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Otče Stanisławe, prožili jsme s Vámi 

pěkné nedělní dopoledne (28. ledna): spo-

lečně slavená mše sv. a následná přednáš-

ka o práci sdružení Likvidace lepry. 

V souvislosti s touto Vaší návštěvou svi-

novské farnosti Vás prosíme o odpovědi 

na několik otázek do našeho farního časo-

pisu Svinovníček. 

Odkud pocházíte a jaká byla Vaše cesta 

ke kněžství?  

Pocházím z Polska, z Dolního Slezska 

a povolání ke kněžství jsem cítil od svých 

dětských let. Největší vliv na mé rozhodnutí 

měla asi škola, kde jsem se učil na tesaře. 

Původně jsem chtěl být knězem, který bude 

pečovat o dělníky, horníky apod., kteří přišli 

z oblasti mimo Slezsko. Zároveň jsem 

v  tomto  čase  pozna l  mládež 

z Československa, pro které jsem společně 

s P. Stanisławem Górou 

s jedním knězem organizoval rekolekce.  

Jejich velká odhodlanost byla pro mě sku-

tečnou inspirací, abych se sám vydal cestou 

víry a potom i cestou ke kněžství.  

 

Kde všude jste jako kněz působil?  

Působil jsem tři roky v jedné polské      

farnosti jako kaplan, od roku 1992 jsem 

působil v Praze-Stodůlkách, potom na 

Dobříši a následně v Praze-Vršovicích. Od 

roku 2016 jsem biskupským vikářem pro 

diakonii. 

 

Jak se to stane, že se kněz stane prezi-

dentem organizace Likvidace lepry (LL)? 

Funkce prezidenta LL je v současné době 

spojena s funkcí biskupského vikáře  pro 

diakonii. Je to pro mě velká pocta, že můžu 

v této službě působit a být tak nápomocen 

dobrému dílu.  

 

Co tato funkce obnáší?  

Je to převážně spolupráce s ředitelem LL, 

kterým je v současné době pan Luboš Hajas. 

Prezident především reprezentuje organizaci 

Likvidace lepry a je odpovědný za to, že LL 

bude vyvíjet činnost danou posláním Řím-

skokatolické církve.  

 

Máte v pražské arcidiecézi funkci bis-

kupského vikáře pro diakonii. Co tato 

funkce obnáší? 

Biskupský vikář je především zástupcem 

arcibiskupa pro určitou oblast. V mém pří-

padě se jedná o oblast diakonie, která je jed-

ním ze čtyř pilířů života církve. Konkrétně 

mám tedy na starosti činnost charit, nemoc-

ničních a vězeňských kaplanů, duchovní 

a pastorační péči o nemocné, seniory a lidi 

potřebné... Kromě toho jsem také adminis-

trátorem Římskokatolické farnosti pro 

neslyšící. Je to první farnost tohoto typu 

v postkomunistických zemích Evropy. Mám 
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radost, že se nám daří se těmto lidem účinně 

věnovat. 

 

Jak vypadá Váš volný čas, máte nějaké 

koníčky? 

Je pravda, že vnímám jako svůj celoživot-

ní úkol umět vyvážit práci a volný čas. Bo-

hužel se mi stále nedaří jedno od druhého 

správně oddělit. Nicméně mým koníčkem je 

sbírání starých obrázků z období před 

II. světovou válkou. Už mám docela dost 

velkou sbírku. Dále mám rád hudbu, cesto-

vání a impresionismus.  

 

Jaký je Váš oblíbený světec? 

Je jím samozřejmě můj patron Stanislaw 

Kostka, jehož svátek si v Polsku připomíná-

me 13. listopadu, což je den, kdy má 

v České republice svátek sv. Anežka Česká. 

Je mi blízký skrze svoji radikalitu života. 

Pokud tohoto světce neznáte, doporučuji si 

o jeho životě přečíst třeba na internetu.  

 

Jak se Vám líbí v Česku? 

Jsem velmi rád, že mě Boží cesty přivedly 

do České republiky. Jsem vděčný za lidi, 

kteří zde opravdu žijí svoji víru naplno. Zde 

může být moje pastorace velmi individuální, 

mohu být blízko osudu každého člověka. 

 

Co byste na závěr popřál našim čtená-

řům a svinovským farníkům? 

