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s panem Leem Žídkem
Na slovíčko se nám tentokrát přichází představit pan Leo Žídek, svinovský farník
a pamětník minulého režimu. Často o době komunismu přednáší nejen v ostravských
školách. Svůj demokratický postoj uplatňuje i jako člen Konfederace politických vězňů.
Za knihu Psáno před popravou z roku 2005 dostal čestné uznání za literaturu faktu,
udělovanou v rámci Ceny Egona Erwina Kische.
na základě vlastního uvážení. Rodiči jsem
byl také veden k demokratickým zásadám.
Chodil jste do nějaké mládežnické
organizace?
Do roku 1945 to nebylo možné, skauting
byl zakázán. Po válce jsem se stal členem
Junáka. Skautoval jsem tedy od roku 1945,
ovšem jen do roku 1948, protože pak už zase přišli komunisté, kteří skauting zrušili.
Skautské ideály považuji i nadále za celoživotní poslání.

Pane Žídku, mohl byste říct něco o svém
dětství a rodině?
Narodil jsem se 8. 9.1932 v Dolní Lutyni u
Orlové do katolické rodiny jako nejmladší ze
tří sourozenců. Otec byl učitel na obecné
škole a maminka byla v domácnosti, jak to
bylo tehdy běžné. Až teprve později, poněvadž byla klavíristka, učila na hudební škole.
Těsně před druhou světovou válkou naši rodinu vyhnali Poláci, poté v roce 1938 Němci
a nakonec jsme se museli stěhovat v roce
1948, to už z nařízení českých komunistů.
Nakonec jsme našli zázemí v Novém Jičíně,
kde jsem pak také studoval na gymnáziu.
K jakým hodnotám vás rodiče vedli?
U nás doma se pěstovala křesťanská výchova. Takže jsem se dostal ke křesťanství jednak prostřednictvím rodičů už v dětství a
pak v pozdějším věku, když jsem dospíval,

Kdy jste se začal zajímat o politiku
a proč jste nebyl připuštěn k maturitě?
Politiku jsem začal vnímat velmi brzy.
V roce 1945 mi bylo teprve třináct let, ale
přesto jsem už viděl, co se děje u nás
v Československu. Moje osobní peripetie
s totalitní mocí začaly v roce 1951.
V průběhu studia na gymnáziu jsem odmítl
vstoupit do Československého svazu mládeže a otevřeně jsem dával najevo svůj odpor ke komunistickému režimu. Odplatou
mi bylo, že jsem nemohl maturovat. Sice
jsem měl výborný prospěch, ale špatný kádrový posudek. Do jisté míry jsem byl
i rád, věděl jsem, že tak nemohu na vysokou školu a nemusím se tak povinně učit
ten jejich marxismus-leninismus. A tak
jsem nastoupil do výroby.
Studovat jste ale chtěl…
Ano, uvažoval jsem o studiu sociologie či
jiného humanitního oboru v zahraničí.
Když jsem uslyšel ve vysílání rádia Svobodná Evropa o Středoevropské univerzitě
v německém Stuttgartu, rozhodl jsem se, že
to zkusí tam.
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Přejít hranice v době, kdy byly takřka
neprodyšné, osídlené pohraničními hlídkami a mnohdy i dráty pod napětím, to
bylo hodně odvážné. Jak jste se tam chtěl
dostat?
V té době jsem se dozvěděl o několika dalších lidech, kteří mají podobné názory jako
já a přes jednoho studenta z Prahy jsme dostali kontakt na dva lidi, kteří by nás přes
hranice dostali. Nikdo ale netušil, že ti domnělí známí jsou agenti státní bezpečnosti.
A tak se stalo, že 18. srpna 1952 jsme se sešli v Brně na schůzce, bylo nás tam víc.
Schůzka se uskutečnila v Denisových sadech, byla nenápadná, kolem chodili lidi a
vše jsme si domluvili. Když jsem pak odcházel, zastavili mne a mého společníka dva
muži – došlo mi, že předtím také okolo nás
procházeli – a oba nás zatkli.
Co následovalo?
Výslechy v Brně a Ostravě, desetiměsíční
vazba, soudní přelíčení. Za velezradu jsem
dostal osm let, byla to nižší sazba, prý
vzhledem k mému mládí, a ztratil jsem
všechna občanská práva. Hned po soudu mi
StB nabídla spolupráci a pak ještě dvakrát.
Odmítl jsem, a tak jsem byl převezen do Jáchymova na uran. Nejprve jsem fáral v oblasti Horního Slavkova a pak na Příbramsku, v neblaze proslulém táboře Vojna a Bytíz. Na svobodu jsem se dostal v roce 1960,
při prezidentské amnestii k 15. výročí konce druhé světové války.
Jak hodnotíte svou vězeňskou zkušenost
– téměř osm roků života?
Když to vezmu ze svého dnešního pohledu,
tak jsem vlastně každý desátý den svého života byl zavřený. Ale vůbec to nepovažuji
za nějakou osobní křivdu. Vnímám to jako
dobrou životní zkušenost a vlastně takovou
vysokou školu života. Poznal jsem
v kriminále hodně dobrých lidí, poznali
jsme se navzájem, poznali jsme sebe sama,

4
jací jsme a co vydržíme, co chceme.
Co následovalo po Vašem propuštění?
Po návratu do Ostravy jsem až do roku 1965
pracoval jako dlaždič, podařilo se mi složit
maturitu na večerní škole pro pracující a
oženil jsem se. Po maturitě jsem se přihlásil
do vůbec prvního kurzu programátorů v Ostravě, dokončil jsem jej, ale slibovanou práci jsem stejně nedostal. Moje politická nespolehlivost v očích komunistů mne zase
dostihla. Začal jsem pracovat u Dopravních
staveb, kde jsem byl 26 let, tedy až do odchodu do důchodu.
Jak po návratu z vězení vypadal Váš
osobní život?
Po návratu z vězení jsem se v roce 1961 seznámil prostřednictvím jednoho kamaráda a
také politického vězně s děvčetem – Marií
Frankovou. V roce 1966 jsme naši známost
uzavřeli sňatkem. Za svou paní jsem Bohu
nesmírně vděčný. Od roku 1978 bydlíme ve
Svinově. Máme tři děti. Všechny se díky
prospěchu dostaly na gymnázium i na vysokou školu. To už byla osmdesátá a devadesátá léta. Za zmínku stojí možná i to, že máme třináct vnoučat.
Angažoval jste se nějak v náboženských
aktivitách v období totality v Ostravě?
Moje paní měla od mládí blízko
k salesiánům – její bratr byl salesiánským
knězem. V šedesátých letech jsem se s nimi
seznámil blíže i já a v osmdesátých letech
jsme se oba stali oficiálně jejich spolupracovníky. Salesiánům jsme poskytovali naši
chalupu v Malenovicích a salesiáni tam jezdili s mládeží na takzvané „chaloupky“ čili
víkendové a prázdninové akce. Těmito akcemi prošly stovky mladých lidí. Ještě koncem šedesátých let jsme pořádali
v ostravském Don Bosku jednou za měsíc
přednášky pro mládež a dospělé, většinou
na témata z Bible.
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Váš život se hodně změnil po pádu komunistického režimu v roce 1989…
Ano, začal jsem se angažovat v Konfederaci
politických vězňů (KPV) nejprve v její ostravské pobočce, později celorepublikově.
V roce 2008 jsem se stal předsedou ostravské pobočky KPV. V rámci celorepublikové
KPV jsem dnes místopředsedou organizace.
V čem spočívá Vaše činnost v rámci KPV?
Především v různých pracích při vedení
konfederace, v zastupování konfederace při
jednáních, na sněmech politických stran,
kam jsme zváni. Absolvoval jsem desítky
přednášek a besed se studenty po celé republice. Organizujeme také různá setkání
bývalých politických vězňů.
Nezmáhá Vás tato intenzivní práce?
Je pravda, že jsem často několik dnů
v týdnu na různých akcích mimo domov, ale
tato činnost mě přes svou náročnost určitě
naplňuje. Říkám si, že dokud mne Pán Bůh
potřebuje, tak mě tady má a dává mi sílu.
Tak to beru. Obrovské zázemí mi také poskytuje moje paní.
S čím přicházíte do škol mezi mladé lidi?
Jak vnímáte své besedy? S jakými reakcemi se setkáváte?
Jestliže se má nějak zlo přemoci, a já komunismus a nacismus určitě za zlo považuji, tak
to nejde udělat zlem nebo násilím. Komunismus nechce ovládnout člověka jenom po
vnější stránce, ale chce zlomit i jeho duši.
A získat ji pro sebe. Nejlepší způsob, jak se
něčeho zbavit, je výchovou. A proto já vnímám besedy s mládeží jako nejlepší způsob.
Každá generace si to musí sama vyzkoušet,
musí začít znovu, ale povinností nás pamětníků a politických vězňů je, abychom mladým
sdělovali své zkušenosti s totalitami. Jestli si
z toho vezmou poučení, to už je jejich záležitost, ale i kdyby třeba jen každý desátý z toho
něco měl, tak Zaplať Pán Bůh za to.

