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Rozhodování
Na slovíčko s Joannou Kempińskou

Stadlerovo klarinetové kvarteto ve Svinově
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Určitě si mnozí z našich farníků všimli, že při mši sv. byl kněz v „novém” ornátu.
Nejstarší si možná vzpomněli, že podobný ornát už někdy určitě viděli. Nemýlili se.
Jedná se o dva darované ornáty, které náš kostel obdržel při svém svěcení v roce 1931.
Za léta, která od té doby uplynula, se jejich podkladové hedvábí začalo rozpadat
a ornáty nutně vyžadovaly odbornou opravu. Polská firma z Chorzowa, vyrábějící
paramenta, se této práce ujala. Na vedoucí firmy Joannu Kempińskou jsme se obrátili
s několika dotazy.
techniky vyšívání a různých materiálů pro
nové, zajímavé efekty.
Jak dlouho už existuje vaše firma?
Kolik máte zaměstnanců?
Společnost založila v roce 1986 paní Honorata Gilmanová. V prvních letech šila a vyšívala ornáty sama, učila se starým technikám, navštěvovala muzea a kostely, kde studovala staré ornáty a liturgické textilie. Práce se stala její vášní. V následujících letech
se dílna postupně rozrostla, přibývali noví
zaměstnanci. Dnes firma zaměstnává šest
osob.

Čím se zabývá vaše firma?
Naše
firma
PRACOWNIA
SZAT
LITURGICZNYCH I SZTANDARÓW
vyrábí zdobená mešní roucha, štoly, šije
pluviály a vela, baldachýny, korouhve,
antipendia i oltářní plátna. Pro různé spolky
a organizace vyšíváme prapory. Naše
výrobky zdobíme ruční i strojovou výšivkou
a
aplikacemi.
Vzory
navrhujeme
individuální
kresbou
nebo
pomocí
počítačové grafiky.
Přibližte nám činnost vaší firmy.
Vytvořili jsme svůj vlastní, osobitý design.
Zákazníkům můžeme nabídnout tradiční
i moderní vzory. Za téměř 30 let podnikání
jsme vytvořili rozsáhlý katalog návrhů a neustále jej zvětšujeme. Využíváme různé

Šili jste ornát pro nějakou významnou
církevní osobu?
Naše liturgická roucha se už dostala do různých koutů světa – nejen do České republiky, také do Rakouska, Německa, Slovenska,
na Ukrajinu, do Litvy a dokonce do Austrálie. Významnou zakázkou byly soubory liturgických rouch pro chrámy ve Svaté zemi.
V roce 2005 byla našim ornátům udělena
polským primasem Jeho Eminencí Josephem Glempem medaile PRO OPERE POLITISSIMA ARTE PERFECTO. Mitru zhotovenou paní Honoratou Gilmanovou nosil
papež sv. Jan Pavel II. Vytvořili jsme paramenta pro mnoho polských biskupů. Nedávno jsme na míru ušili ornát a mitru pro biskupa ostravsko-opavského Františka Václava Lobkowicze. Mezi zákazníky je více českých kněží, kteří kupují naše výrobky po
mnoho let. Velmi oceňujeme tuto spolupráci
a jsme rádi, že se naše mešní roucha používají v českých farnostech.
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Přešívala jste dva ornáty pro naši farnost. Popište prosím, jak celá akce
probíhala.
Pro farnost v Ostravě-Svinově jsme přešívali dva ornáty. Byla to stará, krásně zdobená
roucha, jejichž podkladová tkanina už podlehla zubu času. Nádherné ruční výšivky
bylo třeba přenést na nový podklad, aby
mohly dále těšit oči věřících.
Pro nové ornáty bylo nejprve třeba udělat
střihy, nákresy a návrh nového rozložení výšivky. Pak se podle těchto návrhů jednotlivé
části výšivek sundaly ze starých ornátů
a přešily na nový podklad, doplnily se chy-
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bějící části a opravila poškozená místa. Tato
práce vyžadovala vysokou přesnost a cit při
výběru nových materiálů a nití, ale díky tomu budou ornáty znovu sloužit.
Jsme potěšeni, že jsme mohli ušít tyto kasule pro farnost ve Svinově.
Co byste přála svinovské farnosti?
Těší mne, když se kněží snaží zachránit
mistrovská díla uměleckého vyšívání.
A velmi si přeji, aby práce naší dílny napomáhala kráse a vznešenosti liturgie ve vašem kostele.
Rozhovor připravil a přeložil JL.

