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Model sochy Krista Krále uprostřed modelů kostela Krista Krále
Na slovíčko s Lydií Romanskou
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Dnes jsme si pozvali na slovíčko paní dr. Lydii Romanskou, básnířku
a spisovatelku, sbormistryni, spoluzakladatelku Základní umělecké školy
Dobroslava Lidmily ve Svinově.
Kůzlátka nebo Tygříky, naštěstí spí třeba až
do odpoledne.)
To píšete celý den?
Mezitím si zacvičím, něco sním, poděkuji
Bohu za nápad, otevřu si Literárky, přijde
sestra na kousek řeči… Nebo jdu s Vítkem
Lidmilou do hudebky a potom za farními
ovečkami.

Paní Lydie, jak začíná den spisovatelky?
Když odestřu okno a uvidím za stromy
v parku okno fary, když se postavím ke
svým proskleným dveřím a najdu venku přív ěti vou fa sád u ma t e řsk é š kol y
s rozzářenými okny, říkám si, že je svět pořád tu a že stojí za to v něm žít.
Jak potom?
Pak si většinou otevřu knížku Denní modlitba církve, mimochodem, je to skvost, který
jsem získala na prodejní výstavě v našem
kostele, jsou v ní hymny a modlitby, které
napsali mj. básníci J. Zahradníček, I. Slavík,
V. Renč, ale též J. Deml, Lermontov, Verlaine. Dnes, v sudý pátek, jsem si s radostí četla modlitbu, kterou napsal R. M. Rilke.
Při snídani si většinou (bez úspěchu) zopakuji pár frází nebo slůvek z angličtiny a podívám se na seznam, co bych měla udělat:
pojišťovna, spořitelna, banking, nákup,
uspořádat skříň… Pak to všechno smetu ze
stolu a jdu psát. (Dokud spí můj psík. Potom
bude chtít obrázky, musím mu pustit

Něco sním… ?
Vhodím do hrnce, co mi přijde do ruky, třeba pohanku, nakrájím kořenovou zeleninu,
přidám cibuli, česnek a všechno pár minut
povařím. Pak vyklopím na talíř. Někdy si
dopřeji smažený luxus - miluji hlívu ústřičnou, jablka v županu či dýňové placičky, ty
se sice trhají, ale teď je mám dvakrát
v týdnu, je to dar, kondenzované slunce. Také jsem si našlapala zelí…
Co teď píšete?
Svou čtvrtou knihu prózy, generační román.
Dvě prózy už vyšly, román Láska je víc než
láska zatím nemá nakladatele, ale to mi nebrání, abych psala další. A recenze, úvodníky, doslovy, bohužel i nekrology…
O čem bude ten román?
O životě několika nešťastných generací
obyvatel jednoho domu. Začíná rokem
1915, právě jsem v třetím díle, v roce 1944
a budu pokračovat. Je třeba znát reálie doby,
hezká práce.
Vy jste vydávala především poezii…
Mám čtrnáct sbírek veršů. Mezi nimi je publikace Čtrnáct zastavení o Křížové cestě Ježíše
Krista. Z ní čítávám v našem kostele
v předvelikonoční době. Verši odpočívám při
psaní prózy. Ta je dědictvím po mém vysokoškolském působení v Opavě. Naučila jsem to
své studenty, tak to dělám také. Mé nové verše
se pírkem dotýkají Evropy, kterou jsem poznala.
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Vy jste letos se svou poezií vystoupila na
Colours of Ostrava…
Colours jsou úžasná akce. Vystoupit tam
v pořadu s poezií považuji za vyznamenání.
A také to, že mám básničku o sýkorkách
v ročence Hosta Brno Nejlepší české básně
2009. Tak to chápat mě navedl spisovatel
B. Olšer, když jsem mu na otázku, mám-li
nějaké literární ceny, odpověděla, že ne. A
to ti je málo(?) řekl. A ještě být v televizi se
svátečním slovem (?) - (dr. Larisch tam byl
jednou též). Slíbila jsem, že to budu chápat
jako Cenu. Nepotřebuji další, chápu.

Jak dlouho žijete ve Svinově?
Jsem tu od svých dvou let. Tatínek měl
v našem domě obchod s jízdními koly a dětskými kočárky, dokud mu ho soudruh prezident Gottwald nezavřel. V jeden čas se na
místo obchodu nastěhovala Veřejná bezpečnost a pak nám tam dali sběrnu obuvi. Teď
je v těch místech můj parádní pokoj. Naši
pak pracovali v elektrárnách, maminka

