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O rozhovor do Svinovníčku jsme požádali mladou paní Markétu Macháčovou
a položili jí několik otázek o jejím současném působení v naší farnosti.

Milá Markéto, řekni nám něco o sobě,
odkud pocházíš a jak ses do naší farnosti
dostala?
Pocházím z Ostravy-Poruby, kde jsem
vyrůstala a navštěvovala porubskou farnost.
Mám dva sourozence a rodiče nás vychovávali ve víře. Od dětství jsme se sestrou zpívaly ve schole a bratr ministroval. S babičkou a dědou jsem občas chodila do kostela
ve Svinově, kde jsem se pak poznala se svými vrstevníky a svým manželem Pavlem.
Svatbu jsme měli také ve svinovském kostele, kde nás oddával P. Mirek Horňák. Ve
Svinově jsme se ale neusadili, zůstali jsme
bydlet v Porubě. Svinovská farnost nám
však přirostla k srdci, proto jsme se rozhodli
v ní zůstat.
Seznam naše čtenáře se svou činností
ve farnosti.
V naší farnosti patřím mezi pětici aktivních varhaníků. Tato příležitost se mi naskytla loni v létě. Protože bylo potřeba mít
ve farnosti více varhaníků, aby byly varhanním doprovodem pokryté všechny mše
svaté, požádal mě můj švagr Petr Macháč
o výpomoc. Já jsem ráda souhlasila, proto-

že mě hra na varhany baví. A tak jsem od
poloviny června 2014 začala hrát některé
všední dny a později i nedělní mše svaté.
Máš i jinou zkušenost s varhanní službou mimo naši farnost? A kde jsi hru na
varhany studovala?
Po absolvování osmého ročníku hry na
klavír jsem začala s hrou na varhany v ZUŠ
Svinov u paní učitelky Malinovské. Učila
jsem se celkem tři roky. V té době jsem pod
vedením zkušené porubské varhanice začínala postupně hrát a zapojovat se do hudebního doprovodu mše svaté. V porubské farnosti jsem se hře při liturgii věnovala dva a
půl roku a jsem vděčná za tuto zkušenost.
Kolik času Ti zabere nácvik písní na
mši svatou?
Několik let jsem nehrála, protože práce a
pak i péče o děti mi neumožnily věnovat se
varhanické službě naplno. Než jsem ve Svinově odehrála první mše svaté, musela jsem
si žalmy, písně a ordinaria řádně připravit.
Nelze se naučit vše najednou, využívám
volných chvil k nacvičování nových písní
podle liturgického období. Obvykle se nácviku věnuji v dopoledních hodinách, kdy
jsou děti ve školce, a tak mám prostor se
hraní plně věnovat J
Co hraješ nejraději?
V každém liturgickém období se najde
píseň, která mě osloví, ale nejvíce mě potěší, když se lidé zapojí svým zpěvem
k oslavě Boží. Jak řekl sv. Augustýn: „Kdo
zpívá, dvakrát se modlí.“
S Pavlem máte dvě malé děti, vedete je
také k hudbě?
Karolínka, která má dva a půl roku, se mě
snaží napodobovat při hraní v kostele a doma si hraje na dětské varhánky. Také se jí
líbí hra na kytaru a ráda si zpívá. Pozoruji u
ní zájem o hudbu a ráda ji v tom budu dále
podporovat. U Danečka, který bude mít šest
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let, si myslím, že převládají jiné zájmy.
Možná jednou bude dobrý ministrant J
V současné době jsi na mateřské dovolené. Jaké je Tvé povolání?
Když jsem se rozhodovala ohledně studia
na střední škole, pomohla mi k rozhodnutí
zkušenost s péčí o druhé v domově důchodců v Moravských Budějovicích, kde jsem o
prázdninách jezdívala pomáhat. Proto má
volba byla jasná. Vystudovala jsem střední
zdravotnickou školu v Ostravě-Vítkovicích
obor všeobecná zdravotní sestra. Této profesi jsem se věnovala do doby, než jsem nastoupila na mateřskou dovolenou.
Vypadá to, že se teď Tvůj život točí
hlavně kolem dětí a varhan. Máš ještě čas
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na jiné záliby?
Je to tak, ale péče o děti i varhanní služba
mi přináší potěšení. Ráda si také udělám čas
na kamarády, se kterými podnikáme výlety
do okolí, navštěvujeme výstavy a máme rádi
jízdy vlakem (kterými jsou nadšené hlavně
naše děti :) ). Láká mě cestování, jednou
bych se ráda podívala k Mrtvému moři, tak
snad se mi to někdy poštěstí. :) Z našich měst
se mi nejvíce líbí Praha, kde jezdíme několikrát ročně na víkend. Máme tam i kamarády
a rodinu, takže je to i takové pěkné setkání
s lidmi, s kterými se moc často nevídáme.
Děkujeme Ti za milý rozhovor.
Simona a Petr ■