Akce

Stadlerovo klarinetové kvarteto ve Svinově
V neděli 12. dubna se v podvečerních hodinách v našem kostele Krista Krále představilo
Stadlerovo klarinetové kvarteto, a to i s pěvcem, basistou Martinem Gurbaĺem. Toto umělecké těleso v současnosti hraje ve složení: Aleš Pavlorek (klarinet), Svetoslav Točev
(klarinet, Es klarinet), Igor Františák (klarinet, basklarinet) a Jiří Masný (basklarinet).
Na programu byly dvě skladby od J. S. Bacha, jedna skladba od F. Farkase a T. Albinoniho a Biblické písně op. 99 od A. Dvořáka. Árie č. 65 z Matoušových pašijí od J. S. Bacha
a Biblické písně od A. Dvořáka zazněly v podání pana M. Gurbaĺa. Výborná akustika našeho kostela Krista Krále dala vyniknout profesionálním výkonům již uvedených umělců.
I tentokrát platilo, že cyklus koncertů Čtvero ročních období má repertoár pro dané roční
období pečlivě vybraný a potěší všechny návštěvníky a příznivce vážné hudby. Škoda, že
těch posluchačů bylo tentokrát málo…
Je třeba nezapomenout poděkovat našemu duchovnímu správci otci Janovi a Městskému
obvodu Svinov, který tuto akci finančně podpořil.
Výňatek z tiskopisu programu koncertu (zkráceno, upraveno):
Martin Gurbal´(pochází ze Slovenska), vystudoval zpěv na košické konzervatoři, od roku
2001 je sólistou Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě. Pravidelně hostuje
na prknech divadel českých i slovenských. Ve svém repertoáru má základní role svého oboru. K nim patří např. Mozartův Sarastro z Kouzelné flétny, Verdiho Zachariáš z Nabucca,
z českého repertoáru Smetanův Kecal z Prodané nevěsty nebo Dvořákův Vodník z Rusalky.
Právem je žádaným koncertním pěvcem, spolupracuje např. s Janáčkovou filharmonií Ostrava, s Filharomií Brno či Moravskou filharmonií Olomouc. Často koncertuje v Polsku, Maďarsku, Německu, Rakousku, Švýcarsku apod.
Stadlerovo klarinetové kvarteto vzniklo v roce 1994 z podnětu tehdejších studentů Janáčkovy konzervatoře Ostrava a Ostravské univerzity. Soubor převzal do svého názvu jméno vy-
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nikajícího klarinetisty 18. století Antona Stadlera. Během své dosavadní činnosti účinkoval
soubor na mezinárodních festivalech, např. Janáčkovy Hukvaldy, Janáčkův máj,… Má
za sebou řadu vystoupení v abonentních cyklech nejen v ČR, ale i např. v Německu, Rakousku, Polsku, Francii… Repertoár kvarteta je velmi rozsáhlý, obsahuje skladby od renesance
až po současnost včetně jazzových kompozic.
S. P. ■

Informace k farnímu táboru v Třemešné
Milí táborníci,
posílám konečné informace k farnímu táboru pro všechny přihlášené děti. Letos budeme
společně objevovat krásy pohraničí v Třemešné a doufáme, že se všichni těšíte tak jako my. 
Odjíždíme ze svinovského nádraží v sobotu 15. 8. ve 14.09 hod. Sraz si dáme před vestibulem nádraží u vodotrysku ve 13.25 hod. Vracíme se v sobotu 22. 8. ve 14.06 hod.
Zavazadla přineste, prosím, do Svinova na faru v pátek 14. 8. od 18.00 do 18.30 hod.
Hledáme ochotné rodiče, kteří by byli schopní pomoci nám s odvozem zavazadel do Třemešné v sobotu 15. 8. a také zpátky 22. 8. Pokud vlastníte dodávku a jste ochotní nám pomoct, napište, prosím. Stačí dvě auta. Maminky prosíme, zda by nám neupekly buchty
k snídani. Upečené buchty přineste, prosím, také na faru v pátek spolu se zavazadly. Pokud
máte na zahradě spoustu ovoce, které nestačíte jíst, budeme rádi i za ně.
S sebou do vlaku si vezměte jen batůžek, ve kterém budete mít láhev s pitím, kartičku
zdravotní pojišťovny a potvrzení o bezinfekčnosti. Nevozte, prosíme, žádné jídlo (např. řízky na cestu). V sobotu ať jsou děti po obědě, začínáme večeří. Poslední den končíme snídaní
a svačinou. Oběd nebude, protože ve 12.43 odjíždíme z Třemešné a do té doby musí být fara
vyklizená včetně kuchyně. Nicméně každý dostane velkou svačinu. Do krosny nebo kufru si
sbalte: dvoje botičky (do sucha i do vodičky), oblečení, pláštěnku, papuče, pokrývku hlavy,
opalovací krém, plavky, ručník, hygienické potřeby, pastelky nebo fixy a nůžky. Komu by
bylo smutno, ať si přibalí plyšáčka. Nezapomeňte spacák a karimatku.
Moc prosím rodiče, aby nedávali dětem mobilní telefony. Pokud by nastal jakýkoliv
problém, budeme volat my. Taktéž pokud byste vy cokoliv potřebovali, můžete kdykoliv volat nám. Mé telefonní číslo je 774 623 665, prosím, uložte si ho.
Rodičům, kteří ještě tábor nezaplatili, bych chtěla sdělit, že tábor je nutno zaplatit do
30. 6. Po tomto datu zrušíme veškeré rezervace a nabídneme tábor dalším zájemcům. Prosím, potvrďte co nejdříve přijetí tohoto mailu, abych věděla, že vás nemusím více kontaktovat. Děkuji, už se na vás těšíme. O. Jan, Karolína Brumovská a táborový tým.
Následující část odevzdají děti na nádraží 15. 8. 2015.
K. B. ■
Potvrzení o bezinfekčnosti:
Prohlašuji, že mé dítě: ………………………………………………… nepřišlo za poslední
týden (tj. od 8. 8. 2015) do styku s žádnou nakažlivou chorobou. Pokud by mé dítě během
pobytu onemocnělo nebo porušilo vážným způsobem táborová pravidla, přijedu si pro něj.
Zdravotní pojišťovna: ___________________ alergie a nemoci: ______________________
Kontakt na prarodiče či jiné pověřené osoby, pokud bychom se vám nemohli dovolat:
__________________________________________________________________________
Datum:___________________ Podpis rodičů: ____________________________________
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Poděkování otci Markovi
Je milou „povinností“ hodně poděkovat jáhnovi Markovi za
čas strávený s námi na faře na hodinách náboženství pro dospělé.
Jáhen Marek se nám téměř pravidelně ve 14denních intervalech věnoval a hovořil s námi nad Písmem svatým a o Pánu Bohu. Byl vždy perfektně připraven se svými vypracovanými poznámkami. Nenásilnou formou nás vedl k diskusi a zamyšlení
k daným tématům. Každému z nás, kdo jsme se těchto setkání
zúčastnili, ukázal, jak s Písmem pracovat a jak Písmu porozumět. I mírné „domácí úkoly“ v podobě četby z Písma nám
mnohdy připomenuly to, co jsme třeba i kdysi znali, ale časem
zapomněli.
Otče Marku, děkujeme Vám. Byl jste tím správným učitelem,
na kterého se nezapomíná. Za vděčné farníky náboženských
čtvrtků pro dospělé
S. P. ■

