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Práce, čas a odpočinek 

Velmi často se člověk v dnešní době ničí proto, že si už neumí udělat 
volný čas a zastavit se, porozhlédnout se a uvědomit si sebe sama; už si ne-
troufá zamyslet se, protože se leká zodpovědnosti. Spěch mu dává pocit ži-
vota. Ve skutečnosti se pouze ohlušuje, utíká před sebou samým a odsuzuje 
se k pudovému životu. 

Ochota zastavit se je první krok, který člověku dovolí vrátit se k sobě 
samému. Máš-li strach zastavit se, může to znamenat, že máš strach potkat 
sám sebe. A máš-li strach ze setkání se sebou samým, je to proto, že už na 
sebe nejsi zvyklý, již se neznáš, bojíš se svých výčitek a požadavků. 

Být ochoten zastavit se znamená být připraven pohlédnout na sebe. 
Nemusíš ale na sebe hledět sám. Sobě plně porozumíš a sebe poznáš jen ve 
světle Boha, který tě stvořil k naplněnému životu. Nezabíjej čas, je ti dán 
Prozřetelností Boží; Bůh je v něm přítomen, zve tě k přemýšlení a k rozhod-
nutí, aby ses stal více člověkem. 

Máme před sebou čas dovolených. Jak ho smysluplně prožít? Podle 
Tomislava Ivančiče odpočinek a rekreace může být příležitostí k načerpání 
sil pro tělo i ducha; časem pro blízké - děti, partnery, stárnoucí rodiče, opuš-
těné přátele - skvělou příležitostí, abychom zjistili, že bez nás se svět ani 
nezhroutí, ani nezastaví; příležitostí k obdivování Božího díla; příležitostí k 
zamyšlení se nad sebou samým; příležitostí k pohledu na sebe a na život 
pod jiným zorným úhlem; příležitostí k přehodnocení zaběhaných životních 
cest; obdobím, kdy máme dostatek času pro Boha. 

A čím odpočinek nemá být? Dobou horečného pobíhání od města k 
městu, od památky k památce; časem pro horečné sbírání dojmů, kterými 
později ohromíme své přátele; otrockou prací; jiným výrazem pro lenost a 
zahálku. 

Kritériem dobrého odpočinku je, že se po něm člověk vrací do svého 
běžného prostředí a do své práce posilněn, s chutí a radostí. Ne s nechutí a 
unaven. Z dobré rekreace se člověk nemusí rekreovat. 

K tomu, abychom dobře prožili nastávající dny dovolených a odpočin-
ku, vám všem žehnám. 

otec Marcel Puvák 
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Lukáši, prozraď nám na začátek něco má-
lo o sobě. 
 Pocházím ze čtyřčlenné rodiny (mamka, 
taťka a bratr, který je ještě malé škvrně ☺). 
Moji rodiče nejsou praktikující věřící, ale i 
přesto mě nechali pokřtít v šesti letech v Tře-
bovicích, kde bydlím dodnes. Do kostela 
jsme zavítali jednou za čas.  
Nyní si asi někteří řeknou (nebo spíše říka-
li): ,,Odkud tenhle týpek vůbec je a co dělá 
zde ve Svinově?". Můžeš to prosím objas-
nit? 
 Odpověď je lehká, ale dlouhá ☺. Můj 
příběh ve Svinově začíná v době, když moje 
mamka chodila do výuky náboženství na fa-
ře. Její vyučující byla Petra Nejedlá, kterou 
určitě všichni znáte. Byl měsíc duben a pří-