4
v třebovické, tatínek na NHKG.
A vy?
Já jsem zde přijala první svaté přijímání (za
P. Antonína Uhláře), to bylo v 50. letech, a
to pak řekl pan školní ředitel mamince, ať
nepočítám s tím, že bych mohla být učitelkou. Já jsem stejně chtěla být baletkou nebo
harfenicí či klavíristkou, také však už i básnířkou, pro mnohé z toho nebyly podmínky,
takže nakonec jsem po vysokoškolských
studiích nastoupila přes svůj světonázor jako učitelka, což mě docela bavilo rovných
padesát let. Z toho třicet na základních školách a dvacet (od r. 1992) jako ředitelka
ZUŠ D. Lidmily ve Svinově. Navíc jsem od
r. 1998 deset let externě učila na Slezské
univerzitě v Opavě tvůrčímu psaní.
Jaký máte vztah k našemu kostelu?
Nejprve zvykový, samozřejmě. Chodila tam
maminka, tak také já. Nyní naprosto uvědomělý. Je to pro mne místo setkávání
s člověkem, s Kristem. Eucharistie je jeho
odkazem. Myšlenky a modlitby tam získávají nový rozměr, člověk se cítí vyslyšen,
povznáší to. V našem kostele jsme se loučili
s
maminkou
i
s
tatínkem.
I s mým manželem. Když byl nemocen a
jednou se zhroutil u postele na zem, zavolala jsem, náš pan farář přiběhl a pomohl mi
ho dostat na lůžko. To mu nezapomenu.
Proto mě hodně mrzelo, když před jeho pohřbem onemocněl.
Vy jste přiváděla do kostela děti především vašimi vánočními koncerty…
Od roku 1988 každoročně. A bývaly slavné,
třeba s hosty z Českých Budějovic, dětským
sborem Canzonetta nebo s folklórním souborem ze slovenské Detvy. Později často s naší
milou Opavičkou. Zpívali jsme nejen koledy,
děti měly rády křesťanské kánony z Taizé,
ale také si troufly na Mozartovo Ave verum
corpus, na Panis angelicus Césara Francka,
nebo na soudobé skladby, třeba náročné De
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media nocte Dobroslava Lidmily.
Váš manžel má na škole pamětní desku, kde
je psáno, že byl mj. hudebním skladatelem…
Vokální sborová skladba byla D. Lidmilovi
celoživotním posláním. Má vánoční pásma,
autorsky zpracované lidové písně, romantické
skladby pro ženské těleso, skladby pro dětské, mužské a smíšené sbory, tři dětské opery
(dvě jsem mu se sborem provedla), řadu chrámových skladeb na bázi gregoriánského chorálu, který je základem liturgického zpěvu.
Nechce se věřit, že celé dny jen píšete…
Ne, nevěřte, to jen když se zadaří. Starám se
o spisovatele moravskoslezské oblasti, organizuji setkávání, autorská čtení, silně koresponduji, jsem odpovědnou redaktorkou občasníku Průhledy (poslední má 80 stran) a
pracuji (jako pan Žídek, avšak v jiné organizaci), jako místopředsedkyně Rady Obce
spisovatelů České republiky, každou chvíli
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jsem v Praze, pořád mám co dělat, v prosinci budeme přijímat nové členy do Obce –
v Senátu Parlamentu ČR.
Také se dovedete bavit?
To umím dobře. Ráda si zazpívám
s kytarou, baví mě pobývat s otevřenými
lidmi, baví mě opera, četba, nekonečné řeči
přátel o literatuře, baví mě (s prosbou o
ochranu anděla strážného) rychlá jízda
mým autem, příroda pěšky, ráda cestuji,
v posledním čase to byla Bretaň, Toskánsko, Provence… Mám také velmi ráda samotu. V ní se těším z adventu, v ní se budu
těšit na Vánoce. Už ta myšlenka je sváteční… Setkání s narozeným Kristem u stromečku, půlnoční v našem kostele
s Rybovou mší, kterou si možná také zazpívám, bude jejich zlatým hřebem…
Děkuji za rozhovor.

SH ■

Pozdrav z Olomouce

Sádrový model sochy Krista Krále a kopie našeho kostela v Rozvadovicích
Náš rodák a nyní prezident ACHO P. Bohumír Vitásek nám
napsal dvě krátké, ale pro nás „svinovské“ zajímavé zprávy:
•

„Už si nepamatuji, při jaké příležitosti jsem
v osmdesátých letech minulého století navštívil ThDr. Kubíčka, budovatele svinovského kostela v jeho tehdejší farnosti
v Olomouci- Chválkovicích. Na jeho faře mne zaujal model
sochy „našeho“ Krista Krále, který měl ve svém pokoji. Mám
rád toto zpodobení Krále celého vesmíru a dějin, který nesedí
na trůně s žezlem v ruce a korunou na hlavě, ale nabízí nám,
všem lidem, své přátelství. Jaké bylo moje překvapení, když
jsem asi před půl rokem přišel do sakristie olomoucké katedrály a uviděl jsem tento model sochy Krista Krále vyčnívat
z igelitové tašky, postavené u zadních dveří sakristie. Zjistil
jsem, že nějaký člověk předal tuto sochu průvodci, který měl
tento den v katedrále službu, s odůvodněním, že neví, kam
s ní. Hned jsem sochu „sbalil“ ( a následně se domluvil s místním farářem), aby nezůstala
někde v koutě depozitáře. Předávám ji naší farnosti, aby byla tam, kde si jí budete vážit a
také jako upomínku na prvofaráře P. ThDr. Ladislava Kubíčka.“

LISTÁRNA

6

•

„Rozvadovice je vesnička s 205 obyvateli,
která je nyní součástí města Litovel. Několikrát
jsem v tamním kostelíku zastupoval, když jsem
byl farářem v katedrále sv. Václava v Olomouci.
Jednou, po mši sv. jsem se v rozhovoru s farníky
zmínil o tom, že pocházím ze Svinova. Jedna
z přítomných žen, později se ukázalo, že to je
kronikářka obce, zpozorněla a řekla mi překvapivou zprávu. Že totiž jejich kostel byl postaven
podle vzoru našeho kostela Krista Krále. Když totiž ve třicátých letech minulého století členové výboru pro stavbu kostela přemýšleli, jaký kostel postavit, rozjeli se do Ostravy. Velmi
se jim líbil novogotický kostel ve Vítkovicích, ale protože pro takovou stavbu neměli dostatek
peněz, rozhodli se pro střízlivější a levnější řešení. Kostel Nejsvětější Trojice postavili podle
vzoru svinovského kostela Krista Krále v r. 1936. Posuďte sami, jak se jim to podařilo.“
P. Bohumír Vitásek ■

