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Otče Davide, prozraďte nám něco o sobě, 

odkud pocházíte? 

Má domácí farnost je Stará Ves nad Ondřej-

nicí s pozdně gotickým kostelem svatého  

Jana Křtitele. Takřka celý život jsem bydlel 

v Košatce, což je malá vesnice ležící 

v těsném sousedství řeky Odry v blízkosti 

jistebnických rybníků. 

 

Řeknete nám něco o vaši rodině? 

Pocházím z národnostně smíšeného manžel-

ství. Můj otec Zdeněk pochází z Košatky 

a moje maminka Helena z nemalé vesnice 

na jihovýchodě Polska, která se jmenuje  

Wola Zarczyczka. Oba jsou už několik let 

v důchodu a velmi si jej užívají. Především 

moje maminka, která  teď může  jezdit  čas-

těji  za vnoučaty. Mně je 34 let a mám tři 

sourozence. Nejstarší je sestra Sylvie, která 

se provdala k Dačicím do oblasti České   

Kanady a má se svým manželem Zdeňkem  

tři malé rošťáky: Tomáše, Davida a Martina. 

O dva roky starší bratr Lukáš bydlí 

v Rožnově pod Radhoštěm a se svou ženou 

Kristýnou má jednu dceru, Verunku. Bratr 

Dominik je pak o dvanáct let mladší a jako 

jediný zůstal doma. 

 

Kdy jste pocítil, že jste povolán kekněž-

ství a co Vás na této cestě inspirovalo? 

Pocházím z katolické rodiny a prošel jsem 

klasickou katolickou výchovou. Po maturitě 

jsem začal pracovat jako kuchař a postupně 

jsem se vzdaloval od církve a tím také od 

katolických hodnot. Po velmi neutěšeném 

a také poměrně bouřlivém životě jsem pocí-

til prázdnotu. Žitá víra a příklad několika  

lidi, které jsem měl příležitost poznat 

v období osobního hledání, mi otevřela mož-

nost, abych se vrátil do církve. Boží milosr-

denství,  které mi bylo  zprostředkováno skr-

ze ruce kněze, podle mého cítění podstatně 

utvářelo můj pohled na skutečnost povolání. 

Jistě, samotné povolání není o mém postoji, 

je to Bůh, který povolává, přesto až tato zku-

šenost mi otevřela nitro k přijetí této milosti. 

Začal jsem pracovat na Středisku mládeže 

ve Staré Vsi jako týmák. Tam jsem začal žít 

víru zcela odlišným způsobem než doposud. 

Pravidelný život modlitby, pravidelná takřka 

každodenní účast na mši svaté, duchovní ob-

nova jednou za rok, pak několik poutí, obě-

tovaných na rozpoznání povolání. Výsled-

kem bylo odhodlání  podat si přihlášku do 

Konviktu a o rok později na teologickou fa-

kultu. Po šesti letech v semináři mě otec bis-

kup František Václav vysvětil letos v červnu 

na jáhna. I to beru jako potvrzení, že mě 

Bůh povolává k služebnému kněžství 

a v současnosti k jáhenství. 

 

Kdo Vás v životě nejvíce ovlivnil? 

Na prvním místě je to náš Pán Ježíš Kristus. 

Pak je to samozřejmě rodina. V rodině jsem 

se učil víře, lásce, odpuštění, omluvě a ostat-

ním základním modelům chování, nutným 

pro život. Nelze samozřejmě vyjmenovat 

všechny, kteří utvářeli mozaiku mého života, 

Všichni víme, že v době prázdnin došlo v naší farnosti po dvou letech ke „střídání strá-

ží“. Nastoupil k nám nový jáhen David Tyleček. Všichni jsme zvědaví kdo je, odkud se 

vzal a čím byl. Něco z toho nám napoví následující řádky.  

NA SLOVÍČKO  4NA SLOVÍČKO  3



  

 

LISTÁRNA  

avšak poměrně výraznými kameny jsou du-

chovní pastýři mé domácí farnosti. Otec 

Hrazdil, který mě formoval v dětství, otec 

Vít Zatloukal, který se mi věnoval při mém 

návratu, a otec Kamil Strak, který byl můj 

nadřízený na Středisku a pomohl mi  zami-

lovat si církev. 

 

Jak to probíhalo v semináři? 

Zprvu pomalu, postupně pocit plynutí času 

velmi zrychlil, především před státnicemi. 

Podle mého to bylo šest požehnaných let, 

které mi pomohly více se spoléhat na Boží 

pomoc a naučily mě  vážit sihmotné i du-

chovní podpory věřících, bez kterých bych 

nemohl v semináři být. Seminář je výborné 

místo pro formaci vnitřního života, a také 

života v poměrně osobnostně rozmanitém 

společenství. 

