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Otče Libore, při příležitosti Vaší        

návštěvy svinovské farnosti Vás prosíme 

o odpovědi na několik otázek do našeho 

farního časopisu Svinovníček. 

 

Odkud pocházíte a jaká byla Vaše   

cesta ke kněžství?  

Pocházím z Albrechtic u Českého Těší-

na. Na cestě ke kněžství mě zásadním způ-

sobem ovlivnil P. Wiktor Boczek, který 

v naší farnosti působil ke konci mé docház-

ky na základní školu a na počátku gymna-

zijních studií, a poté působil jako důchodce 

v Českém Těšíně, kde jsem studoval. Jed-

nak se za mne modlil a také připomínal, že 

lidé potřebují kněze. Tehdy jsme ještě ne-

měli možnost zahraniční výpomoci. A tak, 

i když jsem založením technik, jsem si na 

konci studia na gymnáziu podal přihlášku 

na teologickou fakultu do Litoměřic a byl 

jsem přijat. A tam jsem se stal spolužákem 

vašeho pana faráře. 

 

s ICDr. P. Liborem Botkem Th.D.   

Jste znám jako odborník na církevní 

právo. Jak jste se k tomu oboru dostal?  

To souvisí s výše uvedenou skutečností, 

že jsem založením technik. Kanonické prá-

vo je nejtechničtější teologická disciplína. 

Proto mě zaujalo. A další příčinou bylo Boží 

řízení. Jako bohoslovec jsem se dostal 

o prázdninách po 3. ročníku na praxi do Ho-

lešova k doc. ThDr. Františkovi Poláškovi, 

který v té době pracoval na překladu nového 

Kodexu kanonického práva. Požádal mě, 

mimo jiné, abych v jeho překladu korigoval 

překlepy. A když jsem nastoupil jako kaplan 

do Jablunkova, zastavil se jednou za mnou 

a požádal mě, zda bych nešel pracovat 

k církevnímu soudu do Olomouce, jehož byl 

místopředsedou. Souhlasil jsem. To bylo již 

po revoluci. Pak se otevřela možnost poslat 

pracovníky soudu na studium do Říma. Olo-

mouc nechtěla zaostat za Prahou, a protože 

jsem byl nejmladší pracovník, druhý 

za mnou byl Doc. Polášek, jemuž již bylo 

kolem 60 let, poslali na studium mě. A tak 

jsem se stal právníkem. 

 

Jste farářem ve farnosti Ostrava-

Hošťálkovice, místoděkanem ostravského 

děkanátu, odborným asistentem na 

CMTF v Olomouci a předsedou církevní-

ho soudu v Olomouci. Jak to všechno do-

kážete pracovně spojit?  

Dělám, co můžu. Hošťálkovice jsou malá 

farnost a farníci jsou hodní a trpěliví. Takže 

s Boží pomocí to jde. 

 

Jak  vypadá  Váš  volný čas,   máte 

nějaké   koníčky? 

Jako technika mě baví různé práce – 

údržba staveb a technických zařízení. Je-

den dědeček byl zedník, druhý strojař, 

a tatínek, knihař, uměl všechno, na co 

sáhnul. Tak se snažím jít v jejich šlépě-

jích. 
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Dva koncerty ve vánočním období 2016 

I letos se v našem kostele Krista Krále konal dne 26. prosince svatoštěpánský koncert 

Akademického pěveckého sboru VŠB-TU Ostrava  pod vedením pana Adama Sedlické-

ho. Sbor v počtu 17 členů (12 žen a 5 mužů) zazpíval ve své první části duchovní skladby 

převážně vánočního charakteru, ve druhé části zazněly známé české koledy. Zdravé a mladé 

hlasy v podání tohoto hudebního tělesa byly příjemným zpestřením svátečního dne. (Tuto 

skutečnost nicméně potvrdil závěrečný potlesk posluchačů po ukončení koncertu.) 

Dva dny poté, na svátek sv. Mláďátek betlémských, 28. prosince, se v našem chrámu ko-

nal koncert k poctě českému králi a římskému císaři Karlu IV., koncert pod názvem Vivat 

Carolus Quartus. Jeho účinkujícími byli pan Alfréd Strejček a 

pan Štěpán Rak. Úvodní slovo pořadu měl pan farář, otec Jan, 

na něj potom navázala a význam osoby Karla IV. zdůraznila paní 

Jiřina Kábrtová, ředitelka ostravského muzea - ta se rovněž za-

sloužila o vystoupení obou pánů v našem kostele. Jak velkou po-

stavou v dějinách byl Karel IV., nám ukázali oba umělci, p. Strej-

ček a p. Rak, ve více než hodinovém pásmu (pořad z repertoáru 

Divadla Lyra Pragensis). Mistr slova, pan Strejček, hovořil velmi 

poutavě o životě Karla IV. Během svých promluv se chopil ná-

strojů - fléten a bubnu, které ještě více zpestřovaly celé vystou-

pení. Přestože byl pan Strejček v hlasovém projevu sám, nebyla 

v tónu jeho hlasu žádná monotónnost, ba právě naopak. Dalším 

mistrem večera byl pan Rak, který dokázal svými hbitými prsty 

rozehrát struny kytary naprosto neuvěřitelným způsobem. 

V některých skladbách nechal zaznít i svůj sytý hlas, jenž je další 

Jaký je Váš oblíbený světec? 

Obdivuji odvahu sv. Pavla nebát se řešit 

různé problémy v církvi, které před něho 

stavěl život. Takoví duchové nám dnes 

chybí, nebo jim v rozmachu brání dnešní 

přebujelá administrativa, jako sv. otci Fran-

tiškovi. Za biřmovacího patrona jsem si 

zvolil sv. Cyrila, kterého obdivuji pro jeho 

moudrost. A samozřejmě mám rád svého 

patrona sv. Libora, který vynikal věrným 

přátelstvím vůči biskupu sv. Martinovi a po 

smrti vzkřísil 9 mrtvých, když jej převáželi 

do Paderbornu, kde je nyní pochovám. 

U nás má jediné poutní místo v Jesenci u 

Konice a sochu u mostu v Uherském Ostro-

hu, odkud pochází tatínek. 

Co byste na závěr popřál našim čtená-

řům a svinovským farníkům? 