Akce
Putování ke hrobu otce Pavla Jiříka
Dne 10. 10. 2010 odešel na věčnost o. Pavel Jiřík (nar. 17. 3. 1983). Výročí jeho úmrtí
jsme měli možnost si připomenout v neděli 12. října t. r.
V tuto neděli jsme odjížděli autobusem od našeho kostela Krista Krále v čase 14,15
s o. Janem a s o. Markem, kterého jsme málem ve Svinově zapomněli. Po cestě jsme se stavili pro několik farníků ze zábřežské farnosti a na místě, v kostele v Lubině, jsme byli téměř
v přesně stanoveném čase. Zde jsme se zúčastnili společné modlitby křížové cesty, kterou
vedl o. Marek se třemi ministranty z naší farnosti. Na varhany doprovázel náš pan varhaník
(jemuž tímto děkujeme). Po pobožnosti křížové cesty jsme se všichni přítomní odebrali ke
hrobu otce Pavla. Tam jsme se společně pod vedením o. Marka modlili za otce Pavla a
všechny zemřelé. I místní pan kaplan o. Jakub nám o otci Pavlovi řekl pár hřejivých slov.
Poté jsme se všichni vydali nazpět k autobusu. Jako pokaždé, tak jsme i tentokrát dostali na
cestu od paní Jiříkové chutné koláčky. Na zpáteční cestě jsme se ještě stihli zastavit
v Mošnově, kde jsme ochutnali výbornou točenou zmrzlinu. K našemu svinovskému kostelu jsme dojeli po půl šesté večer.
Velké poděkování patří otci Janovi za organizaci poutě, velký dík otci Markovi za
průběh křížové cesty a za modlitby u hrobu otce Pavla. Také děkujeme panu řidiči, který nás
v obou směrech dovezl zdárně do cíle a který na zpáteční cestě s námi couval kus cesty a
my, sedící vpředu, jsme si oddechli, když pan řidič konečně zatočil volantem ve směru jízdy
a rozjeli jsme se vpřed do Svinova.
S. P. ■
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Radost u oltáře
Jistě jsme si všichni všimli, jak v našem kostele u oltáře přibývá ministrantů. Mladší dorůstají do své dospělosti, ti malí se učí od těch větších a všichni tvoří krásné společenství.
Je pro nás povzbuzující, že tito mladí a malí ministranti obohatí svou přítomností mše svaté
a slouží Pánu Bohu co nejlépe, podle svého věku.
Zásluhu na tom mají naši duchovní otcové – otec Jan a otec Marek, kteří svým příkladem,
slovem a různými akcemi pro ministranty dokážou na malé a mladé působit. Je jasné, že i
rodiče a prarodiče přidávají ruku k dílu, snaží se chodit se svými dětmi a vnoučaty na mše
svaté a také dohlížejí na jejich duchovní růst. A tím, že kluci ministranti mohou být
v blízkosti kněze, což je pro ně důležité, možná jednou ve svém nitru - díky této blízkosti budou o cestě ke kněžství uvažovat.
Proto děkujeme všem, kteří se podílejí na průběhu mší svatých u oltáře a předávají radost
dál do kostelních lavic.
svinovští farníci ■

Vyhodnocení soutěže o nejlépe zhotovený model kostela Krista Krále

Jak všichni víme, byla při příležitosti 85. výročí posvěcení našeho kostela Krista Krále
zhotovena vystřihovánka papírového modelu našeho kostela. Tuto se podařilo nabídnout široké svinovské veřejnosti, především dětem v naší základní škole. V této souvislosti byla
v září vyhlášena soutěž o nejlépe zhotovený model kostela. Termín odevzdání byla středa
19. listopadu. Následující den se ve farní kanceláři v 18,30 sešla pětičlenná komise. Více
než hodinu jsme o modelech a jejich autorech diskutovali, hodnotili, porovnávali…. Nakonec jsme se sjednotili v závěru, že všech šest odevzdaných modelů musí dostat první cenu.
Každý z nich byl totiž mimořádným uměleckým dílem. Pro komisi pak vyvstala otázka, co
by tedy mělo být tou první cenou….?
Když v neděli 23. listopadu v 15,00 proběhlo v kostele vyhodnocení nejlepších modelů
a ocenění jejich tvůrců, odnášeli si modeláři poukaz v hodnotě 300 Kč do Restaurace
Na Skok, který byl sponzorsky restaurací darován. Za což tímto děkujeme. A všem vítězům
ještě jednou blahopřejeme. Jedná se o tyto modeláře: Ondra Szymik (*2001), Marie Pítrová
(*2005) s tatínkem, Kryštof Macháč (*2008) s tatínkem, Vojtěch Kožušník (*2001)
s dědečkem, Petr Macháč (*1972), Dalibor Bezecný s manželkou Kateřinou a s dětmi Natálií (*2004) a Lucií (* 2007).
Modely byly nejprve vystaveny v kostele, nyní jsou ke shlédnutí v obecní knihovně. Na
vánoční svátky budou opět převezeny do kostela, aby si je v rámci návštěv betléma mohli
prohlédnout další zájemci.
o.Jan L.■
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Čas bilancování
Konec kalendářního roku se blíží neúprosně. Většinou nastává čas bilancování. Stihli jsme
všechno to, co jsme si na začátku roku předsevzali? Určitě ne, dobrých skutků bylo asi daleko méně, než jsme plánovali. Ale nezoufejme, můžeme ještě vše napravit.
Bilance – slovo, které nás nutí se zamyslet nad výsledkem naší práce. V poslední době
jsme pozorovali vznikající nové oplocení farní zahrady. Zásluhu na dění kostela má určitě
mnoho lidí, kteří zajišťují jeho chod. Nelze vyjmenovat všechny ty lidičky a človíčky. Průběžně probíhají opravy, výzdoba kostela, úklid, aktivity mládeže i finanční zajišťování.
A vedle toho všeho se v pohodě pasou živé ovečky. Krásná podívaná pro děti!
A máme-li snad někdy pocit, že toto vše se dá těžce zvládat, nechme se inspirovat tímto
úryvkem: Občas prožívám úzkost a trápení. V takových případech zajdu se svými starostmi
do ticha kostela a řeknu: „Bože, tady to máš, já už nevím, co s tím. Prosím, pomoz…“. Nevím, čím to je, ale většinou to pak ze mne spadne a je mi líp. Věřte, nevěřte, ono to opravdu
funguje.
O tom všem, co nás trápí i uspokojuje, vypovídá útlá knížečka s názvem „Mozaika“ od našeho bývalého jáhna Pavla Moravce,nyní kněze v Ostravě-Plesné (od léta 2014). Vydržme
v dobrém i zlém.
B. Šimunská ■

