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Pro rodinu
Představíme vám zbrusu novou rubriku
Život ve víře. Ale o čem bude, to vám
tady neprozradíme, bude to takové malé
překvapení ☺.
A budete se také moci pohroužit do
příběhu a pohádky k zamyšlení nebo
se rozptýlit u řešení Pyramidy nebo vtipů
pro zasmání.

Listárna
Tentokrát vás pozveme
na návštěvu Tv Noe,
zavzpomínáme na cestu
do Lubiny, rodiště zesnulého o.Pavla Jiříka,
pozveme vás na známé
moravské poutní místo Velehrad, a řekneme
vám i o novém farním
kalendáři.
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Vážené a milé Svinovnice, vážení a milí Svinovníci i milá Svinovníčata,
stejně jako v letním, tak i zimním čase, Svinovníček je tu pro vás zase v celé kráse.
Ano, je to tak, znovu je zde ten krásný (před)vánoční čas plný klidu, míru, lásky, vzájemného porozumění… a též nacpaných obchodních domů, zběsilého nakupování všeho
možného i nemožného, a jiných radostí. Ale to nejdůležitější, čeho by Vánoce měly být
symbolem, jako by zůstávalo někde v pozadí, zaváto sněhem zapomnění a zapuzeno zjevem
jakéhosi cizího fousatého obtloustlého děduly s partičkou létajících sobů.
Oprávněně si tak můžeme klást otázku, zda takto prožívané vánoční svátky okradené
o podstatnou část svého náboženského kontextu ještě vůbec mají nějaký smysl. Věřme však,
že tomu tak i v době celkové duchovní zploštělosti a otupělosti skutečně je. Vždyť kdy jindy
by se naše křesťanské kořeny měly projevovat víc, než právě v období zrození Ježíše Krista? Kdy jindy bychom měli dávat své duchovní základy na odiv více, než právě v době narození našeho milostivého Spasitele, symbolu naděje a vykoupení? Pokud ani v tomto čase,
pak už zřejmě nikdy.
Ale abych jen planě neřečnil, můžu vám s potěšením prozradit, že i já jsem si pro vás
přichystal jedno malé vánoční překvapení. Je jím nová pravidelná rubrika Život ve víře, která bude jiná než všechny ostatní. Nebude totiž ani pozvánkou na nějakou budoucí akci, ani
vyprávěním o těch, co už proběhly. Ale o čem bude, to vám neprozradím. Na tomhle dárku
je totiž tím nejlepším to, že s jeho „otevřením“ nemusíte čekat až na Štědrý den, ale můžete
si jej bez výčitek dopřát už dnes na str. 10, kde k němu najdete vše vysvětleno. Mimochodem, jako bonus, s autorkou a zpracovatelkou tohohle nápadu Vendy Rábovou najdete rozhovor na str.4.
A aby těch překvapení nebylo málo, také vás v tomto vydání na str. 5 pozveme na natáčení ostravské náboženské TV Noe. No řekněte sami, nejsou tyhle Vánoce dost štědré :-)?
No a chybět samozřejmě nemohou ani klasické články, tentokrát třeba o pouti ke hrobu zesnulého o. Pavla Jiříka (str. 6), setkání světových katolických „televizáků“ na exotické
Kostarice, kde ČR vzorně reprezentoval o. Marcel Puvák (str. 8) nebo článek k zamyšlení
nad jím vedeným kurzem náboženství pro dospělé (str. 14).
A kdyby vám náhodou ani tohle všechno nestačilo, a byli byste z mrazivého počasí
nebo (s blížícím se 24. prosincem) stále nervóznějších lidí rozmrzelí, zkuste si vzpomenout
na toho svého štědrovečerního šupinatého nebožáčka. Vsadil bych se totiž, že ten na tom
proti vám bude přece jenom o něco hůř :-).
Šťastné a veselé Vánoce a ahoj v příštím roce.
S úctou

váš Svinovníček
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„Víra je mým hnacím motorem“
Farnost žije lidmi, kteří ji tvoří. A mnozí, jak jsme to ostatně slyšeli před časem
v evangeliu, nabízejí své hřivny ve službě druhým. Jednou z nich je i paní Bc. Vendula Rábová. Také díky jejímu úsilí držíte v rukou tento Svinovníček…
V současnosti navštěvujete s rodinou svinovskou farnost. Co Vám ve farním společenství nejvíce přirostlo k srdci?
Před šesti lety jsme se přistěhovali do Poruby
(jsme přespolní) a jelikož je našemu bydlišti
svinovský kostel ze všech zdejších kostelů
nejblíže, rozhodli jsme se připojit ke svinovské farnosti. Vaše farní společenství nás mile
překvapilo svým přátelským a velmi srdečným prostředím v čele s laskavým panem farářem ☺.
Podílíte se také na výrobě Svinovníčku.
Jak?
Dříve jsem zpracovávala i některé rozhovory,
Můžete nám říct něco o sobě – odkud po- ale v současné době dělám pouze korektury a
upravuji texty a články do finální podoby.
cházíte, kde jste studovala…?
Pocházím z Petřvaldu u Nov. Jičína, což je
malá vesnička ležící kousek od mošnovského V souvislosti s farním časopisem jste právě
letiště. Vyrůstala jsem v křesťanské rodině Vy iniciovala vznik nové rubriky. Ta má
(jsem nejmladší z 5 dětí) a v podnětném pro- premiéru právě v tomto čísle. O co se jedstředí živého farního společenství, za což ná, a co bylo podnětem pro vznik této rubjsem moc vděčná. Vystudovala jsem tříletý riky?
obor češtiny se zaměřením na tvůrčí psaní, Již delší dobu mi ve Svinovníčku chyběl
redakční činnost a literaturu na Slezské uni- hlubší a pevnější prvek jeho obsahu. Je moc
dobře, že farníci píšou své ohlasy a zážitky
verzitě v Opavě.
z akcí, které proběhly a občas i někdo z nich
napíše jakési hlubší zamyšlení. Přesto si mysCo ráda děláte ve volném čase?
Mám ráda výlety do přírody, návštěvy kultur- lím, že by nová rubrika mohla více podnítit
ních akcí, dobrou literaturu, filmy, hudbu… duchovní růst každého z nás a že by mohla
Také se ráda věnuji různým tvořivým pra- pomoci oživit vztahy i diskuzi nad praktickýcím… V současné době mi ale většinu času mi záležitostmi spojenými s běžným fungozabírají mé dvě malé děti: pětiletá Pája váním života farnosti.
Jedná se tedy o článek na dané téma a názory
(Pavlínka) a tříletý Gabišek (Gabriel).
či reakce farníků na něj. Pro více informací
nalistujte stránky naší nové rubriky ☺.
Co Vám dává víra v Boha?
Naději ve smysluplně a plnohodnotně prožitý
život. Víra je mojí velkou posilou a vůbec Takže na jaká témata bychom podle Vaše„hnacím motorem“…
ho názoru mohli diskutovat v příštích
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číslech Svinovníčku?
Očekávám, že farníci sami přijdou se svými
podněty, o kterých by se rádi něco dozvěděli,
nebo nad kterými by chtěli diskutovat. První
podnět vzešel ode mne, protože téma „jak
prožít mši svatou s malými dětmi“ teď právě
sama řeším a myslím si, že může zajímat celkem početnou skupinu farníků. Příště ale může přijít podnět ze strany starší generace, nebo naopak naší mládeže…

