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s novým pomocným biskupem Msgre. Martinem Davidem

Řekněte, prosím, našim čtenářům
něco málo o sobě a o své cestě k víře.
Narodil jsem se v roce 1970 a vyrůstal jsem v Ženklavě. Jsem ze čtyř sourozenců a rodiče i prarodiče nás odmalička k víře
vedli. Babička, maminčina maminka, která
u nás bydlela, s námi chodila pravidelně i ve
všední dny do kostela, s rodiči jsem byl
v kostele o nedělích. Dědeček z tatínkovy
strany své vnuky a vnučky učil náboženství.
Předávání víry u nás fungovalo, byť to v té
době bylo složitější.
V základní škole jste chodil do
náboženství?
Jistě. Nebylo nás mnoho. Naopak
jsem nebyl členem pionýrské organizace,
takže jsem byl trochu černou ovcí kolektivu.
Mně to však nevadilo.
Pak jste zamířil na průmyslovou
školu?

Nastoupil jsem na Střední odborné
učiliště strojírenské v Kopřivnici na mechanika strojů a zařízení, což byl učební obor
s maturitou. To bylo v roce 1984 či 1985
a v té době to byla nejbližší střední škola.
Byla to tatrovácká škola, takže pak jsem pochopitelně nastoupil do Tatry Kopřivnice na
údržbu slévárny.
Pracoval jste tam na přelomu 80.
a 90. let, kdy se atmosféra v podniku výrazně změnila.
Ano, v Tatře jsem byl v letech 1988
až 1993, mezitím ještě necelé dva roky vojny. Je pravdou, že změny v Tatře byly velké
a v době, kdy jsem odcházel, se začalo
masivně propouštět. Mne se to sice netýkalo. Cítil jsem, že práce v automobilce asi
nebude to, čemu bych se chtěl plně věnovat.
Po studiích teologie v Olomouci
a kněžském svěcení v roce 2000 jste začal
působit na Opavsku. Jak na toto období
vzpomínáte?
Opavsko jsem si zamiloval, mám ho
stále rád. Na první dva roky, kdy jsem kaplanoval u monsignora Josefa Veselého, což
byla výrazná osobnost Opavska, nikdy nezapomenu. Stejně tak na Stěbořice, což je
moje první a jediná farnost, kde jsem působil jako samostatný duchovní správce. Rád
se tam vracím.
Čím si vysvětlujete, že do kostela
chodí stále méně lidí?
Já jsem ten pocit ve Stěbořicích ani
v Opavě neměl. Ano, ve srovnání s dobou
před padesáti lety by to bylo znát, ale ne za
mých osm let. Jakýsi úbytek dětí
v náboženství jsem sice pociťoval, ale na
druhou stranu stále hodně lidí žádá křest. I
dospělí. Nějak citelný úbytek jsem nevnímal. Například v posledních dvou letech,
kdy je Velký pátek státním svátkem, mne
překvapilo, kolik lidí přišlo do ostravské katedrály na Velkopáteční obřady.
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Od roku 2008 jste generálním vikářem a teď se navíc stanete pomocným
biskupem. To jsou docela velké výzvy.
Z farnosti do funkce generálního vikáře se mi neodcházelo snadno, protože farář ve farnosti je voják v terénu, v první linii. Generální vikář je ten, který má na starosti celou diecézi a fungování celého úřadu
biskupa. Musel jsem se učit mnoho nových
věcí a stejné to je nyní u pomocného
biskupa.
Co jste si při nabídce na pomocného biskupa pomyslel a jak zareagovalo
okolí?
Pomyslel jsem si, že je to velký a nesnadný úkol. Čekal jsem, že to bude někdo
jiný, ale volba padla na mě a já se budu snažit naplnit to, co je s funkcí spojeno. Asi
nejtrefněji to vyjádřil jeden můj známý
kněz, který mi po zveřejnění mého jmeno-
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vání pomocným biskupem v SMSce napsal:
„Vím, že to není ani ke gratulaci, ani ke
kondolenci, ale k modlitbě. Proto se za Tebe
budu modlit.“
V čem je pro Vás náboženství
důležité?
Myslím, že každý člověk, je-li alespoň trochu pravdivý, zjistí, že lidský život
nemá jenom viditelný a hmatatelný rozměr,
ale že také existuje rozměr daleko hlubší,
duchovní, že jsou hodnoty, které člověka
přesahují, které dávají pravou náplň lidskému životu. Víra, naděje a láska jsou tři věci,
které každý člověk ve svém životě potřebuje. Jsou to přesně ty věci, kterým učil Ježíš
Kristus.
Převzato z MF Dnes (9. 5. 2017)
a redakčně upraveno

