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Rozhovor s jáhnem Janem Jurečkou

„Slyšeli jsme slovo Boží“
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s našim novým jáhnem Janem Jurečkou

Jene, můžete nám říci pár informací o sobě?
Narodil jsem se v beskydském
prostředí, v Čeladné, dne 6. října 1986.
Mám dva sourozence, starší sestru a
mladšího bratra. Sestra má dva kluky,
takže jsem už dvojnásobný strejda, a tak
mohu učit své synovce nějaké ty lumpárny… Dětství jsme spolu se sestrou
(ještě před nástupem do školy) prožili
v Hrabůvce na Dubině. Když se narodil
můj bratr, přestěhovali jsme se kousek
vedle do Hrabové. Zde jsem i navštěvoval
základní školu do páté třídy. Poté jsem
nastoupil na Biskupské gymnázium, kde
jsem strávil nádherných osm let. A čtenáři
těchto řádků mohou tipovat, kdo mě tenkrát učil náboženství… (ano, správná odpověď je otec Jan). Po maturitě jsem
z různých důvodů nechtěl jít na vysokou
školu, a tak jsem rok pracoval ve firmě

GDX Automotive u strojů, které vyráběly
těsnění do aut.
Kdy jste pocítil, že jste povolán ke
kněžství?
Po roce života v práci jsem se přihlásil a nastoupil na VŠB-TUO obor Enviromentální inženýrství. Současně jsem začal
navštěvovat vysokoškoláky v Pustkovci a
začal jsem se snažit více prohlubovat
duchovní život. Prvním impulzem byla pro
mě adorace během diecézního setkání
mládeže ve Zlatých Horách, kde mě napadla
myšlenka: „Mohl bych být knězem? Nevolá
mě Bůh k takovému povolání?“ Ze začátku
jsem tuto svou cestu samozřejmě odmítal
(našel jsem si asi 252 důvodů proč ne!), ale
přesto mě tato myšlenka na kněžské povolání neopustila a nosil jsem si ji stále
v hlavě. Ba co více. Začal jsem se modlit za
správné rozpoznání mého povolání, abych
našel v životě to místo, kam mě volá Bůh.
Druhým zásadním impulzem pro rozhodnutí
byla návštěva svatého otce Benedikta XVI.
ve Staré Boleslavi, které jsem se také
zúčastnil a kde mě oslovila jeho slova na
konci mše svaté, takže jsem stále více o této
cestě přemýšlel a tuto myšlenku nosil
v hlavě. Poznal jsem i několik kněží, u
kterých jsem měl možnost poznat kněžský
život zblízka a více tak nahlédnout do
kněžského povolání. Po svém rozhodnutí jít
do semináře jsem ukončil po třech semestrech vysokou školu a na rok jsem nastoupil do zaměstnání u firmy Pegatron,
která se zabývala montováním elektroniky.
Na začátku září roku 2011 jsem nastoupil do
Teologického konviktu v Olomouci.
Jak vzpomínáte na život
v semináři?
Pět let v semináři dá mnoho příležitostí poznat nejenom sám sebe, ale i ostatní
lidi kolem něj. Jsem vděčný za svůj ročník,
ve kterém jsem zažil spoustu srandy a kde
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jsme se vzájemně podporovali zvláště ve
studiu na teologické fakultě. Nejsem moc
studijní typ, některé předměty jsem zvládl
s odřeným nosem. Během studia jsem
poznal řadu skvělých vyučujících a právě
tato naše vzájemná střetávání mě obohacovala. I přes mnohé úsměvné chvíle jsem
v semináři prožil nejednu chvíli, kdy si
člověk sáhne na dno. Právě v těchto chvílích
si člověk nejvíce uvědomuje, že Bůh jej
nikdy neopouští a zůstává mu nablízku.
Důležitou událostí - změnou v mém životě
byl srpen před dvěma roky, kdy jsem nastoupil do kurzu Nová mluva v Třinci. Už od
základní školy jsem měl problém
s koktavostí. I přes navštěvování logopedů
jsem měl stále problémy s plynulostí řeči.
Samozřejmě s přibývajícími nároky a ve
chvílích napětí se koktavost zhoršovala, a
tak jsem se rozhodl pro kurz v Třinci, kde
probíhají určitá cvičení za účelem, aby se
člověk naučil mluvit plynule, bez koktavosti. Samotný základní kurz probíhá něco
přes půl roku každodenního intenzivního
cvičení, kdy se kontrolují nahrávky řeči, dělají se rozhovory s lidmi apod. Je to práce
na dlouhou dobu, ale je skvělé vědět, že má
člověk svou řeč pod kontrolou. I když jsou
chvíle, kdy řeč není klidná a dochází tak
k zadrhnutí (což jste jistě mnozí mohli
slyšet i u mě v kostele :-) ), tak je potřeba
brát tyto okolnosti pozitivně, vždyť právě
překážky nás učí se posouvat dopředu.
Znal jste již svinovskou farnost
dříve?
Jak jsem výše uvedl, otce Jana jsem
znal, ale farnost jsem blíže moc neznal.
Sice jsem z Hrabové, ale v kostele jsem byl
snad jen jednou. To na hřišti vedle fary
jsem hrál fotbal několikrát! Ale mohu
s jistotou říci, že během svého studia
v Olomouci jsem mnohokrát přes Svinov
projížděl vlakem a tak se pomalu
seznamoval s tímto krásným místem.
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Jak vypadá Vás volný čas
a koníčky?
Mám rád sport, hlavně fotbal.
Vyzkoušel jsem si i trénování mladších žáků
v Pustkovci (bylo to ještě před seminářem).
Také rád chodím po horách, jak
v Beskydech, tak i ve Vysokých Tatrách.
V poslední době se mi zalíbilo cestování
vlakem a poznávání nových dosud neprozkoumaných míst.