pravy divadla hry Josef Egyptský vrcholily. 
Petra se zeptala mé mamky, jestli nezná ně-
koho, kdo by měl zájem hrát divadlo. Tak 
jsme se tedy připravovali na naši premiéru. 
Mezitím jsem stačil poznávat plno skvělých 
nových přátel, včetně našeho nám nejbližšího 
Přítele. Velice jsem se také spřátelil s naším 
panem „režisérem“ Svinovníčku ☺, tehdy 
ještě hlavním hrdinou Josefem, Martinem. 
Čas ubíhal a já jsem začal navštěvovat pravi-
delně v neděli mše svaté. Na konci července 
začal Martin chodit do scholy a já jsem cho-
dil s ním. V této době už jsem nějak vnímal, 
že bych se měl mše svaté účastnit ne jako 
člen božího lidu, ale jako ministrant, jenže 
jsem se k tomu pořád ne a ne dostat. 
Co tedy nakonec bylo tím hlavním impul-
sem, který Tě k tomuto kroku přiměl? 
 Na konci srpna mi náš varhaník (Petr 
Macháč) nabídl, jestli bych náhodou nechtěl 
ministrovat. V tu chvíli mi bylo jasné, že řek-
nu ano, a to mi změnilo můj teenagerovský 
život. Díky tomu jsem poznal dobrého přítele 
na cestě k Pánu P. Michala F. Jadavana, tehdy 
ještě jáhna. Ten mě také připravoval na 1. 
svaté příjímání (pátek 13. 5. 2011). S Micha-
lem jsme si velice rozuměli a začali jsme se 
setkávat častěji. Na faře také fungovalo pá-
teční spolčo, které vedl Michal. Je sice prav-
da, že funguje dodnes, ale už to není to, co 
bývalo. P. Michal je opravdu kapacita, to se 
musí nechat. Jelikož jsem nikdy nechodil do 
žádného náboženství, tak se mě Michal ujal, 
a už to jelo jak po másle ☺. Začal jsem také 
chodit na ministrantské schůzky a poznávat 
více farnost.  
Jenže pak přišla změna…. 
 Potom, když přišlo loučení a Michal 
měl odejít do Staré Vsi pod Ondřejníkem, na-
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stoupil k nám někdo, koho nikdo nečekal. Po 
x letech, nebo snad poprvé, k nám nepřišel 
jáhen, ale kněz. Byl jím P. Marcel Puvák, je-
hož jsem znal z nedělních nešpor, které býva-
jí v adventní a postní době. Jsem rád za to, že 
do naší farnosti přišel právě p. Marcel, a tu-
díž jsem měl možnost ještě více ho poznat a 
spatřit v něm úplně jiného člověka než před-
tím. Také jsem moc rád za to, že se stará o 
můj duchovní život a že ho mohu brát jako 
dobrého přítele.  
Tehdy jsi také nastoupil svou kariéru 
„šéfa“ ministrantů, není-liž pravda? 
 Když k nám přišel P. Marcel, nikdo ne-
věděl, co s ministranty bude. A tak se společ-
ně s mládežníky i našim nynějším 
„prezidentem“ ☺ P. Janem, kterému bych 
chtěl také poděkovat za to, že mě přijal do 
farnosti, rozhodlo, že vedoucím ministrantů 
bych měl být já. 
Jak jsi tuto svou nově nabytou zodpověd-
nost zvládal? 
 No, abych řekl pravdu, měl jsem z toho 
ze začátku pořádné šoufky ☺. Ale pomalu 
jsem si na to zvykl a nyní opravdu děkuji za 
ten (už skoro) rok, že jsem mohl být s kluky 
a že jsme mohli společně tvořit společenství 
nejenom u oltáře, ale i společenství přátel. 
Co Ty a vzdělání?  
 Chodím na střední školu v Kunovicích 
(někteří možná znáte z televizních zpráv, ne-
boť se u nás v areálu střílelo), kde studuji 
maturitní obor letecký mechanik. V budouc-
nu bych chtěl studovat i vysokou školu, ale 
zaměřenou na humanitní předměty, protože já 
a technické povolání, to nejde moc k sobě. Ta 
letadla by asi začala padat o 25% více než 
doposud ☺. Bavilo by mě proto pracovat spí-
še s lidmi než s letadly. Na internátu bydlím 
nově na Velehradě, což mi zajistil P. Marcel. 
Mohu zde pozorovat, jak vrcholí přípravy na 
příští rok. 
Můžeš našim čtenářům objasnit, čeho se ty 
přípravy týkají? 
  Pro ty, kdo to ještě neví, příští rok se bu-

de slavit 1150 let od příchodu Cyrila a Meto-
děje na Moravu. Oslavy na Velehradě mají 
proběhnout 5. 7. 2013. Dokonce je zde po-
zván i Svatý otec Benedikt XVI, ale ještě se 
neví, zda přijede.  
A co spolužáci? Jak spolu vycházíte? 
 Někdy to není úplně OK. Zjistil jsem, že 
když se člověk nějak liší od hlavní skupiny, 
tak je někdo jiný, je zvláštní. Především se to 
týká mé víry. S některými kluky se jedná úpl-
ně super, ale u některých mi připadá, že se 
chtějí více zviditelnit. Žádné jiné vysvětlení 
mě nenapadá. Právě se o křesťanství bavím 
se dvěma kluky. A za ty skoro dva roky, co se 
známe, mi říkají, že změnili názor, co se týká 
Boha i církve. 
Domníváš se, že podobně by se měli ve 
svém civilním životě chovat i jiní věřící? 
 Myslím, že my křesťané máme dávat 
stále více najevo, ať už ve škole nebo v práci, 
že Kristus je náš Spasitel a Vykupitel. Nevě-
řící lidi totiž nezajímá Bůh nebo Bible. Oni 
ze začátku musí vidět především naše skutky 
a lásku k nim, že je přijímáme takové, jací 
jsou. Až potom to postupně přichází. Takové 
jsou alespoň mé poznatky.  
Chtěl bys závěrem něco popřát našim čte-
nářům? 
 Všem čtenářům tohoto skvělého farního 
časopisu chci popřát hodně štěstí ve vašem 
životě. A když toho štěstí moc nemáte, tak si 
aspoň stále více uvědomujte tu přítomnost 
Krista v každém z nás. A také radost, že na té 
naší životní pouti nejsme sami. 
 
Lukáši, Tvůj čas a zájem, který bez náro-
ku na honorář věnuješ našim malým i od-
rostlejším ministrantům, je bezesporu 
úctyhodnou a záslužnou činností. Tobě i 
Tvému okolí proto přeji, abys i nadále zů-
stal optimismem a nadšením přetékajícím 
džbánem víry a laskavosti. Díky moc za 
zajímavý a podnětný rozhovor! 
 