Nabídka
CD svinovské scholy
Vážení svinovští farníci, slyšte krátkou pohádku o CD a vaší svinovské scholičce.
Bylo nebylo za svinovskými mosty, obchodním centrem Karolína a ještě trochu dále jedno nahrávací studio. Toto studio s radostí přijímalo všechny zpěváky, zpěvačky i basu, ale
ne tak snadno je navracelo do jejich domovů (maminky pamatují!).
I vaše svinovská schola sebrala odvahu a vydala se na pouť do nahrávacího studia, aby
natočila CD a měla tak památku na svá zlatá léta. Bohužel, bludiště nahrávacího studia se
za námi ihned zaklaplo, mučilo naše nervy a nevydalo nás zpět do světa dřív, než jsme ze
sebe nevyplodili to nejlepší. Po několika nezdařených pokusech jsme zoufale volali po cestě
ven. Ale nahrávací studio řeklo: NE, NECHCEME PRŮMĚRNÉ VÝKONY, MUSÍTE BÝT
DOKONALÍ! A tak jsme se zapřeli, nejedli, nepili, ze spaní zpívali, až za dlouhý rok jsme
našli cestu úniku a konečně se povedlo.  Proto vězte, že vaše svinovská schola (letos již
trochu ochuzená o vysokoškoláky ) konečně dotočila již dlouho očekávané CD s písněmi,
které jsme nejraději zpívali při našich svinovských bohoslužbách a případně i jinde. Již příští týden se k nám i k vám dostanou premiérové kopie, které si budete moci poslechnout při
vaření, žehlení, práci na zahradě, ale třeba i u adorace nebo modlitby. Prostě kdekoliv budete mít chut´. 
K. B. ■

