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Marku, můžete nám říct krátce něco o 
sobě, odkud pocházíte? 
Pocházím ze Štěpánkovic, kde jsem se před 
25 lety narodil. Jsem nejstarší ze tří 
sourozenců, mladšímu bratrovi je 23 let a 
sestře 17 let. Máma pracuje jako 
prodavačka a táta je podlahářem. Rodiče 
nás od dětství vychovávali ve víře; od 3. 
třídy ministruji. Po dokončení sedmé třídy 
na základní škole jsem odešel studovat 
gymnázium do Hlučína. V roce 2003 jsem 
od otce biskupa přijal svátost biřmování. 
Své studium na gymnáziu jsem úspěšně 
završil složením maturitní zkoušky v roce 
2007. 
 
Kdy jste pocítil, že jste povolán ke 
kněžství? 
Rok před maturitou, na rodinné oslavě, se 
mezi řečí vynořila otázka, zda „budu tím 
farářem“, jak mnozí už roky očekávali. V tu 
chvíli jsem ještě neznal odpověď, ale právě 
tato otázka se proměnila v silnou myšlenku 

s novým bohoslovcem Markem Večerkem 

V polovině července jsme otevřeli dveře do svinovské farnosti novému bohoslovci, 
který bude plnit funkci pastoračního asistenta. Je jím Marek Večerek, a protože je to 
velmi milý, veselý a komunikativní mladý muž, jistě si svou přirozenou přátelskostí 
získá nejedno otevřené srdce nás farníků. Požádali jsme Marka, aby se několika slovy 
našim čtenářům představil.  

na kněžství, která mě neustále provázela, a 
já se začal modlit za správné rozhodnutí. 
Pro radu jsem si zašel také ke 
štěpánkovickému panu faráři. Po oznámení 
mého rozhodnutí rodičům následovaly 
nezbytné kroky k přijetí do kněžského 
semináře a hned po maturitě jsem v září 
2007 nastoupil do teologického konviktu 
v Olomouci. 
 
Jak to probíhalo v semináři? 
První rok proběhl v teologickém konviktu, 
kde byli kandidáti z celých Čech a Moravy. 
Následoval pětiletý pobyt v semináři se 
studiem na olomoucké teologické fakultě. 
Nějakou dobu jsem měl na starosti liturgii a 
rozepisování služeb bohoslovcům. V 5. 
ročníku jsem se s rektorem a s otcem 
biskupem domluvil, že nastoupím jako 
pastorační asistent do některé farnosti. A 
otec biskup mi svým dekretem datovaným 
k 1. 7. 2013 určil farnost Ostrava-Svinov. 
 
Znal jste svinovskou farnost už dříve? 
Svinovem jsem několikrát v minulosti 
projížděl a kostel mě pokaždé svou 
architekturou a vzhledem oslovil. Také otce 
Jana, svinovského faráře, jsem potkal již 
v semináři, kde měl přednášku o 
představených kněžského semináře, kteří 
zemřeli v koncentračním táboře za 2. sv. 
války. 
 
Jste u nás dva měsíce, jak jste se zapojil 
do života farnosti a jak se u nás za tu 
dobu cítíte? 
Převzal jsem úterní společenství mládeže 
(biřmovanců). Bylo vybudováno pečlivostí 
o. Pavla Jiříka a dále vedeno o. Michalem 
Jadavanem. Nyní jsem tento úkol převzal já. 
Vidím jako důležité, aby byl prohlouben 
duchovní život, aby se přijímalo Boží slovo 
s pokorou a aby se srdce více otevírala 
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Farní tábor 

Letošní farní tábor, uskutečněný ve dnech 3. - 10. 8. 2013, se konal ve Frýdlantu nad 
Ostravicí. Jako již tradičně jsme se sešli na svinovském nádraží, kde jsme se vydali směr 
Frýdland-city.  

Táborové téma, které nás provázelo po celý týden, bylo „Western aneb zkuste přežít 
týden s naším krutým vedením – bandity“. Rozdělili jsme se na 2 týmy menších dětí, kteří 
se jmenovali Indiáni a na 2 týmy starších dětí, se jménem Kovbojové. Úkolem všech 
Kovbojů a Indiánů bylo dostat 12 podpisů radních, aby tak zabránili banditům ve zbudování 
železnice přes území Frýdlant-city.  

Den co den jsme se bavili nejrůznějšími hrami, jako bylo například zbudování 
venkovních přístřešků za účelem přenocování v nich, dále uvaření kotlíkového guláše na 
ohni pro celý tým, nebo zvlášť pro všechny „ponocovatele“ oblíbený výsadek. Jde o to, že 
bandité vzbudí všechny kovboje asi o půl třetí v noci a nacpou je do auta se šátky 
zavázanými na očích. A poté Vás zavezou na nějaké světem opuštěné místo, dají Vám 
baterky a mapu s instrukcí: „Do rána se vraťte, pokud možno všichni, do tábora :D.“ To se 

Pánu. Dále vedu náboženství pro děti, na 
které se vždy těším. Není dnes jednoduché 
dětem něco předat, ale věřím, že se to 
s Boží pomocí podaří a přinese to své plody. 
Nesmírně důležité ale je, aby byly děti 
vedeny už doma k pravidelné modlitbě, 
účasti na mši svaté a zbožnému životu. 
Pokud tomu tak nebude, bude veškerá snaha 
učitelů náboženství marná. Pokračovat bude 
také čtvrteční náboženství pro dospělé, na 
které bych tímto rád naše farníky pozval. 
Navážu na práci o. Marcela Puváka. Pro 
zajímavost plánuji probírat Vyznání víry, 
tématiku Kristova díla pro nás i roli Panny 
Marie. Ale to je zatím nástin, prostor bude 
dán i jiným dotazům a návrhům. Zapojil 
jsem se rovněž do ministrantských aktivit, 
kdy každou druhou sobotu vedu schůzku 
s ministranty. Nově se při pátečních mších 
sv. chystám na své promluvy, ke kterým 
jsem dostal příležitost od otce Jana. 
Prozradím, že se ve farnosti možná rodí i 
další setkávání jedné skupiny, ale víc se 
dozvíte třeba příště. :-) Zatím mohu říci, že 
se tady cítím velmi dobře. Mentalitou jsou 
mi lidé velmi blízcí. Je tady pořád poznat 
starý vesnický charakter Svinova. 
 
Aktivit máte ve farnosti opravdu hodně, 

jak vypadá Váš volný čas? 
Ve volném čase se rád setkávám s přáteli u 
šálku dobré kávy. Rád si přečtu dobrou 
knihu, ať už z oblasti historie, teologie nebo 
třeba sci-fi či fantazy. Velmi mě baví hrát 
deskové hry, stavět papírové modely, a když 
je příležitost, rád si i zaplavu. Svůj volný 
čas ale přednostně věnuji psaní diplomové 
práce, jejíž téma zní: „Liturgický pořádek 
v olomoucké katedrále v 17. a 18. století“. 
 
Kdo je Váš oblíbený světec? 
 