Popis a symbolika znaku pomocného biskupa Martina
Popis:
V modrém štítě stříbrno-červeně polcené
unciální písmeno M převýšené zlatou
hvězdou. Za štítem je latinský kříž.
Pod štítem je páska s biskupovým heslem:
VERBUM CARO FACTUM EST,
resp. Slovo se stalo tělem.
Vše je převýšeno biskupským kloboukem.
Symbolika:
Modrá barva štítu a hvězda jsou symboly
Panny Marie,
M symbolizuje sv. Martina, který se rozdělil
se žebrákem o svůj plášť (proto je barevně
rozpolceno).
Biskupské heslo bylo převzato z evangelia
sv. Jana.
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Primiční mše sv. novokněze Michala Slaniny v Kobeřicích 2017

Program:
Před mši svatou:
10.25 rodičovské požehnání
a žehnání primičního ornátu (doma)
10.30 modlitba růžence v kostele
10.40 průvod do kostela z domu primicianta
11.00 primiční mše sv.

Po mši svaté:
13.00 zahájení primiční oslavy
14.00 novokněžské požehnání
na hřišti TJ Sokol
16.00 vystoupení skupiny HaDr
22.00 ukončení primiční slavnosti

Posvátná místa v Ostravě rozezní hudba festivalu Slezská lilie

Přijďte si ve dnech 8. 6. a 10. – 11. 6. 2017 poslechnout to nejlepší ze současné hudby
s poselstvím v podání americké reggae skupiny Christafari, polských MATE.O – TU, sboru
„Ostrava zpívá gospel“ ve spojení s Lenkou Dusilovou, či zpěváka „Voxela.
První festivalový den 8. 6. 2017 se odehraje v centru Ostravy na Masarykově náměstí.
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Návštěvníci si poslechnou multižánrové pojetí hudby v podání skupin nejen z Moravy
a Slezska. Festival zahájí od 15 hod. se svým energickým vystoupením i melodickými hudebními prvky zpěvák Adam Bubík, pokračovat bude skupina Good Work a od 18 hod. vystoupí rockové uskupení Adobre.
O tom, že křesťanská zvěst může být propojena s atraktivním žánrem, se můžete naplno
přesvědčit 10. 6. 2017 přímo v centru Ostravy. Program začíná v 15:30 hod. v kostele sv.
Václava talk show s držitelem ceny Magnesia litera 2017 Zbigniewem Czendlikem. Po ní
vypoví svůj hudební příběh Roman Dostál a Slávek Klecandr se svými komorně upravenými písněmi. Před katedrálou Božského spasitele si na své přijdou milovníci sborového zpěvu „Ostrava zpívá gospel“ netradičně také ve spojení s Lenkou Dusilovou. V letošním ročníku zazní i hudba známé americké křesťanské reggae skupiny Christafari, která se svým programem slaví úspěch po celém světě. Unikátní hudební zážitek završí přímo v katedrále
Božského spasitele zpěvák Voxel, který ovládá dokonale svůj hlas i hru na řadu hudebních
nástrojů.
Závěrečný festivalový den 11. 6. 2017 bude probíhat v Ostravě-Kunčičkách. Tradiční mši
svatou doplní vystoupení MATE.O-TU, El_Worship či skupina Záblesk. Návštěvníci se mohou těšit na Guy Gilberta – jedinečného francouzského římskokatolického kněze, který se
proslavil svou prací s delikventní mládeží, svým nakažlivým nadšením pro člověka i Boha
i svým velice originálním vzezřením. Na závěr festivalu proběhne povídání „Faráři na
cestách“ o dobrodružných výpravách dvou duchovních do dalekých a pro mnohé exotických
krajů.
Návštěvou festivalu Slezská lilie a dobrovolným příspěvkem podpoříte pořízení auta, které umožní rozšířit domácí ošetřovatelskou a pečovatelskou péči Charity sv. Martina na
Bruntálsku, a dále i nákup potřebných pomůcek, jako jsou antidekubitní matrace, tonometr,
glukometr a jiné.
Festival Slezská lilie se koná pod záštitou Mons. Františka Václava Lobkowicze,
O. Praem, biskupa ostravsko-opavské diecéze a Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora Statutárního města Ostrava. Sobotní koncert – Noc lilie – se koná navíc pod záštitou
místostarosty Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Dalibora Mouky.