Historie
Pondělí 29. června - Slavnost sv. Petra a Pavla
SV. PETR – Šimon, bratr sv. Ondřeje, rybář, přijal od Ježíše jméno Petr, které v řečtině
znamená skála. Ježíš ho tak pojmenoval, protože se měl stát skálou, na jejímž základě bude
vybudována celá církev. I proto se stal po Kristově smrti prvním z dvanácti apoštolů. Konal
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jménem Krista zázraky až do své smrti, někdy kolem roku 64 n. l., kdy byl za Nerovy vlády
ukřižován hlavou dolů. Je uctíván jako ten, kdo má klíče od nebeského království, a jako patron církve. Bývá zobrazován s klíčem a knihou.
SV. PAVEL jako římský občan byl původně nepřítelem křesťanství a patřil k největším
pronásledovatelům křesťanů v Jeruzalémě. Na cestě do Damašku se mu zjevil Ježíš Kristus
a Pavel se obrátil na křesťanskou víru. Byl prvním misionářem církve, který šířil evangelium v Malé Asii a v Evropě. Byl souzen a sťat mečem roku 65 n. l. Svatý Pavel je vzýván na
pomoc proti hadímu uštknutí. Podle legendy ho uštkla zmije, aniž mu jakkoliv uškodila nebo ho poranila. Bývá zobrazován s mečem a s knihou.
Stolec sv. Petra
Poznámka: Proč má Petr svátek dvakrát za rok? 22. února
si církev připomíná svátek Stolce sv. Petra, prvního mezi
apoštoly a prvního římského biskupa, tedy také prvního papeže. V letech 35 - 42 byl sv. Petr biskupem v Antiochii, odkud
v roce 42 odešel do Říma. Jeho katedra – biskupský stolec – je
dodnes uchována v Římě a tvoří součást oltáře ve vatikánské
bazilice. Původní katedra, tedy stolec apoštola Petra
z vatikánské baziliky, byla na přání papeže Alexandra VII.
(1655-1667) zahrnuta do architektury oltáře v závěru baziliky
a umístěna do bronzové schrány, podpírané sochami čtyř učitelů církve – Ambrože, Augustina, Atanáše a Jana Zlatoústého
-, které zhotovil sochař Gian Lorenzo Bernini. V roce 1867, u příležitosti oslav 1800. výročí
mučednické smrti apoštolů Petra a Pavla, byla katedra na čas ze schrány vyjmuta a vystavena k veřejné úctě…
Zdroj: google.cz (sv. Petr a Pavel), zkráceno ■

První svaté přijímání
Slavnost prvního svatého přijímání a společný výlet
Pět dětí z naší farnosti se letos připravilo k prvnímu svatému přijímání. Náš jáhen Marek
vedl pečlivě přípravu v hodinách náboženství a otec Jan děti doprovázel při svátostech smíření. Děti prožily první svatou zpověď již v dubnu před Velikonocemi a svou další zpověď
v sobotu ráno před slavností. V sobotu se také rodiče a sourozenci zapojili do úklidu kostela
a poté přistupovali postupně do "čistírny". V neděli 31. května 2015 se děti krásně nastrojily,
bylo slunečné počasí, schola připravena doprovázet naše děti krásnými písničkami, otci Janovi se už pomalu vracel hlas, a tak v 10,00 mohla začít slavnostní mše sv. Pan varhaník rozezněl varhany a nejedné babičce a dědečkovi šly slzičky do očí, když viděli svá vnoučátka
Michaelku, Davida, Martina, Šimona a Ondřeje kráčet průvodem ke stolu Páně. Jáhen Marek měl k dětem moc hezké kázání o Pánu Ježíši, aby nikdy na Něho nezapomněly a přistupovaly ve svém životě rády ke svatému přijímání, s touhou, jako by to bylo pokaždé poprvé,
a tak čerpaly sílu do všech dnů svého života. Na závěr děti poděkovaly svým duchovním
vůdcům, bylo velké focení a milé pohoštění na faře.
Za týden v sobotu 6. června 2015 jsme prožili výlet s rodinami těchto dětí do nedalekých
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Branic. Je to v Polsku blízko našich hranic. V léčebně pro neurologicky a psychicky nemocné je překrásný kostel, který vybudoval společně s touto léčebnou biskup Nathan. Zde jsme prožili mši svatou,
chlapci ministrovali a děvčátka zpívala z kůru, měli
jsme i varhanici. Po mši sv. nás místní kněz provedl
vnitřními i venkovními prostorami. Bylo se na co
dívat, mají to tam opravdu krásné. Bylo poledne
a čas na oběd. Přesunuli jsme se k penzionu Šelenburk. Vybalili jsme si domácí řízečky a udělali si
piknik. Po obědě jsme putovali ke zřícenině hradu
Šelenburk, Tam si zvláště kluci přišli na své. Na zpáteční cestě jsme se bavili hrou nálety.
Další posilovací zastávka byla v restauraci Šelenburk a dále pak přes opačný kopeček jsme
se pěšky dostali k poutnímu kostelu na Cvilíně. Pomodlili jsme se a vyšli na rozhlednu. Byl
to moc krásný den, po požehnání otce Jana jsme se rozjeli do svých domovů.
Rádi bychom Vám touto cestou, milý otče Jane a milý Marku, poděkovali za všechno, co
jste pro naše děti vykonali. Markovi přejeme pevné vykročení na kněžskou cestu, hodně sil
a Boží požehnání při jeho dalším putování.
Vděční rodiče ■

