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Děti jsou jako zrcadla, která odrážejí naši lásku
Na slovíčko s P. Janem Slavíkem
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s otcem Janem Slavíkem
V neděli 16. února na pozvání otce Jana zavítal do naší farnosti novokněz otec Jan
Slavík. Sloužil obě mše svaté, kdy nás povzbudil nejen pěkným slovem, ale také novokněžským požehnáním. Při příležitosti jeho návštěvy jsme ho požádali o rozhovor.
Kdy jste pocítil, že jste povolán ke kněžství a co Vás na této cestě inspirovalo?
Musím se přiznat, že myšlenka na kněžství
mě dlouhou dobu ani nenapadla. Spíše jsem
svůj život viděl vždycky spojený s rodinou,
kterou jsem chtěl mít. Rozhodující rok přišel
po skončení studia na VŠ a zároveň jednoho
delšího vztahu, který jsem prožíval. V tu
chvíli jako bych poprvé uviděl, že v kostele
stojí i jeden člověk, který zvolil „malinko“
jiný životní směr - kněžství. A protože jeho
způsob prožívání této služby se mi zalíbil,
napadlo mě, jestli tato cesta není i pro mě.
Rok jsem si dal na promyšlení a snad i trochu
promodlení a po roce jsem se rozhodl, že to
„zkusím“.

Otče Jane, prozraďte nám něco o sobě,
odkud pocházíte?
Díky části mé rodiny, která patří do svinovské farnosti, tak asi většina lidí ví, že pocházím z nedaleké farnosti Ostrava-Pustkovec.
Mým rodičům několik roků trvalo, než
zakotvili právě v ní, ale jsem rád, že to tak
dopadlo. Prožil jsem v ní téměř celý život
a hrozně rád se vždycky vracím, protože
cítím, že tam mám pořád zázemí. Jinak mi
je 32 let, mám dvě sestry (jednu z nich asi
budete znát ☺), a před seminářem jsem
vystudoval VŠB tady v Ostravě.

Jak to probíhalo v semináři?
V semináři jsem se byl podívat poprvé
v životě asi 2 týdny před nástupem do
Teologického konviktu a po první návštěvě jsem se na nástup moc netěšil.
Dozvěděl jsem se, co všechno nebudu
moci, co naopak budu muset dělat, atd.
Navíc jsem si představil před sebou
dalších 5 roků studia, což byla děsivá
představa. Ale je velká pomoc, že člověk
do toho nevstupuje sám - bylo tam
dalších 30 kluků, kteří na tom byli více
méně podobně, což mi velmi pomohlo.
Před nedávnem jsem jel do semináře dávat novokněžské požehnání a celkem
nostalgicky jsem zavzpomínal, že jsem
v téhle budově prožil 7 let svého života a zpětně musím říct, že moc hezkých
(díky výborné partě kluků, se kterými
jsme užili kopu legrace, díky dobrým
kněžím i vyučujícím na fakultě, kteří se
o nás starali a v neposlední řadě spoustě
času na prohlubování vztahu s Bohem).
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Kde nyní působíte?
První místo, kde jsem byl poslán, je farnost
Kopřivnice. S farářem Jiřím Ramíkem
(nějakou dobu působil v Ostravě - Mariánských Horách) spravujeme také vedlejší farnost Lubina, která má díky zemřelému
o. Pavlu Jiříkovi silnou vazbu na Svinov. Za
půl roku, co jsem tady, musím říci, že jsem
spokojený. Obě farnosti jsou velmi rozdílné,
ale velmi živé, takže člověk může v prvním
roce kněžství sbírat spoustu zkušeností.
Co Vás spojuje se Svinovem,
znal jste svinovskou farnost už dříve?
Jak už jsem naznačil, se Svinovem mě spojuje hlavně to, že tady mám rodinu. Ale ještě před tím Pustkovec se Svinovem spojoval
o. Miroslav Straka, který v Pustkovci vypomáhal. A tak vzpomínám na moje první ministrantské schůzky, na které jsme párkrát
zajeli do Svinova na faru.
Jak vypadá Váš volný čas, čemu se věnujete?
Velmi rád si vezmu nějakou dobrou knihu
nebo se podívám na zajímavý film. Přesto
ale mým největším koníčkem pořád zůstává
sport, na kterém jsem doslova vyrostl - fotbal, florbal, jízda na kole…A taky díky
Kopřivnici jsem zase o trochu blíže Beskydám, na jejichž vrcholky občas vyběhnu.
Jaké jsou Vaše plány do budoucna?
☺ do roku 2020 bych se mohl stát farářem,
kolem 2034 bych to viděl na biskupa a o 15
let později budu vyhlížet pozvánku do Vatikánu ☺ To je samozřejmě fór! Moc neplánuju, ono se to v kněžství asi moc nedá.
Kam byste se chtěl v životě podívat
a proč právě tam?
S klukama z ročníku, kteří spolu se mnou měli
svěcení, jsme uvažovali o „svatební“ cestě do
Svaté země. A důvod je asi jasný - území, odkud křesťanství vzešlo a možnost na vlastní kůži si „osahat“ všechna ta místa, kterými procházel Ježíš, místa, o kterých čteme v Písmu.