Akce
Farní pouť do Koclířova k Panně Marii Fatimské
V letošním jubilejním roce Fatimy si připomínáme 100 let od zjevení Panny Marie třem
pasáčkům v portugalské Fatimě. U příležitosti této mimořádné mariánské události zorganizoval náš jáhen Michal Slanina farní pouť do centra Českomoravského fatimského apoštolátu do Koclířova u Svitav. A tak jsme v pondělí 8. května, v den svátku Panny Marie Prostřednice a státního svátku Dne vítězství, obsadili všech 22 míst autobusu a o půl osmé ráno
jsme vyjeli od svinovského kostela směr Koclířov. Celou poutí nás doprovázeli i naši duchovní, otec Jan Larisch, otec Jiří Marek Kotrba a jáhen Michal Slanina.
V deset hodin dopoledne nás autobus bezpečně dopravil přímo k poutnímu areálu. A protože měla pouť pevně stanovený program, ihned po příjezdu jsme zamířili do kostela sv. Al-
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fonse a Panny Marie Fatimské, kde jsme se připojili k dalším poutníkům v modlitbě svatého
růžence. Následovala poutní mše svatá. Hlavním celebrantem byl Mons. Mgr. Pavel Dokládal, ředitel Fatimského apoštolátu v ČR. Po mši svaté, to už bylo kolem
poledne, se květnové sluníčko ukázalo v celé svojí kráse a
jeho hřejivé paprsky nás těšily během celého dne. Polední
pauzu jsme využili k rychlému obědu a po něm se někteří
z nás připojili ke komentované prohlídce rozsáhlého poutního areálu. Ale i ti, kteří si dali na oběd více času, o prohlídku nepřišli, v nabídce byla ještě jedna v odpoledních
hodinách. Otec Pavel Dokládal začal prohlídku v kostele
zasvěceném sv. Alfonsi, zakladateli řádu redemptoristů, a
Panně Marii Fatimské. V tomto poutním kostele jsou
umístěny vzácné relikvie fatimských pasáčků a relikvie
sv. Jana Pavla II. Pokračovali jsme ke kapli Panny Marie
Nazaretské, kde se každou první mariánskou sobotu konají adorace za nová duchovní povolání. My, poutníci,
jsme zde měli během dne možnost přistoupit k tiché adoraci. Cesta dále vedla k přírodnímu
amfiteátru nazvanému Hora Blahoslavenství, kde stojí krásná socha sv. Jana Pavla II. Prošli
jsme bukovou alejí Minutěnka - zde velmi rád trávil svůj čas Mons.Josef Hlouch, českobudějovický biskup a mučedník komunistického režimu, který má na tomto místě také svůj památník. Za zmínku stojí i to, že právě sem kardinál Miroslav Vlk, tehdy jako mladý kněz,
často tajně přicházel za biskupem Hlouchem, který měl na jeho formaci velký vliv.
V prohlídce jsme pokračovali směrem k memoriálu Fatimy, což je unikátní památník
z kamene, dřeva a kovu, který představuje dvě cesty - cestu ke kříži, která vyzývá k pokání
a cestu zpět od kříže, která je výzvou k naději. K nádvoří hlavní budovy, která prohlídkový
okruh uzavírá, jsme sestoupili pečlivě udržovanou a rozkvetlou zahradou kolem Lurdské
jeskyňky a památníku Anděla ČR s pasáčky (kopie Anděla Portugalska z Fatimy). Sami
jsme si potom mohli projít vnitřní prostory bývalého kláštera redemptoristů, kde jsou nyní
pěkné zrekonstruované pokoje pro ubytování hostů a další prostory využívané během exercicií a duchovních cvičení. Volný čas jsme mohli využít k návštěvě klášterní cukrárny, venkovnímu posezení s občerstvením, k nákupům upomínkových předmětů v prodejně Pastýř,
