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A zase jsou tu Vánoce! 

    Na slovíčko s P. Jiřím Markem Kotrbou           Čtyři adventní svíčky      
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Kdy jste se rozhodl stát se knězem?  
Mé rozhodnutí stát se knězem se zro-

dilo v poměrně brzkém věku, myslím 

snad už někdy v první třídě základní 

školy. Rozhodnutí tehdy ovlivnil jeden 

kněz působící na Hlučínsku, konkrétně 

v Hošťálkovicích, kde jsem trávil u pra-

rodičů většinu volného času, a který se 

od té chvíle stal mým vzorem. Představy 

o kněžské službě byly tehdy samozřejmě 

s ohledem na můj věk velmi naivní, ale 

postupem času začaly dozrávat v pevné 

rozhodnutí. Pamatuji si, že byla doba, 

kdy jsem si u prarodičů tajně hrával na 

kněze a sloužil na půdě „mši svatou“. 

V dnešní době si nedokážu představit, že 

bych dělal něco jiného. Nikdy jsem své-

ho rozhodnutí nelitoval a jsem jako kněz 

šťastný. 

 

s P. Jiřím Markem Kotrbou 

Stát se knězem? To musí být člověku dáno shůry, říká Jiří Marek Kotrba, nový farní 

vikář svinovské farnosti. 

Jak na vaše rozhodnutí reagovali rodi-

če a příbuzní? Přece jen je to rozhodnutí 

na celý život.  

K mému překvapení rodiče nereagovali 

nijak nepřiměřeně. Jako vše ostatní i toto 

řešili domluvou. Mysleli, že je to jen chvil-

kový rozmar a že mě to možná v budoucnu 

přejde. Když se jejich předpoklady nesplni-

ly a viděli, že ve snaze o dosažení cíle jsem 

zapálený a neoblomný, vzali to. Nikdy mi 

v mém rozhodnutí nebránili. Okamžiku, 

kdy jsem se stal knězem, se bohužel nedo-

žili. Pán je povolal na věčnost ještě v prů-

běhu studií, ale i tak cítím, že mě podporují 

shora. 
 

Jste knězem sice jen krátce, ale určitě 

už máte nějaké silné zážitky ze služby. 

Podělíte se s námi? 

Zážitků z kněžské služby je na rozdávání. 

Člověk se setkává s osudy lidí, kteří jsou na 

vrcholu svých sil, i těch, kteří prožívají ži-

votní krizi. Všechno to se vás určitým způ-

sobem dotkne a zanechá stopu.  
 

Před příchodem do svinovské farnosti 

jste působil v Jablunkově. Jak jste proží-

val kaplanskou službu v této farnosti? 

Farnost Jablunkov je farnost krásná a zá-

roveň náročná, stejně jako tamní lidé. Akti-

vit je požehnaně, ale myslím, že jsem se 

vždy dokázal vypořádat s každou výzvou.  
 

Řekl jste, že jste jako kněz šťastný. 

Máte na to nějaký recept? 

Ano. A je to jednoduché. Úsměv...být pří-

větivým člověkem. Pokud se kněz dokáže 

na lidi usmát, oni to maximálně ocení. 

Úsměv je nejlepší evangelium. Snažím se 

brát si stále k srdci, samozřejmě přeneseně, 

radu jednoho moudrého kněze: „Jednodušší 

je nalákat mouchu na kapku medu, než na 

NA SLOVÍČKO  3



  

 

LISTÁRNA   

 
Pletení adventních věnečků 

Sobota 26. 11. 2016 a již 13. ročník pletení adventních věnečků je za námi. Naše stoly 

zdobí vlastnoručně vyrobené věnečky, mnohým zkrášlí výrobky vchodové dveře, jiní za-

se třeba vyráběli svícínky a děti si mohly letos vyrobit na stromeček krásného kapříka či 

zvoneček. 

