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Hanko a Honzo, povězte nám něco o sobě, 

odkud pocházíte a kde jste se poznali… 

Hanka: Zatímco já jsem se v 8 letech přistě-

hovala do Svinova z Poruby, Honza je     

původem Pražák a do Ostravy ho přivedly 

až vysokoškolská studia. Oba jsme studova-

li geologii na VŠ Báňské. Tam jsme se také 

seznámili a po ukončení studií jsme se vzali 

ve svinovském kostele Krista Krále. 

Honza: Oddával nás otec Slávek Straka, 

který mě v průběhu studií též pokřtil. Máme 

dvě děti, 19 letého Honzíka a 10 letou Anič-

ku. Hanka pracuje ve svatebním salónu   

Karina ve Svinově a já zůstal věrný svému 

povolání geolog-ekolog. 
 

Tebe, Honzo, vídáme při nedělní mši sv. 

hrát na basu ve schole. Hraješ kromě   

basy ještě na jiný hudební nástroj a jak 

se v hloučku mladých slečen cítíš? 

Honza: Kromě basy hraji na kytaru, foukací 

harmoniku a také na mandolínu. ☺ Rád  

doprovázím scholu na basu, pro mě je to 

služba Pánu a služba farnosti, která mě    

nesmírně baví. Mezi mladými se cítím 

dobře, je pro mě ctí hrát s tak skvělými,   

s Janem a Hanou Trtílkovými 

Na přelomu března a dubna se naší farnosti naskytla příležitost navštívit Svatou 

zemi. Za nápadem a organizací stojí manželé Hanka a Honza Trtílkovi, svinovští 

farníci, s kterými si dnes budeme povídat.  

hudebně vzdělanými a nadanými muzikan-

ty. Když hraješ srdcem, stírají se generační 

rozdíly, tak to cítím. 
 

Kdo přišel s nápadem uskutečnit pouť do 

Svaté země? 

Hanka: Nápad podívat se do Svaté země 

vznikl v mé hlavě více než před rokem. 

Později mě napadla myšlenka vydat se 

na pouť společně se svinovskou farností. 

Oslovili jsme cestovní agenturu              

AVE-TOUR, se kterou jsme domluvili pre-

zentaci tohoto zájezdu, která proběhla na 

jaře loňského roku u nás na faře. 
 

Jak velká byla účast svinovských farníků? 

Z naší farnosti se do Svaté země rozhodlo 

putovat 16 farníků. Celá pouť byla fyzicky 

náročnější, než jsme předpokládali. Na kaž-

dý den byl připravený bohatý program.  

Často jsme vstávali už před pátou hodinou 

ranní a vraceli se kolem sedmé večer, tak 

abychom stihli navštívit nejdůležitější místa 

spjatá se základy křesťanství, židovství ale 

i islámu. Považuji si a obdivuji všechny   

zúčastněné farníky za to, jak celé putování 

po fyzické stránce zvládli. 
 

Která oblast vás nejvíce nadchla? 

Hanka: Z bezpečnostních důvodů jsme   

museli vynechat návštěvu Egypta – Sinaje 

a program jsme tak rozložili více do oblastí 

Jordánska a Izraele. Pro mne bylo zajíma-

vější Jordánsko, především Petra – město 

v pískovcových skalách, výlet do horké 

pouště a skal. 

Honza: Pro mne je to těžké srovnat, ta cesta 

měla přírodní, kulturní a duchovní rozměr 

poznání. Ale podobně jako Hanku, také mě 

Jordánsko uchvátilo nádhernými přírodními 

památkami, skálami a kaňony. Jeruzalém 

pak svým soužitím kultur a památkami.  
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LISTÁRNA  

Duchovní zážitky mám z chrámu Božího 

hrobu, jeskyně narození Ježíše, ale i ze mší 

sloužených na netradičních místech, třeba 

pod širým nebem na poušti. 
 

Pociťovali jste v místech, kde působil Je-

žíš, Boží přítomnost? 

Honza: Poutní místa jsou obležena davy 

poutníků i turistů a všudypřítomných       

obchodníků s čímkoli... Pro mě není snadné 

mít náboženský zážitek v místě, kde jsou 

davy lidí, kde je vše lidmi řízené a časově 

uspěchané. Dlouho mi trvá, než se na tako-

vém místě zkoncentruji. Člověk by mohl 

být zklamaný, že na něj duchovně nepůsobí 

právě to významné místo náboženské tradi-

ce, proto nesmíš čekat, až tě osloví místo, je 

potřeba prožít přítomnost Boha, kterého si 

přineseš do těch míst sám ve svém srdci. 