Kdo je Váš oblíbený světec?
Asi nemám jednoho nejoblíbenějšího.
Vždycky mě na čas nějaký nadchne, možná
proto, že mi přijde blízký něčím, co
v nějakou dobu sám prožívám (a nemyslím
tím jejich výjimečné ctnosti, ale spíše všední obyčejný život).
Co byste rád popřál našim čtenářům?
Občas se mi Svinovníček dostal do ruky
a vždycky jsem si moc hezky početl. A tak
přeji všem jeho čtenářům, ať i skrze to napsané, ale hlavně i to prožívané ve svinovské farnosti čerpají vždy novou sílu a radost
pro obyčejné dny, které těch radostí už tolik
přinášet nemusí.
Otče Jane, děkujeme za rozhovor.
Simona a Petr ■
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Tábor 2014
Milí táborníci,
jakpak se máte? Venku ještě vládne zima, (i když to tak v poslední době moc nevypadá), ale my už plánujeme další tábor. Chcete vědět, kde to bude letos?
Po dlouhém hledání jsme zjistili, že naprosto nejlepší fara pro letošní tábor je ve Vendryni. Samozřejmě nás čeká jiná táborová hra než loni. My už víme jaká, ale neprozradíme,
musíte se nechat překvapit. Termín letošního tábora bude od 2. do 9. 8. Přihlášky můžete zasílat ode dneška Karolíně Brumovské na mailovou 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 ve schole.
Cena tábora je 1500 Kč jako loni. Pokud máte více přihlášených dětí ze stejné rodiny,
můžete požádat o sourozeneckou slevu.
Vzhledem k velké popularitě našich táborů se nám pravidelně stává, že poptávka převyšuje nabídku. Rádi bychom přijali všechny děti z farnosti, které se přihlásí, proto prosíme,
abyste je přihlásili včas. Kapacita je omezená prostorem fary. Můžeme přijmout prvních
25 přihlášených dětí.
Do 31. 3. budeme přijímat pouze přihlášky dětí do 12 let. Pokud se tábor nenaplní, nabídneme místa starším dětem. 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 tábor zaplatit do konce května 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 2051614183/0800 na jméno Petra Nejedlá, účet je v České spořitelně. Do zprávy napište jméno dítěte, pro které tábor hradíte.
Rodiče nových dětí, které s námi jedou poprvé, mohou posílat jakékoliv dotazy Karolíně Brumovské na emailovou adresu: brumovska.karolina@seznam.cz, či Petře Nejedlé na
englishcaselle@gmail.com
Těšíme se na vás jako každý rok a už teď vymýšlíme, co krásného spolu zase prožijeme.
Váš táborový tým ■

Přihláška:
Jméno:_________________________ věk:______________________ třída: ___________
Telefonní číslo rodičů: _________________ Emailová adresa rodičů: _________________
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Lidový ples 2014
Každoročně vyhledávaný a širokou veřejností žádaný Lidový ples ve Svinově i letos
zahájil naši plesovou sezónu. Zahájení to bylo úspěšné a na úrovni, na kterou jsou hosté,
příznivci dobré zábavy v podání KDU-ČSL, zvyklí. Plný sál, plný parket, přeplněný stůl
s tombolou, široká nabídka občerstvení, výborná kuchyně paní Spáčilové, čepované pivo.
Podtrženo a sečteno – dobrý ples. Je pohlazením na duši pořadatelů, když slyší poděkování
a chválu od hostů našich i přespolních, mladých i starších, od faráře i poslance parlamentu
naší republiky. Tímto pořadatelé tohoto plesu děkují všem hostům za účast a všem lidem
dobré vůle přejí dobrý rok 2014.
Za pořadatele
Ing. Eduard Dvorský
předseda KDU-ČSL ■

Obyčejný den?
Pamatujete si ještě na sobotu 21. 12. 2013? Byl to den jako každý jiný a přece něčím
neobyčejný. Den, kdy se v našem krásném kostele strojily vánoční stromy, a tedy den, kdy
u nás doma šlo vše stranou. Trouba na pečení cukroví zůstala studená, úklidové práce byly
odloženy a o nákupech ani nemluvě. Bylo to jasné – šli jsme zdobit stromky.
Jen co jsme vešli do kostela, tak nás ovanula vůně již postavených, připravených stromů. V kostelíčku již bylo mnoho lidí, kteří byli ještě nedočkavější než my. Okolo oltáře na
nás čekaly připravené světýlka, všechny možné ozdoby i betlém. Nechyběl ani vysavač,
kyblíky, hadříky a vše potřebné k přípravě výzdoby a úklidu.
Nevím, jak nejlépe vyjádřit nádhernou atmosféru této činnosti. Byla to harmonie práce všech přítomných lidí za podpory otce Jana a bohoslovce Marka. Stručně řečeno: jeden
z nejkrásnějších obyčejných dnů předvánoční doby. Děkuji Bohu za společenství, ve kterém
mohu žít.
Dvorská M. ■