Martin Lojek ■ 
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Akce stíhá další akci 

Cyklotour po hranicích Svinova 
 
Akce se tentokrát konala v pracovním dni 7. 5., ale i tak se nás sešlo celkem 11 účast-

níků. Počasí bylo trošku chladnější, proto nám malé zahřívadlo u salonu Karina přišlo vhod. 
Ještě malé zdržení z důvodů zajištění svíčky a sirek a vyráží se. Již 2. rokem jezdíme kratší 
verzi trasy, protože svinovské mosty jsou v rekonstrukci, ale jelikož jsme vyjeli až odpoled-
ne, nikomu z nás to nevadilo. 

První zastávka byla u pomníčku padlých u železničního mostu přes řeku Odru, proto 
ta svíčka a sirky. Pak jsme pokračovali až k hranicím s Polankou, kde jsme si dovolili pře-
táhnout svinovské hranice, jelikož jsme se obávali většího provozu na silnici. Pokračovali 
jsme proto přes „Důlky“, Jantarovou stezkou dál na „Sibiř“, až do cíle, a to do restaurace U 
Vlka. 

V cíli nás jako každoročně očekávali a za bouřlivého pokřiku vítali naši skalní fando-
vé, manželé Čomovi. Dorazili pak ještě i další příznivci, kteří se nemohli zúčastnit, ale ab-
senci na této akci mít nechtěli. Doplnili jsme zde tekutiny, naplnili prázdná bříška a ještě než 
jsme se rozešli, už jsme se začali těšit na další akci, kterou byla 

 
Svatodušní vaječina na farní zahradě 

 

I tato akce se vydařila. Stan tentokráte posloužil jako ochrana proti slunci, nikoli proti 
dešti. Lidiček a dětiček se sešlo opravdu hodně. Svědčí o tom velké množství vajíček, kte-
rých, i když jejich cena značně poskočila, bylo dosti. Troufám si říct, že snad nejvíce za 
všechna ta léta smažení. Úplně přesně na kus (pro neustálý přísun) nebyly spočítány, ale cca 
400 až 430 jich bylo. Slušné, né? V tomto případě už nikdy nebudu říkat, že chleba je zajiš-
těn. Naštěstí lidé neposlechli a stejně všichni nějaké krajíčky či celé chlebíky donesli, jinak 
bychom to jedli lžičkou z misek. Ale kdo měl tušit, že se sejde tolik vajíček, když i otec 
Adam pochyboval, že po zdražení se akce vůbec uskuteční a raději si to ještě telefonicky 
ověřoval, zda se něco koná a s ním se počítá. 

Nezbyla ani kůrka a vyšlo vše úplně tak akorát. Vyskytl se i 1 záprtek, který byl bdě-
lostí rozbíječek skořápek zadržen a nedošlo tak k nejhoršímu. Vypil se soudek kofoly a 2 
soudky pivečka, spořádalo se bezpočet krajíčků s vaječinkou, která chutnala skvěle a ještě 
spousta sladkostí a dobrot, které už pravidelně přinášejí zúčastnění. 

Poděkování patří všem, kteří jakýmkoliv způsobem přiložili ruku k dílu a zajistili tak 
skvělý průběh svatodušní neděle. 

E. Korpasová ■ 
 

Koncert Spojených pěveckých sborů Těšínského Slezska  

V rámci cyklu koncertů Čtvero ročních období se v našem kostele 14. dubna t. r. v 18 
hodin konalo vystoupení Spojených pěveckých sborů Těšínského Slezska spolu s komorním 
orchestrem, obé pod vedením dirigenta p. Ewalda Danela. 

V první půli koncertu jsme si vyposlechli skladby převážně známých hudebních mis-

Akce 



  

 

trů, jako např. Haydna, Bacha, Mozarta, Handla a Dvořáka, v jeho druhé půli pak duchovní 
písně s doprovodem orchestru a pod taktovkou pana dirigenta, který i předčítal komentář 
k jednotlivým dílům. Všechny skladby, zpívané i orchestrální, měly společného jmenovatele 
– oslavu Pána Boha. 

Z celého vystoupení bylo patrné nadšení účinkujících a potvrdilo slova uvedená 
v programu koncertu: „ Zpíváme proto, že máme rádi hudbu, i když není naším povoláním. 
Náš hudební projev nechce šířit jen krásu a hloubku hudby, ale sdělovat Pravdu….“ I když 
sám pan dirigent Ewald Danel je člověkem menšího vzrůstu, jeho procítěnost v dirigování a 
ve hře na housle svědčí o velikosti jeho ducha. 

Byl to krásný hudební zážitek v sobotu ve velikonočním oktávu. 
 