A tak často nezbývalo, než atmosféru nechat 

doznít a Boží přítomnost prožít až následně 

v myšlenkách. 

Hanka: Souhlasím s Honzou. Když jsem 

po vystání dlouhé fronty konečně poklekla 

u Božího hrobu, nebyla jsem schopna vní-

mat nic jiného, než mnicha, který mi stál 

za zády, aby mě odsud vzhledem 

k časovému limitu co nejrychleji popohnal 

dál. Místo, kde mě Pán oslovil a já cítila 

Boží přítomnost, jsem zakusila u Zdi nářků. 

Tam jsem cítila, jak vzduch doslova vibruje 

niternými modlitbami Židů. 
 

Honzo, v kostele právě probíhá výstava 

Tvých fotek z Izraele. Už na první pohled 

je zřejmé, že tyto fotografie jsou profesio-

nálním dílem. Jak dlouho se věnuješ foce-

ní a můžeme Tvé další dílo někde vidět? 

Honza: Fotit jsem začal při studiu a na digi-

tální zrcadlovku fotím asi 10 let. Focení 

mám opravdu rád a snažím se v tomto oboru 

stále vzdělávat. Nejčastěji fotím přírodu, 

a protože také rád cestuji, mám příležitost 

fotit např. na každoročních horských expe-

dicích s kamarády. Měl jsem už pár výstav 

fotografií, poslední – Svinovská výtvarka 

objektivem – byla loni ve svinovské knihov-

ně a letos v listopadu bude následovat další. 
 

Vraťme se tedy zpět k cestování, co Vám 

přináší a které země jste společně navštívili? 

Hanka: Cestování člověka formuje a mění 

žebříček hodnot. Člověk si uvědomí, co ta-

dy doma má a jak se tu má dobře. Cestování 

naučí skromnosti, když vidí, v jakých pomě-

rech lidé v cizině žijí. S Honzou jsme měli 

možnost procestovat Španělsko, Portugal-

sko, Gibraltar, Řecko, Maroko – zde bylo 

naše první setkání s arabskou kulturou, dále 

Norsko, Egypt a Indonésii. 

Honza: Kromě poznávacích zájezdů 

do ciziny rádi jezdíme na hory a vodu. Sami 

nebo s partou svinovských přátel sjíždíme 

na kánoích české, moravské, slovenské 

a polské řeky. 

 

Co byste chtěli vzkázat čtenářům Svinovníčku? 

Hanka: Zážitky vám nikdo nevezme. Je lep-

ší jezdit ve starém autě, oželet koupi nového 

počítače apod., a investovat finance 

do poznání a cestování. 

Honza: Cestujte a poznávejte, dokud vám to 

zdraví dovolí a buďte vděčni za to, co máte. 

Cestování je škola tolerance a pokory, učí 

nacházet krásu v přirozenosti a vidět Boží 

dílo všude kolem nás. 

 

Hanko a Honzo, díky za milý rozhovor. 

Simona a Petr ■  
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Pozvání 

Modlitba za kandidáty svěcení 
 

Všemohoucí věčný Bože, Ty jsi naší oporou, zdrojem naší síly i cílem našich tužeb. Svěřu-

jeme Ti ty, kteří se připravují k jáhenskému a kněžskému svěcení. Prosíme Tě, pronikej je 

svým Svatým Duchem, aby se dokázali plně spolehnout na Tvou pomoc, a dej, aby byli vnitř-

ně pevní ve svém rozhodnutí, skromní v životě a věrní ve svém poslání. Buď jim vždycky   

nablízku, aby v nich všichni lidé poznávali Tvého Syna Ježíše Krista, pro nás ukřižovaného 

a oslaveného. Daruj jim svou moudrost a dobrotivost, ať je spása duší jejich největší touhou. 

Neboť Ty žiješ a kraluješ se svým Synem a Svatým Duchem po všechny věky věků. Amen. 

Jáhenské svěcení Mgr. Marka Večerka  

Svátost biřmování 
 

Od září začne v naší farnosti příprava ke svátosti biřmování. 