O úctě k eucharistii (2)
„Náš Spasitel při poslední večeři, tu noc, kdy byl zrazen, ustanovil Eucharistickou oběť svého těla a své krve, aby pro všechny časy, dokud nepřijde, zachoval v trvání oběť kříže a aby tak své milované snoubence církvi zanechal památku na svou smrt a na své
vzkříšení: svátost milostivé lásky, znamení jednoty, pouto bratrské
lásky, velikonoční hostinu, v níž je požíván Kristus, duše se naplňuje milostí a dává se nám záruka budoucí slávy.“ (Sacrosanctum
Concilium 47)
Těmito slovy hovoří II. vatikánský sněm o tajemství mše svaté.
Zcela jistě není možné do tohoto tajemství zcela proniknout za našeho života. Pouze
v nebeském království nám budou mnohá tajemství objasněna, jelikož uvidíme Boha tak,
jak je (srov. 1 Jan 3,2). Trojjediný Bůh je ale nejvyšším tajemstvím, které nikdo zcela neproniká. Proto není v možnostech člověka zcela pochopit ani jeho kult, který je rovněž
„opředen“ závojem tajemství. Není tedy překvapením, že je ve východním obřadu veškerá
liturgie sedmi svátostí nazývána mysterion (z řec. tajemství).
Pouze Bůh se nám může dát poznat a vtáhnout nás do svého tajemství. A on to opravdu
dělá, když posílá na svět svého Syna, ve kterém vidíme samotného Otce (srov. Jan 14,9).
Když poznáváme jeho nauku, poznáváme jej samého. To platí také o liturgii. Kdo ji více poznává, poznává Boha. Nemůže však chybět pokorný postoj věřícího, který ví, že svými
vlastními omezenými silami není schopen proniknout do veškerého liturgického dění. Proto
přichází věřící ke mši svaté s pokorným postojem člověka, který chce naslouchat svému Pánu, chce mu odpovídat a svou mysl upoutat na něj. Křesťan odkládá již při vstupu do domu
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Božího starosti zvenčí a soustředí se na Boha, kterému sám sebe i své blízké svěří.
Tento postoj zachovává celou mši svatou. Na prvním místě totiž nestojí to, zda člověk při
liturgii něco aktivně dělá, ale že se modlí! Aktivně se účastnit liturgického dění na prvním
místě předpokládá soustředění a naslouchání. Teprve když se člověk ztiší a soustředí, může
odpovědět Bohu svým zpěvem a svou aktivitou. Konat nějakou liturgickou funkci se pak
stává nejen vyznamenáním, ale také významným úkolem. Každý, kdo předčítá Boží slovo
při Eucharistii, má si text v dostatečném čase připravit. Podobně každý, kdo má zpívat, podílet se na sbírce či ministrovat, je zavázán věnovat své přípravě alespoň nějaký čas podle
náročnosti svěřeného úkolu. To tedy předpokládá včasný příchod na bohoslužbu.
Proč je poctivá příprava tak důležitá? Protože se katoličtí křesťané nescházejí k nějakému
posezení, ale proto, aby se setkali se svým Pánem. On k nám během mše svaté přichází.
A nepřichází jako imaginární postava, ale jako skutečný Bůh, který přijal tělo. Přichází jako
člověk, který prožil celý svůj životní příběh „naplno“. Při mši svaté je tedy přítomen celý
život Pána Ježíše. Není to pouhá vzpomínka na věci minulé, ale živá přítomnost.
Když je hlásáno evangelium, je to Pán Ježíš, kdo hlásá evangelium svému lidu. Když
kněz pronáší slova proměňování, je to sám Ježíš, kdo proměňuje chléb a víno ve své Tělo a
svou Krev. Když kněz či jáhen podává Tělo Kristovo, je to sám Ježíš, kdo sytí svůj lid. Postava kněze, jáhna, či jiného služebníka tedy není v popředí, není podstatná, podstatné je
jednání Pána Ježíše Krista. Křesťan by dělal velkou chybu, kdyby se soustředil jen na osobu
kněze či jiných služebníků a neviděl duchovním zrakem samého Ježíše.
Protože vrcholem života Krista Pána byla jeho kalvárská oběť na kříži, je tato oběť vrcholem i mše svaté. Jeho smrt na kříži zde není samozřejmě přítomná fyzicky, ale svátostně.
Je to děj, který je skryt smyslům, ale přesto se duchovně děje. Kalvárská oběť se zpřítomňuje proměňovacími slovy, jak je známo. Tato slova však „nestojí“ osaměle; jsou součástí
hlavní modlitby mše svaté, kterou nazýváme kánon neboli eucharistická modlitba. Pro její
zásadní hodnotu je důležité, aby ji věřící doprovázeli svou modlitbou a jednotným postojem.
To znamená, že po skončení zpěvu „Svatý, svatý“ si kleknou a v tomto postoji vytrvají až do
modlitby „Otče náš“. Pouze ti, kterým to nedovoluje vysoký věk či zdravotní obtíže, mohou
sedět. Zavedení tohoto postoje do praxe je pak naším velkým úkolem adventních dní. Kéž je
Pán požehná mnohými milostmi, které plynou přednostně z oběti mše svaté.
jáhen Marek ■

Anděle Boží, strážce můj…
Andělé – jsou všude kolem nás. Nevidíme je, ale věříme tomu. Nevidíme spoustu věcí a
jevů, ale vidíme nebo pociťujeme jejich důsledky – například projevy nenávisti nebo lásky.
Anděly strážné poznáváme podle jejich kladné a láskyplné péče o každého z nás. Vždycky
to sice nevyjde, ale kolik z nás se již narodilo podruhé nebo vícekrát!
Ráno, v poledne a večer se věřící denně modlili Anděl Páně. A mnozí z nás se často modlí: „Svatý Michaeli archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým!“
K andělům strážným se často obracíme a prosíme je o ochranu. Činí tak děti i dospělí,
poutníci na cestách, řidiči před a při jízdě a mnozí aspoň tehdy, když jim hrozí nějaké nebezpečí. (U řidičů je ale menší problém, když doprovodný anděl strážný by rád dodržoval předepsanou povolenou rychlost, ale řidič mu bleskově ujede!) :-)
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Krásná modlitba Anděle Boží, strážce můj obsahuje řadu cenných proseb, které si možná
ani řádně neuvědomujeme, poněvadž prosíme především za svou osobní ochranu. Zamysleme se hlouběji i nad dalším obsahem této velmi časté modlitby.
Mě vždycky veď a napravuj. Nejde pouze o tělesnou ochranu, ale potřebujeme i duchovní vedení a očištění nitra.
Ke všemu dobrému mě vzbuzuj. Tato prosba nás přivádí ke zpytování svědomí. Jsem jenom pasivně „hodný“ a nezanedbávám přitom udělat také něco dobrého?
Ctnostem svatým mne vyučuj. Byl jsem pokřtěn, byl jsem i u prvního svatého přijímání
… A co dál? Jak zlepšuji svou povahu? O které ctnosti usiluji?
Tělo, svět, ďábla přemáhám. Opravdu? Vždy? (Tak to už budu brzy svatý!)
Anděly vzýváme i při úkonu kajícnosti na začátku mše svaté: „Proto prosím Matku Boží,
Pannu Marii, všechny anděly a svaté …, abyste se za mne u Boha přimlouvali.“ Jedná se o
velmi vzácnou službu! Děkujeme vám, drazí andělé! Slyšíme takřka již na každém kroku
šustot vašich křídel!
Těžce nemocní pacienti v nemocnici říkají často ošetřující sestřičce: „Vy jste anděl!“
Mohl by to někdo říct i nám?
Prožíváme advent a nezadržitelně se blíží Vánoce. A andělé nad Betlémem budou brzy
zpívat: „ … pokoj lidem dobré vůle!“
N. P. ■