Vy jste prožil velice pestrý a bohatý život,
i takové dost těžké zkušenosti. K čemu
jste dospěl, co je podle Vás smysl života?
Služba druhým, a i když se nedaří úplně, tak
se musím snažit sloužit. Doma, ve farnosti
či ve veřejném životě. A pokud chci poctivě
odpovědět někomu, jestli jsem křesťan, tak
nemohu říct naplno ano, ale mohu říct, že
se o to snažím.
Co Vám dávalo sílu překonat ty roky
v lágrech na Jáchymovsku a Příbramsku,
překonat odloučení od rodiny?
Myslím, že určitou houževnatost a odolnost
jsem získal výchovou a hodně mě posilovalo mé přesvědčení a víra v Boha. A ze zkušenosti vím, že když už člověk nemůže,
vydrží ještě stokrát víc.
Z knihy Mgr. Vojtěcha Vlčka „Ostrava za
ostnatými dráty“ a po doplnění Leem Žídkem zpracovala Simona Horáková
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V minulém čísle našeho obecního zpravodaje byla zveřejněna informace o existenci vystřihovánky papírového modelu našeho kostela. Za finanční podpory ÚMOb Svinov bylo při
příležitosti svinovské pouti – 85. narozenin našeho kostela vyrobeno 500 kusů této vystřihovánky. Ty byly nabídnuty široké svinovské veřejnosti, především školní mládeži.
V souvislosti s těmito 85. narozeninami kostela vyhlašuji soutěž o nejzdařileji vyhotovený model kostela Krista Krále. Soutěže se mohou z účastnit jednotlivci nebo rodinné týmy,
mohou začít pracovat hned nebo i později – kdykoliv v průběhu měsíce září, října či listopadu. Pro zařazení do soutěže je potřeba model odevzdat ve dnech 17. – 19. listopadu 2014 na
faře nebo na sekretariátu naší základní školy. Vyhotovený model kostela musí být označen
jménem a příjmením autora, popř. autorů, rokem narození a kontaktní adresou. Vyhodnocení proběhne v neděli 23. listopadu v den slavnosti Krista Krále v 15 h. v kostele Krista
Krále. Zde budou modely také vystaveny. Hodnocení bude probíhat dle věkových kategorií
a dle zvoleného stupně obtížnosti. Zdařilost vyhotovení modelu vyhodnotí komise složená
jak z odborníků, tak i laiků. Tvůrci nejzdařilejších modelů budou oceněni.
P. Jan ■

Uklízet či neuklízet?
Myslíte si, že se dá kostel uklidit v šesti lidech - ženách? Minulou sobotu jsme se přesvědčily, že to opravdu jde. Na druhou stranu vám všem rády potvrdíme, že to byla po
prázdninách pěkná fuška.
Skutečně se v naší farnosti nenajdou ženy, které by si cca jednou za měsíc nevyšetřily asi
2 hodinky svého drahocenného času v sobotním dopoledni, a přišly na ohlašovaný úklid
kostela? A věřte mi, že 2 hodiny jsou možná trochu nadsazený časový údaj, protože pokud
nás bude dost, budeme s přehledem hotové i za jednu hodinu. Tu druhou pak můžeme strávit
na kávě na faře, kam nás vždy o.Jan s jáhnem Markem zvou. A je to vskutku velmi příjemné
setkání, u kterého se mnohdy velmi nasmějeme.
Proto Vás, milé matky odrostlých dětí, čerstvé důchodkyně, aktivní pracující či jinak aktivní ženy, prosím: zkuste příště přijít na pomoc! A vám, které pravidelně či nepravidelně
docházíte uklízet kostel, mockrát děkuji! (O. Jan určitě dodává: „Ze srdce Pánbůh zaplať!“)
R.M.■

Vzkaz pro všechny účastníky zájezdu
Jak je již našim dobrým zvykem při každoročním putování na jižní Moravu, nikdy nezapomínáme na svinovské rodáky a kněze, kteří v naší farnosti v minulosti působili. I když
se v letošním roce tradiční zájezd do vinného sklepa nekoná (důvodů je několik), na otce Jana Němce jsme nezapomněli ani letos.
Když jsme na konci prázdnin projížděli s dětmi přes Huštěnovice, udělali jsme si zastávku na místním hřbitově, kde je otec Němec pochován. Jeho památku jsme uctili zapálením svíčky a modlitbou u jeho hrobu. Také jsme mu sdělili, že letos jeho hrob nebude
v obležení celého zájezdového autobusu, ale napřesrok ať nás zase všechny vyhlíží! ☺
R.M. ■
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Akce
Pojďte se s námi učit anglicky – kurzy angličtiny ve Svinově na faře
Již 8 let probíhají v naší obci výukové kurzy angličtiny. Chtěla bych touto cestou mezi
nás pozvat všechny zájemce z řad svinovských ale i přespolních občanů . Tyto kurzy jsme si
zorganizovali my sami, tj., parta svinovských občanů, kteří jsme se chtěli učit angličtině, nechtěli jsme dojíždět nikam daleko a platit vysoké sumy v nějaké jazykové vzdělávací agentuře. Vstříc nám vyšel svinovský pan farář Jan Larisch, který nám poskytl učebnu na faře.
Dále jsme si najali profesionální lektorku paní Mgr.Valérii Šmýrovou, která má dlouholeté zkušenosti s výukou anglického jazyka. V tomto školním roce probíhají tři kurzy po 60-ti
minutách, a to vždy v úterý: od 17:15 do 18:15 – úplní začátečníci, úroveň A1
od 18:15 do 19:15 – středně pokročilí, úroveň B1
od 19:15 do 20:15 – mírně pokročilí, úroveň A2.
Vyučování probíhá ve skupinách max. 10-ti osob, ve velmi přátelském duchu, v kruhu
sousedů a přátel, a často po skončení pokračujeme v „konverzaci“ v místní hospůdce. Paní
lektorka je vstřícná a klidná osoba, která se na nás nikdy nezlobí, ale všechno nám třeba
10 x vysvětlí, aniž by použila rákosku. Učebnice, ze kterých se učíme, se nazývají New English File z nakladatelství Oxford Press. Na platbu lektorce se skládáme částkou 1 600,-Kč
na osobu a půlrok. Pokud máte zájem zkusit to s námi, přijďte na ukázkovou zkušební hodinu, která je zdarma. Rádi Vás mezi sebou přivítáme. Bližší informace poskytne paní Hana
Trtílková - tel.: 605 157 950.
Hana Trtílková ■

Zamyšlení
Citáty a moudra
•

Každý člověk je samostatný svět, není do něj jiné cesty než přes most lásky. /J.W. Goethe/

•

Nevím, jaká bude Vaše budoucnost, ale co vím: vždycky budete šťastni, když budete
hledat a nacházet, jak sloužit.
/A. Schweitzer/

•

Malé činy, které člověk uskuteční, jsou lepší než velké, které plánuje. /G. Marshall/

•

Hrdinství není jenom něco mimořádného udělat, ale také něco mimořádného vydržet,
zpracovat a v dobré obrátit.
/Z. Matějíček/

•

Život není to, co chceme, ale to, co máme. A život je často i to, co nechceme. /A. Lustig/

•

Na Bohu záleží, čím máme projít. Na nás záleží, jak tím projdeme.