Podrobnosti o celé přípravě budou upřesněny. Vše bude probíhat 

tak, aby v průběhu školního roku 2014/2015 biřmovanci systema-

tickou katechezí poznali základní pravdy křesťanské víry, popř. se 

v těchto pravdách mohli vnitřně upevnit. Pro dospívajícího člově-

ka je příprava nabídkou ucelené křesťanské formace při vstupu  

do života dospělých, pro dospělého člověka se může stát význam-

ným krok pro objevení vlastní víry. Být biřmován znamená být 

svědkem víry, tj. moci mimo jiné být kmotrem při udělování   

svátosti křtu, nebo být zralý pro volbu životního stavu, 

tj. rozhodnutí pro manželství 

Vyzvěte, prosím, své rodinné příslušníky, kamarády, přátelé, sousedy i známé, aby křest, 

který jim byl udělen v dětství, sami tímto kurzem přípravy k biřmování jako dospělí vědomě 

přijali. Vyplněnou níže uvedenou přihlášku odevzdejte v sakristii nebo na faře. Spodní věko-

vá hranice pro podání přihlášky je 15 let, horní hranice není omezena. Formulář přihlášky je 

možno si vyzvednout v sakristii nebo na faře. Nejzazší termín pro odevzdání přihlášek je  

neděle 7. září 2014. 
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Zamyšlení 

 

 

 

Sváteční slovo (ČT 2, 23. března 2014) 
 Když se jako pamětník a svědek asi osmdesátileté minulosti našeho národa dostávám 

do kontaktu s dnešní mládeží, získávám spoustu cenných zkušeností a mohu si vytvořit    

názor, jakou naději představuje mladá generace pro budoucnost našeho národa. Říká se o ní 

ledacos. Že se zajímá jen o chytré mobily, počítače, hry a zábavu, že nemá žádné nebo jen 

zkreslené představy o době, kdy se narodili a žili její rodiče a prarodiče a že touží hlavně 

po zisku a kariéře. - Je to pravda? A mohou za to ti mladí, když jim z různých důvodů rodi-

če, ale ani škola neřekne nic podrobnějšího o tom, co se u nás odehrávalo v období dvou  

totalit minulého století? 

 Často se ptám dnešních mladých lidí, zda se považují za lepší či horší mládež, než 

jsme byli kdysi my starší. Obyčejně se shodneme, že zde neexistují velké rozdíly, že sice 

máme zatím všichni stejnou genetickou výbavu, ale že dnes jsou mladí lidé obklopeni 

a vystaveni větším pokušením, kterým lze snadno podlehnout. - Kdo je tím vinen? 

Předchozí dospělé generace, sdělovací prostředky, kultura smrti či morální a jiné krize 

lidské společnosti? - Někteří sociologové uvádějí, že dnes dorůstají nevychované děti 

nevychovaných a mnohdy žádných rodičů. Určitě to není stoprocentně pravdivé, ale 

přesto mne nedávno překvapily žákyně deváté třídy na jedné škole svým rozhodnutím, 

že se raději nebudou vdávat, poněvadž se chtějí vyhnout rozvodům a nejsou si jisté 

vzájemnou věrností partnerů. - Odkud pocházejí jejich pochybnosti a kdo je jejich 

vzorem? Asi jim nemůžeme nic vyčítat, spíš bychom je měli lépe vychovávat, dávat jim 

dobrý příklad a probouzet jejich svědomí a lepší stránku jejich přirozenosti. (Tento od-

stavec nebyl odvysílán.) 

 Při pohovorech s mladými lidmi, když vidím, jak jsou pozorní a jak mají zájem dozvě-

dět se něco z našich moderních dějin, se těším nejvíce na jejich dotazy. Je pro mne zážit-

kem, když padne i otázka, zda po tak těžkém a krutém utrpení, jemuž byli vystaveni političtí 

vězni v době komunistického režimu u nás, jsme dokázali svým věznitelům odpustit. Jen 

jednou jsem se setkal s názorem přítomné dospělé osoby, že ona by to komunistům nikdy 

neodpustila, ale ti mladí tazatelé přijímají mou kladnou odpověď s porozuměním. Líbila se 

mi upřímná reakce jedné dívky, že by ten problém mohla řešit teprve tehdy, až by se ocitla 

v podobné situaci jako ti vězni. 

 Takže nezoufejme. Vybudovat ráj na Zemi sice nedokážeme, ale nemůžeme ani 

s určitostí tvrdit, že kvůli našim nepravostem nastane zítra nebo pozítří konec světa. Určitě 

se ještě najde aspoň deset spravedlivých, aby hříšné město Ninive nebylo zničeno. 

 Naši touhu po dosažení lepší budoucnosti mohou tedy nejlépe naplnit ti mladší, kteří se 

dnes s velkým elánem hrnou do života a do světa, i když ho chtějí dokonce někdy i převrátit. 

Stačí však probudit v nich jejich lepší já a podpořit jejich větší zaujetí pro ideály. A my starší 

se snažme předat jim své nejcennější zkušenosti a mravní hodnoty, na nichž lze vybudovat 

spravedlivější a šťastnější zítřek. - V tom je i naše naděje. 