Historie
Svatý Kryštof – patron řidičů
Žil pravděpodobně na přelomu 2. a 3. století na území dnešního Turecka.
Byl to muž obrovského vzrůstu a síly. Umínil si, že chce sloužit tomu
nejmocnějšímu pánu na zemi. Šel ho hledat a pátral po něm dlouho a
pořád marně. Nakonec se setkal s křesťanským poustevníkem, který ho
poučil o Ježíši Kristu, Synu všemohoucího Boha. Kryštof se poustevníka zeptal, jak by mu mohl sloužit. Svatý muž jej vyzval k postům, ošetřování malomocných anebo dlouhým modlitbám. „Jsem obyčejný člověk a tohle nesvedu,“ řekl mu na to Kryštof. Poustevník se tedy zamyslel a řekl: „Vidíš tamtu divokou řeku? Široko daleko není žádný most a
už tu zahynulo mnoho pocestných. Usaď se na břehu a přenášej lidi
z jednoho břehu na druhý. Buď služebníkem všech – tak budeš sloužit největšímu Pánu a
svého krále pak také spatříš!“ Kryštof ho poslechl.
Jednou večer zaslechl dětský hlásek: „Kryštofe, pojď mě přenést!“ Převozník vzal dítě na
rameno a sestoupil do řeky. V tom okamžiku se voda vzedmula a dítě bylo čím dál tím těžší.
Kryštof došel na druhý břeh taktak a s vypětím všech sil. Tam si oddechl a řekl: „Myslel
jsem, že zahynu, jako bych na rameni nesl celý svět.“ „Kryštofe,“ řeklo mu na to dítě, „nesl
jsi víc než celý svět, nesl jsi Pána světa. Já jsem král Ježíš Kristus.“ Pak dítě zmizelo.
To je také význam jeho jména: Christophoros – ten, který nosí Krista, česky Kryštof.
Byl umučen kolem roku 250. Svatý Kryštof se stal už v dávných dobách ochráncem
pocestných a dnes také řidičů.
Zdroj: KATYD ■
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Sourozenectví
Milí čtenáři Svinovníčku,
celý rok se v naší rubrice zabýváme tématem rodiny a nejinak tomu bude i tentokrát. Zamýšleli jsme se již nad vztahy mezi manželi, rodiči a dětmi i prarodiči a vnoučaty . Zbývá nám ještě jedna důležitá rovina vztahů—vztahy mezi sourozenci . Majívelký význam na vývoj naší osobnosti, ovlivňují naši povahu, způsob komunikace, sociální vnímání i celkový pohled na svět, mnohdy také naši víru. Bratři a sestry jsou často
těmi nejbližšími lidmi, kteří nám pomáhají proplouvat životem našich dní…
Ale ruku na srdce – sourozenectví, to nejsou jen hezké zážitky a laskavá soudržnost.
Přináší také hádky a určitou míru rivality. Proto je zde velmi důležitý správný postoj
rodičů, jak píše ve svém článku pan Janusz Wardak.
Spory, hádky, a dokonce rvačky mezi sourozenci jsou často skutečným utrpením pro rodiče a někdy mohou otrávit celkovou atmosféru v domácnosti. Dá se jim však vyhnout?
Je vůbec možné, aby sourozenci byli vždy na sebe hodní a nesoupeřili mezi sebou? Zdá se,
že určitá míra rivality a hádek mezi sourozenci je něco přirozeného a nevyhnutelného.
Nicméně úloha rodičů je zabránit tomu, aby tyto spory a rivalita přesáhly určité bezpečné
hranice a způsobily trvalé poškození vztahů mezi dětmi. Bohužel, někdy se stane, že konflikty mezi sourozenci přetrvávají doslova až do konce jejich života.
Pocity žárlivosti a rivality nejsou problémem,- právě naopak - jsou přirozené a mají klíčový význam pro rozvoj člověka. Rivalita mezi sourozenci je známá jak je lidstvo staré mnoho příběhů s tím spojených můžeme najít stejně v Bibli jako v pohádkách nebo starých
pověstech. Začíná to často ještě před narozením druhého dítěte a v jistém smyslu nikdy nepřestane. Téměř každé dítě podezírá své rodiče, že milují více jeho sourozence. Hlavním důvodem této rivality je boj o určité sdílené a omezené zdroje rodičů, jako je čas, jejich pozornost a různá materiální dobra
Když rivalitu způsobí rodiče
Kromě toho rivalitu ovlivňují i další faktory, jako je pohlaví dětí, jejich měnící se potřeby, jejich individuální charaktery, nemoci, nebo dokonce dočasné okolnosti, jako jsou nuda,
únava, hlad, atd. To vše způsobuje, že rodiče se v této situaci často cítí zmateni a neví, jak se
vypořádat s tímto problémem. V takových chvílích je dobré, když si vzpomeneme na kladné
stránky rivality, jako je rozvoj sociálních rolí a utváření vlastní identity (přes podobnosti
a rozdíly vůči sourozencům), nebo také učení se řešit konflikty.
Bez ohledu na skutečnost, že tento druh rivality je přirozený, mohou se rodiče dopustit v
této oblasti některých vážných chyb, které mohou způsobit, že se stanou problémem na
dlouhé roky. První chyba je, když rodiče zanedbají vhodnou přípravu starších sourozenců na
příchod nového člena rodiny a jejich koncentrace se ve velké míře obrátí na nejmladší dítě.
To je okamžik, kdy se rodí nejsilnější pocity žárlivosti, které jsou později velmi obtížně léčitelné.
Upřednostňování způsobuje zranění
Druhá chyba - ještě horší - je upřednostňování jednoho dítěte. Takové nespravedlivé zacházení může mít různé příčiny - povaha dítěte, podobnost s jedním z rodičů nebo s někým
ze širší rodiny, syndrom "tatínkova holčička" nebo "maminčin synáček" atd. Často rodiče
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ani sami nevnímají, že se k jednomu z dětí chovají nespravedlivě. To je však situace, která
způsobuje největší zranění dítěte, největší lítost, která není namířena proti rodičům, ale proti
tomu sourozenci, který - podle nich - byl zvýhodněn. Stává se, že to může být důvodem výčitek i po mnoha letech života.
Nebojte se rivality mezi vašimi dětmi - je to něco přirozeného a potřebného pro jejich
rozvoj. Musíme si však dávat pozor, abychom nedávali záminku k žárlivosti po příchodu
dalšího dítěte, nebo tím, že zvýhodňujeme některé z dětí.
Desatero rodiče: 8. Neupřednostňuj žádné ze svých dětí, Janusz Wardak,
(Článek je součástí celé série tzv. Desatera pro rodiče) Zdroj: www.silnarodzina.pl