Kdo je Váš oblíbený světec?
Můj oblíbený světec je zároveň i
málo známý světec. Je jím můj biřmovací
patron svatý Riccardo Pampuri. Oslovil mě
tím, že jako vystudovaný lékař dal přednost
Bohu před zabezpečeným životem bohatého
doktora. Právě jeho služba a láska
k potřebným a věrnost Bohu jsou věci, které
mě u tohoto italského světce inspirují. On si
zvolil Boha a Jemu chtěl patřit celý a bez
výhrad.
Jaká slova na závěr byste popřál
čtenářům a svinovským farníkům?
Přeji všem radost z maličkostí a nebát
se něčeho zříci pro Boha, protože On nám
to vrací každý den.
Děkujeme za rozhovor

LISTÁRNA

5

Moc děkujeme za rozhovor a připojujeme přání

k Vašim narozeninám:

Milý pane jáhne Jene,
každý se musí jednou narodit. Někdo i vícekrát. A každý
musí jednou začínat. Vy budete mít krásný začátek svého
životního povolání, když Pán Bůh dá, příští rok. K Vašim letošním narozeninám Vám nejvíce přejeme, abyste se tohoto
začátku dočkal co nejvíce připravený a abyste mohl s odhodláním říct: “Zde jsem, Pane!”
Pak už to půjde samo, že? Ne. Nepůjde. Budou další
začátky a také různé těžkosti a překážky. A proto naše další
přání je, abyste vše s pomocí Boží zvládl.
A také s přímluvou nás svinovských farníků. Zatím si
v pohodě užívejte jáhenský rok, potom bude všechno jinak.
Věříme, že dobře.
Podporu Vám můžeme vyhledat i u Vašeho křestního patrona
svatého Jana. Nevím, který to je, poněvadž podle knihy ´Svatý
na každý den´ jich církev zaznamenává “pouhých” osmdesát! Ale
mohlo by jich být ještě vice! A jeden by — dá-li Pán Bůh — mohl
mít iniciály J.J.!
Takže, všechno nejlepší a hodně vytrvalosti Vám ještě
jednou přejí Vaši “Svinovjáci”.
(Citace přání pana Lea Žídka z pátku 6. října, kdy se po mši svaté přálo jáhnovi Janovi.)

