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Pane Czerný, můžete nám říct krátce 

něco o sobě, odkud pocházíte? 
Narodil jsem  se  v roce 1941 ve Zlatých 

Horách. Pocházím z věřící rodiny, otec byl 

obchodník, s maminkou vlastnil obchod. 

Jsem ženatý, manželka je podobně jako já 

učitelka hudby. Vychovali jsme dvě děti. 

Syn je lékař a dcera je učitelka. Máme 4 

vnoučata. 
 

Kdo Vás přivedl k hudbě a od kdy se jí 

věnujete?   

Kladný vztah k hudbě jsem si vytvořil už 

jako dítě díky svému otci, který se kromě 

Jindřich Czerný:  

„Mám rád hudbu jako celek, každý hudební žánr, když se kvalitně hraje.“ 
Na slovíčko se nám tentokrát přichází představit pan Jindřich Czerný, 

svinovský farník a hudebník. Pan Czerný již tradičně sólově „troubí“ před 

zahájením půlnoční mše sv. v našem kostele, tuto půlnoční mši sv. také diri-

guje a několikrát jsme měli možnost slyšet líbezný zvuk jeho saxofonu 

z kůru při hudebním doprovodu nedělní mše sv.   

živnosti amatérsky věnoval také hudbě. Ve 

svých 9 letech jsem dovedl hrát na několik 

hudebních nástrojů – na klavír, housle, har-

moniku, trubku, později také klarinet, saxo-

fon a fagot. Od dětství jsem hrál na různých 

náboženských akcích a od 15 let jsem byl 

kapelníkem velkého souboru v Kravařích. 

Absolvoval jsem konzervatoř v Ostravě 

a vyšší hudební pedagogickou školu. 
 

Hudbu jste si vybral jako své povolání, 

kde všude jste působil? 
Po absolutoriu jsem udělal konkurz do diva-

dla v Ostravě, ale protože otcovo přání bylo, 

abych se věnoval dechovému orchestru 

v Kravařích, tak jsem do divadla nenastou-

pil a v roce 1961 jsem začal učit na ZUŠ 

v Opavě. Práce s mládeží mě naplňovala, se 

svými žáky, dětskými soubory i sólisty jsem 

měl velké úspěchy, získal jsem pětadvacet 

1. míst v celorepublikových soutěžích. Od 

roku 1990 do roku 1996 jsem vykonával 

funkci ředitele ZUŠ v Ostravě 1 a spolupra-

coval jsem také s divadlem J. Myrona.  
 

Čemu se věnujete dnes? 

I v důchodovém věku pokračuji v tom, co 

jsem v mládí započal. Na poloviční úvazek 

učím v ZUŠ v Polance a i na této škole má-

me úspěchy - 1. a 2. místo v ústředním kole 

soutěže ZUŠ v oboru swingový a jazzový 

orchestr. Jsem umělecký vedoucí Slezské 

kapely, která nahrála již 8 CD a dále swin-

gového orchestru TEP Ostrava, který nahrál 

2 CD. Lásku k hudbě předávám také svým 

vnoučatům. 
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LISTÁRNA  

Pozvání k návštěvě Biskupského gymnázia 

Milí farníci,  

Biskupské gymnázium v Ostravě, které se nachází v Ostravě-Porubě na ulici Karla 

Pokorného 1284/2, prošlo v posledních měsících rozsáhlou rekonstrukcí. Je kompletně za-

tepleno, má nová sociální zařízení a částečně zrekonstruovanou tělocvičnu. Rádi bychom 

naši školu představili široké veřejnosti a hlavně Vám, kteří jste příznivci naší školy a pravi-

delně přispíváte ve sbírkách určených na církevní školy. Rádi vás přivítáme při těchto něko-

lika příjemných událostech: 

11. prosince 2013 v 9:30 požehná otec biskup František Václav Lobkowicz zrekon-

struovanou budovu školy. Současně v tento den proběhne Den otevřených dveří od 9 do 

16 hodin spolu s předvánočním jarmarkem a dalšími studentskými aktivitami. Na tento pro-

gram bude navazovat společné předvánoční setkání s rodiči současných i budoucích stu-

dentů od 16 do 18 hodin. Můžete se těšit na adventní představení našich studentů jako sou-

část úsilí o duchovní rozměr školy; jste zváni do čajovny či kavárny se studentskou obslu-

hou a neformálnímu setkání s pedagogy, k modlitbě za současné a budoucí studenty i k malé 

vánoční dílně. Srdečně vás zveme!  

12. prosince 2013 v 18 hodin vás srdečně zveme na tradiční Adventní koncert stu-

dentů Biskupského gymnázia v Ostravě, který se uskuteční v kostele svatých Cyrila 

Víme o Vás, že jste autorem mnoha krás-

ných skladeb.  Od  kdy  se  této  činnosti 

věnujete? 

V době, kdy  jsem začal učit, bylo málo   

hudebního materiálu pro mládež, a tak jsem 

začal psát žákům skladby pro různé hudební 

nástroje a soubory. Skládání se věnuji i na-

dále a píši skladby jak pro sólové nástroje, 

tak pro orchestry, které se hrají i v zahraničí. 

Napsal jsem řadu církevních skladeb, mimo 

jiné Vánoční mši a spoustu písní k různým 

církevním obřadům a slavnostem. 

 

Jaký je Váš největší hudební zážitek? 
Hluboký hudební zážitek se mi vybaví 

z Drážďan, kdy jsem v roce 1988 hrál 

v koncertním sále premiéru své skladby pro 

sólový saxofon. 

