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NA SLOVÍČKO
s jáhnem Michalem Slaninou

Michale, řeknete nám pár informací
o sobě.
Je mi 27 let a pocházím z Kobeřic, ze
čtyřčlenné rodiny. V Kobeřicích jsem nebyl po všechen čas svého života, asi čtyřiroky jsem bydlel v Opavě. Po přestěhování jsem chodil do místní mateřské školky
a pak na základní školu celých devět let
v Kobeřicích. Poté jsem nastoupil do Opavy na Střední školu technickou na tzv. Kolofikáč, kde jsem strávil pět let svého života. Nejprve jsem se vyučil a pak následně jsem si udělal maturitu. Po maturitě
jsem rok pracoval v Dolním Benešově
v MSA na cnc stroji.

34
Kdy jste pocítil, že jste povolán ke kněžské službě a jaké k tomu byly důvody?
První zmínka, co já si pamatuji, byla ve
třetí třídě, když jsem se připravoval na první
svaté přijímání. Ale má cesta byla započatá
už u mého otce, neboť moje babička, tátova
mamka, z něho chtěla mít kněze a co vím,
tak se povolání dědí. To je jeden z malých
důvodů, proč kněžství. A dalším z důvodů
je, že také v naší farnosti bylo na jáhenské
praxi mnoho jáhnů. První z nich, o. Tomáš
Mlýnek nastoupil v době, kdy jsem byl první rok v učení. Když přišel, začal jsem se
zajímat více o život kněží, popřípadě bohoslovců. Velmi se mi líbil jejich způsob života. A největším důvodem byl jeden kněz
z naší farnosti, o. Jan Vidlák, který zemřel
na jaře toho roku, kdy jsem nastupoval do
Teologického konviktu. Na něm jsem viděl,
že kněžství se dá poctivě žít až do stáří. Ale
důvodů je mnohem více, to jsou jen ty základní.
Jak probíhal Váš život v semináři?
Můj seminární život započal vstupem do
Teologického konviktu (někteří bohoslovci
to vnímají jako školku). Během toho roku
jsem mnoho přemýšlel, zda je to cesta, kterou mám jít. Dokonce jsem uvažoval i o odchodu, ale spirituál v konviktu mi říkal:
„Zkus to vydržet do vánoc.“ No a vydržel
jsem to celých šest let. Během studia na fakultě jsem měl mnoho problémů s učením hlavně s jazyky. Nejsem moc studijní typ, ale
byl jsem v dobrém ročníku. Kluci mi
s učením velmi pomohli. Nebýt jich, nebyl
bych jáhen. Ale nebyla to jen jejich pomoc.
Jsou zde lidé, kteří se modlí za všechny bohoslovce. Je to velká pomoc, pokud bohoslovec ví, že se za něho někdo modlí. Jak píše
sv. Pavel v listě Římanům: „Je-li Bůh s námi,
kdo proti nám?“(8,31) Velmi se divím učitelům, že to nevzdali při zkoušení, když jsme
měli takovou podporu za svými zády. Ale
uběhlo mi těch šest let velmi rychle.
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Znal jste svinovskou farnost už dříve?
Poprvé jsem byl ve svinovském kostele
o prázdninách po konviktu, když jsem byl
na praxi ve Středisku pro mládež ve Staré
Vsi. Tehdy mě tu vzal o. Michal Jadavan,
ukazoval mi krásu zdejších kostelů a seznamoval mě s diecézí. Otce Jana jsem znal ze
semináře, když ho sem tam navštěvoval,
a pokud jsme se někde potkali mimo, prohodili jsme mezi sebou pár vět. Ale nejvíce
jsem Svinov znal skrz nádraží, protože jsem
z něho velmi často cestoval jak do Olomouce, tak i do světa.
Jak vypadá Váš volný čas anebo jaké
jsou Vaše koníčky?
Můj volný čas trávím jak kdy. Večer se
podívám na nějaký film anebo jdu dříve
spát. Spánek je totiž poslední dobou můj
koníček. No a přes den si pustím hudbu
a přemýšlím přitom. Mezi mé další koníčky
patří vaření. Od mala jsem se motal
v kuchyni, což mi už zůstalo. Mám totiž jídlo rád, to na mně jde přece poznat. Dalším
z koníčků je modelová železnice. I když je
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to zatím v plenkách, chci, aby z toho vyrostlo velké dítě. A v neposlední řadě se rád setkávám ve společenství s přáteli u jakékoliv
zábavy. Rád se totiž směji a mám své motto:
„Kde není smích, tam já nežiju.“
Jaký je Váš oblíbený světec?
V první řadě je to můj křestní patron sv.
Michael. Vždy mě fascinoval jeho boj
s drakem, o kterém čteme v knize Zjevení.
Další je sv. Marek, evangelista, protože
mám rád jeho evangelium. Rád se totiž zabývám Biblí, a tím, co se kolem ní dá dělat.
A poslední je Růžena z Limy, neboť na den
její připomínky jsem se narodil (23. 8.).
Co byste na závěr popřál našim čtenářům a svinovským farníkům?
Všem přeju, aby ve svém životě měli
vždy místo pro Boha a dokázali z Něho čerpat sílu pro své každodenní těžkosti. A také,
aby měl Svinovníček vždy své čtenáře.
Děkujeme za rozhovor.