            N. P.■   



  

 

LISTÁRNA 7 

Odpuštění a odpouštění 
 

„Chybovat je lidské, odpouštění Božské“ – půjčuji si staré 

rčení a úmyslně píši slovo „božské“ s velkým písmenem – 

neboť – domnívám se – že jedině Bůh je k nám natolik 

milosrdný, že nám odpouští nejen ve svátosti  smíření, kdy 

upřímně litujeme svých hříchů a prosíme za jejich od-

puštění, ale i ve všech našich poklescích a proviněních, 

která za život buď úmyslně  nebo neúmyslně konáme. Bůh 

nám dává pokaždé šanci na jejich nápravu. Šanci všem bez 

rozdílu vyznání.   

Člověk se učí odpouštět celý pozemský život. S růstem 

věku se naše duše stává měkčí. Umíme se podívat 

na situace, které nás zranily a zraňují smířlivěji a dokážeme 

i strůjci našich ran odpustit. Žel, ve velmi vážných         

osudových okamžicích života člověka shora napsané ne-

musí platit. Utíkáme se k modlitbě Otče náš a spolu s ní opakujeme … et dimitte nobis 

debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris … = a odpusť nám naše viny, jako 

i my odpouštíme našim viníkům… 

                                                                                                                                        S. P.■  

P. S. Jedná se pouze o subjektivní názor pisatelky, která nemá pochybnosti o Boží lásce, 

o lásce, která nezná hranice a je pro všechny na Zemi.  

Akce  

Svatodušní vaječina 
 

     Letošní nedělní počasí úplně vyzývalo k naplnění pořekadla „ na svatý Duch do vody 

buch“. Ti co se ale nechystali k vodě, přišli na farní zahradu, aby společně prožili krásné  

nedělní odpoledne. Scénář akce „Smažení svatodušní vaječiny“ je už dlouhá léta stejný.   

Postavit obří stan, nanosit stoly a lavice, dovézt soudky s pivem a kofolou (tady patří veliký 

dík obětavosti našeho Martínka Macháče). Děvčata a ženy vymýšlejí nové recepty 

na buchty, aby něčím novým překvapily naše mlsné jazýčky. No a pak už se jen odpoledne 

ve farní kuchyni shromažďují vajíčka, chlebíček a špek. 

     Letos jsme usmažili 290 vajíček. Zalovila jsem ve starých záznamech a zjistila tak, že 

rekord 430 vajíček z roku 2012 zatím nebyl pokořen. Porcí bylo dost, na každého se dostalo 

a nikdo s prázdným břichem neodešel. 

     Ještě bych chtěla vyzdvihnout obětavost a nasazení našich mužů – míchačů. Jmenovitě: 

Tomáše Valdra, Josefa Korpase, Mirka Kollára, Petra Kováře a Jarka Plaštiaka, jejichž      

zásluhou se vaječinu podařilo i přes tropické vedro udělat do správné konzistence. 

     Jakmile se přiblížil večer, dopilo se poslední pivo a kofola a dojedla se všecka vaječina 

nastalo zase tradiční úklidové hemžení. Vše už máme za ta léta tak natrénováno, že 

za malou chvíli nezůstalo na farní zahradě nic, co by připomínalo proběhlé smažení. 

     Jsem ráda, že jsme se mohli jako farnost opět všichni potkat a pobavit při svatodušní   

neděli, vše se povedlo a tak nezbývá, než se těšit zase na příští rok.  

E. K.■  



  

 

RODINĚ 8 
Život ve víře 

Milí čtenáři Svinovníčku, jak jsme již minule avizovali, slavíme 20. výročí Mezinárodního 

roku rodiny, který v roce 1994 vyhlásila OSN. Proto i další téma naší rubriky bude 

navazovat na rodinné vztahy. Zatímco posledně jsme Vám nabídli článek o vztahu rodičů 

k dětem, tentokrát se zaměříme na vztah základní – tedy manželský. Předkládáme Vám 

k zamyšlení tři krátké úryvky o manželství: autorem prvních dvou je známý francouzský 

kněz, řeholník a spisovatel Daniel Ange, třetí pochází z pera pražského psychologa 

a terapeuta Michala Petra. 
 

Mít svatbu každé ráno…? 

Svatba, to je korunovace. Ale především vyslání na oběžnou dráhu! Otevírá se nový svět. 

(…)  Láska touží po tom, aby byla stále hlubší a intenzivnější. Aby šla stále dál a pronikala 

stále hlouběji. Láska buď neustále sílí, nebo neexistuje. Buď je na vzestupu, nebo se hroutí. 