Aby nikdy nepotřebovali mé služby,  

tedy aby žili ve šťastných rodinách. 

 

Děkujeme za rozhovor, chtěl byste na 

závěr něco vzkázat našim čtenářům? 

Pro dobu postní bych nám všem dopo-

ručil umět si všímat Božích darů, jimiž 

jsme denně zahrnováni, abychom si ještě 

více zamilovali jejich dárce, zakusili jeho 

otcovství a s nadšením se stále více rozho-

dovali pro službu jemu. To je to, oč Bohu 

jde. Získat nás na svou stranu. 

Z přesvědčení. 

 

Poděkování  
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skvělou hřivnou, jíž byl obdařen. Pan Strejček nám v jednotlivých blocích připomněl nejen 

život Karla IV. (14. 5. 1316 - 29. 11. 1378), jeho nadnárodní zásluhy, stavby kulturních pa-

mátek, které nám zanechal, ale také jeho hlubokou víru v Pána Boha. Jen těžko se hledají 

slova, která by vyjádřila atmosféru profesionálního vystoupení obou pánů toho večera.  I oni 

mají velký podíl na tom, že nezůstává v pozadí tento Čech - Karel IV., jehož 700. výročí od 

jeho narození jsme si v roce 2016 připomínali. To, že byl tento pořad uveden v našem koste-

le, je poctou nejen Karlu IV., ale i tomu, kterému je zasvěcen náš kostel - Kristu Králi , v ně-

hož Karel IV. věřil po celý svůj život - byl pro něj CARITAS. I to je možná jeden z důvodů, 

proč právě v našem kostele se vystoupení uskutečnilo. 

Byl to nezapomenutelný zážitek díky výkonům obou protagonistů. Každý z posluchačů si 

mohl v sobě odnést hřejivý pocit z tak nádherného pořadu. Dlouhotrvající potlesk a děková-

ní ve stoje byly určitě i pro oba umělce povzbuzením pro jejich další práci. 

S. P.■ 

 

Z kázání jáhna Michala v den svátku Svaté rodiny 

Svátek Svaté rodiny je příležitostí pohlédnout na Josefa, Marii a Ježíše jako na REÁLnou 

pozemskou rodinu, ne jako na nějakou pobožnou rodinu jakoby z jiného světa. Všichni tři 

tvoří rodinu, která zná všechny velké starosti rodinného života. Svatá rodina je pro každou 

rodinu vzorem, jak být svatá a REÁLná. To znamená, že je prostředím plným respektu 

(v angl. R-espect), povzbuzení (E-ncouragement), přijetí (A-ffirmation) a lásky (L-ove). 

Říká se, že rodina je jako zahrada a cokoliv je v ní zasazeno, vyroste. Zasazení těchto 

čtyř hodnot do vaší rodiny přinese úrodu ve formě bohatého rodinného života. Je však nutno 

připomenout, že i zde platí zákon - pole ležícího ladem. Díky tomuto zákonu se promění 

v plevel vše, co nebylo do zahrady zasazeno jako pozitivní. Samozřejmě že nadále musíme 

každé jaro zasadit to, co chceme, aby nám vyrostlo. Pokud však nezasejeme něco cenného, 

nic cenného také nebudeme sklízet. Zde je několik rad pro rodinnou zahradu:  

Rodina stejně jako zahrada potřebuje… 

- čas, péči a pěstování, 

- dostatek světla, společného smíchu a vzájemného přijetí, 

- zavlažování deštěm společných starostí, těžkých okamžiků a vážných diskusí o důleži-

tých věcech, 

- rytí tvrdé půdy a pletí plevele hořkosti, závisti, hněvu, neodpuštěných zranění. 

Připravte si ve své rodinné zahradě šestnáct záhonů… 

- pět záhonů, kde porostou rostliny trpělivosti, zdvořilosti, chvály, pokoje, a modlitby, 

- čtyři záhony na „buďme“: buďme si věrní ve slovech i skutcích, buďme nesobečtí, buď-

me oddání jeden druhému a buďme na sebe hodní a milujme se, 

- tři záhony „nechme“: nechme pomlouvání, nechme kritizování a nechme lhostejnosti, 

- pět záhonů na „choďme“: choďme včas na školní představení, skautské schůzky a spor-

tovní zápasy, choďme na rodinná setkání, choďme s lepší náladou, choďme s novými 

nápady a předsevzetím uskutečnit je a choďme s úsměvem. 

Pokud tato „semínka hodnot“ zasadíte do své rodinné zahrady a budete o ně pečovat,   

přinesou vám bohatou úrodu v podobě rodiny, která bude REÁLná a zároveň svatá. 

Převzato z knihy CAVANAUCH, Brian.  

Kam patří mořské panny? a jiné příběhy ■ 
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Tábor 2017 

Milí táborníci, 

jakpak se máte? Venku se probouzí jaro a my plánujeme letní farní tábor. Chcete vědět, 

kde to bude letos?  

Po dlouhém hledání jsme zjistili, že naprosto nejlepší fara je stejně ve Frýdlantě nad Ost-

ravicí. Samozřejmě nás čeká jiná táborová hra než loni. My už víme, jaká, ale neprozradíme, 

musíte se nechat překvapit. Vzhledem k velkému věkovému rozdílu všech účastníků se mů-

žete také těšit na zajímavé hry, jak pro mladší, tak pro starší. Termín letošního tábora bude 

od 5. 8. do 12. 8. Přihlášky můžete zasílat ode dneška Karolíně Brumovské na emailovou 

adresu: brumovska.karolina@seznam.cz    
Budete-li hlásit své děti elektronicky, stačí napsat jméno a příjmení dítěte, věk v době tá-

bora, třídu, telefonní číslo rodičů, svou emailovou adresu a velikost trička. Pokud email ne-

používáte, můžete si přihlášku s těmito údaji vyplnit ručně na papír a odevzdat ji panu faráři 

otci Janovi nebo slečně Karolíně Brumovské.  