Ve školní jídelně provoněné čerstvým jehličím, ale i svařáčkem, panovala pracovní a přá-

telská nálada. Občerstvovací stanice fungovala perfektně, pletacího i aranžerského materiálu 

bylo dostatek, a tak nápaditých výrobků pod rukama lidiček všech věkových kategorií rych-

le přibývalo a můžu potvrdit, že bylo co obdivovat. Říkám si, píšu pořád o stejné akci každý 

rok. Možná ano, ale touto cestou bychom chtěli všem moc poděkovat. Jak členům, tak pře-

devším těm spřízněným duším, které nám vždy ochotně pomáhají a obětují pro tyto akce 

svůj volný čas. Dále všem zúčastněným, kteří přispěli jakoukoliv částkou na dobrovolné 

vstupné. Letos výtěžek činil  2.600,-Kč, které jsme rozdělili takto: 1.200,-Kč zašleme na 

konto čtyř adventních koncertů vysílaných ČT 1 a 1.400,-Kč odevzdáme do pokladničky 

Tříkrálové sbírky konané v lednu 2017 na potřeby Ostravsko-opavské charity. 

Závěrem tedy ještě jednou patří všem velké poděkování a Pán Bůh zaplať. Přejeme vám 

krásné a požehnané prožití adventní doby. 

za MO KDU-ČSL Svinov E.K.■ 

litr octa.“ Pokud jsou šťastní farníci, je 

šťastný i kněz. Ale samozřejmě by to nešlo, 

kdyby vám to nebylo dáno shůry. 
 

Někteří vás oslovují otče Marku, jiní 

používají jméno Jiří. Jak to vlastně máte 

s těmi jmény? 
Svatý Jiří je můj křestní patron, zatímco 

Marek biřmovací. Druhé jméno používám 

proto, že můj tatínek byl taky Jiří, tak aby-

chom se odlišili. 
 

Máte nějaké tajné přání? 

Přání samozřejmě mám, jen nevím, jestli 

bude ještě tajné, když je zveřejním. Před-

nostně bych si přál zůstat jako kněz nohama 

na zemi. Občas se stává, že duchovní je hla-

vou v oblacích a příliš nevnímá názory lidí 

kolem sebe. Ono samotné povolání kněze 

k tomu někdy trochu svádí, ale s trochou 

dobré vůle, zdravé sebekritiky a pokory mů-

že zůstat kněz řekněme „normální“. 

Děkujeme za rozhovor. 

M.S.■ 

Akce 

Kdo je Jiří Marek Kotrba? 

Narodil se 22. března 1984 v Opavě. Dět-

ství prožil s rodiči a bratrem v Hlučíně - 

Bobrovníkách. Středoškolská studia absolvo-

val na gymnáziu Josefa Kainara v Hlučíně 

a vysokoškolského titulu dosáhl na Cyrilo-

metodějské teologické fakultě Univerzity Pa-

lackého v Olomouci. Zde také prožil dobu 

své duchovní přípravy ke kněžství 

v Arcibiskupském kněžském semináři. Dva 

roky prožil jako ošetřovatel v Domě pokoj-

ného stáří sv. Václava v Heřmanicích. Pro 

jáhenskou pastorační praxi byl ustanoven do 

farnosti Karviná. Po kněžském svěcení a pri-

miční mši sv., které se konaly v červnu roku 

2012,nastoupil jako farní vikář do farnosti 

Jablunkov. Mezi jeho záliby patří turistika, 

rád si zahraje volejbal nebo si vyjede někam 

na kole. Ve volných chvílích se věnuje studiu 

jazyků, poslechne si dobrou klasickou hudbu 

nebo přečte pěknou knížku. Rád zpívá a jez-

dí autem. 
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Pracovní sobota 

Je sobotní ráno. Sakristie v kostele se začíná plnit - no, spíše neplnit - ženami, které při-

šly uklízet kostel. "Nevíš, kolik nás dneska bude?" "Moc asi ne. Paní A se omlouvala, že je 

nemocná; paní B je v práci a paní C má nějaké rodinné setkání, tak vaří a peče. Asi nás bu-

de 8." "No, to není žádná sláva, ale nějak to budeme muset zvládnout. Co nám zbývá?" 