Akce

Svatoštěpánský koncert - pátek 26. prosince 2014 v 17 hodin
Na druhý svátek vánoční se v našem kostele Krista Krále konal svatoštěpánský koncert
Akademického pěveckého sboru VŠB-TU pod vedením pana Mgr. Jana Mlčocha. Bylo příjemné sedět ve vyhřátých lavicích a poslouchat skladby, které jsou spojeny s tímto svátečním časem. Poctivých devadesát minut hudby a zpěvu bylo zpestřeno křtem prvního CD tohoto uměleckého tělesa a také ukázkou Rybovy mše vánoční, kde sólo jedné ze dvou uvedených skladeb bravurně zazpíval sám pan dirigent.
To, že byl náš kostel zaplněn do posledního místa, v závěrečné části koncertu bylo i vysvětleno – dirigent pan Mgr. Jan Mlčoch v několika větách zavzpomínal na své čtrnáctileté
umělecké vedení pěveckého sboru a v onen sváteční večer v našem kostele předal pomyslnou taktovku do dalších rukou.
Poté byli vyzváni ti, kteří kdysi tímto sborem prošli, aby se připojili ke stávajícím členům
a společně zazpívali „Mikuleckú dědinú“ a „Lásku“. Na samotný závěr koncertu jsme všichni přítomní zazpívali závěrečnou píseň „Narodil se Kristus Pán“.
Přejme Akademickému pěveckému sboru VŠB-TU, aby úspěšně pod novým vedením pokračoval v tom, co pan Mgr. Jan Mlčoch za 14 let se sborem dokázal a co za ta léta vybudoval.
Spolu s panem dirigentem i my děkujeme našemu panu faráři, otci Janovi, že nechává
otevřené dveře našeho kostela pro takovéto kvalitní kulturní akce.
P. S. Mgr. Jan Mlčoch (1985), absolvent Filosofické fakulty Ostravské univerzity a žák profesora Lumíra Pivovarského, začal svou dirigentskou dráhu založením komorního sboru EXIL
v roce 2000. Je nositelem několika dirigentských ocenění, z nichž nejvýznamnější mu bylo uděleno Unií českých pěveckých sborů v roce 2010. V současné době působí na FF OU…
Zdroj: FB ,S. P. ■
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Farní tábor 2015
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 v Třemešné. Samozřejmě nás čeká jiná táborová hra než loni. My už víme jaká, ale neprozradíme, musíte se nechat překvapit.
Termín letošního tábora bude od 15. do 22. 8. Přihlášky můžete zasílat ode dneška Karolíně Brumovské na emailovou adresu: brumovska.karolina@seznam.cz
Budete-li hlásit své děti elektronicky, stačí napsat jméno a příjmení dítěte, věk a třídu,
telefonní číslo rodičů a svou emailovou adresu. Pokud email nepoužíváte, můžete si přihlášku s těmito údaji vyplnit ručně na papír a odevzdat ji panu faráři - otci Janovi nebo slečně
Karolíně Brumovské 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 15. 5. budeme přijímat přihlášky dětí do 13 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 května. 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 do konce
června, vyjdou také ve Svinovníčku. Číslo účtu je 2212013523/6210. Jméno Karolína Brumovská, účet je v mBank. 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
Těšíme se na vás jako každý rok a už teď vymýšlíme, co krásného spolu zase prožijeme.
o.Jan, Karolína Brumovská
a táborový tým ■

Přihláška:
Jméno: _______________________ věk: _____ třída: ___
Telefonní číslo rodičů:____________ _________________
Emailová adresa rodičů:____________________________
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Dopis od Aničky Midjanko
Naše adoptivní holčička Anička nám poslala k Vánocům
krátký pozdrav. Ale pošta z Ukrajiny jde obyčejně dost
dlouho. Takže si ji přečtete až v tomto Svinovníčku.
Dobrý den.
Na začátku mého krátkého dopisu bych Vám chtěla poblahopřát ke svátkům Kristova
narození. A do nového roku popřát Vám všem zdraví a štěstí za Vaši dobrotu. U nás je
všechno v pořádku, brzy budou prázdniny, trochu si odpočinu. U nás ještě není sníh, moc
bych si přála, aby padal! Velice Vám chci poděkovat za Vaši pomoc. A moc bych se chtěla
s Vámi zase setkat a pobavit se. Žijte s Bohem. Na shledanou.
K svátkům blahopřeje
Vaše Hana
Snad bude dobré, když si připomeneme něco z farní kroniky:
Do projektu Ostravsko-opavské diecézní charity „Adopce na dálku“ jsme se jako farnost
zapojili už v roce 2004. Nejprve jsme finančně podporovali Ivana Mikuljance, pak jsme měli Vitalije Kubaryče a od roku 2007 jsme do adopce přijali Annu Jurivnu Midjanko z obce
Tarasivka ze Zakarpatské Ukrajiny.
Její tatínek Jurij tragicky zahynul v roce 2009 při práci v lese krátce po narození posledního dítěte, maminka Natalija se sama stará o své čtyři děti: Marijana už má nyní 19 let, Vasyl
má 17 let a loni ukončil 10. třídu, „naše“ Anička je teď ve 4. třídě (narodila se 21. prosince
2005). A nejmladší Ruslan půjde letos do 1. třídy.
Zpočátku jsme rodině posílali ročně 6.000 Kč, postupně jsme zvyšovali na 7.500 Kč, pak
několik let 13.000 Kč, loni v adventu jsme vybrali a poslali 14.000 Kč.
Dvakrát jsme rodinu navštívili, poprvé v roce 2008, podruhé v roce 2011, vždy o velkých
prázdninách. Viděli jsme jejich velice skromný dům s chlévem, kde mají krávu a prasátko, a
malé políčko, na kterém pěstují brambory a zeleninu. Leccos by potřebovali už opravit, ale
na to nemají peníze. Za naši pomoc jsou velice vděční, nevědí, co by si bez ní počali. Jejich
babička je teď velice nemocná, ale bydlí daleko přes
kopec, maminka Natalije jí tam chodí pomáhat. Dopisy zpočátku psala nejstarší Marijana nebo maminka, teď už je píše Anička sama, zřejmě jí ale maminka napovídá.
Děkujeme za Vaši velkorysost při sbírce a prosíme, abyste na celou rodinu pamatovali i při
modlitbě.