Historie

P. Paul Alois Heider, OT – miloval církev, národ a vlast
V řadě kněžských osobností se touto publikací vynořuje ze zapomnění další významná postava. Je jí P. Paul Alois Heider, OT. Jméno tohoto mimořádného katolického kněze je
velmi těsně spjato se snahou o obnovení a prohloubení náboženského života na konci
19. a především v 1. polovině 20. století ve všech jeho směrech.
P. Paul Alois Heider, OT se až do úplného vyčerpání nasazoval v duchu evangelia pro
své bližní především na severní Moravě a ve Slezsku. Žil pro jemu svěřené farnosti i obce,
angažoval se v katolickém spolkovém hnutí, vybudoval katolický tisk, věnoval se sociálněcharitativním úkolům, pečoval o budoucí kněžský dorost – postavil chlapecký seminář
v Bruntále, zviditelňoval úctu k minulosti stavbou kostela sv. Hedviky v Opavě a nakonec
pracoval ve své řeholní rodině jako velmistr Německého řádu.
Dovětek v názvu – „miloval církev, národ i vlast“ – je svým způsobem pro běžného
českého čtenáře provokativní. Jedná se totiž o katolického kněze, který byl bytostně spjat
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nejen s katolickou církví, což se od katolického kněze očekává, ale také s lidmi, kteří
v tomto kraji žili a pracovali a pro které se nasazoval, a také se svým rodným krajem, který
mu byl nehledě na politické proměny a zvraty trvalou vlastí. V tomto smyslu nám může publikace nejen poodhalit snahu o poctivý katolický život u našich německých spoluobčanů,
ale také si uvědomit realitu naší vlastní minulosti.
Pro svinovské farníky ještě jedna doplňující informace z farní kroniky.
Když se ve Svinově v roce 1928 začal
budovat náš kostel, konala se v neděli
6. května 1928 slavnost posvěcení základního kamene, jíž se zúčastnilo mnoho kněží
a věřících.
V Pamětní knize svinovské farnosti se
píše na stránce 13: „Když již byly zdi asi 2 m
vysoko od země vybudovány, konalo se dne
6. května 1928 svěcení základního kamene
za velkých okázalostí. Ráno měl mši svatou
na místě asi dnešního presbytáře a také kázaní české i německé vldp. Ladislav Kubíček. Odpoledne od 2. hodiny se shromažďovali účastníci ze Svinova, Ostravska a celého dalekého okolí na volném prostranství
u hlavního nádraží ve Svinově. … Průvod
začal o ½ 3. hod. odpoledne. Vyšel směrem
na staveniště … za kněžstvem byl vezen na
ozdobeném voze základní kámen tažený
dvojspřežím a doprovázený hasiči … Všech
účastníků bylo 10 tisíc. Po příchodu na stavební místo zahájili slavnost zpěváci …
Byla přečtena listina a ta byla vložena
v plechové krabici do kamene a zacementována. Na to byl kámen posvěcen s případnými
obřady. …. Pak byl kámen přenesen na určené místo do presbytáře kostela a tam hned ve
zdi za hlavním oltářem zazděn.
Slavnostních projevů se zúčastnil předseda kostelní jednoty poslanec P. Jan Rýpar,
jenž poděkoval nejprve světiteli a kněžstvu… Veledůstojný Monsignore P. Heider z Opavy
ve svém proslovu německém přál katolíkům německým i českým vzájemného dorozumění
v otázkách národnostních, aby nový kostel mohl sloužit společně náboženským potřebám
katolíků českých i německých. …
Místní farář Gec děkoval jménem farního úřadu a celé farnosti všem hostům za účast
na této slavnosti…. Na konec promluvil P. Ladislav Kubíček, kaplan z Poruby … Načež zapěním církevní a státní hymny byla slavnost ukončena.“
o. Jan L. ■
PS: Na fotografii v zadní řadě (stojící v liturgickém oblečení): P. Alois Gec, farář v Porubě,
světitel ThDr. Oldřich Karlík, P. Ladislav Kubíček, kaplan v Porubě. V první řadě (sedící)
zleva: P. Paul Alois Heider, probošt z Opavy a P. František Mokroš, farář ve Vítkovicích.
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P. Jan Larisch, Th.D. přichází s novou publikací
Klíčem ke knize Jana Larische P. Paul Alois Heider, OT (mimochodem je to šestnáctá
autorova knižní publikace včetně dvou překladů z němčiny) jsou první stránky, předmluva
ostravsko-opavského biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze a Úvod autora. Přečíst
si tyto dvě statě až nakonec může dovést čtenáře k mylným závěrům, jak se to stalo na počátku mně. V obou úvodních statích je osobnost probošta Heidera, jakožto kněze německé
národnosti, dostatečně zasazena do kontextu doby, historických skutečností i místa se všemi
jeho negativy, v němž uskutečňoval své dílo.
Život P. Paula Aloise Heidera, preláta Jeho Svatosti, velmistra Německého řádu, opavského probošta se odbýval na území, které už svými názvy vzbuzuje pocit nestability. Byly to
Sudety? Ano, ale roku 1945 byl tento název zakázán. Bylo to Rakouské Slezsko? Název
v opavské oblasti vžitý, přestože oblast byla už po Slezských válkách v 18. století a podruhé
po vzniku Československé republiky nazvána Českým Slezskem (od r. 1850 odděleno od
Čech a Moravy). Bylo to Sudetské Slezsko? Tak je označováno v letech 1938-1945.
Před první světovou válkou působil P. Alois Heider (nar. 21. 6.1868) v několika farnostech (Stará Rudná, Bruntál, Vrbno p. Pradědem), všude tam podporoval spolkový život obyvatelstva, především spolky katolické, působil ve školství, tělovýchově, založil Diecézní svaz
katolických spolků mládeže arcidiecéze Olomoucké, pracoval i ve spolcích nenáboženského
charakteru, zasazoval se o renovaci významných staveb (zámek v Bruntále, řádová nemocnice tamtéž a důležitá stavba - Katolický spolkový dům - centrum kultury v městě), atd., atd.
První světová válka spotřebovala mnoho jeho sil. Kromě pastoračních povinností pracoval v Červeném kříži, pomáhal sirotkům, vdovám, raněným. Válku poznal také jako řeholní vizitátor z řádových polních nemocnic na rakousko-ruské i rakousko-italské frontě. Válka
skončila porážkou Ústředních mocností, především Německa; páter Alois Heider se jako
padesátiletý dočkal vyhlášení Československé republiky - za situace, kdy ve Slezsku i nadále
převažuje obyvatelstvo německé národnosti. Začal vehementně pracovat pro mír, pro dobré
vztahy uvnitř země, pro bezproblémové a perspektivně prospěšné soužití obou, potažmo
všech tří národností s maximální mírou tolerance a prosazovaného dobrého sousedství.
Uvědomíme-li si, že na území bývalého Rakouského Slezska žilo 43% německy, 31%
polsky a pouze 24% česky mluvícího obyvatelstva, pochopíme snadněji problémy, s nimiž
se tato oblast odedávna až do padesátých let minulého století potýkala. Pracovat v atmosféře
s územními, národnostními i sociálními nesrovnalostmi nemohlo být snadné. Přesto došlo
Heiderovou zásluhou a neúnavnou organizační prací i přes jisté vnější protikatolické tendence ke vzniku Lidového svazu německých katolíků pro Moravu a Slezsko, ke vzniku Spolku
katechetů německé části olomoucké arcidiecéze, vznikla Jednota německých katolických
duchovních olomoucké arcidiecéze a Říšský svaz německých kněžských spolků
v Československém státě, v jehož celorepublikovém výboru P. Heider pracoval. To všechno
stihl a ještě víc. Pomáhal založit katolický tisk, Německý arcibiskupský chlapecký seminář
v Bruntále, řídil a různými cestami hmotně zajistil stavbu jeho monumentální budovy, která
byla předána studentům k užívání roku 1926. O rok později se mu podařilo dotáhnout vznik
spolku Deutscher Orts-Caritasverband Troppau, který sdružoval čtrnáct charitativních spolků, jež na území proboštství a farnosti svatého Ducha v Opavě působily. A. Heider je tudíž
zakladatelem novodobé charity organizované na spolkovém základě. Zajímala ho také správa města, ve dvacátých letech byl po tři volební období jedním z opavských radních, kde
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zastával práci ve výborech oblasti sociální, kulturní a vzdělávací. (Otec biskup ve své předmluvě velmi vyzvedl Heiderův podíl na vybudování chrámu sv. Hedviky Slezské, který byl
ze známých politicko-historických důvodů vysvěcen až v roce 1993.)
Není divu, že po tak gigantické práci, která se odbývala na pozadí mravenčí a důsledné
pastorační činnosti v Opavě, byl A. Heider v roce 1928 jmenován papežem Piem XI. prelátem Jeho Svatosti a roku 1933 velmistrem Německého řádu (před zrušením šlechtických titulů Řádu německých rytířů), řádu řeholního, který má mužskou i ženskou větev, staletou
historii, působí v mnoha zemích Evropy a zaměřuje se na podporu a provoz zdravotnických
a sociálních zařízení. (Dnes provozuje tento řád Církevní konzervatoř v Opavě a Církevní
gymnázium Německého řádu v Olomouci, jak píše autor v doslovu.)
Za tři roky nato (25. 1. 1936) se život preláta Aloise Heidera ukončil. Bylo to v době,
kdy se stal Hitler Říšským kancléřem. Za pár let došlo k obsazení československého pohraničí německými vojsky. Dalo by se říci, že ve většině vítanými německými vojsky… Nacisté se ke katolickým složkám zachovali ignorantsky, zabavili veškerý majetek Německého
řádu a zrušili všechny církevní školy včetně řádových. Obdobně, ba hůř se projevili noví
hospodáři v poválečné době. Muži Německého řádu byli odsunuti, kláštery zrušeny, řádové
sestry internovány, devět z nich odsouzeno ke ztrátě svobody za velezradu. (Autor se
v Doslovu zmiňuje, že k obnovení činnosti Řádu došlo po roce 1989.)
Ve Larischově knize (psané pěknou a stylisticky dobrou češtinou) je kněz a řeholník
Alois Heiderovi popsán jako neúnavná osobnost na poli pastoračním, spolkovém, charitativním i politickém, s láskou, pochopením a uznáním. V publikaci je věta, která naznačuje, že
v jeho rodném kraji (okolí Andělské Hory), ještě nezmizely rozpaky z nedávné historie,
a tudíž se dosud nepodařilo zhodnotit a připomenout jeho velikost a význam. Autor píše, cituji, že „zásadní připomenutí z různých důvodů doposud chybí.“ Je to hozená rukavice; publikace jistě vzbudí velký zájem, ale snad pomůže najít cestu k diskusi i odstranění „různých
důvodů“, pro něž zásadní připomenutí tak nepřehlédnutelné církevní osobnosti dosud chybí.
Lydie Romanská ■