Můj křestní patron je sv. Marek, jako 
biřmovacího patrona jsem si vybral sv. 
Michaela, úctu chovám ke sv. Josefu, 
patronu otců, a ke sv. Kateřině 
Alexandrijské, která je patronkou 
Štěpánkovic.  
 
Co byste na závěr popřál našim čtenářům 
a svinovským farníkům? 
Přeji jim duchovní prohloubení, aby se 
nebáli obětí v životě a mnoho zdravého 
optimismu. 
 
Děkujeme, Marku, za milý rozhovor. 
 

Simona a Petr ■  

LISTÁRNA  
Akce 



  

 

pak lehce stane, že sice domů přijedete živí a zdraví, ale zvlášť členové týmu Rudých srnek 
s halucinacemi před očima. 

Avšak nejlepším zážitkem byl výšlap na Metylovickou hůrku. Každý tým dostal mapu 
a papírky s úkoly, které měl otevírat na určených místech po cestě. Ale co na tom bylo 
nejvtipnější? Grupa velmi, velmi divných lidí (děcek s kovbojskými klobouky na hlavě a 
namalovanými kníry) dobíhající málem rozjíždějící se vlak, náhle vytvořila každému úsměv 
na tváři.  

Během týdne nás poctil svou návštěvou náš o. Jan Larisch a o. Michal Jadavan, který 
se dobrovolně zapojil do příprav Kan-kan night, a také nám na zbytek tábora půjčil své auto. 
Každým dnem nás doprovázela scénka Limonádový Joe, kterou si pro nás připravili naši 
vedoucí. Tento tábor nám opravdu počasí přálo, a tak nám vedoucí občas dávali možnost 
skočit do řeky a zchladit se. Ne všichni to ovšem ocenili, protože voda sice na první pohled 
vypadala téměř čistě, ale za to 2x moc příjemně nevoněla. Každý den byl zakončen 
přidělením bodů týmům a společnou motlitbou.  

Myslíme si, že tento tábor byl velmi povedený, děkujeme všem vedoucím, kuchařkám 
a kuchaři a těšíme se na další ročník našeho farního tábora.  

 
K.T.K. ■ 

 
Putování s o. Janem na Velehrad 

Ve dnech 4. a 5. července se na Velehradě konala národní pouť „Dny lidí dobré vůle“. 
Český i slovenský národ si připomínal 1150 let výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na 
Velkou Moravu. Také my jsme si jejich slavný příchod chtěli připomenout a na pouť jsme se 
společně s otcem Janem jako tříčlenná skupina vydali.  

Na Velehrad jsme přijeli ve čtvrtek v podvečer, v rychlosti jsme se ubytovali u 
příbuzných v sousední vesnici Tupesy a spěchali na benefiční koncert „Večer lidí dobré 
vůle“. Tupesy jsou od Velehradu vzdáleny přibližně 2,5 km, a tak nás čekala příjemná 
procházka po silnici kolem polí. Otec Jan se na tuto cestu vybavil turistickými holemi 
věnovanými farníky, které zrychlily tempo našich kroků, proto nebylo divu, že jsme se 
dostali na místo raz dva – právě ve chvíli, kdy byl koncert zahájen hromadným vypuštěním 
balónků, které doslova zaplavily velehradské nebe. Výtěžek z prodeje balónků přispěl na 
projekt Adopce nablízko, a to především na podporu dobrovolníků vyslaných na mise 
v zahraničí.  

Během slavnostního koncertu vystoupila Filharmonie Bohuslava Martinů ze Zlína, 
interpreti vážné hudby z různých koutů Evropy a úžasný Jiří Pavlica s Hradišťanem, na 
kterého jsme se obzvlášť těšili. Během koncertu bylo možné zasílat dárcovské sms, kdy 
výtěžek putoval na tři projekty – Adopce na blízko, České biblické katolické dílo a Nadační 
fond Adiuvare.  

Nezůstalo jen u koncertu, byl připraven bohatý program od různých přednášek přes 
biblické soutěže až po vlastnoruční přepisování bible. My jsme ještě ten večer navštívili 
baziliku sv. Cyrila a Metoděje, kde byla pro poutníky zajištěna možnost duchovního 
rozhovoru, zpovědi, ale také modlitba za prosby, které bylo možné zanechat sepsané na 
kousku papíru.   

Po koncertě, přestože už padla tma, jsme se nechali zlákat atmosférou pouťových 
atrakcí, chutí jihomoravského mešního vína a všudypřítomným veselím. Ale nakonec  i spát 
se musí a nás čekala dlouhá cesta teplou červencovou nocí. Přestože nebylo téměř vidět na 
krok, otec Jan se opět opřel do svých turistických holí a my pod krásnou hvězdnou oblohou 
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v tempu chvátali za ním. A tak jsme tma ne-tma  byli za 
krátký čas v chalupě a mohli si odpočinout do druhého 
dne.  

Ráno si otec Jan místo turistických holí přibalil 
ornát a vydali jsme se na Velehrad místním autobusem. 
Autobus byl plný k prasknutí, místní občané coby 
poutníci mířili společně stejným směrem. Zatímco otec 
Jan se přidal k ostatním kněžím, my jsme si našli malé 
ale dostačující místo v trávě, odkud jsme sledovali mši 
sv.  

Ta byla sloužena venku na pódiu před bazilikou a 
byla přenášena Českou televizí. Mši sv. sloužil papežský 
legát, kardinál Josip Bozanič v češtině. Při mši 
koncelebrovali kromě přítomných kněží i biskupové 
Čech, Moravy a Slezska, ale také z Polska, Slovenska, 
Německa a Ukrajiny. Mší sv. program nekončil, ale my 
už jsme se pomalu museli vydat na zpáteční cestu.  

Dvoudenních oslav se zúčastnilo na 80 tisíc 
návštěvníků a poutníků a my jsme si z velehradské poutě 
odnesli příjemné duchovní osvěžení. :-) 

 
Simona  a Petr ■ 

   
Zájezd do Blatničky 

     Nescházejí se jen lidé s lidmi, ale i rok s rokem. A máme tady krásný podzimní 
den, je sobota, svátek sv.Václava. To je ta správná chvíle, kdy MO KDU-ČSL pořádá 
zájezd, tentokráte do Blatničky, ve dnech 28.-29. 9. 2013. 