Články

Loučení
V mnoha našich národních písních se často zpívá o loučení:
„Loučení, loučení, to je těžká věc….“ Loučení bývají krátkodobá, např. při odjezdu na dovolenou, anebo dlouhodobá - na celý
další život, kdy nám odejde náš milovaný člověk. To se pak
v nás uhnízdí smutek.
I my ve Svinově v našem kostele zažíváme pocit nostalgie,
když nám po ročním působení odcházejí jáhnové. Jejich úkol se
týká duchovního života. (Práce, komunikace s lidmi, snaží se
o lidský přístup k nám, my zase hledáme cestu k nim...)
Po této etapě se naši jáhnové (teď už kněží) vydávají do světa.
A jak praví Ježíš Kristus apoštolům: „Jděte do celého světa
a hlásejte evangelium“.
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V letošním roce v červenci jako každoročně proběhla v kostele primiční „svinovská“ mše.
Protože dobří holubi se vracejí, máme možnost na těchto setkáních si popovídat s bývalými
jáhny. Náš otec Jan Larisch jednoho vyprovází loučením a vzápětí vítá nového adepta, který
u nás stráví jeden rok. A vše se zase opakuje. Děkujeme otci Davidovi za vše, co jsme s ním
prožili a přejeme hodně sil do nové práce. Ať vše s Boží pomocí zvládá a Panna Marie
nechť ho provází na jeho dalších cestách!
Šimunská Blanka ■

PS: Pozornosti farníků se doporučuje publikace našeho novokněze
P. Davida Tylečka o knězi mučedníkovi doby komunismu, působícímu
v jeho rodné farnosti ve Staré Vsi nad Ondřejnicí - o P. Josefu Pečovi.

Dopis z Ukrajiny
Po delší době se nám ozvala naše adoptivní holčička Anička Midjanko z Tarasivky. Poslala nám i své vysvědčení za 5. třídu. Její starší sestra Maria se už provdala, má dvě děti – Lubomíra a Matěje. Starší bratr Vasil už školu ukončil. S nejmladším bratrem Ruslanem chodívá do kostela, pomáhá mamince v hospodářství a navštěvuje babičku, která už hodně zestárla. Byla by moc ráda, kdybychom je někdy navštívili. Těší se na shledanou s námi.
Jsou nám moc vděční, že je podporujeme.
Marie Žídková ■

Poděkování vedoucím tábora
Za všechny rodiče moc děkuji Karolíně Brumovské a všem táborovým vedoucím za
skvělý program letošního tábora a výbornou péči (po všech stránkách), kterou věnovali
našim dětem.
Vendula Rábová ■