A na závěr Vaše přání pro svinovskou farnost…
Z celého srdce přeji svinovské farnosti, aby i
nadále vytvářela takové milé a přátelské prostředí otevřené všem… zkrátka aby v ní přebýval Bůh
Děkujeme za rozhovor i za službu, kterou
ve farnosti děláte, a přejeme Vám i Vašim
drahým hojně Božího požehnání!
o. Marcel ■

LISTÁRNA
Omluva
V minulém čísle jsme omylem uvedli nesprávné jméno u autora článku Návštěva
zástupců farnosti v rodině adoptované Aničky Midjanko . Správně měla být jako autorka
uvedena Kateřina Snášelová.
redakce Svinovníčku ■

Pozvánka

Návštěva televize Noe
Milí farníci, ti, kdo mají doma možnost sledovat křesťanskou
televizi Noe, vědí, že nedělní mše svatá je téměř pravidelně vysílána z ostravského kostela sv. Václava, kam postupně putují jednotlivé farnosti z celé Moravy. Na zářijové farní radě jsme se rozhodli,
že i svinovská farnost se připojí k této iniciativě, a to konkrétně
v neděli 19. února 2012, kdy budeme mši svatou se začátkem
v 10.30 hodin slavit v přímém přenosu televize Noe z kostela sv.
Václava v sousedství ostravsko-opavského biskupství. Po mši svaté
nás čeká beseda s otcem Leošem Ryškou, SDB, ředitelem televize, a poté prohlídka vysílacích studií, kde se dozvíme mnoho zajímavého o tom, jak se různé pořady vyrábějí.
Tento den bude v našem kostele mše svatá pouze ráno v 8.00 pro ty, kdo opravdu
nebudou moci jet. Je to zajisté jedinečná příležitost, kdy můžeme vydat ze sebe to nejlepší,
a podívat se do zákulisí křesťanské televize, která široko daleko nemá obdoby. Zároveň tím
chceme potěšit všechny nemocné a opuštěné, pro které je mše svatá na televizi ujištěním, že
nejsou sami a že jako církev tvoříme jednu rodinu Božích dětí.
Za účast předem děkuje a na každého se těší
otec Marcel :-) ■
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Již rok uplynul
od tragické smrti otce Pavla Jiříka (10. 10. 2010).
Tuto smutnou událost si naše svinovská farnost připomněla v neděli 9. října 2011.
V tento den jsme vyjeli autobusem od našeho kostela, v čase 14,30 odpoledne, do rodiště otce Pavla, do Lubiny, abychom zde uctili jeho památku.
Jízdu autobusem jsme zahájili krátkou modlitbou, kterou vedl otec Jan. Jel s námi
i náš nový kaplan, otec Marcel Puvák, který se předešlý den vrátil z Kostariky, kde se
zúčastnil konference křesťanských televizí. Otec Marcel se s námi podělil nejen o informace
ze své cesty, ale také o bonbóny, které nám z této dálky přivezl. (Určitě se najde příležitost,
aby nám otec Marcel o cestě více povyprávěl.)
Do Lubiny jsme dojeli těsně po třetí hodině a v tamním kostele jsme se nejprve
modlili pobožnost křížové cesty. Tu vedl otec Jan za varhanního doprovodu pana Petra
Machače. Také ministranti se aktivně připojili u jednotlivých zastaveních křížové cesty. Poté
jsme navštívili hrob otce Pavla, kde jsme se každý sám za sebe a pak i společně pomodlili
a zazpívali.
Na kartičkách, které si o. Pavel nechal vytisknout u příležitosti svého kněžského
svěcení (26. 6. 2010), je kromě jiného psáno: Vše potřebné na cestě do Nebe vyprošuje
P. Pavel Jiřík, novokněz, Lubina, A. D. 2010…Věřím, že vše potřebné pro sebe si otec Pavel
u našeho nebeského Otce již vyprosil a že i my se můžeme skrze o. Pavla obracet ve svých
modlitbách do nebe a vyprošovat si vše potřebné dle Boží vůle.
I přes deštivé počasí, které nás v tuto neděli provázelo, se naše putování vydařilo.
K našemu kostelu jsme dojeli kolem půl šesté večer.
Poděkování je třeba vyjádřit o. Janovi, o. Marcelovi, p. varhaníkovi, ministrantům, p.
řidiči, všem přítomným, ale také mamince o. Pavla, která nám připravila na zpáteční cestu
menší sladkosti.
S. P. ■