Cena tábora je 1500 Kč jako loni. Pokud máte více přihlášených dětí ze stejné rodiny, 

můžete požádat o sourozeneckou slevu. Vzhledem k velkému množství dětí odhlášených na 

poslední chvíli jsme po dohodě stanovili nové pravidlo. Pokud své dítě odhlásíte do měsíce 

před začátkem tábora, vrátíme vám z plné ceny 1000 Kč. Později už peníze nevracíme. Mě-

síc před táborem už máme nakoupené skoro všechny věci, objednaná trička, a vzhledem 

k nízké ceně tábora a malému celkovému rozpočtu nemůžeme vracet takové sumy peněz, 

protože s nimi už počítáme. Co se týče kapacity, ta je omezená prostorem fary. Rádi bychom 

přijali všechny děti z farnosti, které se přihlásí, proto prosíme, abyste je přihlásili včas. 

Můžeme přijmout prvních 25 přihlášených dětí. Do 30. 4. budeme přijímat přihlášky 

dětí do 15 let. Přihlášky dětí starších 15 let přijímáme v případě zájmu po domluvě.  
Po obdržení přihlášky rezervujeme Vašemu dítěti místo na táboře. Přihláška se stává 

závaznou v momentě obdržení platby. Prosíme rodiče, aby tábor zaplatili nejpozději do 

konce května. Na začátku června zrušíme veškeré nezaplacené rezervace a nabídneme 

místo na táboře náhradníkům - dětem, které se přihlásí později než do konce dubna. Pokud 

nemůžete tábor zaplatit do konce května z finančních důvodů, obraťte se individuálně na 

Karolínu Brumovskou, najde s vámi společně řešení.  

Přihlášeným dětem pošleme bližší informace s přesnými údaji o odjezdu na konci května, 

vyjdou také ve Svinovníčku. Číslo účtu je 2212013523/6210. Jméno Karolína Brumovská, 

účet je v mBank. Do zprávy napište jméno dítěte, pro které tábor hradíte. Rodiče nových dě-

tí, které s námi jedou poprvé, mohou posílat jakékoliv dotazy Karolíně Brumovské na emai-

lovou adresu: brumovska.karolina@seznam.cz  

Těšíme se na vás jako každý rok a už teď vymýšlíme, co krásného spolu zase prožijeme. 

Váš táborový tým■ 

Přihláška: 
 

Jméno: __________________________________________ věk: ________ třída: _______ 

Telefonní číslo rodičů:_______________________________________________________ 

E-mailová adresa rodičů: _____________________________________________________ 

Velikost trička:_____________________________________________________________ 

Pozvání  

mailto:brumovska.karolina@seznam.cz
mailto:nejkarolinka.brumik@centrum.cz
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Další publikace z dílny Jana Larische 

Svinovský duchovní pastýř, otec  ThLic. Jan Larisch, Th.D., má 

na svém badatelském  i  spisovatelském  kontě  další  záznamy,  v této 

poznámce se vrátím k zatím předposlední publikaci nazvané               

P. Stanislav Dubina, dobrý a věrný služebník Boží  

(Římskokatolická farnost Kozlovice, Ostrava 2016; 58 s. vč. soupisu 

pramenů, použité literatury a vysvětlivek frekventovaných zkratek).  

Zamýšlím se nad dopadem Larischových svazků, vydávaných 

všanc české sekulární společnosti, v souvislosti s nekomerční literatu-

rou; ta má donkichotské rysy. Jestliže měly hlavní postavy jeho knih 

potíže s diktaturami, ať fašistickou či pozdější komunistickou, má 

spisovatel zkušenost s říší duchovní lenosti podstatné části blízké 

i vzdálené veřejnosti. 

Oč autoru knihy o Stanislavu Dubinovi jde? Snaží se prorazit síť lhos-

tejnosti, dnes na příkladu kněze, který měl stálou touhu dát všem lidem pocítit milosrdnou 

Boží lásku, jak trefně uvedl v krátké předmluvě biskup ostravsko-opavský, Mons. F. V. Lob-

kowicz;  snaží se implantovat do duchovního prostoru příklad, že žít jinak, nabývat v Kristu 

mimořádné síly k překonávání zla je stejně, ba víc platné, než dosahovat umenšování zla 

způsoby boje, který často hraničí s poškozováním druhých, s potíráním opačného názoru či 

způsobu života. 

Proč jsou mučedníci církve jakoby odděleni od mučedníků světských? Kolik církevních 

osobností získalo tolik pozornosti jako hrdinové sekulární roviny? Jako jeden z mála se do-

čkal důstojného pomníku z pera Miloše Doležala (kniha Jako bychom dnes zemřít měli) Jo-

sef Toufar, u kořene jeho ponížení stál zázrak, fenomén, jenž dráždil a dodnes provokuje ba-

datele i běžné přemýšlivé lidi. To už je co říci… A možná malá odpověď na otázku: mučed-

níci jsou odděleni, neboť i živí obou stran žijí jaksi odděleně… Pro velkou část společnosti 

církev ani v místě bydliště neexistuje, možná jen v kritice požadavku restitucí… 

Páter Stanislav Dubina nemá ve svém životopise žádný skandál ani zázrak, a přesto se 

dočkal věznění a dalších ústrků, při žádosti o rehabilitaci v r. 1970 dokonce rozšíření trestu. 

Až tak dovede být justice proradná a slepá? Až tak, bohužel, navíc tendenční… (K zproštění 

viny a důsledné rehabilitaci došlo až šest let po smrti P. Dubiny v r. 1992.) 

Nad tím zůstává rozum stát. Také otci Larischovi, ale on svůj rozum nenechává stát dlou-

ho.  Nemůže to nechat jen tak, stane-li se lidumilnost, nepřetržitá práce, oběti pro dobro 

bližních trnem v oku, to už něco důležitého o společnosti vypovídá. O samotném aktéru pří-

běhu, P. Stanislavu Dubinovi, vypovídá dílo: neúnavné, s neskutečně širokým záběrem na 

poli pastoračním, vzdělávacím vč. tiskového apoštolátu, spolkovém, na poli školní výuky, 

výsluh svátostí, podílu ve složkách veřejného života, také v charitě, misiích, poutích, akcích 

duchovní obnovy, adoračních dnech, v neposlední řadě v roli dobrého hospodáře, tj. péče o 

stav kostela, hřbitova, atp.  