ale odolat se nedalo ani odpočinku na všudypřítomných lavičkách vhodně umístěných ve
svahu Hory Blahoslavenství s výhledem na rozkvetlý Koclířov… na takovém místě už nebylo daleko k děkovným a prosebným modlitbám… A kdo měl dost sil, mohl se vydat ke
křížové cestě, která se vyvyšuje nad celým přírodním areálem.
Ve dvě hodiny odpoledne jsme se opět sešli v kostele sv. Alfonse a Panny Marie Fatimské
k pořadu „Fatima, naše naděje“ s představením stejnojmenné knihy, kterou jsme si mohli
zde na poutním místě koupit. Otec Pavel Dokládal zdůraznil, že poselství Panny Marie Fatimské je stále aktuální pro církev i pro celý svět. Maria ve fatimském zjevení předala třem
malým pasáčkům poselství, varovala lidstvo před hrozícím nebezpečím následujících let a
vyzvala k pokání a k modlitbě růžence za obrácení hříšníků. Otec Pavel Dokládal připomenul také spojitost života sv. Jana Pavla II. s událostmi zjevení ve Fatimě. Papež Jan Pavel II.
navštívil Fatimu celkem třikrát: poprvé to bylo 13. 5. 1982, kdy poděkoval Panně Marii za
záchranu života při atentátu, podruhé v den 10. výročí atentátu, tedy 13. 5. 1991, a potřetí
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13.5. 2000, kdy blahořečil fatimské pasáčky Františka a Hyacintu.
Krátce před 16. hodinou přišel čas přemístit se do farního kostela sv. Filomény, jedné
z prvomučednic a patronky živého růžence. Velice hezky nás zde přivítala Ing. Hana Frančáková, členka rady Světového apoštolátu Fatimy, a seznámila nás s historií kostela, událostmi kolem jeho oprav a vyprávěla nám o odpuštění a uzdravení vztahů koclířovské farnosti s bývalými obyvateli obce německé národnosti, kterou museli násilím opustit. Pokračovala krátká pobožnost ke sv. Filoméně a na závěr po Te Deum jsme se při zpěvu mariánské písně připojili k zástupu poutníků, abychom se u oltáře poklonili u sochy sv. Filomény.
Milá paní průvodkyně se osobně s každým poutníkem srdečně rozloučila a podělila se tak
s námi o radost ze setkání. V krátkém čase před odjezdem jsme si ještě stačili letmo prohlédnout zrestaurovanou křížovou cestu s výjevy ze života sv. Filomény a jejího mučení, která
z venkovní strany obklopuje celý kostel. To už na nás čekal autobus, a tak na delší prohlídku
nezbyl čas, snad jen ještě na rychlé společné foto na památku naší pouti :-)
Za zúčastněné poutníky chci poděkovat těm, kteří jakýmkoli způsobem pomohli k tomu,
aby se tato
pouť konala.
Velké díky patří organizátorovi celé pouti, jáhnovi Michalovi.
Srdečně děkuji
otci Janovi a
otci Jiřímu za
duchovní doprovod. Děkuji
také paní Marii Macháčové,
která informovala a sháněla
poutníky a konečně všem,
kteří
svou
účastí potvrdili, že Jubileum
zjevení Panny
Marie Fatimské pro ně není
jen pojmem,
ale že se ho
snaží naplnit
skutky.
Děkujeme
Ti, Pane, že jsi
nám připravil
tak
krásnou
pouť. Díky, Panno Maria, že jsi vedla naše kroky. Kéž celý „Fatimský rok“ slavíme v naší
farnosti s velkou důvěrou v pomoc a ochranu Matky Boží. Těším se, že se někdy opět sejdeme na dalším putování.☺
Simona H.■