     Vše je připraveno k odjezdu. Přijíždí autobus, ale tentokrát marně čekáme na 
požehnání  otce Jana Larische. Slouží mši svatou, minuty utíkají, odjíždíme a všichni 
doufáme, že se v pořádku vrátíme. První cesta směřuje do Nošovic, a to do pivovaru 
Radegast. Tam si prohlížíme veliký závod, který čítá asi 300 zaměstnanců. Ujímá se nás 
průvodkyně, sledujeme malé ukázky na obrazovkách. Procházíme celým komplexem a 
dovídáme se o vzniku pivovaru. V roce 1953 je uzavřen pivovar v Karviné kvůli 
poddolování. Návrh pro nošovickou oblast vzniká hlavně pro výbornou kvalitu vody. A 
název RADEGAST dávají samotní občané v anketě. Se zájmem sledujeme množství trubek, 
obrovské tanky, kde zraje pivo, sklady a přípravu expedice. 
Potom už opouštíme Nošovice a jedeme do Lipníka nad Bečvou. Následuje prohlídka města 
a zahrad, které ještě kvetou zalité slunečními paprsky. Pokračujeme v cestě a jak jinak, 
zastavujeme v Huštěnovicích, kde každoročně uctíváme památku P. J. Němce. Na hrob 
pokládáme kytici a nahoru posíláme modlitbu. Teď zbývá jediný cíl: Blatnička – sklípek. 
Hned po příjezdu na místo jdeme na hřbitov, kde odpočívá P. Leopold Hampel, svinovský 
rodák. Narodil se ve Svinově 14. 11. 1916 a svůj život skončil právě v Blatničce 9. 1. 1995. 
I jemu věnujeme krásné květy a modlitbu. 

     Přichází ta správná chvíle, kdy nás vítá majitel sklípku pan Mičulka. Věnuje se 
nám se srdečností a bodrostí, která je vlastní lidem tohoto kraje. Minuty i hodiny utíkají 
rychle a probouzíme se do prosluněného nedělního rána. Účastníme se mše svaté přímo ve 
vesničce, kde nás srdečně vítá místní pan farář. 



  

 

     Další zastávkou už směrem k domovu je Velehrad a jeho zářící, nově opravená 
bazilika a po té archeopark v Modré, kde nás čeká milé překvapení v podobě otce Jana, jež 
byl shodou okolností služebně na Velehradě, takže se k nám připojil a došlo i na to 
požehnání.  
Poslední zastávkou jsou Napajedla a plavba výletní lodí po Baťově kanále. Jenže to by 
nebyl ten správný závěr, kdybychom si nezopakovali naši zájezdovou hymnu se zpěvem a 
tancem. Takže úplně poslední zastávka je na jednom větším parkovišti, a pak hurá domů. 
Všichni se už těšíme na rok 2014, kdy doufáme, že hlavní organizátor Martin Macháč se 
svou paní naplánují další krásné putování po Moravěnce drahé. Díky patří i p. Korpasové 
při řízení administrativních věcí a paní Čomové za zodpovědné poskytování zdravotní péče 
během zájezdu. Zkrátka zasluhují pochvalu všichni účastníci zájezdu, neboť dobrou náladou 
přispěli k pěkně prožitému víkendu.                       

 
                                                                                                                 B. Šimunská ■ 
 

 

Pozvánka na zájezd do Izraele 

V minulém čísle Svinovského zpravodaje jsme vás informovali o chystaném 
zájezdu pro svinovské občany a všechny jejich přátele a známé do Izraele, Jordánska a 
Egypta. V současné době jsou již všechny podrobnosti zájezdu ujasněny a všichni 
zájemci se mohou již přihlašovat. Vyplnit přihlášku a zaplatit zálohu CK Avetour, 
která pro nás zájezd organizuje, je třeba co nejdříve. 

 
Případné dotazy směřujte na paní Hanu Trtílkovou, tel.: 605 157 950. 
 
Podrobné informace k přihlášení na zájezd: 
 

CK AVETOUR s.r.o. 
IZRAEL - SINAJ - JORDÁNSKO 

30. 03. - 10. 04.  2014 
mimořádně bohatý program s koupáním u Rudého, Mrtvého a Středozemního moře 

 
celková cena včetně tax a pal. příplatku - 25.990,- Kč 

(základní cena 21.190,-) 
 
ODLET: 30. 03. z Prahy - letiště Václava Havla 
NÁVRAT: 10. 04. do Prahy - letiště Václava Havla 
PROGRAM: 10 pobytových dnů s výletem na Sinaj (Egypt) a do Jordánska - tématicko
- poznávací zájezd s koupáním u Rudého, Mrtvého moře a Středozemního moře. Návštěva 
dostupných biblických míst, např. Jeruzalém, Betlém, Jericho, Karmel, Herodion, klášter 
Mar Saba, hora Pokušení, hora Blahoslavenství, Beit Shean, Hebron, Kafarnaum, 
Tiberias, Tabgha, Negevská poušť s kráterem Micpe Ramon, Masada aj. Koupání 
v Mrtvém moři - ideální pro neplavce, Středozemním moři, Rudém moři, biblická řeka 
Jordán a plavba po Galilejském jezeře. Kromě pobytu v Izraeli zavítáme do Egypta na 
Sinaj, kde vystoupíme na Mojžíšovou horu, relax u moře s koupáním  v průzračném Rudém 
moři (záliv Indického oceánu) a zavítáme i do Eilatu (nejjižnější letovisko Izraele na 
hranicích s Jordánskem, Egyptem). Jedním z vrcholů programu bude i návštěva strhujícího 
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skalního města Petra v Jordánsku 
UBYTOVÁNÍ: celkem 10x, z toho 3x Nuweiba (Egypt), 2x Petra/Akaba (Jordánsko), v 
Izraeli potom 5x v Betlémě ve *** hotelích, ve dvou až třílůžkových pokojích se sociálním 
zázemím 
PŘEPRAVA: letecky s izraelskou společností EL AL, po Izraeli, Jordánsku a Egyptě 
doprava klimatizovaným turistickým autobusem 
CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha - Tel Aviv - Praha, letištní a bezpečnostní 
taxy 1.400,-Kč,  palivový příplatek 3.400,-Kč, v případě změny výše palivového příplatku 
bude jeho aktuální cena v Kč sdělena 1 měsíc před odletem a rozdíl bude doúčtován, 
klimatizované turistické autobusy v Izraeli, Jordánsku, Egyptě, 10x ubytování vždy s 
polopenzí, servis českého, egyptského, jordánského průvodce, ochutnávka a posezení u vína 
Cremisan, léčebné  výlohy v zahraničí, zákonné pojištění CK proti úpadku 
CENA NEZAHRNUJE: 220 USD  - vybírá se v Izraeli v USD (obsahuje vstupy do 
vybraných objektů v Izraeli, Egyptě, Jordánsku, plavba lodí po Galilejském jezeře,  
nákladný vstup do Petry, bakšiš na hotelích, bakšiš pro řidiče autobusů a průvodce, hraniční 
poplatky 2x na izraelské, egyptské a jordánské hranici, vyřízení jordánského skupinového 
víza), připojištění proti storno poplatkům (nepovinné) 430,-/os./pobyt, v případě zájmu 
nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy (pro případ zrušení zájezdu ze strany 
klienta), podmínky viz  www.avetour.cz/pojisteni nebo na vyžádání v CK, svoz na letiště a 
zpět = 400,-/os. 
POKYNY: vážným zájemcům bude zaslána cestovní smlouva, k zařazení do zájezdu je 
nutné uhradit zálohu nejméně ve výši 11.000 Kč/osoba, zaslat vyplněnou a podepsanou 
smlouvu zpět na naši adresu příp. i osobně, nebo skenovanou e-mailem. Celá platba musí 
být uhrazena nejpozději do 24. 2. 2014. Minimální platnost cestovního dokladu musí 
být 1 rok po návratu. Cena zájezdu je kalkulována a neměnná při kurzu do 20 Kč / 1USD a 
v případě, že bude kurz měsíc před odletem nad touto hranicí, bude se muset cena navýšit 
(např. 25 Kč / 1USD = navýšení asi 800 Kč). Asi 1 měsíc před odletem ještě obdržíte finální 
pokyny a informace k zájezdu. 
DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř . videokameru, sluneční 
brýle, plavky, pokrývku hlavy, boty do vody, krém, zcela orientační kapesné ve výši od 200 
USD (mimo vstupy 220 USD ), oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty 
v rozmezí kolem 20 - 25°C 
PŘIHLÁŠKY: CK AVETOUR s.r.o., Novoměstská 205, 518 01 Dobruška, tel: 494 623 
929,  fax 494 377 654, mobil: 602 441 670, e-mail: info@avetour.cz , www.avetour.cz    