Přeji každému z Vás, aby čas postní doby 

nebyl časem smutku a sebetrýznění, ale ča-

sem ještě bližšího přebývání s milovaným 

Hospodinem.  

 

Děkujeme za rozhovor. 
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Pohnutí i slzy 

se zračily a prolínaly na tvářích nejméně tisícihlavého shromáždění 

účastníků posledního rozloučení s otcem Michalem Jadavanem  v sobotu 

10. února 2018 v kostele svatých Cyrila a Metoděje v Ostravě-Pustkovci. 

Přišli ti, kteří ho milovali, a které miloval také otec Michal.  

Skvěle ho vyprovázeli na kůru jeho mladí přátelé písněmi a hrou, 

četní ministranti u oltáře, sestřičky a dlouhé řady kněží a dva biskupo-

vé. Přišlo samozřejmě i mnoho věřících, přátel a známých. Přišli z růz-

ných farností, aby uctili památku vzácného mladého kněze, který až do 

konce svého pozemského života plnil své pastýřské úkoly službou dru-

hým. Přišli i věřící z farnosti Ostrava-Svinov, kde otec Michal před 

sedmi lety (2010-2011) prožíval svůj jáhenský rok. Vždyť šlo také 

o srdeční záležitost.  

Otec Michal nechal ve Svinově kus svého srdce, ale o nic nepřišel, 

poněvadž mu jej svinovští farníci svou láskou rádi vraceli. A teď mu zno-

vu vyjadřují svou velkou vděčnost a přicházejí se vzpomínkami a s modlitbami za šťastné 

shledání na věčnosti. Splácejí tak i svůj dluh za všechno, co pro ně udělal v době jáhenské 

služby. 

Nezapomínejme! Otec Michal na nás jistě i nadále myslí a pomáhá nám! 

P. N. ■ 
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Křížová cesta národů v Mnichově 

Někdy je dobré vystrčit nos za hranice své země. 

Člověk se začne na věci dívat jinýma očima. Když 

jsem od otce Bohuslava Švehly, který je vedoucím 

knězem české katolické misie biskupství mnichovské-

ho v Německu, slyšela, že jezdí za svými farníky až 

400 km daleko (do Frankfurtu a/M), že taková dvou-

setkilometrová cesta ke službě mše sv. z Mnichova do 

Stuttgartu není nic neobvyklého, moc jsem se divila. 

Otec mi povídal o situaci v Kanadě, tam církevní ot-

cové lítají do svěřených farností letadly.  

Česká misie se sídlem v Mnichově nabízí svým far-

níkům mši svatou v české řeči (Mnichov dvě měsíčně, 

Stuttgart jednu, Frankfurt rovněž jednu), dále poskytuje přípravu a udílení svátostí. Češi ma-

jí v Německu jednoho kněze, Slováci tři, avšak italských kněží je osmdesát a  Poláků 120!  

Mnichov je hlavním městem Bavorska. Je to výrazně katolická německá spolková země, 

na rozdíl od jiných spolkových republik, kde převládá vyznání evangelické. Otec Švehla po-

dotkl, že po roce 1968 přišly do Německa statisíce Čechů jako imigranti, katolíci se staho-

vali ponejvíce do Bavorska. 

Bavorsko se stalo příkladnou zemí, kde se mísí katolíci mnoha národností světa v pestré 

a snášející se mozaice. O Velkém pátku se každoročně uskutečňuje tzv. Křížová cesta náro-

dů (Kreuzweg der Völker München), která je obrazem multikulturního Mnichova. Je to vel-

ká mezinárodní velkopáteční akce právně úzkostlivě zajištěná především po stránce využití 

písní (v mnoha původních jazycích) ať už zpěvem či tiskem; Mnichovem prochází průvod 

celé mnohojazyčné katolické misie mnichovského biskupství. Postupuje, zastaví  u každého 

ze Čtrnácti zastavení Ježíše Krista, a to tak, že jednotlivá zastavení mají v režii příbuzné 

skupiny národností, které se ještě mezi sebou střídají, např. Češi jsou ve skupince – Češi, 

Slováci, Slovinci;  Korejci ve skupině Korea, Čína, Vietnam, atd. Skupiny jsou rozděleny 

podle jazyků, tedy anglicky mluvící, francouzsky, španělsky mluvící, skupina slovanských 

jazyků, atd. Každá skupina má  ve Čtrnácti zastaveních své místo, každá ve svém jazyce za-

zpívá příslušnou píseň a deklamuje svou modlitbu. Účastníci skupiny se střídají ve vystou-

pení v horizontu let.   