•

Pravdou zavřeš ústa, ale láskou otevřeš srdce.

•

Láska se nerodí z objetí, ale z obětí.

•

Pokud tě krása přírody osloví jako zázrak Boží, jsi na dobré cestě.
internet, deník MF Dnes ■

LISTÁRNA

8

O úctě k Eucharistii
„Srdcem a středem křesťanského náboženství je tajemství Nejsvětější svátosti, kterou kdysi ustanovil nejvyšší velekněz Kristus a kterou jeho služebníci v Církvi
z jeho vůle neustále obnovují.“ (Pius XII., Mediator Dei)
V samotném centru křesťanské víry stojí Slovo Otcovo, náš Pán Ježíš Kristus. On za nás zemřel na kříži,
aby nás vysvobodil, a tajemství této jeho oběti se zprostředkovává ve mši svaté skrze službu kněží. Plody této
oběti získáváme především skrze přijímání Těla Kristova
a skrze vnitřní odevzdání se do rukou Ježíšových. Pojem
Nejsvětější svátost neboli Eucharistie zachycuje tedy jak
mši svatou jako takovou, tak i chléb a víno proměněné
v Tělo a Krev Kristovu. Pro vzrůst úcty k tomuto nejvznešenějšímu daru Ježíšovu v naší farnosti je dobré připomenout si některé skutečnosti. V tomto čísle Svinovníčku se zaměřím na
mši svatou jako na celek.
Ve stručnosti si připomeňme základní vyznání křesťanů o tomto tajemství: je ustavičnou obětí Nového Zákona, zpřítomňuje Kristovu kalvarskou oběť, je památkou smrti Páně,
je slavením velikonočního tajemství Kristova, je svátostí lásky a jednoty společenství církve,
je posvátnou hostinou. Tyto základní pohledy jsou od sebe navzájem neodlučitelné. Není tedy pouhou společenskou událostí nebo snad divadlem či setkáním při stolu. Eucharistická
liturgie je největším tajemstvím křesťanské víry, a tak je třeba i k ní přistupovat.
Je úžasnou možností chodit na mši svatou vždy s předstihem (ne pouze včas), aby se
člověk mohl v modlitbě a tichu připravit na setkání s Králem Králů. Velký nešvar pozdních
příchodů na mši svatou zraňuje na prvním místě Pána a pak jeho Církev. Jestliže dokážeme
chodit včas do práce, proč nedokážeme chodit včas na bohoslužby? Napadne nás třeba otázka, jak se na mši svatou oblékat. Odpovědět můžeme snadno: oblékejme se tak, jako když se
máme setkat s velmi významnou osobou. Nikdy nevolíme výstřední či pohoršující oděv. Někdo může namítnout, že „důležité je, co je vevnitř“. Vnitřní rozpoložení je samozřejmě nejdůležitější, ale to je skryté a my jako tělesní lidé ho dáváme najevo vnějším způsobem. To
se týká především neděle, kdy stále větší počet lidí ztrácí pojetí sváteční charakteru tohoto
dne a užívá oblečení nelišící se od všedních dní. V době velkého materiálního dostatku je to
paradoxní situace.
Veškerá liturgie má dialogický charakter, při níž hovoří skrze ústa kněze Kristus
ke svým věřícím. Proto máme odpovídat a nesedět pouze se zavřenými ústy a myšlenkami na
neznámých místech. Patří totiž k naší křestní důstojnosti, že máme podíl na kněžství Kristově,
a proto máme liturgii prožívat činně a aktivně. To neznamená, že by každý měl mít nějakou
funkci, ale máme být přítomni na mši svaté soustředěně a zbožně a odpovídat a zpívat, jak
nám přísluší. Vlivem medií a městského prostředí se tolik rozmáhá pasivita, která i mezi námi
dělá tolik neplechy a my máme velkou možnost tomu zabránit. Je velká škoda, že dáváme
přednost vážné tváři než zpěvu a odpovědím v liturgii. Texty mše svaté v lidovém jazyce mají
napomoci činné účasti věřících. Zdá se, že samotný překlad liturgie do národních jazyků nestačí.
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Po skončení Eucharistické oběti je podobně jako před jejím začátkem žádoucí zůstat
alespoň několik chvil v tichém díkůčinění, které prohlubuje naší osobní zbožnost a úctu
k Nejsvětější svátosti. Jelikož mnoho lidí přijímá tuto svátost často, což je chvályhodné, musí si zachovat určitou výjimečnost této milosti tím, že za ni alespoň několik minut děkuje
svému Vykupiteli. Utíkat o překot z chrámu vyjadřuje neúctu ke Kristovu tajemství.
Na tomto místě bych také rád zmínil skutečnost, která mne osobně velmi tíží, a tou je
malá účast věřících na mších svatých a pobožnostech. Je tvrdou realitou, že v našem kostele
je v neděli prakticky několik stovek lidí a přes týden třeba jen deset. Všichni ti, kteří nechají
obětovat mši svatou za sebe nebo za někoho ze svého okolí či na jakýkoli jiný úmysl, mají
výbornou možnost se této mše svaté účastnit, zbožně jí prožívat a připravit se ni svatou zpovědí a následným svatým přijímáním. Také ostatní věřící, když nemají neodkladné povinnosti, jsou zváni, aby přišli na mši svatou i během týdne. „Komornost“ těchto mší svatých
všedních dní může být mnoha věřící blízká. Nedělní povinnost je třeba splnit, ale účastnit se
bohoslužby i přes týden je velmi doporučované. Na prvním místě se to týká osob důchodového věku, které jsou povinny se za své rodiny modlit a přinášet oběti, ale také všech ostatních, kteří mají čas a možnost přijít. Každý je srdečně zván, aby se poklonil Kristu spolu
s celou církví.
jáhen Marek ■