V programu koncertu jsme si mohli přečíst následující:  
Spojené pěvecké sbory jsou výraznou aktivitou, která provází ži-
vot církve na Těšínském Slezsku už více jak sto let. Je pozoruhod-
né, že tato aktivita přežila dvě světové války, období totalitního re-
žimu a nezanikla ani po revoluci…V současnosti tvoří základ tři 
pěvecké sbory Církve bratrské, a to Český Těšín, Hrádek, Horní 
Suchá…Ewald Danel, rodák z Horní Suché, studoval hru na hous-
le a dirigování na ostravské konzervatoři a Vysoké škole múzic-
kých umění v Bratislavě. Doktorandské studium absolvoval ve tří-

dě prof. B. Warchala, absolvoval také kurz sborového dirigování u prof. Wierszylowského 
ve Varšavě, dirigentský kurz u prof. vídeňské Hochscule fur Musik Karla Osterreicha…V 
letošním roce mu byla udělena cena za mimořádný přínos k odkazu díla J. S. Bacha ..
(zkráceno) 
 

S. P. ■  
 
 

Poděkování 

 

Další školní rok se přiblížil ke svému závěru… 
Je mojí milou povinností, abych touto cestou poděkovala ot-

ci Marcelovi za jeho „náboženské čtvrtky“ = vzdělávání ve víře 
pro dospělé. 

V téměř 14denních intervalech jsme se scházeli po mši svaté 
na faře, abychom si zde připomněli a oživili to, co už jsme někdy 
někde mnozí z nás kdysi slýchávali. Říká se, že opakování je mat-
ka moudrosti a že vzdělávání není nikdy dost. Z takových setkání 
mohl totiž každý z nás odcházet domů o poznání bohatší a 
s pocitem smysluplně stráveného času. 

Tyto čtvrtky nás duchovně vedl již zmiňovaný a vždy připravený o. Marcel, který svá 
slova pro nás mnohdy doplnil i nafoceným materiálem. 

Otče Marceli, děkujeme Vám! 
S. P. ■ 
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Dopis Aničky z Ukrajiny 

Dobrý den, 
píše Vám Hana. Na začátku mého malého dopisu chci napsat něco o svém životě. 

Chodím do školy. Ale ne moc ráda. Ráno se mi chce spát, ale ve škole jsou kamarádi. Jsou 
velice dobří. V mé třídě je pět dětí, 4 děvčata a jeden chlapec Míša. 

Teď jsem několik dní nechodila do školy, protože bylo chladno a veliký mráz, mi-
nus deset stupňů. 

Chodím do první třídy. Už jsem se mnoho naučila. Můj bratr chodí do osmé třídy. 
Když byl mráz, nechodila jsem do školy, ale moc jsem chtěla. Teď už je dobře a teplo, slun-
ce hřeje. 

Dopis Vám píšu v sobotu. Zítra půjdu do kostela se svou starší sestrou, má 16 let, 
chodí do desáté třídy. Ale ne do denní, ale do večerní v jiné obci. Moc se jí tam líbí. Tento 
rok pracovala v Mikolajivě blízko Kijeva. Tam se jí také líbilo. Chce tam jít letos zase. 

Byla bych moc ráda, kdybyste k nám zase přijeli na návštěvu.  
Na shledanou. 

Aňuta ■ 
 
 
 

Desatero kardinála Wyszyńskeho 

1. Měj v úctě každého člověka, protože v něm žije Kris-
tus. Buď vnímavý ke každému – je to tvůj bratr a sestra. 
2. O každém smýšlej dobře – o nikom nesmýšlej zle. 
I v nejhorším člověku se pokus najít něco dobrého. 
3. O druhých mluv vždy dobře – o bližních nikdy neho-
voř zle. Naprav křivdu způsobenou slovem. Nebuď pří-
činou konfliktů mezi lidmi.  
4. S každým hovoř jazykem lásky. Nezvyšuj hlas. Ne-
proklínej. Nezpůsobuj problémy. Nezapříčiňuj pláč. 

Uklidňuj a projevuj dobrotu.  
5. Odpouštěj všem a vše. Nepřechovávej v srdci hněv. Vždy podej ruku ke smíření  

první.  
6. Čiň vždy dobře bližnímu. Každému čiň dobro tak, jak chceš, aby ho druzí či-

nili tobě. Nepřemýšlej o tom, co má někdo udělat pro tebe, ale o tom, co máš ty udělat 
pro někoho. 

7. Aktivně pomáhej v utrpení. Ochotně přispěj útěchou, radou, pomocí, srdcem.  
8. Pracuj poctivě, protože plody tvé práce používají druzí, jako i ty používáš plo-

dy jejich práce. 
9. Zapoj se do života společnosti. Otevři se chudým a nemocným. Poděl se o hmotná i 

duchovní dobra. Snaž se vidět potřebné kolem sebe.  
10. Modli se za všechny, dokonce i za nepřátele. 
               (kard. Stefan Wyszyński) ■ 
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Couvá, nebo dorůstá? 

Je pozoruhodné a poněkud bizarní, jak přítomná doba reaguje na zprávy o ekonomic-
kém růstu nebo propadu.  

Pokud Hrubý Domácí Produkt (píši záměrně s velkými písmeny, jak se u božstev slu-
ší), neroste, je celé království zahaleno černým flórem a všichni poddaní smutní a zaražení, 
sotva se vlečou. Jakmile se však jeho tvář rozjasní a poporoste, byť by jen o desetinku pro-
centa, nastane všeobecné jásání a plesání a šíří se dojem, že se náhle vše obrátilo k lepšímu.  