Sourozeneckou
láskou i neláskou
se zabývá také zakladatelka Institutu efektivního rodičovství, paní Mgr. Eliška Vondráčková
Sourozenecké hádky, bitky, žalování, ukřivděné kňourání a svalování viny jeden na druhého, někdy i nadávání a naschvály. To je častá realita mnoha našich rodin s více než jedním
dítětem. Rodiče tato skutečnost pochopitelně trápí. Touží po tom, aby jejich děti měly hezké
vztahy mezi sebou, aby spolu dobře vycházely, měly se rády a držely při sobě. A mezi námi,
kdo má také vydržet ten věčný křik, jekot a často i pláč. A tak rodiče střídavě přemlouvají,
domlouvají, někdy křičí a také trestají, snaží se být spravedlivými soudci a dopátrat se pravdy o tom "kdo začal" a velmi často si neví rady jak se k rozhádaným dětem zachovat. Důvodů, proč se děti hádají a bojují spolu, je celá řada. Můžeme je shrnout do několika skupin.
• Touha po pozornosti - dítě chce získat pozornost rodičů nebo sourozenců.
• Touha po uznání - dítě spor vyvolá jen proto, aby mohlo sourozence očernit u rodičů a
povýšit se nad něho.
• Žárlivost - pocit, že sourozenec je v lepší pozici, je více milován, obdivován.
• Přenesený hněv - dítě si na sourozenci "vylévá" zlost, která vznikla jinde.
• Ochrana svých práv - dítě si brání před sourozencem své věci, své teritorium.
• Nuda - mnoho hádek mezi sourozenci vzniká z nedostatku jiné vhodné zábavy, vlastně z "ničeho".
• Únava - příliš unavené děti jsou lehce vyvedeny z míry a nejsou schopny kontrolovat své
chování.
Jakmile dokážete určit nejčastější příčinu hádek mezi dětmi, můžete mnoha zbytečným
sporům předejít. Pokud se již spor rozběhne, není příčina tolik důležitá. Pak je třeba rozlišit,
o kterou úroveň boje mezi dětmi jde a podle toho se rozhodovat, jak dále postupovat, zda
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zasáhnout nebo ne. Jestliže to jen trošku jde, nechte děti, aby si svůj spor vyřešily samy.
Když to ještě neumí, můžete jim dát návod, pomoci jim, ale rozhodně neřešte situaci za ně,
zůstaňte vždy nad věcí - děti jsou společně na jedné lodi a vy na druhé. /…
Pozitiva sourozeneckých bojů
Přestože rodiče většinou považují hádky a pošťuchování mezi sourozenci za negativní součást rodinného života, dávají dětem do života velmi mnoho. Pomáhají rozvíjet emoční inteligenci, která je pro uplatnění v životě nesmírně důležitá. Díky sourozeneckým bojům se
totiž děti učí: vyjednávat, vyjadřovat své pocity, prosadit se mezi sobě rovnými, rozumět
psychice druhých lidí, vnímat hledisko druhého člověka, předpovídat reakce druhých lidí.