Dům Midjankových v Tarasivce
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Poznámky na okraj knihy Jana Larische Matka Františka Lechnerová
Vydala Matice cyrilometodějská s.r.o., Olomouc 2014, s předmluvou S. M. Blanky Kadlčíkové.
P. ThLic. Jan Larisch, Th.D., přichází s další knižní monografií; je to
(kromě překladů z němčiny) jeho čtrnáctá kniha, první o ženě. Ne nadarmo si život Matky Františky (1833 - 1894) vybral (životopis z jeho
dílny je první v českém jazyce) k českému zpracování. Františka Lechnerová se druží k ženám s hlubokým intelektem, mimořádnou pracovitostí a pronikavou vůlí. Z podobných důvodů si lze vážit paní Marie Curie-Skłodowské, z našich současnic třeba Evy Jiřičné. Matka Františka
byla navíc ženou pevné víry.
Narodila se v Edlingu v podhůří Alp. Je příznačné, že nesložila věčné sliby v Kongregaci Chudých školských sester, kam se na pokraji své životní
cesty uchýlila. Cítila se ve jménu Božské lásky nadána pro širší záběr svého budoucího díla. Chtěla velkoryse pomáhat opuštěným dětem, chudým ženám bez vzdělání,
bez zaměstnání, služebným, bezprizorným dívkám a ženám žijícím na dně společnosti a také
ženám starým a nemohoucím. Svou pomoc uskutečňovala v promyšleném systému: Povolení
k stavbě domu, povolení k finančním sbírkám a začátek práce. Nutno říci, že sbírky se konaly
nejprve na území dnešního Rakouska, později také ve Švýcarsku, Itálii a Anglii.
Z mála a na počátku i za hlubokého zklamání postupně vznikaly její Mariánské domy, kláštery, sirotčince, hospodyňské školy, penzionáty, útulky, ozdravovny, vzdělávací a výchovné
ústavy a školy. Za každým tímto uskutečněným snem je nesčetně úkonů, cest, starostí a práce.
Začala v malých městech v Rakousku, pokračovala v Německu, v Bavorsku, obrátila se
k Vídni. Tam svou Dobročinnou společnost Božské lásky s pomocí kaplana císařského dvora a
vídeňského arcibiskupa prozatímně definovala jako laickou náboženskou společnost.
Potřebovala zázemí, ukotvení, jistoty pro své svěřenkyně. To jí mohla dát jenom církev a
majetné osobnosti blízké císařskému dvoru. Tehdy, na pokraji vysněného cíle, složila sliby
čistoty, chudoby a poslušnosti a stala se jako představená Kongregace Matkou Františkou.
Dům ve Vídni byl církevně posvěcen a nazván Marienanstalt. Patronát si vzala arcivévodkyně Marie Annunciata, choť císařova bratra. Se samotným císařem se Matka Františka setkala
nejednou, v děkovné audienci ji později přijal i papež Lev XIII. Její projekt dostal pevné symboly a řád; zaštítěn z nejvyšších míst se mohl bez
ohledu na vzdálenost od Vídně naplno rozvíjet.
Tak vznikly další ústavy: v Opavě (Dům pro chudá děvčata), v Brně
(Mariánský ústav); sirotčinec, dětská opatrovna, dílna ženských prací,
nedělní pokračovací škola v Jiřetíně pod Jedlovou, Mariánský ústav
v Praze, který zahrnoval domov pro služky, hospodyňskou školu, dívčí
penzionát a trojtřídní školu pro chudé děti; jeho protektorkou se stala
korunní princezna Stefanie Belgická. Dále byla ustavena škola s internátem v Budapešti a později ústavy na území Balkánu, ale také na Slovensku a v nynějším Polsku.
Církev nenechala grandiózní dílo této ženy bez povšimnutí. Svatý stolec Kongregaci Dcer
Božské Lásky potvrdil jako společnost řeholní. Matka Františka Lechnerová složila věčné
sliby (1884) a za pár let se začalo se stavbou nového velkého mateřince ve Vídni. Byl dokončen r. 1891 a jeho konsekrace se zúčastnil sám císař, který několik dnů poté přijal Matku
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Františku v soukromé audienci.
Jubilejní 25. rok trvání Kongregace léta Páně 1893 byl rokem uznání a vysokých poct,
které nebyly pro zdravotní stav Matky Františky Lechnerové zcela naplněny. Projevilo se
vyčerpání, nemoc, a není se co divit. Po roce zdravotních útrap zemřela v ozdravovně Maria
Hilf, kterou uvedla do provozu roku 1879 poblíž kláštera v Breitenfurtu u Vídně.
Svatý otec František by mohl mít (a jistě má) z její činnosti radost. Vždyť to, čemu se věnovala, je potřebné na velké části světa i dnes. Proto také působí Kongregace v devatenácti
zemích světa, na třech kontinentech. Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky dnes
pracuje v Opavě, v Jiřetíně pod Jedlovou a v Praze.
V učebnicích tvůrčího psaní se říká, že autor je úspěšný, pokud se svým dílem trefí do
soudobého společenského trendu. Jan Larisch, autor literatury faktu, který je prezidentem
Diecézní charity ostravsko-opavské a díky úspěchu svých knih by se mohl stát členem Obce
spisovatelů České republiky, se jistě do trendu trefil. Aktuálnost pomoci chudým a bezbranným je stabilně nosným tématem církve a stálou starostí Svatého otce.
Mluvíme-li o duchovním otci Janovi také jako o spisovateli, dlužno říci, že tomuhle řemeslu
nic nedluží. Úroveň literárního zpracování je ve všech složkách precizní. Publikace je stylisticky přehledná, věcně s vědeckou přesností v archívech ověřená. K porozumění méně známým
pojmům slouží bohatý poznámkový aparát, k podtržení významu přispějí kapitoly dodatků a
shrnující kapitoly (Financování budovaného díla, Duchovní zkušenost Matky Františky a další),
je zařazen hutný seznam pramenů, z nichž autor čerpal, mnohé vydány v němčině.
Larischovo dílo je poučné a také provokující. Vtírá se otázka. Můžeme se my, současné
ženy, vedle osobnosti Františky Lechnerové postavit? Jsme dostatečně moderní, či nám chybí podnikatelský duch? Jsme tak cílevědomé? Zvládly bychom tolik práce? Máme tolik víry? Není rozdíl mezi tím, jaké životní podmínky máme, a co světu odevzdáváme, příliš okatý? Díky, otče Jene, za nastavené zrcadlo.
Lydie Romanská ■