Zájezd (sobota + neděle 17. + 18. září)
Blíží se podzim roku 2016. Účastníci zájezdu už přemýšlejí, co nám nabídne tým Ládi
Paláčka a čím nás asi překvapí. Teď už to víme. Je to malá vesnička na jihu Moravy s názvem Němčičky poblíž Velkých Pavlovic. Není to daleko ani do Hustopeče.
Nastala sobota 17. září a už s požehnáním našeho otce Jana odjíždíme. Nejdřív je to Krásno nad Bečvou (místní část Valašského Meziřící). Zde se nachází muzeum řeznictví. Prohlížíme si stroje a nástroje dávných dob.
Všechno je funkční. Jedeme dál, zastávka nese název Horní Lideč. Zde se nachází velká výstava betlémů. Zároveň
nakoukneme do kostela. Další zastavení
bude ve Vizovicích. V zámku se nachází
rozsáhlá kolekce obrazů. Jako každoročně navštěvujeme hřbitov
v Huštěnovicích. Zde je pohřben náš P. Jan Němec. Pokládáme květiny a následuje
modlitba. A už nás autobus
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unáší do Němčiček. To je cíl našeho putování. Zde ve sklípku v dobré náladě strávíme následující hodiny. A je ráno. Odjíždíme do Strážnice na mši svatou a pak naše cesta vede do
Vlčnova. Zdejší muzeum pálenice i celá vesnička je zajímavou podívanou. Nastává odjezd,
nesmí chybět naše zájezdová hymna a hurá domů! Ale v našich hlavách už se rodí otázka:
„Rok 2017—kam pojedeme?“
Blanka Šimunská■.

Historie
Malá tělem, ale velká duchem – sv. Matka
Tereza z Kalkaty
Narodila se ve Skopje dne 27. srpna 1910, v albánské
oblasti Kosovo, která o několik let později přechází do rukou Jugoslávie. Narodila se v katolické, šťastné a bohaté
rodině Nicoly Bojaxhiu - schopného obchodníka a doktora
farmacie. Při křtu dostala jméno Agnese. Doma jí ale říkali
„Gonxha“, to znamená „Poupátko“. Měla o dva roky staršího bratra Lazara a v roce 1913 se narodila její mladší
sestra Agata. Když jí bylo dvanáct let, poprvé zaslechla
hlas Boha, aby se mu zasvětila. Ale neodpověděla na Jeho
volání k řeholnímu životu hned. Až o šest let později vstupuje v Dublinu k sestrám Naší Paní Loretánské a následně po dvou měsících odjíždí do Indie učit. V roce 1929 zahajuje noviciát a přijímá řeholní jméno Tereza z úcty ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše. Během několika následujících let přijímá částečné sliby a pak věčné
a odjíždí do Kalkaty.
Při cestě vlakem roku 1946, přesněji 24. května, jí Pán ukázal, jakou bídou jsou postihnuté jeho děti, a proto opouští kongregaci Naší Paní Loretánské. Po odchodu se snaží věnovat
chudým lidem a tak splnit Pánovu touhu, aby pomáhala chudým. Na začátku této služby byla však odmítána a nedůvěřovali jí. Kvůli tomu trpí a dokonce i onemocní. Následně si jí
všiml kalkatský arcibiskup Perier a tuší, že je to žena povolána Pánem k pomoci trpícím lidem. Po dlouhém rozvažování a modlitbě arcibiskup píše papeži Piu XII., aby povolil Matce
Tereze opustit kongregaci a aby tak začala nový řeholní život. Pius XII. dává svolení a Matka Tereza 16. srpna 1948 odchází z kláštera. Poté si dělá ošetřovatelský kurz ke svému poslání. První svátek vánoční si Matka Tereza volí za oficiální začátek svého nového poslání.
Během dvou let získává deset spolusester, sepisuje pravidla kongregace a posílá je do Říma
na schválení. Řím se k tomu vyjadřuje kladně, a proto dne 7. října 1950 vzniká nová kongregace „Misionářky lásky“.
Tak se započalo velké dílo kongregace. Matka Tereza začíná zakládat několik důležitých
projektů: Nirmal Hriday – Dům umírajících; Sishu Bhavan – Dům dětí; Shantinagar – vesnice malomocných. V roce 1965 vzniká první dům mimo Indii, a to ve Venezuele v Cocorote.
V následujících letech dále v Římě, na Srí Lance, v Tanzánií a mnoha dalších zemích.
V letech 1971-1992 přijímá Matka Tereza řadu ocenění a mimo to přijímá i Nobelovu cenu
(1979). V těchto letech třikrát navštěvuje Československo (1984, 1990, 1992). V roce 1990
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podává demisi na post generální představené kongregace kvůli svému zdravotnímu stavu,
který jí už nedovolil vykonávat tuto funkci. V roce 1992 má už kongregace cca 3500 sester
ve 445 domech v 95 zemích.
Dne 7. července 1997 navštěvuje v Římě papeže Jana Pavla II. a následně se vrací zpátky
do Kalkaty, kde 5. září umírá. Tento den byl v Indii vyhlášen státní smutek. Vlajky byly
spuštěny na půl žerdi. Tělo zesnulé bylo vystaveno v kalkatském kostele sv. Tomáše, kde ji
přišlo uctít statisíce lidí. A poslední rozloučení s Matkou Terezou proběhlo 13. září. Beatifikaci - blahořečení Matky Terezy provedl 19. října 2003 papež Jan Pavel II. Letos ji papež
František prohlásil dne 4. září 2016 za svatou.
Svatá Matko Terezo, oroduj za nás!
jh. Michal Slanina■