Pouť do Lubiny
Dne 9. 10. 2011 jsme se vydali zájezdovým autobusem do Lubiny uctít památku
novokněze Pavla Jiříka. Během cesty nám otec Marcel vyprávěl o své cestě na Kostariku.
Po příjezdu na místo jsme zamířili nejprve do kostela, kde jsme se pomodlili křížovou cestu.
Potom jsme se vydali na hřbitov ke hrobu o. Pavla. Tam jsme se pomodlili za spásu jeho
duše, zazpívali dvě písně a přesunuli se zpět do autobusu. Pak už nás čekala cesta zpět
do Ostravy. Mockrát děkuji za tak krásnou pouť za zemřelým otcem Pavlem Jiříkem!
Mária Scheuerová ■

Dušičková pobožnost
Tak jako každý rok, i letos jsme se setkali při dušičkové pobožnosti na svinovském
hřbitově. Mezi nazdobenými náhrobky a spadaným listím jsme modlitbou a vzpomínkou
uctili památku našich zesnulých známých, příbuzných a přátel. Letošní dušičkovou pobožnost jsme mohli prožít pěkně i díky slunečnému podzimnímu počasí. Za její hezký průběh
děkujeme otci Janovi, otci Marcelovi i otci Tomášovi Chytilovi z církve husitské.
J.B. ■
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Zájezd
Píše se rok 2010 a celé osazenstvo zájezdového autobusu do Velkých Bílovic s jásotem odsouhlašuje cílové místo příštího zájezdu. Rok se sešel s rokem a i toto letošní putování, tentokráte do Bzence, je již minulostí. Proběhlo ve
dnech 24. – 25. září 2011 a nyní na ně můžeme už jen
s nostalgií vzpomínat u dobrého vínka či jiného pěnivého
moku.
Opět se všeho ujala místní organizace KDU-ČSL za
vydatné podpory jejich příznivců a připravili nám opravdu
krásný víkend. Dokonce i sluníčko nám bylo nakloněno.
Všem patří velký dík!
V sobotu ráno odjíždíme od našeho kostela. Na cestu
nám přichází požehnat náš kaplan otec Marcel Puvák. A už
jedeme. Každoročně se zastavujeme v Huštěnovicích
u hrobu P. Jana Němce a nejinak je tomu i letos. Zapalujeme svíčky, pokládáme kytici a přidáváme modlitbu.
A jedeme dál. O obveselení a zdravotní pomoc během jízdy se jako vždy starají naše paní „kulturní“ a osvědčená zdravotnice. Další zastávky:
Vnory, kříží se zde Baťův kanál a řeka Morava, prohlížíme si také lanovku pro lodě Strážnice, kdo má zájem může navštívit buď skanzen nebo vodní mlýn a cíl našeho putování
Bzenec. Tam se nachází i vinný sklípek. Zde ochutnáváme místní moravská vína. Následuje
opravdu detailní výklad co se týče vína, jeho pěstování, výroba, zrání, degustace, zkrátka
vše co k tomu patří. Ale všichni výrobci
mohou být bez obav, my se skutečnými
odborníky asi nestaneme.
V neděli ráno pak odjíždíme na Velehrad,
kde prožíváme mši svatou. Vnitřní prostory chrámu jsou zcela zahaleny do lešení, neboť se zde vše opravuje a připravuje
na návštěvu Svatého otce, která se má
uskutečnit v roce 2013. Pak už vše rychle
utíká. Poslední zastávkou je Kroměříž. Je
zde možno obdivovat Květnou zahradu i
místní památky.
A už míříme směrem domů. Musíme se ještě rozloučit a to jako vždy naší zájezdovou
hymnou, která nese název „UMCAJRA“. Zpívá se a tančí pod širým nebem. A je definitivní
konec zájezdu, ale v kuloárech se šeptá, že v roce 2012 bychom se měli znovu potkat na některém krásném místě naší vlasti.
B. Šimunská ■
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Celosvětové setkání televizních producentů
Začátkem měsíce října 2011 se
v hlavním městě Kostariky San José uskutečnilo světové setkání katolických producentů
a televizí.Českou republiku a její televizi Noe
na tomto setkání zastupoval P. Marcel Puvák,
vedoucí náboženského vysílání.
Podobná setkání se konají na světové
úrovni jednou za dva roky; v menším formátu,
na evropské úrovni, pak každým rokem.
Pořadatelem je SIGNIS - světová katolická
asociace pro komunikaci se sídlem v Bruselu,
která sdružuje všechny katolické televize
a produkční studia na celém světě.
Cílem setkání je prezentovat účastníkům vlastní tvorbu, navázání kontaktů, výměna a nákup nových pořadů, ale také sdílení zkušeností a diskuse nad aktuálními otázkami,
souvisejícími se světem sdělovacích prostředků.Díky této jedinečné iniciativě se i diváci
televize Noe mohou těšit v budoucnu na nové pořady.
o. Marcel ■