Kdo je Váš oblíbený světec?  

Je to svatý František, a také svatý Jan Křti-

tel, a pak svatá Terezie Benedikta od Kříže.  

 

Co byste na závěr popřál našim čtenářům 

a svinovským farníkům? 

V těchto dnech jsme měli příležitost prožít 

oslavu svátosti biřmování, kterou udělil náš 

otec biskup František Václav osmnácti biř-

movancům, Podle mého je to velké požeh-

nání pro celou farnost. Dar Ducha Svatého 

je pro církev zásadní, a proto bych rád po-

přál všem, aby  vždy dokázali  zbavovat  se 

všeho, co v nás brání působení Ducha svaté-

ho. Ztrácet to své a přijímat společné, k větší 

slávě Boží. 

 

 

Davide, děkujeme Vám za rozhovor. 
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Vzpomínka na 27. a 28. červen 2015 

Jak zřejmě všichni svinovští farníci vědí, náš jáhen Marek, nyní již novokněz 

Mgr. Marek Večerek, přijal  27. 6 v  9:30 hod. z rukou otce biskupa F. V. Lobkowicze kněž-

ské svěcení. (S otcem Markem byli vysvěceni ještě dva jáhni.) Neopakovatelné okamžiky 

slavnostní mše jsme toho dne prožívali v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. 

Tuto mimořádnou událost jsme si mnozí z nás nenechali ujít - byli jsme svědky obřadu 

svěcení, slibu kandidátů kněžství, vkládání rukou a konsekrační modlitby s o. biskupem, 

mazání rukou a předání chleba a vína (antifona: “Kristus Pán je knězem navěky, podle řádu 

krále Melchizedecha, který obětoval chléb a víno“ /žalm 110,109/). Následovala eucharistic-

ká bohoslužba (modlitba nad dary, modlitba po sv. přijímání). V závěru mše svaté jsme při-

jali slavnostní novokněžské požehnání. Poté jsme před konkatedrálou otci Markovi popřáli, 

vyjádřili svá poděkování a osobní přání. 

Následující den, v neděli 28. 6., jsme všichni byli pozváni do Štěpánkovic, do kostela 

svaté Kateřiny Alexandrijské na primiční mši svatou, konanou ve 14:30 hod. Výzdoba toho-

to svatostánku, včetně jeho nové výmalby, dávala najevo, jak slavnostní událost tato primič-

ní mše svatá pro všechny štěpánkovické věřící a obyvatele je a jak si považují, že novokněz, 

otec Marek, ze Štěpánkovic pochází. Vážnost těchto chvil byla zřejmá již při chůzi do koste-

la – cesta byla „dlážděná“ kvítím. Samotný průvod do kostela - průvod kněží, jáhnů, minist-

rantů, rodiny blízké i vzdálené - s novoknězem, podtrhl poctivost přípravy Nejsvětější oběti 

mše svaté, jejímž hlavním celebrantem byl otec Marek. Během mše svaté zazněla i píseň ke 

svaté Kateřině Alexandrijské, zpěv z kúru sílil i se zpěvem všech přítomných věřících. 

LISTÁRNA  
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I v tomto kostele jsme přijali slavnostní novokněžské 

požehnání. V závěru této slavnosti vyslovili štěpánko-

vičtí velké poděkování otci Markovi. Slova díků z úst 

otce Marka  jeho nejbližším i blízkým přítomným oslo-

vila všechny a mnohé dojala. 

Velmi bohaté pohoštění a občerstvení nás čekalo 

v areálu Základní školy ve Štěpánkovicích. 

Otče Marku, i my svinovští farníci si dovolujeme 

vyslovit velké poděkování za dva společně strávené 

roky s Vámi, ať u oltáře, nebo mimo něj. Do nadcházejí-

cího období Vám vyprošujeme, ať Vás na Vaší kněžské 

cestě Pán Bůh vede a neopouští  a ať Panna Maria stále 

drží nad Vámi svou ochrannou mateřskou ruku. 

S modlitbou za všechny.              S. P. ■ 
 

12. ročník Svatováclavského hudebního festivalu i ve Svinově 

Jeden koncert ze třiceti dvou koncertů tohoto hudebního festivalu jsme měli možnost vy-

poslechnout v neděli 13. září v 17 hodin v našem kostele Krista Krále. Ten den byl pro naši 

farnost dnem mimořádně slavnostním, neboť na mši svaté v deset hodin otec biskup Mons. 

František Václav Lobkowizc udělil svátost biřmování některým svinovským farníkům. 