Zamyšlení
Kdybych byl Bohem…
Každý pátek je v příloze Lidových novin uvedena anketa, ve které redakce LN oslovuje
různé osobnosti, aby se vyjádřily k otázkám, které sestavil známý duchovní P. Tomáš Halík.
Jedna otázka zní: Kdybyste byl na chvilku Bohem a mohl na světě změnit jednu věc, která
by to byla? Na tento zajímavý dotaz již bylo napsáno mnoho zajímavých odpovědí.
Udělejme si malou ukázku, jak by to dopadlo, kdybychom byli takto dotázáni my sami.
Otázku můžeme trochu pozměnit: Co bych na světě změnil, kdybych byl na chvilku Bohem,
ale v podstatě zůstal člověkem?
Proberme si na ukázku pár možných odpovědí:
Kdybych byl na chvilku Bohem…
...dal bych všem lidem práci. (Ale mnozí lidé pracovat nechtějí.)
...nechal bych pracovat jen roboty. (Ale ze zahálky by mnozí lidé více hřešili.)
...zrušil bych daně. (Ale z čeho by stát hradil nutné veřejné výdaje?)
...nedovolil bych lidem, aby hřešili. (Ale vždyť hříchy již dnes neexistují. Za všechno mohou jen geny!)
...vyhubil bych všechny darebáky. (Ale vždyť Bůh nechce smrt hříšníka.)
...odstranil bych všechna příkoří a nespravedlnosti. (Ale Ústavní soud by dokázal učinit
občas opak.)
...usekl bych tomu nenechavci, co ve svinovském kostele neustále poškozuje a vybírá pokladničku sv. Antonína, obě ruce. (Ale co páté přikázání Desatera?)
…udělal bych v celém světě naprostý pořádek. (Ale takových už bylo! A jak to dopadlo?!)
Co říct závěrem?
Moc Ti, Pane Bože, děkuji, že to není možné, abych se Ti pletl do „řemesla“. Vždyť Ty
jediný víš, jak všechno zde na zemi zařídit a jednou na věčnosti rozsoudit. A promiň, že Ti
to někdy dokonce i kazím.
PN ■
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Svatá Matko Terezo, oroduj za nás...
Milí spolufarníci, do společenství svatých přibyla
v minulých dnech jedna drobná žena s velkým srdcem. Všichni už jste asi o Matce Tereze slyšeli, dovolte ale, abychom
Vám touto cestou nabídli několik „doušků“ ze studnice její
prosté a pokorné moudrosti…
…
Až budete naslouchat chudým a trpělivě vyslechnete jejich
nářky, věnujte největší pozornost právě těm, kteří jsou nejméně milovaní a nežádoucí. Dnes není nejhorší nemocí lepra nebo tuberkulóza - dnes je to pocit, že jsem zbytečný, nemilovaný, pohrdaný, nežádoucí, všemi opuštěný.
A nejtěžším hříchem je proto nedostatek lásky, ta hrozná lhostejnost k bližnímu, který je vystaven vykořisťování, korupci, bídě, nemoci. Každému z nás je uloženo stát se spolupracovníkem Kristovým ve světě bídy. Musíme vědět, co od nás očekává Bůh a lidská společnost.
...
Nejde vždy o krajíc chleba, nejde jen o kus oblečení. Po lásce hladovějí lidé i v bohatých
zemích světa. A tam je ten hlad nejmučivější: vědomí, že nikdo mě nemá rád, že o mne nikdo nestojí, že jsem zbytečný, nežádoucí. Že jsem sám.
(Zdroj: Duchovní texty Matky Terezy z Kalkaty, Samizdat 1977, s. 20)