Přitom se v pozorovatelné rovině, pokud není růst či propad obzvlášť velký, v zásadě 
nic nemění, všem se vede, měřeno minulými dobami, znamenitě.  

To, oč jde, je celkový dojem získaný v posledku nějakou expertní manipulací s nume-
ry, někdy spíše s hausnumery. Ubývá, nebo přibývá? Tak řekněte konečně...! Jistě odpovídá 
lidské přirozenosti radovat se z přibývání vlastních statků - i spravedliví v Písmu svatém se 
radují, když se jejich stáda množí a vinice vzkvétají. Druhou půlkou pravdy ovšem je, že tr-
pělivě nesou i propady, někdy i na samo dno, vzpomeňme na Joba a jeho neveselou historii.  

Jak bychom asi dnes reagovali na zprávu, že řekněme na Sumatře za poslední rok kle-
sl HDP o deset procent, zato tam vzrostla poctivost a bázeň Boží? Zřejmě nevěřícným po-
klepáváním na čelo. Nebojte se, milí čtenáři, to byl jen takový příklad, i na Sumatře HDP 
roste, byť asi ne tak rychle, jak by si mnozí Sumatřané přáli.  

Je pozoruhodné, jak citlivě na podobné zprávy všichni reagujeme, byť při menších 
výkyvech v našem světě vše zůstává stejné: jedná se v podstatě o typ pověry. Jednou se ra-
dujeme a optimisticky zvedáme hlavu, jindy se schlíple ploužíme a nevíme kudy kam.  

Co by leželo více na dlani než příslušné statistiky vždy trochu upravit, aby se lidu vlil 
optimismus do žil? V extrémním případě by chleba mohl být z otrub, ale všechny křivky by 
ukazovaly vzhůru, tak jak to má být. Krize ostatně vzniká v zásadě pocitem krize.  

Když ta nedávná nastupovala, zeptal jsem se jednoho svého kamaráda, který vlastní 
firmu, zda na něj nějak nedolehla. Odpověď byla pozoruhodná: sám sice vůbec žádné pří-
znaky nepozoroval, ale když o ní všichni mluví, tak pár zaměstnanců preventivně propus-
til...  

Víra v růst HDP je vlastně posledním pozůstatkem víry v pokrok, kterou žil celý ev-
ropský novověk. V 19. století, které o pokroku stále mluvilo, se z našeho hlediska nedělo 
téměř nic, teď, kdy se svět mění doslova před očima, se o něm, jako o provaze v domě obě-
šencově, už nemluví vůbec. Jen náboženství růstu zůstalo.  

Je jistě pravda, že v našem ekonomickém systému by za běžných okolností k růstu 
většinou docházelo, co jsou ale běžné okolnosti? Je to nejen absence války a živelních po-
hrom, ale také absence příliš drastických a nedomyšlených "prorůstových opatření" - těm je 
těžko odolat, protože každá vláda je posuzována podle toho a v zásadě jen podle toho, zda 
kýžený růst zajišťuje: všechno ostatní je zcela lhostejné.  

Historikové, kteří se dosud vrtí v kolébkách, budou mít jednou vděčnou pastvinu 
téměř bez konce. Kdyby pokrokářsky ladění kolonizátoři a misionáři objevili v 19. věku 
kdesi v Tichomoří kmen, který by při dorůstajícím měsíci překypoval štěstím a při ubývají-
cím propadal panice, ač by se na ostrově v podstatě nic nedělo, zachechtali by se z plna 
hrdla nad pověrčivostí "divochů", netušíce, že některé náboženské fenomény jsou pozoru-
hodně transkulturní.  

Do jakého bubnu uhodíme a koho obětujeme, aby se milovaný růst opět vrátil?  
(Stanislav Komárek) ■ 
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Služme Bohu... 

a mějme víru. Bez ní by totiž naše jakákoliv činnost postrádala pádný smysl a nevedla 
by k vyššímu cíli. Takže pokud o víru usilujeme a je nám tento poklad věnován a svěřen, 
udržujme jej a střežme jej jako oko v hlavě. Jednou z možností, jak uchovat tento vzácný 
dar, je poslechnout evangelní výzvu sloužit Bohu. Co to všechno znamená? Klanět se Bohu, 
chválit Ho a oslavovat, vzdávat Mu díky a úctu? Milovat Ho celým svým životem? To vše 
je určitě správné, ale nejsme na světě sami. Sloužit máme i našim bližním – přátelům i těm, 
kteří nám nejsou vždy po chuti. I takto pak sloužíme Bohu. A jak bychom měli sloužit Bohu 
i lidem? Formy jsou různé. Přímá i nepřímá pomoc, fyzická i duševní podpora, návštěvy ne-
mocných a opuštěných, konání skutků milosrdenství, někdy možná jen pár vlídných slov, 
malá pozornost, úsměv, pochopení. 