 

 

Dopis od Aničky Midjanko 

Dobrý den! 
Obdrželi jsme Váš dopis a finanční pomoc. Velice Vám děkujeme, že nám tak 

pomáháte a tím máte účast na našem snažení. 
Já sama nijak nemohu opravit dům. Opravila jsem první podlaží, ale na další, na 

střechu, nejsou groše, protože všechno je takové drahé. Nestačím na všechno sama, obléct 
děti a uživit je. Hospodářství je nevelké, kráva, prasata, slepice. Seno kupuji, protože mám 
malé pozemky a není kde nakosit. Tohoto roku je seno drahé – kilogram za 3 hřivny. Žijeme 
velice skromně. Na děti dostávám málo, musím si to tak rozdělit, aby to vystačilo na měsíc. 

Ptáte se na Vasila. Teď končí devátou třídu, bude mít 5 zkoušek. Moc by si přál se s 
Vámi setkat. 
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Hana teď končí 2.třídu, do učení se nemusí nutit, je poslušná a pomáhá mi v domě. Je 
hodná.                     

A Ruslan je už velký, vyrostl, už má 4 roky. Babička je velice nemocná, zeslábla. S ní 
žije a pomáhá jí její syn. Míša a my ji chodíme navštěvovat. 

Teď na jaře máme plno práce, i když žijeme skromně. Tak bych chtěla opravit dům, 
ale nedaří se mi to. Nevím, jak se z toho dostat, ale myslím si, že s pomocí Boží bude 
všechno dobré. Nevím, co bych dělala bez Vaší finanční pomoci. Jsem Vám všem velice 
vděčná. Moc Vám děkuji, i celá moje rodina. Přejeme Vám zdraví a spokojenost ve Vašich 
rodinách. 

Moje děti Vám všem posílají velikánský pozdrav. Velice bychom všichni chtěli, 
abychom s Boží pomocí dobře vyrůstali. 

Brzy budeme mít paschu, jak se postaru říká, - u Vás už byla. Přejeme Vám ke 
Kristovu Zmrtvýchvstání vše nejlepší! 

Budeme čekat na Vaši odpověď. Vyřiďte pozdrav všem, kdo nás znají. 
Ještě jednou Vám všem děkuji za Vaši peněžitou pomoc!  
 
Na shledanou! 
Píše Vám 

Vaše Natalija 
 

Několik řádků připojila i malá Anička: 
 
Dobrý den! Píše Vám Vaše Hana. Dostali jsme Váš dopis. Rozhodla jsem se Vám 

napsat. Končím 2.třídu, učím se ráda. Moc bych Vás chtěla uvidět! Děkuji za Vaši finanční 
pomoc. Na shledanou! 

Hana 

 
DOCU-DRAMA: Cyril a Metoděj 

1150 let: 863-2013 
 
29. června začala  vysílat  ČT 2, v týdenních intervalech,  čtyřdílnou historickou 

minisérii s názvem Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů. Jedná se o první tuzemské tzv. 
docu-drama (hrané dokumentární drama), které mapuje 60 let života Cyrila a Metoděje, 
v rozmezí let 825 až 885.  

Příběh začíná narozením Konstantina (později řeholní jméno Cyril) a končí smrtí 
Metoděje (rodné jméno Michael). Tuto minisérii, z nichž každý díl trvá 50 minut, natočil 
režisér Petr Nikolaev (režisér filmu Lidice), producentem byl Viktor Krištof. Roli Metoděje 
ztvárnil Roman Zach, roli Cyrila Ondřej Novák, knížete Rostislava Milan Bahůl. V menších 
rolích se objevil např. J. Abrahám, V. Javorský, P. Špalková, apod.  

V tomto snímku vnímáme silné pouto a velkou lásku mezi oběma bratry, jejich život a 
dílo, a především - pro nás tak důležité - šíření křesťanství na Moravě a v našich zemích. Na 
počátku sledujeme dramatické okamžiky dětství a dospívání bratrů ze Soluně, jejich osudy a 
i první misijní cesty do Arábie a k Chazarům, kde mimo jiné vyzvednou ostatky mučedníka 
a třetího papeže Klimenta I. (viz níže). Nejzajímavější část se odehrává po žádosti 
moravského knížete Rostislava o vyslání Cyrila a Metoděje na území Velké Moravy. 
Snímek zaznamenává vznik staroslovanského písma (hlaholice), první slovanské abecedy a 
první překlady nejdůležitějších knih. Po příchodu bratrů začíná boj o prosazení křesťanství 
ve slovanských zemích, zejména na Moravě. Zde nastávají nepokoje, kdy knížete zradí 
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Svatopluk (známe z dějepisu). V následujících válkách se Frankové zmocní a dočasně 
uvězní Metoděje, již arcibiskupa, kterého až po zásahu papeže propustí a který se vrací 
dokončit své dílo. 

Snímek se natáčel např. v Chotěbuzi v Archeoparku, v Modré v Archeoskanzenu, ale 
také na Kypru, kde zachycuje putování Cyrila na Samaru a vyzvednutí ostatků Sv. Klimenta 
z moře Cyrilem a Metodějem. Bylo kde a co natáčet, když si uvědomíme, že na svých 
misiích tito bratři nachodili přes 15 tisíc kilometrů. Celým seriálem provází diváky vypravěč 
(Martin Stránský), popisuje momenty, které se dají těžko zobrazit. Vyprávění doplňuje 
animovaná živá mapa, která nás provází prostorem a časem a dokumentuje vždy konkrétní 
politickou situaci v daném místě Evropy. 

Komu sledování této dokumentární hrané minisérie ze života soluňských bratří 
uniklo, může shlédnout filmovou verzi, která přichází do kin na podzim, v listopadu. 

Závěrem je třeba zmínit, že vznik tohoto snímku podpořily katolická a pravoslavná 
církev, tato spolupráce by byla v minulosti těžko představitelná (dle slov tvůrců). 