Citáty
Buď projevem… laskavosti; měj laskavost ve tváři, v očích, v úsměvu, ve vřelém pozdravu.
Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje.
Ježíš na vás stále čeká v tichu.
Když není práce protkaná láskou, je zbytečná.
Láska nežije ze slov a nelze ji slovy vysvětlit… Zvláště tu lásku, která se uskutečňuje v
službě Bohu, která pramení v Bohu a každém nachází Boha a dotýká se Boha. Musíme se
dostat k lidskému srdci, a to správným způsobem: láska se dokazuje skutky.
Lidé v nouzi nepotřebují až tak moc peníze. Oni potřebují naše oči, ruce, nohy, srdce…
Mě nezajímá dav. Kdybych viděla davy ubožáků, nikdy bych nemohla svoji práci začít.
Zajímá mě jen můj bližní, jednotlivec, tomu mohu pomoci, a tak pomáhám.
Mnoho lidí na světě zoufale touží po kousku chleba; ale mnohem více je těch, kdo zoufale
touží po malém kousku lásky.
Musíme vědět, že jsme stvořeni k větším věcem než k tomu, abychom byli pouhým číslem na světě, že tu nejsme pro diplomy a tituly, pro tu či onu práci. Byli jsme stvořeni, abychom milovali a byli milováni.
Neměli bychom si namlouvat, že musíme činit obrovské věci. Stačí malé, ale
s obrovskou láskou.
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Otec a matka mají mnoho práce a nemají na dítě čas….toto jsou věci, které ničí mír.
Láska začíná péčí o ty nejbližší, ty doma.
Někteří lidé přicházejí do tvého života jako požehnání. Někteří přicházejí do tvého života
jako lekce.
Zdroj: Wikicitáty (https://cs.wikiquote.org/wiki/Matka Tereza)

NEVADÍ
Člověk je nerozumný, nelogický a sobecký –
to nevadí, miluj ho.
Když konáš dobro, přičítají to tvému egu –
to nevadí, konej dobro.
Jestliže uskutečníš své cíle, objevíš, že máš falešné přátele a pravé nepřátele –
to nevadí, uskutečňuj své cíle.
Dobro, které dnes vykonáš, je zítra zapomenuto –
to nevadí, konej dobro.
Čestnost a upřímnost tě činí zranitelným –
to nevadí, buď přímý a čestný.
To, co jsi budoval celý rok, je někdy zničeno během chvíle –
to nevadí, buduj.
Někdy pomůžeš lidem a oni to odmítají –
to nevadí, pomáhej jim.
Dáš světu to nejlepší ze sebe a odměnou je ti kopanec –
to nevadí, dávej to nejlepší, co v tobě je.
Zdroj: www.vira.cz (Matka Tereza: texty, články...) VR ■
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Zábava

Pyramida
Spojka
zájmeno
turecky otec
sovětská stíhačka
menší tuhý list
želva
učitelský stůl
Řešení pyramidy: viz. poslední strana