Akce
Koncert v kostele Krista Krále v rámci SHF
Stalo se již tradicí, že během Svatováclavského hudebního festivalu k nám do
kostela Krista Krále zavítá kvalitní hudební
soubor.
V neděli 10. září se uskutečnil koncert
souboru Ensemble Inégal, který se svým
dirigentem Adamem Viktorou představil
fascinující svět večerních žalmů skladbou
od českého barokního skladatele J. D. Zelenky – Psalmi Vespertini II.
Téměř zaplněný kostel byl svědkem
velice zdařilého hudebního vystoupení,
kterému se dostalo na konci i potlesku
vestoje.
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Děkovat - a ne jen prosit!
Před dvaceti lety k nám do farnosti voda – tedy spíše pan biskup – poslal otce Jana
Larische. Otec Jan se nám na faru přistěhoval během července 1997, ale vzhledem k prázdninám a době dovolených
byla oslava jeho dvacetiletého působení ve Svinově přesunuta na září, konkrétně na 17. 9. Tu neděli jsme se sešli
v 15,00 hodin v našem kostele na děkovné pobožnosti za
účasti našich bývalých jáhnů a kaplanů, kteří u nás během
posledních 20 let trávili nějaký čas. Bohužel ne všichni pozvaní se mohli zúčastnit.
Přišli tito: David Tyleček, Adam Małek, Pavel Grodek, Martin
Kudla, Vojtěch Janšta, Martin Sudora, Michal Jadavan, Marcel
Puvak, Marek Večerek, Michal Slanina, Jiří Marek Kotrba
a nový jáhen Jan Jurečka. P. Pavel Jiřík – věřím, že ten přihlížel celému shromáždění z nebe.
Přestože počasí nám zúčastněným příliš nepřálo, setkání to
bylo velmi milé. Služebně nejstaršímu knězi P. Adamovi
byla svěřena slavnostní promluva, jejíž hlavní myšlenkou
byly prosby a díky. Prosit umíme velmi dobře a prosby jsou
také součástí každé mše svaté, ale na poděkování už trochu
zapomínáme. Denně bychom měli děkovat za všechny ty
zdánlivé maličkosti našeho života, které bereme zcela automaticky (nový den, děti a vnoučata, přátele, zdraví, kněze ve farnosti atd.). Jak sám řekl, je
rád, že tady může být právě na děkovné pobožnosti za otce Jana, všechny přítomné i celou
svinovskou farnost.
Po slavnostním děkovném Te Deum (Bože, chválíme Tebe) se ujal slov díků náš osvědčený řečník pan Žídek. Jako obvykle nezapomněl vyzdvihnout některé důležité okamžiky
v životě o. Jana. Ať už zdolávání horských štítů či zranění oka začátkem září. S přáním síly
do dalších let duchovní služby ve Svinově, předal o. Janovi symbolicky malé letadýlko –
tedy poukaz na vyhlídkový let. A pokud bude o. Jan chtít, může si vyzkoušet být na chvíli i
pilotem! Na konci pobožnosti nám o. Jan „znovu“ představil bývalé jáhny a kaplany, kteří
přišli, a předal jim každému drobný dárek za naši farnost. Pak už nic nebránilo přesunu ven
pod vyhřívané stany, kde byl připravený guláš, masové rolády či sladké občerstvení, které
napekly naše farnice (za což jim patří díky). I když lilo jako z konve, atmosféra ve stanu
byla výborná. Všichni se, myslím, dobře bavili. Vzpomínaly se různé historky z dob působení bývalých jáhnů a kaplanů, zjišťovaly se informace také o jejich současném působení
ve farnostech v okolí, a tak podobně … prostě, jak jde život.
Myslím, že na závěr nám všem zúčastněným – domácím i hostům – patří veliké díky za
to, že jsme se takto sešli. A nezbývá nic jiného než si přát, abychom podobnou akci zase
někdy zopakovali. A snad ještě jedna poznámka nebo prosba úplně nakonec:
Až se otec Jan rozhodne, že je čas se proletět, bude nás určitě v ohláškách informovat.
To proto, abychom mohli nejprve prosit, ať ten let dobře dopadne (když bude chvíli i pilotem ☺) a po letu děkovat, že to přežil a snad si to i užil.
R. M.■
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Dopis z Ukrajiny (od maminky naší adoptivní dcery Aničky paní Nataši)
Dobrý den, zdravím Vás!
Chci Vám aspoň něco málo napsat. Napřed Vám chci poděkovat za dárek, který jste
poslali mým dětem, ale neměla jsem dříve možnost poděkovat, takže dnes posílám díky celé
Vaší rodině. Bůh Vám vše odplať!
U nás je vše postaru, nic se nezměnilo. Starám se o domácnost, dětem skončila
škola. Marusja přijela na návštěvu, má dva chlapce.
Tak bychom si přáli, abyste i Vy přijeli na návštěvu, chtěli bychom Vás vidět! Jsme
Vám tak vděční, že nám pomáháte! Co bychom dělali, kdybyste nám nepomáhali, nám
samým se žije těžko.
Děkujeme Vám! Bůh Vám odplatí za Vaši dobrotu.
Na shledanou. Čekám na Vaši odpověď.
Nataša Midjanko■