Padesátá léta přinesla do života otce Dubiny to nejtěžší. Nespravedlivé, vykonstruované 

obvinění, následné zatčení, soudní proces a věznění v délce pěti let a šesti měsíců. Dojemná 

pasáž se týká Dubinova pobytu ve věznici, kdy se jeho zdravotní stav postupně zhoršoval, až 

se zdálo, že nepřežije. Ukázalo se, že umírá hladem, protože si spoluvězni zvykli dokrmovat 

se jeho přídělem chleba. Dal, přestože ho nedostatek jídla posunul až na pokraj životních sil.  

Historie 



  

 

Po propuštění (1955) jako by trest pokračoval. Dva roky bez státního souhlasu, po dvou 

letech povolení jen částečné. Když se naplno k duchovenské práci vrátil, zjistil, že se pomě-

ry mezi státem a církví hluboce proměnily. Vyrojila se spousta zákazů, nařízení, omezení 

činnosti; navíc, systém postihů vyháněl lidi z kostelů, děti z náboženství, projevil se ústup 

od církevních svátostí. Co s tím? Najít novou energii k transformaci…  

Páter Stanislav Dubina začal svou duchovní službu na Místecku, zakončil při kostele sv. 

Vavřince ve Vizovicích, kde prožil devět let života. K 40. výročí svého kněžského svěcení 

(1969) byl jmenován arcibiskupským radou; bylo mu umožněno vycestovat do Itálie a na-

vštívit Vatikán. Po své sedmdesátce (už jako biskupem J. Vranou jmenovaný titulární farář) 

opustil s podlomeným zdravím vizovickou faru a odstěhoval se do Charitního domova pro 

duchovní na Moravci, vystavěném v bývalém soustřeďovacím ústavu starých a nemocných 

kněží po likvidaci mužských řeholí v padesátých letech. V budově zvané Novostavba dožil 

(3. 1. 1906 - 9. 7. 1986) v péči řádových sester Kongregace Notre Dame.  

Ale i tam musel ještě prožít trpkou zkušenost s tzv. domovní prohlídkou v r. 1981, která 

probíhala s ostřelovači na střechách, s odstraněním antén, odstřihnutím telefonů, vyrabová-

ním kanceláří i pokojů, zabavením hotovosti i vkladních knížek.  Jak to vše asi působilo na 

téměř slepého, nemocného pětasedmdesátiletého kněze? 

Už je jasné, oč dr. Larischovi jde. Často si foukáme na svá bebínka, a žijeme si, máme 

své teplo, světlo, vodu, nikdo (zatím) nenarušuje náš domovní klid…  Prožili jsme druhou 

půli minulého století většinou bez větší úhony, ale jsou mezi námi i ti druzí, kterých se dis-

kriminace hluboce dotkla. Opozice včetně politických vězňů a zastánci Božího díla z řad 

církve - tyto dva subjekty pocítily na svých bedrech útlak nejtěžší. Přesto zůstaly 

v sekularitě společnosti odděleny - tehdy i dnes.  

Zabývat se touto nabízející se myšlenkou nebylo autorovým záměrem. Dotýká se jí zpro-

středkovaně, výsledkem života P. Stanislava Dubiny. A nechává to na nás… zůstanou pří-

kladné osobnosti z lůna církve pouze raritami, které současník ke svému životu, jehož kvali-

ty odvozuje odjinud, vlastně ani nepotřebuje?        Lydie Romanská■ 

 

Jak bývalo o Velikonocích za našich pradědečků 

Od Popeleční středy utíkaly týdny postu velice rychle v pilné práci, protože domácnost se 

do Velikonoc musela zbavit „starého kvasu“. Naše prababičky je počítaly podle nedělí – ta 

první byla „černá“, protože se neslušelo v době postu chodit v barevných šatech a „gdo by 

tancoval, tomu stromy v sadu opadají“, druhá „pražná“ podle postního jídla z upraženého 

naklíčeného obilí – po celé postní období se jídla připravovala bez masa a vajec. Třetí nedě-

le byla „kýchavná“ a pak „družebná“ – tuto neděli chodil družba se ženichem do domu, do 

něhož chtěli přijít o Velikonočním pondělí s ženichovými rodiči na námluvy. Pak konečně 

přišla dětmi a mládeží tolik očekávaná „smrtná neděla“. 

Děvčata oblékla slaměný došek do obnošených hábů a tuto „Smrtku“ („Smrtolku, Maře-

nu, Čaramuru“) ověsila „výdumky“ (vaječnými skořepinami), pomalovala a jinak okrášlila, 

a průvodem vynášela z dědiny. Letos by dívky právem zpívaly: „Smrtná neděla, gde ses po-

děla? Poděla se, poděla, u svatyho Jiří. Svatý Jiří jede k nám, po věnečku veze nám, nám, 

nám, těm svinovským pannám“, protože letošní Velikonoce připadají až na duben. Dívky 

zanesly Smrtku až k potoku, kde ji po odstrojení „utopily“. Po zničení loutky utíkal celý 

průvod úprkem domů, aniž by se jedinká ohlédla – kdo by se ohlédl, pro toho by si Smrtka 

mohla do roka přijít. 
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A už tu byla „Květná neděla“. V tento den všichni „vítali Krista Pána“ v nejlepších ša-

tech a pokud možná aspoň něco na sobě měli mít nového. Palmové ratolesti nahradily vrbo-

vé „kočičky“, někde umně svazované do opentleného „barana“. Jejich obstarání bývalo věcí 

chlapců – čím delší pruty, tím vyšší obilí. 

Po příchodu z kostela hospodář zastrčil posvěcené kočičky za domácí kříž ve světnici a 

loňské obřadně spálil. Zbývající proutky zapíchal na okraji polí, v zahradě a ve sklepě, aby 

chránily úrodu a uložené potraviny před „jedovatinami“. To už se děvčata chystala 

k obchůzce vesnice s „májíčkem“. Za zpěvu písní jako „Stála panenka Marija jako růžička 

červená, a přišel k ní anděl Páně, dal pozdravení té Panně. Ona se ho velmi lekla, hneť na 

svy kolínka klekla…“ chodily od domu k domu a vyprošovaly si dárky. Tato obchůzka se 

v některých vsích konala už na Smrtnou neděli, jinde až ve svatodušní svátky – chlapci 

v pondělí svatodušní „honili krále“, děvčata se v úterý změnila na „králky“, přinášející léto. 