Zamyšlení nad dvěma publikacemi
Jan Larisch: Mons. ThDr. P. Ludwik Wrzoł (Biskupství Ostravsko-opavské 2016)
Jan Larisch: P. Franciszek Kałuża, SJ (Biskupství ostravsko-opavské 2017)
Nedávno jsem mluvila s jedním významným česko-německým spisovatelem žijícím
v Bavorsku o jeho víře v Boha a o jeho zapojení do života církve. Shodli jsme se.
Řekl, že je třeba dívat se na představitele církve počínaje řadovými kněžími až po hodnostáře církve nejen jako na služebníky Boží, ale také jako na lidi. Žádné učení ani církevní

LISTÁRNA

Historie

9

vzdělání neudělá z věřícího člověka něco jiného než zase jen člověka. Přes všechny lidské
chyby příslušníků církve, které se promítly do církevních dějin jako negativní, pro nás nepřijatelné jevy, se církev udržela po celé tisíciletí a další dlouhá staletí. Stojí totiž na rozdíl
od jiných světotvorných doktrín na učení Kristově. V něm se chyba nenajde. Tu může udělat
jen člověk, ať je v hierarchii církve na kterémkoli stupni. Proto jsou připomínky o křižáckých výpravách, o čarodějnických procesech, o žehnání zbraní jen záminkou, pokusem
o dehonestaci, ne-li o likvidaci církve. To se nemůže podařit. Kristovým učením se obrozují
lidské činy, a nejen obrozují, mají v něm svou nekonečnou, přitažlivou, nosnou vizi, která
nezaniká, je stále inspirativní a prostřednictvím věrných se upevňuje.
Jan Larisch shromažďuje materiály a píše o kněžích, kteří mohou být svými postoji a
celým svým životem příkladní, a to nejen laikům, ale i samotným církevním otcům. Jak
Ludwik Wrzoł, tak Franciszek Kałuża byli mučedníky, oba zemřeli na následky krutého zacházení v koncentračních táborech. Proč? O tom svědčí např. dokumentované vyjádření
úředníka těšínského gestapa k Martě Lokocz, která se pokoušela navštívit P. Francizska
v koncentračním táboře. Řekl: “Všichni jezuité jsou škodná“ Proto.
Odtud si můžeme být jisti, že obvinit kněze, byť třeba nebyl v jezuitském řádu, jako
P. Kałuża, SJ (1877-1941), bylo vždycky snadné. Takoví kněží totiž zapadali do kategorie
vzdělanců a čestných lidí neochotných kolaborovat; v té kategorii se ocitla další inteligence,
učitelé, umělci, spisovatelé, každý, kdo mohl povznést svůj národ, ať byl z českých zemí,
těšínského Slezska či Polska. Likvidace uvědomělé inteligence byla jedním z hitlerovských
cílů, a nepohodlnými se stali i režimu vlády jedné strany v Československu.
Je dobře, že se autor zasazuje o jistou popularizaci příkladných jmen z řad příslušníků
církve. Komunistický režim jim nepřál a taktéž dnešní poměry nejsou církvi dvakrát nakloněny. Společnost ráda zapomíná na ty, kteří jsou kritičtí k jistým praktikám, morálním kolapsům, kteří nenahrávají zjednodušenému pojetí smyslu života, vztahů a hodnot.
Mohlo by se zdát, že jsou profily kněží, hlavních postav Larischových publikací, stereotypní. Nikoli.
Mons.ThDr. P. Ludwik Wrzoł (1881-1940) byl člověk, který cíleně
šel za vzděláním, dosáhl doktorátu, na základě znalosti latiny,
hebrejštiny a orientálních jazyků vykazoval bohatou publikační i
vědeckou činnost, účinně se vyjadřoval k obecně náboženskospolečenským otázkám a problémům své doby. Apoštolský stolec
v Římě sledoval intelektuální Wrzołovu činnost a během 30. let 20.
století ho jmenoval papežským tajným komořím a později papežským domácím prelátem. Byl národnosti polské, působil na těšínském Slezsku, což mu způsobilo mnohé problémy v době, kdy byla
oblast okupována Wehrmachtem a Československo zároveň polskou armádou, takže obě politicky profilovaná etnika mohla proti
inteligenci sloužící v tomto kraji vznášet svou kritiku i pochyby o
její loajalitě. Původně byl Dr. Wrzoł jmenován ředitelem vidnavského kněžského semináře, v rámci vratislavské diecéze byl korektorem knih s náboženským obsahem a také inspektorem náboženské výchovy na polských středních školách v diecézi. Všechna veřejná činnost však skončila
počátkem druhé světové války; stal se učitelem na novém polském gymnáziu, které bohužel
nemělo dlouhého trvání. Dostal se ještě jako duchovní pastýř na svou první faru v Ligotě
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u Czechowic, kde jeho výrazně polské působení neušlo zájmu nacistů. Konec už známe.
P. Franciszek Kałuża, SJ byl zcela jiný typ člověka, byl to bytostně katolický kněz, později řeholní klerik, jezuita. Jeho kněžská
pozice byla nelehká, jako kněz polské národnosti v Lazích čelil
mnoha protivenstvím z české strany i ze strany lhostejných polských
katolíků. Národnostní otázky zůstávaly nedořešené, česko-polské
vymezování bylo těžkým oříškem pro jakoukoli osvětovou práci. P.
Franciszka zajímal kromě duchovní správy a pastorační činnosti především život farníků. Spolupracoval s Odborovým svazem katolických dělníků, se Spořitelním a záloženským spolkem v Lazích,
s Centrálním potravinovým sdružením pro Slezsko v Lazích, zabýval se požadavkem vzdělání, požadoval zřízení polského učitelského
ústavu v Těšíně. Byl pokladníkem Svazu slezských katolíků, zapojil
se do Matice školské knížectví těšínského. Po osmnácti letech kněžské služby vstoupil do řeholního společenství jezuitů a časem složil
všechny potřebné sliby.
Také jeho čekalo za války věznění a mučednická smrt. Ptáme se, čím byl vinen? Asi
bychom měli už jednou provždy pochopit, že se vůbec nejedná o viny, že je to útok na dobro
v jeho podstatě, že je to dílo ďábla, zlo, které čas od času vystoupí na povrch a hledá oběti
ber kde ber. Proto jsme křesťany, abychom ve svém životě minimalizovali a odčiňovali chyby, abychom nepřitakali totalitě myšlení, abychom stáli za tím, že Kristovo učení je základním kamenem, který je oporou dobré a spolehlivé výstavby lidské společnosti.
To všechno ví spisovatel literatury faktu, P. ThLic. Jan Larisch,Th.D., proto na svém
místě kromě pastorační služby a dalších úkolů studuje, poznává a dává poznat. Poznání, víra
a láska patří k nadějím, které zlo, jenž během dějin člověka tak často zvedá hlavu, účinně
přemáhají.
Lydie Romanská■