 

A Váš oblíbený žánr? 
Mám rád hudbu jako celek, každý hudební 

žánr, když se kvalitně hraje. Dechovka, 

swing, vážná hudba… 

 

Jaké máte plány do budoucna? 
K 70. narozeninám mi hudebníci a učitelé 

věnovali dudy s tím, že se mám na ně naučit 

hrát. Je to pro mě velká výzva. :-) 

 

Máte kromě hudby ještě nějaký koníček? 

Zajímají mě dějiny, literatura, rád cestuji  

autem a zajímám se o sport, ovšem ne aktiv-

ně nýbrž pasivně J 

 

Kdybyste chytil zlatou rybku, co byste si 

přál?  
Aby lidé neviděli třísku v oku bližního a za-

mlčovali trám ve svém oku. Více dialogu 

a kompromisu ve všech lidských činnostech. 

 

Pane Czerný, děkujeme Vám za  čas,  

který jste věnoval tomuto rozhovoru. 

Simona a Petr■  
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LISTÁRNA 5 
Pozvání 

a Metoděje v Ostravě Pustkovci. 

Den otevřených dveří pro vás chystáme také podruhé, a to 15. ledna 2014 od 9:00 do 

16:00 hodin, na který jste rovněž srdečně zváni. 
 

P. Vojtěch Janšta, spirituál a Mgr. Pavel Stuchlý, učitel BG v Ostravě 
 

 
 

Oslava a poděkování 

V posledním vydání čísla Svinovníčku (3/2013), jsme si s radostí přečetli, že náš pan 

farář, otec Jan, slaví své životní jubileum. Přijali jsme od něj pozvání nejen na mši svatou 

konanou dne 16. listopadu, ale i pozvání na posezení ve stanu, který byl umístěn mezi farou 

a kostelem. 

První část toho slavnostního dne – mši svatou, jsme slavili s pozvanými kněžími a 

s otcem Janem. Měli jsme příležitost všichni v kostele, i s otcem Janem, za něho a pro něho 

děkovat Pánu Bohu. Ve druhé části, po mši svaté, jsme se občerstvovali připraveným pohoš-

těním ve vyhřívaných stanech. 

Za perfektní průběh všech činností toho dne nelze nepo-

děkovat všem, kteří se přičinili o naše pohodlí a bohaté občer-

stvení.  Dovolte zmínit alespoň některé z nich: velký dík patří 

realizačnímu týmu pod vedením pana Martina Machače,  duši 

všech překvapení pro otce Jana-paní Evě Korpasové, paní Mar-

tě Dvorské za KDU-ČSL, … a všem neviditelným rukám, kte-

ré si také zaslouží náš dík a které, přestože jsou v anonymitě, 

přispěly ke slavnostní atmosféře těchto oslav. 

Závěrem – děkujeme a vyprošujeme otci Janovi stálé 

zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie. 

svinovští farníci 

Narozeniny o. Jana 

V sobotu 16. listopadu byla v 11 hodin v našem kostele 

slavnostní mše sv. Velký průvod ministrantů a kněží, kostel vy-

zdoben jako při velkých svátcích. Proč to všechno? No přece 

proto, že náš milý pan farář, o. Jan, měl narozeniny. Doba, kdy 

se padesátníci oslovovali "slovutný kmete", je dávno pryč.  

Proto také když na začátku své promluvy o. Mirek Vitásek tuto skutečnost připomněl, vyvo-

lal úsměvy na tvářích všech přítomných. Vždyť kdo zná našeho otce Jana blíže, ví, jak je 

aktivní a činorodý. Píše knihy, sportuje, stále se vzdělává. Možná mnozí netuší, že dosáhl 

vysokoškolského titulu doktora teologie. Při tom se velmi dobře stará o svou farnost. Díky a 

uznání za všechno mu přišla vyjádřit spousta farníků, ale také hostů - přátel. Kostel byl pl-

ný, mše sv. slavnostní a krásná. Po jejím skončení přicházela před oltář řada gratulantů, kaž-

dý s nějakým originálním přáním. Schola připravila pro o. Jana pásmo zkomponované z růz-

ných písní, na něž složila vlastní vtipný text. Před kostelem vyrostl přes noc velký stan 

i s vytápěním, před stanem se grilovalo a uvnitř bylo přichystáno opravdu vše, co si jen člo-

Akce 
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věk může přát, aby byla spokojenost a příjemno. Všechno bylo vynikající - jídlo, pití, obslu-

ha i nálada. Velmi pěkné  a netradiční bylo také promítání fotografií, které ilustrovaly život-

ní běh našeho oslavence. Celému realizačnímu týmu za opravdu velkorysé a profesionální 

zajištění celé "akce" patří obrovské díky! Ze všeho bylo cítit, že ať ženy, či muži, dělali vše 

s radostí, obětavě a s láskou, protože si svého pana faráře opravdu váží a mají ho rádi. Za 

nás všechny ostatní, kteří jsme se zúčastnili jen jako hosté, chci také moc poděkovat a ne-

zbývá, než si přát, aby nás stejná atmosféra vzájemnosti provázela i každým všedním dnem. 