Bible – zdroj jmen světových celebrit
Mám silnou a těžkou Bibli v kožené vazbě se zlatou ořízkou; je to ta nejnovější,
z dokumentárního hlediska velmi cenná, Jeruzalémská. Ta pečlivá a náročná úprava jí patří
a hodně sluší. Není to však kniha, kterou je možné nosit jen tak v dámské kabelce, což se
mým knížkám často stává. Bibli si otvírám občas a vždycky si umiňuji, že jí jednou vyhradím rok svého života (bude-li stačit). Kolik vědění je v ní ukryto; také poznatky, které mohou osvětlit nejen duchovně, ale i materiálně náš současný život.
Tak jsem si uvědomila například, odkud má své jméno americký prezident. Barack
Obama. (V souladu s anglickým pravopisem se užívá tvaru Barack, na internetu lze najít
i podobu Barak). Barak je biblické jméno z doby předdavidovské. Jmenoval se tak význačný
náčelník Izraelitů, syn Abinoamův, který vedl deset tisíc mužů na horu Tábor (v Efraimově
pohoří) a poté potřel bojovníka Síseru, jenž do války vytáhl s devíti sty železnými vozy. Barak nešel do boje sám. Požádal o doprovod soudkyni a prorokyni Deboru, Lapidotovu ženu,
která v té době v Izraeli soudila. Měla Barakovi určit den příznivý pro zahájení boje. Tak se
také stalo a v Knize soudců najdeme hned za zprávou o vítězství Izraele nad kanaánským
králem Jabinem, jehož barvy protivník Sísera hájil, Debořinu a Barakovu píseň, která celou
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událost poetickými prostředky líčí. Izrael měl Barakovým vítězstvím pokoj a mír na několik
desítek let. Americký prezident je jistě na své jméno hrdý.
Hned nato jsem něco potřebovala v Knize Rút a s překvapením jsem si připomněla, že
její tchýní byla statečná Noemi, žena brzy zesnulého Elimeleka, která v době hladomoru
deset let pobývala se svou rodinou v Moabských polích. Během toho času zemřel manžel,
její dva synové se oženili a také zemřeli, a zůstaly snachy, z nichž Rút, a cizinka, se vrátila
s Noemi do Betléma. Vdova Rút se po čase provdala za bohabojného Boaze a porodila
Obeda. Toho předala pro radost své tchýni Noemi. Obeda pak zplodil Jišaje a Jišaj pozdějšího krále Davida. Nikoli Rút, ale Noemi je považována za babičku krále Davida. Jméno
Noemi má v hebrejštině také tvar Naomi. Toto jméno nosí světová celebrita, britská modelka Naomi Campbell.
Naše oblíbená jména Marie, Josef, Alžběta, Magdaléna, Marta patří knihám Nového
Zákona; jména, jež mají původ v biblických příbězích Starého Zákona se nám jeví jako
vzdálenější, spíš exotická, až na některá, jež pomalu pronikají do našich matrik, jako např.
Sára (manželka Abrahamova) nebo Rebeka (manželka Izákova). Přiznejme si, jak málo známe knihy Starého Zákona, podstatné části nejslavnější a nejdůležitější publikace všech dob Biblí svaté.
P. S. Když se zabýváme variabilitou tvarů jmen, je nutno podotknout, že tvar Biblí je
z titulu vydání Bible kralické z let 1579 - byly vydány knihy Mojžíšovy – až 1593, kdy
vyšla poslední kniha, Nový Zákon).
Lydie Romanská ■