My všichni křesťané jsme svým způsobem zasvěceni Bohu. Navíc se někteří zasvěcu-
jí Bohu ještě více. Zasvěcují Bohu své životy, své tělo i duši, své zdraví, „své všecko“... 
Mnohdy pak přicházejí těžkosti, nemoci, únava a beznaděj. Pán Bůh je zřejmě vyslyšel. 
Kroky zpět by již nebyly dobré. Zbývá už jen vše přijímat a nereptat. Obětovat se! 

Podobně by tomu mohlo být i při té naší službě. Čím více budeme nabízet své služby 
(Bohu i lidem), tím více se nám bude dostávat příležitostí k tomu, abychom dokázali svůj 
upřímný úmysl sloužit. Bez našeho přičinění se na nás budou obracet a do našeho života 
vstupovat sousedé, přátelé i neznámí lidé, kteří budou od nás požadovat pomoc. Přijdou ne-
čekaně a v nejméně vhodnou chvíli, zaměstnají nás na dlouhé hodiny nebo i dny, vlezou 
nám „do rozpočtu“, zaberou nám spoustu volného času, budou nároční. Neubráníme se netr-
pělivosti, budeme mít chuť reptat a zpěčovat se. Ale pozor! Nerozhodli jsme se již dříve, že 
chceme sloužit? Vždyť i pro mnohé nekřesťany se stává služba životní motivací. Co tedy 
teď? Zbývá nám jediné: sloužit … 

 
… s radostí 

N. P. ■ 

Milí čtenáři Svinovníčku, 
našim v pořadí již třetím přispěvatelem do rubriky „Život ve víře“ se stal duchovní správce 
farnosti Ostrava-Zábřeh, o. Vítězslav Řehulka. Většině z vás ho jistě nemusíme představo-
vat. Přesto nám dovolte připomenout alespoň zásadní fakta z jeho života. Narodil se v roce 
1969 v Opavě, kněžské svěcení přijal z rukou o. biskupa Františka V. Lobkowicze v Ostravě 
r. 1998. Poté působil jako kaplan v Šenově u Havířova a byl také administrátorem 
v Ostravě-Radvanicích. Od r. 2002 je farářem v Ostravě-Zábřehu.  
 

Duch Svatý je naší silou... 

Náš křesťanský život bez duchovního života víry ani nemůže být. Duchovní život nás 
má vést k hluboké zkušenosti s Bohem, uvádět do živého vztahu s ním.  
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PRO RODINU 11 
Život ve víře 

Dnes panuje touha po praktické činnosti. Tato touha může vést k jednomu nebezpečí, 
a to je být aktivní „pouze“ v tzv. angažovanosti pro svět. Věnovat se různým akcím, progra-
mům, charitním činnostem, kde se však snadno vytratí osobní vztah k Bohu a víra se zúží 
jen na morálku, případně na podaný výkon.  

Je třeba si uvědomit, že osobní vztah k Bohu je založen na naslouchání Božímu Slo-
vu, které nás utváří. Jsme také formováni svátostmi církve, kde se setkáváme se Vzkříše-
ným. A právě každé takové setkání člověka proměňuje. V takovémto duchovním „životním 
prostředí“ se často setkáme s Boží přítomností i tam, kde bychom ji vůbec nečekali 
(vyprahlost, temnota, bolest nebo události obyčejného všedního dne). Duch svatý prosycuje, 
okysličuje naše jednání... 

 
Pokud se vydáme na cestu života s Kristem, co nás čeká? Často začínáme krizí. Zjiš-

ťujeme velikost naší ubohosti a slabosti, zbavujeme se falešných představ a očekávání. Po-
kud sami sobě nezemřeme, nemůže v nás Duch sv. žít. Duch sv. nás potom vede k poctivosti 
a věrnosti ve vztazích k lidem i ke Kristu. Sv. Maxim Vyznavač nás upozorňuje, že život 
s Kristem je nejen krásný, ale i náročný, pokud má být upřímný: „Ke zbožštění dochází tak, 
že do nás je vštípena Boží láska do té míry, že jsme schopni odpustit nepřátelům.“ 
 

o. Vít Řehulka ■ 
 
 Naši milí čtenáři, místo ankety vám protentokrát nabízíme jako inspiraci několik modli-
teb k Duchu svatému. 

 
Duchu Svatý, osvěcuj mě, veď mě, posiluj a utěšuj. Řekni mi, co mám dělat, dej mi 

své vnuknutí. Chci přijmout a uskutečnit všechno, co chceš ty, podrobit se tvému vedení. 
Daruj mi k tomu sílu, vytrvalost a nadšení.               (Kancionál) 
 

Duchu Páně, přijdi k nám, přetvoř naše srdce a usídli se v něm. 
Spal naše obavy, překonej náš odpor, dej nám schopnost být spravedlivými k sobě i 
k druhým, abychom ve všem poznali a přijímali nároky pravdy. 
Dej, ať nezůstáváme vězni nostalgie a oplakávání minulosti, ale umíme se otevřít s klidnou 
odvahou překvapením Božím. 
Dej, ať zůstaneme věrní skromné přítomnosti, do níž jsi nás postavil, abychom s tebou a 
v tobě vykoupili naši současnost a učinili z ní současnost věčnosti. 
Učiň nás bdělými a plnými důvěry a rozvahy, abychom v námaze práce i v trpělivosti dnů 
našeho života očekávali zaslíbený zítřek. 
Ty, který posvěcuješ čas, pomoz nám, ať z naší životní pouti učiníme místo Adventu, kde se 
prostřednictvím tvých láskyplných činů a v zápase víry objevuje již dnes svítání Království, 
zaslíbeného a očekávaného v naději. 
Amen. Aleluja!             (Svatodušní novéna) 

 
Přijď, Duchu Svatý, k nám, 
přijď se svým dotykem, 
svou náruč otvírám, 
před tvým vlídným pokojem. 