Tak tedy o. Jene, ještě jednou - VŠE JEN DOBRÉ, a Pán Bůh Vás opatruj.          J.T.■ 
 

Návštěva Štěpánkovic 

Dne 17. 11. 2013 jsme navštívili rodiště našeho bohoslovce Marka Večerka, který 

v naší farnosti momentálně působí. Ve Štěpánkovicích slavili pouť sv. Kateřiny, které je za-

svěcen jejich krásný kostel. Otec Jan byl pozván jako slavnostní kazatel na poutní bohosluž-

bu a naše báječná schola ji doprovázela hezkým zpěvem. Také jeden náš ministrant se zú-

častnil a přidal se ke štěpánkovickým ministrantům a pozor (!) -i ministrantkám, kteří nosí 

na rozdíl od našich ministrantů bílé alby přepásané červenou šerpou. Ve Štěpánkovicích ma-

jí velmi pěkný kostel, kde se prolínají prvky dřevěné i kamenné. Okna tvoří nádherné vitrá-

že zobrazující např. sv. Kateřinu a další známé světce. Mši svatou jsme prožili hezky, také 

kázání bylo zajímavé, jak by nemohlo být, když kázal náš otec Jan – příběhový král, a proto 

si legendu o Štěpánkovicích zapamatoval každý. Po mši svaté nám - svinovským poutníkům 

- sympatický pan varhaník povykládal historii celého kostela, všechno o varhanách a jejich 

farních sborech. Bylo to velmi zajímavé. Poté jsme si prošli celý kostel i kůr a milým otcem 

Mariuszem Jończykem jsme byli srdečně pozváni na místní faru k občerstvení.Dali jsme si 

výborné štěpánkovické koláče, rozloučili se a rozjeli jsme se do našich domovů. Byla to 

moc hezká pouť i počasí vyšlo, sluníčko svítilo a už víme,kde Marek Večerek vyrůstal => ve 

svaté zemi – Palestině.                                                                                                     D. Š.■ 
 

Vernisáž 

V naučném slovníku je psáno, že slovo „vernisáž“ znamená slavnostní zahájení výstavy. 

A právě taková událost proběhla v nových prostorách svinovské knihovny 5. listopadu 2013 ve 

večerních hodinách, kde své fotografie prezentoval Ing. Jan Trtílek. Mohli jsme zde zhlédnout 

náměty ze školy, zachycen byl život dětí, jejich hry a záliby. Pro velké množství materiálu bylo 

možno toto vše obdivovat nejen v prostorách knihovny, ale i na chodbě a schodišti. 

Honzu Trtílka určitě není třeba nijak zvlášť představovat. Jde o svinovského basistu, 

který hraje na basu jak v kostele ve schole, tak i při různých akcích pořádaných svinovský-

mi hasiči. Po zahájení následovalo hudební vystoupení menších dětí ze ZUŠ Svinov a vše 

zakončila hudbou kapela, troufám si říct, že snad nová a mladá, snažící se o své zrození, 

která nám předvedla i své vlastní skladby. Velkou účastí jsme byli všichni mile překvapeni. 

Nechyběl zde ani náš otec Jan. K zdárnému průběhu přispěli i sponzoři svými dary, mimo 

jiné i občerstvením, které bylo náležitě oceněno. 

Výstava potrvá až do 31. 12. 2013, takže doporučuji všem zájemcům ke zhlédnutí. 

Závěrem - dle nezaručených zpráv má být uskutečněno podobné setkání asi na jaře příštího 

roku, takže se můžeme těšit.                                                                               B. Šimunská■ 
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Svatováclavský hudební festival 

Jako každoročně, tak i letos  se v rámci Svatováclavského hudebního festivalu 

v našem kostele konal koncert, tentokrát  Pražského barokního souboru, pod taktovkou jeho 

zakladatele a i dirigenta pana Vojtěcha Jouzy. Na programu byla dvě díla – Requiem Solem-

ne a Stabat Mater – obě od hudebního skladatele Jana Zacha. Sólisty v těchto skladbách byli 

Alena Hellerová (soprán), Markéta Cukrová (alt), Dušan Růžička (tenor) a Tomáš Král 

(bas). 

I tentokrát jsme v letáčku programu získali informace o autorovi skladeb 

a  o  skladbách samotných, alespoň ve zkratce pro všechny :…. 

Jan Zach (1713-1773) patří mezi důležité představitele tzv. české hudební emigrace 

a vlně skladatelů, kteří načerpali zkušenosti v kulturně prosperující Praze 30. let 18. století 

a kteří odešli hledat obživu do západoevropských hudebních center… Jeho Requiem Solem-

ne vzniklo během  raných pražských let a udrželo se v povědomí a repertoáru po celé 19. 

a 20. století a stalo se na dlouho jednou z mála známých skladeb svého autora a „klasickým“ 

dílem staré české hudby…(podepsán Tomáš Slavický). 

Stabat Mater, která je bolestnou meditací nad zármutkem Matky Boží pod Křížem, na 

kterém zmírá její Boží Syn, se stala pro svůj bohatý citový obsah inspirací k mnoha hudeb-

ním skladbám od 13. století po současnost. Jan Zach své Stabat Mater zkomponoval v roce 

1771, kdy pobýval v klášteře ve Stamsu a toto dílo patří do jeho pozdního tvůrčího období.  