Příběh o Patrikovi
Hodně lidí na světě se bojí smrti. Je to zcela pochopitelné, protože nikdo z nás nemá rád
bolest a utrpení. Já ale znám jeden příběh mladého člověka, který se smrti nebál. Zemřel tak,
jak by asi nikdo z nás zemřít nechtěl, a přece odešel v klidu. Dokonce svou smrtí inspiroval
své bratry a sestry v Kristu k hlubší víře a větší důvěře v Boží vůli. Tato tragédie mladého
člověka spojila mnoho lidí do společenství v modlitbě.
Jmenoval se Patrik. Byl z rodiny, která se nedala označit za fungující. Rodiče jej zanedbávali a díky tomu nedosáhl vysokého vzdělání. A přece byl velmi moudrý v mnoha oblastech. Bůh sám si jej vedl různými cestami a formoval jej, až se z něj stala neoddělitelná součást společenství na sídlišti, kde bydlel. Měl velký hlad po poznání, hodně četl a poznával
Pána. Mnoho lidí svým životem inspiroval. Vzal si pod svá ochranná křídla menší kluky –
ministranty, o které se staral. Viděl v nich sebe, protože mnozí z nich byli z podobných rodin jako Patrik, nebo také z neúplných rodin.
Bylo krásné srpnové dopoledne, kdy se Patrik se dvěma ministranty vydali na jezírka
koupat se. Hráli si a plavali, když náhle Patrika strhnul proud vody ve vodním víru. Začal se
bránit, ale nedařilo se mu to. Házel rukama kolem sebe, až se zachytil jednoho z mladších
kluků. Kdyby ten kluk nepožádal Patrika, aby jej pustil, utonuli by oba. Když jej ale ten
kluk v panice požádal, aby ho Patrik pustil, on tak s porozuměním v očích učinil, ale pak
zmizel pod hladinou jezírka.
Nevím přesně, kdo volal záchranáře. Vím ale, že Patrik byl asi 17 minut pod vodou.
Když přijeli záchranáři, vylovili ho a začali resuscitovat. Podařilo se jim nastartovat Patrikovo srdce. I když bylo zřejmé, že to bude těžký boj, udělali vše, co bylo v jejich silách.
Převezli ho na JIP do nemocnice. Pečoval o něj celý tým lékařů a zdravotníků. Mne zastihla
tato zpráva v kostele, kde právě končila svatba jedné kamarádky. Byl to pro mě veliký šok!
Nebyla jsem připravená na to, že někdo z mých kamarádů - mých vrstevníků může zemřít.
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Kde je vůle, tam je i cesta
Všichni občas slýcháme o tom, že osvícený a vědoucí pedagog své svěřence moudře motivuje. Dokáže v nich probouzet radost z ideálů, schopnost ideály hledat, pro ideály se snažit, vyvíjet úsilí, nacházet vlastní cestu, bytostný vztah k hodnotám. Některé děti ovlivní ve
vztahu k biologii, medicíně nebo matematice či chemii, jiné v lásce k literatuře nebo umění.
Ne vždy se vyučující dozvědí, kam až sahá jejich vliv. Mnohdy bývají příjemně překvapeni
výsledky svých žáků a studentů až po letech.
Učitelka matematiky na základní škole mi vyprávěla, že po dlouhé době potkala v místní
prodejně svého bývalého žáka, který nijak výrazný zájem během výuky neprojevoval.
K jejímu překvapení začal vyprávět, jak hodně ho formovala a zásadně ovlivnila nadšením
pro svůj mezi žactvem nepříliš populární obor. Až při náhodném setkání tak s radostí zjistila, že se stal úspěšným inženýrem.
Spisovatelka dr. Lydie Romanská, která také působila jako učitelka, jednou vyvěsila na
nástěnku heslo: “Kde je vůle, tam je i cesta.“ Přemýšlivý páťák Petr byl tímto inspirativním
souvětím osloven. „Mít vůli, to je pro život zásadní!“opakoval si v duchu. Vůle je skutečně
kostrou činů, stává se svorníkem charakteru, dostává věci do pohybu.
Stefan Zweig napsal ve svém slavném životopisném románu přiléhavě o Balzacovi, že
byl „chemikem vůle“. Petr se toužil stát lékařem. Pilně se učil, protože věděl, že medicína,
jeho sen, je obtížně dostupná. Obstojí jen ti nejschopnější, kteří se nerozptylují ničím nepodstatným. Na medicínu se mu nakonec podařilo dostat. S čerstvým diplomem v kapse se vydal do Spojených států amerických, chtěl zde projít postgraduálním studiem.
Nebylo to jednoduché, musel si na školné tvrdě vydělávat. Přesto se nevzdal a nakonec
potřebné kvalifikace dosáhl. „Celý život se řídím mottem paní učitelky Romanské,“ vzpomínal generální ředitel evropské oční kliniky Lexum, MUDr. Petr Švrček, během svého setkání se spisovateli na jejich domovské půdě v Železné ulici v Praze.“Je živým důkazem toho, že nikdy není dost brzy na motivaci či ideu,“ šeptala mi s hrdostí Lydie Romanská.
Zdroj: Český zápas, týdeník CČsH, 14. 9. 2014 , Olga Nytrová ■
PS: MUDr. Petr Švrček navštěvoval ZŠ ve Svinově.