Proč jsou na Východě Velikonoce jindy?
Když se nevěřící zeptá….
Datum Velikonoc je pohyblivé. Jak se určuje a proč jsou na Východě většinou jindy?
Velikonoce, ač od začátku křesťanství představovaly nejdůležitější svátky tohoto náboženství, paradoxně jednotlivé náboženské obce rozdělovaly. Velmi zjednodušeně řečeno,
některé komunity upřednostňovaly počítání tohoto svátku podle židovského kalendáře, aby
se tedy přesně dodržel 14. nisan, den, kdy Židé slaví pesach a kdy podle přesvědčení Ježíšových učedníků Boží Syn vstal z mrtvých. Zejména ti křesťané, kteří se hlásili k apoštolu
Janovi a kterým se proto i mezi souputníky říkalo kvartodecimáni, čili čtrnáctníci, trvali na
tom, že by Velikonoce měly svým datem zůstat propojeny s náboženstvím, z něhož i Ježíš
vzešel, tedy se židovstvím.
Jiná skupina křesťanů kladla větší důraz na to, aby byl dodržen den v týdnu (tedy
první den po sobotě) tak, jak je o tom zmínka i v Písmu. Zatímco 14. nisan je uprostřed týdne kterýkoli den, první den po sobotě je vždy neděle. Proto se neděle (nejen ta jedna v roce)
slavila jako den zmrtvýchvstání, v pravém smyslu slova jako Velikonoce.
Tento rozdíl ve slavení svátku vyústil ve vážný spor, zejména tehdy, když se křesťanství šířilo dál z Malé Asie, severní Afriky a jihu Evropy a stávalo se z něj světové náboženství. Touha po sjednocení tohoto nejvýznamnějšího dne křesťanské a židovské víry vedla ji
v roce 325 ke svolání koncilu, který měl kromě otázek arianismu vyřešit i tento spor. Dosažená shoda spočívala v tom, že do budoucna se tento svátek bude slavit vždy v neděli po
prvním úplňku, který připadá po 14. nisanu i po 21. březnu. Tím se v této otázce definitivně
oddělili křesťané od Židů, kteří doposud slaví Velikonoce večer 14. nisanu bez ohledu na to,
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na který den v týdnu připadá. Zároveň se tím vysvětluje, proč jsou křesťanské Velikonoce
v současnosti vždy (s výjimkou roku 2005) až po židovském Pesachu.
Připadá-li tento úplněk na neděli, z důvodu, že staré počítání dne nezačínalo půlnocí,
ale předchozím večerem, slavnost Velikonoc se podle tradice přesouvá obvykle až na následující týden. A tak se může stát, že datum Velikonoc se rok od roku může lišit v rozpětí až
jednoho měsíce. Nejranějším datem může být 22. březen, naopak nejposlednějším
25. duben.
Astronomové a znalci vesmíru vědí také to, že jarní rovnodennost (tedy zmiňovaný
21. březen) je sice úředně podle gregoriánského kalendáře stanovena na pevné datum,
nicméně se neztotožňuje s astronomickou skutečností, která se může lišit i o dva dny.
V 18. století některé protestantské země (zajisté i z důvodu odlišení se od katolíků) datum
Velikonoc začaly počítat podle astronomického, nikoli podle gregoriánského kalendáře, a na
světě byl další rozdíl ve výpočtu Velikonoc.
Nelze také opomenout skutečnost, že námi používaný kalendář, tzv. gregoriánský,
není ve světě jediným. Zejména východní náboženství, z nichž největší je ruská pravoslavná
církev, stále používají předchozí, tzv. juliánský kalendář, takže i datum Velikonoc je pak
oproti tomu našemu katolickému opožděno zhruba o 7-10 dnů.
S. P.
Zdroj: Katyd, P. Miloš Szabo, farář v Praze na Žižkově ■

Jak odpouští Bůh?

Zamyšlení

Teolog – klasik by řekl, že v souvislosti s odpouštěním není u křesťanů co řešit. Křesťan má mít odpouštění v popisu práce či v genetické výbavě, a když někdo někomu něco
provede a pak toho lituje, má mu být odpuštěno. Někdy jsou s tím problémy, ale ty se
většinou dají zvládnout. Zásadním a základním požadavkem je pro křesťana také láska
k Bohu, k sobě a k bližním, mezi něž patří i jeho nepřátelé. I ty má milovat a samozřejmě
jim i odpouštět, třebaže svých provinění nelitují, dokonce ani nepřiznávají, a ani je proto
nenapadne prosit o odpuštění. Plným právem patří tedy i tento takřka heroický čin odpouštět
nelitujícímu nepříteli mezi vrcholné křesťanské ctnosti a činí nás dokonalejšími.
Zářný příklad odpouštění nám předkládá sám Bůh při svátosti smíření, když odpouští
těm, kteří litují svých hříchů a prosí o odpuštění. Ta lítost je však zde podmínkou, bez níž to
prostě není možné.
Zde však může věřícího laika napadnout zneklidňující a takřka schizmatická námitka:
„Já mám odpustit kdejakému darebákovi, který nemá vůbec ani pomyšlení se napravit,
zatímco Bůh odpouští pouze těm, kteří touží zbavit se svých provinění a chyb a poprosí
o to? Vždyť bych pak byl dokonalejší než Pán Bůh.“
Tady by mohlo naše dnešní zamyšlení skončit s výzvou, aby se kdokoliv z čtenářů pokusil tuto „nesrovnalost“ přijatelně vysvětlit a Pána Boha obhájit. Počkejme si tedy na příští
číslo Svinovníčku. Třeba se k tomuto tématu sejde více příspěvků a bude je možné porovnat. Postní doba je k řešení takového problému zcela příhodná…
N.P. ■