Dárek k narozeninám

Zamyšlení

je takřka samozřejmou záležitostí, o které se ani nemusí mluvit. Jsou ovšem i význačnější
a kulatější jubilea, a ta se musí jaksepatří oslavit. Zvláště když se netýkají jednotlivce, ale
mnoha příslušníků nějaké velké komunity. Taková událost nás v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku čeká příští rok. Zbytek dřívějšího Československa – Česká republika – bude oslavovat stoleté výročí vzniku původního československého útvaru. V roce 1918 se část rakousko
-uherského mocnářství proměnila v republiku, a tak tedy máme pádný důvod k velké oslavě.
Když se konají nějaká velká sportovní klání v mezinárodním rozsahu, objevují se někdy
na autech české vlaječky. Když dokonce nějakou mezinárodní soutěž (ve fotbale, hokeji
apod.) vyhrajeme, stávají se z nás „supervlastenci“ a z těch nejúspěšnějších sportovců bychom byli ochotni sestavit třeba i celou novou vládu.
A jak to bude v příštím roce?
Něco se chystá. Nedávno nám bylo z vyšších míst sděleno, že už je oficiálně plánováno
172 akcí za takřka 400 milionů korun, abychom si ten dějinný okamžik vzniku naší republiky řádně připomenuli a užili. To tedy bude velký dárek. Máme se na co těšit!
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Nevím, co bude v tom obrovském dárkovém koši, ale odvážím se přispět k oslavám stoletých narozenin naší republiky poněkud neobvyklým návrhem dárku, který by se mohl stát
svého druhu nejlepším a nejcennějším darem našeho národa. Určitě už to mnohé také napadlo.
Již řadu let byl připravován a nyní je už znovu vytvořen mariánský sloup – věrná kopie
toho památného sochařského monumentu, který stál od roku 1652 na Staroměstském náměstí v Praze. V roce 1918 krátce po ustavení naší první republiky byl však rozvášněným
davem v čele s Františkem Sauerem stržen. Stalo se tak přes protesty a marné pokusy několika i význačných osob, které tomuto vandalskému činu chtěly zabránit a uchovat tuto cennou historickou památku. Iniciátoři této už předem připravované akce rozšiřovali záměrně
falešnou informaci, že sloup byl postaven na oslavu vítězství císařských vojsk na Bílé hoře.
Ve skutečnosti to však byl především projev vděčnosti obránců Starého a Nového města
pražského proti švédským vojskům, která se po vydrancování Pražského hradu a dobytí Malé Strany chtěla dostat přes Karlův most na druhý břeh Vltavy a dobýt zbytek Prahy.
Na obranu proti mnohonásobné přesile se zorganizovala mariánská legie, složená z nevycvičených měšťanů, řemeslníků a studentů pod vedením jezuity P. Jiřího Plachého. V kritické fázi boje se obránci obrátili k nebi a prosili o pomoc Boží a přímluvu Panny Marie. Učinili slib, že za úspěch v boji postaví v centru města na Staroměstském rynku sloup s Pannou
Marií. Útok Švédů byl zázračně odražen, a tak obránci po válce podali žádost císaři Ferdinandu III., který ji schválil, a dokonce i podpořil. Základní kámen byl položen 26. dubna
1650 a 13. července 1652 byl mariánský sloup po zhotovení slavnostně posvěcen.
Obnovením této památky by byla odčiněna i vina Františka Sauera. Ten umírá v roce
1947 smířen s Bohem.
Nový mariánský sloup by se mohl pro náš národ stát účinnou duchovní oporou, povznesl
by nás i kulturně a přinesl by naší zemi požehnání do dalších let života naší republiky a našeho státu. Přijetím takového daru by se uskutečnil jeden z mnoha cenných vkladů do naší
budoucnosti. Mělo by to dosah i na celou naši Evropu, kde je také ještě třeba napravit mnoho podobných křivd…
P. N.■
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Život ve víře