Zamyšlení: „Slyšeli jsme slovo Boží,“
říkají nám lektoři liturgických textů při bohoslužbě slova po jejich přečtení, ale někdy
se nám chce s lítostí zvolat, že to není pravda. Že jsme slovo Boží, interpretované člověkem,
takřka vůbec neslyšeli. A že to nemuselo být dáno špatnou kvalitou našich sluchových orgánů ani technikou nebo nepříznivou akustikou daného prostoru. Ve velké míře může
slyšitelnost a srozumitelnost Božího slova záviset na lidském činiteli.
Připomeňme si některé rady, které se občas objeví v různých periodikách.
Prvním úskalím bývá mikrofon. Dá se s ním pohybovat, takže si ho můžeme nastavit,
aby byl níž než ústa, ale ne stranou.
Mluvit bychom měli raději pomaleji. Mezi větami a myšlenkovými celky by měly být
delší pomlčky. Nejdůležitější je však srozumitelnost. Při přeřeknutí můžeme chybný výraz
klidně opravit nebo stejně klidně pokračovat dál.
Obracení stránky by nemělo trvat dlouho. Je dobré se na to připravit předem.
Nejlepší přípravou vůbec je předchozí seznámení se s textem třeba z Katolického
týdeníku, abychom nebyli najednou překvapeni neznámým jménem nebo cizím výrazem.
Některé úryvky začínají oslovením bratři. Je málo známé, že biskupská konference dovoluje také použít oslovení bratři a sestry.
Důležité je zakončení čtení. Tam bychom měli udělat zřetelnou pauzu, aby mohl doznít
obsah textu. A teprve pak pohlédnout na posluchače a poněkud jiným hlasem říci: „Slyšeli
jsme slovo Boží.“
Lektoři mohou využít i své další zkušenosti, uvedený článek určitě toto téma zcela
nevyčerpává.
A s radostí nyní můžeme vyznat:
„Otevři mé rty, Pane, a má ústa Tě budou chválit.“
P. N.■
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„ZMĚNA“ JE PŘIROZENOU SOUČÁSTÍ RŮSTU
Milí farníci, přinášíme vám v naší rubrice další téma k zamyšlení. V našich životech
často dochází ke změnám, které nám ne vždy přinášejí radost. Někdy naopak jsou zdrojem
nepříjemných pocitů, strachu a nejistoty. Co bude dál? Byli jsme už zvyklí na to své pohodlíčko a najednou je všechno jinak…
Tady ale nastupuje důvěra v Pána Boha. On zná nás, zná naše životy v celém kontextu
a vidí dokonce i „za roh“, tedy vidí, co nám změny přinesou. A můžeme si být jistí, že to
s námi myslí dobře. Pokud jsme jej vpustili do svého srdce, do svých plánů a přijali jsme jej
za svého Pána, můžeme být klidní. Má náš život pevně v rukou a bude nám nablízku
i nadále, ať už nás „změna“ zavedla kamkoli...
Dost dobře totiž nemůžeme stát na místě. Naším údělem je růst – stále se posouvat
kupředu, přijímat nové výzvy, učit se novým věcem. A změny jsou toho přirozenou součástí.
Pán Ježíš říká: „Já jsem CESTA, PRAVDA A ŽIVOT.“ Cesta... nikoli zastávka.
V souvislosti s tímto zamýšlením zde nabízíme k úvaze dva příběhy.