V rámci SHF se v našem kostele představil soubor Collegium Marianum s uměleckou 

vedoucí paní Janou Semerádovou a se začínající hvězdou francouzského pěveckého umění – 

kontratenoristou panem Damianem Guillonem. Po vyposlechnutí vystoupení této nadějné 

pěvecké hvězdy ze „země galského kohouta“ jsme rádi souhlasili s psaným názorem, že ten-

to umělec, fenomenální pěvec vážné hudby, vbrzku vejde ve známost světových pódií i díky 

svému barevnému sametovému hlasu. 

Na programu byly skladby z děl evropských autorů baroka J. S. Bacha, J. D. Zelenky 

a  A. Vivaldiho. 

Collegium Marianum předvedlo Kantátu od J. S. Bacha a Árii z Kantáty od téhož sklada-

tele, od A. Vivaldiho skladbu Concerto a od J. D. Zelenky skladby dvě (tyto skladby byly 

určeny ke slavení Velikonoc).  Malebnost děl uvedených autorů a profesionální úroveň vý-

konů umělců zaručovala příjemně strávený téměř devadesátiminutový zážitek z tohoto kon-

certu, který byl slavnostní tečkou této neméně slavnostní neděle. 

I tentokrát velmi děkujeme našemu duchovnímu správci, otci Janovi, za zpřístupnění 

prostor našeho kostela pro vystoupení vynikajících umělců z oblasti vážné hudby.      S. P. ■ 
 

Eucharistické hnutí na Moravě ve Slezsku…  (Olomouc, 2015) 

    Chystaný Národní eucharistický kongres inspiroval P. Dr. Jana Larische 

k vydání této publikace. Tento exkurz do naší nedávné katolické minulosti 

chce pomoci českému katolíkovi k lepšímu pochopení a uchopení de facto 

neznámého fenoménu eucharistických kongresů.  Přáním autora je nejen vy-

bídnout čtenáře k získání nových informací, ale také v něm upevnit a pro-

hloubit vědomí katolické identity, jejíž součástí je vztah k Eucharistii. 



  

 

Kateřina Alexandrijská 

   Byla podle legendy křesťanskou mučednicí, žijící kolem 

roku 300, a po staletí patřila mezi nejpopulárnější       

křesťanské světce. Ve zkratce: Datum narození je určeno 

okolo roku 282, místo narození Alexandrie Egypt, datum 

úmrtí okolo roku 305, místo stětí shodné s místem naroze-

ní, příčina úmrtí - stětí. 

   Kateřina byla vzdělanou egyptskou princeznou a stala 

se křesťankou vlivem jistého místního poustevníka.      

Během pronásledování křesťanů císařem Maxentiem    

vystoupila na obranu své víry a přesvědčila o své pravdě 

padesát pohanských filosofů (císař je za to dal upálit). 

Maxentius -fascinovaný její osobností - jí nabídl místo    

po svém boku. Ona však odmítla, protože se zasvětila   

panenství. Proto ji zhrzený vládce nechal umučit. První 

pokus o popravu však byl neúspěšný: hořící kolo, 

do něhož měla být vpletena, zasáhl blesk. Úsilí o tento 

způsob umučení bylo několikrát  opakováno (odtud atribut - kolo). Blesk však tento mučící 

nástroj spálil dříve, než došlo ke smrti. Blesk údajně spálil i tisíce pohanů, kteří nástroj     

vyrobili. Proto ji císař nechal uřezat prsy a setnout hlavu. Ze žil světice namísto krve      

prýštilo mléko. A dle pověsti zanesli andělé mrtvé tělo na posvátnou egyptskou horu Sinaj. 

Zde byly ostatky později nalezeny a byl zde vystavěn dodnes stojící klášter svaté Kateřiny.    

     Svátek připadá na 25. listopad. Atributy - kolo (na němž byla mučena),  kniha (symbol 

učenosti), koruna a palmová ratolest (dva obecné symboly mučednictví jako vítězství). 

     Kateřina Alexandrijská bývá občas zaměňována se sv. Kateřinou Sienskou, historickou 

postavou, taktéž křesťanskou intelektuálkou, která žila o mnoho let později, než kam legen-

da klade život Kateřiny Alexandrijské. 

     V Čechách byl propagátorem a podporovatelem svaté Kateřiny Karel IV., který v den  

jejího svátku 25. 11. 1332 zvítězil v bitvě u hradu San Felice v severní Itálii. Karlova      

soukromá svatyně v malé věži Karlštejna se později (nikoli za Karlova života) začala        

nazývat Kaplí svaté Kateřiny. 