Milí spolufarníci, blíží se
čas letních dní, čas odpočinku a
příjemného dovolenkování. Nabízíme Vám několik střípků - úvah - vybraných křesťanských autorů. Snad Vás povzbudí a inspirují, aby i tento prázdninový čas byl požehnáním… pro nás pro všechny.
O tom, jak je důležité najít si čas…
Nikdy neříkejte: "Nemám čas." Zpravidla nejvíce zaměstnaní lidé jsou nejvíce pohotoví pro druhé, a ti, kdo mají nejvíce volného času, vždycky odmítají službu, která se od
nich žádá. Nechybí čas, ale chybí právě srdce.
Opravdový čas není čas hodin nebo kalendáře, nýbrž čas svědomí.
…
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Konec konců schopnost intenzivně prožívat přítomný okamžik činí z tohoto okamžiku
zkušenost nekonečně přesahující jeho vlastní meze.
…
Čas, který cítíme míjet, je čas ztracený.
Z času nevyvázneme únikem, nýbrž pozorností.
Jsou lidé, kteří se, jak se říká, snaží zabíjet čas, a proto usilují nalézat prostředky k
rozptýlení, aby unikli nudě. Kromě toho, že jde o zločinné plýtvání promrhávající drahocenný kapitál a možné bohatství, musíme dodat, že jde o marný a neúčinný podnik, neboť
jedině konstruktivní práce a poutavá a vzrušující činnost dovolují ten problém vyřešit. Právě
tím, že soustředím veškerou svoji pozornost na nějaký úkol, který mě poutá, je čas překonán
a jaksi potlačen. Neunikneme času útěkem, nýbrž pozorností…
Láska potlačuje čas.
Pokud se při svém setkání se snoubenkou díváte na hodinky, můžete si být jisti, že vaše zasnoubení bude velice brzy zrušeno. Když se milujeme, čas už neexistuje.
…
Hrající si dítě ztrácí pojem času.
…
Je jen jediný čas, čas lásky.
Henri Boulad: Všechno je milost
Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 1994, 17-19
O síle úsměvu…
Kdysi mi jeden starý kamarád řekl: „Otče, ztrácím zrak, brzy už nebudu moci prokazovat nikomu žádnou službu. A služba druhým lidem už léta dává smysl mému životu!“
Tehdy jsem mu odpověděl: „To není pravda, že už nebudeš moci nikomu prokázat službu. I
v poslední minutě svého života se ještě budeš moci usmát na toho, kdo ti přinese tvé jídlo –
a tím mu prokážeš skutečnou službu, protože tvůj úsměv mu pomůže, aby to, co má dělat,
dělal dobře a s chutí po celý zbytek dne.“
Pro křesťany je Bůh Láska. Poklad věřícího člověka je pak v radosti z jistoty, že je
milován a že se může učit milovat. Mě život naučil, že žít znamená dostat trochu času, abychom využili svou svobodu, naučili se milovat, a připravili se tak k věčnému setkání s Věčnou láskou. Byl bych rád, kdybych mohl tuto jistotu nabídnout těm, kteří přijdou po mně,
jako dědictví. Tato jistota je klíčem k mému životu i k mým skutkům.
Zpracováno
podle knížky Abbé Pierra: Testament
O potřebě neustále se obracet k Bohu
Ježíšovo „obraťte se“ (Mk 1,15) není výzva, abychom se začali dívat ještě víc sami na
sebe. On ani neřekl „zpytujte se, obraťte pozornost na své slabosti, jděte do sebe a vnořte se
do svého svědomí“… Nic takového! Ježíšova prosba a výzva zní: „Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 1,15). Obraťte se ke mně, ke svému Bohu! Věřte radostné zvěsti, že Bůh je váš
milující Otec.
Ano, je jen jediné skutečné obrácení: obrátit se k Bohu, který dosud stál v našem životě
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možná stranou. Podívat se mu do očí, najít si na něj čas. Až tváří v tvář našemu Bohu, v setkání s ním uvidíme a nově pochopíme sami sebe a náš život…
Pro mnohé křesťany tato Ježíšova prosba možná zní jako další nárok k mnoha životním nárokům, další úkol k mnoha úkolům. Přitom jde o to přijmout, co pro nás Bůh dělá. Dát mu
důvěru a neodvracet se od jeho lásky.
Zpracováno podle kníhy
Vojtěcha Kodeta: Hledám tvou tvář
O lásce Boha k člověku
Proč jsi byl stvořen? Abys byl milován!
Většina ptáků byla stvořena, aby létala. Být na zemi je pro ptáka omezení. Ptáka tak nedefinuje to, že chodí po zemi, jako to, že je schopen létat. A tak je to i s člověkem. Každý člověk
byl stvořen, aby byl milován. Takže žít a nebýt milován je omezení. Žít nemilován je, jako
když ptákům zastřihnou křídla, a zbaví je tak jejich schopnosti létat.
Je mnoho věcí, které nám zastřihávají křídla, a pokud je člověk neřeší, může snadno
zapomenout, že byl kdy pro létání stvořený. Ve tvém životě navíc vládne mnoho strachů,
protože nevěříš, že jsi Bohem milován.
I ty jsi byl stvořen, abys byl milován!
Zpracováno podle knihy Wm. Paula Younga Chatrč,
nakladatelství Knižní klub
Zdroj: www.pastorace.cz ■

Zábava

Pyramida
Spojka
starší vztažné zájmeno
starší vztažné zájmeno
nádoba ke koupání
mohutný ještěr
český novinář a spisovatel
obytný automobil
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PASTORAČNÍ PLÁN (červen – červenec – srpen – ½ září 2017)
Červen
Sobota 3. června pouť děkanátu do Frýdku za duchovní povolání a křesťanské rodiny
16.00 růženec, 17.00 adorace, 18.00 mše sv.
Odjezd cyklopoutě od kostela ve 13.30
Neděle 4. června slavnost Seslání Ducha svatého
8.00 a 10.00 mše sv.
po každé mši sv. proběhne před kostelem žehnání dopravních prostředků,
odpoledne od 14.30 na farní zahradě probíhá svatodušní smažení vajíček
Pátek 9. června Noc kostelů
Program:
16.00 varhanní koncert žáků ZUŠ Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov,
18,15 prezentace Cykloputování z Lurd do Santiago de Compostela,
20.00 + 21.30 komentovaná prohlídka kostela
Čtvrtek 15. června slavnost Těla a Krve Páně
17.30 slavnostní mše sv. a eucharistický průvod
Pátek 16. června zakončení školního roku pro děti navštěvující náboženství
17.30 mše sv., v jejím závěru proběhne předávání vysvědčení z náboženství,
po mši sv. táborák na farní zahradě