Zamyšlení
Jsou ženy zbožnější než muži?
Není zapotřebí se obávat, že tato otázka nějak souvisí s dnes tak módním genderovým
hnutím, které nás vybízí, abychom v období dospívání sami rozhodli, zda chceme být mužem nebo ženou. Do takových témat se tu pouštět nebudeme. Doufám, že každý z nás je
spokojen se svou přirozenou orientací a přitom uznává odlišnosti i společné rysy a kvality
obou lidských rodů. Ale my se tady zamýšlíme nad zbožností mužů a žen.
Všichni víme, že v kostelích a na různých náboženských shromážděních a slavnostech bývá účastno více žen než mužů. Znamená to, že ženy jsou zbožnější? Jedno vysvětlení se nabízí, že se sice rodí více chlapců než děvčat, ale muži jsou zřejmě méně odolní než ženy,
takže mají nižší životní průměr. A tak zvláště mezi staršími návštěvníky převládají v kostele
ty více odolnější a statečnější protějšky mužů.
Ale také se říká, že ženy jsou od přírody citlivější, žijí emocemi a řídí se více srdcem než
muži. Ti mají k uctívání Boha a k projevům zbožnosti spíše chlapský vztah, řízený rozumem. Možná, že se i trochu stydí projevovat svou zbožnost navenek, takže to vypadá, jako
by byli méně zbožní než ženy. Také jdou později do důchodu a vykonávají různé jiné práce,
které jim zabírají čas. Možná mají i trochu méně trpělivosti pro déle trvající náboženské akce, ale když jde do tuhého, dokážou se také za víru zasadit.
Nesmíme se ovšem vymlouvat na všechno možné. Někdy by jen stačilo překonat vlastní
lenost a věnovat se poctivěji svému duchovnímu růstu. Vlažnost bývá někdy předstupněm
ztráty víry! Uvědomme si také, kolik času věnujeme někdy zcela podružným věcem!
Ostatně každý z nás se může nad svou zbožností zamyslet sám a přemýšlet o ní. Nebo mů-
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žeme říct, že ženy i muži jsou stejně zbožní, ale každý jiným způsobem?
Ať jsem žena či muž, přijmi, Pane, mou víru a zbožnost tak, jak to umím a jak Ti ji s upřímnou snahou podávám. Vím, že jako člověk nejsem dokonalý. Prosím Tě, abys mi odpustil mé
nedostatky a provázel mě svou milostí na mé klikaté cestě k Tobě. A děkuji Ti za to.
N. P. ■

RODINĚ

Život ve víře

Rozhodování je tak důležitý aspekt svobody, kterou nám Bůh daroval. Každý den se rozhodujeme – ať už v malých nebo velkých věcech – a následky potom určují směr našeho života. My křesťané máme výhodu v tom, že se můžeme opřít o Boží prozřetelnost, která je
takzvaně „nad věcí“. Můžeme hledat Boží vůli, která nám dává jistotu, že jdeme správně…
V těchto dnech budeme svědky oslavy jednoho velkého životního rozhodnutí – našeho jáhna
Marka. Proto jsme do naší rubriky zvolili právě text z knihy Fabia Ciardiho