Žádné přešlapování na místě! Proto je každé ráno nutná nová volba. Aby se jeden dru-

hému dal pro celý nadcházející den. (…) Obnovujte denně své manželství, je to pro vás 

velká milost. A v pravidelných intervalech v těžkých dobách, v ústraní a usebrání, abyste se 

znovu posílili v této milosti dané jednou provždy, ale vždycky, abyste se zklidnili. Vzývejte 

každé ráno společně Ducha svatého, který vás spojil na celý život. On znamená neustálou 

novost, svěžest, která tryská stále znovu a uchovává vaši lásku před „roztroušenou 

sklerózou“. Nic tak neopotřebovává lásku jako únava a rutina! Nezvykejte si jeden na 

druhého! Neuzavírejte se do stereotypního klišé! Nespojujte partnera s jeho minulostí! Už 

není tím, kým byl včera, copak to nevidíš? Patři na toho, kým se stává. Snaž se ho vidět 

takového, jakým bude zítra! Měj pro něj každý den nový pohled… 
 

Tvou zásluhou se i já stanu sám sebou 
Život je dán k objevování a obdivování úžasné schopnosti muže a ženy navzájem se doplňovat. 

K požívání tohoto daru! Prožíváním toho, jak se jeden doplňuje s druhým, se oba blíží ke svatosti. 

 Muž je pověřen službou, žena má blíž k tajemstvím. 

 Muž má nadto schopnost tvořivou, vynalézavou, aby měnil svět. Žena nadto pověření pro 

budoucnost, aby darovala a ochraňovala život. 

 Muž je nadán k promýšlení, k vytváření nových představ a k jejich konečnému vyjádření. 

Žena je bohatší po intuitivní, inspirační a citové stránce. 

 Muž je vybaven k vidění celku, má schopnost pro syntézu. Žena má konkrétní smysl pro 

detail a pro nepostižitelné a nezažitelné. 

 Muž se snadněji spokojí s poctivou průměrností. Ženu spíše uchvátí ideál, je schopna jít 

až do cíle, je schopná hrdinství. 

 Muž má spíš smysl pro teorii, má spekulativního ducha, žena má smysl pro bytí, bytosti, 

je spíše činná, aktivní. 

 Muž má mohutnost a smysl pro rozhodování, žena milost a dar přímluvy. 

 Muž je spíš orientován na vnějšek, je expresivní, žena niternější a vstřícnější. 

 Muž je dynamičtější, žena vyrovnanější. 

 U muže je pohlavnost prudší, u ženy hlubší. 

A každý může pokračovat v této litanii darů a předností podle svých osobních zkušeností. Je 

to skvělé vzájemné obohacení, když je jeden od druhého plně přijímá. Když se tak děje 

v konkrétním každodenním životě ve skutcích lásky, jimiž se šíří její světlo.  

Zdroj: Daniel Ange, Tvé tělo je stvořeno pro život 



  

 

 

Konflikty – jak je zvládat a jaký je jejich význam? 

Chceme harmonické vztahy, kde vládne pohoda a mír. Jsme však rozdílní. Máme odlišné 

přání, potřeby, osobnostní styly, a tak na sebe narážíme. Konflikty a z nich vyplývající 

hádky jsou nedílnou součástí života, my ale můžeme ovlivnit způsob, jakým je zvládnout, 

aby nepůsobily destruktivně… 

 

Z čeho vznikají konflikty? 
Příčin je samozřejmě tolik, kolik je lidí. Přesto mají něco společného. Často jde o ohrožení 

našich potřeb. Kdy ztrácíme vliv a kontrolu nad situací, máme pocit, že nás druhý odsuzuje 

a nepřijímá, kdy přicházíme o hodnotu. Kdy máme pocit, že máme nárok na to, aby se 

druhý choval, jak si přejeme. Kdy jsme skálopevně přesvědčeni o své pravdě, hádáme se 

o to, co kdo řekl a jak to ve skutečnosti bylo. Zásadní je, abychom si položili otázku: chci 

mít pravdu nebo chci být šťastný? 

 

Je neřešení řešením? 

Viděl jsem mnoho lidí, kteří se obtížnému a potenciálně konfliktnímu tématu raději vyhnou, 

než aby mu čelili. Ano, zdánlivě jde o řešení, minimálně o uklidnění situace. Mnohdy však 

zůstane u napjatého ticha a tíže. Nevyřčené a nevyřešené konflikty pak otravují atmosféru 

vztahu svými tlejícími výpary. 

