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Nejenom my, ale ani Ježíš to neměl lehké… 

Znáte to, jak se Ježíš každou chvíli kvůli něčemu hádal s farizeji. Mnozí Židé zase 

Krista nechtěli přijmout. Prostě se jim nelíbil. Tak to v životě chodí, i v tom našem. 

Ale abychom to zvládli, zkusme se na chvilku zamyslet. Nabízím vám „pravidla při-

jetí reality“. 

Je třeba přijmout skutečnost, že máme nepřátele. Lidé z toho někdy mají depre-

si, když si uvědomí, že mají nepřátele. Ale mít nepřátele je úplně normální věc. 

Každý má nepřátele, Ježíše nevyjímaje. Někdy jsme zranění z toho, že lidé o nás 

něco povídají. Ale co čekáme? Čekáme snad to, že o nás budou všichni mluvit hez-

ky? Vždyť hovořili zle o Ježíši, hovoří špatně i o papeži. Podívejme se na velké po-

stavy dějin, kolik měly nepřátel. Neexistuje člověk, který by neměl nepřátele, tak 

proč zrovna my bychom měli být výjimkou. To je realita a je třeba ji přijmout. 

Když ji přijmeme, tak budeme i lépe spát. Už nebudeme přemýšlet o tom, co o nás 

kdo zase řekl, a to je velice osvobozující.   

Budeme prožívat úspěchy, ale i neúspěchy. Do našeho života patří přece i neú-

spěchy. Ježíš uzdravil mnoho lidí, mnohé vzkřísil, sytil hladové a nakonec ho přes-

to ukřižovali. Byl to úspěch nebo neúspěch? Pochopitelně lidsky to byl neúspěch. 

Být tedy neúspěšným je také zcela normální. Proč si dnes lidé berou životy? Často 

je to proto, že se nedokázali vyrovnat s nějakým neúspěchem. Na neúspěchu se ale 

ukáže právě zralost člověka, to jak v dané chvíli dokáže reagovat. Dokonce může-

me říci, že nejsilnější lidé byli vždy ti, kteří hodně trpěli. Oni dokázali neúspěch 

použít ve svůj prospěch.   

Nebudeme se líbit všem. Každý nebude schvalovat to, co děláme. Ne všichni nás 

budou mít rádi. Neexistuje člověk, kterého by všichni milovali. Ani Ježíše neměli 

všichni rádi. Někteří dokonce říkali, že to, co dělá, pochází od zlého. Jiní ho pova-

žovali za blázna. Mnozí se nechají odradit kritikou. Ale kritika nás nesmí nikdy 

zdeptat. Přijměme tedy to, že nebudeme pro každého atraktivní, ne každému se bu-

de líbit naše povaha, způsob našeho chování. A musíme být připraveni i na to, že 

kolem nás jsou lidé, jež říkají věci, které nám nikdy neřeknou do očí. Ale taková je 

skutečnost.   

Máme své hranice. Často se proto snažíme ukázat jiní, než ve skutečnosti jsme. 

Když se ale člověk snaží zakrýt své hranice, často vypadá směšně. Jestliže se ně-

kdo chová tak, že všechno ví a nikdy nepřipustí, že by se mohl mýlit, bude to po-

chopitelně působit legračně. Ale my jsme ohraničení lidé - nejenže všechno neví-

me, ale také máme své slabosti a svá omezení. Za to se nikdo z nás nemusí stydět. 

Přijměme i tato svá omezení a skutečnost, že potřebujeme druhé a jejich dary.   

Každý z nás má svůj kříž. Je zbytečné se tomu bránit. Každý si něco neseme. Ne-

má cenu se zlobit na tento kříž, to nám nepomůže. Když ho ale přijmeme, život bu-

de přece jenom o něco snazší.  

Úspěšný nový školní a pastorační rok všem přeje 

otec Marcel Puvák 
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Ahoj Eliško. Pověz nám, co Tě přivedlo do 

naší farnosti a jak dlouho v ní působíš? 

 Do naší farnosti jsem se tak nějak naro-

dila.   
Řekni nám něco o svých nejbližších. 

 Jsem ze čtyřčlenné rodiny, kde nejhezčí 

jsem samozřejmě já, přestože to má sestra 
stále popírá. S Kájou nás vždy rodiče vycho-

vávali jako dvojčata a to nás nehorázně štva-

lo. Zato naše babičky nás stále rozmazlují.   

Nyní nám porozprávěj o svém studijním 

životě. 

 Já mám nějaký studijní život?  Ne, do 

školy už teda nějakou dobu chodím no, mo-
mentálně jsem víceméně hrdou studentkou 

Biskupského gymnázia, avšak dodnes rozdý-

chávám krutou ztrátu přímluvné podpory ot-

ce Jana, coby spirituála školy.  Ale snad mi 
to vynahradí nově dovážené obědy do naší 

skromné jídelny, na což se opravdu VELMI 

těším.   
Pověz nám něco o svých zálibách… 

 No, já jsem po pravdě lenoch,  ale 
když už něco, tak od malička hraju na housle 

a dva roky na saxofon. Jedná se však o velmi 

hlučný nástroj, a protože mého taťku dohání 

k šílenství, musím cvičit v garáži…to zase 
k nelibosti našich sousedů.  Obdivuju diva-

dlo, basketbal a moc ráda plavu, ale stejně 

jsem nejraději ve společnosti mých přátel. 
Seznam naše čtenáře se svou činností na 

faře. 

 Má činnost na faře… To bude těžké a ne 

zrovna proto, že bych byla vytížená.  Nedě-
lám skoro nic, jen sem tam je má lenost pře-

rušena nějakým tím farním táborem, kde 

jsme letos s Adélou Pražákovou vařily a 
vzhledem k žádné střevní chřipce na obzoru 

se hodnotíme pozitivně. Přes školní rok jsem 

však opět v aktivní pasivitě. To jen když mi 

má drahá sestra s andělským výrazem (ale 
ďábelským úmyslem) přikáže, abych přišla 

do páteční a nedělní scholy, musím se její 

krutovládě podřídit…   

Máš nějaké své motto? 