Rozhodování
Strach se rozhodnout …
Někteří lidé s volbou životního stavu otálejí. Není to
jejich vědomé rozhodnutí, jsou jakoby ochromeni strachem, bojí se nejistoty, chybí jim naděje do budoucnosti.
Definitivní rozhodnutí o trvalém životním závazku stále
odkládají. Raději žijí ze dne na den a čekají, že se stane něco, co jim pomůže se rozhodnout. Sami se k takovému kroku ještě necítí připraveni.
Společnost jejich nejistotu a obavy z budoucnosti jen
podporuje. Jak se mám pro něco rozhodnout, když všechno
je tak provizorní, všechno jako by ztratilo svou hodnotu?
Pro co žít? Není lepší nic neplánovat a brát věci jen tak, jak
samy přicházejí? Konzumní styl života nám vnucuje takovou životní úroveň, že se zdá zhola nemožné založit rodinu. Vystačíme s penězi? A co když nenajdeme žádný byt?
Nebo práci? Svou roli hraje i strach z omylu. Je to pro mě
opravdu ta správná cesta? Je to ten správný člověk? Je to přece na celý život! Nerozhodnost
se stává chronickou. Strach ochromuje.
V takových případech je potřeba mít odvahu a důvěřovat Boží lásce. Vím, že mě Bůh
miluje – jen tak najdu odvahu k životu! Když se Otec stará o nebeské ptactvo a polní kvítí,
myslíš, že se nebude starat o tebe?
Půjdu však ještě dál: Ani víra v Boží lásku už dnes k tomu, abychom znovu skutečně
doufali, nestačí. Je třeba věřit společně. Protože jen společně můžeme pracovat na vytváření
pravdivější, lidštější a křesťanštější společnosti. Společenství je důležité proto, aby v něm
mohlo vykvést a uzrát povolání. V jednotě je všechno možné, všechno snadnější. Necítíš se
sám, nebojíš se postavit životu tváří v tvář. Ježíš slíbil, že bude přítomen uprostřed těch, kdo
jsou spojeni v jeho jménu. A je to právě on – uprostřed nás, v našem společenství – kdo nám
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může dát světlo, abychom pochopili, odvahu, abychom mohli doufat, a sílu, abychom mohli
jít za svými cíli.
Chtěl jsem, ale …
Někdo možná pocítil přání uzavřít sňatek nebo vstoupit do některé řeholní společnosti či
komunity; zdálo se mu, že ho Ježíš volá, aby jej následoval po této cestě. Něco mu v tom
však zabránilo: nemoc, starost o rodiče, péče o nemocného člověka. Touhu, kterou nosil
v srdci, nebylo možné uskutečnit. Teď už je příliš pozdě. S přibývajícími léty může přijít
frustrace, lítost, že člověk nemohl uskutečnit to, k čemu se cítil být povolán. Začne se ptát
sám sebe, jaký má jeho život smysl. Myslím, že v takové situaci je třeba dívat se na věci jinak. Nesmíme zaměňovat naše pocity a přání s tím, co od nás žádá Bůh. To, co pro nás vymyslel on, je určitě lepší než to, co si můžeme vymyslet my. Chce naše dobro víc než my
a vede nás k němu lepší cestou, než kterou bychom šli my.
Často se domníváme, že musíme vzít život do vlastních rukou a sami si naprogramovat
budoucnost. Já si myslím, že je lepší nechat to na Bohu. To neznamená, že máme být psychicky slabí, neschopní se rozhodnout, že se máme nechat manipulovat svým okolím. Uposlechnutí Boží vůle není slabost, ale odvaha! Odvaha spolehnout se na něj, věřit, že jeho
cesty jsou našimi cestami. Odvaha následovat Krista stále novým a nepředvídatelným způsobem. Odvaha vložit celý svůj život Bohu do rukou. To všechno znamená věřit evangeliu.
Abychom svůj život mohli darovat, musíme jej mít pevně v rukou. Darovat svůj život Bohu
je nejvyšším projevem svobody, rozumu a zralosti.
Tímto aktem z určitého hlediska skutečně umíráme sami sobě, ale zároveň jsme vzkříšeni k novému životu. Tak se nám odhaluje krása a novost plánu, který má Bůh s každým
z nás a který je nesčetněkrát bohatší a překvapivější než to, o čem sami sníme. Ten, kdo se
svěří do Božích rukou a ponechá vše na jeho vůli, která je výrazem jeho nekonečné lásky,
ten se plně uplatní. Vždyť stojí psáno: „...kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde;
kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej” (Mt 16, 25). Darujeme-li svůj život Bohu,
uvědomíme si, že on ví, co je pro nás nejlepší, a že umí psát rovně i na křivých linkách.
Rozhodl jsem se, ale ...
Představme si teď, že někdo zřetelně pocítil, kam je volán a skutečně se tou cestou vydal
– například uzavřel sňatek. Pak mu ale partner zemřel, nebo se s ním rozvedl. On si však
osamělost nezvolil! Může se stát, že takový člověk není schopen svou novou situaci pochopit a přijmout. ‚Měl jsem povolání k manželství,‘ říká si, ‚ale teď jsem sám, bez povolání.
Jaký má teď pro mě život smysl?‘ Jiný se rozhodl pro řeholní život, ale pak se ukázalo, že
z nějakého důvodu nebyla jeho volba správná. Také on se cítí vykolejený; nemůže pochopit,
proč ”ztratil povolání” … To, co nám připadá jako vykolejení, se může ”shůry” jevit jako
pokračování v cestě, jako její nová etapa, krok vpřed. Povolání není nějaký předmět, který
lze získat nebo ztratit; nejsou to šaty, které si oblékneme a zase svlékneme. Je to, jak jsme si
již řekli, životní dobrodružství, pouť, jejíž směr mnohdy neznáme – velice dobře jej však
zná ten, kdo nás ve své lásce vede k cíli.
Lidé, kteří ”ztratili povolání”, jsou svou situací vybízeni, aby pochopili to, co musí pochopit každý z nás: v čem tkví základní smysl společného křesťanského povolání. Co má
v našem životě skutečnou hodnotu? Být laikem, knězem, misionářem, řeholnicí? Žít na vozíku, trpět psychickou nemocí, pečovat o nepohyblivého příbuzného? Nebo spíše plnit Boží
vůli, tedy to, co naplánoval pro každého z nás? (A může to být právě jedna z těchto věcí, ta,
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kterou bychom nejméně očekávali!) Všichni máme jedno nádherné povolání: plnit to, co
od nás žádá Bůh. To je jediná, nejjistější cesta. Nepůjdu do nebe proto, že jsem kněz, nýbrž
proto, že jsem plnil Boží vůli. Nechtějme proto být jiní, než jsme, nechtějme dělat něco jiného, než děláme...
I kdyby všechno bylo nejisté, jedna jistota zůstává: To, co Bůh chce především, co se mu
nejvíce líbí, je to, že miluji, že chci být tak jako on láskou. Jeho největším přáním je, abychom
se navzájem milovali a v jednotě vytvořili rodinu Božích dětí. Na konci života nebudeme souzeni podle toho, pro jaké povolání jsme se rozhodli, ale podle toho, nakolik jsme milovali…
To, co má v našem životě skutečnou hodnotu, co přetrvává, je láska, přeměna našeho
života v dar. Všichni máme jedno povolání: smět milovat. Milovat, to je pravé křesťanské povolání, v němž se plně realizuji, protože mě činí podobným Bohu, který je Láska.
Zdroj: CIARDI, Fabio. Jít za Kristem. V. R. ■