  

 

Přijď do všech mých zmatků, 
přijď do všech mých obav, 
přijď do všech mých nejistot, 
přijď do všech mých neklidů. 
Přijď, Duchu Svatý, k nám          (píseň Petra Pololáníka, Koinonia) 
 

Vendula Rábová ■ 
 
 
 

Pán růže 

Mocný arménský král měl v zahradě růži, která byla nejpeč-
livěji pěstěnou a nejvíce chráněnou rostlinou na světě. Podle pro-
roctví měla svému pánovi zajistit věčné mládí, pokud bude kvést. 
Každé ráno se král skláněl nad růžovým keřem a úzkostlivě sledo-
val, zda se ukážou nějaká něžná poupátka. Ale nic se nedělo. 

A každé jaro král měnil zahradníka. Toho, který se neuměl 
postarat o keř tak, aby rozkvetl, uvrhl do vězení. Pak vždy přišel 
další, a protože neuspěl lépe, čekal ho stejný osud jako jeho před-
chůdce - mezi čtyřmi černými, vlhkými stěnami žaláře. Dvanáct 
zahradníků neuspělo. Až třináctý mladý zahradník, který vypadal 
dobrácky, ale neohroženě, dostal povolení, aby vyzkoušel své umě-
ní. Prošel všemi cestami nádherné zahrady a pak přistoupil k růžovému keři. Dlouho na něj polohlasně 
mluvil, potom nakypřil zem těsně kolem dokola, zalil a pokropil keř a usadil se se spacím pytlem 
vedle něj. Zůstával tam celé dni a noci, chránil keř před větrem a před parazity. Lehounce mu hladil 
listy, hovořil k němu, zkypřoval mu půdu kolem kořenů. Ochraňoval jej před chladem zimního obdo-
bí, přikrýval ho slámou a zahrnoval něžnou péčí. S růžovým keřem žil a dýchal. 

Přišlo jaro a celá zahrada rozkvetla. Mladý zahradník sledoval každý centimetr svého růžového 
keře. Měl oči jen pro něj. Potom se objevilo na keři poupě. Mladík ho lehounce políbil a pak se při 
ranním slunci růžové poupě pomalu otevřelo. 

Probudil krále. Jakmile tu zprávu uslyšel, přiběhl ještě v noční košili. Uviděl rozkvetlou růži a 
začal jásat: „Jsem nesmrtelný! Jsem pán růže a budu věčně mladý! Postavte kolem keře sto strážců, 
nikdo se k němu nesmí přiblížit!“ Pak se obrátil k mladému zahradníkovi: „ A ty mi slib, že se budeš 
dál o růži starat!“ „Až do smrti, Výsosti!“, slíbil zahradník. 

Král se vracel do zámku, šermoval rukama a stále volal: „Jsem nesmrtelný! Jsem nesmrtelný!“ 
Vládl ještě deset let a každým dnem stárl jako všichni ostatní. Jednou večer opustil svět se slovy: „ Pán 
růže umírá jako kdokoli jiný. Všechno to byla lež!“ 

„Ne, Výsosti“, odvětil zahradník, stejně mladý jako před deseti lety. „Vy jste nikdy nebyl pá-
nem růže, tím je ten, kdo ji každodenně ošetřoval a ošetřuje, kdo nad ní bdí, miluje ji a váží si jí. Ten 
má věčné mládí.“ Zatlačil králi oči, vyšel ven pod oblohu plnou hvězd a zdravil jednu po druhé: 
„Dobrý večer, dobrý večer.“ Teď měl čas. Plno času. 

Nesmrtelnost je pro toho, kdo „bdí“. 
Pro děti, 

teta Aťka (Upraveno podle knihy B. Ferrera Úsměvy pro duši) ■ 
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PRO RODINU 13 
Zábava 

Vtip 

Přijde babička na úřad a pozdraví: 
„Čest práci, soudruhu.“ 
A úředník na to:  
„Ale paní, vy jste si spletla dobu.“ 
„Dobu možná, ale vás určitě ne.“ 

Pastorační plán (červen – červenec – srpen –září) 

Březen 
 
Pátek 15. června  

slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
mše sv. v 17,30, po mši sv. svátostné požehnání 

 
Pátek 22. června 
 v 17,30 při mši sv. zakončení školního roku pro děti navštěvující náboženství, 
 v závěru mše sv. proběhne předávání vysvědčení z náboženství a po mši sv. táborák  

na farní zahradě 
 
Úterý 26. června  
 v 17,30 mše sv. za všechny zemřelé farníky a svinovské spoluobčany  
 