S. P.  

(Zkráceno, zdroj Wikipedia) ■ 
 

 

Hory 

Velké prázdniny už jsou za námi. Také byla již odčerpána většina dovolených, ale vzpo-

mínky na toto období určitě ještě přetrvávají a většinou jsou to vzpomínky příjemné. 

Hodně jich bývá spojeno se setkáváním s milými a blízkými lidmi a přáteli. Nadlouho 

zůstanou v naší mysli také krásná a nová místa, která jsme navštívili a objevili. Někomu 

učarovalo moře a koupání, jiní se dali unést krásou hornaté krajiny. Do té druhé skupiny pří-

rodních krás patří nejen kopce a zvlněné pahorky se zalesněnými stráněmi, ale i vysoké hory 

a skalnaté štíty rozeklané hlubokými údolími se zurčícími bystřinami s křišťálovou vodou 
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a nádhernými loukami s květy všech barev, kde můžete zahlédnout plachou srnku nebo i 

kamzíky, či potkat třeba i medvěda. 

 

Kde srdce zaplesá a udivený rozum se ptá, kde se všechna ta nádhera vzala a kdo ji stvořil? 

 

Podobnými myšlenkami se zabývali lidé odjakživa, když upínali k horám svůj zrak a my-

sl. Opěvovali a při- pomínali je autoři 

snad všech knih Sta- rého a Nového zá-

kona. O horách v Knize knih by se 

dala napsat i obšírná studie. Hory jsou 

v ní podle biblické konkordance zmiňo-

v á n y  n e j m é n ě dvěstěkrát. 

 

Všimněme si   namátkou některých 

míst v bibli, kde  hory zaujímají     

nějaké význačné  postavení nebo    

vytvářejí vhodné pozadí a rámec biblickému dění: 

 

Z hory Sinaj přinesl Mojžíš svému lidu i nám budoucím desky Desatera. 

Panna Maria navštívila v horách svou příbuznou Alžbětu. 

Na Hoře blahoslavenství pronesl Ježíš jedno z nejkrásnějších sdělení lidstvu. 

Svou slávu zjevil Ježíš na hoře Tábor. 

Mezi vrcholky, na nichž byl vybudován Jeruzalém, patří Chrámová hora, Olivová hora 

a Kalvárie, na níž byl Ježíš ukřižován. 

 

Na závěr se hodí uvést útěšná slova žalmisty: „Hory přinesou lidem pokoj a pahorky 

spravedlnost.“ 

Na kterou horu máte vy nejkrásnější vzpomínky?      

N. P. ■ 

 

Duch Svatý 

Nedávno jsme byli svědky velké události – slavnosti udělení svátosti biřmování našim 

farníkům. Křesťan je (dle katechetické příručky) biřmováním označen pečetí Ducha svatého, 

která znamená, že naprosto patří Kristu, že je navždy k jeho službám a že má příslib Božské 

ochrany. Svátost biřmování křesťana hlouběji vtahuje do Božího synovství, pevněji ho spo-

juje s Kristem, rozmnožuje dary Ducha svatého a poskytuje sílu šířit a bránit víru slovem 

I skutkem 

Ale ruku na srdce: kým opravdu je Duch svatý pro každého z nás? 

 

RODINĚ  
Život ve víře 

LISTÁRNA 7 



  

 

Duch svatý a jeho působení 

Kdo je to vlastně – Duch svatý? A jak se nás jeho existence týká? Copak nestačí, když 

jako křesťané věříme v Boha a v jeho Syna Ježíše Krista? Mnozí lidé zjevně skutečně 

nevědí, co si s Duchem svatým počít. 

O prvních zkušenostech s Duchem svatým nám vyprávějí apoštolové v Novém zák-

oně (Skutky apoštolů). Co se vlastně přihodilo tenkrát o Letnicích? Už předtím toho učed-

níci zažili docela dost. Když přišli s Ježíšem do Jeruzaléma, hodně si od něj slibovali. Pak, 

když zemřel, v něho ztratili víru. A když Ježíš vstal z mrtvých a ve svém těle se s nimi set-

kal, zase víru nalezli. Střídaly se u nich pocity malomyslnosti a naděje. A nyní jsou 

shromážděni v chrámu, určitě jich tam je hodně, muži i ženy, a najednou je všechny zachvátí 

nevídané nadšení. Jakýsi druh opojení. A jde to tak daleko, že začnou hovořit naprosto 

neznámými jazyky. Prvním účinkem Ducha svatého je tedy radost a nadšení. Jsou opojení 

štěstím… 

A druhý účinek: nebojácnost. Duch svatý je osvobozuje od strachu o vlastní život. Od té 

chvíle už se nedají zastrašit, a to ani pod hrozbou smrti. Svobodně promlouvají na veřejnosti 

o všem, co prožili s Ježíšem. Jsou za to zatýkáni, vězněni a bičováni – a přesto to nevz-

dávají. 