O snímku:      Těšínské listy napsaly - citace:  Přestože film pojednává o velmi dávné 
době, projevuje se v něm myšlenka, že společnou Evropu a evropské národy neudrží 
pohromadě ani moc ani ekonomický zájem, pokud nebudou stát na společném morálním a 
duchovním základu. 

 Režisér Nikolaev řekl - ….poutavý příběh, který přitáhne nejen věřící…….. 
 S.P. ■ 

na základě sledování dokumentu a zdroje z internetu (google) 
 

Tip na knihu 

Tichá srdce – kláštery a jejich lidé: autorka Mgr. Alena Ježková, PhD (1966) 
Tuto knihu stojí za to mít ve své knihovně,  a nebo alespoň si ji zapůjčit v nějaké 

místní knihovně. 
( např. k půjčení v knihovně u Sýkorova mostu, v centru Ostravy) 
V jejím úvodu již zmíněná autorka popisuje své pocity a cestu k napsání této knihy 

(podzim 2007). Coby nevěřící,  píše - „… úzkost z vlastního světa, v němž není podpory 
kromě osobního přesvědčení…“, a samotný přerod k uchopení víry - „…Poznání toho, že 
popis neznamená nic, že to musí být prožitek…“.  

Pět let trvalo autorce napsání prvních řádek této knížky. První čtyři roky objížděla 
jako turistka kláštery opuštěné, zrušené i fungující. Seznamovala se nejen s dějinami řádů, 
ale i s obyčejnými pojmy, které s řády a s životem řádů souvisí. Teprve po uplynutí těchto 
čtyř let se odvážila blíže seznámit s lidmi žijícími v řádech a své poznání nabízí, krom 
jiného, nám čtenářům ve svých rozhovorech s nimi. Autorce poskytlo  rozhovor celkem 25 
řeholníků a řeholnic. 

(Najdeme zde například rozhovor s P. Siostrzonkem, převorem břevnovského 
kláštera, s dominikánem - kardinálem Dominikem Dukou, českým primasem.  Z řad laiků je 
veden  rozhovor  s  autorem projektu přestavby dominikánského kláštera u sv. Jiljí v Praze, 
architektem přestavby průmyslového areálu Vítkovic a nejvýznamnějším architektem 
dvacetiletí 1990/2009 – s  Ing. arch. Josefem Pleskotem.)  

V knize jsou uvedeny postupně řády  (1. pád) :  Benediktini, Cisterciáci, Premonstráti, 
Františkáni, 

Dominikáni, Milosrdné sestry sv. Karla Boromejského – boromejky. 
Celou knihou nás doprovází pravdivě vypovídající  černobílé fotografie Ing. Jiřího 

Chalupy (1957). 
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S.P. ■ 
 

 

Volím, volíš, volí... Ale koho? 

Co tady ve farním časopise v rubrice K zamyšlení má co dělat politika? V případě 
říjnových voleb jde však tentokrát o hodně. Reálně nazíráno: tyto volby dopadnou dobře asi 
jen pro levici, ale to nás nezbavuje práva, ba dokonce i povinnosti udělat maximum pro to, 
abychom demokracii nepochovávali také kvůli naší rezignaci či lhostejnosti a pohodlí. 
Máme tedy právo mluvit o tomto tématu i zde? Neodpovídá na tuto otázku papež František, 
když nedávno řekl i na adresu mnohých křesťanů, kteří považují politiku za špinavou 
záležitost, co udělali pro to, aby politiku očistili? Jeho výzva k občanské angažovanosti platí 
tedy i pro nás. Budeme-li považovat své osobní nasazení v politice – nebo aspoň účast na 
volbách – jako službu spoluobčanům a ve skutečnosti i sobě a svým nejbližším, pak 
nemusíme mít žádné pochybnosti o tom, že i křesťan se má podle svých schopností a 
možností plně zajímat o veřejné dění. To neznamená prosazovat se do vyšší politiky 
(zákonodárné sbory, vedení státu), což se každému ani nepodaří, ale věnovat se práci v 
komunální sféře, ve veřejně prospěšných organizacích, v kulturní oblasti apod. Není k tomu 
ani zapotřebí stát se členem politické strany. Stačí i dobrý příklad v nejbližším okolí a naše 
jasná ideová zaměřenost. 

Velkou příležitostí, jak se dnes zapojit do očisty společnosti a projevit svou dobrou 
vůli, se nyní stávají říjnové volby. Předchází jim i velká politická krize, zaviněná mravním 
selháním a jinými faktory, ale nemluvme už neustále o krizích a věnujme se raději jejich 
konkrétnímu a účinnému řešení. Prvním krůčkem mohou být právě tyto volby. Rozhodneme

Ř Á D Y       

modlitba a práce 
benediktini 
(nejstarší) 

sv. Benedikt 
  

  benediktinky sv. Scholastika 

uzavřeni v klášteře 
cisterciáci sv. Bernard 

reformace 
benediktinů 

Ž cisterciačky   

klauzura trapisté ( mlčí)     E     

poslušnost, mlčení, 
pokora       

N     

kněží 
premonstráti sv. Norbert   

S premonstrátky   

        K     

vojenská služba maltézští rytíři   
boj o svatou zemi 

É     

ochrana poutníků němečtí rytíři         
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chudoba, láska ke 
všemu živému 

františkáni 
sv.František 

z Assisi 
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Ř klaristky sv.Klára 

misie, kazatelé minorité   2 zkřížené paže 
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Á Šedé sestry 
sv.Františka 

  

nemocnice, věznice kapucíni   D   

pouze ve městech   
dominikáni sv. Dominik 

pes s pochodní v 
tlamě 

Y dominikánky   

důraz na vzdělání 
  boromejky charitativní 

služba 

K zamyšlení 



  

 

-li se jich zúčastnit, pak přichází na řadu otázka z titulu článku: Volit, ale koho? Kde 
najdeme ty vzorné politické osobnosti? V kterých stranách se vyskytují a kteří jsou nám 
blízcí? Nemohu si dovolit doporučit konkrétně jakoukoliv stranu a netroufám si kohokoliv 
jmenovat, ale není těžké rozpoznat, kdo jen lže či pronáší falešné sliby, touží především o 
osobní prospěch a o uchvácení moci, a kdo chce naši společnost ještě hlouběji potopit v 
mravním bahně. Více si však můžeme všímat těch kandidátů, kteří žijí podle pevných zásad 
a uznávají a poskytují záruku, že budou prosazovat přirozené lidské a křesťanské hodnoty - 
jako je svoboda v řádu a odpovědnosti, právo, sociální spravedlnost, tolerance, spořádaná 
rodina, úcta k životu od početí až po umírání, nesouhlas s násilným řešením problémů, 
poctivé vypořádání se s totalitní minulostí, ochrana přírody a společného i soukromého 
majetku, přemáhání zla dobrem, umění odpouštět, pomoc bližnímu aj. Poznávacích znaků je 
hodně, kéž je i mnoho jejich nositelů! A kéž nezklamou! Ale to je už věc jejich svědomí. 