Svatý Josef, snoubenec Panny Marie a pěstoun Ježíše (19. 3.)
Žil v 1. století. Pocházel z královského rodu, v té době zchudlého. Byl tesařem. Zasnoubil
se s Marií. Když se dozvěděl, že čeká dítě, chtěl ji potají propustit, aby ji nevystavil hanbě.
Ve snu se mu však zjevil anděl a řekl mu: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku, neboť co v ní bylo počato, je
z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí lid z jeho hříchů.“ Když se Josef probudil, vzal Marii k sobě.
Při sčítání lidu za císaře Augusta musel i s Marií jít do města Betléma,
odkud pocházel jeho rod, aby se tam dal zapsat. V Betlémě se Marii
narodil syn Ježíš. Po jeho narození byl Josef andělem vyzván, aby
uprchl s Marií a dítětem do Egypta a zachránil se tak před Herodovým
pronásledováním. Když Herodes zemřel, chtěli se vrátit zpátky, ale báli se Herodova nástupce. Na pokyn ve snu se usadili ve městě zvaném
Nazaret.
Podle legendy byl Josef o hodně starší než Marie, ale nemusí to být
pravda, nikde v Bibli se o tom nepíše. Když bylo Ježíšovi 12 let, ztratil se rodičům
v Jeruzalémě a ti ho hledali, až ho našli sedět v chrámě rozmlouvat s kněžími. Poslední
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zmínka o Josefovi je, když Maria říká Ježíšovi: „Synu, cos nám to udělal? Hle, tvůj otec a já
jsme tě s úzkostí hledali“. Ve vyprávění o svatbě v Káně Galilejské už o sv. Josefovi nic není. Při Kristově ukřižování jistě nebyl mezi živými, protože jinak by Pán Ježíš nesvěřoval
Pannu Marii apoštolu Janovi.
Svatý Josef patří k nejuctívanějším církevním postavám vůbec.
Je patronem bratrstev a řeholních společností, pojmenovaných po něm: karmelitánů, manželů a křesťanských rodin, dětí, mládeže a sirotků, panenství, dělníků, řemeslníků, tesařů,
dřevorubců, truhlářů, kolářů, inženýrů, hrobníků, vychovatelů, cestujících, vyhnanců,
ochránce při očních chorobách, při pokušeních, v zoufalých situacích, při bytové nouzi, patron umírajících a za dobrou smrt.
Atributy: Tesařské náčiní (např. pila, sekera, úhelník), někdy rozkvetlá hůl (podle apokryfů byl takto zvolen za Mariina muže), často je zobrazován s malým Ježíškem v náruči a
s lilií jako symbolem čistoty, jako stařec:: jak pracuje s Ježíškem v dílně, u jesliček
v Betlémě a na jiných výjevech z Ježíšova dětství.
Modlitba: Svatý Josefe, uč nás Boha milovat a hříchu se vždy varovat, ať žĳeme zde na
světě jako Ježíš a Maria s tebou v Nazaretě.
Zdroj: www.abcsvatych.com ■