 To vážně ne, ale vhodné se mi zdá: 

,,Kdo nic nedělá, nic nezkazí.“   

Jaké jsou Tvé plány do budoucna? 

 Tak tedy. Vždy jsem chtěla být jahodou 

v Jogobele, potom mě lákal kočovný život 

chansonové zpěvačky, tuto představu vystří-

dala touha letět do vesmíru a objevit mimo-
zemské civilizace, i když stát se expertkou na 

všechna vydání Kačera Donalda byl můj 

dlouholetý sen také. Nakonec ale vyhovím 
přání tatínka, zůstanu doma a budu vařit, žeh-

lit a uklízet.   

Co bys závěrem popřála našim čtenářům? 

 Smysl pro humor, zdraví a všechno 
ostatní se dostaví časem.   

Eliško, děkuji Ti za neotřelý a vtipný roz-

hovor. 

Lukáš Gelnar ■ 

NA SLOVÍČKO... 4 

s Eliškou Brumovskou 

Pro toto číslo Svinovníčku jsme se rozhodli vyzpovídat jednu z méně viditelných - ale zato 

řádně slyšitelných - osob naší farnosti, členku farní scholy Elišku Brumovskou. 
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Díky za 12. tábor 

Letošní 12. ročník tábo-

ra se opět  náramně povedl. 

Tentokrát se sešlo 28 dětí, 5 
vedoucích, 3 kuchařky a jeden 

duchovní (díky otci Janovi za 

to, že byl s námi). 
  Program byl  bohatý  od 

začátku  do konce.  Hned  po 

příjezdu  děti  zjistily,  že  ve 

společenské  místnosti  stojí 
obrovská televize - větší než 

ony samy.  Nebyla vyrobena 

podle nejmodernějších technologií, byla totiž papírová z kartonu a obrazovku měla látko-
vou, aby z ní pravidelně mohly vyskakovat ty nejlepší programy TV Frýdlant. A taky se by-

lo na co koukat. Děti si mohly každý den vybrat, jestli chtějí vidět rosničku, která předpoví-

dala počasí, babku, která se nesmírně těšila na telenovelu, zprávy, ve kterých se mluvilo o 

událostech z tábora, teroristu, který uměl vyřešit jakýkoliv problém, sportovce, který učil 
děti správně se hýbat nebo dokonce havajskou tanečnici, která je učila místním tancům.  

Program byl tak zajímavý, že si děti nakonec vždy vybraly všechny programy, které si ve-

doucí připravili.  Ale abyste si nemysleli, že se děti celý tábor jen dívaly na televizi!  Kde-
pak, to jen ráno. Na večer si zase ony připravily program do televize pro nás a my si mohli 

užívat tanečních vystoupení, vtipů, hororů, sportovních soutěží, večerníčků, módních přehlí-

dek a dalších pořadů, jako například Nikdo není dokonalý. 

Celý tábor nám počasí neskutečně 
přálo - ani nezapršelo, ani se neza-

táhlo, sluníčko nás provázelo celým 

pobytem, takže jsme většinu dní trá-
vili venku v místním lese, na písči-

tém či fotbalovém hřišti, u řeky ne-

bo nejčastěji v řece. Vedoucí a ten-

tokrát i kuchařky připravily opravdu 
bohatý program, za což jim moc dě-

kujeme.  Kromě  vaření  stihly ku-

chařky i vymýšlet hry a v mezičase 

mezi  vařením a mazáním rohlíků 
přiběhly za námi do lesa, aby se zú-

častnily našich her. Zato jsme jim občas pomohli, například soutěží o nejvíce naškrábaných 

brambor, nejméně šlupek pod stolem a nejuklizenější stůl.  
Velká část programu probíhala rozdělena na mladší a starší družstva. Zatímco mladší 

družstva hledala poklad, starší družstva například vyšetřovala vraždu, ale občas jsme se 

všichni sešli ke společnému koupání nebo společným hrám. Občas nám starší děti pomohly 

vymyslet program, a tak jsme si zahráli v lese hru pašeráci, kterou vymyslely ony. Kromě 

Akce 



  

 

tradičních her se děti učily i střílet, měli jsme diskotéku a karneval, na které i ti nejmladší 
vydrželi divoce tančit až do 1 hodiny ráno, opékali jsme buřty, hráli noční hru v lese a mno-

ho dalšího.  

Tým vedoucích a kuchařek taky vlastnoručně napsal telenovelu, která se hrála každý 

den na pokračování. Všichni s napětím sledovali osudy José Manuela a Milagros a jejich za-
peklité zápletky. Každý den odvysílala TV Frýdlant jeden díl, na jehož konci všichni zkla-

maně křičeli: „Ještě! To bylo moc krátké!“ Myslím, že americké telenovely by se mohly 

hodně inspirovat tímto Frýdlantským trhákem.  
Velké poděkování patří vám všem, kteří jste nás provázeli modlitbami, jelikož tento 

tábor se obzvláště vydařil. Dále pak mládeži - vedoucím a kuchařkám, za mnoho hodin strá-

vených přípravou tábora, nácvikem telenovely a hlavně totálním nasazením během tábora. 

Je neuvěřitelné, co všechno ve svém věku na prahu dospělosti dokázali. Díky všem dětem, 
že byly hodné a aktivně se zapojovaly do programu. Díky otci Janovi, že si našel čas prožít 

ten týden s námi. Díky Katce Pražákové za nákup potravin v makru a půjčení autíčka. Díky 

Frýdlantskému pastoračnímu středisku za propůjčení nádherných prostor a díky Lukášovi 
Klezlovi, našemu tradičnímu vedoucímu, že nás navštívil i se svými dětmi. 

Díky vám všem, že jsme po dvanácté mohli prožít nezapomenutelný týden prázdnin.  