Nebojácnost je poznávacím znamením prvotních křesťanů. Najednou dokážou vidět 

Ježíšovýma očima a zjišťují: láska je silnější než strach ze smrti. Celé Skutky apoštolů proto 

hovoří o mužích a ženách,  kteří se cítí svobodni,  pro-

tože  jim smrt  už nedokáže nahnat panickou hrůzu. 

A stejné zkušenosti se dostává i dnešním křesťanům. 

 

Duch svatý není nějaká 'energie' 

     Co to znamená, když biblický prorok Ezechiel 

předpovídá, že nám Bůh dá nové srdce a nového 

ducha? „Odejmu z vašeho těla srdce kamenné a dám 

vám srdce z masa.“ (Ez 36,26b). Bůh nám odebere 

postupně všechno, co dávalo našemu srdci ztvrdnout, 

a dá nám podíl na svém srdci, srdci plném lásky, do-

broty a pokory. Dá nám svého Ducha, Ducha lásky, 

Ducha svatého. Proto Ježíš volá: „Kdo žízní, ať přijde          

ke mně!“ (Jan 7,37). Ducha svatého nemůžeme získat nějakým čarováním. Není to energie, 

kterou lze někde načerpat. Jestliže chci přijmout Ducha svatého, tedy Ducha Kristova, 

musím přijít ke Kristu. 

Nejdůležitější okamžik života je proto ten, kdy položíme svou hlavu na Ježíšovo srdce. 

Kdy se Ježíš pro nás stává tím prvním v životě, kdy přijmeme pozvání být jeho přítelem 

a vstoupíme do důvěrného vztahu s ním. Takový vztah s Kristem proměňuje život, tam do-

jde k přeskočení jiskry mezi námi, tam teprve začíná tryskat Duch svatý. Někdy musíme za-

kusit i neúspěch, nezdar, musíme narazit na strop svých možností, abychom pochopili, že 

potřebujeme přítomnost Boha ve svém životě více než kyslík, který dýcháme. 

 

RODINĚ 8 



  

 

Modleme se k Duchu svatému 

Prosme tedy Ducha svatého, aby v nás znovu vyvolal život, protože ten ztrácí v námaze 

všedních dnů sílu. Mnozí lidé dnes touží po energii a pravém životu. Mají dojem, že jejich 

životní styl neodpovídá požadavkům skutečného života. Bůh stvořil tento svět skrze Ducha, 

může nás tedy nově stvořit. 

Duch svatý je náš přímluvce a utěšitel, je to dar Otce. Je pro nás živým pramenem, 

ohněm, světlem, láskou a pomazáním (fons vivus, ignis, caritas et spiritalis unctio). Duch 

svatý je pramen života: Z něj lze čerpat, aniž by se vyčerpal, protože je to pramen božský. 

Mnozí se dnes cítí vysušení, rozdaní, vyhořelí, protože museli stále dávat. My v tom ale ne-

jsme sami! Načerpejme vody živé skrze modlitbu. Modleme se, aby v nás začal zase prýštit 

pramen Ducha svatého, aby nás osvěžoval a posiloval. Duch svatý je také ohněm a světlem, 

které nás hřeje a prozařuje. Je i pomazáním, které léčí naše rány a povolává nás k úkolům, 

které náležejí jednotlivě každému z nás. Ve čtvrté sloce hymnu svatodušní novény zaznívá: 
 

"Rozžíhej smysly, rozžíhej duši, 

ať teplem a láskou mé srdce buší. 

A naše těla ubohá, 

nechť pozvedne síla Tvá." 
 

Duch svatý má moc zapálit světlo našim smyslům, zní doslova v latinské předloze 

(accende lumen sensibus). U Ducha svatého nejde o něco čistě duchovního: spíše chce 

rozžehnout naše smysly a prozářit je, abychom jimi vnímali Boha v tomto světě. Jsou-li 

naše smysly bdělé, stává se náš život tím, čím je od Boha. Potom jsme v tomto světě plně 

přítomní. Naše smysly nás přivádějí do vztahu se skutečností. Při zpěvu této prosby        

zpozorujeme, jak jsou naše smysly tupé, jak cítíme jen málo z toho, co je kolem nás, protože 

jsme účastni jen svými myšlenkami, ale ne svými smysly. Pokud jimi ale zatřepe Duch 

svatý, probudí je a osvítí, stanou se skutečným prostředkem naší zkušenosti s Bohem. Boha 

neprožíváme rozumem, ale svými smysly. Tím, že mezi mnoha hlasy slyšíme hlas Boží a že 

ve viditelném vidíme neviditelné. 