Jsou to všechno katolíci a jsou pod ochranou mnichovských kategoriálních farností, což 

nejsou komunity podle místa bydliště, jak je to běžné, ale podle jistých společných znaků, 

např. jazyka, také třeba nemocnice, univerzity apod.       

Velký pátek je v Německu (nyní i u nás) volným dnem, a tudíž všechny obchody jsou za-

vřené, nepracuje se, je sváteční atmosféra a během ní vychází v deset hodin dopoledne prů-

vod. Vede a zakončuje ho policie, vpředu následuje kříž, potom kráčí čtyřicet kněží, za nimi 

věřící. Průvod za zpěvu a modliteb prochází městem, zastavuje; po dvou hodinách je čtrnác-

ti Kristových zastavení vzpomenuto a v průvodu je pět, šest tisíc Mnichovanů a lidí 

z blízkého i vzdáleného okolí…  tisíce stojí na chodnících. Co třetí  katolík v Mnichově je 

cizinec… Všichni patří k biskupství mnichovskému, k různým kategoriálním farnostem 
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a všichni v tom multikulturním dopoledni pietně uctívají cestu Ježíše Krista k potupné smrti 

na kříži…  

O tak ohromných rozměrech obřadů víry se nám Čechům může jenom zdát. Možná by-

chom si nezvykli, ale rádi chápeme. Nic nám nemůže nahradit naše skoro rodinné Velikono-

ce založené na osobních vztazích, na známém rituálu, prostředí i jazyku, kterému všichni 

rozumíme. 

Lydie Romanská ■ 

Poznámka na okraj 

Máme rádi svého pana faráře? Zdá se, že ano. Nikdy jsem o něm neslyšela nic jiného, 

než  slova uznání pro jeho mírnost, schopnost vcítění, vzdělanost, opravdovost víry… a to 

nejen z okruhu naší farnosti. Dáváme mu to najevo? Řekla bych, že se příliš spoléháme na 

jeho dobrotu, na jeho oddanost církvi. Abych byla konkrétní.  

V neděli 25. února t.r. jsem po ranní mši sv. zůstala na pobožnost Křížové cesty, abych 

si osvěžila její postup pro své pozdější vlastní čtení. Kdo obřad vedl? Právě on, náš otec Jan. 

A to měl za sebou ranní mši svatou. A než jsem se dostala z kostela, už jsem ho viděla jít do 

zpovědnice. Ještě že se na „velkou“ mši sv. chystal otec Antonín. Zaplať Pán Bůh za jeho 

pomoc. Mrzí mě, že se nenajde mezi farníky dost dobrovolníků pro plánované vedení Křížo-

vé cesty. Někteří jsou tak svědomití, že se postaví za pultík i dvakrát, není zbytí. Kde se za-

pomněli ti další naši výborní recitátoři, čtou při různých příležitostech, měli by pěknou šan-

ci. Ale zůstává to nejednou na panu faráři. Je mi líto, že mu pro svou ostýchavost? /trému? 

(...taky ji mám), /lenost? /zaneprázdnění? nedopřejeme oddechu. A to byla tehdy pěkně mra-

zivá neděle. Jaké vidím východisko? Příští rok si to vezmu na starost a zajdu za jednotlivci 

poprosit je, aby se na Křížovou cestu zapsali. Tohle už se nesmí opakovat. 

I když – ta otcova promluva byla jedinečná, prosili jsme spolu s ním Ukřižovaného 

Krista za našeho „velkého“ otce, papeže Františka, který čelí jistému nepochopení 

z prostředí církve. Prosba za něj byla důležitá pro nás všechny a pro něho naší duchovní po-

mocí.  

L. R. ■ 

Hezké věci mezi námi… 

aneb mezi Vodárnou a Svinovskými mosty mějte oči na šťopkách 

Vím, že ten nadpis zní trochu jako klišé, ale nemějte mi to za zlé. Ve světě je tolik 

chladu, arogance a ignorance, smutku, bolesti, nepochopení, křiku a prázdnoty, že po vzoru 

písně zaslechnuté z rádia - pro dobré věci na ty špatné zapomínám (myslím, že ji má na svě-

domí Jarek Nohavica)... pátrám po STŘÍPCÍCH DOBRA. A to například i v naší ostravské 

MHD. 