 

Petra Nejedlá ■  

Farní zájezd  

a jeho malá rekapitulace… 
Letošní farní zájezd se uskutečnil v sobotu 9. června t. r.  k našim blízkým sousedům – na 

Slovensko, a to do Rájecké Lesné a do Bojnic. O výlet byl velký zájem již po vyhlášení jeho 

konání a později tomu nasvědčoval i fakt, že jsme onu sobotu vyjeli do posledního místa pl-

ně obsazeným autobusem, který řídil pan šofér, ale i dodávkou, kterou šoféroval náš otec 
Jan (ta byla převážně obsazena dětmi). 

Vyjeli jsme po ranní mši svaté. Cestu zahájil modlitbou a požehnáním otec Marcel, 

který nás do míst zájezdu pozval, i proto, že z tohoto kraje pochází. 
Našim prvním zastavením byla Rajecká Lesná. Zde nás očekával 

místní pan farář, který nám řekl pár úvodních slov, po kterých jsme 

přešli do prostor, kde se nachází dřevěný Betlehem. Byl to nesku-

tečný zážitek pro oči, mohli jsme žasnout nad šikovností autora 
Betlehema, mistra řezbáře pana Jozefa Pekara, který na stavbu této 

evropské rarity použil lipového dřeva a který se musí těšit ze zájmu 

a úžasu návštěvníků již shůry. V blízkosti Betlehema stojí poutní 

místo Bazilika Narození Panny Marie, kde jsme se v 11 hodin zú-
častnili mše svaté, kterou vedl otec Jan s našimi ministranty. Tamní 

pan farář nám mimo jiné ve svém kázání přiblížil historii této baziliky (je to chrám, který 

byl vyhlášen za baziliku minor 7. září roku 2002 na základě zvláštního rozhodnutí Sv. Otce 
Jana Pavla II.). Varhanní doprovod této mše svaté nám zprostředkoval otec Marcel.  

Čas oběda byl ve 12 hodin – někdo využil služeb místní restaurace, někdo se nasytil 

z vlastních zásob, byli i tací, kteří se vydali na nedalekou Kalvárii, anebo i k pramenu sv. 

Františka, k místu, kde se zjevila P. Maria. 
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Po půl druhé odpoledne jsme vyjeli do města Bojnice, kde nás čekala prohlídka zám-
ku. 

Ta byla pro celé osazenstvo autobusu a dodávky zahájena v 15,40 a trvala do 17,15 

místního času. J Ujala se nás slečna průvodkyně. Z jejich úst jsme se například dozvěděli, že 

roku 1643 získal hrad rod Pálffyovců, jehož poslední majitel, hrabě Ján František Pálffy, ne-
chal přestavět Bojnický hrad na romantický zámek (v letech 1889-1910). Prohlídku jsme za-

čali v místnosti s portréty některých majitelů hradu. Navštívili jsme Zimní zahradu, ve které 

se nachází trojportrét M. Antoinetty, jejího manžela Ludvíka XVI. a bratra Maxmilána 
Habsburského (autor-vídeňský malíř Auerbach). Viděli jsme mimo jiné velký obraz Mrtvého 

Krista, kterého nesou andělé (kopie z 18. stol. podle F. Trevisaniho), Madonu s dítětem (od 

B. da Maiano), Ukřižovaného Krista a Marii Magdalénu (od G. Pesceho). Nejkrásnější míst-

ností Bojnického zámku je však Zlatý sál. Svůj název dostal podle stropu vyřezaného 
z borovicového dřeva, které je pozlaceno a uprostřed stropu je medailon s andělem, který 

drží pálffyovský erb. Postupně jsme si prošli jednotlivá poschodí a nádvoří (v počtu čtyři), 

na čtvrtém nádvoří se nachází studna hluboká 26 metrů, jejíž dno jsme spatřili  v jeskyni, 
která je součástí zámku a kterou jsme si prošli v závěru prohlídky. Do jeskyně o průměru 22 

metrů, výšky 6 metrů a dvou jezírek, jsme se dostali již za deště přes tzv. francouzský park. 

Prohlídka a informace, které jsme získali, byly vyčerpávající…. 

Odjezd byl stanoven na 17,30.  Otec Jan vyjel před námi, my, co jsme jeli autobusem, 
jsme měli menší zastávku a ke svinovskému kostelu jsme dojeli ve 21 hodin. 

Děkujeme všem!, co se podíleli na organizaci a průběhu našeho zdařilého zájezdu, 

jmenovitě otci Janovi a otci Marcelovi. 

 
S. P. (Pozn.: některé informace vypůjčeny z brožurky Zámek Bojnice) ■ 

 

Festival United 

Festival United je multižánrový křesťanský festival a jeho druhý ročník se konal ve 

Vsetíně 23. - 25. srpna. Hlavním organizátorem byl Petr Húsť a celý festival se zabýval té-
matem ,,Dotknout se neviditelného“. Téma festivalu se chtělo dotknout toho, že poznání Pá-

na Boha je velkým tajemstvím a zároveň se nám Pán Bůh přichází představit v Ježíši Kristu. 

Zajímavé na tomto festivalu je to, že se zde setkávají různé křesťanské církve a díky tomu 

se lépe poznáváme. Hlavním důvodem, kvůli kterému se zde ale všichni sjeli, byl náš Pán 
Ježíš Kristus. 