Tímto způsobem bychom mohli aspoň zmírnit negativní dopady příštích voleb. Čím 
více poctivých politiků do sněmovny dostaneme, tím více mohou prosazovat rozumné 
zákony, aniž by vytvářeli nepevné a mnohdy i riskantní a pochybné koaliční dohody. 

Co nám tedy ještě zbývá? Více se modlit...              N. P. ■ 
 

Milí čtenáři Svinovníčku, 
vstoupili jsme do měsíce října, který je zasvěcen Panně Marii Růžencové. A vztah Panny 
Marie k církvi je i tématem, které si pro svůj článek vybral a pro nás zpracoval otec Vojtěch 
Janšta. Jistě jej všichni dobře znáte... 

 

                                           

Maria, záštita putujícího Božího lidu 

Už jste někdy slyšeli o „Palladiu země české“? Pokud ano, pak jistě ve spojitosti se 
Starou Boleslaví, nejstarším českým poutním místem, kam po staletí putovaly miliony 
poutníků, aby uctily nejen svatého mučedníka, knížete Václava, ale i Matku Boží, Pannu 
Marii.  

Právě Palladium země české je název pro mariánský medailon, který má bohatou 
historii spjatou s našimi křesťanskými počátky i s celou českou historií. Tento reliéf 
Madony, vytvořený z korintské mědi, měla podle legend při křtu od sv. Metoděje obdržet 
svatá Ludmila. Po její smrti připadl svatému Václavu, který jej s velikou úctou nosil stále 
při sobě a měl toto vyobrazení Matky Boží také ve chvíli své smrti. Po oné zákeřné 
bratrovraždě tento reliéf ukryl na vršku za Starou Boleslaví blahoslavený Podiven, jeden 
z Václavových věrných druhů a svědek vraždy, který za úschovu tohoto klenotu zbožnosti 
zaplatil životem – vrazi jej na útěku dostihli a oběsili.  

Mariánský medailon však nikdo nenašel. Až kolem roku 1160 jeden místní rolník při 
práci na poli vyoral tento přívěšek, který byl pak umístěn v nově zhotovené kapli na místě 
nalezení. Stará Boleslav tak od té doby vítala poutníky nejen svatováclavské, ale i 
mariánské: skutečně se zde díky zbožným srdcím mnoha a mnoha poutníků dále 
prohlubovala a šířila ta úcta, kterou k Matce Boží choval svatý český kníže po vzoru své 
křesťanské babičky.  
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Nicméně Palladium i ve své další historii neslo a 
jaksi zpřítomňovalo tíživé osudy českého národa. Za 
ničivých a zhoubných husitských válek, při nichž 
celá Stará Boleslav lehla popelem, byl těžce 
poškozen i mariánský obraz, takže byl přelit do nové 
podoby, která však nejpravděpodobněji odpovídá 
původnímu vyobrazení. Poutě postupně nabývaly 
stále většího významu, zvláště v neklidných dobách 
před- a pobělohorských: v roce 1609, po vydání 
Rudolfova majestátu, který poskytoval svobodu 
protestantům, se katolíci v nejisté náboženské situaci 
shromáždili u prastarého obrazu, který právě v tomto 
roce nazvali Palladiem, tedy ochranným obrazem 
země české. Poutě zesílily, bylo započato se stavbou 
nového chrámu (dokončen roku 1623).  
Temný stín na Starou Boleslav však vrhla třicetiletá 
válka: Palladium bylo švédskými vojáky ukradeno, 
zneuctěno a vráceno teprve za velmi drahé výkupné. 
Z obavy před dalším uloupením bylo uchováváno ve 

Vídni a v Praze, odkud se ještě na krátký čas znovu dostalo do rukou nepřátel, v roce 1648 
však bylo definitivně vráceno na své původní místo. 17. a 18. století pak bylo zlatým věkem 
staroboleslavských poutí (např. v roce 1772 zde bylo rozdáno přes 110 tisíc svatých 
přijímání za čtyři letní měsíce, některé poutě čítaly až 20 tisíc poutníků).  

Nový rozmach pak přinesla doba první republiky, oslavy svatováclavského milénia a 
také počátek okupace, kdy se zbožní věřící při uctívání Palladia v Praze a v Boleslavi 
sjednotili při mohutné modlitební manifestaci za ochranu národa před hrozbou nacistické 
totality. Během války bylo Palladium ze strachu před odcizením zazděno a nahrazeno 
věrnou kopií. Krátkou dobu svobodného náboženského života po válce vystřídala rudá 
totalita, která staroboleslavské poutě téměř pohřbila. Palladium putovalo za mříže úřadu 
STB, kde bylo uvězněno až do Pražského jara roku 1968. Teprve po revoluci začíná opět 
obnova zdevastovaného a zapomenutého poutního místa, před časem největšího v Čechách. 

 Když se začteme do této pohnuté a bohaté historie, můžeme jasně vypozorovat, 
jak jsou dějiny tohoto milostného obrazu provázány s osudy českého lidu – obraz kopíruje 
okamžiky náboženské i politické poroby národa, ale současně vydává svědectví o duchovní 
obnově, která z tohoto místa vzešla během staletí mnohokrát. Tak je tento převzácný obraz 
skutečně symbolem opravdové podstaty mariánské úcty, jak to výstižně vyjádřil kardinál 
Duka v promluvě při letošní svatováclavské pouti 28. září: „Není to výmluvné svědectví o 
Matce Toho, kterého nazýváme Emmanuel, Bůh s námi? Ano, vždy stála Panna Maria při 
svém lidu a můžeme říci při svém národu.“  

Dějiny Palladia v posledku přesvědčují a dosvědčují, že Maria je s námi – že je 
s námi, protože je s námi On, Emmanuel, Ježíš Kristus, který to zaslíbil apoštolům a skrze 
ně nám všem: „Hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ (Mt 28,20) 
Což Maria neprožívala lidský život svého Syna v jeho radostech i bolestech? Ona 
s námahou putovala do Betléma, prchala do Egypta, kráčela na Kalvárii... Takto provází 
svého Syna i nadále, když je ve své církvi a putuje s ní, s Božím lidem po dobu celých dějin. 
Putovala nejen se svatým Václavem, a to jak na trůn, tak k místu úkladné vraždy, putovala 
také s lidem sténajícím pod zbraněmi loupežných husitů a dobyvačných švédských vojsk, 
putovala s českým národem i v době nacismu i komunismu, putovala za mříže věznic a do 
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místností tyranských vyšetřování, putovala do lágrů a rodin rozvrácených politickými a 
náboženskými čistkami, putovala po celá staletí do životů všech křesťanů, kteří jí svěřovali 
své záležitosti a hojně svědčili o její mocné přímluvě.  

 Možná jsme na toto dědictví, na tento náš vskutku národní rys života matky církve 
poněkud pozapomněli. Maria je s námi i dnes, ve všech bouřích a zmatcích současnosti, o 
níž může jen nevzdělanec či povrchní suverén prohlásit, že je nesrovnatelně těžší než doby 
minulé. Dějiny Palladia jasně ukazují, co všechno museli naši předkové přestát. Jim však 
mnohým nescházela upřímná víra, která se upíná k Marii, Hvězdě jitřní, právě v temnotách 
a hrozbách přítomné doby. V naší době tyto temnoty vidíme až moc dobře.  