Články

Vzpomínka
Dne 4.12.2011 by se dožil sta let náš tatínek, pan Oldřich
Urbánek. Narodil se 4.12.1911 v rodině Josefa a Jenovéfy
Urbánkových.
Byl samostatně hospodařící rolník a později člen družstva ve
Svinově. Jako mladý se velkou měrou podílel na stavbě svinovského kostela.
V sedmdesátých letech však byl komunistickým režimem a jeho
přisluhovači ze Svinova vyštván a svůj život dožil v sousední
Polance. Celý svůj život pomáhal každému, kdo potřeboval.
Zemřel 23.9.1981 na zástavu srde.
Kdož jste ho znali, věnujte mu prosíme spolu s námi, jako rodinou, tichou vzpomínku.
Rodina Urbánkova ■
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Příběh farního kalendáře aneb všechny dobré věci potřebují svůj čas
Je to už více než rok, kdy se nám při návštěvě rodiny ze vzdálenější části Opavska
dostal do rukou krásný nástěnný kalendář, zachycující fotografie kostela a střípky z života
jejich farnosti. Kalendář nás natolik uchvátil, že jsme strávili pěknou chvíli nad prohlížením
fotografií, poslechli jsme si k nim hezké příběhy a potěšilo nás, když jsme v některých
poznali známé tváře a události. A tehdy vznikla myšlenka vytvořit pro naši svinovskou
farnost podobný kalendář.
Naše první kroky vedly za otcem Janem a tento nápad jsme mu směle předložili. Otec
Jan nás přijal s opravdovým zájmem. Zpočátku se
zdálo být všechno příliš jednoduché, ovšem hlavám
plným nápadů a představ bylo nutné dát jasný směr
a řád. Společně s otcem Janem jsme se domluvili na
podobě kalendáře a dalších postupech. Výběr fotografií byl určitě nejtěžší úkol. Jeden kostel na 14 fotografiích by přece jen měl vypadat pokaždé jinak. Mnoho
fotografií proto neprošlo přísným výběrem a bylo
nutné pořídit fotografie nové. Byl únor a my jsme
potřebovali zachytit kostel ve slunečném letním dni
nebo v barvách podzimních listů. Nad takovým úkolem jsme si začali zoufat. Brzy jsme se nevyhnuli
pocitu, že přešlapujeme na jednom místě a nepostupujeme vpřed a že by bylo nejlépe hodit vše přes
palubu.
I v duchovním životě se nedostaneme nikdy
sami vpřed. Potřebujeme pomoc a podporu druhých,
svých přátel a známých. Jaká radost, že Bůh nám
několik takových nápomocných a obětavých lidí
poslal, vedl nás na správná místa a dával nám poznat,
že všechny dobré věci potřebují svůj čas. Stále ještě nás dělila od cíle dlouhá cesta, při které
se – jak už to bývá – vyskytly různé překážky. Poznali jsme, že musíme být trpěliví a i ty
nejmenší kroky pokládat za dost velké, abychom viděli, jak zapadá každý z nich na to
správné místo. A tak postupně následoval jeden kalendářní list za druhým a nás naplňovala
radost a spokojenost z výsledku.
Díky Boží pomoci vám při příležitosti oslav 80. let výročí založení svinovské farnosti
můžeme představit šťastný cíl našich prvních kroků. Jmenovitě děkujeme především panu
Antonínu Bosákovi za jeho velké nasazení, vstřícný přístup a obětavou práci, Honzovi
Trtílkovi a Martinu Macháčovi za krásné fotografie z jejich vlastní sbírky ☺, panu Vojtěchu
Macháčovi za jeho jedinečné fotografie, panu Venclovi za přístup do zahrady, odkud vznikla
květnová fotografie a děkujeme samozřejmě o. Janovi za jeho důvěru v nás a čas, který nám
při přípravě kalendáře věnoval.
Simona a Petr ■
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Milí farníci,
rádi bychom Vám představili novou rubriku, která Vás bude od nynějška provázet
v každém čísle Svinovníčku. Její stěžejní náplní bude vždy článek na téma, které se bude
týkat určitého aspektu života farnosti nebo života křesťana jako jednotlivce. Bude to zkrátka
o tom, co Vás trápí, co se Vás nějakým způsobem dotýká, nebo o čem byste se rádi dozvěděli
něco více. Jako takové úvodní téma jsme vybrali “přítomnost dětí na mši svaté ve věku od 2 do
6 let”. Zpracovala ho pro nás paní katechetka
Ludmila Vjaclovská.
Vy sami nám už teď můžete zasílat své návrhy
na téma pro tuto rubriku do příštího čísla Svinovníčku. Všechny podněty vítáme, prosíme ale
o včasné zaslání, abychom měli dostatek času
na přípravu – se zpracováním článku se obrátíme na někoho “fundovaného”, ale na názor
a případné zkušenosti se zeptáme i vás, farníků.
Vendula Rábová ■