V hlavě si procházím kostel a už teď vím, co dnes určitě neuděláme, protože úklid musí 

skončit do 10 hodin. Pak totiž přijdou na nácvik ministranti. A i kdyby oni nepřišli, každá z 

nás má své povinnosti doma a pracovní síla zúčastněných je také omezená. A tak se rozmís-

ťujeme po kostele - do každého čtverce lavic jdou dvě paní s kyblíkem, smetákem a pra-

chovkou. A tak se nás osm brigádnic rozprostřelo po kostele. Kdo bude vysávat? Kdo omete 

pavučiny? Kdo umyje oltáře a kazatelnu? Kdo půjde uklízet na kůr? A to máme před slav-

ností Krista Krále, na kterou přijede i pan farář se sborem z Kobeřic, a i okna v sakristii by 

chtěly trochu přeleštit. Ale nějak nám chybí ruce..... 

Úklidy kostela se konají skoro pravidelně co 3-4 týdny, vždy je to s  ohledem na očeká-

vané svátky a slavnosti. Už se ustálilo, že probíhají v soboty, a to od 8,00 hodin, případně 

bezprostředně po sobotní ranní mši svaté, a trvají maximálně do 10 hodin. Pro každého bri-

gádníka i brigádnici se najde práce s ohledem na jeho možnosti i zdravotní stav.  

Nejde jen o samotný úklid, ale také o setkávání farníků. Na konci většiny úklidů nás o. Jan 

zve na faru na kávu, a tak máme možnost vyslechnout si povídání z cest i z historie, plány farnos-

ti do budoucna, poznat se více s jáhny, ale vůbec popovídat si. A snad mi všechny paní, které cho-

dí uklízet kostel, potvrdí, že jsou to setkání příjemná, s milými lidmi, a někdy dokonce i vtipná. 

Úklid kostela na vánoční svátky se koná v sobotu 17. prosince od 14 hod. Nechcete se také přidat? 

R.M.■ 

 
Máš na výběr 

Já, a vy určitě také, jsem ve svém životě prožila spousty chvil, kdy mě někdo naštval, ne-

bo se mi něco nepovedlo. Byl to určitě hodně špatný pocit. Možná hlavně proto, že následo-

val výbuch o jisté síle. Pak, po nějaké chvilce, jsem toho litovala a přála si, abych se mohla 

vrátit v čase a reagovat jinak. Možná se toho tolik nestalo a moje reakce byla nepřiměřená. 

A možná jsem se hněvala i právem, protože nebyla vyplněna má očekávání.  

Jenomže když se kouknu na tyto situace blíže, v každé z nich naleznu jeden kratičký oka-

mžik, kdy se můžu rozhodnout. Rozhodnout, jaká bude moje reakce. U nepovedených věcí 

je to lehčí, než když mě někdo naštve, protože délku toho okamžiku si určím já. Ale vztek 

mě přemůže takřka okamžitě. A pořád ve mě zůstává. Jaké rozhodnutí můžu v tom okamži-

ku udělat? Můžu se rozhodnout, jaká bude moje reakce. A když se k tomu rozhodování ještě 

zhluboka nadechnu, nebo se v duchu pomodlím alespoň jedno ,,Sláva Otci“, pak jsem na té 

nejlepší cestě, jak onu situaci zvládnout nejlépe jak mohu. Ne vždy mi to jde touhle cestou. 

Ale myslím, že náš dobrý Bůh vidí i naši snahu.  

Tak nás chci všechny povzbudit, abychom se v následující době Adventu, příprav i v sa-

motném vánočním období dokázali a hlavně chtěli dobře rozhodovat ve vyhrocených situa-

cích, kterých bude určitě více, neprodlužovali si zbytečně seznam ke svátosti smíření a 

v klidu prožili nejen nastávající liturgická období, ale i zbytek pozemského života. 

†mirkab■ 
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Čtyři adventní svíčky 

Hořely čtyři adventní svíčky na adventním věnci tak tiše, že bylo slyšet, jak svíčky zača-

ly hovořit.  

První svíčka vzdychla a řekla: 

„Jmenuji se MÍR 

MOJE SVĚTLO SICE SVÍTÍ, ALE LIDÉ ŽÁDNÝ MÍR NEDODRŽUJÍ.“ 

Její světélko bylo čím dále tím menší, až docela zhaslo...... 

 

Světlo druhé svíčky zakmitalo a svíčka řekla: 

„Jmenuji se VÍRA 

JSEM ALE ZBYTEČNÁ, LIDSTVO NECHCE NIC O BOHU VĚDĚT, NEMÁ TEDY 

CENU, ABYCH SVÍTILA.“ 

Průvan zavál místností a druhá svíčka zhasla........ 