Mnohokrát jsem viděl, jak spolu lidé přestávají mluvit o tom, co cítí, jak se spolu mají, co 

potřebují apod. Předávají si sice informace o tom, kdo vyzvedne dítě ze školky, kdo nakoupí 

a kam pojedou na dovolenou, ale tím jejich vzájemné sdílení končí. Jaké je pak jejich 

překvapení, když si jeden z partnerů najde někoho jiného. „Jak je to možné,“ říkají, „když 

jsme přece měli takový harmonický vztah?“ Absence třecích ploch totiž může, ale nemusí 

vypovídat o spokojeném soužití. Že na sebe lidé nekřičí, ještě neznamená, že se nezlobí. 
Možná jste se už setkali s pojmem pasivní agrese – své emoce nevyjádříme napřímo, ale 

držíme je v sobě. Navenek můžeme působit klidně, ale vevnitř to vře. Místo konfrontace 

mlčíme nebo si něco trousíme pod fousy. Odcházíme nebo děláme, že se nic neděje. 

Mnohdy však podobné chování přinese více nepohody než projasněný konflikt. 

 

Co nám mohou konflikty dát? 
Vzpomeňte si, jaký je vzduch po bouřce. Čerstvý, plný života a svěžesti. Dusno, které nás 

sráželo k zemi, je rázem pryč. Z listů stromů odkapává voda, čistí zbytky nánosů, které se 

nějaký čas tvořily. Cyklus obnovy je dokončen a může začít nanovo. Samozřejmě, že někdy 

se strom vyvrátí příliš silným větrem. Blesk spálí. Proces tvoření v sobě vždy nese prvky 

destrukce. Použijeme-li tuto metaforu na naše hádky, můžeme vidět jejich potenciál, ale 

i nebezpečí. Neobhajuji zde hádání se beze smyslu. Dát však bezpečný a konstruktivní 

průchod emocím, aby se prostor našeho vztahu mohl vyčistit, to je něco jiného.  

Chce to odvahu být pravdiví, stát sami za sebou. Mluvit ze srdce, bez kliček, napřímo. 

Sdělit, co, opravdu slyšíme, vidíme a cítíme. Co potřebujeme. Učíme se tak respektu nejen 

ke druhým, ale i k sobě. Oceňujeme naši odlišnost při současném hledání způsobů, jak 

spolu být i přes naše rozdíly. Nebo právě kvůli nim. 

(Zdroj: www.michalpetr.com/blog) 

V. R.■  

RODINĚ 9 



  

 

RODINĚ 10 

Zábava 

Příběh 

Ovce číslo sedmdesát dva 
 

 Jsem ovce číslo sedmdesát dva. Vím to jistě, protože to 

číslo mám barevně vyvedeno na zadku. Ovčák, aby si usnadnil 

počítání, napsal na každou ovci číslo. Také vím, že je nás sto. 

Číslo sto má ovce, která je nejvíc nafoukaná, čiší to z každé 

kudrlinky jejího kožichu. Myslím, že má číslo sto jenom proto, 

že má největší zadek. 

 Já jsem dvaasedmdesátka. Znamená to, že když se stádo 

pohybuje, nejsem mezi prvními, ale ani mezi posledními. Jsem uprostřed stáda, úplně se 

v něm ztrácím. Vlastně nejsem nikým. Využívají mě jako ty všechny ostatní. Jsem tu kvůli 

vlně, mléku a také kvůli jehňatům. Jsem zvíře. Sloužím, přináším užitek, to je všechno. 

Mám stejnou hodnotu jako ohrada u ovčína. Nikdo si mě ve skutečnosti nevšímá. 

Proto jsem se rozhodla, že zmizím. Odešla jsem v noci. Až ovčák zpozoruje, že chybím, 

budu už daleko. 

 V prvních chvílích jsem byla opilá štěstím. Poskakovala jsem mezi skalami, jedla jsem 

jen nejjemnější traviny kdy  jsem chtěla a kde jsem chtěla, pila jsem z potoků, na které jsem 

cestou narazila, odpočívala jsem ve stínu, kdy se mi zachtělo. Vlna, mléko a jehňata – 

všechno bylo moje, konečně jsem žila. Dvě noci střežily mé sny jen hvězdy. K čemu bych 

potřebovala ovčáka? 

 A tuto noc jsem ho ucítila. Cítila jsem, že tam je, jeho pach, zachytila jsem tlumený 

zvuk jeho kroků. Někde blízko je vlk. Skrčila jsem se mezi dvě skalky. Nedokázala bych 

utéct, neumím běhat. Vlčí oči svítily víc než hvězdy a mezi třpytivými zuby probleskoval          

vyplazený jazyk. 