Na festival jsem dorazila ve čtvrtek odpoledne s nadšením i s obavami, jelikož jsem 

se v neděli vrátila z celostátního setkání mládeže a nebylo mi zrovna nejlíp, a tak jsem se 

obávala, že mi bude špatně. Avšak poté, co jsme dorazili a zaregistrovali se, nálada se mi o 
trochu zlepšila. Hlavní program probíhal v místním kulturním domě a oficiálně začínal 

v sedm večer. Když jsme se zde všichni sešli, bohužel jsme shledali, že od minulého roku 

ještě stále nezabudovali klimatizaci (do příštího roku ji paní starostka slíbila), takže vzduch 
byl opravdu nedýchatelný. Stáli jsme tam a vypadali jako nanuky, které se pomalu, ale jistě 

rozpouštějí. Večerní program probíhal v duchu dvou přednášek od řečníků, koncertů růz-

ných kapel (českých a slovenských) a malých pantomimických výstupů španělského mima 

Carlose Martíneze. Celý hlavní program byl završen koncertem anglické kapely Bluetree. 
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Tato kapela to tu rozjela opravdu ve velkém stylu. Při jedné písni nás dokonce zpěvák vy-
zval k tomu, ať se všichni chytneme za ruce a zvedneme je vysoko nad hlavu. Také jsme se 

společně s nimi modlili za naši zem při písni God of this city. Podle slov zpěváka tato píseň 

jednou zazněla v nočním podniku, do kterého kapelu pozvali, a tak Bluetree společně se 

svými věřícími kamarády udělali koncert, při kterém chválili Boha. Celý jejich místní kon-
cert byl úžasný a kapela hrála výtečně. 

Další den jsme měli na výběr spoustu možností. Mohli jsme chodit po koncertech či 

různých přednáškách nebo se prostě jen tak povalovat. Já jsem si zvolila přednášku gamble-
ra, který nám vyprávěl svůj životní příběh. Za dvacet let života si tento chlapík udělal dluh 

2,5 milionu a počítá s tím, že to ještě není konečná částka. Sice se mu vše nakonec podařilo 

splatit, ale vyprávěl nám, jak jsou tyto automaty zrádné a člověk si na nich velice rychle zni-

čí život. Do té doby jsem se snad nikdy nesetkala s někým, kdo by chtěl spáchat sebevraždu, 
avšak tento muž nám popisoval, jak jednou, ani neví jak, se ocitl na střeše a uvažoval, že 

skočí. Jediné, co ho od toho odradilo, byli jeho přátelé a rodina. Byla jsem vděčná za tuto 

přednášku, že se nám se vším svěřil, protože jsem si uvědomila, jak Bůh působí tam, kde je 
třeba a miluje opravdu všechny. 

Poslední den probíhal podobně jako den 

předtím. Konaly se různé koncerty a 

přednášky, ale tentokrát s jednou veli-
kou výhodou: konečně bylo pod mra-

kem. A tak se v sálu dalo již normálně 

dýchat, sedět v klidu a neovíjet se ja-

kýmkoli kusem papíru, který by přišel 
pod ruku. Festival byl zakončen společ-

nou modlitbou nás všech, kterou dopro-

vázela slovenská kapela eSPé. Večer pak 
ještě vystoupila anglická kapela Four 

Kornerz, ve které hráli čtyři černošští 

bratři, kteří pocházejí z Nigérie, ale byd-

lí v Anglii. Ti opravdu váleli, a když se 
přišlo do sálu, byl z něho jeden veliký taneční sál. Já jsem slyšela pouze jejich poslední pí-

seň, protože jsem byla na křížové cestě (probíhala pomocí videoklipů), kterou připravil otec 

Pavel Šupol. Ovšem hned když jsem přišla, ucítila jsem touhu přidat se ke všem a zpívat a 
tančit s nimi. A tak na poslední píseň, jejíž text nebyl nijak moc těžký, jsme to společně 

s kamarádkou velice rozjely. Text byl ,,Move everybody I just wanna see you dan-

ce“ (Všichni se hýbejte, chci vás vidět tancovat). Asi si taky říkáte, co v tom má být za křes-

ťanský podtext. Kapela nám vše vysvětlila. Tato píseň měla navazovat na starý Biblický pří-
běh o Davidovi, kde se na hostině tančilo a pilo když oslavovali Boha, a tak stejně jsme to 

dělali i my. 

Celý tento festival byl výborný, poznala jsem zde spoustu nových kapel jako např. již 
zmíněné Bluetree nebo Delirious, ale také spoustu českých kapel jako jsou Runaway my son 

či Almost good. Avšak nepoznala jsem pouze kapely, ale také nové lidi a hlavně, že i když 

jsme třeba trochu odlišní od protestantů, stále věříme v toho samého Boha, a proto jsme 

uvnitř v podstatě stejní. 
Jana Hlaváčová ■ 
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Něco pro osvěžení 

Tomáš Sedláček: Pivo a moje já 

 

Začíná teplé počasí, a tak i témata, o kterých se diskutuje, možná doznávají jisté lehkosti - po zna-
vení z české politiky, po dokončení voleb ve Francii a Řecku, by se možná hodilo téma lehčí, protože 

všem musí být jasné, že nás nečekají lehké časy. 

Živí…ale zbankrotovaní 
Stále znova a znova se vynořují politické hlasy, které umí léčit krizi bezbolestně, téměř bezplatně, 

které opět věří zejména v růst a zapomínají na to, že dluhy se holt platit musejí, a to nás prostě nemine. 

Co nesplatíme teď, budeme muset, i s úroky, splatit později. Jen tím riskujeme, ovšem, že později bude 

pozdě… Aby nezačala platit parafráze na Keynese, že po dlouhém období budeme sice živí, ale zato 
všichni zbankrotovaní. 

A tím se dostáváme k lehčímu tématu, které jsem na počátku slíbil, a které by právě nám, pivní-

mu národu, mohlo zvednout trošku sebevědomí. Protože se, zdá se, v Evropě rýsuje nová osa: úsporné 
národy, v čele s Německem, a národy, které by raději rostly, než šetřily. Což by asi chtěli všichni, ale ně-

kteří už vědí, že to tak donekonečna nepůjde. Nicméně politiků, kteří slibují, že právě toto umějí vyčaro-

vat, přibývá. 