Svinovská pouť
Svinovská pouť – slavnost Posvěcení kostela Krista Krále
Sobota 17. června svinovská pouť (zajišťuje ÚMOb Svinov ),
ve 13.00 zahájení programu vystoupení - Folklorní odpoledne, organizuje ZŠ a MŠ
Neděle 18. června slavnost Posvěcení kostela Krista Krále ve Svinově
mše sv. v 8,00 a 10,00,
mši sv. v 10.00 celebruje ks. Jerzy Paliňski ze Swierklan,
hudebně doprovodí mši sv. schola ze Swierklan

Kněžské svěcení a primice
Kněžské svěcení a primice Mgr. Michala Slaniny
Sobota 24. června kněžské svěcení
v 9.30 v katedrále Božského Spasitele v Ostravě
Neděle 2. července primice novokněze v Kobeřicích
mše sv. 11.00 (ve Svinově mše sv. v 10.00 nebude)
Pátek 7. července děkovná mše sv. ve Svinově
mše sv. 17.00, po mši sv. společné posezení u kostela
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Červenec a srpen
Sobota 1. července diecézní pouť dětí na horu Prašivá
Středa 5. července slavnost sv. Cyrila a Metoděje mše sv. v 8.00
V týdnu od 5. do 12. srpna farní tábor ve Frýdlantě nad Ostravicí,
podrobnosti viz Svinovníček 1/2017 a u Karolíny Brumovské
Neděle 13. srpna pouť k Panně Marii na Hrabyň,
odjezd mikrobusu na Hrabyň v 9,00 od kostela,
je potřeba se dopředu přihlásit, počet míst v mikrobusu je omezen
Týden od 20. do 26. srpna cykloputování údolím Dunaje
Informace a přihlášky u P. Jana Larische
Pořad bohoslužeb v době prázdnin
v kostele Krista Krále ve Svinově bude jako obvykle s výjimkou:
Neděle 2. července 11.00 primice novokněze Michala Slaniny v Kobeřicích
mše sv. ve farním kostele ve Svinově bude pouze v 8.00
Neděle 13. srpna pouť k Panně Marii do Hrabyně
mše sv. ve farním kostele ve Svinově bude pouze v 8.00

Poutní slavnosti v okolních farnostech
Poutní slavnosti v okolních farnostech v době prázdnin:
Středa 5. července slavnost sv. Cyrila a Metoděje – pouť v Pustkovci,
mše sv. 7.30 a 9.00
Pouť k Panně Marii Karmelské ve Slezské Ostravě
Pátek 14. července pěší pouť od kostela sv. Václava v 19.00
mše sv. v kostele sv. Josefa a Panny Marie Karmelské ve 20.00
Sobota 15. července poutní slavnost Panny Marie Karmelské
mše sv. 7.00; 8.30; 9.30; 11.00 a 17.30
Neděle 23. července svátek sv. Jáchyma a Anny – pouť v Polance n/Odrou,
mše sv. v 8.30 a svátostné požehnání v 14.00
Neděle 13. srpna pouť k Panně Marii na Hrabyň
Neděle 27. srpna svátek sv. Bartoloměje – pouť v Ostravě-Nové Vsi (U Hrubků),
mše sv. v 8.45
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Svátost křtu – svátost manželství – pohřby (²/2 března – ½ června 2017)
Křty:
Magdaléna Galuszková
Matouš Chvátal
Lukáš Rokyta
Adrian Nikolas
Denisa Pavelová
Eliška Krupová

k. 29. 4.
k. 30. 4.
k. 18. 5.
k. 21. 5.
k. 4. 6.
k. 4. 6.

Svatby:
nebyla žádná svatba
Pohřby:
Viera Ondičová, r. Bohdiová
Jana Kačorová, r. Ohanková
Zdeněk Kroščen
Jana Rapanová, r. Špačková
Jiří Klos
Jiří Theimer
Osvald Canal
Marie Podvolecká, r. Hauserová

† 3. 4.
† 3. 4.
† 6. 4.
† 23. 4.
† 29. 4.
† 6. 5.
† 19. 5.
† 23. 5.

Kostelní sbírky

Plán finančních sbírek (červen - červenec - srpen - září)
Neděle 18. června sbírka na opravy.
Neděle 17. září
sbírka na církevní školy.
V měsících červenec a srpen se nebude konat žádná účelová sbírka.
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