Jeden by neřekl, ale jsem svědkem mnoha a mnoha hezkých situací. Gentlemanství 

starších upracovaných mužů, směřujících do vítkovických továren, citlivosti a ohleduplnosti 

v partnerských vztazích, hloubky přátelství mezi mladými i starými, krásy projevů lásky ve 

všech podobách, ale i milé vstřícnosti a ochoty u lidí, kteří se vůbec neznají. I proto jsem 

v těchhle věcech nezdolný optimista. Je však ještě jeden takový střípek, který mě vždy 

zahřeje u srdce a kterého jste si možná ani sami nevšimli. 

Jelikož se nedá říct, že by se to za okny tramvaje v naší začouzené Ostravě zrovna zele-
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nalo, ba ani se nemůžeme kochat vpravdě skvostnými výhledy (pomineme-li záplavu 

komínů, výkladních skříní a proudy aut), ignoruji většinou les billboardů kolem cest a 

upírám pohled do knihy v ruce. Jednou jsem však právě dočetla kapitolu a letmo očima 

přelétla v zamyšlení jeden billboard, druhý, třetí ... a v momentě, kdy jsem chtěla 

znechuceně odvrátit zrak, mi padl pohled na další. Zdálo se mi to, nebo jsem skutečně viděla 

hlášku o Božím milosrdenství? Co to má znamenat? Ten billboard tam mezi těmi ostatními 

stál asi jako kotě mezi rotvajlery- zkrátka byste ho tam skutečně nečekali. ALE JE TAM.  

Aniž by dělal reklamu čemukoli a komukoli, zobrazuje citát z bible, který se po čase ob-

měňuje. Netuším, kdo za ním stojí, ale myslím, že je to neskutečně dobrý nápad. Paprsek 

světla, povzbuzení pro všechny znavené cestující, pramen osvěžení v našem uspěchaném 

světě… 

Proto .. až jednou pojedete čímkoli směrem od Vodárny na Svinovské mosty (h.z), mějte 

oči na šťopkách...a nechte se občerstvit. 

V. R. ■ 
 

Jan Křtitel 

Milí spolufarníci, kvapem se blíží svátky velikonoční a my vám opět nabízíme duchovní 

vzpruhu, tentokrát z pera salesiánského kněze a biblisty Ladislava Heryána. Ve své knize 

"Stopařem na této zemi" vypráví o Boží velkorysosti, která nás obklopuje a ke které jsme 

zváni i my. Protože... "Jsme-li velkorysí, věci vždy dostanou svůj správný řád."  

 Jan Křtitel je obrovská postava, je posledním starozákonním i novozákonním prorokem, 

prorokem přelomu věků. Je jako oheň, který přitahuje davy z mrazivé zimy, a setkání s ním 

člověka nutí vykřičet všechnu svou bídu. Je to, jako když potkáme svatého člověka, chceme 

být v jeho blízkosti, a zároveň se z hloubi duše stydíme. Jan ohlašuje příchod něčeho veliké-

ho, čemu snad ani sám nerozumí, je ve službě síly, jež jím prostupuje a jíž není schopen odo-

lat. Chudí i bohatí mu vyznávají všechno zlo, co jako bahno obalilo jejich duše, a chtějí zase 

svobodně dýchat. Po setkání s průzračnou silou Janovy osobnosti se mají potřebu ponořit do 

Jordánu. Jordán, ta chlouba Izraele, ta řeka, co přináší život, je plná špíny hříchů všech lidí. 

Jan Křtitel, správně Jan Baptista, je tím, kdo noří a smývá (řecké baptisma, ponoření či obmy-

tí, se v češtině stalo "křtem" od slova Kristus, čímž se jeho doslovný význam smazal), a řeka 

života se tak postupně mění v řeku hříchu. 

Jen co jsou všichni obmyti, úplně z konce řady, jako ten poslední žebrák, přistoupí Ježíš. Je-

ho duše je čistá jako sníh a jeho oči mírné jako oči beránka vedeného na porážku. Jan sám si 

s ním neví rady. "Já bych měl být umyt od tebe, ne ty ode mne!" 