Posledním dnem postu byla „Škaredá středa“ – to prý se Jidáš škaredil na Krista, že mu 

nechtěl prozradit, kde bude s apoštoly jíst velikonočního beránka. Kdo se toho dne mračil, 

ten se prý mračil každou středu v následujícím roce. Pro hospodyně 

byla dnem špinavé práce, vymetaly se komíny a dělal se poslední vel-

ký úklid. 

Večerní mší na „Zelený čtvrtek“ začíná velikonoční třídenní. Kdy-

bychom měli uvést nejrůznější lidové obyčeje, vztahující se k tomuto 

období, nestačila by tlustá kniha. Bylo jich tolik a tak často přecházely 

v pověrečné praktiky, že ještě na začátku 20. století byla důtklivě při-

pomínána církevní nařízení o zacházení se zbytky svátostin a kněží se 

museli postarat, aby pod jejich dohledem byl zlikvidován loňský paš-

kál, popel z „popelce“, uhlíky z ohně sobotní vigilie apod. Po slavném 

„Gloria“ se „zavázaly zvony“ a úlohu zvoníků převzali až do soboty 

ráno chlapci „klepáči“. Každý si udělal „hrkotku“ nebo „klapač“, některý odrostlejší chlapec 

tlačíval „tragač rapoták“. Třikrát denně obešli celou vesnici, celá obchůzka začínala a konči-

la společnou modlitbou u kříže nebo u kaple. Od čtvrtečního odpoledne se nesměly konat 

žádné nádenické práce. Po západu slunce vykropil hospodář dům i jeho okolí svěcenou vo-

dou, aby se připomnělo, že krvavý pot Krista Pána skropil ten večer zemi. 

 „Velký pátek“ byl dnem ticha a přísného postu. Jediné jídlo v poledne byl „jidáš“ – uzel 

z válečku kynutého těsta, pokapaný medem. Pečivo mělo připomenout Jidášovu oprátku ne-

bo pouta Kristova, také Jidášův sladký, ale zrádný polibek. Nesmělo se orat nebo rýt, proto-

že „Pán Ježíš v zemi odpočívá“, hospodyně nesměla prát, protože „by prádlo máčela 

v Kristově krvi“. Nechodilo se na návštěvy ani nic půjčovat. V kostele se zpívaly pašije 

a leckdo čekal, až se při nich zem otevře – takovým místem bývala studánka Dankůvka 

za Bělotínem, kde prý při pašijích vyplave na hladinu „zlatá kača“ s klíčem od pokladu 

v zobáku. Pobožnosti Křížové cesty se ten den zúčastnil každý, kdo mohl, všichni pak uctili 

Boží hrob a pět ran Kristových, které symbolicky „lóbali“. 

Mimoliturgický průvod Vzkříšení na „Bílou sobotu“, za hlaholu zvonů obcházející 

s hudbou celou obec, slavnostně osvětlenou svícemi v oknech, u nás už díky totalitám více 

než padesát let neexistuje. Ani hospodyně už nepřikládají svoje polínko k hraničce před kos-

telem, aby si po posvěcení ohně rychle odnesly žhavý oharek a zapálily jím nový oheň do-

ma, kde byla předtím uhašena všechna ohniště. Zato se vrací starý zvyk žehnání pokrmů 

na Boží hod velikonoční. Kdysi v košíku nebo na talíři před oltářem nesměl chybět mazanec 

a barevná vajíčka, kterými se doma zahajoval sváteční oběd – hospodář každému podal kra-



  

 

jíček z posvěceného bochníčku a mezi všechny rozdělil také jedno z vajec, „aby drželi spo-

lem“. Aspoň soustem z posvěceného pokrmu musel být uctěn každý, kdo ten den vstoupil 

do stavení. Drobečky a zbytky byly podobně jako o Vánocích obětovány studni, poli a za-

hradě, aby „krtice neryly“. 

„Šmigrust“ s obchůzkou, co „dnes je naša, zítra vaša a pozítří masná kaša!“, při 

níž každý chlapec využil právo vypořádat si s děvčaty všechny vroubky, za celý 

rok nastřádané, přežil i působení vědeckého ateismu. Předem si kamarádi upletli 

pořádné „korbáče“, nejméně „štveráky“, ale raději „šesteráky, osmeráky“ nebo 

dokonce „dvanácteráky“, jimiž pak děvčatům hned ráno důkladně vyklepali suk-

ně, aby „nebyly prašivé“. Líná děvčata „budili“ oblitím studenou vodou. V úterý 

to dívky mohly chlapcům pořádně oplatit. Ke šmigrustu patřily veršovánky, jež 

se obměňovaly a často obsahovaly posměšky: „Dávaj vajca, vyplácaj sa, jedno 

bílý, dvě červený, to je naše potěšení! Kousek vdolka pro pacholka a na dívku 

s tatarem, že se schází s kaprálem!“ Kraslice zdobené batikováním či rytím byly 

určeny jen těm nejbližším, co si navzájem „kmocháčkovali“, ostatní koledníci se 

spokojili s vajíčky obarvenými cibulí nebo „červeným dřevem“, jednoduše zdo-

benými otisky lístků jetele či řebříčku, nebo jen bílými uvařenými. Chasa sbírala 

i vejce syrová, jimiž zaplatila hostinskému světlo a otop na večerní pomlázko-

vou zábavu a ráda přijala „něco do butelky“. Dívka na vdávání musela nachystat 

pro svého nastávajícího aspoň několik kraslic s „malovanými slovy“, třeba „Pro 

koho, pro toho, co je komu do toho“ nebo „Dárek srdca mého není pro každé-

ho.“ Korbáče se často nezahazovaly a nepálily, k večeru je koledníci zarazili do země někde 

u potoka. Z leckterého pak vyrostl nový stromek. S vykoledovanými vajíčky děti hrávaly až 

do „bílé neděle“ různé hry jako „kotoulenou“ nebo „sekanou“, při nichž se spousta vajec 

rozbila a byla na místě snědena. Kupodivu se nezachovaly zprávy o žlučníkových záchva-

tech, které by při takovém počínání hrozily nám. 