Potřebujeme však vidět i tuto Hvězdu. Potřebujeme vidět třebas právě ono Palladium, 
jako záruku mateřské záštity nad našimi životy, jako ujištění, že miliony lidí před námi 
učinili krásnou zkušenost s přítomností Matky Boží ve svých životech. Když budeme 
v tomto růžencovém měsíci rozjímat nad událostmi z Ježíšova života očima a srdcem Panny 
Marie, která byla tomuto posvátnému dění spásy nejblíže, vzbuzujme v sobě víru a naději, 
že Maria takto provází Krista i v našich životech, a nebojme se jí s důvěrou svěřovat to, co 
se v současnosti tak nápadně podobá oněm Egyptům, Golgotám, husitským či třicetiletým 
válkám, hnědým či rudým totalitám, bolestem a ohrožením všech časů.  

Svatá Maria, pros za nás hříšné nyní – ano, právě nyní, v této době a v této chvíli – i 
v hodinu naší smrti, která kéž je pro nás po pozemské pouti vítězným vstupem do vítězného 
společenství s Kristem Ježíšem, Matkou Marií, svatým Václavem a všemi Božími svatými. 

P. Vojtěch Janšta ■  

 

Anketa 

Každý z nás zažívá ve svém životě mnoho krásných chvil. A myslím si, že na světě 

neexistuje člověk, který by se za svůj život ani jednou nezasmál J. Když teda člověk, jakožto 
Boží stvoření, dokáže být humornou bytostí, co teprve samotný Bůh? Myslíte si, že Hospodin 
má smysl pro humor? 

 
Osobně si myslím, že Bůh má smysl pro humor, ale nevzpomínám si, jestli jsem se 

s Božím humorem bezprostředně ve své životě setkala. 
K. B. ■ 

Ano, Bůh jistě smysl pro humor má, protože pokud se člověk dokáže smát a má 
nějaký smysl pro humor, tak oproti Bohu musí být totálním „žabařem“, protože Kristus nás 
převyšuje úplně ve všem!                                                                                               E. B. ■ 

 
Když déle přemýšlím nad touto otázkou, tak se musím přiznat, že nevím, jestli Bůh 

má nebo nemá smysl pro humor. A to, že v mém životě prožívám hodně radostných dnů, si 
myslím, že není Božím humorem, nýbrž darem. Proto se domnívám, že bychom si neměli 
plést slovo radost s humorem.                                                                                         J. B. ■ 

 
Myslím si, že Bůh má určitě smysl pro humor, a to i v mém životě, třeba když si něco 

dopředu naplánuji, a ono to všechno dobře dopadne, ale hlavně úplně jinak, než jsem si 

představovala J. Takže samotné naše plány mohou být pro Boha humorné a skrze ně nám 
může Bůh projevovat svůj smysl pro humor.                                                                 H. H. ■ 

           Klárka Šolcová a Vendula Rábová ■ 

Život ve víře 
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Otazník 

Byl jednou jeden otazník. Byl velmi půvabný a jako všechny otazníky vypadal velmi 
inteligentně. 

Nějakou dobu však chodil po bezútěšné, zatrpklé, zklamané a sklíčené zemi. 
Zjevně s ním nikdo už nechtěl nic mít. Všichni vyhledávali stále častěji jeho 

úhlavního nepřítele – vykřičník. Všichni křičeli . „Vpřed! Zastavit! Pohyb! Uhni!“   
Také na cestách, silnicích a v městských ulicích, kde se otazník dříve cítil jako král, se 

už nenašel nikdo, kdo by se zeptal: „Jak se máš?“ Už nebyl nikdo, kdo by  zastavil a zeptal 
se: „Prosím vás, jedu dobře na Brno?“ Teď používali všichni satelitní navigaci, která udílí 
rezolutní příkazy : „Na výjezdu uhněte vpravo!“ 

Otazník už byl ze svého cestování unavený, a tak se uchýlil k jedné rodině. Děti měly 
ještě pořád rády otazníky. Ale i tady otazník našel otce a dospívajícího syna, kteří soupeřili 
s vykřičníky. 

„Vůbec mě neposloucháš!“ 
„Je mi jedno, co si myslíš, tady rozkazuji já!“ 
„A dost!“ 
Nakonec byl otec znechucený a syn uražený. A trpěli oba, protože nic nedrásá víc než 

vědomí fyzické blízkosti, ale vnitřní vzdálenosti. 
Otazník se usadil pod lampou a při první příležitosti zasáhl. 
Otec zamračený, připravený na střetnutí, však jenom řekl: „ Co si o tom myslíš?“ A 

samotného ho to ohromilo. 
Syn se překvapením odmlčel. 
„Opravdu to chceš vědět, tati?“ 
Otec přisvědčil a začali spolu mluvit. 
Nakonec se zeptali skoro jednohlasně: „Máš mě ještě rád?“ 
Otazník štěstím udělal nad lampou přemet. 
  
Otazník není neomalený, ale respektuje svobodu a odpovědnost druhého. 
Také Bible je plná otazníků:  „Adame, kde jsi?“ „I vy chcete odejít?“ „Petře, 

miluješ mě?“ 
 
Nejen pro děti a mládež,  

teta Aťka 
Od B. Ferrera Úsměvy pro duši, upraveno ■ 

Citát 

Pablo Picasso: „Dnešní  mládež je hrozná, ale horší je, že už k ní nepatříme.“ 
 

Pohádka 



  

 

 

Dětské modlitbičky 

Před jídlem... 
 
Pane, cos nám k jídlu dal       (tleskáme do rytmu) 
prosíme abys požehnal!         (dlaně třou o sebe – prosíme) 
 
Než kousneme do koláče, než se mléka napijeme, 
za všechny ty dobré dary Pánu Bohu děkujeme. 
 
Dej nám, Pane, čeho je nám nejvíc třeba: 
lásku, víru, naději a také chleba. Amen. 
 
Pane, požehnej nás i dary, 
které z tvé štědrosti přijímáme. 
Dej chleba všem, kteří ho nemají. Amen. 
 

Před spaním... 
 
Přichází čas odpočinku, 
zachumlej se pod peřinku, 
ať anděl ani na chvilku 
neopustí tvou postýlku. 
Ať tě Boží láska chrání 
celou noc do chvíle ranní. 
Andělíčku, můj strážníčku, 
opatruj mi mou dušičku, 
opatruj ji ve dne v noci, 
od nehod a od zlé moci, 
duši, tělo opatruj, 
andělíčku, strážce můj. 
 
Pod hebkou peřinku ulož mě spát, 
do měkké postýlky, kterou mám rád. 
Země se otáčí, zas bude den, 
Bože, dej dobrou noc i sladký sen. 
 