Příběh o krávě
Mistr moudrosti procházel lesem se svým věrným žákem, když vtom v dáli spatřil
místo, které vypadalo velmi chudě, a rozhodl se je navštívit.
Cestou hovořil s žákem o tom, jak je důležité navštěvovat a poznávat lidi a jak být
otevřený k příležitostem, které se nám tím přinášejí. Na místě zjistili, že zde opravdu vládne
chudoba. V dřevěném domě tam žil manželský pár se třemi dětmi, chodili bosí a oblečení ve
špinavých a nuzných hadrech.
Mistr oslovil muže, nejspíše otce rodiny, a zeptal se: „Na tomto místě jistě nejsou
žádné pracovní ani obchodní možnosti. Co děláte, abyste přežili?“
Muž klidně odpověděl: „Příteli, máme kravku, a ta nám
každý den dává několik litrů mléka. Část prodáme nebo vyměníme v sousedním městě za jiné potraviny a z druhé části
vyrábíme sýr, máslo a další produkty pro naši potřebu.
A tímto způsobem přežíváme.“
Mudrc poděkoval za odpověď, pohledem místo přelétl,
rozloučil se a odešel. V polovině cesty se otočil k žákovi
a nařídil mu: „Najdi kravku, dotlač ji k propasti před námi
a shoď ji dolů.“
Žák se na mistra vyděšeně podíval a o příkazu se s ním
přel. Především proto, že kravka byla jediným zdrojem
obživy té rodiny. Viděl však mistrův naprostý klid, a tak
s bázní úkol splnil. Dotlačil krávu k propasti a viděl ji zemřít. Tato událost mu zůstala v paměti několik let. Mladík se
jednoho dne rozhodl mistra opustit a vrátil se na osudné místo. Chtěl se rodině přiznat,
požádat je o odpuštění a nabídnout jim pomoc. Když se k místu blížil, spatřil, jak je krásné,
uprostřed rozkvetlých stromů, obydlené; v garáži velkého domu stál automobil a v zahradě
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si hrálo několik dětí. Mladík pocítil smutek a zoufalství; napadlo jej, že ta pokorná rodina
musela pozemek prodat, aby přežila. Přidal tedy do kroku, a když se přiblížil k místu, byl
přijat velmi příjemným mužem. Chlapec se zeptal na rodinu, která tam před čtyřmi lety žila,
a muž odpověděl, že tam stále bydlí. Chlapec překvapeně přiběhl k domu a zjistil, že se
jedná o stejnou rodinu, kterou před lety s mistrem navštívil. Dům a zahradu pochválil a zeptal se:„Co jste udělali, abyste toto místo vylepšili a změnili svůj život?“
Muž nadšeně odpověděl: „Měli jsme kravku, ale jednoho dne spadla do propasti
a zemřela. Od té chvíle jsme věděli, že je zapotřebí dělat jiné věci a rozvíjet schopnosti,
o nichž jsme neměli tušení.“
Zdroj: www.pastorace.cz.
Příběhy pro uzdravení duše, José Carlos Bermejo
(Karmelitánské nakladatelství)