„Bílou nedělí“ velikonoce pro naše pradědečky skončily. Na další slavnost se muselo   

čekat až do Nanebevstoupení Páně.  

Podle rukopisů P. Vladimíra Gibaly,  

Vlastimila Vondrušky a Ondřeje Přikryla zpracovala ZM■ 

 
První revoluce v dějinách lidstva 

Od Adama až do naší doby uplynula již hezká řádka let, v nichž se odehrály či stále ještě 

odehrávají mnohé události a děje, ale z určitého hlediska se dá říct, že ani dnes se proti vče-

rejšku vlastně nic nového pod sluncem neděje. 

Začněme tedy – jak bývá zvykem – od Adama. Co všechno se tenkrát vlastně stalo? Mi-

mo jiné patří do této kapitoly také naše pramáti Eva a had, nejzchytralejší ze vší polní zvěře, 

jak je to popsáno na začátku Starého zákona – v 1. knize Mojžíšově, zvané Genesis čili Kni-

ha zrodu. Z ní se dozvídáme o stvoření nebes a země a o původci tohoto díla – o Bohu. - 

Obsazení prvního dramatu na naší planetě teď už známe, zbývá místo děje. Tím je zahrada 

v Edenu, kde Hospodin Bůh nechal vyrůst stromům s dobrými plody. Uprostřed zahrady vy-
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rostl pak strom života a strom poznání dobrého a zlého. Prvním lidem však Hospodin pod 

trestem smrti zakázal jíst plody z tohoto stromu.  

Had ale Evu přemluvil, aby tento zákaz porušila. Eva pak svedla Adama a oba dva s chu-

tí pojedli. Překročili tabu a zbavili se pokrytecké morálky, jak by to dnes zhodnotil had z po-

stfaktické společnosti. Odehrála se tak první revolta na světě. Její důsledky však byly kata-

strofické: had byl proklet, ženě bylo předpovězeno utrpení a muži práce plná námahy a po-

tu. Nemá smyslu přičítat za to zodpovědnost ženě nebo muži, i když to muži dodnes rádi 

přisuzují právě jen ženě. Obě strany zřejmě podlehly touze poznat všechno dobré i zlé, zjis-

tit, co za tím vším je, překročit limity lidských schopností, a především vyrovnat se Bohu. 

Tragická je skutečnost, že se tak děje dodnes! Že nedáváme pozor, kam až nás může do-

vést slepá pýcha, pokud budeme chtít napodobit stvoření světa. Úspěšně rozbíjíme atom, ale 

současně vystavujeme celý svět sebezničení atomovou smrtí. Chtěli bychom také vytvořit ži-

vou hmotu z neživé a snažíme se odhalit tajemství života, abychom mohli vytvořit umělého 

člověka nebo aspoň tak dokonalé roboty, kteří by se však mohli jednou vymknout naší kontro-

le a postavit se proti nám. Stavíme se proti přirozenému řádu, a často bez vážného důvodu na-

rušujeme identitu muže a ženy. Boříme hranice mezi dobrem a zlem a jsme pyšní na své úspě-

chy ve vědách. Opovrhujeme pokorou a nejsme spokojeni s rozvojem jen toho bádání, které 

slouží k prospěchu lidstva. Ale nezapomeňme – pýcha předchází pád. A ten může být strašný. 

Je tedy už všechno ztraceno? Díky Bohu ne. Již v 1. Mojžíšově knize je řečeno, že Ona 

(Maria) potře hlavu hada. A na dalších místech Starého zákona je lidstvu přislíben Vykupi-

tel. Ten byl sice později lidmi obětován a popraven jako zločinec, ale jeho oběť je platná 

a velikost Božího milosrdenství je nezměrná. Bylo by však od nás nečestné, kdybychom v 

této pro lidstvo tak naléhavé záležitosti zůstávali stranou a jen spoléhali na to, že budeme 

spaseni, aniž hneme prstem. Je nyní na nás, jak se budeme za to modlit a přispívat svým ži-

votem dobrého člověka a křesťana. Bůh naši snahu jistě ocení a bude nám pomáhat, i když 

jeho řešení nebude někdy pro nás ihned srozumitelné. 

Těch revolucí v dějinách lidstva po Adamovi proběhlo již nesčíslné množství. Až dojde 

k té pravé revoluci, k revoluci v našich srdcích, bude vyhráno. 

P. N.■ 
 

 

Milí spolufarníci, vstoupili jsme do postního období, které nás opět vybízí k obrácení. Co 

ale to „obrácení“ vlastně je? V první řadě znamená postupně se učit věřit v Boha, který je 

nám nablízku i v našich obtížích, který nás miluje, i když nám vše nejde tak, jak bychom si 

přáli a jak by bylo dobré. Až potom, v síle tohoto poznání, jsme zváni na cestu přijetí spásy, 

odříkání zla a na cestu konání dobra. Naše cesta obrácení a náš boj se zlem musí být ale ne-

sen Kristovou silou. Nesmíme proto zapomínat na modlitbu a četbu Božího slova - Bibli. 

Postní doba je také výzvou vědomě vyhledávat situace, kde svou víru můžeme uplatňovat 

láskou: věnovat něco ze sebe potřebným lidem. Věnovat můžeme čas, sluch i finanční pro-

středky. Vše toto získáme tím, že se dokážeme něčeho zřeknout (což je nazýváno postem). 

Postní doba je v neposlední řadě i výzvou ke smíření: s druhými, s Bohem a se sebou samým. 
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Naše pusa je jako hlaveň kulometu 

Nabízíme Vám k zamyšlení článek paní Marie 

Svatošové, lékařky a iniciátorky hospicového hnu-

tí. Upozorňuje na to, jak velkou sílu má obyčejné 

„slovo“. Stejně jako dokáže dodat člověku zlome-

nému na duši naději a pozvednout ho k novému 

životu, umí také způsobit velká zranění, která se 

jen těžko hojí… Možná bychom se právě nyní měli v tomto ohledu stát – jak paní Svatošová 

trefně říká – sami sobě krotitelem. 

Možná si to neradi přiznáváme, ale na celkovém zlu ve světě se všichni nějak podílíme. 