Setkání s Pánem

Zamyšlení

Před pár lety, když jsem začínala pracovat, jsem se u oběda začala setkávat s jednou milou
kolegyní. Mluvily jsme spolu o různých tématech. Náš přátelský vztah se pěkně a přirozeně
prohluboval. Staly se z nás blízké přítelkyně. Jednou se mi svěřila, že touží odjet studovat Písmo Svaté do jedné evangelické komunity do Švýcarska. Ona byla totiž evangelička. Viděla
jsem na ní, jak ji tato myšlenka plní pokojem a radostí. Bylo mi líto, že se nebudeme setkávat
tak často jako doteď. Ale bylo z ní cítit, že ji tam volá Pán. Když jsme se loučily, řekla mi, že ji
tam mohu přijít navštívit. Slovo dalo slovo, a já jsem se o nejbližších jarních prázdninách vydala za ní. Ta komunita lidí bydlela na vlastním statku mimo město. Všichni byli hodně milí, když
se se mnou seznamovali. Cítila jsem se mezi nimi velmi dobře. Trochu jsem se tam zabydlela a
moje kamarádka mi všechno ukázala a povykládala, jak to tam chodí.
Nastala neděle ráno a já jsem se se svou kamarádkou vydala do nedalekého městečka na
katolickou mši svatou. Podařilo se nám najít cestu ke kostelu. Usedly jsme mezi lidi. Poněvadž jsem německy i švýcarsky dobře neuměla, kamarádka mi překládala kázání. Pak nastal
vrchol samotné mše – proměnění a svaté přijímání. Dosud jsem ještě nikdy nepřijímala Tělo
Páně do dlaně. Stoupla jsem si do řady a snažila se ještě v duchu připravit na setkání
s Pánem v Hostii. To, co následovalo, když mi kněz položil tu drobnou oplatku do dlaně, bylo něco neuvěřitelného: Měla jsem pocit, jakoby do mě z toho malého kousku proudila
ohromná síla a mnoho milostí. Jako by mě v tu chvíli Pán naplnil sílou a zároveň bázní vůči
sobě samému. Byl to zážitek, jaký jsem ještě nikdy nezažila.
Když jsem se vrátila na své místo v kostele, nebyla jsem schopna nic říkat ani se v duchu
modlit. Jenom jsem si užívala ten úžasný pocit doteku a blízkosti Páně, měla jsem zavřené
oči a usmívala se.
Kdybychom my lidé dokázali každé svaté přijímání prožívat alespoň takhle, v blízkosti Pána, bylo by to úžasné a lépe by se nám vracelo ze mše svaté domů a do každodenních starostí.
† mirkab ■
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Motto: Eucharistie – smlouva nová a věčná
Logo: Hlavním motivem loga jsou ruce, které symbolizují
smlouvu, spojení a jednotu. Ruka je také symbolem oběti –
nabídnuté pomoci. Ruce v logu mají zároveň připomínat
ruce kněze, který je při eucharistické modlitbě vztahuje nad
chléb a víno.
Hlavní motiv loga je umístěn ve čtyřech kapkách, které dohromady tvoří kříž. Žlutooranžová barva představuje barvu
dozrálých klasů, zelená barvu vína. Červená připomíná
Kristovu krev a modrá Pannu Marii stojící pod křížem.
Červená a modrá jsou zároveň barvami národními. Všechny čtyři kapky spojuje Eucharistie – střed našeho života.

Aktualita, výzva a prosba
Jistě jste se již mnohokrát zamýšleli nad silou modlitby. Všichni jsme už asi o něco prosili
a doufali, že nám to bude dáno. Proste a dostanete... Tlučte a bude vám otevřeno... Možná,
že naše prosby byly vyslyšeny až po delší době, nebo nebyly v souladu s Boží vůlí. Ale občas jsme později zjistili, že nám Pán daroval něco jiného, ba dokonce i lepšího, než jsme si
přáli. Pokud se však naše tužby a potřeby kryly s Božími úmysly, byly často vyslyšeny.
Zrovna teď se nám naskýtá příležitost obrátit se na Pána se zcela konkrétní prosbou. Prostřednictvím internetu se dozvídáme o naléhavé prosbě, jak pomocí modlitby ochránit papeže Františka před hrozícím nebezpečím. Jak víte, papež František je věrný svému předsevzetí, co nejvíce se přibližovat lidem a komunikovat s co nejširším okolím. Je tak ovšem vystaven velkému nebezpečí z okruhu svých odpůrců. Někteří z nich jsou schopni jej při vhodné
příležitosti i fyzicky napadnout a usmrtit. Vyhrůžky již byly několikrát vysloveny, např. ze
strany islámských extremistů. Proto se objevila výzva, aby se co nejvíce lidí zapojilo modlitbou Zdrávas, Maria za odvrácení tohoto nebezpečí.
A s modlitbou můžeme začít okamžitě a třeba i opakovaně: Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria,
Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
Velké díky, milí čtenáři Svinovníčku, za vaše přímluvy!
N. P.■