Od kterého hříchu by měl Ježíše obmýt? "Jen nech být, Jene, je třeba naplnit všechnu Otco-

vu spravedlnost" - tak říká Ježíš Otcovu milosrdenství ke všemu stvoření. Jen co se ponoří do 

Jordánu, hluboko do zla všech, co tu byli před ním a budou po něm, vody jsou uzdraveny.  

On, čistý a bez hříchu, z nich naopak vyjde jako špína celého světa. Jen co se to stane, ozve 

se hlas jeho Otce: "Můj Synu, jak tě miluji!" Ježíšův křest v Jordánu je předobrazem jeho 

křtu na kříži, tedy jeho smrti, jeho křtu Duchem svatým… Jednou jsem seděl dlouhé hodiny 

v lese a přemýšlel. Je zima, nebe jako šedá deka, trochu prší, hlavou se mi honí celý můj ži-

RODINĚ 
Život ve víře 



  

 

vot. Jako batoh přišitý ke kůži mě tíží všechno, co jsem zkazil, komu ublížil, co už nikdy ne-

lze vzít zpátky a co už nikdy nelze napravit. Ježíš byl kvůli mně učiněn hříchem a stal se pro-

kletím. Sužují mne ta tajemná slova, a zároveň jsou mi cizí, marně se snažím dosáhnout je-

jich hloubky, dobrat jejich dna. Srdce jako by mi umřelo. 

Co to? Najednou na chvíli přestává pršet, mraky se rozestupují jako tehdy nad Jordánem a na 

několik sekund mne ozáří slunce. Rozum sestupuje do srdce: Jsem milován i přesto! Jsem si 

tím jistý, najednou to vím! Je těžko psát o něčem, co se nedá vyjádřit slovy. "Můj milovaný 

synu!" zazpívá na okamžik nebe a zase se zatahuje šedí. Svatý Pavel ještě později napsal, že 

jsme "byli ponořeni v Ježíše Krista, v jeho smrt jsme byli ponořeni a spolu s ním pohřbeni", 

abychom spolu s ním mohli být vzkříšeni a mohli v životě kráčet novou cestou (srov. Ř 6,3-4). 

Ježíš zemřel a s ním i můj hřích. Vzkříšený Ježíš je pak znovu oním čistým beránkem, jako 

tehdy, když přišel k Jordánu. Je ale tím beránkem "živým zabitým" (srov. Zj 5,6), stále nesou-

cím hřích světa.Jan o Ježíšovi dále říká, že je tím, který "křtí Duchem svatým". Je tím, který 

svou smrtí - člověk tehdy zabil vtělené milosrdenství - svět noří do Ducha velkorysé lásky, lás-

ky, jež se dává a nic nečeká zpět. Jedná se o stejného Ducha, který se vznášel nad vodami pr-

votního chaosu (Gn 1,2), aby z něj mohl povstat vesmír v celé své velkorysé a velkolepé nád-

heře. Je tím, jehož mírou je velkorysost, kterou Ježíš na kříži dovedl do krajnosti. Ježíšova 

smrt je proto novým stvořením a novým začátkem. Je novým životním principem jeho učední-

ků. Bude tomu tak vždy, když budeme velkorysí - pak kolem sebe uvidíme rašit nový život … 

                                                  Zdroj: HERYÁN, Ladislav. Stopařem na této zemi.  

Portál, 2017, (kapitola Stopař).■ 

Máme se opravdu rádi? 

A platí to vždy? Udělejme si malý test. Některé věci či názory jsou zcela jasné a nikdo o nich 

nepochybuje. Ale je spousta jiných záležitostí, kde se kardinálně rozcházíme s tvrzením dru-

hých lidí a dokonce i našich nejbližších příbuzných či známých. Obyčejně ani jedna strana ne-

chce ustoupit a nesleví ze svých názorů. Obě strany jsou o své pravdě skálopevně přesvědčeny 

a často pak dochází k bolestným střetům a rozporům. Zjistit, kdo má pravdu, trvá velmi dlouho 

nebo se toho ani nedočkáme. Leda až na věčnosti, kde se pak budeme možná divit a litovat.  