Duch svatý je současně láskou, která se vylévá v našich srdcích. Každý z nás konec -

konců touží po lásce a po tom, aby byl milován. Duch svatý nám dává schopnost milovat, 

ale je také láskou Otce, která proudí do našich srdcí. V Duchu svatém se můžeme cítit být 

Bohem plně a bez výhrad milováni … neboť Bůh ve své lásce k lidem nedělá rozdíly. 

     Jedna žena dostala po deseti letech bezdětného manželství konečně příležitost adoptovat 

si chlapečka. Jak tomu často bývá, žena po adopci otěhotněla a přivedla na svět vlastního 

syna. Jednou se k ní na návštěvu vypravila její kamarádka, tenkrát už bylo chlapcům jed-

nomu osm a druhému devět let. Když je viděla společně si hrát, ptala se matky: „Který 

z těch dvou je tvůj, Karlo?“ „Oba dva“ odpověděla matka. Přítelkyně ale trvala na odpo -

vědi: „Chtěla bych vědět, který z nich je adoptovaný!“ Matka ani na okamžik nezaváhala 

a řekla: „Já už jsem to zapomněla.“ 

Láska, která by si vybírala, by nebyla opravdová. A právě Bůh ve své lásce k lidem 

nedělá rozdíly. Miluje každého ... svou nekonečnou a věrnou láskou. 
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Modlitba 

Přijď, Duchu svatý. 

Přicházej jako 

 světlo, které v nás prozáří jakékoliv temnoty, 

 jistota, která vysvobozuje z pout závislostí, 

 radost, která dává našemu životu lesk a půvab, 

 pokoj, který vítězí nad nesouladem a zmatkem, 

 krása, která je pramenem všeho skutečně krásného, 

 štěstí, které je naplněním všeho, po čem toužíme, 

 víra, kterou poznáváme Boží záměry a odpovídáme na ně, 

 naděje, která nás chrání před skleslostí a sobectvím, 

 láska, která v nás spojuje božské a lidské 

 a kterou se stáváme jako Ty darem pro druhé. 

V. R. 

(Zdroj: Vojtěch Cikrle. Přijď, Duchu Svatý. Notker Wolf. Andělé v kurzu. Vojtěch Kodet. 

Hledám tvou tvář. Anselm Grün. Tajemství velikonoční radosti. Pino Pellegrino. Příběhy pro  

osvěžení duše. www.vira.cz, www.pastorace.cz, www.biskupstvi.cz) ■ 

 

 

 

 

 

Proč je mořská voda slaná? 

Žili kdysi v malé rybářské vesnici na břehu Východočínského moře dva bratři. Starší sil-

nější - Wang první, mladší a slabší - Wang druhý. 

Když jim zemřel otec, starší bratr si vzal všechno, i dům, i zvířata. Na mladšího nezbylo 

nic. Žil ve velké bídě. Jednou, když neměl ani 

zrníčko rýže, šel poprosit staršího bratra 

o pomoc, ale ten ho odbyl. 

„Jdi lovit ryby,“ řekl mu. 

Wang mladší poslechl, neulovil však ani 

rybku. Vracel se s prázdnýma rukama, ale 

cestou našel mlýnský kámen. Vzal jej a dova-

lil domů. Možná, že se bude k něčemu hodit, 

pomyslel si. 

Když to spatřila jeho žena, kroutila nevě-

řícně hlavou. „Co budeme mlít? Vždyť doma 

není ani zrníčko“. Wang se zamračil, neboť jeho žena měla pravdu. Vzteky i lítostí do kola 

kopnul. To se v tu chvíli roztočilo a začalo mlít stále rychleji a rychleji. Z něj se začala sypat 
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sůl. Hromada soli rostla a rostla. Wang teď mohl sůl prodávat a začal se ženou docela dobře 

žít. Když bylo soli příliš mnoho, stačilo kámen obrátit a kolo se zastavilo. 

I dozvěděl se o tom starší bratr a závist mu nedala spát. Nakonec to nevydržel a přišel 

za bratrem na návštěvu. „Nemohl bys mi svůj kámen půjčit?“ škemral. Mladší bratr mu ne-

dokázal odmítnout. 

Starší Wang kámen popadl a odnesl jej v takovém chvatu, že mu ani bratr nestačil říct, 

jak se kámen zastavuje. Když došel starší bratr domů, postrčil kámen. Ten se začal otáčet, 

mlel stále rychleji a rychleji, že už začaly praskat zdi a bořily se. V tu chvíli se Wang starší 

vzpamatoval a vystrčil kámen ven z domu. A mlýnský kámen se kutálel a kutálel až k moři 

a tam zapadl do hlubiny. 