 

Tiše a smutně se ke slovu přihlásila třetí svíčka: 

„Jmenuji se LÁSKA 

UŽ NEMÁM SÍLU, ABYCH HOŘELA. LIDÉ MĚ ODSTAVILI NA STRANU. VIDÍ 

JEN SAMI SEBE A ŽÁDNÉ JINÉ, KTERÉ BY MĚLI MÍT RÁDI.“ 

A s posledním záchvěvem zhaslo i toto světlo........ 

 

V tom vešlo do místnosti dítě. Podívalo se na svíčky a řeklo: 

„VY MUSÍTE PŘECI SVÍTIT , A NE BÝT ZHASLÉ!“ 

A skoro začalo plakat....... 

 

V tom se přihlásila ke slovu i čtvrtá svíčka a pravila: 

„NEBOJ SE! DOKUD JÁ SVÍTÍM, MŮŽEME I OSTATNÍ SVÍČKY ZNOVU ZAPÁLIT! 

Jmenuji se NADĚJE!“ 

 

Dítě zapálilo od této svíčky zápalku a rozsvítilo znovu ostatní svíčky.  

Plamen naděje by nikdy neměl ve Tvém životě zhasnout...... a každý z nás by měl plameny: 

MÍRU – VÍRY – LÁSKY  A  NADĚJE  neustále udržovat. 

převzato z internetu  
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Vánoce? Také! 

Před Vánocemi (nebo Vánoci – berte to, jak je libo) by se mělo zamyšlení aspoň do-

tknout hlavního vánočního motivu – Narození Páně nebo alespoň koled či dárkového shonu. 

Zkusíme to v závěru. 

Ve světě se dějí a děly odjakživa hrozné věci. Ani v budoucnosti to asi, bohužel, lepší 

nebude. (To příliš vánočně nezní, ještě ale počkejme.) Tak pokračujme. 

V minulém století dvě světové války a dvě totality (nacistická a komunistická) připra-

vily lidstvo asi o více než 200 milionů lidí. Jejich život byl ukončen násilím, umírali často 

ve velkých bolestech. Další velké utrpení prožívali jejich pozůstalí. 

Jak tomu máme rozumět a zachovat si při tom víru a naději na spravedlivé uspořádání 

naší společnosti a pokojný život na Zemi? Ještě doznívají skvělá poselství právě ukončené-

ho Roku milosrdenství, ale ve světě se i nadále vraždí v různých malých i větších válkách a 

mnozí přeživší procházejí peklem utrpení. 

Mnozí lidé v něco věří. Mnozí uznávají 

Boha a obracejí se na něho jako na bytost 

nejvýš spravedlivou a milosrdnou. Stojí 

však často před velkým rozporem. Kde je 

ten Bůh, který nechává lidstvo v takovém 

bědném postavení? Jak se na to Bůh mů-

že dívat a radikálně nezasáhnout, aby do-

šlo k nápravě a zamezilo se dalšímu zlu? 

Aby Bůh sám potrestal zločince a spraved-

livým umožnil život jako v ráji? Na to již 

jednou výstižně odpověděl jeden rabín, 

když měl odůvodnit Bohem dopuštěnou 

smrt milionů souvěrců v Osvětimi. Řešil to protiotázkou: „Kde byl v té době člověk?“ 

Ano, na počátku žil člověk v jiném prostředí, ale Bůh mu ponechal svobodnou vůli. 

Aby sám člověk dobrovolně potvrdil, že byl stvořen k obrazu Božímu. Tento velkolepý dar 

však člověk zneužil a svými činy porušil i přirozený řád. Tak přišlo na svět zlo a utrpení. 

To však není všechno. A není proto všem dnům konec! Bůh ve své milosrdné lásce k 

člověku se skutečně nemohl na to dívat a zasáhl. Slíbil, že to tak nenechá a umožní nám 

žít lépe. Nejen až na věčnosti, ale už zde na zemi, vždyť věčnost vzniká neustále v každém 

okamžiku již nyní tady, kde žijeme. Svůj slib splnil před dvěma tisíciletími. Ježíš Kristus ja-

ko Bohočlověk a historická osobnost žil tenkrát mezi námi a svými slovy i příkladem nám 

sdělil, že nás přišel vykoupit a říct, jak máme žít. 