Mše svatá a malé děti – slavení či zlobení?
O neděli, která je oslavou Kristova zmrtvýchvstání, žalmista kdysi napsal: „Toto je
den, který učinil Hospodin, JÁSEJME A RADUJME SE z něho!“ Ž 118, 24). Je to zvolání,
modlitba, ale také výzva. Výzva k tomu, abychom tento den Páně opravdu slavili.
Mezi námi křesťany vnímám jednu velkou chudobu, a to skutečnost, že se slavení
omezilo jen na účast na nedělní bohoslužbě. Proč? Copak celá neděle nemá být oslavou?
Možná by nebylo špatné zpytovat svoji křesťanskou praxi i z tohoto pohledu: Jak slavím
neděli? Je skutečně oslavou mé spásy – od rána až do večera – a s těmi, které mi Bůh dal…?
Při výuce náboženství často s dětmi přirovnávám mši svatou k oslavě narozenin či jiné rodinné slavnosti. Existuje tolik věcí, které odlišují oslavu od obyčejného setkání
(např. slavnostní oblečení, slavnostní chování, společné jídlo, vzpomínání, dárky…). Při mši
svaté se také setkává rodina, ovšem mnohem širší – farnost. Rodina, ve které každý pokřtěný nachází své místo, aby spolu s druhými sdílel víru a radoval se z Božího dětství. Víme,
jak to dnes vypadá v našich rodinách, a víme, jaké vztahy panují také v našich farnostech.
I zde je veliká podobnost. Zastavme se především u malých dětí.
Malé děti na mši svaté – pro mnohé lidi radost, pro mnohé přítěž…
Bohoslužby, při nichž jsou účastni i tito maličtí křesťané, mají své charakteristiky.
Je zde především „víc živo“. Někdo si toho nevšímá, jiným to naopak vadí, mnohé projevy
dětí některé lidi přímo štvou…
A přesto i tyto „živější“ děti mají při bohoslužbě své místo. Ať už farnost nabízí možnosti slavení tzv. dětských bohoslužeb během týdne či nejrůznější aktivity pro děti či rodiče
s dětmi apod., vždy bude neděle oslavou úplnosti farní rodiny. Setkají se zde tiší i hluční,
upovídaní i málomluvní, zlobiví i nezlobiví, vychovaní i nevychovaní…
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Jak ale najít správnou cestu při řešení otázky týkající se účasti rušících malých dětí
(myslím tím děti ve věku cca 2 až 6 let)?
Zatímco dospělý křesťan se chce pozorně účastnit slavení, pro děti je to dlouhá doba,
kdy často nevědí, co dělat, a kdy jejich „aktivní (někdy hyperaktivní) objevování světa“ se
ani trošku neshoduje s tím, co se děje u oltáře. Alespoň takto se to mnohým lidem jeví.
Některé farnosti se snaží zapojit děti do liturgie (patří sem zpěv ve schole, hra na nástroje,
průvod s dary, společný kruh kolem stolu, část kázání věnovaného dětem… apod.), jinde je
pouze na rodičích, „jak to s dětmi zvládnou“. Neznámé dnes už není ani oddělené prožívání
bohoslužby slova dětí mimo společný prostor liturgického slavení. Ve většině kostelů však
býváme svědky opakovaných rychlých přesunů rodičů se zlobivým dítkem z kostela ven
a zpět, vidíme a především slyšíme nejrůznější formy ukázňování dětí či upoutávání jejich
pozornosti prohlídkou soch, obrazů či dětského misálku s obrázky.
Neexistuje recept, který by bylo možné aplikovat na každou farnost, na všechny děti
a rodiče. Protože se však často setkávám s otázkami: Co máme dělat? Máme s dětmi
do kostela vůbec chodit? Není to zbytečné? Jak se bránit nepříjemným poznámkám či
pohledům farníků, kterým naše děti vadí?, stále více si uvědomuji, jak je potřeba, aby kněz
jako dobrý otec celé farnosti vedl farníky k uvědomělému prožívání bohoslužby jako setkání úplné rodiny.
Je třeba si uvědomovat vzájemnou sounáležitost, ale také úkol vydávat svědectví víry.
Je dobré si připomenout, že celá křesťanská obec, tedy i každý její člen, nese odpovědnost
za pokřtěné děti (viz Direktorium pro mše s dětmi, čl. 10). Každý „stěžující si“ farník by si
měl uvědomit, že svým postojem vydává svědectví. Do kostela nepřišel na prvním místě
proto, aby se naprosto ztišil, ale aby se setkal s druhými a spolu s nimi se svým Pánem. Bylo
by zcela křesťanské, kdyby projevili pochopení vůči rodinám s malými dětmi.
Dále by bylo vhodné, aby kněz nezapomínal na to, že je poslán i k nejmladším
„ovečkám“. Mělo by mu záležet na tom, jak bohoslužba vypadá, jaké při ní panují vztahy
a zda každý z jeho farníků našel své místo. Věřím, že každá farnost může najít řešení. Je to
o vzájemné komunikaci, toleranci, ale také o aktivním podílení se na životě farnosti.
Nenechávejme jen na knězi, aby situaci řešil. Hledejme, nabízejme pomoc. Říká se:
„Kolik hlav, tolik nápadů.“ Tam, kde je malých dětí více, je dobré uskutečnit setkání rodičů
s knězem, vést vzájemnou diskuzi o tom, co by bylo dobré udělat pro tyto děti a tím i pro
celou farnost. Vždy by však mělo být jasné, že děti na bohoslužbu patří, jen zvolit vhodnou
formu zapojení dětí do liturgie či variantu „dětského slavení“ bohoslužby slova v odděleném
prostoru (na faře či v sakristii apod.). Při takové formě slavení bohoslužby slova je však
třeba mít zodpovědného člověka, který dětem přiblíží obsah Božího slova způsobem, který
jsou schopni zvládnout a svým způsobem smysluplně prožít.
Vzpomínám si na farnost, kde malé děti pod vedením animátorů (rodičů) poslouchaly
zkrácené biblické čtení a jednoduchou hlavní myšlenku „vtiskli“ do malování obrázku či
jednoduchého výrobku. Přesně v určenou dobu pak se svým „výtvorem“ stáli vzadu
v kostele, aby ho společně přinesli v obětním průvodu k oltáři. Bohoslužbu oběti pak trávili
již společně s ostatními farníky.
Nabízí se také kombinování různých forem, střídání různých variant. Je třeba připomenout, že cílem těchto aktivit není „aby to děti v kostele bavilo“. Mše svatá nemá „bavit“.
Jde o to prožít společenství církve.
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A jak poradit rodičům? Při křtu svého dítěte se zavázali k výchově ve víře a je
dobře, když se dítě s nimi účastní nedělní bohoslužby. Zatímco doma se poctivě snaží
o vytváření křesťanské atmosféry, při farní bohoslužbě se často stává, že se jeden z manželů
věnuje „vyrušujícímu“ dítěti mimo společný prostor slavení a neúčastní se tedy plně bohoslužby. Setkávám se dokonce s názorem, že tedy tento rodič nemá účast na mši a tak se