Farmář a štěstí
Byl jednou jeden farmář, který žil v horách. Byl to chudý muž,
podobně jako ostatní farmáři, kteří žili v jeho sousedství. Ale díky
houževnatosti a pracovitosti se mu podařilo koupit si koně. Radoval se z toho. Farmáři z okolí mu záviděli, ale přesto přišli
a blahopřáli mu. Říkali mu: „Přejeme ti, abys měl s tímto koněm
hodně štěstí.”
Ale on odpověděl: „Štěstí, neštěstí, kdo ví, co z toho bude.”
Čas plynul a stalo se, že kůň farmáři utekl. Byla to pro něho
velká rána. Farmáři z okolí přišli za ním a říkali: „To je neštěstí.”
Ale farmář odpověděl: „Neštěstí, štěstí, kdo ví?!”
Po čase se koník vrátil. Ale ne sám, přivedl s sebou šest
hříbat. A tak měl farmář najednou místo jednoho koně koní sedm.
Sousedé za ním znovu přišli a znovu mu blahopřáli a říkali: „Máš
štěstí.”
A farmář znovu odpověděl: „Štěstí, neštěstí, kdo ví?!”
Jednoho dne se farmářův syn pokusil osedlat jedno z hříbat, aby ho zkrotil. Ale koník
chlapce shodil, ten spadl na skálu a polámal si kosti. A opět přišli okolní farmáři a říkali:
„Jaké neštěstí.”
A farmář znovu odvětil: „Štěstí, neštěstí, kdo ví?!”
V té době byla válka a všichni mladíci museli narukovat. Když přišli do farmářova
domu vojáci, aby odvedli syna, a viděli, že má polámané kosti, na vojnu ho nevzali.
A teď bych se vás chtěl zeptat: Bylo to neštěstí, bylo to štěstí? Kdo ví? Poučení z této
historky: bez ohledu na okolnosti, ve kterých žijeme, Bůh může využít všechny situace, aby
nám dal něco krásného. Ať už žijete v jakýchkoliv okolnostech, nikdy je nenazývejte
neštěstím.
Zdroj: www.pastorace.cz.
Zpracováno dle knihy Elias Vella, Ježíš - lékař duše i těla
(Karmelitánské nakladatelství)
Rubriku Život ve víře připravila V. R.■

RODINĚ
PASTORACE
ŽIVOT VE VÍŘE

Zábava

10

Pyramida
Spojka
plošná míra
klokot vařící tekutiny
zabíjačkové jídlo
slovenské město
správka
výkon rozsudku smrti

Redakce se omlouvá za chybné uvedení pyramidy v minulém čísle Svinovníčku.

PASTORACE

Pastorační plán

PASTORAČNÍ PLÁN na měsíce říjen – listopad – ½ prosinec:
Náboženství pro dospělé se bude konat 1x/14 dní na faře v 18,30 v těchto termínech:
5. 10., 19. 10., 2. 11., 16. 11., 30. 11., 14. 12. (možnost změny termínu vyhrazena)
Říjen – měsíc modlitby růžence
Každou neděli v měsíci říjnu v 9,25 společná modlitba růžence
Pondělí 2. října – pondělí 5. listopadu – výstava Benedikt XVI.- dělník na vinici Páně
Pondělí 16. října – slavnost sv. Hedviky, patronky ostravsko-opavské diecéze
mše sv. v 17.30, po mši sv. pobožnost u sochy sv. Hedviky
Neděle 22. října – misijní neděle,
po každé mši sv. prezentace Jakuba Hoňka, který působil jako dobrovolník v Indii
Sobota 28. října – diecézní pouť do Třebnice (PL) ke sv. Hedvice při příležitosti 750. výročí
jejího svatořečení, v bazilice sv. Hedviky mše sv. v 10.30, svátostné požehnání v 13.30
Listopad
Středa 1. listopadu Slavnost Všech svatých,
mše sv. v 7. 00 a 17.30 h.
Čtvrtek 2. listopadu Památka věrných zemřelých „Dušičky“,
mše sv. v 7,00 a 17,30 h.,
mše sv. v 17,30 h. bude obětována za zemřelé v období od XI. 2016 do X. 2017.
Neděle 5. listopadu
ekumenická pobožnost za zemřelé na hřbitově v 15,00 h.

