek 29. dubna – 71. výročí osvobození Svinova
17,30 mše sv. za oběti válek a na poděkování za život v míru a ve svobodě
po mši sv. modlitba u oltáře Panny Marie Bolestné
Sobota 30. dubna
cyklotour po hranicích Svinova, sraz v 9,00 u svatebního salonu Karina (z. MO KDU-ČSL)
koncert skupiny Paprsky ve Svinově v 18,00 (podrobnosti v přiložených letácích)
MĚSÍC KVĚTEN – ČERVEN
Neděle 8. května – Den matek
Sobota 14. května – diecézní pouť k Matce milosrdenství do Opavy (viz vložený obrázek)
18,00 mše sv. v kostele sv. Vojtěcha na Dolním náměstí v Opavě,
po mši sv. procesí do konkatedrály Panny Marie ke Svaté bráně milosrdenství
Neděle 15. května – Slavnost Seslání Ducha Svatého,
po velké mši sv. žehnání dopravních prostředků (před kostelem)
FARNÍ VAJEČINA ve 14,30 na farní zahradě (z. řk.farnost a MO KDU-ČSL)
Čtvrtek 26. května slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo),
mše sv. v 17,30 a eucharistický průvod
Sobota 28. května Národní pouť do svatyně Božího milosrdenství do Lagevníků v Krakově,
program: 9,00 zpěvy, modlitby, 10,30 mše sv., 13,30 – 16,00 odpolední program,
přihlášky v sakristii, odjezd autobusu v 7,00 od kostela, návrat v 19,00, cena 300 Kč.
Pátek 3. června Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova,
mše sv. v 17,30 a svátostné požehnání
Sobota 4. června pouť děkanátu Ostrava k Panně Marii do Frýdku,
program: 16,00 modlitba růžence, 17,00 adorace, 18,00 mše sv.
Oslavy 20. výročí vzniku Ostravsko-opavské diecéze
Neděle 5. června 10,00 slavnostní mše sv. na Masarykově náměstí,
ve Svinově bude mše sv. pouze v 8,00
Úterý 7. června 18,00 koncert v katedrále Božského Spasitele,
zazní: Missa solemnis in C od Karla Ditterse von Dittersdorf
a Te Deum laudamus od Antonína Dvořáka
Pátek 10. června Noc kostelů 2016 (ve farnostech)
Sobota 11. června hudební festival Slezská lilie (centrum města)
Neděle 12. června zakončení oslav – program bude upřesněn
Svinovská pouť
Sobota – neděle 18. a 19. června SVINOVSKÉ POSVÍCENÍ,
sobota poutní program před kostelem (z. ÚMOb Svinov),
neděle slavnostní bohoslužby v 8,00 a 10,00
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Kněžské svěcení a primice Mgr. Davida Tylečka
Sobota 25. června kněžské svěcení jáhna Davida Tylečka
Neděle 26. června ve 14,30 primiční mše sv. novokněze Davida Tylečka ve Staré Vsi,
Neděle 3. července v 10,00 mše sv. novokněze Davida Tylečka ve Svinově
Výhled na červenec - srpen:
25. – 31. července světové setkání mládeže v Krakově
6. – 13. srpna
farní tábor v Andělské Hoře
Neděle 14. srpna pouť k Panně Marii na Hrabyň

Svátosti a svátostiny
Svátost křtu – svátost manželství – pohřby (prosinec 2015 – ½ března 2016)
Křty:
nebyl udělen žádný křest
Svatby: nebyla žádná svatba
Pohřby:
Mária Červeňáková, r. Bandyová
Ján Rapan
Ludmila Neuwirthová, r.Sobotíková
Jan Kupka
Zdeněk Behan
Marie Šišková, r. Urbánková
Josef Lukeš
Vladimír Herzik
Vlasta Lhoťanová, r. Přikrylová
Bohdan Serafin
Viktor Dunka

† 4.12.
† 5.12.
† 20.12.
† 22.12.
† 24.12. 2015
† 5. 1. 2016
† 10. 1.
† 6. 2.
† 12. 2.
† 22. 2.
† 12. 3.

Kostelní sbírky
Plán kostelních sbírek v měsících březen – duben – květen – červen:
Sbírky v rámci ostravsko-opavské diecéze:
 sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi
(Velký pátek, Bílá sobota – při adoraci u Božího hrobu)
 sbírka na kněžský seminář
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
 sbírka na katedrálu
5. neděle velikonoční
 sbírka na Diecézní charitu
Slavnost Seslání Ducha svatého
 sbírka na TV NOE
12. neděle v mezidobí

25. – 26. 3.
27. 3.
24. 4.
15. 5.
18. 6.

PASTORACE

Velikonoční pořad bohoslužeb

Předvelikonoční příležitost ke svátosti smíření
Pátek 18. března
Neděle 20. března
Úterý 22. března
Středa 23. března
Čtvrtek 24. března

16,00 – 17,30
7,00 – 8,00, 9,00 – 10,00
16,00 – 17,30
7,30 – 8,00
16,30 – 18,00

Vlastní pořad bohoslužeb
Květná neděle (20. 3.)
Připomínka vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma – svěcení ratolestí,
mše sv.: 8,00 a 10,00
Zelený čtvrtek (24. 3.)
Poslední večeře Páně, ustanovení mše sv., umývání nohou,
Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zatčení,
mše sv.: 18,30 a následná adorace do 21,00
Velký pátek (25. 3.)
Ježíš umírá na kříži za záchranu celého světa –
den přísného postu jako výrazu vědomí vlastních hříchů,
obřady Velkého pátku: 18,30
Velká (Bílá) sobota (26. 3.)
Tělo Pána Ježíše je uloženo ve skalní hrobce,
vchod je zavalen kamenem a hlídán římskými vojáky,
možnost modlitby u Božího hrobu: 8,30 – 19,30
slavnostní bohoslužba Vzkříšení: 20,00
Neděle - Slavnost Vzkříšení Páně (27. 3.)
zahájení průvodu Vzkříšení: 7,45
slavná mše sv.: 8,00 a 10,00
(žehnání pokrmů a velikonočních beránků)
Velikonoční pondělí (28. 3.)
mše sv.: 8,00

Řešení pyramidy: A, AN, KAN, ANKA, KAPNA, PANIKA, PANIČKA
Adresa redakce: Římskokatolická farnost, Bílovecká 50/548,
721 00 Ostrava – Svinov, tel. 596 961 489
Redakční e-mail: svinovnicek@farnostsvinov.cz
Web: http://www.farnostsvinov.cz, registrováno u MK ČR E 15012
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