RODINĚ

Život ve víře

12

Milí čtenáři Svinovníčku, postní doba je tu. Opět nám připomíná, že bychom měli
obrátit své srdce k Bohu, který nám může nabídnout mnohem víc, než nám nabízí svět. Máme příležitost vrátit se do Boží blízkosti a prohloubit svůj vztah nejen s ním, ale dát do
pořádku i vztahy ke svým blízkým, kteří jsou nedílnou součástí našich životů – tedy k rodině.
Článek, který vám dnes předkládáme v naší rubrice se váže svým tématem k 20. výročí
Mezinárodního roku rodiny, který v roce 1994 vyhlásila OSN. I my jsme jako členský stát
byli vyzváni k tomu, abychom se připojili ke slavení tohoto výročí. Vybrali jsme tedy článek,
který je výňatkem z knihy Rosse Campbella o vztahu rodičů ke svým dětem. Víme přece, že
nemůže být šťastné dítě bez šťastných rodičů…a tato skutečnost pro nás může být výzvou
i pro nadcházející postní dobu…
Poznámka o autorovi: Dr. Ross Campbell je profesorem na katedře pediatrie a psychiatrie na univerzitě v Tennessee, USA. Pořádá úspěšně přednášky po celých Spojených
státech i mimo ně o výchově dětí a vztazích rodičů s dětmi.

Děti jsou jako zrcadla, která odrážejí naši lásku,
ale samy ji nevytvářejí…
Bezpodmínečnou lásku ve výchově dítěte můžeme chápat jako světlo, které nás vede.
Bez něho se jako rodiče budeme pohybovat v naprosté tmě a nepoznáme, kde jsme a co
bychom měli dělat s ohledem na dítě. Toto světlo nám ukazuje, kde se nacházíme my a kde
naše dítě a co máme dělat ve všech oblastech výchovy včetně kázně. Pouze takový základ
tvoří úhelný kámen, na kterém můžeme budovat nejvhodnější způsob výchovy dítěte
a denně tak naplňovat jeho potřeby. Bez základu bezpodmínečné lásky se náš rodičovský
úkol stává břemenem plným zmatků, které nám přinášejí zklamání.
Co je to bezpodmínečná láska? To znamená milovat své dítě bez ohledu na to, jaké je.
Není důležité, jak vypadá. Rozhodující nejsou ani jeho kvality, sklony nebo handicapy. Není
podstatné, co z něho bude, a vůbec nejtěžší na této lásce je to, že nezáleží ani ta tom, jak se
dítě chová. Samozřejmě, že to neznamená, že jeho chování se nám vždycky líbí. Bezpodmínečná láska znamená, že své dítě milujeme i přesto, že jeho chování se nám někdy protiví.
Podobně jako jsme hovořili o bezpodmínečné lásce v souvislosti s manželským vztahem, i toto je ideál, který nikdy nenaplníme na sto procent. Ale i v tomto případě platí, že
čím více se k ideálu přiblížíme, čím více ho naplníme, tím budeme spokojenější jako rodiče
a tím větší bude naše sebedůvěra. Také naše dítě bude spokojenější a šťastnější. /…/
Jestliže je milujeme pouze tehdy, když splní mé požadavky nebo očekávání, budou pociťovat svoji nedostatečnost. Budou si myslet, že nemá smysl se sebevíc snažit, protože nikdy
neudělají dost. Bude je trápit nejistota, úzkost, budou se podceňovat. Budou mít neustálé
překážky ve svém zrání v citové oblasti a v chování. Znovu si uvědomuji, že za své zrání
nenesou odpovědnost jen mé děti, ale i já.
Odpověď, kterou dáme dítěti na jeho nejdůležitější otázku "Máte mě rádi?",
předurčuje jeho základní přístup k životu. Rozhoduje o něm naše odpověď.
Dítě nám obvykle klade tuto otázku svým chováním, a proto mu i my odpovídáme
vlastním chováním. Odpovídáme nejen tím, co říkáme, ale i tím, co děláme. Dítě nám svým
chováním sděluje, co potřebuje. Zda potřebuje více lásky, kázně, přijetí nebo porozumění…
Dítě vnímá naši lásku podle toho, jak se k němu chováme. Dovídá se o ní z našeho
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chování, z toho, co říkáme a co děláme. Ale to, co děláme, má větší váhu. /.../
Děti si můžeme představit jako zrcadla, která odrážejí naši lásku, ale sami ji nevytvářejí.
Jestliže jim projevujeme lásku, ony ji vracejí. Když ji neprojevujeme, nemohou ji ani vracet.
Jestliže je naše láska bezpodmínečná, opětují ji bez podmínek. Když je milujeme jen za
určitých podmínek, opětují naši lásku stejným způsobem.
Milující rodiče si všimnou okamžiku, kdy jejich dítě zoufale potřebuje soustředěnou
pozornost, a věnují se mu, i když se jim to v té chvíli vůbec nehodí.
Co je soustředěná pozornost? Při soustředěné pozornosti se dítěti věnujeme takovým
způsobem, že nemá žádné pochybnosti o naší lásce. Cítí, že ho milujeme a že uznáváme jeho práva. Ujišťujeme ho o tom naší pozorností, vážným přístupem a přímým pohledem.
Soustředěná pozornost probouzí v dítěti pocit, že je v očích svých rodičů nejdůležitějším
tvorem na světě. /... /
Dítě by mělo mít pocit jedinečnosti. Má ho málo dětí, ale jak odlišné je dítě, které ví
o své neobyčejnosti. Pouze soustředěná pozornost může dát dítěti poznání a vědomí vlastní
hodnoty. Je to velmi důležité pro vývoj sebehodnocení. Je tím velmi hluboce ovlivněna jeho
schopnost navazovat vztahy a milovat druhé lidi.