 Ale najednou mě uchopily dvě mozolnaté ruce a vyzvedly mě z mého chatrného úto-

čiště, dvě lidské ruce, které jsem tak dobře znala. Ovčák přišel! A přišel jen kvůli mně! 

„Vrátíme se domů. Chyběla jsi mi, Dvaasedmdesátko!“  

teta Aťka■  

Zdroj: B. Ferrero Ptačí zpěv pro duši 

Pyramida 

  Spojka 

  Název písmene 

  Kus ledu  

  Druh oděvu 

  Kočár 

  Ručička hodin 

   Druh prodejny 

 



  

 

RODINĚ 11 

Telefonní záznamník babičky a dědečka 
 

Dobré jitro,  

momentálně nejsme doma. Po zaznění zvukového signálu zanechte prosím vzkaz: 

 jestliže jste jedno z našich dětí, zmáčkněte jed-

ničku a dále číslo od jedné do pěti podle pořadí, jak 

jste se nám narodili, abychom věděli, koho z vás 

máme očekávat 

 jestliže potřebujete, abychom vám hlídali vaše 

děti, zmáčkněte dvojku 

 potřebujete-li si půjčit naše auto, zmáčkněte   

trojku 

 jestliže potřebujete, abychom vám vyprali 

a vyžehlili prádlo, zmáčkněte čtyřku 

 chcete-li, aby dnes u nás spala vnoučata, zmáčkněte pětku 

 jestliže chcete, abychom vyzvedli vnoučata ze školy, pak zmáčkněte šestku 

 jestliže chcete, abychom uvařili na neděli, nebo vám nedělní oběd doručili k vám domů, 

zmáčkněte sedmičku 

 chcete-li se k nám přijít najíst, zmáčkněte osmičku 

 potřebujete-li od nás peníze, zmáčkněte devítku 

 máte-li v úmyslu pozvat nás na večeři nebo nás vzít na výlet, začněte hovořit, 

posloucháme!!!   ☺ 

Model kostela Krista Krále 
 

V rámci oslav 85. výročí posvěcení našeho kostela bude tato 

skutečnost připomenuta něčím „zapamatovatelným“. Před 

15 lety jsme si 70. výročí posvěcení kostela připomenuli  

výstavou, před 10 lety 75. výročí souborem fotografií, před 

5 lety 80. výročí čtyřmi publikacemi – biografiemi svinov-

ských farářů, a dnešní 85. výročí si připomeneme papíro-

vým modelem kostela Krista Krále. Jedná se 

o vystřihovánku  modelu kostela zmenšeného v poměru 

1 : 165 ve dvojím stupni obtížnosti. Ta bude k dispozici pro 

veřejnost právě ve dnech svinovské pouti. . 



  

 

RODINĚ 12 

HURÁ!  BALÍME NA PRÁZDNINY!  ☺ 
 

1. Kterou z následujících věcí na prázdniny určitě nepotřebujete? 

Zavírací nůž    Misálek    Kšiltovka    Ručník    Baterka    Kulich    Aktovka    Nafukovací 

matrace    Pohorky    Kolo   Lyže   Mýdlo 
 

2. Umíte si poradit s malými letními nepříjemnostmi, ošetřit drobná zranění anebo jim předejít? 

    Co patří k sobě? 

Slunce  Repelent 

Štípanec  Pití (nejlépe nesladké) 

Klíště  Legrace 

Puchýř  Opalovací krém 

Žízeň  Náplast (polštářková) 

Déšť   Tekutý pudr 

Nuda  Pláštěnka 
 

3. Znáte turistické barvy?  

Která barva a který symbol se u nás ke značení turistických cest a cyklostezek nepoužívají? 

BARVY:   modrá – růžová – žlutá – zelená – béžová – černá 

SYMBOLY:  barevný pruh – barevný čtverec – barevná hvězdička – barevná šipka – 

zelená úhlopříčka 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Řešení: nepoužívají se růžová, béžová a černá, modrá značka znamená významnější trasy, 

zelená místní trasy, žlutá krátké a spojovací trasy a navíc se používá červená, která 

vyznačuje trasy dálkové. Barevná hvězdička se nepoužívá, barevný pruh a šipka na bílém 

poli vyznačují základní směr trasy, barevný čtverec znamená začátek a konec trasy, zelenou 

úhlopříčkou na bílém poli se vyznačují naučné stezky) 
 

Krabička poslední záchrany neboli „kápezetka“  
by neměla chybět v zavazadle žádného táborníka, protože skrývá věci, které se v nouzi 

můžou hodit. Základem je plechová krabička (třeba od větrových bonbonů) či nepromokavé 

pouzdro. A co by nemělo scházet uvnitř? Kousek papíru a malá tužka, malý a větší spínací 

špendlík, jehla, různě velké knoflíky, několik sirek a škrtátko, malá svíčka, kousek provázku 

a drátku, několik hřebíků a napínáčků, drobné peníze, náplast, gumičky, kousek šicí nitě. 