Milovati budeš...
Koho? Pána Boha a všechny lidi. Své nejbližší, ale i své nepřátele! Jak? Jako sebe samého. A milujeme se? Umíme to? Známe své chyby a slabosti a neprožíváme někdy touhu raději se nevidět?
To všechno, čím je uváděno dnešní zamyšlení, je možná velmi náročné a nesnadně realizovatelné. Milovat Pána Boha předpokládá bezvýhradnou víru. Víru v nejvýš dokonalého a
spravedlivého Tvůrce vesmíru, naší Země a všeho, co se na ní hýbe a způsobuje časté problémy. - Milovat každého člověka vyžaduje takřka heroické ctnosti a obrovskou dávku trpělivosti, tolerance, odvahy a laskavého vztahu ke všem bližním i „nebližním“. Pokusme se
nad těmito vztahy k lidem trochu zamyslet.
Moji rodiče, moje paní či manžel, moje děti, moji přátelé, možná i moji nadřízení a kolegové v zaměstnání a moji sousedé mne mají rádi. Proč bych je nemohl milovat? Vždyť bych
byl sám proti sobě! To však ještě není všechno. Jsou i jiné situace! Nastoupím do tramvaje,
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V životě jsem zažila už několik pohřbů z rodiny, kdy umírali starší lidé po chorobách, ale ne
moji vrstevníci!
Hned jsem tuto hroznou zprávu posunula lidem z našeho společenství, do kterého Patrik
patřil. Začali jsme se za něj modlit. Každý tam, kde právě byl. Skupinka lidí se jela modlit
pod okna budovy nemocnice, kde Patrik bojoval o život. Tentýž den ve večerních hodinách
se spousta přátel a známých různého věku z Patrikova okolí setkala, aby se za něj modlili.
Byli spolu několik hodin.
Potom si dokonce sepsali seznam a časový rozvrh, kdy bude kdo pokračovat v modlitbě
v jednotlivých rodinách. Právě, když přišel čas ,,mé“ hodiny modlitby, přišla mi zpráva od
Patrikovy kmotry, že si ho povolal Pán k sobě. Byla to pro mě v ten čas nejsmutnější zpráva.
Opustil nás skvělý člověk, bratr, kamarád, animátor, … . Člověk, jehož existenci někteří
často opomíjeli, někteří mu nakládali na hřbet k jeho mnohdy těžkým potížím ještě ty svoje.
Nikdy neřekl nikomu ne, když někdo o něco žádal, vždycky tady byl pro druhé. A teď najednou tady nebyl! Tu noc jsem téměř nespala. Bylo to velice náročné i proto, že na mne čekal dětský tábor, kde i Patrik býval animátorem. Celý program jsme se rozhodli věnovat jeho památce. Byl to pro mě asi nejnáročnější tábor v celém mém životě.
S Patrikovým pohřbem počkali na nás, kteří jsme sloužili dětem. Jen jsme odevzdali děti
do rukou jejich rodičů, už jsme šli k Domu smutku, abychom se s Patrikem rozloučili. Tolik
mladých brečících lidí se pohromadě jen tak nevidí. Bylo to velice smutné. Po samotném
pohřbu jsme se přesunuli do blízkého kostela, kde byla mše svatá obětovaná za Patrika.
Kostel byl plný. Domnívám se, že nebylo volného místa k sezení. Schola hrála jeho oblíbené písně, kněz kázal povzbudivé slovo pro všechny přítomné, i když měl sám slzy v očích.
Při svatém přijímání ve mně ale došlo k velkému obratu. Neumím to možná přesně popsat,
ale pokusím se.
Nepamatuji se, jaká byla první píseň. Přijala jsem Pána a snažila se modlit a přimlouvat
ve svém nitru za Patrikovu duši. Bylo mi hodně smutno. Pak schola začala zpívat a hrát Patrikovu oblíbenou píseň. Najednou jsem došla k poznání: I když je smrt pro nás lidi mnohdy
velice bolestivá, zvláště když ztratíme blízké, je to přece přechod k Pánovi, z pozemského
života do toho nebeského, z trápení do věčné radosti, ze tmy do světla. Proč bychom měli
být smutní? Proč se netěšit z toho, že někdo mně blízký je už s nebeským Otcem? V Jeho
náruči? Zvláště když to byl někdo, kdo miloval Pána celým svým srdcem, měl Ho na prvním místě ve svém životě, sloužil druhým v pokoře a často i tajně.
Jasně, nebyl bez viny. Byl to jen člověk, za jehož hříchy taky zemřel Pán Ježíš. Ale svým
životem se Patrik pokoušel kráčet ve šlépějích našeho Pána. A to mi dodávalo tu neskutečnou radost a sílu chválit Pána za to, že Patrik je už s Ním a může se těšit lásce, radosti a přítomnosti svého Pána, kterému zasvětil svůj život a za kterým v životě mířil. Byla to neuvěřitelná změna mého pohledu na smrt.
Kdybych toto poznání měla před pár lety, když mi zemřel tatínek, mohla jsem i jeho pohřeb prožít jinak. Důležité je, že jsem k tomuto poznání přišla a teď vím, že i když ztráta někoho známého nebo blízkého bolí, i tenhle pocit předčí poznání, že je ve věčné radosti u nebeského Otce. Mým velkým přáním je, abyste i vy ostatní prožili ve svém srdci toto poznání, a když si náš Pán povolá někoho z vašeho okolí, abyste mu byli vděčni za všechno, co
jste s tím člověkem prožili, a že jste ho znali, abyste se těšili, že ten zesnulý je už v nebi
s naším Otcem.
mirkab ■
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kde se skupina mladých lidí (včetně děvčat) baví nahlas vulgárně. Jdu na fotbal, kde se fanoušci mlátí hlava nehlava. Potkám večer na ulici (i mimo Stodolní) partu zcela opilých výtržníků. Při pokojném procházení kolem otevřeného okna domu někde v předměstí mi plivne nějaký výrostek z rasistických důvodů na hlavu. Půjčím někomu důvěřivě větší částku
peněz a najednou se stanu jeho největším nepřítelem. Jdu klidně po ulici a skupina mladíků
mne obere o doklady a nechá zkopaného ležet na zemi. Sexuální maniak znásilní dítě…
Jsou ale ještě hroznější případy. Našemu synovi uříznou radikální džihádisté hlavu. Představitel velkého státu naznačuje, že disponuje mocnými atomovými zbraněmi. Jiný diktátor
likviduje milióny nevinných lidí ve jménu zločinné ideologie. Další vládce vraždí nepohodlnou lidskou rasu v plynových komorách. Lživá propaganda některých účelových sdělovacích prostředků manipuluje s lidmi a šíří mezi nimi nenávist a zlobu. Šiřitelé pornografie kazí lidské duše. Asociální podnikatelé zotročují zaměstnance a uvrhují je do bídy… Ani to
samozřejmě není ještě všechno. Sami si to můžete doplnit o nespočetnou řadu lidských zločinů. A páchají je lidé, které máme milovat!?!
Někdo vyslovil pozoruhodnou myšlenku, že každý člověk je člověkem. Lenin, Hitler,
Stalin, Napoleon, Alexandr Veliký, Pol Pot, soudce Karel Vaš, vyšetřovatel Alois Grebeníček, a další a další. Ty všechny máme považovat za lidi a máme je milovat? Naší reakcí je
pouze bezradné a zoufalé mlčení? Nebo vzdorný protest?
A přece i zde se nabízí nějaké, i když obtížně proveditelné východisko. Snažíme-li se být
křesťany a vidět v každém, koho potkáme, druhého Krista, je náš přístup k tomuto problému
nadějnější. Můžeme doufat, že i dřívější zločinec může nastoupit cestu pokání. A můžeme
se za všechny modlit! Hlavně za sebe! A kdo se aspoň trochu umí modlit a odpouštět, nemůže nemilovat. Také si to myslíte?
N. P. ■