raději účastní ještě mše jinde, aby to jaksi vyrovnal. Je to ale třeba? Skutečně nelze takovou
účast uznat?
Jednomu stařičkému knězi si maminka dětí postěžovala, jak
málo času opravdu věnuje Bohu (myslela tím modlitbu a účast na
bohoslužbách). Pamatuji si, s jakou láskou a pochopením se kněz
na matku podíval a odpověděl jí: „Tvoje děti, to je teď tvoje
náboženství, těm se věnuj.“ Jistě bychom jeho slova neměli
pochopit takto: „Nevadí, že kvůli dětem nechodíš do kostela“ či
„Vůbec na bohoslužby nechoď, Bůh je přece i doma.“ Nelze
v žádném případě jakkoli snížit hodnotu společné nedělní bohoslužby, ať už by šlo o jakékoli ušlechtilé důvody. Co je však
podstatné, je přijmout své povolání rodiče, jako službu a jako
oběť, velice podobnou Ježíšově oběti.
Nakonec hledejme způsob, jak by na to šel sám Ježíš.
Když se On setkával s dětmi, pak tím jasně dával najevo, že o tato setkání stojí. Dokonce
kvůli dětem šel do konfliktu se svými učedníky! Řekl: „Nechte děti přicházet ke mně,
nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží.“ (Mk 10,14) „Objímal je a žehnal
jim.“ (Mk 10,16).
Dovolme tedy i „zlobivým“ dětem přicházet k Ježíši, vždyť i ony mají své místo
v Jeho náruči jisté. Pokřtili jsme je v Ježíšově jménu. S vírou, že On je velice dobře zná,
modleme se právě za ně spolu s celou farní rodinou, aby vždy hledaly cestu k Němu a nikdy
své místo v Jeho láskyplné náruči neztratily. A modleme se také za vlastní trpělivost a milost
vydávat pravdivé svědectví víry všem svým bratřím a sestrám – i těm maličkým.
Mgr. Ludmila Vjaclovská
(Autorka působí jako vychovatelka v Církevním dětském domově Emanuel
a také jako farní katechetka v olomoucké arcidiecézi.) ■
Jak jsme již avizovali, zeptali jsme se na názory a zkušenosti také našich farníků –
v tomto případě rodičů malých dětí. A co nás zajímalo? Chodí-li oba rodiče s dětmi na mši
sv. dohromady, na jakém místě v kostele sedávají (vepředu/vzadu), jak se vypořádávají s tím,
když děti ruší, popř. jak dětem vysvětlují obsah mše svaté...
Máme 3 děti a se všemi jsme chodívali do kostela od narození. První dva roky jsme
trávili vzadu, ale když začaly moc hlučet, tak jsme je krotili, ať šeptají a chodí si jen kolem
nás, aby tam nelítaly. Někdy se musely vytáhnout i piškoty a čaj. Asi od těch 2 let jsme
přešli dopředu, do první lavice a děti byly nadšené! Tam je to mnohem více všechno bavilo,
byly tak blízko pana faráře a ministrantů, schole. Sledovali jsme s nimi mši sv. a šeptali do
oušek, co se právě děje, a že nesmí mluvit nahlas. Když se chtějí zeptat, tak to musí pošep-
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tat, jinak to pana faráře moc ruší a může zapomenout, co nám chtěl říct. Taky nám pomohl
dětský misálek. Děti si v něm rády listovaly a sledovaly obrázky, které odpovídaly momentálním situacím průběhu mše sv. A tak běžel týden za týdnem, chodili jsme každou neděli a
také na dětské mše sv. v pátky. Holky brzy nadchla scholička a Ondra od 3 let toužil ministrovat. Po domluvě s otcem Janem se mu letos po Velikonocích splnil sen, má 5 let a moc
rád chodí ministrovat na mše sv. nejen v neděli, ale i ve všední den.
Šolcovi, rodiče Kláry (13 let), Kristýny (12 let) a Ondřeje (5 let) ■
Máme dvě děti ve věku 5 a 2 roky a pokud to je možné, chodíme na mši sv. společně.
Zatím bývá starší syn s tatínkem vpředu a mladšího se snažím usměrňovat vzadu. Docela se
to daří, dá se na nějakou dobu zabavit. Vpředu by rušil, musíme ještě počkat, ale zpravidla
trávíme většinu času již v kostele a ne před ním, což považuji za pokrok. Dokud si hraje
a třeba i chodí sem a tam, ale je potichu, nechávám ho. Pokládám za přirozené, že jsou naše
děti v kostele s námi a ani od nich vlastně neočekávám, že budou celou dobu zcela v klidu
sedět vedle nás. Ale pokud se to někdy podaří, jsem samozřejmě ráda.
Také oceňuji celkový přístup ostatních farníků k dětem, včetně otce Jana. Ve srovnání
s některými jinými farnostmi se na mne při hlasitějších projevech našich dětí hned neobrací
řady očí. Ještě bych chtěla zmínit, že jakékoli zpestření mše svaté, ve smyslu zpěvu scholy
či sboru, společné modlitby Otče náš kolem oltáře či zvláštní katecheze pro děti, je našimi
dětmi nadšeně přijato a pomáhá jim udržet pozornost a méně rušit.
Markéta Felzmannová, maminka Davida (5 let) a Tobiáše (2 roky) ■
Máme tři malé děti do věku 4 let a do kostela chodíme – pokud je to možné – všichni
společně. V současnosti žijeme v malé vesničce v Jeseníkách, máme tam malý kostelík,
takže z hlediska vyrušování je celkem jedno, kde si sedneme. Když ale přijedeme na návštěvu do Svinova a vidíme, že děti nejsou příliš rozdováděné, sedíme většinou vepředu.
Děti se snažíme zabavit knížkou nebo malou hračkou, když je nejhůř, tak pomůže i rohlík
nebo pití (doba, kdy začíná mše sv. ve Svinově, je zrovna obvyklou dobou svačiny dětí), ale
to jen velmi výjimečně.
Zatím dětem obsah mše svaté nevysvětlujeme, protože jsou na to malé. Nejstarší
Šimík má 4 roky a to, co se děje vepředu, ho moc nezajímá. Nechceme mu to vnucovat,
protože on by nás stejně neposlouchal, když ho to samotného nezaujalo. Jinak je ale velmi
zvídavý, takže až projeví zájem, myslím, že to půjde ráz naráz a pak bude velice brzy vědět
„víc než já“… Teď jsem ráda, když vydrží na místě, prohlíží si knížku, nezlobí a nemusím
s ním ven. Jeho mladší sestřička Rebeca je zrovna ve věku, kdy si ráda „ťapká“, takže ji
nechávám, pokud neruší a nejmladší Victorie je ještě miminko.
Každopádně se snažím děti mírnit a usměrňovat, aby příliš nehlučely a nejlépe byly
na místě. Chápu, že to může někoho i tak rušit, ale na druhou stranu si myslím, že je velmi
důležité, aby rodiče vedli své děti k pravidelnému chození do kostela už od raného dětství
(ostatně se k tomu zavazují i při křtu) a kdyby to někomu opravdu bránilo „plnohodnotně“
prožívat mši a soustředit se, tak zrovna u vás ve Svinově má přece možnost jít na mši ráno,