(podepsán Vojtěch Jouza) 

A něco málo slov k panu Vojtěchu Jouzovi (z letáčku programu) 

Vojtěch Jouza studoval hru na hoboj na Pražské konzervatoři ve třídě prof. Thuriho, 

na AMU ve třídě prof. Mihuleho. Obor dirigování studoval na AMU např. u profesorů Kout-

níka, Vajnara, Vronského, Mátla. V r. 1988 byl členem Mezinárodního mládežnického or-

chestru Gustava Mahlera. Sólovým hráčem na anglický roh byl v Symfonickém orchestru 

hl. města Prahy FOK a od roku 1992 je hobojistou v České filharmonii. V roce 1982 založil 

Pražský barokní soubor, kde působí jako hobojista, umělecký vedoucí a příležitostně jako 

dirigent. Dovolím si napsat snad i za ostatní, že jsme byli velmi spokojenými posluchači, 

i díky vhodnému výběru skladeb, které v našem kostele zazněly a staly se tak pro nás svá-

tečním  hudebním a duchovním zážitkem.                                                                       S. P.■ 
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Adoptivní dítě naší farnosti Anička Midjanko, 

Tarasivka, Zakarpatská Ukrajina 

Anička a také její maminka Nataša nám poslaly kratičký předvánočně vánoční pozdrav. 

I ze strany naší farnosti bude celé rodině zasláno vánoční a novoroční přání a také finanční 

podpora. K tomu z farní kroniky pro oživení paměti a také pro poděkování všem dobrodin-

cům několik faktů. 

Do projektu Ostravsko-opavské diecézní charity „Adopce na dálku“ jsme se jako far-

nost zapojili v roce 2004. Nejprve jsme finančně podporovali IvanaMikuljancez Ukrajiny. 

Protože se odstěhoval z dosahu působnosti charity, přijali jsme od ledna 2006 jako nové 

„adoptivní dítě“ Vitalije Kubaryče z Pidpleši v Tjačevském rajonu Zakarpatské Ukrajiny. 

Tohoto chlapce jsme podporovali jeden rok. Od roku 2007 jsme přijali do adopce Aničku 

Midjanko. Anička (Anna) po otci Jurivna, příjmení: Midjanko, se narodila 21. prosince 

2005. Bydlí v ulici Haharina 46 v obci Tarasivka (okres: Tjačivský, oblast: Zakarpatská) 

Ukrajina. Otec: Jurij Macíka tragicky zahynul v roce 2009 při práci v lese, matka Nataša 

Midjanko se nyní sama stará o své čtyři děti: Marijanu (*1996), Vasyla (*1998), Aničku 

(*2005) a Ruslana (*2009). 

V průběhu našeho zapojení do Projektu adopce jsme na Ukrajinu zaslali v roce 2004 

6000 Kč, v roce 2005 6000 Kč, v roce 20066000 Kč, v roce 2007 7 500 Kč, v roce 2008 

8 500 Kč, v roce 200913000 Kč, v roce 2010 13 500 Kč, v roce 201113 000 Kč a v roce 

2012 11 000 Kč.  

Dvakrát jsme rodinu navštívili. Poprvé to bylo v roce 2008, podruhé v roce 2011 vždy 

o velkých prázdninách. I při těchto cestách jsme naši „adoptovanou rodinu“ finančně podpo-

řili částkou 15 000 Kč.  

V neděli 15. prosince (3. neděle adventní) proběhne obvyklá sbírka na naši adoptivní 

Aničku. Moc prosíme, aby naši farníci na ni a celou rodinu pamatovali jak ve svých modlit-

bách tak i finačně.                                   o.Jan L.■ 

 

Dopis z Ukrajiny 

V říjnu jsme zase dostali dopis od naší adoptované holčičky z Ukrajiny. Část napsala 

maminka, část už Hanka sama. 
 

Dobrý den! 

Píše Vám Hana. Chci Vám velice poděkovat, že nám pomáháte finančně. Moc teď pe-

níze potřebujeme. Bez tatínka se nám těžko žije, nemáme žádnou podporu, všechno děláme 

sami a sami žijeme. Chodím už do 3. třídy. Chtěli byste, abychom Vám poslali tablo, ale 

u nás v prvních ročnících nedávají žáky do novin. Neučím se špatně. Moc ráda chodím do 

školy. Žijte s Bohem! Na shledanou! 

 

Dobrý den! 

Píše Vám Vaše Hana. Chodím do 3. třídy.  Moc ráda chodím do školy. Mám tam hod-

ně kamarádů. Když přijdu ze školy, dělám úlohy, potom pomáhám mamince v domě. 

Moc Vás zdravím. 
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Amerika a svědomí 

Snad se zase nebudeme zaobírat politikou nebo zeměpisem? Či morálkou a teologií? 

Nu, posuďte sami. 

Často se stává, že člověk objeví něco úžasného. Třeba Ameriku. Pak ale s hanbou 

zjistí, že Amerika byla objevena již velice dávno. Od roku 1492 po Kristu, kdy se to podaři-

lo Kolumbovi, je to už pořádných 521 let. A to ještě dávno předtím ji objevili už Vikingo-

vé!! 

Podobně je to i se svědomím. Najednou se ozve a my jsme zcela zaskočeni „novým“ 

objevem. Ale to se přece v lidech probudilo už hrozně dávno. Hned při vyhnání našich pra-

prapra.......rodičů z ráje. A od té doby jsme tu vlastně každý dvakrát – já a naše svědomí. Zr-

cadlo, které se dá někdy totálně ušpinit, ale nikdy ne rozbít. Mnozí se již o to pokoušeli, ale 

marně. 

Každý má tak tedy svého partnera, který ho občas pochválí nebo možná ještě častěji 

setře, až se nestačí divit. 