Dodnes se prý na dně moře otáčí a mele sůl. Proto je prý mořská voda slaná. 

 

Aťka (nejen pro děti) 

(Z knížky Nefritový drak od Jana Cimického) ■ 

 

 

 

 

Vtipy 

Deset žen přišlo najednou do nebe. Svatý Petr jim řekl, aby ty, co nikdy nikoho nepomlu-

vily, zůstaly po jeho pravici. Devět z těchto deseti žen se postavilo po Petrově levici. Svatý 

Petr se zamyslel a dodal: „A tu hluchou si vezměte taky s sebou!“ 

 

Jeden teolog se domnívá, že původně v nebi zřejmě nebyla žádná žena, neboť v knize 

Zjevení apoštola Jana je psáno: „Když Beránek rozlomil sedmou pečeť, nastalo v nebi mlče-

ní asi na půl hodiny.“ (Zj 8,1). 

 

Dvě ženy předstoupily před krále Šalomouna a táhly za 

sebou mladého muže. Každá z nich tvrdila, že ten mladík 

slíbil sňatek její dceři. Šalomoun je vyslechl a nařídil, aby 

toho mladého muže rozsekli na dvě části, aby každá z nich 

měla svou půlku. 

„Ne!“, vykřikla první žena. „Neprolévejte jeho krev! Ať si 

tedy vezme dceru té druhé ženy!“ 

A moudrý král nařídil: „Tento mladík je ženichem dcery 

té ženy, která by ho nechala klidně rozseknout napůl. To je 

totiž jeho pravá tchýně.“ 

 

(Z knížky Potká jezuita františkána, Peyrous, Pompignoliová) 

 

Citát 

Hezké ženy věří ve svou inteligenci. Inteligentní ženy nevěří ve svou krásu. (Pablo Picasso) 

 

Zábava 
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Na zasmání  

Dlouho nezaměstnaný inženýr se rozhodl začít dělat něco „jiného“, a tak si otevřel svou 

lékařskou kliniku. Venku vyvěsil reklamu: „Vyléčím každou nemoc za 500 Euro, v opačném 

případě vám vrátím 1 000 Euro.“ Jeden z doktorů si myslí, že je to dobrá příležitost, jak zís-

kat 1 000 Euro, a tak se do nově založené kliniky vydá. 

Doktor: „Ztratil jsem cit na rozpoznání chuti.“ 

Inženýr: „Sestróóó, doneste lék z krabice č. 221 a kápněte pacientovi 3 kapky na jazyk.“ 

Doktor: „Fůůůj, vždyť to je benzín!“ 

Inženýr: „Gratuluji! Obnovila se vám chuť! Bude to za 500 Euro.“ 

Doktor byl trochu znechucený, a proto se o několik dní později vrátil, aby získal alespoň 

svoje peníze zpět. 

Doktor: „Všechno zapomínám, nic si nepamatuji!“ 

Inženýr: „Sestróóó, doneste lék z krabice č. 22 a kápněte pacientovi 3 kapky na jazyk!“ 

Doktor: „Ale to je přece benzín!!!“ 

Inženýr: „Gratuluji!! Vrátila se vám paměť, bude to za 500 Euro!“ 

Doktor už odchází pořádně naštvaný, ale o několik dní později se zase vrátí, aby si ko-

nečně vzal své peníze zpět. 

Doktor: „Úplně jsem ztratil zrak!“ 

Inženýr: „Hmmm, na to už nemám žádný lék. Vezměte si svých 1 000 Euro.“ a podává 

mu však jen 500 eurovou bankovku. 

Doktor: „To je ale jen 500 Euro!“ 

Inženýr: „Gratuluji! Váš zrak se vám plně vrátil! Bude to dalších 500 Euro.“ 

 

S. P. 

(Zdroj: internet) ■ 
 

 

 

Pyramida 

  Název tónu  

  karetní výraz  

  poměrný (zkratka)  

  španělská měna  

  oblast  

  typ školy (hovorově)  

   doktorka (slovensky)  

 

Řešení pyramidy: viz. poslední strana             Leo Žídek ■ 
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PASTORAČNÍ PLÁN  (měsíc září – říjen – listopad) 

ZÁŔÍ  

Pondělí 28. září – slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa, mše sv. v 17,30 h. 

 

ŘÍJEN – měsíc modlitby růžence 

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

     (možná výjimka může nastat v neděli 18. října, kdy bude v rámci misijní neděle speciální     

      program) 

Náboženství pro dospělé se bude konat vždy ve čtvrtek 1x/14 dní na faře v 18,30 h.      

     v těchto termínech: 1. 10.   15. 10.   29. 10.   12. 11.   26. 11.   10. 12. 