Příběh
Legenda o dvou bratřích
Velice dávno žili nedaleko hory, které se říkalo Slunečná, protože prý její vrchol stále
zalévalo slunce, dva bratři. Ten starší byl chamtivý, skoupý a nepřející. Prý se nemohl dočkat, až jednou shrábne veškeré, byť skromné dědictví.
Když otec zemřel, rozhodl se, že mladšího, důvěřivého bratra
obelstí. Navrhl mu, že půjdou časně ráno orat. Kdo zorá víc, tomu
připadne celý otcův majetek. Ale za celý den nesmějí pozřít ani sousto jídla! Mladší poslechl. Starší bratr však nazítří vstal dříve než
mladší a dosyta se najedl, teprve pak probudil mladšího a předstíral,
že je hladový. A vyšli spolu na pole orat. Slabý hladový mladší bratr
nezmohl tolik, co nasycený starší, nestačil mu. A tak všechen majetek
sebral starší a mladšího bratra vyhnal. Nezbylo mu nic jiného než
odejít pod Slunečnou horu a živit se kácením a prodejem dříví. Tak si vydělával na živobytí.
Jednou spatřil v lese velké stračí hnízdo. Chtěl je shodit, ale vylétla straka a lidským hlasem chlapce prosila, aby její vajíčka v hnízdě ušetřil. „Dovedu tě za to k pokladům na Slunečné hoře! Vezmi si s sebou malý pytlíček a zítra, za východu slunce, sem přijď!“ Mladší
bratr poslechl.
Když nazítří po ránu se strakou vystoupili na vrchol hory, spatřil tam spousty zlata, drahokamů a peněz. I pravé perly tam byly. Nabral do pytlíčku, co se jen vešlo, poděkoval a vrátil se domů. Od té doby se mu vedlo dobře a všechno se mu dařilo. Dozvěděl se však o tom
jeho starší bratr a samou závistí nemohl spát. I on vzal hůl a odešel do hor shazovat stračí
hnízda. A zase vylétla straka a slibovala odměnu. Starší bratr však řekl: „Proč jen malý pytlíček, proč ne velký pytel? Vezmu ten největší!“ A nechal si ušít vak z velkého prostěradla.
Druhého dne vyšel se strakou na vrchol Slunečné hory. Začal cpát poklady do vaku. Nic
nedbal na straku, která ho upozorňovala, že slunce už vychází. Starší bratr byl hluchý a slepý. Jenomže vyšlo slunce a chamtivce spálilo.
Proto Číňané říkají, že slunce chudákovi neublíží, ohřeje ho a dá mu kapku svého zlata…
Nejen pro děti.
Zdroj: CIMICKÝ, Jan. Nefritový drak. Aťka ■
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Zábava

Vtipy
Andělé
Před nebeskou bránou se objeví neobyčejně potlučený muž. Svatý Petr ho přijímá a ptá se ho:
„Co se vám stalo?“
„Nevzpomínám si! Nevím, co se mi stalo, nevzpomínám si na nic! Mám úplnou ztrátu paměti!“
Svatý Petr ho pobízí: „Snažte si vzpomenout na poslední chvíle před smrtí. Někdo si vzpomene na poslední slova, která slyšel.“
Muž se soustředí a najednou říká: „Ale ano, něco si vybavuju…jel jsem se svou ženou autem a ona mi najednou povídá: „Miláčku, buď anděl… pusť mne taky jednou k volantu…“
Tchán s tchýní
Adam a Eva byli nejšťastnější pár, který žil: neměli totiž tchána ani tchýni.
Školní jídelna
V jedné katolické internátní škole čekají děti v jídelně ve frontě na večeři. Na konci výdejního pultu leží tác s velkou hromadou jablek. Řádová sestra tam položila cedulku s nápisem:
„Každý si může vzít jen jedno. Bůh vás vidí.“
Na opačné straně jídelny je na stole tác s hromadou čokoládových sušenek a u něho také
cedulka, ale napsaná dětskou rukou: „Vezměte si, kolik chcete, Bůh hlídá jablka!“
Zdroj: PEYROUS a POMPIGNOLIOVÁ. Potká jezuita františkána. ■
Poznámky z žákovské knížky
Neustále se baví a odmítá mi říci, o čem.
Jirkovi se v žákovské knížce objeví poznámka:
Váš syn nemá žádné znalosti.
Otec připíše : Proto chodí do školy.
Napovídá nepovoleným způsobem.
Zdroj: internet. NP ■