Čas pro soustředěnou pozornost se musí hledat! Využívat příhodných situací, ale i si
naplánovat čas, který budeme věnovat jen jednomu dítěti. Všechny děti to potřebují - pozor
na pasivní děti, které to nedovedou dát najevo! Kombinovat s kontaktem očima fyzický
kontakt - zde nabývají většího významu. Vhodnou situací je i případ, kdy dítě nezvládne
citově nějakou situaci.
Chvíle soustředěné pozornosti může být jen krátká, může ji tvořit jen několik
okamžiků, a přesto může dělat divy. /…/
Je nutno nejen lásku projevit, ale projevit ji vhodným způsobem. Vhodně projevená
láska je taková /.../ která dítěti poskytuje potřebnou péči a zaručuje jeho citové zrání spolu
s růstem zdravé sebedůvěry…
Nevhodnou láskou je přivlastňování si dítěte, udržování dítěte v přílišné závislosti na
rodičích, zacházení s ním jako s věcí.
Rodiče musí dítě respektovat, aby se mohlo stát samo sebou. Jistě to neznamená, že
dítě nemá mít žádná omezení a že rodiče mají být příliš shovívaví (každé dítě potřebuje
vedení a kázeň). Znamená to, že dítě musíme povzbuzovat k tomu, aby o sobě přemýšlelo,
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chovalo se přirozeně a uvědomovalo si, že je samostatnou bytostí, která za sebe musí brát
stále větší a větší odpovědnost. /…/
Je nebezpečné používat děti jako náhražku vlastní seberealizace - prožívat v nich to,
čeho nedosáhli sami! Dítě tak může být nuceno k tomu, na co není zralé. /…/
Naše láska musí být bezpodmínečná. Musíme své dítě milovat takovou láskou, která mu
umožní naplnit plán připravený Bohem pro jeho život - ne naše vlastní touhy a sny.
Děti trpí mnohem víc nedostatkem vhodně projevené lásky než tím, že by byly vystaveny
nevhodným projevům lásky.
Zdroj: www.pastorace.cz
(Ross Campbell: Potřebuji tvou lásku. Praha 1992, Návrat, s. 65-74)

Anketa
Rodina je velmi důležitá především pro naše děti. Zeptali jsme se jich, co se jim
nejvíce líbí na jejich rodině?
„Že jsou na mně všichni hodní a že mamka s tatínkem vydělávají peníze☺“
Míša Lašinská, 8 let
„Líbí se mi, že když je třeba venku deštivo, můžu být doma s rodinou v teple. Líbí se mi
společné nákupy a taky společná legrace.“
Týnka Sedláčková, 8 let
„Líbí se mi společné slavení narozenin, a taky že jezdíme spolu na výlety.“
Pavlínka Rábová, 7 let
„Líbí se mi, když dostávám doma dobroty!“

Gabišek Ráb, 6 let
Vendula Rábová ■

Příběh

Zbytečný kámen
Byl jednou na jedné cestě kámen, který k ničemu nebyl. Byl to hezký kámen, zaoblený, veliký asi jako lidská hlava, hezky šedomodrý. Ale nikomu nestál ani za pohled. Kámen
je kámen, koho může zajímat?
Nejprve sotva vyčníval ze země uprostřed cesty, která vedla do města. Společnost mu
nechyběla: téměř všichni, kteří tu procházeli, o něj klopýtli. Někdo se spokojil s výmluvným
zakletím, někdo ubohý kámen proklel.
Kámen byl čím dál tím smutnější. Co je to za život! Jednoho dne jakýsi kočár, který
rychle ujížděl po cestě, narazil do ubohého kamene tak silně, že na něm zanechal dobře viditelnou stopu, která vypadala jako poranění. Po nárazu nejvíc utrpělo kolo, které prasklo.
Rozzuřený vozka vypáčil kámen železnou tyčí a odhodil ho stranou. Kámen se pomalu
kutálel a zastavil se mezi jinými kameny v příkopu. „Ty jsi nám tu chyběl, šeredo!“, křičely
na něj ostatní kameny, „Ty jsi ale těžký, tlusťochu!“, řekly mu dva ploché a štíhlé kameny,
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poseté blýskavou slídou. Kdyby uměly kameny plakat, valoun by propukl v žalostný pláč.
Ponořil se do úzkostného a smutného ticha. Ubohý kámen se rozhodl, že se zavrtá už
navždycky do země.
Ale jednou ráno ho zvedly dvě silné ruce. „Ten se mi bude
hodit!“, řekl nějaký hlas.
„A ty ostatní?“, zeptal se jiný muž. „I ty se můžou hodit,
seberte je.“
Zatímco ostatní kameny vhodili na vůz, valoun cestoval
v mužově tlumoku. Když se dostal ven, byl na staveništi, kde
se to hemžilo dělníky. Všichni pracovali na stavbě, která, ačkoli nebyla dokončená, už čněla vysoko do nebe. A zdi, mohutná
podloubí, věžičky dosahující k nebi, všechno bylo postaveno
z šedomodrých kamenů, jako byl on. „To je ráj,“ pomyslel si
kámen, nikdy neviděl nic krásnějšího.
S drsnou laskavostí hladily mužovy ruce jeho povrch. „I ty skončíš tam nahoře,
příteli,“ říkal hlas. „Mám s tebou svůj plán, budeš trochu trpět, ale to nestojí za řeč.“
Kámen odnesli do kouta, kde skupina mužů vysekávala z kamene postavy světců.
Jedné soše chyběla hlava. Muž na ni ukázal a řekl: „Našel jsem hlavu!“ Ještě jednou kámen
polaskal rukama a pokračoval: “Je dokonalý. Jako by k tomu byl stvořený, tahle malá trhlinka mě na tu myšlenku přivedla…“ Kameni se zdálo, že sní. Nikdo o něm nikdy neřekl, že je
„dokonalý“. Ale brzy nato ho sevřeli do svěráku a špičatý nástroj ho začal bez milosti zraňovat. Muž ho silou a zkušeně otesával. Bolest byla silná, ale netrvala dlouho. Zbytečný
kámen se proměnil v nádhernou hlavu světce, kterého umístili do průčelí katedrály. Byla to
socha, které si všichni všímali a poukazovali na její zvláštnost – všichni ostatní světci byli
vážní a zamračení, ale tohle byl jediný usmívající se svatý. Umělec proměnil zranění způsobené kolem vozu v nádherný úsměv. Úsměv naplněný mírem, pohodou a štěstím kamene,
který nalezl své místo.
Někdy k tomu, aby člověk našel své místo a štěstí, pomáhají rány.
Aťka
Zdroj: Bruno Fererro – Pohlazení po duši, zkráceno ■