U mnohých se dočkal nepochopení až odmítnutí a ti nejzarytější odpůrci ho nechali 

dokonce ukřižovat. A to odmítání trvá dodnes. Proč se pak divíme, co všechno se na světě 

odehrává, a proč za to obviňujeme  Boha? - Neplatí to však o všech lidech. Ti, kteří uvěřili 

(a kdo věří, nezahyne), se dnes mohou znovu radovat, že se nám narodil Spasitel, a mohou 

tuto radostnou zvěst jako naději předávat i jiným. 

 Může být toto zamyšlení považováno za vánoční přání? 

           P. N.■ 

 



  

 

 

Miminko Ježíšek 
(adventní fejeton) 

 

Tak jsem včera přemýšlela, proč je barvou adventní barva fialová,. Odpověď jsem našla 

ve východních filozofiích, je to údajně barva spirituality, duchovna, přináší inspiraci a 

pokoru, ano, to k předvánočnímu času sedí. O Božím hodu najednou naskočí červená, a to 

už nemusím nikde pátrat, ta  je spojena s radostí, s jásotem… 

Nakonec je  logické, že barvou adventu je fialová, nemá se jásat předčasně, 

napomínají moudří, vždyť to miminko se taky nemusí narodit, nemusí nám dát příliš 

radosti, třeba se nakazí virem zika a bude mít hlavičku k  politování – potom teprve 

shledávejme lásku a radost. 

Určitě jsme už každý měli nablízku miminko, ať je to Pepíček nebo Jezulátko, tak kaká, 

čurá, je to nepatřičné? Není. Chceš být člověkem? Tak si to všechno pěkně odžij. Ale kde 

vzít v chlévě sprchu, kde vzít plíny, nejlepší by byly jednorázové, ale ty Svatá Panna určitě 

k dispozici neměla, že by každou použitou plenku vyhodila? Nezdá se, že by byla takhle 

zásobena. Takže musela vyvařovat, a na čem? Pořádný vincek jsem na žádném Betlému 

neviděla. Možná by mne  poučili lidé odtamtud, jak to asi dělají mámy v poušti? Jak to dě-

lají dnes uprchlice ve sběrných táborech? Jisté je, že miminko volané Ježíšek  všechno 

přežilo, zalíbilo se mu to a od té doby se nám rodí rok co rok. 

My předtím uvijeme adventní věnec, posadíme svíčky a v nejlepším případě meditujeme 

či se modlíme ve ztišené chvilce, aby se mu narození  podařilo. Vždyť se rodí Panně! Cestu 

na svět nemá bez překážek. Ale tohle miminko je zvlášť silné, o čemž jsme se už přesvěd-

čili, dovedlo by razit tunely, ne tak cestu Pannou na tento Jeho a náš Boží svět. 

Tady by mohl být konec, ale já musím na sebe prásknout, že byť už doba adventní běží a 

včera byly první roráty, položila jsem si na stůl bohužel loňský, notně suchý  adventní věnec 

se čtyřmi skoro vyhořelými červenými  svíčkami, a přemýšlím, jestli to třeba není hřích. 

Nic mě neomlouvá. V posledních týdnech jsem si umínila, že dám širší skupině přátel  

pěkný vánoční dárek, měl hodnotu existence. Všechno jsem dopodrobna vymyslela, pop-

sala, zajistila,  lidi kývli, něco v Praze, něco tady u nás, ale úřední šimlík na skoro nejvyšší 

úrovni to zhatil. (Zajímavé – slovo hate znamená v angličtině nenávidět, ale takovou emoci 

v sobě nemám. ) 

Zato mám teď prázdné ruce,  zvednutou teplotu a loňský adventní věnec. Pokusím se 

koupit sprej se zelenou, třeba to trochu zachráním - a koupím svíčky - teď už vím, budou 

fialové. A víte, co ještě mám? Vlídná slova těch lidí, s nimiž jsem se snažila cosi důležitého 

zachránit.  A jsem si jista, ať potkám kohokoli z nich, budeme se usmívat, protože stále 

platí, že důležitá je cesta;  cíl, pokud se ho podaří dosáhnout, je pro nás bonus. 