Eutanazii říkám ne, není to důstojná smrt
Je biolog a kněz v jednom. Marek Orko Vácha jako přednosta Ústavu etiky na 3. lékařské
fakultě Univerzity Karlovy řešil se studenty i případ zdravotní sestry z Rumburku, která
usmrtila pacientku. „Problém utrpení se nevyřeší tím, že je zabit trpící, ... umírající člověk je velmi zranitelný, a tak je více než jiný vystaven riziku zneužití“, argumentuje
proti eutanazii vysokoškolský pedagog, který každý víkend míří do své farnosti
v Lechovicích u Znojma.
Signatáři internetové petice chtějí požádat prezidenta Zemana o omilostnění sestry
z Rumburku. Proč si myslíte, že se přes 60 procent Čechů staví k eutanazii vstřícně?
Je tu úvaha, že buď budu umírat dlouho a v bolestech, nebo zvolím milosrdnou eutanazii.
Ale zkusme to otočit: buď umírání v hospici s laskavým personálem, nebo nemilosrdná eutanazie. Problém utrpení se totiž nevyřeší tím, že je zabit trpící. Civilizované země eutanazii
nepovolují (výjimkou jsou jen státy Beneluxu), a to z dobrých důvodů. Není to důstojná
smrt. Medicínským argumentem je fakt, že dnes už nikdo nemusí trpět dlouhotrvajícími fyzickými útrapami. Léčba bolesti je na vysoké úrovni, byť v praxi to ještě často nefunguje.
Právě hospicová péče se snaží o to, aby byla smrt důstojná a bezbolestná, tam se smrt neurychluje ani neoddaluje.
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Jenže hospic má punc místa, kam se chodí umřít.
Nemusí to tak nutně být. Bohužel se těchto lůžek nedostává, poptávka je větší než nabídka.
Asistovaná sebevražda je pro vás schůdnější než eutanazie?
Odpověď: Ne, i když je to eticky něco úplně jiného. Tam onen pomyslný knoflík zmáčkne sám pacient a lékař mu to jen připraví. Tato praxe existuje i ve čtyřech amerických státech. A pak je tu ještě Švýcarsko, kde se asistovaná sebevražda provádí mimo nemocnici.
Lékaři nabízejí svoje znalosti a prostředky - s nadsázkou řečeno - ve volném čase. A nejen
švýcarským rezidentům.
Má smysl udržovat nevyléčitelně nemocného dlouhodobě při životě, když už o to
nestojí?
Dystanazie čili zadržovaná smrt je opakem eutanazie. Ano, může nastat situace, kdy už
chce člověk odejít a my mu dáváme nové léky, abychom mu prodloužili o pár týdnů život.
Nicméně tady už nemocný může běh věcí ovlivnit, a to podle zákona o dříve vyslovených
přáních, který u nás platí od roku 2012. Každý nemocný má svaté právo, aby požádal o
ukončení stávající léčby nebo o to, aby se nezačínala léčba nová. Cítíte přece ten etický rozdíl mezi ponecháním zemřít a zabitím…
Když jsme spolu mluvili v roce 2006, vyjádřil jste naději, že smrtí život nekončí. Že
je to jen přestupní stanice a vy jste zvědavý, kam vlastně. Už víte víc?
Pořád si myslím, že smrtí nic nekončí a že to bude v nějakém módu pokračovat. Že za
celým naším vesmírným příběhem je nějaká inteligence. Jak stárnu, víc se divím a věci, co
se mi dřív zdály samozřejmé, mi už tak jasné nepřijdou. Že kvetou pampelišky na trávníku,
že venku létají motýli a ptáci.
Tu otázku dostáváte často, ale jak jde dohromady Darwinova evoluce s Biblí?
Proč by neměla? Věda se snaží rozmontovat svět na šroubky a přemýšlí, z čeho se skládá,
teologie a filozofie ho chce zas sešroubovat dohromady a ptá se, jaký to má smysl. Darwin
dokáže báječně vysvětlit, proč naše tělo vypadá, jak vypadá, ale už ne, k čemu zde jsme.
Věda se ptá „jak“, víra se ptá „proč“, jaký je smysl našeho kosmického divadla. Jsou to dvě
koleje, ne jedna, na které jedou proti sobě dva vlaky.
Vy křesťané říkáte, že víra je dar. Pokud přijmeme myšlenku, že usnadňuje život,
máte nějakou útěchu pro nás neobdarované?
Neřekl bych, že víra usnadňuje život. Pokud by měla být víra na uklidnění, mohl bych si
stejně dobře udělat bylinkový čaj. Moje zkušenost je opačná - víra vám ten život dost zkomplikuje. Rozcitliví vás, cítíte se být víc spoluodpovědná za stav světa. Víra určitě není
anestetikem proti bolestem světa, naopak.
Cítíte se spoluodpovědný za současné válečné konflikty?
Odpověď: Ano. Svým způsobem. Etika válečných konfliktů je vůbec jedna
z nejobtížnějších otázek a bylo by laciné přehazovat v tomto směru odpovědnost na Boha. Těsně po 2. světové válce vyvstala otázka, jak je možné, že byl německý národ schopen takových věcí jako Osvětim. Dnes se ptáme opačně: Existuje národ, který by něčeho
takového nebyl schopen? Vezměme jen děsivé krutosti v bývalé Jugoslávii z relativně
nedávné doby. Nicméně i křesťané vědí, že někdy musí vzít pušku a zabíjet vzdor přikázání „nezabiješ“.
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Za jakých okolností je člověk oprávněn zabít?
Odpověď: Už Tomáš Akvinský připouštěl něco jako spravedlivou válku, pokud veškerá diplomacie selhala, národ byl napaden a pokud existovala alespoň malá šance na vítězství. Když
někdo ohrožuje mou rodinu, je legitimní bránit životy mně svěřené a útočníka zastavit. Ve válce je to podobné, bráním svůj národ. Obrana je nejen právem, nýbrž povinností. Ale ne vždy
jsme si jistí, jak se věci mají. Někdy je to jasné-v konfliktu na Ukrajině jde o jednoznačnou
agresi Ruska, ale jiné války tak jednoznačné nejsou. Ani v Sýrii to není válka dobra se zlem.
Je etické radovat se ze života, když tak blízko nás o něj lidé přicházejí?
Je. Přirozeností člověka je radovat se i v takových situacích. Kdyby ne, prožili bychom
život v ustavičném pláči.
Zdroj: MF Dnes, září 2014 ■

Život ve víře
Milí čtenáři Svinovníčku, ve jménu oslav 20. výročí Mezinárodního roku rodiny si bereme v naší rubrice na pomyslný paškál téma vztahů mezi prarodiči a vnoučaty. Vždyť babičky i dědečkové mají v našich rodinách své nezastupitelné místo a často jsou to právě oni,
kteří vytvářejí pro děti (nejen v nepříliš dobře fungujících rodinách) pilíře víry i prosté lidské něžnosti. Autorkou článku je PhDr. Eva Labusová, která dříve působila jako šéfredaktorka časopisu Aperio nebo
Děti a my. V současné
době působí jako poradkyně v oblasti rodinných
vztahů a kromě publikování v odborných časopisech ji můžeme slyšet i
na Českém rozhlasu 6
v pořadu Hovory
o vztazích.