Neděle 4. října – drakiáda, sraz ve 14,30 u kostela    

Sobota 10. října – 5. výročí smrti o. Pavla Jiříka  

     mše sv. v kostele sv. Václava v Lubině v 9,00 

     (prosíme zájemce o předběžné přihlášení v sakristii kvůli zajištění dopravy) 

Pátek 16. října – svátek sv. Hedviky, patronky ostravsko-opavské diecéze  

mše sv. v 17,30 

Národní eucharistický kongres pátek – sobota 16. – 17. října 2015 Brno 

      Hlavní program sobota 17. října:  

10,30 mše sv., hlavní celebrant kardinál Paul Cordes 

12,30 eucharistický průvod, který bude ukončen vyznáním víry a svátostným požehnáním  

      (prosíme zájemce, aby se do konce září přihlásili v sakristii kvůli zajištění dopravy) 

Neděle 18. října – misijní neděle  

 

LISTOPAD   

Neděle 1. listopadu Slavnost Všech svatých,  

mše sv. v 8,00 h. a v 10,00 h. 

pobožnost za zemřelé na hřbitově v 15,00 h. 

Pondělí 2. listopadu Památka věrných zemřelých – „Dušičky“,  

mše sv. v 7,00 a 17,30 h., 

mše sv. v 17,30 h. bude obětována za všechny zemřelé v období od XI/2014 do X/2015. 

Prodejní bazar knih: 

Od pátku 6. listopadu do pátku 27. listopadu se uskuteční tradiční prodejní bazar knih 

s náboženskou tématikou. Smysl tohoto prodejního bazaru spočívá v možnosti oživit čet-

bu náboženské literatury. Výtěžek z tohoto bazaru je věnován na Katolické biblické dílo. 

Neděle 22. listopadu – patrocinium farního kostela Krista Krále 
     v 8,00 h. mše sv. celebruje P. Kamil Strak, farář ze Staré Vsi n. Ondřejnicí a ředitel DCM 

     mše sv. v 10,00 h. nebude, vysvětlení viz níže. 

v 17,00 h. zpívané nešpory a svátostné požehnání 

Úterý 24. listopadu mše sv. v 17,30 za všechny zemřelé farníky 

Slavnost znovuotevření katedrály Božského Spasitele v Moravské Ostravě 

Všichni jsme o. biskupem pozvání na slavnostní znovuotevření katedrály Božského Spa-

sitele v Moravské Ostravě, které se uskuteční v den slavnosti Krista Krále 22. listopadu 

pontifikální mší svatou v 10,00 h..    

PASTORACE  PASTORACE 13 
Pastorační plán 



  

 

Adventní doba: 

Sobota 28. listopadu – pletení adventních věnců – bude upřesněno. (z.KDU-ČSL) 

Neděle 29. listopadu – 1. neděle adventní – svěcení adventních věnců 

           – předvánoční jarmark a rozžíhání vánonočního stromu (z. ÚMOb Svinov)  

 

 
 

Vyučování náboženství: 

v budově školy na Rošického ul. ve středu   

   1. – 3. třída ve 13,15 h.  

   4. – 5. třída ve 14,05 h. 

v hlavní budově školy na Bílovecké ul. v pátek  

   1. – 3. třída ve 13,00 h. 

učebna v budově fary v pátek  

   6. – 9. ve 14,30 h. 

 

 

Svátost křtu – manželství – pohřby ( ²/2 června - ½ září 2015) 

Křty: 

Zuzana Vlašánková  20. 6. 

Jan Miroslav Pražák  30. 6. 

Magdaléna Kubzová   25. 7. 
 

Svatby:   

Jan Kuboš a Martina, r. Konečná  8. 8. 
 

 

 

Plán finančních sbírek v měsících říjen – listopad – prosinec: 

Sbírky v rámci celé diecéze: 

na světové misie proběhne v neděli 18. 10. 

na Katolické biblické dílo (15. 11.). V naší farnosti proběhne formou prodejního bazaru 

knih, viz pastorační plán 

na opravu katedrály Božského Spasitele v neděli 6. 12. 

Sbírky na opravu kostela:  25. 10.  a  29. 11.  

PASTORACE 14 

Řešení pyramidy: E, RE, REL, REÁL AREÁL, REÁLKA, LEKÁRKA 

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 

Svátosti a svátostiny 

Kostelní sbírky 

Výuka náboženství 

Pohřby: 

Jan Černý     † 15. 6. 

Emma Juřinová, r. Bohdová † 15. 8. 

Irena Greplová, r.    † 30. 8 