PASTORACE
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Prodejní bazar knih
Od pátku 10. listopadu do pátku 1. prosince se uskuteční tradiční prodejní bazar knih
s náboženskou tématikou. Smysl tohoto prodejního bazaru spočívá v možnosti oživit četbu
náboženské literatury. Výtěžek z tohoto bazaru je věnován na Katolické biblické dílo.
Patrocinium farního kostela Krista Krále
Neděle 26. listopadu
mše sv. v 8.00 a 10.00
hudebně mši sv. v 10.00 doprovází chrámový sbor z farnosti Třinec
zpívané nešpory a svátostné požehnání v 17.00 h.
Úterý 28. listopadu mše sv. v 17.30 za všechny zemřelé farníky
Adventní doba
Sobota 2. prosince
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 3. prosince
1. neděle adventní – žehnání adventních věnců

Výuka náboženství
Vyučování náboženství:
1. - 2. tř. středa
6. - 8. tř. středa
3. - 4. tř. středa
5. - 6. tř. pátek

13.00 – 13.45
16.15 – 17.00
17.00 – 17.45
14.30 – 15.15

budova školy na Rošického ul.
učebna na faře
učebna na faře
učebna na faře

Svátosti a svátostiny

Svátost křtu – svátost manželství – pohřby (²/2 června – září 2017)
Křty:
Jakub Hausner
Oliver Marcel Válek
Filip Dobeš
Jiří Kořený
Alex Josef Houser

křest
křest
křest
křest
křest

25. 6.
8. 7.
10. 9.
23. 9.
24. 9.

PASTORACE
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Svatby:
Jiří Maslonka a Lenka, r. Bůžková
Filip Polok a Eva, r. Dosedlová
Radim Hausner a Zdenka, r. Kovačičová
Jiří Kořený a Kristýna, r. Pískalová
Tomáš Grofek a Kateřina, r. Mentuzová

24. 6.
1. 7.
13. 8.
23. 9.
30. 9.

Pohřby:
Drahomíra Pillerová, r. Bednářová
Marián Malík
Věra Konrádová, r. Beierová
Anton Pompa
Irma Pompová, r. Dunková
Jana Potůčková, r. Urbančíková
Zdeňka Krečmerová, r. Langrová
Alojsia Martiníková, r. Hanuliakova
Josef Gurin
Marie Michalčíková, r. Mazurová
Miroslava Sabelová, r. Hurníková
Jindřich Roman
Vilma Kubatková, r. Surová
Ladislav Červeňák
Karel Červeňák

† 9. 6.
† 13. 6.
† 18. 6.
† 19. 6.
† 25. 6.
† 26. 6.
† 9. 7.
† 28. 7.
† 4. 8.
† 6. 8.
† 11. 8.
† 19. 8.
† 11. 9.
† 20. 9.
† 23. 9.

Kostelní sbírky

Plán finančních sbírek v měsících říjen – listopad – prosinec:
Sbírky v rámci celé diecéze:
na světové misie
neděle 22. 10.
na Katolické biblické dílo
neděle 19. 11.
(v naší farnosti proběhne formou prodejního bazaru knih, viz pastorační plán)
Sbírky v naší farnosti:
na opravy
neděle 15. 10. a 26. 11.
na Aničku Midjanko
neděle 17. 12.
Řešení pyramidy: A, AR, VAR, OVAR, ORAVA, OPRAVA, POPRAVA
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