„Ty jsi zase neposlouchalo, nemělo domácí úkoly, nevyčistilo si zuby, sedělo celé od-

poledne u počítače, odmlouvalo rodičům, kradlo cukr, nepozdravilo toho pána, co bydlí 

hned vedle vás, neuvolnilo sedadlo v autobuse pro někoho staršího, …. (a raději už dost /to 

to bolí, to to bolí!/),“ vyčítá zrcadlo dítěti. 

A co všechno řekne dospělému! Lépe pomlčet! 

Co nám tedy zbývá? Vzít pořádný hadr, účinný saponát, zrcadlo očistit a leštit a leštit 

a leštit (a navštívit zpovědnici), až z něho opět vyhlédne ta nejkrásnější tvář Božího dítěte! 

A opět jsme objevili Nový svět!! 

N. P.■ 

Modlitba pro každý prst ruky 

Když se během dne podíváme na svou ruku, hned budeme vědět, za co se modlit… 

Palec je prst nejbližší. Začni se tedy modlit za ty, kteří jsou ti nejblíže. Jsou to lidé, na 

které si vzpomeneme nejsnadněji. Modlitba za naše drahé je „milá povinnost“. 

Dalším prstem je ukazováček. Modli se za ty, kdo učí, vzdělávají a pečují o druhé – 

učitele, profesory, lékaře, kněze… Potřebují podporu a moudrost, aby ostatním ukazovali 

správný směr. 

Další prst je největší.  Připomíná nám naše vůdce. Modli se za prezidenta, poslance a 

další zodpovědné. Jsou to lidé, kteří řídí osud naší vlasti a ovlivňují veřejné mínění. Potře-

bují Boží vedení. 

Čtvrtým prstem je prsteníček. Mnozí se budou divit, ale je to náš nejslabší prst, což 

může potvrdit každý učitel hry na klavír. Tento prst má připomínat modlitbu za slabé, zkou-

šené a nemocné. Oni potřebují tvé modlitby ve dne i v noci. Modliteb za ně nikdy nebude 

dost. 

Nakonec přichází malíček, nejmenší ze všech. Podobně malými se máme cítit před 

Bohem a před bližními. Bible říká, že „poslední budou prvními“. Malíček ti připomíná, aby 

ses modlil i za sebe. 

Poté, co se pomodlíš za všechny ostatní, lépe pochopíš, jaké jsou tvé potřeby, a uvidíš 

je správným úhlem pohledu. 

S. P.■ 
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Milí čtenáři Svinovníčku, 

máme před sebou jedny z nejkrásnějších svátků v roce – Vánoce. Abychom je mohli 

dobře prožít, nepromarněme  dobu přípravnou – dobu adventní, jak nás také ve svém článku 

nabádá Petr Piťha. Dovolte nejprve pár slov o autorovi: 

Prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., (* 26. března 1938, Praha) je český katolický kněz, bo-

hemista a lingvista. V letech 1992–1994 zastával post ministra školství v první vládě Václa-

va Klause, kam byl delegován coby nestraník Křesťanskodemokratickou stranou. 

Je autorem řady odborných a populárně naučných knih z oblasti výchovy, učení a lingvistiky 

a jedním ze zakladatelů české matematické lingvistiky. Mimo to sepsal řadu životopisů vý-

znamných osobností katolické církve, např. sv. J. N. Neumanna, Zdislavy z Lemberka či Ja-

na Sarkandera. Za své dílo obdržel řadu ocenění, mimo jiné New Europe Prize a Komenské-

ho medaili UNESCO. 
 

Přípravy na Vánoce 

HORY  CUKROVÍ, METRÁKY  POTRAVIN, A  SUDY  SALÁTU NESTAČÍ. 
 

 
 

Zatímco děti netrpělivě počítají, kdy skončí škola, a ty menší se ptají, kolikrát se ještě 

vyspinkají, než přijde Ježíšek, říkají mnozí dospělí: „Už aby bylo po svátcích – to zas bude 

blázinec.“ Vypozoroval jsem, že jsou to hlavně ženy, kdo takto mluví. Na nich totiž spočine 

velká práce spojená s přípravou svátků. 

 

 
 

Slavit je umění, kterému se člověk musí naučit. Dětská spontaneita, s níž jsme slaví-

vali Vánoce, v člověku nezůstává. Slavení má svá pravidla a svůj řád. 

Naše sváteční dny jsou vrcholem a plodem našich všedních dnů. Bez práce nejsou ko-

láče a bez koláčů není posvícení právě tak, jako není posvícení každý den. Svátky jsou 

vskutku úměrné kvalitě našich všedních dnů a rozpaky nad svátečními dny svědčí o nějaké 

nekvalitě našich dnů všedních. Kterýkoli svátek je dnem, který je jakoby vynesen nad rovi-

nu všedních dní. Je to den klidu, kdy můžeme přehlédnout úseky svého života a radovat se 

z toho, co nám přináší. 