Občas i konkrétními skutky, častěji možná "jenom" slovy, která nám z pusy vyletí a už 

nejdou vrátit zpátky. Ta naše pusa za to nemůže. Jazyk, patro, zuby, dásně, rty - to jsou je-

nom mluvidla, orgán, ve kterém se slovo zformuluje a vystřelí. Pusa je v tomto případě něco 

jako hlaveň kulometu. Naštěstí občas vystřelí i slovo dobré a strefí se jím kam je právě tře-

ba. Bohu díky za to. Teď mám ale na mysli slova ošklivá, zraňující, která zraňují hned dva-

krát. Toho, do koho se strefila, ale i toho, kdo je ze svého kulometu neuváženě vypálil - po-

kud mu ovšem aspoň trochu funguje svědomí. Nemůže-li za to pusa, kdo tedy? Kde se ty 

náboje, bročky, broky a někdy dokonce dělové koule vlastně berou? Kde se líhnou? 

Myslím, že všichni správně tušíme, kde se to líhniště nachází a kdo je za tu líheň zodpověd-

ný. Dokud se nenaučím ovládat své myšlenky a nezkrotím je, slova z pusy lítat budou. Tam už 

je těžko zadržím. Někdo sice radí kousnout se v takovém případě do jazyka, ale to bych ho za 

chvíli měla nadranc. Účelnější a účinnější bude - i když jistě během na dlouhou trať - pustit se 

do vytrvalé a trpělivé krotitelské práce. Ta si v ničem nezadá s náročnou prací cirkusových 

krotitelů divokých šelem. I tady je to boj o život. Buď zvítězím já nebo ta šelma. Není lhostej-

né, čím vyplňuji svůj myšlenkový svět. Není to lhostejné a jsem za to plně zodpovědná. 

Postní doba nám na to určitě nestačí, ta trvá pouhých čtyřicet dnů. Ale mohla by být dob-

rým startem. Aspoň začít. Mlsný jazýček jsme už možná zkrotili v minulých letech a žádné 

velké úsilí nás to nestojí. Koneckonců, vynahradíme si to v neděli a tuplem o velikonocích. 

Cvičit se v mlčení je alespoň pro některé z nás (dámy, mám pravdu?) leckdy mnohem těžší. 

Ale trénink se určitě vyplatí. Dokážeme-li spolknout tisíc zbytečných slovíček, podaří se 

nám pak spolknout i to jedno šeredné, které by bez tréninku vyběhlo samo. 

Ještě účinnější - ale to už je pro pokročilejší - je každodenní krotitelská práce v líhništi 

samém. Ve vlastním myšlenkovém světě. Umlčet a zneškodnit ošklivou myšlenku v samém 

zárodku. Nemíním tím hned přípravu atentátu a podobné nekalosti. Ono úplně stačí ucpat 

svůj myšlenkový svět třeba posuzováním druhých. Ruku na srdce - co nás k tomu vede? 

Proč to děláme? Jen se nebojme nazvat to pravým jménem. Není to ta potvora, co předchází 

pád? A je-li to opravdu ona, pak je to skutečně šelma nebezpečná a nezbývá, než se s ní 

utkat a spoutat ji pevným řetězem své vůle. 

Jarní úklid, malování kraslic, pletení pomlázky - to všechno k velikonocům, resp. k veli-

konočnímu folklóru taky patří. Nic proti tomu. Ale ustrneme-li jen na těchto zvycích, z veli-

konoc jsme nepochopili vůbec nic. A proto - s chutí do krotitelské práce na sobě samém! 

Cení se i pouhá snaha. Lepší něco nežli nic.                                            

Zdroj: www.vira.cz 

V. R.■ 
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Vtipy 

Student onemocněl. Hezká dívka se objeví s kyticí před dveřmi jeho podnájmu. 

„Jsem jeho sestra“, vysvětluje dámě, která jí otevřela. 

„Ale to jsem ráda, že vás poznávám. Já jsem jeho matka“, odpovídá žena. 
 

Druhá neděle postní (P. Jiří): 

Dcera telefonuje matce: "Maminko, s tím mým manželem se to nedá vydržet. Pořád se hádá-

me, po sobě křičíme… Maminko, já se odstěhuji k tobě zpátky domů." Maminka odpovídá: 

"Ne, ne, dceruško! Tvůj manžel musí trpět za své hříchy. To já se nastěhuji k vám!" 
 

Žákovská knížka 

slavila 1. února 2017 své 66. narozeniny. K této příležitosti nabízíme několik vybraných per-

liček z jejich stránek: 

Jezdí po zábradlí bez řidičského oprávnění. 

Staník byl dnes nějaký rozjívený. Skákal po lavici, až praskla. 

Odmítá otevřít okno v místnosti, kde není ani molekula kyslíku. 

Klečí o přestávce na zemi. Nevím, co to znamená, ale sděluji vám to. 

Odmítá psát písemku levou rukou. (Žákyně měla pravou ruku v sádře) 

Kačka obědy vrací téměř nedotčené. Otec odepsal: Jestli chcete, aby Kačka jedla, navrhuji 

tento jídelníček: pondělí až čtvrtek rajská a kolínka, pátek buchtičky se šodó   

Zdroj: Příloha Víkend, MF 28. 1. 2017 

Přísloví 

Přichází-li štěstí, rychle mu nabídni židli. /židovské/ 

Čisté svědomí je nejměkčí polštář. /francouzské/ 

Statečný zmůže víc pohledem než zbabělec mečem. /české/ 

Bůh ti dává obličej, smát se musíš sám. /irské/ 
 

Citát 

Mluvíte-li se ženou, naslouchejte především tomu, co vám říká očima. /Otokar Březina/ 

Pyramida 

  spojka  

  starší vztažné zájmeno  

  starší vztažné zájmeno  

  nádoba ke koupání  

  mohutný ještěr  

  český novinář a spisovatel  

   obytný automobil  
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PASTORAČNÍ PLÁN (březen – duben – květen – červen 2017) 

BŘEZEN  

Postní období 2017: 

Vždy v pátek v 16,45 a v neděli v 9,20 se modlíme pobožnost křížové cesty 

Vždy v neděli od 16,00 výstav Nejsvětější svátosti, který je v 17.00 zakončen společnou 

modlitbou večerních chval 

 