Pátek 29. června 
 slavnost Petra a Pavla 
 mše sv. v 17,30 

Řešení pyramidy: 
T, TA, OTA, ROTA, TAROK, KONTRA, KONTURA 

Pyramida 

  značka pro fyzickou jednotku  

  ukazovací zájmeno 

  mužské jméno  

  vojenský útvar  

  karetní výraz 

  proti  

   obrys 

 
 
Leo Žídek ■ 

PASTORAČNÍ PLÁN  
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Svinovská pouť – posvěcení našeho kostela 
 
Sobota 23. června  
 svinovská pouť na prostranství před kostelem (z. ÚMOb Svinov)  
 Program bude zahájen ve 14,00 a bude následující:  
 14,10 – 15,00     vystoupení dětí MŠ a souboru Opavička 
 15,30 – 16,00     Pavel Novák hraje pro děti a s dětmi     
 16,00 – 17,00     koncert skupiny Stanleys Dixie street band 
 17,00 – 18,00     koncert Pavla Nováka se skupinou Family 
 19,00 – 22,00     diskotéka  
 
Neděle 24. června  
 svinovská pouť – slavnost posvěcení kostela Krista Krále ve Svinově 
 mše sv. v 8 a 10 h., slavnostní poutní kazatel ředitel rádia Proglas Mons. Martin Holík 
 slavnostní mši sv. v 10 h. hudebně doprovodí schola Canticum Novum 
 Po mši sv. před kostelem – vystoupení dechové hudby Polanka 
 14,30 – 16,00     vystoupení klanů Bambuly a Bimbuly 
 
Červenec 
 
Pondělí 2. července 
 Diecézní pouť dětí na horu Prašivá 
 
Čtvrtek 5. července 
 slavnost sv. Cyrila a Metoděje 
 mše sv. v 17,30  
 
V týdnu od 28. července do 4. srpna farní tábor ve Frýdlantě nad Ostravicí. 
 
Srpen 
 
Sobota 4. srpna  
 pouť děkanátu Ostrava k Panně Marii do Frýdku 
 za nová kněžská a řeholní povolání a za dobré katolické rodiny 
 Program: 16,00 modlitba růžence, 17,00 adorace, 18,00 mše sv. 
 

Pořad bohoslužeb (červen – srpen) 

!!!Pořad bohoslužeb v době prázdnin je beze změn s výjimkou středy 15. srpna a nedě-
le 19. srpna!!! 
 
Okolní farnosti 
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Čtvrtek 5. července  
 slavnost sv. Cyrila a Metoděje – pouť v Pustkovci  
 mše sv. v 9,00 
 
Pondělí 16. července  
 svátek Panny Marie Karmelské – pouť na Slezské Ostravě  
 viz. rozpis na nástěnce kostela  
 
Neděle 29. července  
 svátek sv. Jáchyma a Anny – pouť v Polance n/Odrou  
 mše sv. 8,30 a požehnání odpoledne svátostné požehnání – čas bude upřesněn 
 
Svinov 
 
Středa 15. srpna 
 slavnost Nanebevzetí Panny Marie 
 mše sv. pouze večer v 17,30 
 
Neděle 19. srpna  
 pouť k Panně Marii do Hrabyně 
 mše sv. ve farním kostele ve Svinově pouze v 8,00  
 Odjezd autobusu na Hrabyň v 9,00 od kostela se zastávkami u kostela v Porubě a  
 U Jarošů.  
 

Svátost křtu, manželství a pohřby (duben – červen) 

Křty 
 
Maxmilián Daniel Žíla      9.4.  
Barbora Kutíková         9.4.  
Zdeněk Plesník       9.4.  
Michael Ráb        15.4. 
Isabela Anna Schmidtová     22.4.  
 

Svatby 
 
Tomáš Lacina a Jana, r. Kovářová   5. 5.  
Lukáš Richter a Radmila, r. Kudelová   2. 6.  
Petr Košař a Jana, r. Miklášová    2. 6.  
 

Pohřby 
 
Eva Fojtíková, r. Juričková     + 25.3. 
Anna Špalková       + 8.3. 



  

 

Anna Vilášková, r. Gelnarová    + 12.4.  
Břetislav Kudela      + + 23.4.  
Vilém Žebrák       + 25.4.  
Václav Sukeník       + 11.5.  
Božena Dunková, r. Badyová    + 16.5.  
Mária Molová, r. Nastišinová    + 1.6.  
Anděla Volfová, r.Žídková     + 2.6.  
Dagmar Weimerová, r.Kuthanová   + 2.6.  
Jiřina Tvrzová, r. Chutná     + 5.6.  
 

Plán finančních sbírek (červen – září) 

na opravy kostela     24. 6. 
na církevní školy     16. 9. 
 
V měsících červenec a srpen se nebude konat žádná účelová sbírka. 

 

 

 

 
Adresa redakce: Římskokatolická farnost, Bílovecká 50/548, 

721 00 Ostrava – Svinov, tel. 596/961489 

 

Web: http://www.farnostsvinov.cz, registrováno u MK ČR E 15012 

 
Email: svinovnicek@farnostsvinov.cz  
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