No a s pokročilým jarem mne v této souvislosti nenapadá nic vhodnějšího než úvaha o víně a pi-
vu. Víno se totiž často považuje za jaksi pití vyšší úrovně, kdežto na pivo se mnohdy pohlíží spatra. Jen-

že možná je to ve skutečnosti právě naopak a víno si své postavení v pomyslné hierarchii elegance drží 

nezaslouženě. Tak zaprvé, pivo je intelektuálně mnohem náročnější na výrobu. Mohlo vzniknout až po 
tom, co lidé začali cíleně obdělávat půdu a dokázali ovládat oheň. Pivo se vaří, kdežto víno, jak známo, 

nikoli. K jeho výrobě stačí vzít hrozny, které rostou volně v přírodě a vzniklou šťávu nechat zkvasit. Ale 

aby nedošlo k mýlce! Nemyslím teď špičkové víno nebo pivo, ale jen vína a piva obecně, k výrobě obo-

jího je v dnešní době pochopitelně potřeba veliký kumšt a péče. Nicméně kdysi, zejména v teplejších pá-
sech, bylo nevyrobit víno z vinného moštu téměř nemožné. Člověk tedy nepotřeboval moc umu nebo 

intelektu k tomu, aby víno vymyslel. A nepotřeboval k tomu ani moc sofistikovanou chuť. Víno mohlo 

být a bývalo, sladké podle libosti, kdežto pivo nikoli a jakýmkoli složením z něj intuitivně lahodný nápoj 
nepřipravíte. S pivem toto udělat nelze, pivo má chuť, na kterou si člověk musí zvyknout. Někdo si 

zvykne dříve, někdo později, někdo nikdy. Ale víno, víno bude v jisté své variaci chutnat každému, kdo 

nemá odpor k alkoholu jako takovému. 

Též opít se vínem, pokud má člověk tento chtěný či nechtěný cíl, je de facto mnohem snazší než 
pivem. To je koneckonců důvod, proč je nápojem bezdomovců spíše špatné, levné víno než špatné levné 

pivo. Ze zkušenosti bezdomovců též můžeme usuzovat, že se jedná i o ekonomičtější, nebo řekněme ce-

nově efektivnější nápoj. Zkrátka, pokud se někdo chce levně dostat do trošičku jiného stavu mysli, víno 

mu poslouží mnohem lépe. A to i u nás, kde je pivo mnohdy zlověstně levnější než voda. Zkrátka i pivo, 
ke  kterému se člověk musí propracovat postupně, má také své konzervativní kouzlo, za které bychom se 

my, pivní národ, vůbec neměli stydět. 

Vzhůru do pivní sféry 
Pokud se má tedy v Evropě rozpoutat intelektuální střet, nová osa ekonomické víry, tedy „růstaři 

proti úsporářům“ nebo „utráceči proti škrtičům“, tedy mezi (v hlavní roli) vinařskou Francií a pivním 

Německem, my budeme zřejmě patřit k Německu, kdežto Řecko k Francii. Takže když nám chybí jasné 

politické vedení a ekonomickomezinárodní instituce, snad nás povede aspoň to naše pivo. Snad díky ně-
mu pochopíme, kde je to naše české Já. 

(publikováno v Hospodářských novinách 10. 5. 2012) ■ 
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 Milí čtenáři Svinovníčku, 
opět nám začalo období školního roku a mnohé z nás zavalily povinnosti…Není však třeba 

hned věšet hlavu – vždyť všechny své těžkosti, obavy, ale i radosti a očekávání můžeme 

v naději odevzdávat Pánu. Ano, uhádli jste, dalším tématem naší rubriky „Život ve víře“ je 

modlitba. 
Bůh nám dal přece jistotu, že „nikdy nejsme sami“ a „všechno můžeme s Ním…“ 

Nabízíme vám tedy inspiraci v článku otce Josefa Havelky, který se narodil r. 1958 a 

v současné době působí jako spirituál Církevního domova mládeže Petrinum v Brně. Je také 
autorem brožurky „Rozmlouvej s Bohem“. 

Vendula Rábová ■ 

 

Modlitba je něco velmi blízkého, nebo také vzdáleného, až cizího. Jak pro koho a jak 
kdy. Modlitba je něco velkého, zároveň také jednoduchého. 

Odpověď Matky Terezy 

 V jednom televizním rozhovoru byla Matka Tereza ostře napadena: 
„Vy milujete chudé, a to je dobré. Ale jak je to s bohatstvím Vatikánu a Círk-

ve?“ 

Její reakce byla typická. Podívala se přímo na redaktora a řekla: „Sire, vy 

nejste šťastný. Kdeco vás rozčílí a nikdy nemáte klid. Měl byste mít víru!“  
„Ale kde ji mám vzít?“ ptal se redaktor.  

„Měl byste se víc modlit.“ 

„To neumím.“ 

„Tak se za vás budu modlit já. Ale vy se zkuste na lidi usmát. Úsměv je jako 
dotyk. Vnáší do života něco z Boží skutečnosti.“ 

Modlitba je „barometr duchovního života“ 

 V člověku jsou tři vrstvy. Tělo, duše a duch. Každá z těchto částí má svůj charakteris-
tický život. Tělo se živí, dýchá, pohybuje. Duše myslí, chce, cítí. Charakteristickou činností 

ducha je modlitba, kterou můžeme nazvat „dýcháním ducha“. Dýcháním proniká kyslík do 

krve a roznáší se do celého těla. Tak modlitba absorbuje milost Ducha svatého a přenáší ji 

do celé naší činnosti. Duch svatý je oheň hořící v srdci. Aby oheň neuhasl, potřebuje 
vzduch. Modlitba rozdmýchává tento svatý plamen.  

 Modlitba se dá také přirovnat k vyhřívání se na slunci. Člověk se ohřeje snadno, pří-

jemně a bez námahy, zatímco by se v chladném stínu musel mnoho pohybovat a namáhat.  
Je pro život člověka něco potřebnějšího, něco přirozenějšího a normálnějšího, než modlitba?  