kde většinou děti nejsou.
Kateřina Gadeová, maminka Šimona (4 roky),
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Svinovští proroci
Svinovské Náměstí Komunardů bylo zaplněno do
posledního místečka. I povstal prorok Jonáš
a zvolal: „Ještě čtyřicet dní a Svinov bude zničen,
jestliže se nenapravíte.“ Uslyšeli to představitelé
obce i církve, zahalili se pytlovinou a sedli si do
popele. Někteří si ho sypali i na hlavu. A vydali
nařízení: „Občané a farníci svinovští, odvraťte se
od nepravostí, které pácháte a kajte se, nebo
zahynete.“ - I stalo se. Občané poslechli a Bůh
litoval toho zlého, čím jim ústy proroka hrozil, a
neprovedl to.
STŘIH
Již několikrát jsme se mohli v rámci doplňování věroučných a náboženských znalostí
účastnit přednášek otce Marcela. (Někteří tomu říkají VUML – Vysoké Učení Malých Laiků.) Otci Marcelovi za tuto myšlenku vřele děkujeme. My laici se tam dozvídáme spoustu
nových či staronových poznatků a divíme se, kolik toho neznáme.
Např. někteří jsme byli zaskočeni tzv. cizími hříchy. Patří mezi ně zanedbávání povinnosti napomínat své chybující bližní, nabádat je, aby nepáchali nepravosti a aby se napravili.
Jinak se Svinov (Ninive) propadne do důlních polí poddolované Ostravy. Ó, hrůzo!
Tak vážně, jak na to? Setkáváme se s mnoha partnerskými dvojicemi, které nemohou
přistupovat ke svátostem. Máme jim něco vytýkat a soudit je? Jsme tak dokonalí, abychom
mohli na někoho házet kameny? - Máme upozornit svého kolegu, že má špinavé auto i duši?
Dozvíme se, že nám do toho nic není. - Máme říct někomu, že mluví nebo píše hloupě,
pomlouvá, lže, krade a bije svou ženu (svého muže, au!)? Vždyť se urazí anebo nám ani neuvěří. Vždyť je přece génius a gentleman (milující žena). - Máme stále upozorňovat, že není
správné, aby pořádný člověk podporoval bulvár, který překypuje nevkusem, vulgaritou
a nemravností? Nebo nechceme být křesťany, kteří vědí, že není dovoleno, co nám škodí na
duši a že i svoboda má svůj řád a rozumná omezení?
Možná, že to všechno máme dělat. Platí totiž zásada, že takřka vždy se dá všechno
říct, ale musí se to umět. Musí se volit správná a laskavá slova a užít je v pravý čas. Záleží
ovšem na našich schopnostech. Každému naše sebelepší „kázání“ neprojde. Třeba na to
všichni a vždy ani nemáme. Ale máme jiné možnosti a schopnosti. Mlčet a místo řečnění
dávat dobrý příklad. Takže nečekejme tady žádnou chválu, ale nedívejme se vpravo ani
vlevo a držme se rovné cesty. Staří Římané říkali: Když mlčí, volají. Tak tedy ať je to naše
mlčení dobře slyšet!
STŘIH
Chvála Bohu! Ninive nebylo zničeno a Svinov se snad také nepropadne do hlubin
Švermy. Občané a farníci se již napravili? Možná, že ano, ale hlavně: já jsem se rozhodl, že
budu dávat lepší příklad druhým. Já, ty, on, my všichni. Není to krásné? (Či naivní?)
Nebude nám Jonáš závidět? A jak se ošíval, když měl poslechnout Hospodina!
Na závěr pohlazení: Otec arcibiskup Dominik Duka vyslovil před nedávnem myšlenku, že člověk v dnešní době potřebuje především laskavost.
Takže pokusme se o to a vyhýbejme se hříchu. Amen.
N. P. ■
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Lev a komár
Mladičký komár usnul na břehu potoka, ale z hloubi lesa se ozval přidušený a hrozivý
řev. Chudák komár se vylekal. Velký, silný, tlustý lev, který si hledal večeři, řval z plných
plic.
Komár na něj rozhořčeně zavolal: „ Hej, nechcete toho řvaní nechat? Co má znamenat
všechen ten rámus, nemůžete nechat slušné sousedy vyspat?“
Lev zasupěl: „Jsem král pralesa, dělám, co se mi zlíbí, říkám, co se mi zlíbí, jím, co se
mi zlíbí, jdu, kam se mi zlíbí, protože já jsem král pralesa!“
„Kdo vám řekl, že jste král?“ zeptal se klidně komár.
„Kdo to řekl? Já jsem to řekl, protože jsem nejsilnější a všichni se mě bojí,“ zařval lev.
„Jenže já se vás nebojím, takže nejste král,“ odpověděl zase klidně komár.
„Já že nejsem král?!“ řval lev, „Opakuj to ještě jednou, jestli si troufáš!“
„Jistě, že to mohu zopakovat. A nejste král, jestli se mi nepostavíte a nezvítězíte,“
řekl komár.
„Mám se s tebou bít?“ odfrkl lev, který se trochu
uklidnil. „Kdo kdy slyšel něco takového, aby se komár
postavil proti lvu, ty ubohá nicko, jedním fouknutím tě
pošlu až na konec světa,“ vyhrožoval lev komárovi.
Ale neposlal nikoho nikam. Pořádně si odfoukl
z plných plic, dosáhl však jen toho, že se komár zhoupl
na stéblu trávy a křičel: „Jsem silnější než vy! To já
jsem král!“
V tu chvíli si lev uvědomil význam své velikosti
a vrhl se vpřed s tlamou otevřenou dokořán, aby komára spolkl. Ale pozřel trs trávy.
A kde byl mazaný komár? Usadil se přímo
v nozdře lva a začal ho lechtat a bodat. Lev tloukl
hlavou přímo o stromy, škrábal se drápy, pofrkával,
řval: „Ach můj nos, můj ubohý nos! Komáre, vylez
ven, ty jsi král pralesa, jsi všechno, jen vylez z mého
nosu!“ naříkal lev.
A tak komár vyletěl z nozdry lva, který zahanbeně a s ponížením zmizel v hloubi pralesa. Komár začal radostí tancovat a volat: „Jsem král,
král, král! Porazil jsem lva, jsem nejsilnější a nejmazanější!“
Komár poskakoval sem a tam, jásal a ani si nevšiml, že se zamotává do něčeho
jemného, hebkého a pevného…do dlouhých bílých, téměř neviditelných vláken mezi stébly
trávy. Vlákna se obtáčela kolem těla komára, svazovala mu nohy a křídla. Na svých osmi
nohách přispěchal pavouk a zamumlal: „Takový skvělý kousek k večeři…“
Poučení: malí nebo velcí, pyšní jsou vždycky hloupí.
teta Aťka
(z knížky B. Ferrera – Pohlazení pro duši, upraveno, zkráceno) ■
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Pro zasmání
Jeden hoch se zpovídal:
„Jedl jsem v pátek maso.“
Po chvíli mlčení se kněz zeptal:
„Ještě něco?“
„Ještě jsem jedl mrkev a bramborovou kaši.“
U zpovědi:
„Důstojnosti, jsem velmi marnivá, myslím si
o sobě, že jsem tuze hezká.“
Kněz se podívá přes mřížku:
„Paní, to není hřích, to je jenom velký omyl.“
Paní vrazí do jáhna.
„Ježíši, promiňte.“
„Rád promíjím, ale Ježíš nejsem.“