Staří, ale dobří
Poslání prarodičovství
Ti, kteří měli to štěstí zažít, do jaké míry může život dítěte obohatit milující babička
nebo děda, jistě dosvědčí, že prarodiče a vnoučata patří k sobě. Proč se vzájemně potřebují?
V čem je přínosné spojení těch, kdo jsou od sebe vzdáleni přes jednu nebo dokonce přes dvě
generace? A jak lze jejich setkávání podporovat?
Vnoučata jako koruna stáří
Poté, co si odedřeli výchovu vlastních potomků, mohou uvolněně prožívat kontakt s dětmi, bez stresů běžných pro život mladé rodiny. Pokročilý věk jim dává nadhled. Pokud se
dopracovali k lidské zralosti a moudrosti, už vědí, co má v životě cenu, a co je jen honba
za větrem. Možnost být součástí prožívání malého dítěte - pokračovatele vlastního rodu bývá tím nejcennějším, co pozdní věk přináší.
Vnoučata jsou zkrátka přirozenou radostí i dokonáním někdejšího vlastního rodičovského snažení: při vnoučatech lze prožít to, co při vlastních dětech uteklo, takže se svým způsobem hojí někdejší případné rodičovské prohřešky či viny. "Vnoučata nevychováváme, vnou-
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čata si užíváme…", říkávají, a dobře vědí, co tím myslí. Mívají konečně to, co jim jako rodičům chybělo: zkušenosti, trpělivost, odstup a čas.
Prarodičovství: Příležitost pro nové úkoly a role
Také vnoučata od prarodičů získávají něco jinak nedostupného a nenahraditelného.
Babička a děda mohou zastávat v životě dítěte i celé mladé rodiny mnohá důležitá pověření
i poslání. K nejdůležitějším patří ty následující:
Milující pečovatelé
Prarodiče bývají ideální na hlídání nebo péči o dítě, pokud rodiče z nějakého důvodu
potřebují zastoupit. Je tomu tak především proto, že prarodičům na vnoučeti obvykle skutečně záleží, takže rodiče jim mohou důvěřovat a vědí, že i v jejich nepřítomnosti bude dítě
obklopeno nepředstíraným zájmem a láskou.
Žijící dějepisci
Už jen prostřednictvím svých vzpomínek a příběhů dávají prarodiče vnoučatům nahlédnout do starých časů, do důležitých okamžiků nedávné historie i do kulturního dědictví.
A co je neméně důležité, především také do dějin vlastního rodu. Znát životní osudy předků
je pro dítě mimořádně přínosné, protože to dává pocit kořenů a identity. Zvláště pokud má
rodina své rodové bolesti či tabu (a která rodina je nemá?), prarodiče - s nadhledem, který
patří k závěrečné fázi žití - mívají schopnost to podstatné citlivě poodkrýt nebo dát podnět,
který si vnouče později samostatně rozvine, až k tomu jednou dozraje. Svým vnoučatům
jsou prarodiče nejednou konečně schopni sdělit i to, co svým dětem celý život zamlčovali.
Kromě toho dětem ukazují docela všední činnosti či věci, které rodiče už nedělají, resp. nepoužívají. Ve které moderní domácnosti se dnes bělí nebo zašívá prádlo, pečou tradiční koláče nebo připravují odvary na bolístky z léčivých bylin?
Parťáci pro hru a dovádění
V minulých dobách byla vnoučata zvyklá zachovávat od prarodičů odstup, bylo zvykem vůči starším zachovávat respekt a úctu. Dnes - i vzhledem k stále se zlepšujícímu
zdravotnímu stavu seniorů - mnozí doslova omládli. Nebojí se dovádět s vnoučaty doma
i na zahradě nebo klidně i na veřejnosti. Kolik prarodičů s vnoučaty potkáváme
na horách nebo u moře! Je to nejspíš i tím, že se sami rádi vracejí do dětského stavu mysli a po letech projevují spontánnost a hravost, které dnes tak uštvanému produktivnímu
věku zůstávají vzdáleny.
Předčítači a naslouchači
Když čtou pohádku máma nebo táta, bývají netrpěliví a už už by rádi zpět k jiné práci.
Babička a děda nespěchají. Navíc dovedou (na rozdíl od většiny rodičů) také trpělivě
naslouchat i dodat dítěti pocit, že to, co říká, je opravdu důležité. Nedávná britská studie
zkoumající vztahy mezi prarodiči a vnoučaty ukázala, že více než polovina prarodičů
má pocit, že kromě lásky a náklonnosti od nich vnoučata očekávají právě schopnost se
zájmem naslouchat, která roztěkaným přepracovaným rodičům tak často chybí.
Důvěrníci v těžkých časech
Prarodiče se pro vnouče nezřídka stávají také důležitými zpovědníky a poradci.
Pomáhají dítěti zpracovat či rozptýlit případné problémy v soužití s rodiči, sourozenci, nebo
i učiteli a kamarády. Dojde-li například ke konfliktům v rodině nebo dokonce k rozvodu, nebo trápí-li dítě třeba šikana ve škole, bývají prarodiče nejbližší podanou rukou.
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Ekonomičtí záchranáři
Kromě již zmíněné dostupnosti levné a ochotné hlídací pracovní síly (v jejímž využívání
mimochodem v České republice patříme k nejzastoupenějším v Evropě) mnozí prarodiče,
jsou-li sami ekonomicky dobře situováni, poskytují mladým rodinám finanční oporu a celkový pocit stability. Značné množství mladých rodin vděčí za své lepší bydlení nebo třeba
za auto bezúročné půjčce nebo dokonce daru od milujících prarodičů.
Zdaleka ne všude vládne idylka
Výše napsané pravděpodobně rozesmutňuje nebo rozčiluje ty čtenáře a čtenářky, pro
které kontakt s prarodiči ať už z vlastní nebo z druhé příbuzenské strany představuje spíše
než oporu zdroj stresu a trápení, nebo dokonce trauma. Nutno přiznat, že takových případů
není málo a leckde to - ať už po konfliktech nebo třeba po rozvodu - dojde tak daleko, že se
mezigenerační vztahy omezí na minimum nebo zcela umlknou.
Pokud patříte k těm, kteří nemají s vlastními rodiči nebo s rodiči svého partnera hladký
kontakt, zkuste zvážit, zda vztahy dospělých skutečně musí narušovat také vztahy mezi prarodiči a vnoučaty a zda děti nejsou o některé z výše uvedených možných přínosů kontaktu s
prarodičem zbytečně ochuzovány.
Zvláště pokud se vztahy přerušily z důvodu pouhého ochladnutí, způsobeného sebestřednou domněnkou prarodičů, že větší životní zkušenosti jim dávají mandát nevyžádaně
"radit". Ne každý prarodič bohužel umí přiznat, že doba ovlivňování a vměšování se
do života vlastnímu potomkovi s jeho dospělostí nenávratně skončila. Častým důvodem
konfliktů bývá to, že si tchýně a snacha vjedou do vlasů, protože tchýně to přehání s dobře
míněnými doporučeními, které však snacha není ochotna přijmout nebo ani slyšet. Je-li
u vás v tomto ohledu "veselo", zkuste si pravidla pro vzájemné soužití jasněji nadefinovat.
Někdy stačí uznat, že péče o nové miminko je sama o sobě vyčerpávající a znepokojující. Navíc každá další vývojová fáze přináší nové obavy a výzvy. Prarodiče mohou radami
z minulých časů a svým omezeným rozhledem v tom, co je dnes uplatňováno jako norma
(viz např. uznávaná důležitost plného kojení, spánek miminka na jednom lůžku s rodiči,
nošení dítěte v šátku, důraz na zdravou stravu apod.) mladé rodiče skutečně iritovat. Naopak
schopnost prarodičů nevměšovat se a projevit důvěru v rodičovské kompetence vlastních
dětí přináší obvykle nastolení atmosféry smíru a mezigenerační vzájemnosti.
Za sebezpytování ale často stojí i postoje mladé generace: Opravdu je třeba být vůči obtížně vnímaným projevům prarodičů tolik kritičtí? Řeč by tu mohla být i o tom, kolik mladých
vnímá výpomoc starších jako samozřejmost a nejednou jejich pomoci doslova zneužívají.
Příchod vnoučat jako jedinečná příležitost pro nový začátek
Nejde ale jen o potíže, které se vyrojily s příchodem dítěte, nýbrž i o šrámy, které soužití
třetí a druhé generace poznamenaly v dávné minulosti. Zásadní otázka vždy zní: Jak si své
mezigenerační soužití vlastně představujeme? A nabízí se možnost, jak ho zlepšit?
Ať jste rodiči poprvé, nebo už máte více dětí, pokud cítíte, že by se na vztahu s prarodiči
dalo zapracovat, zkuste vzájemnému porozumění napomoci. Pokud se podaří vztahy pročistit, získají tím všichni, nejvíce ale bezesporu ti, okolo kterých se momentálně váš život nejvíc točí a na nichž vám tolik záleží - vaše milované děti. Eva Lábusová
V. R. ■
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Motýl a květina
Kdysi dávno jeden muž požádal Boha o květinu
a motýla. Místo toho mu dal Bůh kaktus a housenku. Muž
byl smutný, nechápal, proč jeho přání nebylo vyslyšeno.
Pak si pomyslel. Aha, Bůh má prostě mnoho lidí na práci,
a tak to popletl… Rozhodl se Boha na nic neptat. Po nějakém čase si na kaktus a housenku vzpomněl a šel se na ně
podívat. Jaké bylo jeho překvapení, když trnitý a ošklivý
kaktus rozkvetl. A že nevzhledná housenka se proměnila
v nádherného motýla.
Bůh dělá vždy jen správné věci. Ví, co je pro nás
správné, i když nám se to tak nemusí jevit. Jestliže něco
chceme, ale dostaneme něco jiného…Věřme. Věřme, že
to správné se k nám dostane vždy ve správný čas. To, co
chceš, není vždy to, co potřebuješ. Pamatuj, že dnešní
trny budou zítra květy.