Pondělí 20. března: slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie, 

 mše sv. v 17.30 

Sobota 25. března: slavnost Zvěstování Páně, 

 mše sv. v 8.00 

 

DUBEN 

Neděle 16. dubna: SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ – VELIKONOCE, 

velikonoční program bohoslužeb viz zadní strana Svinovníčku 

 

KVĚTEN 

Neděle 14. května: Den matek 

Neděle 21. května: při mši sv. v 10.00 slavnost 1. svatého přijímání dětí 

Čtvrtek 25. května: slavnost Nanebevstoupení Páně, 

 mše sv. v 17.30 

Sobota 27. května: 

 cyklotour po hranicích Svinova, sraz a čas bude upřesněn (z. MO KDU-ČSL) 

 

ČERVEN  

Sobota 3. června: pouť děkanátu Ostrava k Panně Marii do Frýdku 

 program: 16,00 modlitba růžence, 17.00 adorace, 18.00 mše sv., 

 je možno se zúčastnit jako cyklopoutník, odjezd od svinovského kostela 13.30 

Neděle 4. června: slavnost Seslání Ducha svatého 

 FARNÍ VAJEČINA v odpoledních hodinách na farní zahradě (zajišťuje. řk.farnost a MO KDU-ČSL) 

Pátek 9. června: Noc kostelů 2017 

Sobota 10. června: hudební festival Slezská lilie (centrum města) 

Neděle 11. června: hudební festival Slezská lilie (areál u kostela v Kunčičkách), 

 program později na nástěnce v kostele  

Čtvrtek 15. června: slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo), 

 mše sv. v 17.30 a eucharistický průvod 

Pátek 23. června: slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, 

 mše sv. v 17.30 a svátostné požehnání 

 

Svinovská pouť 

Sobota – neděle 17. a 18. června: SVINOVSKÉ POSVÍCENÍ 

Sobota: poutní program před kostelem (zajištuje ÚMOb Svinov) 

Neděle: slavnostní bohoslužby v 8.00 a 10.00 

Pastorační plán  



  

 

Svěcení a primice novokněze Michala Slaniny 

Sobota 24. června: kněžské svěcení jáhna Michala Slaniny, 

 v 9.30 v katedrále Božského Spasitele v Moravské Ostravě 

Neděle 2. července:   v 11.00 primiční mše sv. novokněze P. Michala Slaniny v Kobeřicích 

Pátek   7. července:    v 17.00 mše sv. P. Michala Slaniny ve Svinově 

 

Výhled na červenec – srpen: 

V týdnu 5. – 12. srpna:  farní tábor ve Frýdlantě nad Ostravicí 

Neděle 13. srpna:   pouť k Panně Marii na Hrabyň 

 

 

 
Svátost křtu – svátost manželství – pohřby (prosinec 2016 – ½ března 2017) 

Křty: 
Linda Klára Bučková   křest  14. 1. 2017 
 

Svatby: nebyla žádná svatba 
 

Pohřby: 

Marta Karníková, r. Hajduková   † 23. 12. 2016 

Vratislav Leskovjan     † 28. 12. 2016 

Jaroslav Deingruber     † 14. 1.   2017 

Marie Kudelová, r. Kubečková  † 15. 1. 

Květoslava Felzmannová, r. Majerová † 17. 1. 

Vojtěch Lubojacký     † 24. 1. 

Eduard Fárek       † 27. 1. 

Jaromír Theimer     † 28. 1. 

Václav Beniš      † 20. 2. 

Marie Missigová, r. Schmidtová   †   9. 3. 

Danuše Kalinová, r. Magerová  † 13. 3. 

 

 

 

Plán finančních sbírek ( březen – duben – květen – červen) 

Sbírky na opravu kostela: neděle 19. 3., 23. 4., 21. 5., 18. 6. 

 

Sbírky v rámci ostravsko-opavské diecéze: 

sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi  

(Velký pátek, Bílá sobota – při adoraci u Božího hrobu)       14. – 15. 4. 

sbírka na kněžský seminář (slavnost Zmrtvýchvstání Páně)      16. 4. 

sbírka na TV NOE (5. neděle velikonoční)                14. 5. 

sbírka na Diecézní charitu (slavnost Seslání Ducha svatého)        4. 6. 
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Předvelikonoční příležitost ke svátosti smíření 

 Pátek     7. dubna   6.00 – 17.30 

 Neděle   9. dubna   7.00 – 11.00 

 Úterý    11. dubna 16.00 – 17.30 

 Čtvrtek  13. dubna  16.30 – 18.00 
 

Velikonoční pořad bohoslužeb 
 

Květná neděle (9. 4.) 

Připomínka vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma – svěcení ratolestí, 

mše sv. 8.00 a 10.00 
 

Zelený čtvrtek (13. 4.) 

Poslední večeře Páně, ustanovení mše sv., 

Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zatčení, 

mše sv. 18.30 a následná adorace do 21.00 
 

Velký pátek (14. 4.) 

Ježíš umírá na kříži za záchranu celého světa - 

den přísného postu jako výrazu vědomí vlastních hříchů, 

obřady Velkého pátku 15.00 
 

Velká (Bílá) sobota (15. 4.) 

Tělo Pána Ježíše je uloženo ve skalní hrobce, 

vchod je zavalen kamenem a hlídán římskými vojáky, 

možnost modlitby u Božího hrobu 8.30 – 19.30 

slavnostní bohoslužba Vzkříšení 20.00 
 

Neděle – slavnost Vzkříšení Páně (16. 4.)  

Výstav Nejsvětější svátosti a modlitba ranních chval 7.30,  

zahájení průvodu Vzkříšení 7.45, 

slavná mše sv. 8.00 a 10.00 (žehnání pokrmů a velikonočních beránků) 
 

Velikonoční pondělí (17. 4.) 

mše sv. 8.00 

Řešení pyramidy: A, AN, ANA, VANA, VARAN, NAVARA, CARAVAN 

Adresa redakce: Římskokatolická farnost, Bílovecká 50/548, 

721 00 Ostrava – Svinov, tel. 596/961489 

Redakční e-mail: svinovnicek@farnostsvinov.cz  

Web: http://www.farnostsvinov.cz, registrováno u MK ČR E 15012 
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