 

 
 

Svátky jsou dny, kdy se můžeme a máme věnovat tomu, na co ve všední dny nemáme 

dost času. To neznamená dohánět všechny resty, či svátky prospat. Svátky nejsou dny lenos-

ti, jsou to dny pro jinou činnost. Hlavně se máme věnovat druhým, být s nimi, promlouvat 

s dětmi, hrát si, číst si, jít na procházku, dívat se, zkrátka být spolu. Možná, že nechuť, s níž 

někteří mluví o svátcích, pramení z toho, že už vůbec nedovedou být spolu, a to je zlé zna-

mení. I v tom nám mohou  Vánoce otevřít oči pro realitu… 

TO  ZASE  BUDE  BLÁZINEC, UŽ  ABY  BYLO  PO  SVÁTCÍCH… 

SLAVIT  JE  UMĚNÍ, KTERÉMU  SE  ČLOVĚK  MUSÍ  UČIT… 

UČIT  SE  BÝT  SPOLU… 
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Svátky mají být hezké, a proto je třeba mnoho připravit.  Mnozí se do tohoto ale pouš-

tějí s přílišnou důsledností, okázalostí a perfekcionismem… 

Udělejte o polovinu cukroví méně a budete mít víc času zastavit se, zamyslet a i radovat.  

A nebudete také muset po Novém roce vypouštět záložky na sukni a povolovat pásky u kalhot. 
 

 
 

Nechtějte všechno přesně naplánovat, vždyť se to mnohdy zvrtne jinak: dědeček na-

stydne, Zuzanka dostane zarděnky, návštěva se omluví nebo přijde pozdě. Nechtějte řídit 

Vánoce jako generál nebo režisér, ale nechte se řídit Vánocemi. 

A hlavně nebuďte sobci. Na svátcích je krásné, že se líbí i těm druhým. Ve světle je-

jich radosti se rozsvítí i radost vaše. Buďte vynalézaví: vždyť v okolí každého z nás je mno-

ho lidí „na okraji“. 
 

 
 

Nestačí, když napečeme hory cukroví, naděláme sudy salátu, nanosíme metráky po-

travin a nápojů, rozvěsíme jmelí a větvičky a provedeme zoufalý pokus o úklid všeho. To 

vše nestačí a nejednou to i překáží. Svátky potřebují ještě jinou přípravu… 
 

 
 

Vánoce jsou svátky smíření Boha a lidí a vyžadují přípravu našeho srdce. 

Víme přece, že se Kristus narodil v chlévě. Nemyslím, že bychom proto již dlouho 

před svátky měli přestat uklízet a mýt nádobí. Podstatné však je, že nevadilo, že místem na-

rození Ježíška byl chlév, protože byl položen do láskyplné náruče Mariiny a objat péčí sta-

rostlivého Josefa. V betlémském chlévě zářila tři srdce, nejen Kristovo. 

Vánoce žádají, abychom připravili svá srdce. Tam je třeba uklidit, tam je třeba při-

chystat místo pro příchod a spočinutí Páně. Je třeba hledat smír, neboť pak přijde i tichá ra-

dost a pokoj. 
 

 
 

V dnešní uchvátané době přistupuje ještě jeden přípravný úkol, zpomalit. Právě proto 

radím omezit vnější přípravy, které ještě zvýší požadavky na výkon a zrychlí tempo našeho 

života. Máme-li se o Vánocích zastavit, musíme už dost dlouho před nimi brzdit. Jedeme, 

jak se dnes o životě říká, příliš rychle a brzdná dráha je dlouhá. Ty, kteří doposledka pojedou 

rychle, čeká tvrdý náraz. Vánoce pak budou pociťovat jako cosi cizího, ano, rušivého. 
 

(Zdroj: www.pastorace.cz.  

Zpracováno podle publikace P. Piťhy: „Vánoce“, kterou v edici „Chvilka klidu“ vydal Comdes.cz) 

UDĚLEJTE  MÉNĚ  CUKROVÍ… 

NECHTĚJTE  VŠECHNO  NAPLÁNOVAT… 

ZOUFALÝ  POKUS  O  ÚKLID  NESTAČÍ… 

VÁNOCE POTŘEBUJÍ I PŘÍPRAVU SRDCE… 

DOSTATEČNĚ BRZY PŘIBRZDIT… 



  

 

PRO RODINU 12 
Život ve víře 

Anketa 

Začíná adventní doba, kdy se všichni připravujeme na Vánoce. Na co bychom podle Vás 

neměli během těchto příprav zapomenout? Případně na co Vy osobně si určitě uděláte čas? 

 

Během vánočních příprav bychom určitě neměli zapomínat na své blízké, na rodinu - 

být spolu. Je moc hezké dělat některé věci, např. pečení cukroví, společně s našimi dětmi. 

Mám moc ráda, když se v době adventní celá rodina scházíme každý večer k večerní modlit-

bě u adventního věnce. Určitě si udělám čas na svátost smíření, protože to je pro mě nejdů-

ležitější příprava na vánoční svátky.                                                                Daniela Šolcová  
 

Na co bychom neměli zapomenout v rámci přípravy na Vánoce...?  Přes veškerý před-

vánoční spěch a shon se usmát na lidi kolem sebe a chtít být vědomě ke svému okolí dobrý.  