Ústa mluví to, čím přetéká srdce
Dají se ovládat slova?(…) Stačí napočítat do deseti, než něco řekneme. Kdo se ale musí
v řeči stále kontrolovat, stává se málomluvným, ztrácí přirozenou líbivost jazyka. Závidí
pak těm, kdo mohou všecko říct, co si myslí, protože to, co mají na srdci, mají i na jazyku.
Taková upřímnost je ovšem milá jen v tom případě, že je na srdci něco tak pěkného, že se
tomu jazyk může propůjčit. Chceme-li si odvyknout, abychom nemluvili špatně o druhých,
musíme si nejdřív navyknout o každém dobře myslet. Dobré myšlenky jsou dobré penízky
do střádanky srdce.
Z knihy T. Špidlíka Liturgické meditace ■
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Milí čtenáři Svinovníčku,
nacházíme se uprostřed postní doby. Co pro nás každého znamená? Nejde přece jen o jakési odříkání, půst, ale
především o snahu prohloubení vztahu s živým Bohem, o návrat do jeho blízkosti.
A k tomu potřebujeme (mimo jiné i) „ticho“! Jak nemoderní. Ale jak potřebné! Také máte
ten pocit, že všude kolem nás pořád zní rádia, televize, mobily, tablety, počítače… Informace všeho druhu pohlcují naše myšlenky. A právě postní doba je příležitostí, abychom si je
srovnali a udělali si v životě tzv. „jasno“. Našli zase ten správný kurz. Stojí za to na chvíli se
zastavit a usednout s Ježíšem v tichu Getsemanské zahrady…
Avšak vraťme se k půstu jako takovému. Ve své knize „Andělé v kurzu“ píše Notker Wolf
o tom, že půst může znamenat i pokušení, a my Vám z ní střípek nabízíme…
Pokušení půstu
Za starých časů patřil půst jako sebeumrtvovací praxe k životu mnichů. A i dnes mnozí
považují půst za prospěšnou věc. Vždycky mě potěší, když svět pro sebe znovu objeví něco,
co bylo po dlouhou dobu považováno za křesťanský „vynález“. Je ovšem správné a moudré
získávat si pravidelně odstup od svých zvyklostí a pořádně se podívat na to, co se jindy přehání.
Půst nebo dieta?
Pro mnoho mladých žen se půst převlečený za dietu stal jedním z největších pokušení.
U mnichů to ale v postní době vypadalo a vypadá vždycky nesmírně mile a lidsky. Víte, co
na toto téma řekl náš řádový zakladatel svatý Benedikt už před 1500 lety? Že v postní době
se máme věnovat všemu o trošku méně. Tedy o trošku méně jíst, o trošku méně pít, o trošku
méně spát. A to je celé. Všechno si musí uchovat zdravou míru. Včetně postu.
Ježíš nebyl vychrtlý asketa
My křesťané vlastně ani nemáme nějaký vzor velkého postu. Ježíš nebyl vychrtlý asketa.
Neodmítl žádné pozvání k jídlu, neodolal dobře propečené rybě na břehu Genezaretského
jezera, dokonce ho obviňovali z toho, že je žrout a pijan vína. Jen jedinkrát se postil, hned
na počátku své veřejné činnosti, když si chtěl udělat jasno ve svém poslání.
Návod hledejme u proroka
Ale jinak? Jinak Ježíš smýšlel v duchu proroka Izaiáše. Ten vkládá Bohu do úst slova: „Hle,
k sváru a hádce se postíte a bijete zločinnou pěstí. Přestaňte se takhle postit, a váš hlas bude
slyšet až do výšin. Je tohle půst, jaký se mně líbí, den, v němž se člověk umrtvuje? … Či není půst, jaký si přeji, spíš toto: rozvázat nespravedlivá pouta, uvolnit uzly jha, utiskované
propustit na svobodu, zlomit každé jařmo? Lámat svůj chléb hladovému, popřát pohostinství
bloudícím ubožákům… neodmítat pomoc svému bližnímu?“ (Iz 58,4–7). Ano, to všechno je
skutečně důležitější než půst. A než snaha zhubnout.
Převzato z knihy:
Notker, Wolf. Andělé v kurzu.
www.pastorace.cz
V. R. ■
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Zvědavý rampouch
V zeleném úbočí jedné alpské strže měl pod převislým skaliskem skrýš zajíc horský.
Četné rampouchy, které visely z okraje skály, ho celé hodiny pozorovaly, jak schoulený spal, obdivovaly jeho bělavý kožíšek a také mu trochu záviděly. Ke konci zimy bylo vidět už jen jeden rampouch. Tvrdošíjně se držel v okraji skalní praskliny.
„Ještě ses nerozhodl odejít?“, ptala se nejbližší jedle.
„Neodejdu, zůstanu tady. Po celou zimu jsem myslel na jaro, až ho ucítím, uvidím jeho barvy, na léto s jeho paprsky a větrem, který jako by hladil, na radost z květin a zeleně,
na jasné a čisté nebe…Proč bych právě já neměl poznat takové krásné věci? Proto jsem se
rozhodl zůstat do jara a snad i do léta!“
Když se vzduch začal mírně oteplovat, rampouch se odtrhl od skály a se suchým zapraskáním zapadl do skalní dutiny, kam neproniká slunce. Odtud
bylo možné pohodlně pozorovat očekávané dění.
Jak dopadl, pocítil, že vedle něho něco je.
„Neviděl jsem, že tu jste. Jestli dovolíte, představím se vám. Jsem
rampouch. Poslední rampouch této zimy.“
„Velice mě těší. Já jsem náboj. Náboj z lovecké pušky. Jsem nejlepší značky. A…nabitý, přirozeně. To, že mě nacházíte zde, bylo
způsobeno pouze jednou nemilou událostí. Během honu mě lovec
ztratil. Zajíc může děkovat nebi – kdyby mě střelec poslal za ním,
určitě by mi neunikl!“
„Ale co vám zajíc udělal?“
„Nic mi neudělal. Ale neměl se narodit zajícem. Zajíce já zabíjím.“
Vzduch už teď byl příjemně vlahý a zajíc se potuloval po okolí a
hledal něco k snědku. Rampouch se usilovně snažil vtisknout co nejhlouběji do skalní dutiny, na nejchladnější místečko, aby se bránil tání. Chtěl za každou cenu vidět květy rododendronů, alpskou protěž, něžnou zeleň nové trávy, zářivé a čisté nebe v křišťálovém třpytu paprsků.
Ale když se jednou ráno probudil, najednou byl náboj pryč. V půdě u paty skály byly
vidět čerstvé otisky lidských bot. Odpoledne se v horách ozývaly výstřely z pušky. Navečer
se objevil zajíc a sotva se dovlekl ke své skrýši. Krvácel, byl raněný. Rampouch, který tu
s ním přebýval po tolik nocí, zaslzel, když ho uviděl.
„Mám žízeň…“, sípal chudák zajíc. Rampouch dál neposlouchal. Odkutálel se na
okraj skalní dutiny, na skálu ještě teplou od slunce, a začal rychle roztávat. Padal v hustých
chladivých kapkách na zajícovu ránu a osvěžoval svými kapkami vyprahlý čumáček.
„Kdo tady pláče?“, udiveně breptal zajíc a pomalu se vzpamatovával. Ale rampouch
už nebyl schopný odpovědět. Úplně se rozpustil a ani si už nestačil pomyslet, že rododendrony a alpské protěže ještě nerozkvetly, že nebe není ještě úplně čisté a azurové. Vidět to
všechno by muselo být krásné, velice krásné…
„Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.“ (Jan 15,13)
Z knížky Bruna Ferrera Ptačí zpěv pro duši opsala, nejen pro děti,
Aťka ■
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Polední mlsání
Nezáleží na tom, jak se vaří, ale s jakou láskou se to dává dohromady.(Jaroslav Hašek)
Nanukové řezy
300 gramů cukr moučka, 4 vejce, 10 lžic vody, 100 gramů ořechů, 200 gramů polohrubé
mouky, 1 prášek do pečiva
Krém: ½ litru studeného mléka, 5 lžic hrubé mouky, 250 gramů cukru, 250 gramů másla,
100 gramů mletých ořechů
Poleva: 100 gramů čokolády na vaření, 100 gramů másla
POSTUP: Cukr utřeme se žloutky, přidáme vařící vodu a tuhý sníh z bílků, poté zlehka
vmícháme nastrouhané ořechy a mouku s práškem do pečiva. Těsto dáme na vysypaný a vymaštěný plech a upečeme. Ještě na plechu potřeme vychladlou placku vrstvou krému. Krém
polijeme polevou připravenou rozpuštěním čokolády s máslem ve vodní lázni. Ještě než čokoláda ztuhne, krájíme pravidelné řezy, které pak necháme vychladnout v ledničce.
Krém: mouku rozmícháme v mléce, za stálého míchání uvaříme kaši, cukr utřeme
s máslem, zašleháme do kaše, nakonec vmícháme mleté ořechy.
Dobrou chuť :)
Zdroj: kuchařka ■