Zábava

Vtip
„Stern, představěj si, jaký neštěstí mne potkalo: Můj jedinej syn, a dal se pokřtít!“
„Mně to budou povídat, Kohn! U mne nemlich to samý!“
„ Co s tím budem dělat, Stern?“ „Jdou se mnou, poradíme se s rabínem.“
Přijdou za rabínem a svěří se mu se svým problémem.
„Mně to budou povídat – taky jsem měl jedinýho syna, a ten se nechal pokřtít!
Pojďte, zeptáme se Hospodina.“
Přijdou do synagogy a rabín povídá:
„Hospodine, poraď. Velké neštěstí nás potkalo – naši jediní synové se dali pokřtít!“
A shůry smutně zahřmí mohutný hlas: „MNĚ TO BUDOU POVÍDAT!“
(zdroj - Katyd)
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Napsali o humoru
Nejztracenější den našeho života je ten, kdy jsme se nesmáli.
Chamfort
Co je tragédie a co komedie, to se pozná až časem.
S. Jerzy Lec
Všechny národy mají smysl pro humor. Některé ho jen víc potřebují - k přežití. G. Laub
Nepokoušej se utopit smutek v rumu, umí plavat.
francouzské přísloví
Humor je solí země. Kdo je dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý.
Karel Čapek
Žij tak, aby se přátelé začali nudit, až zemřeš.
Julian Tuwim
„Bůh nestvořil ženu z mužovy hlavy, aby mu poroučela, ani z jeho nohou, aby byla jeho otrokyní, nýbrž z jeho boku, aby byla blízká jeho srdci.“ Kniha Talmud
S. P. ■

Pyramida
Samohláska
značka chemického prvku
cizí křestní jméno
velký shluk hmoty
jiná podoba
krveprolití
druh višně

Řešení pyramidy: viz. poslední strana

Leo Žídek ■
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Pastorační plán (březen - duben - květen - červen)
Březen
POSTNÍ DOBA (středa 5. března - sobota 19. dubna)
- v pátek v 16,45 a v neděli v 9,25 bude probíhat pobožnost křížové cesty.
- v neděli od 16,00 – 17,00 bude výstav Nejsvětější svátosti, 17,00 zpívané nešpory
Neděle 16. března
poutní – postně kající zájezd do Lubiny při příležitosti narozenin P. Pavla Jiříka.
V kostele sv. Václava v Lubině v 15,00 pobožnost křížové cesty, pak společná modlitba
na hřbitově u hrobu o. Pavla. Odjezd autobusu ve 14,15 od kostela ve Svinově
Pondělí 31. března - pátek 11. dubna poutní zájezd farnosti do Svaté země
Duben
Sobota 5. dubna
Diecézní setkání mládeže „BISCUP“ v Opavě 14,00 - 17,00
„(Před-) velikonoční odpoledne pro celou rodinu“ = výroba velikonočních ozdob, malování
kraslic od 14,00 v budově ZUŠ (z. ZUŠ Svinov)
Neděle 20. dubna SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ – VELIKONOCE
Velikonoční program bohoslužeb bude vydán ve zvláštním vydání
Květen
Sobota 1. května
Cyklotour po hranicích Svinova (v případě nepřízně počasí bude termín pozměněn),
sraz cyklistů ve 13,05 u svatebního salonu Karina (z. MO KDU-ČSL)
Neděle 11. května
Pátek 23. května

Den matek
Noc kostelů 2014

Červen
Neděle 1. června
První svaté přijímání dětí mše sv. v 10, 00
Neděle 8. června Slavnost Seslání Ducha Svatého
Farní vaječina v odpoledních hodinách na farní zahradě (z. f. Svinov a MO KDU-ČSL)
Čtvrtek 19. června
Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) mše sv. v 17,30 a eucharistický průvod
Sobota – neděle 21. a 22. června
Svinovské posvícení
Sobota - poutní program před kostelem (z. ÚMOb Svinov)
Neděle - slavnostní bohoslužby v 8,00 a 10,00
Pátek 27. června slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova mše sv. 17,30
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Svátosti a svátostiny

Svátost křtu – manželství – pohřby (prosinec 2013 – ½března 2014)
Křty: v uvedeném období nebyl udělen žádný křest
Svatby: v uvedeném období nebyla žádná svatba
Pohřby:
Veronika Červeňáková
Světlana Wieluchová, roz. Škarková
Josef Radmil
Jan Polášek
Věra Bujnochová, roz. Sladká
Konrád Teichmann

† 11. 12.
† 13. 12.
† 5. 1.
† 7. 2.
† 16. 2.
† 1. 3.

Finanční sbírky

Plán finančních sbírek (březen – duben - květen - červen)
Na opravy kostela:
16. 3. + 13. 4. + 11. 5. + 22. 6.
Sbírky v rámci ostravsko-opavské diecéze:
Svatopetrský haléř
7. neděle v mezidobí
23. 2.
na potřeby diecéze
3. neděle postní
3. neděle postní
na opravy chrámů ve Svaté zemi
Velký pátek, Bílá sobota
18. – 19. 4.
na kněžský seminář
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
20. 4.
na TV Noe
5. neděle velikonoční
18. 5.
na Diecézní charitu
Slavnost Seslání Ducha svatého
8. 6.

Řešení pyramidy: A, AM, SAM, MASA, MASKA, MASAKR, MARASKA.
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