Člověk je pozván, aby si pro Boha udělal čas. Aby se odvrátil od viditelného a všedního. 

Svým rukám dává odpočinout od práce, aby je sepnul k modlitbě. Dává odpočinout svým 

očím, které jsou zaměstnány různými pohledy, aby viděl to nejhlubší ve věcech a v člověku. 
Celé tělo se tak obrací k Bohu. 

Moje vlastní modlitba 

 Modlitba se nemá izolovat od života, jak to někteří dělají. Nesmí být nějaká nábožen-
ská rezervace vedle našeho skutečného života. Proto je nutné zařadit modlitbu do našeho 

rytmu života, do jeho výšek i hloubek. Modlit se znamená nejprve si vděčně a s vírou všim-

nout toho, co Bůh s námi dělá. Modlitba je rozhovor o tomto jednání.  

Během svého života vidíme mnoho lidí, kteří se modlí, poznáváme jejich způsob modlitby. 
Někdy cítíme, že nám ten jejich způsob nevyhovuje a hledáme svůj osobní – originální 

vztah k Bohu. Přejeme si, aby naše modlitba byla pravdivá. 
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PRO RODINU 11 
Život ve víře 

Jak hledat svůj osobní projev modlitby  

Člověk se modlí celou bytostí, to je srdcem, rozumem i tělem. Modlit se tělem znamená nej-

prve si uvědomit, co se ve mně odehrává, co cítím, čeho si žádám a pak tuto skutečnost vy-

jádřím tělesným postojem. Například si kleknu na znamení pokory nebo zůstanu stát na zna-

mení úcty či připravenosti, pozdvihnu ruce k nebi na znamení prosby, roztáhnu ruce na zna-
mení přijetí Boha nebo lidí…. Modlitba může být výkřik srdce – jednoduchou větou vyjád-

řím to, co prožívám. Například: Pane, díky! Ježíši, pomoz! V jediném výkřiku vyjádřím vše, 

co prožívám. Tuto skutečnost můžeme vyjádřit i za pomoci biblických osob – jejich slovy. 
Tehdy modlitbu projevuji úryvkem z Bible. Tyto způsoby tvoří základ k osobní opravdové 

modlitbě. 

V modlitbě se jedná především o jedno: abychom svůj život přenesli před tvář samého Boha 

a učili se jej vidět z Božího pohledu. 
Co když mě z modlitby stále něco vyrušuje 

Tuto zkušenost mají všichni, kdo se modlí. Sotva se začneme modlit, začne se nám v mysli 

promítat velké množství jiných myšlenek, zpravidla se týkají našeho života nebo událostí 
kolem nás. Protože nemůžeme modlitbu odtrhnout od života, bude nejlépe, když tyto myš-

lenky prostě vložíme do modlitby – předložíme je Bohu. 

Nastavovat svou duši slunci 

Misionář působící na misijní stanici na Nové Guinei si všiml, že jeden muž po nedělní mši 
svaté ještě dlouho klečí v kapli. Onen muž neuměl číst; s rukama zkříženýma na prsou se 

jen díval na svatostánek. Misionář si jednou dodal odvahy a zeptal se, co tam takovou dobu 

dělá. On odpověděl: „Nastavuji svou duši slunci.“ 

Při modlitbě není rozhodující mluvit, ale naslouchat a nastavovat své srdce paprskům Boží 
lásky. 

Musím se ráno a večer modlit? 

Především u Boha se nic nemusí. Bůh nám nic nevnucuje – a už vůbec ne sám sebe… Proto 
i ranní a večerní modlitba není něco, co se musí, ale co člověk chce, nebo dokonce smí. 

Ranní čas a večerní můžeme nazvat něčím stěžejním. Proto se chce věřící člověk setkat a 

hovořit s Bohem. 

Ranní modlitba má velký význam. Jako budík probouzí naše tělo do nového dne, modlitba 
probouzí duši. Můžeme ji chápat jako „pracovní poradu“ s Bohem. Bůh mi dává nový den, 

který s vděčností přijímám. Pokud vím, co mě čeká, mohu o tom s Bohem hovořit, mohu 

jednotlivé události odevzdávat a prosit o Ducha Svatého do těchto situací. Průvodcem do 
nového dne může být úryvek z Bible, kterému dávám svým životem konkrétní podobu. 

Večerní modlitba není nic jiného než rozhovor s Bohem o všem, co bylo. Celý den se po-

dobá natáčení filmu, který se skládá z mnoha záběrů. Režisér pak nehezké záběry nechá vy-

stříhat a film sestaví jen z těch dobrých. V lidském životě odpovídají nehezkým záběrům ty 
jednotlivé situace, ve kterých bylo málo lásky nebo v nich láska úplně chyběla. Hlavním 

„střihačem“ našeho života je Bůh, který odstraní to, co mu k odstranění nabídneme. Z dob-

rých záběrů se 
pak společně s Bohem těšíme a radujeme. 

Co je duchovní rozhovor? 

Vzpomeňme si, jak přesvědčivě dokážeme mluvit o tom, co nás zajímá, co jsme na vlastní 

kůži prožili. Duchovní rozhovor pak znamená, že si vyměňujeme zkušenosti získané při na-
šem životu 

s Bohem. Není to nic složitého, měl by ho umět vést každý křesťan. 



  

 

Duchovní rozhovor obsahuje: 
myšlenky, které nás oslovily při slyšení nebo četbě Božího slova;  

radosti a těžkosti, které provázejí naše přátelství s Bohem; 

zkušenosti s modlitbou, s následováním Krista a mnohé další. 

 Duchovní rozhovor je vlastně sdílením života s Bohem. Neumí ho vést především ten, 
kdo se pohybuje pouze na povrchu. 

Co je adorace? 

 Adorace je jedním ze způsobů modlitby, při kterém se klaníme Pánu. Začíná úžasem, 
obdivem nad tím, jaký Bůh je a jak jedná. K tomu, abychom viděli, je třeba vnitřní ztišení, 

kterým vytváříme prostor pro Boha a do-

statek času.  