A na co si osobně udělám čas? Určitě chci využít adventní nedělní odpolední adorace 

k modlitbě. Jsem rád, že ty adorace existují díky iniciativě mých farníků.        o.Jan Larisch   

 

Mám ráda svátky. Umím si je udělat každý den. Vznikají pomocí hudby, poezie, tan-

ce, modlitby, Eucharistie, člověka… Advent, to už je sám o sobě sváteční čas. Jen si vzpo-

menu, jak jsem ho jednou prožívala na Kysucách, kde se ženy v krátkých hrubých sukních, 

hlavy přehozeny huňatými šátky, za dunění zvonů, které se ozývalo v okolních horách, den 

co den kolébaly temným ránem k osvětleným oknům kostela; jen si na to vzpomenu, mám 

v sobě svátek. Rorate coeli, rosu dejte nebesa!  Nebesa ji sešlou tomu, kdo o ni stojí. Jako na 

Kysucách půjdu, jak jen to bude možné, se světýlkem ke stolu eucharistie. Udělám si nád-

herný svátek, budu myslet na Jezulátko, které přijde, aby osvětlilo naši budoucnost. Až tu 

bude, chci mít kolem sebe šťastné lidi. K tomu nepotřebuji nic, a už vůbec ne stížnosti, jak 

bylo těžké svátků dosáhnout.  Probudím se do Štědrého dne, bude zvláštní, je to vždycky 

zvláštní den, má jinou atmosféru, jinak voní, příroda je k nepoznání, zdá se mi, že přesazena 

z kteréhokoli dne roku do Vánoc, poznala bych je podle barvy, vůně, podle milosti, kterou je 

prozářeno nebe. A bude mi jedno, kolik toho mám na stole, budu vyhlížet zlaté prasátko, bu-

du zpívat. Bude mi chybět zpěv cikánky, která v minulosti zvonívala u našich vrat. Obdaro-

vat člověka? Bože, jen nepodlehnout komerčním tradicím! Úsměv by mi stačil, objetí… ví-

no s člověkem nejdražším…                                                                           Lydie Romanská 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

               

Vendula Rábová■ 

http://xn--hga.pe


  

 

PRO RODINU 13 
Pohádka 

Vzpurná svíčka 

To snad nikdo nikdy neviděl  - svíčku, která by odmítala nechat se rozsvítit. 

Všechny svíčky, které byly ve skříňce, strnuly. Svíčka, co se nechce rozsvítit, to byla 

neslýchaná věc! 

Do vánoc zbývalo už jen několik dní a všechny svíčky vzrušovalo pomyšlení, že hlav-

ně ony se přičiní o krásu svátečního večera, ozáří jeho atmosféru a zkrášlí ji svým světlem a 

vůní. 

Všechny, kromě té mladé červené a zlatem se třpytící svíčky, která umíněně opakova-

la: „Ne, ne a ne! Nechci hořet. Jakmile vzplaneme, každým okamžikem se budeme zmenšo-

vat a plamen nás nakonec úplně pohltí. Já chci zůstat taková, jaká jsem:elegantní, krásná a 

hlavně neporušená!“ 

„Když se nenecháš zapálit, je to, jako bys byla už mrtvá a předtím ani nežila,“ pozna-

menala velká svíce, která už prožila dvoje Vánoce. „Jsi z vosku a máš knot, ale to nic nezna-

mená. Až když budeš hořet, budeš to opravdu ty a budeš dokonale šťastná.“ 

„Ne, tisíceré díky,“ odpověděla červená svíčka. „Připouštím, že tma, zima a samota 

jsou hrozné, ale vždycky je to lepší než zakoušet utrpení z plamene, které tě spaluje.“ 

„Život není stvořený z řečí a nemůžeme mu porozumět jen skrze řeči, je třeba jím 

projít,“ pokračovala velká svíce. „Jen ten, kdo nasadí v životě sám sebe, změní svět a záro-

veň se změní i on sám. Když necháš postoupit tmu, zimu a samotu, zaplaví svět.“ 

„Chceš říct, že sloužíme k tomu, abychom přemáhaly tmu, zimu a samotu?“ 

„To je jasné,“ ujistila všechny svíce. „Hoříme, ztrácíme eleganci a barvy, ale přináší-

me užitek a získáváme úctu a ocenění. Jsme rytíři světla.“ 

„Ale ztrácíme se, přicházíme o tvar a barvu.“ 

„Ano, ale jenom tak můžeme přemoci temnotu noci a mrazivost světa,“ uzavřela roz-

hovor velká svíce. 

A tak se červená, zlatem svítící svíčka nechala zapálit. Zářila nocí a vložila do té záře 

celé své srdce, přeměnila svou krásu ve světlo a svítila, jako by měla sama překonat zimu a 

temno světa. Pomaličku, pomalu se ztrácel vosk a zkracoval knot, ale světlo svíčky dlouho 

nepřestávalo zářit v srdcích a očích lidí, pro které hořela. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Pane, udělej mě lucernou: vyhořím, ale druhým dám světlo.“ 

teta Aťka■ 



  

 

PRO RODINU 14 

Vtip 

Novomanžel den po svatbě: „ Dal bych si kávu, miláčku!“ „Hned, hned, už letím, cukroušku!“ 

Tentýž po deseti letech. „Dal bych si kávu, ženuško!“ „Ano? A co ti v tom brání?“ :-) 
 

Výroky slavných 

Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.     Saint A. De Exupéry 

Dědičnost je to, v co věříme, když máme inteligentní děti.            Ch. Chaplin 

Nejdříve máme děti na rukou, potom na klíně a nakonec na krku. :-) Japonské přísloví 
 

Test 

Pyramida 

  Spojka  

  ukazovací zájmeno  

  šicí potřeba  

  částice s významem proti  

  trik  

  Roma locuta, causa …...  

   příbuznost  

Řešení pyramidy: viz. poslední strana           Leo Žídek ■ 
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1. Jaký je maximální počet znaků, které 

lze napsat na Twitter? 

a) 90, b) 140 , c) 21 

2. Kdo mluví hantecem? 

a) smrtijedi v románech J.K.Rowlingové,  

b) lidé v Brně, c)pacienti v kómatu 

3. Kde sídlí Nejvyšší soud České repub-

liky? 