Citáty
Řekli...

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše
problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí
kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich
„Chceš-li pocítit, co to je radost, jiným radost připravuj.“
Karolína Světlá
„Člověk, který se směje, je jako baterka,
která se nabíjí.“
Miroslav Horníček

Pyramida
chem. značka
slov. spojka
plošná míra
jasný v němčině
mužské křestní jméno
název hory
pálený cukr
Řešení pyramidy: viz. poslední strana

Leo Žídek ■
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DUBEN
Neděle 5. dubna SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ – VELIKONOCE
Velikonoční program bohoslužeb viz poslední strana Svinovníčku
PŘIPOMÍNKA 70. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ SVINOVA
Pátek – neděle 24. – 26. dubna dokumentační výstava Mnichov – okupace – osvobození (v kostele)
Neděle 26. dubna 4. neděle velikonoční
9,25 modlitba za všechny oběti válek „cesta světla“
10,00 mše sv. za oběti 2. světové války a jako prosba o život v míru
11,00 (po mši sv.) modlitba u oltáře Panny Marie Bolestné
Čtvrtek 30. dubna – připravuje ÚMOb Svinov
14,45 kladení věnců u památníku obětem 2. světové války v parku Čs. armády
15,15 zasazení památného stromu
15,30 vystoupení Pěveckého sboru studentů gymnázia Olgy Havlové(školní jídelna)
16,00 beseda s pamětníkem holocaustu p. Luďkem Eliášem pro veřejnost (školní jídelna)
17,30 zapálení svíček a modlitba u pomníku za všechny oběti 2. světové války
Sobota 2. května – připravuje občanské sdružení Nám i budoucím
10,00 mše v kostele Krista Krále v Ostravě-Svinově za oběti osvobozování Ostravy
11,00 přednáška dr. Larische na téma: „Perzekuce katolických kněží na území dnešní
ostravsko-opavské diecéze za druhé světové války“
11,45 položení kytice, modlitba a zapálení svíček u pomníku obětem druhé světové války
KVĚTEN
Sobota 2. května – pouť děkanátu Ostrava k Panně Marii do Frýdku,
program: 16,00 modlitba růžence, 17,00 adorace, 18,00 mše sv.
Neděle 10. května – Den matek
Sobota 16. května – Cyklotour po hranicích Svinova,
sraz cyklistů v 9,00 u svatebního salonu Karina (z. MO KDU-ČSL)
Neděle 24. května Slavnost Seslání Ducha Svatého
FARNÍ VAJEČINA v odpoledních hodinách na farní zahradě (z. řk.farnost a MO KDU-ČSL)
Pátek 29. května – Noc kostelů 2015 (program viz http://www.nockostelu.cz/)
Neděle 31. května – slavnost Nejsvětější Trojice, první svaté přijímání dětí při mši sv. v 10,00
ČERVEN
Čtvrtek 4. června Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo), mše sv. v 17,30 a eucharistický průvod
Pátek 12. června slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Sobota – neděle 20. a 21. června SVINOVSKÉ POSVÍCENÍ
sobota poutní program před kostelem (z. ÚMOb Svinov)
neděle slavnostní bohoslužby v 8,00 a 10,00 (slavnostní kazatel P. Bohumír Vitásek)
Sobota 27. června v 9,30 kněžské svěcení jáhna Marka Večerka v konkatedrále Nanebevzetí
Panny Marie v Opavě
Neděle 28. června ve 14,30 primiční mše sv. novokněze Marka Večerka ve Štěpánkovicích
ČERVENEC – SRPEN (výhled)
Neděle 5. července v 8,00 a 10,00 mše sv. P. Marka Večerka ve Svinově
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Svátosti a svátostiny