Pyramida
předložka
název písmene
snížený tón
postoupení
ustoupení z požadavků
výstřední žert
vyříznutí
S, ES, CES, CESE, RECES, RECESE, RESEKCE
Řešen pyramidy:

Leo Žídek ■
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PASTORAČNÍ PLÁN na měsíce prosinec – leden – únor
Listopad
Neděle 1. – 4. adventní - modlitební zastavení
– od 16,00 do 17,00 výstav Nejsvětější svátosti,
– 17,00 zpívané adventní nešpory
Sobota 26. listopadu - pletení adventních věnců – od 14,00 jídelna ZŠ Svinov (z.KDU-ČSL)
Neděle 27. listopadu – 1. neděle adventní - žehnání adventních věnců
Prosinec
Pátek 2. prosince - 14,00 vánoční jarmark před kostelem,
17,00 program a rozžíhání vánočního stromu před kostelem (z.ÚMOb Svinov)
!!! Mše sv. bude přesunuta na 16,00 do kaple na faru !!!
Sobota 3. prosince - vytváření vánočních ozdob – od 14,00 třída ZUŠ (z.ZUŠ a ÚMOb Svinov)
Neděle 4. prosince – 2. neděle adventní - v závěru „velké“ mše sv. přijde sv. Mikuláš
Čtvrtek 8. prosince – slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie (doporuč. svátek)
mše sv. 17,30
Neděle 11. prosince – 3. neděle adventní - od 14,30 tradiční adventní turnaj ve stolním tenise
Pátek + sobota 16. – 17. prosince
nocování dětí na faře (sraz na mši sv. v pátek 17,30, po mši sv. večeře a program
na faře, sobota v 7,00 účast na rorátní mši sv. a společná snídaně)
Sobota + neděle 17. – 18. prosince
nocování mládeže na faře (program bude upřesněn)
Sobota 17. prosince
od 8,00 příprava kostela na vánoční svátky (stavění a zdobení vánočních stromků)
Čtvrtek 22. prosince
od 14,00 úklid kostela před vánočními svátky
Úterý 28. prosince
tradiční výlet na Jistebnické rybníky - sraz u kostela v 8,30
Pátek 30. prosince – svátek Svaté Rodiny - obnova manželských slibů, mše sv. v 17,30
Leden
Tříkrálová sbírka 2012 proběhne od 1. do 14. ledna 2012. Prosím farníky o vytvoření kolednických skupinek a nahlášení vedoucího skupinky na faře. Bližší info na nástěnce kostela.
Sobota 14. ledna - od 19,30 lidový ples (z.MO KDU-ČSL)
Únor
Čtvrtek 2. února – svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) mše sv. v 17,30
Pátek 3. února - památka sv. Blažeje, mše sv. v 17,30,
po mši sv. bude udělováno svatoblažejské požehnání
Sobota 11. února – památka Panny Marie Lurdské (světový den nemocných)
Pátek 10. února - v rámci dne nemocných (památka Panny Marie Lurdské) bude ve mši sv.
společné udělování svátosti nemocných
Neděle 19. února
mše sv. svinovské farnosti pro TV NOE od 10.30 v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě.
!!! Nebude mše sv. v 10,00 !!!
Středa 23. února – zahájení postního období – Popeleční středa
den přísného postu, mše sv. v 7,00 a 17,30 (vždy s udělováním popelce)
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Koncerty duchovní hudby v adventním a vánočním období
Neděle 11. prosince - od 18,00 koncert v rámci cyklu ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ –
ZIMA vystoupí vokálně instrumentální soubor Affeto
Středa 21. prosince - od 18,00 tradiční předvánoční koncert ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov
a ZUŠ Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov
Pondělí 26. prosince od 18,00 vánoční koncert - bude upřesněno.
Kromě výše zmíněných samostatných koncertů budou hudebně doprovázeny mše sv.:
Sobota 24. prosince
při mši sv. ve 24,00 bude provedena Česká vánoční mše Jana Jakuba Ryby Hej mistře
Neděle 8. ledna
mši sv. v 10,00 hudebně doprovodí pedagogové ZUŠ Heleny Salichové z Ostravy – Polanky

Svátost křtu – svátost manželství – pohřby (²/2 září – říjen - listopad 2011)
Křty:

Svatby:
Pohřby:

Šimon Michael Zdrálek
25. 9.
Matyáš Ďuriš
6.11.
Marie Magdalena Hlaváčová 13.11.
Martin Mrázek a Karolína, r. Kučerová 1.10.
Anděla Košařová, r. Tvrzová
+ 19. 9.
Jan Olenočin
+ 28. 9.
Jarmila Vyhňáková, r. Neumannová
+ 29. 9.
Vlasta Zendulková, r. Dluhošová
+ 6.10.
Pavel Drábek
+ 19.10.
Jaroslav Mikulka
+ 21.10.
Vlastislav Vlk
+ 2.11.
Rudolf Winkler
+ 6.11.
Josef Martinka
+ 20.11.

Plán finančních sbírek v měsících prosinec – leden - únor:
Na opravy kostela
9. ledna + 20. února
Sbírky v rámci celé diecéze:
na potřeby ostravsko-opavské diecéze
neděle 27.11.
na adoptivní holčičku Aničku na Zakarpatské Ukrajině
neděle 11.12.
Tříkrálová sbírka
neděle 15.1.
Svatopetrský haléř
neděle 27.2.
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