Zamysleme se třeba nad případem, který zcela nedávno zahýbal celým naším národem. Pro-

běhly prezidentské volby. Dopadly, jak dopadly. Nikdo to už nezmění. Ale co předcházelo dru-

hému volebnímu kolu? Národ se vzrušoval a vznikly dva nesmiřitelné tábory. Mnohdy se tento 

boj přenesl i do rodin, kde se našli příznivci obou prezidentských kandidátů. Výsledek volby 

nezměníme, takže nemá cenu dohadovat se, zda ten či onen volil správně. Co nám tedy zbývá? 

Do té doby než se to - dříve nebo až na věčnosti - pozná? Tyto otázky platí především pro rodi-

ny s rozdílnými názory na volbu našeho pana prezidenta. Jaká je odpověď? Zde je na místě to-

lerance a odpuštění. Bylo by to velmi smutné, kdyby se kvůli tomu rozdělovaly i celé rodiny 

a bořily by se vzájemné mezilidské vztahy.  

Nedávejme ďáblu další příležitost, jak rozeštvávat lidi. Rozeštvávat a samozřejmě opanovat. 

Možná, že k vyluštění této dnešní rozepře dojde ještě zde na zemi, vždyť věčnost začíná již 

dnes, jak řekl jeden moudrý muž a napsal o tom dokonce i knihu. Zvláště teď v postním období 

máme velkou příležitost usmířit se a navzájem se respektovat! A o Velikonocích se pak jen ra-

dovat!  Neboť                                         Christos voskres!                                                      P. N. ■ 
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Pyramida 

  Spojka  

  Egyptský bůh slunce  

  Oltář latinsky 

  Starověký dobyvatel 

  Velký oheň  

  Potrava 

   Nám známé město  

RODINĚ 9 
Zábava 

Základní informace o chystané rekonstrukci presbytáře 

V současné době finišují přípravné práce na renovaci presbytáře v našem 

kostele Krista Krále. 

Návrhy podal pan Milivoj Husák viz obrázky 

Nyní se dolaďují cenové relace. Základní rozpočet je stanoven na 

1 345 315 Kč. Tato cena je v současnosti ale ještě upřesňována v komisi 

Ing. Jiří Koběrský, Jan Blažek, Martin Macháč a Jan Larisch. 

Bylo požádáno o finanční příspěvek ze stavebního fondu Ostravsko-

opavského biskupství ve výši 500 000 Kč. Zda bude udělen, se dozvíme 

nejpozději do konce měsíce dubna.  

Plánovaný harmonogram:  

1. etapa: 29. května  – 22. června 2018 provedení hrubé stavby – betonový   

podklad 

2. etapa : říjen - 2018 položení nové dlažby 

3. etapa : ???  instalace nového oltáře a ambonu 

 

Jakmile bude vše vyjasněno a upřesněno,  

budou všechny informace veřejně prezentovány. 

Děkuji všem farníkům za vstřícnost a trpělivost.   

 

P. Jan L.■ 

OPRAVY 
Renovace presbytáře 



  

 

PASTORAČNÍ PLÁN na měsíce duben – květen – červen 2018 

MĚSÍC DUBEN 

Neděle 1. dubna    SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ – VELIKONOCE  

 velikonoční program bohoslužeb viz zadní strana Svinovníčku 

Sobota 7. dubna   exkurze pro děti a mládež do hasičské stanice v Ostravě-Dubině,  

 sraz v 9.00 před kostelem, návrat v 12.00  

Pondělí 9. dubna   slavnost Zvěstování Páně (svátek přeložen z 25. března) 

 mše sv. v 17.30 

Neděle 22. dubna  

 odpoledne s deskovými hrami pro dospělé na faře od 14 h. 

 

MĚSÍC KVĚTEN 

Úterý 1. května  ministrantský den v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci 

Sobota – neděle 5. – 6. května  

 farní pouť do Staré Boleslavi a Jablonného v Podještědí 

 (podrobnosti v kostele při ohláškách po Velikonocích) 

Neděle 13. května  

 při mši sv. 10.00  slavnost 1. svatého přijímání dětí  

 Den matek 

Čtvrtek 10. května   slavnost Nanebevstoupení Páně  

 mše sv. 17.30 

Neděle 20. května   slavnost Seslání Ducha Svatého  

 FARNÍ VAJEČINA od 14.30 na farní zahradě (zajišťuje. řk.farnost a MO KDU-ČSL) 