K spánku uléhám, můj Bože, celou dlouhou, tmavou noc 
ať tvůj anděl při mně stojí a chrání mne tvoje moc. 
Také chraň všechny mé drahé a mně odpusť všechno zlé, 
ať s příchodem nového dne nová radost nastane. 
 

Ráno... 
 
Probudím se, obléknu se, šup z postele ven. 
Děkuji Ti, milý Bože, za ten nový den. 

 
Vendula Rábová ■ 
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Humor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omylem spadne paní učitelka do pekla. Celá bezradná chodí a bloumá, až najde 

nenápadný koutek, kam se uchýlí, v klidu sedí a mlčky pozoruje celé dění.  
Vtom přijde na kontrolu sám Lucifer. Když spatří paní učitelku, zděšeně se ptá: 

„Ženská, co vy tady děláte, vy patříte do nebe a tady je peklo!“.  „To je peklo?“, diví se paní 
učitelka, „a já myslela, že je velká přestávka!“ ☺ 

 
Eskymák vyhrál v soutěži auto. Po roce se ho ptají, jak je s ním spokojený. 
„Je výborné. V kabině je teploučko, světla svítí daleko, sedadla jsou pohodlná. Jenom 

tažní psi se brzy unaví.“ ☺ 
 
Teta dává Pepíčkovi atlas světa a říká : “ A Pepíčku, važ si ho. I já jsem ho ve škole 

používala.“ 
„Teto a je v něm už Amerika?“ ☺ 
 
 

Učitel: na začátku roku  na konci roku 

Zábava 

Pyramida (mezinárodní) 

  Hláska  

  Značka chemického prvku 

  Zkrácené označení člena jednoho etnika  

  Nebezpečná zbraň 

  Jméno psa 

  Šílenec (angl.) 

   Písně (lat.)  

 

Řešení pyramidy: viz. poslední strana       Leo Žídek ■ 



  

 

 

Pastorační plán (září, říjen, listopad) 

Říjen 
měsíc modlitby růžence 
Každou neděli v měsíci říjnu v 9,25 společná modlitba růžence 
(možná výjimka může nastat v neděli 20. října,kdy bude v rámci misijní neděle 
speciální program) 
 
Čtvrtek 10. října 
výročí smrti o. Pavla Jiříka 
 
Neděle 20. října  
putování ke hrobu o. Pavla Jiříka. Odjezd autobusu od kostela ve Svinově v 14,15 h. 
V kostele v Lubině v 15,00 h. společná modlitba křížové cesty a následně na hřbitově 
modlitba u hrobu P. Pavla Jiříka.  
 
Středa 16. října 
svátek sv. Hedviky, patronky ostravsko-opavské diecéze  
Při příležitosti 770. výročí její smrti a jako příprava na tuto slavnost se od pondělí 
7. října do středy 16. října v celé diecézi uskuteční týden modliteb za ostravsko-
opavskou diecézi.  
 
Neděle 20. října 
misijní neděle  
P. Bohumil Vitásek, prezident ACHO bude hovořit o svém pobytu na misiích na Haiti. 
 
Pátek 1. listopadu 
Slavnost Všech svatých, mše sv. v 17,30 h. 
 
Sobota 2. listopadu 
Památka věrných zemřelých – „Dušičky“, mše sv. v 7,00 a 16,00 h., 
mše sv. v 16,00 h. bude obětována za všechny zemřelé v období od XI/2012 do 
X/2013. 
 
Neděle 3. listopadu 
pobožnost za zemřelé na hřbitově v 15,00 h.  
 
Prodejní bazar knih: 
Od pátku 8. listopadu do pátku 29. listopadu se uskuteční tradiční prodejní bazar knih 
s náboženskou tématikou. Smysl tohoto prodejního bazaru spočívá v možnosti oživit 
četbu náboženské literatury. Výtěžek z tohoto bazaru je věnován na Katolické 
biblické dílo.  
 
Poděkování za dožití 50 let života P. Jana Larische 
Sobota 16. listopadu v 11,00 mše sv. a následně posezení ve stanech u kostela. Zváni 
jsou všichni! Podrobnosti budou oznámeny.  
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Patrocinium farního kostela Krista Krále  
Neděle 24. listopadu v 8,00 h. a 10,00 h. mše sv. 
Mši svatou v 10,00 h. celebruje P. Mariusz Rafał Jończyk, farář ze Štěpánkovic,  
hudebně mši sv. doprovází chrámový sbor ze Štěpánkovic, 
v 17,00 h. zpívané nešpory a svátostné požehnání 
Úterý 26. listopadu mše sv. v 17,30 za všechny zemřelé farníky 
 
Adventní doba: 
Sobota 30. listopadu  – pletení adventních věnců – bude upřesněno. (z.KDU-ČSL) 
         – vánoční jarmark před kostelem od 10,00 h., 
        rozsvícení vánočního stromu v 16,00 h. (z. MO Svinov) 
Neděle 1. prosince – 1. neděle adventní – svěcení adventních věnců 
 
 
 
 
Vyučování náboženství pro děti: 
Budova školy na ulici Evžena Rošického: 
Středa  13,00 h.  3. třída   
Pátek  13,00 h.  1. – 2.třída 
 
Budova fary u kostela ve Svinově: 
Středa  16,00 h. 6. – 9. třída 
Pátek  15,15 h. 4.-5. třída  
 
Vyučování náboženství  pro dospělé: 
Od čtvrtku 17.10. v 18,30 h. na faře. 
 
 
   
 
 
Svátost křtu, manželství, pohřby ( červen, červenec, srpen, září) 
 
Křty 
 
Kryštof Jiří Ševčík      30. 6. 
Dominik Jonáš      21. 9. 
Julie Marie Zdrálková     29. 9.  
 
Svatby 
 
Stanistav Chládek a Eva, r. Malíková   20. 7. 
Martin Kovalský a Karolina r. Štenzlová  31. 8. 
Marcel Křižalkovič a Jana, r. Parmová     7. 9. 
Marek Běhálek a Jana, r. Suderová   21. 9. 
Vítězslav Glac a Markéta, r. Kociánová  28. 9. 
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Svátosti a svátostiny 

Výuka náboženství 



  

 

 
Pohřby 
 
Jan Marek        +  3. 6. 
Františka Gatnarová, r. Kindlová   +31. 5. 
Miloslava Winklerová     +24. 6. 
Jozef Papričik       +  1. 7. 
František Hurník      +16. 7. 
Vavřinec Baláž      +28. 7. 
Anna Malíková, roz. Kubicová   +30. 7. 
Antonie Bártová, roz. Kotalová   +  9. 9. 
Helmut Grygarčík      +11. 9. 
Oldřich Hodura        +25. 9. 
 
 
 

 

Plán finančních sbírek (září, říjen, listopad, prosinec) 
 

Sbírky v rámci celé diecéze:  
na světové misie proběhne v neděli 20. 10. 
na Katolické biblické dílo (17. 11.) – v naší farnosti proběhne formou prodejního 
bazaru knih viz pastorační plán  
na potřeby ostravsko-opavské diecéze proběhne v neděli 8. 12. 
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