a) Praha, b) Brno, c) Ostrava 

4. Na kolik let se volí český prezident? 

a) pět let, b) čtyři roky, c) sedm let 

5. Kdo složil symfonickou báseň Má vlast? 

a) Antonín Dvořák, b) Bedřich Smetana,  

c) Leoš Janáček 

6. Kolik členů měl triumvirát na kon-

ci římské republiky? 

a) 3, b) 9, c) 6 až 19 

7. Ve které zemi bude příští rok mis-

trovství světa ve fotbale? 

a) Argentina, b) Brazílie, c) Anglie 

8. Kde se narodil zakladatel psychoa-

nalýzy Sigmund Freud? 

a) Londýn, b) Příbor, c) Vídeň 

9. Kde najdeme Klínovec? 

a) Jizerské hory, b) Krkonoše,  

c) Krušné hory 

10. Uveďte následující číslo číselné 

řady: 1-1-2-3-5-8-13: 

a)14, b) 21, c) 26 

 

                 Zdroj: MF Dnes 

PRO RODINU 14 
Zábava 



  

 

PASTORAČNÍ PLÁN 15 

PASTORAČNÍ PLÁN (prosinec - leden - únor - březen) 

Prosinec 

Neděle 1. – 4. adventní 

modlitební zastavení od 16,00 do 17,00 výstav Nejsvětější svátosti (v kapli), 

17,00 zpívané adventní nešpory (v kostele) 

Neděle 1. prosince – 1. neděle adventní 

V závěru nedělních bohoslužeb proběhne žehnání adventních věnců 

Sobota 7. prosince  

od 14,00 vytváření vánočních ozdob, budova ZUŠ Svinov (z.ZUŠ Svinov) 

Neděle 8. prosince – 2. neděle adventní 

v závěru „velké“ mše sv. přijde sv. Mikuláš 

Pondělí 9. prosince 

slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie (přeložený svátek) 

mše sv. 17,30 za + P. Pavla Jiříka 

Neděle 15. prosince – 3. neděle adventní 

Od 14,30 tradiční adventní turnaj ve stolním tenise 

Sobota 21. prosince  

8,00 – příprava kostela na vánoční svátky (zdobení vánočních stromků a úklid kostela) 

Pátek 27. prosince 

tradiční výlet na Jistebnické rybníky, sraz u kostela v 8,30 
 

Příležitost ke svátosti smíření a program bohoslužeb ve vánočním období 

viz Program vánočních bohoslužeb 
 

Leden 

Tříkrálová sbírka 2014 

Podobně jako v předcházejících letech proběhne i letos od 1. do 15. ledna 2014  

Tříkrálová sbírka. Prosím farníky o vytvoření kolednických skupinek a nahlášení    

vedoucího skupinky na faře. Bližší informace na nástěnce kostela. 

Sobota 11. ledna  

od 19,00 lidový ples (z. MO KDU-ČSL) 

Čtvrtek – sobota 30. ledna – 1. února  

výlet dětí, program bude upřesněn 
 

Únor 

Neděle 2. února – svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) 

mše sv. v 8,00 a v 10,00 

Úterý 4. února 

mše sv. v 17,30, po mši sv. bude udělováno svatoblažejské požehnání 

Úterý 11. února - památka Panny Marie Lurdské 

světový den nemocných, mše sv. v 17,30 
 

Březen 

Středa 5. března – Popeleční středa den přísného postu – zahájení postního období 

mše sv. v 7,00 a 17,30 (vždy s udělováním popelce) 



  

 

Řešení pyramidy: I, TI, NIT, ANTI, FINTA, FINITA, AFINITA. 

Sponzor čísla: Městský obvod Ostrava-Svinov  

 

 

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 

PASTORAČNÍ PLÁN 16 

 

Koncerty duchovní hudby v adventním a vánočním období 2013 – 2014 

Sobota 7. prosince 

17,30 koncert duchovní hudby, podrobnosti viz plakáty 

Středa 11. prosince  

18,00 předvánoční koncert ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov a ZUŠ Dobroslava Lidmily 

Čtvrtek 26. prosince  

18,00 vánoční koncert - bude upřesněno. 
 

Kromě výše zmíněných samostatných koncertů budou hudebně doprovázeny mše sv.: 

Úterý 24. prosince 
při mši sv. ve 24,00 bude provedena Česká vánoční mše Jana Jakuba Ryby Hej mistře 

Neděle 12. ledna  

mši sv. v 10,00 hudebně doprovodí pedagogové ZUŠ Heleny Salichové z Ostravy – Polanky 
 

Svátost křtu – manželství – pohřby (září – říjen – listopad) 

Křty 

Alena Macháčová          19.10. 

Nancy Nathaly Balážová        10.11. 

Eliška Švecová           10.11. 
 

Svatby 

Karel Kubza a Jana, r. Petzuchová      13.10. 
 

Pohřby 

Margita Mirgová, r.Čurejová        + 12.10. 

Margita Duždová, r. Červeňáková       +   8.11. 

Anna Humeňanská, r. Kuljovská       + 10.11. 
 

Plán finančních sbírek (prosinec – leden - únor) 

Sbírky v rámci celé diecéze: 

na potřeby ostravsko-opavské diecéze       1.12. 

na adoptivní holčičku Aničku na Zakarpatské Ukrajině  15.12. 

Tříkrálová sbírka           12.1. 

Svatopetrský haléř                   23.2. 

 

 