Na vnitřní stranu víčka nezapomeňte napsat své jméno, adresu, popřípadě telefon a kontakt 

na rodiče a také důležité telefonní tísňové volání: 150, 155, 158, 112.  



  

 

PASTORACE 13 
Pastorační plán 

Pastorační plán na měsíce ²/2 června – červenec – srpen – ½ září 
 

Červen 

Pátek 13. června: mše sv. v 17,30, po mši sv. zakončení školního roku pro děti navště-

vující náboženství, předání vysvědčení a táborák 

Čtvrtek 19. června:  slavnost Těla a Krve Páně,  mše sv. v 17,30, po mši sv. eucharistický 

průvod; připomeneme si nedožité 90. narozeniny P. Miroslava Pilcha (*19.6.1924) 

Pátek 20., sobota 21. a neděle 22. června: svinovská pouť, viz níže 

Sobota 21. června: jáhenské svěcení Marka Večerka 9,30 v konkatedrále Panny Marie v Opavě 

Pátek 27. června: slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, mše sv. v 17,30, 

po mši sv. adorace a svátostné požehnání 

Neděle 29. června:  slavnost Petra a Pavla,  mše sv. v 8,00 a 10,00 
 

Svinovská pouť – posvěcení našeho kostela 

Pátek 20. června: mše sv. v 16,30 

 zahájení pátečního programu v 17,00, vystoupí skupiny OPERTON, Thatś All, VICTORIA 

Sobota 21. června : svinovská pouť na prostranství před kostelem (z. ÚMOb Svinov), zahá-

jení programu v 13,30, vystoupí děti ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov, dětský pěvecký sbor 

Zvonoklíček, skupina ARGEMA, kapela Loud and Roll, taneční večer s PROXIMA 

Orchestra 

Neděle 22. června: slavnost Posvěcení kostela Krista Krále ve Svinově, mše sv. v 8,00 

a 10,00, hlavní celebrant P. Miroslav Straka, vždy po mši sv. hraje dechová hudba pod 

vedením Jiřího Adamce z Polanky 

Úterý 24. června: slavnost Narození sv. Jana Křtitele, mše sv. v 17,30 za všechny ze-

mřelé farníky a svinovské spoluobčany 
 

Červenec – srpen 

Úterý 1. července: diecézní pouť dětí na horu Prašivá, podrobnosti na plakátech 

Sobota 5. července: slavnost sv. Cyrila a Metoděje mše sv. v 8,00  

V týdnu od 2. do 9. srpna farní tábor v Potštátu 

Pátek 15. srpna: slavnost Nanebevzetí Panny Marie, mše sv. v 17,30 

Neděle 17. srpna: pouť k Panně Marii na Hrabyň, 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 restaurace U Jarošů 
 

Okolní farnosti 

Sobota 5. července:  slavnost sv. Cyrila a Metoděje – pouť v Pustkovci, mše sv. v 9,00 

Středa 16. července:  svátek Panny Marie Karmelské, pouť na Slezské Ostravě 

Neděle 27. července: svátek sv. Jáchyma a Anny – pouť v Polance n/Odrou, 

mše sv. 8,30 a svátostné požehnání 14,00 
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Finanční sbírky 

Svátosti a svátostiny 

Svátost křtu – svátost manželství – pohřby (²/2 dubna – ½ června 2014) 
 

Křty: 

Marcel Križalkovič     16. 3. 

Kateřina Isabel Plocová       3. 5. 

Eliška Rotterová      24. 5. 

Martin Langer        1. 6. 
 

Svatby:   

Tomáš Kahaj a Jana, r. Fialová    24. 5. 

František Vaculík a Lucie, r. Amlerová     6. 6. 

Marek Šlampa a Hana, r. Paláčková   14. 6. 
 

Pohřby: 

Jindřiška Mušalová, r. Sysalová  22. 3. 

Ernest Bandy      24. 4. 

Josef Lička      31. 5. 

Petr Kozar        4. 6.  

Plán finančních sbírek: 
 

Neděle 22. června sbírka na opravy. 

Neděle 14. září sbírka na církevní školy. 

V měsících červenec a srpen se nebude konat žádná účelová sbírka. 

Redakce Svinovníčku  

přeje všem čtenářům požehnaný čas prázdninového volna 