Pátek 25. května   Noc kostelů 2018 

Sobota 26. května  

 cyklotour po hranicích Svinova, sraz u Salónu Karina v 10 hod. (zajišťuje MO KDU-ČSL) 

Čtvrtek 31. května   slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) 

 mše sv. v 17.30 a eucharistický průvod  

 

MĚSÍC ČERVEN  

Pátek 8. června   slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

 mše sv. v 17.30 a svátostné požehnání 

Sobota 8. – 10. června   hudební festival Slezská lilie (Ostrava-Kunčičky) 

 

Svinovská pouť 

Sobota – neděle 23. a 24. června   SVINOVSKÉ POSVÍCENÍ  

 sobota   poutní program před kostelem (zajišťuje ÚMOb Svinov) 

 neděle   slavnostní bohoslužby v 8.00 a 10.00 
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Kněžské svěcení a primice Jana Jurečky 

Sobota 30. června v 9.30 kněžské svěcení Jana Jurečky v katedrále Božského Spasitele         

v Moravské Ostravě 

Pátek 6. července v 15.00 primiční mše sv. novokněze Jana Jurečky v Ostravě-Hrabové 

Pátek 13. července v 17.00 mše sv. P. Jana Jurečky ve Svinově  

 

Tábor pro děti z farnosti  

Vzhledem k tomu, že naše farnost v tomto roce neorganizuje žádný letní tábor pro děti, je 

možno využít táborů, které připravuje Diecézní centrum pro mládež ve Staré Vsi. A to:  

pro děti 1. - 5. třídy v termínu od 9. - 15. července  

pro děti 6. - 9. třídy v termínu od 25. - 29. července 

Bližší informace a přihlášky na http://dcm.doo.cz/kalendar-akci/2018/7/ 

 

 

 

Svátost křtu – svátost manželství – pohřby (²/2 prosince 2017 – ½ března 2018) 

Křty:  nebyl žádný křest 

Svatby:  nebyla žádná svatba 
 

Pohřby: 

Agnes Vyšlanová, r. Gomolová   † 23. 12. 2017 

Jana Hamplová, r. Čížková     †   3.   1. 2018 

Ludovít Dužda        † 25.   1. 

Antonín Petřáš                  † 12.   2. 

Ivo Hrbáč         † 21.   2. 

Vlasta Hřebečková, r. Valachová   † 22.   2. 

Helelna Štěrbová, r. Placzková   † 15.   3. 

Jaroslav Klos         † 15.   3. 

 

 
 

 

Plán finančních sbírek v měsících březen – duben – květen - červen 

Sbírky na opravu kostela: neděle 22. 4., 13. 5., 24. 6. 
 

Sbírky v rámci ostravsko-opavské diecéze:  

sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi - Velká sobota  

 (při adoraci u Božího hrobu)     31. 3. 

sbírka na kněžský seminář - slavnost Zmrtvýchvstání Páně      1. 4. 

sbírka na repatriaci migrantů v zemích Středního Východu   15. 4. 

sbírka na Diecézní charitu - slavnost Seslání Ducha svatého  20. 5. 

sbírka na TV NOE - 11. neděle v mezidobí    17. 6. 

 

PASTORACE 11 

Svátosti a svátostiny 

Kostelní sbírky 



  

 

 

Předvelikonoční příležitost ke svátosti smíření 

Pátek 23. března 16.00 – 17.25 

Neděle 25. března  7.00 – 11.00 

Úterý 27. března  16.00 – 17.25 

Čtvrtek 29. března 16.30 – 18.15  

 

Velikonoční pořad bohoslužeb 

Květná neděle (25. 3.) 
Připomínka vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma – svěcení ratolestí, 

mše sv.: 8.00 a 10.00 
 

Zelený čtvrtek (29. 3.) 
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 (30. 3.) 
Ježíš umírá na kříži za záchranu celého světa -  

den přísného postu jako výrazu vědomí vlastních hříchů, 

pobožnost křížové cesty 14.15, 

obřady Velkého pátku  15.00 
 

Velká (Bílá) sobota (31. 3.) 
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 (1. 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 (2. 4.) 
mše sv. 8.00 

PASTORACE 12 
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Program pro velikonoční svátky 