Pyramida
předložka
slovenská podřadicí spojka
čin
strom
vábit
zveřejněné oznámení
platební částka

Řešení pyramidy: viz poslední strana
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Pastorační plán (²/2 června – červenec – srpen – ½ září 2015)
ČERVEN
Svinovská pouť – slavnost Posvěcení kostela Krista Krále – 750 let obce Svinova
Pátek 19. června mše sv. v 16,30
od 18,00 program před kostelem v rámci svinovské poutě (z. ÚMOb Svinov)
Sobota 20. června svinovská pouť (z. ÚMOb Svinov),
ve 13,00 zahájení programu
Neděle 21. června slavnost Posvěcení kostela Krista Krále ve Svinově
a poděkování P. Jana Larische za 25 let kněžství
mše sv. v 8,00 a 10,00
Úterý 23. června v 17,30 za všechny zemřelé farníky a svinovské spoluobčany
Středa 24. června slavnost Narození sv. Jana Křtitele, mše sv. v 7,00
Pondělí 29. června slavnost sv. Petra a Pavla mše sv. v 17,30
Kněžské svěcení a primiční mše sv. Marka Večerka
Sobota 27. června kněžské svěcení
v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě v 9,30
Neděle 28. června primiční mše sv.
ve farním kostele sv. Kateřiny ve Štěpánkovicích ve 14,30
Neděle 5. července: slavnost sv. Cyrila a Metoděje
primiční mše sv. ve Svinově, mše sv. v 8,00 a v 10,00
ČERVENEC
Středa 1. července Diecézní pouť dětí na horu Prašivá, podrobnosti na plakátech
SRPEN
V týdnu od 15. do 22. srpna farní tábor na faře v Třemešné
V sobotu 15. srpna slavnost Nanebevzetí Panny Marie, mše sv. v 8,00
Neděle 16. srpna pouť k Panně Marii na Hrabyň, podrobné informace budou uveřejněny
po obsazení místa duchovního správce ve farnosti Hrabyně na počátku července.
ZÁŘÍ
Pátek 28. 8. + 4. 9. +11. 9. bezprostřední příprava k přijetí svátosti biřmování
mše sv. v 17,30
po mši sv. společný program pro všechny biřmovance
Neděle 13. září v 10,00 mše sv. s udělováním svátosti biřmování

Koncerty
Koncerty
Neděle 13. září v 17,00 v rámci Svatováclavského hudebního festivalu Collegium Marianum
provede: J. S. Bach – Cantata „Vergnügte ruh, beliebte seelenlust“, J. D. Zelenka – Recordare (Sepolcro Immisit Dominus pestilentiam) a Lamentatio, A. Vivaldi – Concerto „La notte“

PASTORACE

Svátosti a svátostiny

14

Svátost křtu – manželství – pohřby (²/2 dubna – ½ června 2015)
Křty
Tobiáš Lacina

3. 5.

Svatby:
V uvedeném období nebyla žádná svatba
Pohřby:
Božena Žylková, r. Kaštovská
Miloslav Šembera
Antonín Šíma
Jana Vorková, r. Mozgová
Lidmila Stonová, r. Kramplová

23. 3.
14. 4.
14. 4.
29. 4.
3. 5.

Josefa Káňová, r. Kuželová
4. 5.
Ilona Stodůlková, r. Přívarová 28. 5.
Marta Moskvová, r. Laníková 5. 6.
Jindřich Valášek
6. 6.

Kostelní sbírky
Plán finančních sbírek v měsících červen - září
Sbírka na opravy

21. 6.

Sbírky v rámci ostravsko-opavské diecéze
Sbírka na církevní školy

13. 9

Poutní prázdninové slavnosti
Poutní prázdninové slavnost v okolních farnostech
Neděle 5. července slavnost sv. Cyrila a Metoděje – pouť v Pustkovci,
mše sv. 7,30 a 9,00
Čtvrtek 16. července svátek Panny Marie Karmelské – pouť na Slezské Ostravě,
mše sv. viz rozpis v kostele
Neděle 26. července svátek sv. Jáchyma a Anny – pouť v Polance n/Odrou,
mše sv. v 8,30 a svátostné požehnání ve 14,00
Neděle 16. srpna pouť k Panně Marii na Hrabyň
Neděle 23. srpna svátek sv. Bartoloměje – pouť v Ostravě-Nové Vsi (U Hrubků),
mše sv. v 8,45
Řešení pyramidy: K, AK, AKT, AKÁT, LÁKAT, PLAKÁT, SPLÁTKA
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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