Adorovat neznamená nic jiného, než říkat 
Bohu: 

Ty jsi dobrý… 

Ty jsi velký… 
Ty jsi láska… 

Ty jsi milosrdenství… 

Ty jsi… 

... a být tímto „Ty jsi“ nadšen, naplněn.  
 Pramenem pro adoraci je Písmo svaté, 

ale i osobní zkušenost s Bohem. Nejčastěji 

adorujeme Ježíše (klaníme se Ježíši) v Eucharistii, dále se klaníme Kristu na kříži nebo 

Kristu, který se dává poznat ve slově… Při adoraci se Bůh dotýká našeho srdce, ze kterého 
pak pramení chvála, obdiv, klanění. Mohou zaznít i prosby, které jsou přednášeny s velkou 

vírou.  

Co dává adorace pro život? Na prvním místě je to Boží požehnání. Když nám Bůh žehná, 
rozmnožuje se a posiluje se v nás Boží život, především láska. Adorace nás otevírá Bohu a 

On v nás může plně působit. 

 

P. Josef Havelka (otištěno s laskavým svolením redakce časopisu Milujte se, 10/2009) ■ 
 

Dovolili jsme si položit některým z vás tyto otázky: 
 

1. Kdyby Vás Váš přítel (kamarád, vnuk...) požádal o radu, jak začít s modlitbou, co 

byste mu poradil/a? 

2. Co je podle Vás u modlitby skutečně důležité? 

 

Marie a Leo Žídkovi: 

Ad 1) Když se má začít, tak nejlépe ihned.  
Třeba pozdravit Pána jako přítele a poděkovat mu za to, že naslouchá a že nás to vůbec na-

padlo.  Modlitbou krátkou nebo dlouhou, kratičkou "střelnou", modlitbou různých světců 

nebo modlitbou vlastními slovy. A nenechat se odradit tím, že nám to hned nepůjde, že za-

pomeneme, že jsme roztržití nebo netrpěliví.  
Také je dobré si představit, že On je stále blízko nás a stále je k nám pozorný. Když se k 

nám takto chová nějaký člověk, obyčejně dokážeme být tu chvilku, co jsme s ním, také ta-

koví soustředění a dívat se na něho, povídat si s ním… 
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Ad 2) Pravidelnost. Vytrvalost. 
Nenechat se odradit únavou, roztržitostí, tím, že Bůh nás třeba hned nevyslyší. Často zjistí-

me až po dlouhé době, jak to bylo dobré, že nám místo splnění našich proseb dal něco lepší-

ho. Uvědomovat si, že Jemu můžeme stále všechno sdělovat, stěžovat si, prosit, děkovat, 

chválit Ho. 
Nebo aspoň mlčky na Něho patřit. Obětovat Mu svou práci, odpočinek, radost, trápení, po-

moc druhým... prostě všechno, to může být také modlitba... 

 
Petr Felzmann: 

Ad 1) Je třeba si uvědomit, že v Boží přítomnosti jsme vlastně pořád a modlitba je rozhovor. 

Takže klidně začít oslovením - Ježíši! - a už to jede. Můžeme brát Ježíše jako svého přítele a 

bavit se s ním o životě, radostech a problémech, ptát se jak by to asi udělal On, co na to říká, 
apod. Nebo myslet na Boha a zpívat v duchu nějakou písničku, např. „Hospodine, prosím 

nade mnou se smiluj" či říkat „Ježíši, synu Boží, smiluj se nade mnou hříšným". 

A takto se modlit je možné v autobuse cestou do školy/práce, večer před usnutím, při noč-
ním probuzení a kdykoliv, kdy je chvíle, člověk je relativně v klidu a sám. 

Ad 2) To teda nevím. To zní jako otázka u nějaké zkoušky ;)  

 

 
 

Smrky 

Jedna zralá smrková šiška se utrhla od větve a kutálela se dolů horskou úžlabinou. 

Odrazila se od vyčnívající skály a žuchla do odkryté vlhké prolákliny. Ze šišky 

vypadla hrst semínek, která se vymrštila z pohodlného bytečku a rozprášila se po 

zemi. 
 „Hurá,“ křičela jednohlasně semínka, „konečně je to tady! Přišla naše 

chvíle!“ Začala se s nadšením zavrtávat do půdy, ale hodně brzy poznala, že když 

je jich tolik, jsou s tím určité obtíže. 
„Posuň se, prosím tě, o kousek vedle!“ „Pozor, šťouchlo jsi mě klíčkem do oka!“ A 

tak podobně. Všechna semínka nicméně našla i s tím strkáním a tlačením svá místečka a 

mohla vyklíčit. 

Všechna, kromě jednoho. Krásné a silné semínko dalo najevo jasně své záměry: 
„Vypadáte jako tlupa hlupáků! Jste napěchovaná jedno na druhé, berete si vzájemně místo a 

půdu, vyrostou z vás malé a slaboučké rostliny. Nechci s vámi mít nic společného, jenom 

samo se budu moci stát velkým stromem. Jenom samo!“ S pomocí deště a větru se semínku 

podařilo dostat se dál od sourozenců a pak zapustilo kořeny úplně osamoceně na horském 
hřebeni. 

Přešlo několik ročních období a z onoho semínka vyrostl díky sněhu, dešti a slunci 

krásný mladý smrk. Vypínal se nad údolím, v němž se jeho sourozenci stali lesí-
kem nabízejícím stín. Jeho příjemný chládek v horku zpříjemňoval cestu lidem, 

kteří tudy procházeli, i lesním zvířátkům. 

I když problémy tu byly: 

Pohádka 



  

 

„Stůj, drž pevně větve a nerozmachuj se! Shazuješ mi jehličí! Kradeš mi slunce! 
Přestaneš mě cuchat?“ Osamocený smrk na ně vrhal povýšený a posměšný po-

hled. On měl tolik prostoru a slunce, kolik si jen přál. 