Desatero rodiče:
1. Na prvním místě je tvůj manželský partner!
2. Vyžaduj od sebe to, co vyžaduješ od dětí!
3. Buď přítelem pro své děti!
4. Buď důsledný!
5. Stanov pravidla domácnosti a plánuj čas!
6. Buď pozitivní!
7. Vytvoř přitažlivou rodinnou atmosféru!
8. Neupřednostňuj žádné ze svých dětí!
9. Buďte s manželským partnerem vůči dětem jednotní!
10. Rozvíjej se jako rodič!
Zdroj: www.rodina.cz;
V. R. ■
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Barevná skla
Odváželi je ze sklárny ve stejný den. Dělníci s nimi zacházeli opatrně a dávali na ně velký pozor. Bylo to deset tabulí barevného skla. Byly mezi nimi světle modré, červené, zelené,
tmavě modrá, oranžová, žlutá, fialová.
„Viděli jste, jak s námi zacházejí?“ vykřikla hrdě jedna tmavě modrá tabule. „Jsme určitě
jedny z nejvzácnějších věcí na světě,“ ozvala se jako ozvěna žlutá tabule.
„Jsme nejlepší z nejlepších,“ křičely jedním hlasem ty červené. „Máme barvu krve, života a boje.“
„Ty červené si pořád myslí, že jsou nějaké zvláštní,“ bručely zelené desky.
„Jsou jenom nafoukané,“ přidaly se hlasitě světle modré.
Pak je všechny zvedli a naložili na něco pohyblivého a páchnoucího. Ocitly se ve velké
hale uprostřed mnoha pracujících dělníků. Jeden z nich se chopil první desky, té tmavě modré, a na jejím povrchu narýsoval různé klikyháky.
Potom si muž vzal nějaký ostrý nástroj a začal rozřezávat desku na různě velké kusy.
„Ne! Nerozbíjej mě!“ křičela zoufale modrá deska. Ostatní desky se vyděsily a začaly
naříkat a vzlykat: „Rozbijí nás tu na kusy!“
„Budeme stávkovat!“ křičely červené desky.
Ale nebylo to nic platné. Desky byly jedna po druhé rozřezány, zbyly z nich kousky. Jenom fialová deska na sebe nijak neupozorňovala a podařilo se jí, že zůstala schovaná za nějakou bednou. Dělníci posbírali kousky skla a pozorně je poskládali na velký stůl. Červený a
žlutý kousek se ocitly vedle sebe a začaly se hádat.
„Nechci být vedle tady toho!“ protestovaly obě najednou. Světle modré kousky se odtahovaly od zelených: „Jděte dál, přitahujete smůlu!“
Ale dělníci ještě neskončili, pokračovali v další práci. Mezi jednotlivými úlomky nanášeli zvláštním nástrojem horké roztavené olovo, spájeli jeden kousek skla s druhým dohromady tak, že už se nemohly od sebe odloučit.
Tentokrát už kousky barevného skla neměly sílu protestovat. Musely se podřídit dalším
proměnám, stát se součástí jiných seskupení. Nacházely se někde-jakoby v tmavém sklepení
-pod velkým klenutím. „Tady jsme si všichni rovni, šedí a ošumělí. Tak to v životě chodí,“
mudroval jeden žlutý kousek. Po tom všem na ně v šeru padla únava a usnuly.
Pak se objevilo světlo. Probudil je šum obdivných hlasů: „Jééé! Óóó!“ Byly okouzleny.
Viděly před sebou dav lidí, kteří se s nosy zvednutými vzhůru tlačili jeden na druhého. Oči
měli široce rozevřené úžasem. A ony se v jejich očích zrcadlily a mohly se tam poprvé spatřit. Oněměly překvapením – staly se ohromující mnohobarevnou skleněnou tabulí, mozaikou, která představovala usmívajícího se Ježíše mezi dětmi. Sluneční paprsky, jež ho zaplavovaly, nechávaly zářit všechny barvy v plné jejich kráse.
„Tedy to je bomba!“ křičely červené kousky skla. „Opravdu tu děláme dojem! A všichni
společně!“, přidávaly se zelené. „To říkáš dobře, bráško!“ vykřikl žlutý. Ještě nikdy neřekl
nikomu „bráško“. Konečně se cítily kousky skla uvnitř, ve svých malých barevných srdcích,
šťastné a spokojené. Společně pochopily, proč byly stvořeny. A fialová deska? Po několika
měsících ji někdo našel za bednou. Byla celá pokrytá prachem, a protože nevěděli, co s ní,
rozbili ji a odvezli na skládku…….
Jsou rozdíly, které nás obohacují.
Podle knížky Bruna Ferrera: Ptačí zpěv pro duši
Aťka ■
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Odpolední mlsání
Opilý Izidor
Příprava 20 minut/pečení 15-18 minut/dokončení 2 hodiny
Těsto: 70 g hladké mouky, 2,5 lžíce kakaa, 0,5 prášku do pečiva, 4 vejce, 150 g másla,
150 g moučkového cukru, 120 g mletých vlašských ořechů
Krém I : 200 g cukru moučka, 120 g vlašských ořechů, 150 ml rumu
Krém II: 180 g másla, 120 g moučkového cukru, 1 vejce, 200 g čokolády na vaření,
2 lžíce ztuženého tuku
POSTUP:
1. Prosejeme mouku s kakaem a práškem do pečiva. Z bílků ušleháme tuhý sníh. Troubu
předehřejeme na 180 stupňů C, plech vyložíme pečicím papírem.
2. V míse ušleháme máslo, cukr a žloutky do pěny. Postupně přimícháme mouku s kakaem
a práškem do pečiva, vmícháme sníh. Těsto rozetřeme na pečicí papír a pečeme asi 15-18
minut.
3. Smícháme cukr s vlašskými ořechy a rumem, hmotu namažeme na vychladlou placku
a odložíme do chladu.
4. Změklé máslo vyšleháme s moučkovým cukrem a vejcem, krém natřeme na ořechovou
směs a vychladíme.
5. Ve vodní lázni rozpustíme nalámanou čokoládu se ztuženým tukem, promícháme, necháme trochu zchladnout, nalijeme na druhou vrstvu krému a rozetřeme.
6. Izidora necháme do druhého dne rozležet, před podáváním krájíme horkým nožem na malé kostičky.
Dobrou chuť!
Zdroj: Mladá Fronta dnes 12/2013■

Pyramida
Spojka
Latinská předložka
harmonie
zbraně
duchovní bytost
ženské jméno po domácku
ženské jméno