PASTORACE

Leo Žídek ■

Pastorační plán

PASTORAČNÍ PLÁN na měsíce září – listopad
Září
Čtvrtek 15. 9 . – 31. 10. výstava Matka Tereza z Kalkaty
(vernisáž výstavy proběhne v rámci misijní neděle)
Středa 28. září – slavnost svatého Václava, hlavního patrona českého národa
mše sv. v 8.00
Po mši sv. ‛Čtení jmen pastýřů 1938 – 1945 a 1949 – 1989‛, které bude zakončeno prosebnou litanií k českým světcům za náš národ.
Náboženství pro dospělé se bude konat 1x/14 dní na faře v 18,30 v těchto termínech:
6. 10. 20. 10. 3. 11. 17. 11. 1. 12. 15. 12. (možnost změny termínu vyhrazena)
Říjen
Říjen – měsíc modlitby růžence
Každou neděli v měsíci říjnu
- v 9,25 společná modlitba růžence
- při mši sv. v 10.00 kázání pro děti v sakristii
(výjimka může nastat v neděli 23. října, kdy bude v rámci misijní neděle speciální program)
V úterý a pátek v 17.00 společná modlitba růžence
Neděle 16. října – slavnost sv. Hedviky, patronky ostravsko-opavské diecéze
mše sv. v 8.00 a 10.00
Neděle 23. října – misijní neděle
V rámci misijní neděle budou v našem kostele ostatky sv. Matky Terezy z Kalkaty.
Připravuje se speciální program. Všechny farníky srdečně zveme.
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Listopad
Úterý 1. listopadu Slavnost Všech svatých,
mše sv. v 17.30 h.
Středa 2. listopadu Památka věrných zemřelých „Dušičky“,
mše sv. v 7.00 a 17.30 h.,
mše sv. v 17.30 h. bude obětována za všechny zemřelé v období od XI/2015 do X/2016.
Neděle 6. listopadu
ekumenická pobožnost za zemřelé na hřbitově v 15.00 h.
Čtvrtek 3. 11. v 18.30 farní sál – Vyprávění o Cyklopouti do Santiaga de Compostela
(v rámci náboženství pro dospělé)
Čtvrtek 10. 11. v 16.00 Knihovna ve Svinově – Vyprávění o Cyklopouti do Santiaga de Compostela
Prodejní bazar knih
Od pátku 4. listopadu do pátku 25. listopadu se uskuteční tradiční prodejní bazar knih
s náboženskou tématikou. Smysl tohoto prodejního bazaru spočívá v možnosti oživit četbu
náboženské literatury. Cena knihy 30 Kč. Výtěžek z tohoto bazaru je věnován na Katolické
biblické dílo.
Patrocinium farního kostela Krista Krále
Neděle 20. listopadu
v 8.00 h. a 10.00 h. mše sv.
Mši svatou v 10.00 h. celebruje P. Marek Pawlica, farář z Kobeřic,
hudebně mši sv. doprovází chrámový sbor z Kobeřic,
v 17.00 h. zpívané nešpory a svátostné požehnání
Úterý 22. listopadu mše sv. v 17.30 za všechny zemřelé farníky
Adventní doba
Sobota 26. listopadu
pletení adventních věnců – jídelna ZŠ Svinov od 14.00 (zajišťuje KDU-ČSL)
svinovský vánoční jarmark (od 10 h.), rozsvícení vánočního stromu (17 h.)
– náměstí před kostelem Krista Krále (zajišťuje ÚMOb Svinov)
Neděle 27. listopadu – 1. neděle adventní – žehnání adventních věnců

Vyučování náboženství

Vyučování náboženství
Budova školy na ulici Evžena Rošického:
Středa 12.00 – 13.30 h.
1. – 2. třída
Středa 13.35 – 14.15 h.
3. třída
Středa 14.20 – 15.00 h.
4. – 5. třída
Budova fary na Bílovecké ul.
Čtvrtek 14.00 – 14.15 h.
3. třída
Pátek
14.15 – 15.00 h.
6. – 9. třída

PASTORACE
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Svátost křtu – svátost manželství – pohřby (²/2 června – ½ září 2016)
Křty:
Nikol Šlézar
Hana Vlková
Armani Somnakaj Rafael
Julie Amálie Kovalská
Martin Brhel

k 17. 7.
k 21. 7.
k 3. 9.
k 10. 9.
k 24. 9.

Svatby:
Marcel Válek a Žaneta, r. Ondřejková 17. 9.
Pohřby:
Vladimír Bárta
Veronika Homolová, r. Gálová
Bohuslava Blažková, r. Macková
Bohumila Krejčí
Miluška Gurinová, r. Balinová
Anežka Horurová, r. Žitniková
Jana Divíšková, r. Hekšová
Amálie Pyšnová, r. Šimčíková

† 24. 6.
† 26. 6.
† 2. 7.
† 29. 7.
† 1. 8.
† 14. 8.
† 6. 8.
† 19. 9.

Kostelní sbírky

Plán finančních sbírek v měsících říjen – prosinec
Sbírky v rámci celé diecéze:
na světové misie proběhne v neděli
23. 10.
na Katolické biblické dílo
13. 11.
(v naší farnosti proběhne formou prodejního bazaru knih, viz pastorační plán)
na Aničku adoptivní dceru naší farnosti na Zakarpatské Ukrajině
11. 12.

Řešení pyramidy: A, TA, ATA, RATA, KARTA, KARETA, KATEDRA
Adresa redakce: Římskokatolická farnost, Bílovecká 50/548,
721 00 Ostrava – Svinov, tel. 596/961489
Redakční e-mail: svinovnicek@farnostsvinov.cz
Web: http://www.farnostsvinov.cz, registrováno u MK ČR E 15012