Ale jedné noci na konci srpna zmizely hvězdy i měsíc za hradbou hrozivých mra-

ků. Svištící vítr se točil a vracel se ve stále silnějších poryvech, až se nad horami 
rozpoutala ničivá bouře. Smrky v lesíku se přitiskly jeden ke druhému. Třásly se, ale vzá-

jemně se chránily a podpíraly. Když se bouře utišila, byly vyčerpané dlouhým zápasem, ale 

byly zachráněny. 
Všechny, kromě jednoho. Ze smrku, který stál osamoceně a vypínal se 

předtím nad všemi ostatními, zůstal na horském hřebeni jen rozštěpený smutný 

pahýl. 

Bůh nestvořil jen „mě“. Stvořil „nás“. 
 

Pro děti teta Aťka (Dle knížky B. Ferrera Úsměvy pro duši) ■ 

 
 

 

 

Vtip 

Paní učitelka se ptá Pepíčka:  

„Co nám můžeš povědět o vlaštov-
kách?“ 

„To jsou velice moudří ptáci – jak za-

čne škola, odletí do jižních krajin!“ 
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Zábava 

Pyramida 

  Předložka  

  citoslovce bolesti  

  mírný vánek  

  nádoba na koupání  

  ještěr  

  pták  

   hudební nástroj  

Řešení pyramidy: viz. poslední strana 

Leo Žídek ■ 
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Pastorační plán (září – říjen – listopad) 

Září 

Pátek 28. září  

 slavnost sv. Václava, mše sv. 8,00 h. 
 

Říjen 

měsíc modlitby růžence 

Každou neděli v měsíci říjnu v 9,25 společná modlitba růžence 

Středa 10. října 

 mše sv. v 7,00 za P. Pavla Jiříka (druhé výročí úmrtí) 

Čtvrtek 11. října  

 zahájení ROKU VÍRY 

Při příležitosti 50. výročí zahájení 2. vatikánského koncilu vyhlásil papež Benedikt XVI. 

od 11. října 2012 do 24. listopadu 2013 „ROK VÍRY“. Slavnostní zahájení pro naši diecézi pro-
běhne v katedrále Božského Spasitele v Moravské Ostravě v 18,00 mše sv. – hlavní celebrant 

Mons. František Lobkowicz 

Úterý 16. října 

 svátek sv. Hedviky, patronky ostravsko-opavské diecéze 

Neděle 21. října 

 misijní neděle. Naši farnost navštíví misionář P. MUDr. Jan Palacký SJ, který působil v Bolívii. 

 

Listopad 

Čtvrtek 1. listopadu 

 Slavnost Všech svatých, mše sv. v 17,30 h. 

Pátek 2. listopadu 

 Památka věrných zemřelých – „Dušičky“, mše sv. v 7,00 a 17,30 h. 

Neděle 4. listopadu 

 pobožnost za zemřelé na hřbitově v 15,00 h. 
 

Prodejní bazar knih: 

Od neděle 4.11. do pátku 23.11. se uskuteční tradiční prodejní bazar knih s náboženskou tématikou. 

Smysl tohoto prodejního bazaru spočívá v možnosti oživit četbu náboženské literatury. Výtěžek 
z tohoto bazaru je věnován na Katolické biblické dílo. 

 

Patrocinium farního kostela Krista Krále: 

Neděle 25. listopadu  
v 8,00 h. a 10,00 h. mše sv. Mši svatou v 10,00 h. hudebně doprovází chrámový sbor a orchestr 

Chorus z Oder. Při mši sv. provedou mši od Jiřího Pavlici Missa Brevis.  

V 17,00 h. zpívané nešpory a svátostné požehnání. 
Úterý 27. listopadu 

 mše sv. v 17,30 za všechny zemřelé farníky 

 

Adventní doba 

Sobota 1. prosince – pletení adventních věnců – bude upřesněno. (z. KDU-ČSL) 

Neděle 2. prosince – 1. neděle adventní – svěcení adventních věnců 



  

 

Vyučování náboženství 

Budova fary u kostela ve Svinově: 

 středa 15,30 h.     6. – 8. třída 
 pátek 15,15 h.      1. třída 

 pátek 15,15 h.      2. – 3. třída 

 pátek 15,15 h.      4. – 5. třída 
 

Koncerty duchovní hudby:  

Úterý 9. října v 18,00 h. v rámci Svatováclavského hudebního festivalu orchestr a sbor 

Enseble Inégal provede Missa Santissimae Trinitatis od J.D. Zelenky.  
(!Upozornění - mše sv. v úterý 9. října bude v kapli na faře a začne v 16,30 h!) 

 

Svátost křtu, manželství a pohřby (červen – září) 
Křty: 

Alena Kučerová      15. 7. 

Petr Rudolf Němec      15. 7. 
Jakub Václavík      18. 8. 

Karolína Macháčová       1. 9. 

Martin Skřinař          9. 9. 
 

Svatby:   

Zdeněk Brhel a Hana Kuricová   21. 7. 

Michal Václavík a Sylwia Slotwinska 21. 7. 
 

Pohřby: 

Marie Silberová, r. Kubicová    +   5. 6. 

Antonie Rykalová, r. Tomášková  + 27. 6. 

Jan Winkler      + 24. 7. 
Ladislav Brodi      + 23. 7. 

Libuše Antecká, r. Krčová   + 26. 7. 

František Mikulec     + 13. 8. 

Bronislava Cudráková, r. Juraszkova +   9. 9. 
Jiřina Sladká, r. Gelnarová   + 14. 9. 

 

Plán finančních sbírek (září - prosinec) 
Neděle 16. září      sbírka na církevní školy. 

Neděle 21. října      sbírka na misie 

Sbírka na Biblické dílo se uskuteční bazarem knih 
Neděle 9. prosince      sbírka na potřeby diecéze 

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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