Řešení pyramidy: viz. poslední strana

Leo Žídek ■
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PASTORAČNÍ PLÁN (prosinec 2014 – leden – únor 2015)
Prosinec
Neděle 1. – 4. adventní
modlitební zastavení od 16,00 do 17,00 výstav Nejsvětější svátosti (v kapli),
17,00 zpívané adventní nešpory (v kostele)
Sobota 6. prosince od 14,00 vytváření vánočních ozdob, budova ZUŠ Svinov (z. ZUŠ Svinov)
Neděle 7. prosince – 2. neděle adventní, v závěru „velké“ mše sv. přijde sv. Mikuláš
Pondělí 8. prosince – slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie,
mše sv. 17,30 za + P. Pavla Jiříka
Pátek 12. – sobota 13. prosince, adventní nocování dětí na faře
Neděle 14. prosince – 3. neděle adventní, sbírka na Aničku Midjanko
Po každé mši sv. se v kostele uskuteční přednáška o práci charity v Moldavsku.
Tradiční adventní turnaj ve stolním tenise, začátek v 14,30
Sobota 20. prosince v 8,00 – příprava kostela na vánoční svátky, 14,00 úklid kostela
Neděle 21. prosince – 4.neděle adventní, sbírka cukroví pro lidi bez domova (z. Charita Ostrava)
Sobota 27. prosince – tradiční výlet na Jistebnické rybníky, sraz u kostela v 8,30
Neděle 28. prosince – svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
mše sv. v 8,00 a 10,00 – při každé mši sv. proběhne obnova manželských slibů
Příležitost ke svátosti smíření a program bohoslužeb ve vánočním období
viz Program vánočních bohoslužeb
Leden
Tříkrálová sbírka 2014. Podobně jako v předcházejících letech proběhne i letos na počátku
roku 2014 (od 1. do 15. ledna) Tříkrálová sbírka. Koledování zahájíme mší sv. v 7,30. Po
mši sv. bude pro přítomné na faře snídaně, předání pokladniček a kolem deváté hodiny začne koledování. Prosím farníky o vytvoření kolednických skupinek a nahlášení vedoucího
skupinky na faře. Bližší informace na nástěnce kostela.
Únor
Pondělí 2. února – svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice), mše sv. v 17,30
Úterý 3. února – mše sv. v 17,30, po mši sv. bude udělováno svatoblažejské požehnání
Sobota 7. února od 19,00 lidový ples v Domě farnosti v Porubě (z. MO KDU-ČSL)
Středa 11. února – památka Panny Marie Lurdské, světový den nemocných, mše sv. v 7,00
Čtvrtek 12. února – mše sv. v 17,30 s udělováním svátosti nemocných
Postní období 2015
Středa 18. února – Popeleční středa – den přísného postu – zahájení postního období
mše sv. v 7,00 a 17,30 (vždy s udělováním popelce)
16,00 příležitost ke svátosti smíření
16,45 pobožnost křížové cesty
Pobožnost křížové cesty bude vždy v neděli v 9,20 a v pátek 16,45
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Svátosti a svátostiny

Svátost křtu – svátost manželství – pohřby (září – říjen – listopad 2014)
Křty:
Elizabeth Rábová
Adam Švec
Petra Veselská

5. 10.
12. 10.
24. 10.

Tereza Aloisie Kovalská 9. 11.
Tereza Galuszková
9. 11.
Michal Ďuriš
7. 12.

Svatby: v uvedeném období se nekonala žádná svatba
Pohřby:
Terezia Bandyová
Petr Jarema
Václava Mokrá, r. Knopová
Emilie Oznerová, r. Dziubaková
Zdeněk Drga
Josef Pítr
Juraj Klimo

2. 7.
† 14. 7.
† 6. 9.
† 28. 9.
† 28. 9.
† 29. 9.
† 3. 10.

Milan Červeňák
† 15. 10.
Marie Winklerová, r. Hubená
† 19. 10.
Jiří Kajfoš
† 7. 11.
Eliška Dužyová, r. Konečná
† 18. 11.
Jaroslava Walagová, r. Hřebačková † 21. 11.
Mieczyslawa Lukáčová, r. Heczko † 30. 11.
Hermína Bystrá, r. Šandorová
† 1. 12.

Koncerty
Koncerty duchovní hudby v adventním a vánočním období 2014 – 2015
Středa 10. prosince v 18,00 tradiční předvánoční koncert ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov
a ZUŠ Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov
Středa 17. prosince 17,00 předvánoční koncert ZŠ Ostrava-Poruba, L. Štúra 1085
Pátek 26. prosince v 17,00 svatoštěpánský koncert Akademického pěveckého sboru VŠB
pod vedením Jana Mlčocha
Neděle 11. ledna 2015 v 16,00 novoroční koncert Ostravského smíšeného sboru pod vedením Jana Spisara
Kromě výše zmíněných samostatných koncertů budou hudebně doprovázeny mše sv.:
Úterý 24. prosince 2014 při mši sv. ve 24,00 bude provedena Česká vánoční mše Jana Jakuba Ryby Hej mistře
Neděle 11. ledna 2015 mši sv. v 10,00 hudebně doprovodí pedagogové ZUŠ Heleny Salichové z Ostravy-Polanky a chrámový sbor z Komárova u Opavy

Finanční sbírky
Plán finančních sbírek v měsících (prosinec – leden - únor):
Sbírky v rámci celé diecéze
na opravu katedrály Božského Spasitele
na adoptivní holčičku Aničku na Zakarpatské Ukrajině
Tříkrálová sbírka
Svatopetrský haléř

neděle
neděle
neděle
neděle

7. 12.
14. 12.
11. 1.
23. 2.
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Sobota 20. 12.
6,30 – 8,00
Neděle 21. 12.
7,00 – 11,30
Úterý 23. 12. 15,00 – 18,30 (budou přítomni tři zpovědníci)

Vánoční pořad bohoslužeb:
Středa 24. 12. Štědrý den
Otevírání betléma v 15,00 (bude možnost odnést si domů betlémské světlo)
Půlnoční mše sv. se sborovým zpěvem ve 24,00
Čtvrtek 25. 12. Slavnost Narození Páně = Boží hod vánoční
mše sv. v 8,00 a 10,00
Pátek 26. 12. svátek sv. Štěpána
mše sv. v 8,00
Sobota 27.12. mše sv. v 7,00
Neděle 28. 12. svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
mše sv. v 8,00 a 10,00 s obnovou manželských slibů
Středa 31. 12. sv. Silvestra – poslední den v kalendářním roce 2014
mše sv. v 15,00 na poděkování za uplynulý rok 2014
Čtvrtek 1. ledna 2015 slavnost Matky Boží Panny Marie (Nový rok 2015)
mše sv. v 8,00 a 10,00
Neděle 4. 1. 2015
mše sv. v 8,00 a 10,00
Sobota 3.1. mše sv. v 7,30 zahájení Tříkrálové sbírky
Úterý 6. 1. slavnost Zjevení Páně = svátek Tří králů
mše sv. v 17,30 – bude posvěcena voda, křída a kadidlo
Neděle 11. 1. svátek Křtu Páně (závěr vánoční doby)
mše sv. v 8,00 a 10,00
při mši sv. v 10,00, která je obětována za všechny pokřtěné v uplynulém roce 2014,
budou zpívat pedagogové ZUŠ H. Salichové z Polanky a chrámový sbor z Komárova
------------------------------------------------------------
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