Zdroj: internet ■

Sklenice mléka
Jeden chudý mladík si potřeboval přivydělat, aby mohl studovat, a tak prodával chodcům
na ulici nebo po domech papírové kapesníky a další drobné předměty malé ceny. Klepal na
dveře a nabízel své zboží. Jednou byl hrozně hladový, ale zjistil, že má v peněžence jen pár
drobných mincí. Rozhodl se, že poprosí v dalším domě o něco k jídlu.
Zaklepal na dveře, ale když mu přišla otevřít půvabná dívka s velkýma zelenýma očima,
ztratil odvahu. A tak místo o jídlo poprosil o sklenici vody. Dívka poznala, že je hladový a
přinesla mu velkou sklenici mléka. Mladík jí vřele poděkoval a pak se zeptal: „Kolik jsem
dlužný?“ „Nedlužíte mi nic,“ odpověděla dívka, „maminka říká, že za laskavost se neplatí.“
Chlapec opakoval: „Tak tedy mockrát děkuji, z celého srdce děkuji.“ Když onen chudý mladík, Howard Kelly, opustil tento dům, pocítil, že je mu lépe nejen na těle, ale i na duši, a také jeho důvěra v Boha a v lidi hodně vzrostla. Málem se už předtím rozhodl, že všechno
vzdá a smíří se s tím, že přestane studovat, ale to, co se mu právě přihodilo, mu dodalo sílu
a podpořilo jeho vůli pokračovat a nepodlehnout v boji se životem.
Po mnoha letech tatáž dívka, už však dospělá, těžce onemocněla. Místní lékaři si nevěděli rady, a proto ji poslali do nemocnice do velkého města. Tamější specialisté by snad mohli
její neobvyklou nemoc léčit. Jedním z odborníků, kteří byli pozváni na konzultaci, byl profesor Howard Kelly, proslulý odborník v lékařském oboru, kam spadalo ono vzácné onemocnění.
Když profesor uslyšel jméno města, z něhož paní pocházela, v jeho očích zasvitla zvláštní
jiskra. Přijel ihned do nemocnice a nechal si ukázat pokoj nemocné. Poznal ji okamžitě – nejen
podle jejich zelených očí. Hned potom zamířil do místnosti, kde se konala porada, na níž se
rozhodovalo, co je potřeba udělat k záchraně ženina života. Od té chvíle, jak jen to bylo možné, věnoval veškerý svůj čas tomuto případu. Po dlouhém a neúnavném boji byla bitva vyhrána. Profesor Kelly pak volal do kanceláře nemocnice, aby účet, který pro pacientku vystaví za
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léčení, poslali jemu. Když si ho prohlédl, napsal do jednoho rohu několik slov. Účet potom odnesli pacientce. Žena
zaváhala, než na něj pohlédla. Byla si jista, že sumu, zcela
určitě vysokou, bude muset splácet po celý zbytek života.
Nakonec se na účet opatrně po očku podívala a její pozornost hned zaujala slova napsaná rukou na okraji:
„Všechno zaplaceno sklenicí mléka.“ A pod tím byl podpis: doktor Howard Kelly.
A kdo by napojil třebas jen číší studené vody jednoho z těchto nepatrných, protože je to
učedník, amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu.“ (Mt 10,42)
Zdroj: Úsměv pro duši, Bruno Ferrero Aťka ■

Zábava

Vtip
Stojí biolog, fyzik a matematik před barákem, do něhož vstoupí dva lidé. Za chvilku vyjdou ven tři. Biolog to komentuje: „ To je jasný, rozmnožili se.“ Fyzik odporuje: „ Kdepak,
to je chyba v měření.“ A matematik diskusi uzavírá: Ne ne, vážení kolegové, teď tam vejde
ještě jeden a nebude tam nikdo.“ ☺

Pyramida
předložka
předložka
vrchol
postavení
nosná konstrukce
rostlinný kryt
rozloha

Řešení pyramidy: viz. poslední strana

Leo Žídek ■

PASTORACE
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Září
Neděle 28. září – slavnost svatého Václava, hlavního patrona českého národa, mše sv.
v 8,00 a 10,00
Náboženství pro dospělé se bude konat 1x/14 dní na faře v 18,30 v těchto termínech:
18. 9. 2. 10. 16. 10. 30. 10. 13. 11. 27. 11. 11. 12.
Říjen
Měsíc modlitby růžence. Každou neděli v měsíci říjnu v 9,25 společná modlitba růžence
(výjimka může nastat v neděli 20. října, kdy bude v rámci misijní neděle speciální program)
Sobota 4. října pouť děkanátu Ostrava k Panně Marii do Frýdku, Program 16,00 modlitba
růžence, 17,00 adorace, 18,00 mše sv.
Pátek 10. října – 5. výročí smrti o. Pavla Jiříka, viz neděle 12. října
Sobota 11. října ministrantská pouť, podrobné informace pro ministranty v sakristii
Neděle 12. října putování ke hrobu o. Pavla Jiříka. Odjezd autobusu od kostela ve Svinově
v 14,15. V kostele v Lubině v 15,00 společná modlitba křížové cesty a následně na hřbitově modlitba u hrobu P. Pavla Jiříka
Čtvrtek 16. října – svátek sv. Hedviky, patronky ostravsko-opavské diecéze,
mše sv. v 17,30
Neděle 19. října – misijní neděle
Listopad
Sobota 1. listopadu Slavnost Všech svatých, mše sv. v 8,00
Neděle 2. listopadu Památka věrných zemřelých – „Dušičky“, mše sv. v 8,00 a 10,00,
mše sv. v 10,00 bude obětována za všechny zemřelé v období od XI/2013 do X/2014,
pobožnost za zemřelé na hřbitově v 15,00
Prodejní bazar knih
Od pátku 7. listopadu do pátku 21. listopadu 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.
Poděkování za dožití 75 let života P. Antonína Hořáka (*9. 11. 1939),
čtvrtek 13.11. mše sv. v 17,30 na poděkování, po mši sv. jsou všichni farníci zváni v rámci
náboženství pro dospělé k posezení na faru.
Patrocinium farního kostela Krista Krále
Neděle 23. listopadu mše v 8,00 a 10,00 , hlavní celebrant P. Mariusz Rafał Jończyk, farář
ze Štěpánkovic, hudebně mši sv. v 10,00 doprovází chrámový sbor ze Štěpánkovic,
v 15,00 vyhodnocení soutěže o nejzdařilejší model kostela, v 17,00 zpívané nešpory a svátostné požehnání.
Úterý 25. listopadu mše sv. v 17,30 za všechny zemřelé farníky
Adventní doba
Sobota 29. listopadu – pletení adventních věnců – bude upřesněno. (z. KDU-ČSL)
Neděle 30. listopadu – 1. neděle adventní – svěcení adventních věnců
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Výuka náboženství

Vyučování náboženství:
Budova školy na ul. E. Rošického:

Středa 12,15 1. třída
Středa 13,00 2. – 3.třída
Budova školy na Bílovecké ul.:
Pátek
13,15
1. – 2. třída
Budova fary u kostela ve Svinově: Pátek
14,00
3. – 4. třída
Pátek
15,00
5. – 7. třída
Sobota
9,00 velcí ministranti (8-9. třída) 1x/14 dní

Svátosti a svátostiny
Svátost křtu – manželství – pohřby ( ²/2 června - červenec – srpen - ½ září 2014)
Křty:
Adam Staněk
Ondřej Robenek
Lucie Neuvirtová
Veronika Strakošová
Martin Bango
Kristýna Šindelková

Eliška Čerbáková
Juda Tadeáš Blaha
Simon Bednář
Adéla Bernarda Chvátalová
Agáta Kavanová

21. 6.
29. 6
12. 7.
12. 7.
26. 7.
9. 8

Svatby:
Jan Vyletělek a Denisa, r. Košáková
Martin Černý a Hana, r. Švidrnochová
Mauro Olivetti a Petra, r. Nejedlá
Pohřby:
Jiří Michalčík
Gustav Husar
Terezia Bandyová

21.6.
24.6.
2. 7.

9. 8.
23. 8.
13. 9.
20. 9.
21. 9.

21. 6.
12. 7.
16. 8.
Petr Jarema
Václava Mokrá, r.Knopová

14. 7.
6. 9.

Finanční sbírky
Plán finančních sbírek:
Neděle 28. 9. 26. 10. 23. 11. sbírka na opravy
Neděle 19. 10. sbírka na misie
Neděle 16. 11. sbírka na Katolické biblické dílo proběhne formou prodejního bazaru knih
Neděle 7. 12. sbírka na opravu katedrály Božského Spasitele
Neděle 14.12. sbírka na adoptivní dítě naší farnosti Aničku Midjanko
Řešení pyramidy: O, PO, TOP, POST, STROP, POROST, PROSTOR.
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