Svátost křtu – svátost manželství – pohřby (²/ prosince 2014 – ½ března 2015)
2

Křty
v uvedeném období nebyl udělen žádný křest
Svatby
Jan Buček a Petra, roz. Veselská 14. 2. 2015
Pohřby
Miroslav Vlodarčík
†19. 12. 2014
Jiří Michalík
† 3. 1. 2015
Jindřich Václavík
† 9. 1.
Ivo Hloušek
† 9. 1.
Helena Kudelová, r. Mecnerová
†14. 1.
Emilie Čmaradová, r. Svobodová
†18. 1.
Fridolín Kudela
†15. 1.
Marie Fiedorová, r. Labajová
†22. 1.
Josef Beníček
†31. 1.
Marie Giričová, r. Drobiličová
† 7. 2.
Jan Richter
†26. 2.
Pavlína Mičicová, r. Masariková
†28. 2.
Libuše Maršalová, r. Kalmanová
† 6. 3.

Koncerty
Koncerty
Neděle 12. dubna v 18,00 – v rámci cyklu Čtvero ročních období
Stadlerovo klarinetové kvarteto a Martin Gurbaľ provedou díla Ference Farkase,
Johana Sebastiana Bacha, Tomase Albinoniho a Antonína Dvořáka
Neděle 31. května v 18,00 – oslavy 750 let Svinova
koncert souboru Hradišťan

Kostelní sbírky
Plán finančních sbírek v měsících duben – květen - červen
Sbírky na opravu kostela:
17. 4 + 17. 5. + 21. 6.
Sbírky v rámci ostravsko-opavské diecéze
Sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi
(Velký pátek, Bílá sobota – při adoraci u Božího hrobu) 3. – 4. 4.
Sbírka na kněžský seminář Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
5. 4.
Sbírka na Diecézní charitu Slavnost Seslání Ducha svatého 24. 5.
Sbírka na NEK 2015 10. neděle v mezidobí
7. 6.
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Pořad velikonočních bohoslužeb

Pořad velikonočních bohoslužeb
Předvelikonoční úklid kostela:
Pondělí 30. března 14,00 h.
Předvelikonoční příležitost ke svátosti smíření:
Pátek 27. března 1 6,00 – 17,30 h. (2 zpovědníci)
Neděle 29. března 7,00 – 11,30 h.
Úterý 31. března 16,00 – 18,30 h. (3 zpovědníci)
Středa 1. dubna
7,30 – 8,00 h.
Čtvrtek 2. dubna 16,00 – 18,30 h.
Vlastní pořad bohoslužeb:
Květná neděle (29. 3.)
Připomínka vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma – svěcení ratolestí,
mše sv. v 8,00 a 10,00 h.
Zelený čtvrtek (2. 4.)
Poslední večeře Páně, ustanovení mše sv.,
Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zatčení,
mše sv. v 18,30 h. a následná adorace do 21,00 h.
Velký pátek (3. 4.)
Ježíš umírá na kříži za záchranu celého světa den přísného postu jako výrazu vědomí vlastních hříchů,
obřady Velkého pátku v 18,30 h.
Velká (Bílá) sobota (4. 4.)
Tělo Pána Ježíše je uloženo ve skalní hrobce,
vchod je zavalen kamenem a hlídán římskými vojáky,
možnost modlitby u „Božího hrobu“: 8,30 – 19,30 h.
slavnostní bohoslužba Vzkříšení v 20,00 h.
Neděle - slavnost Vzkříšení Páně (5. 4.)
Zahájení průvodu Vzkříšení v 7,45 h.,
slavná mše sv. v 8,00 a 10,00 h.
(žehnání pokrmů a velikonočních beránků)
Velikonoční pondělí (6. 4.)
mše sv. v 8,00 h.
Řešení pyramidy: K, AK, AKR, KLAR, KAREL, KARMEL, KARAMEL
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
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