Takže poctivě přicházíme k Vánocům a už víme: naším bonusem je zdravé, krásné  

Jezulátko, jehož život bude cestou k vytouženému cíli – dát nám dar, který má hodnotu 

věčné existence. 

Lydie Romanská■ 
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Příběh s modlitbou 

Profesor Matthew Henry se vracel večer z univerzity. Několik metrů od svého domu se 

však pojednou ocitl před hlavní revolveru, který mu mířil mezi oči. 

Revolver držel v ruce lupič se zakrytým obličejem a potichu přikazoval profesorovi, aby 

mu dal tašku a peněženku. 

Profesor beze slova poslechl a lupič rychle zmizel ve tmě. 

Ten večer si profesor Henry, ještě otřesený nepříjemným zážitkem, sedl k psacímu stolu a 

napsal následující modlitbu: 

„Pane, dnes mě oloupili. 

Vím, že ti musím děkovat za mnoho věcí. 

V první řadě ti děkuji, že jsem nebyl oloupen nikdy dříve, protože ve světě, jako je tento, 

je to skoro zázrak. 

Za druhé bych ti chtěl poděkovat, že mi sebrali jen 

peněženku, v níž bylo jako obvykle jen málo peněz, a 

starou tašku plnou papírů. 

Díky také, Pane, 

že se mnou nebyla moje žena a moje dcera, obě by se 

hrozně vyděsily. 

Děkuji ti, že teď pro mě nemusí plakat. 

A nakonec ti, Pane, chci poděkovat co nejvíc za to, že 

jsem oloupený, a ne lupič. 

K tomu, aby se svět zbavoval zla, by stačilo se 

rozhodnout, že se o něj nikdy nepřičíníme. 

 

Z knížky Úsměvy pro duši od Bruna Ferrera (s menší úpravou řádků) opsala  

S. P.■ 

 

Modlitba za dar rozlišování 

Bože, dej mi sílu, 

abych změnil věci, 

které změnit mohu, 

 

dej mi trpělivost, 

abych snášel věci, 

které změnit nemohu 

 

a dej mi moudrost, 

abych obojí od sebe odlišil. 

 

Fridrich Öttinger■ 

 



  

 

 

A zase jsou tu Vánoce… 

Milí spolufarníci, proudem času jsme vpluli do adventní doby a opět se připravu-

jeme na svátky narození našeho Pána. Je to pro nás příležistost udělat si pořádek ve 

svém nitru a zároveň výzva stát se lepším (přítelem, sestrou, manželem, matkou, 

dědečkem, snachou, synem...). K tomu je však nutné vymést všechen odpad ze svého 

srdce a udělat prostor tomu pravému bohatství, které je nám štědře nabízeno v onu 

svatou noc. Bohatství, které nám nikdo nemůže vzít, to, které nezaslouženě získáváme 

shůry z rukou milujícího Otce… Snad vás k lepšímu prožití Vánoc inspirují i následu-

jící články o vánočních dárcích a honbě za pravou idylou Vánoc. Jako sladkou tečku 

nabízíme k zamyšlení text krásné vánoční písně, kterou si můžete poslechnout na you-

tube. 

 

Říká se, že Vánoce jsou svátky dětské radosti. Dětem přirozeně dělají radost dárky. 

Někdy ale podlehneme představě, že platí jakási přímá úměra: čím více dárků, tím více ra-

dosti. Není tomu ale tak! 

Dárek není jen ona věc, která se dává a která má hodnotu vyjádřitelnou v penězích. Dárek 

je především osobní poselství, které říká “mám tě rád“. A něco takového se vlastně ani 

penězi vyjádřit nedá. V dárku - pokud je myšlen upřímně a vskutku jako dárek - dáváme 

totiž sami sebe. A to je velká, slavná věc, kterou bychom měli o Vánocích zažít.  

A když se o Vánocích jeden druhému dáváme - měli bychom se dávat pěkně, mile, abych 

tak řekl v pěkném balení, tj. v pohodě a dobré náladě. Neměli bychom se tedy tím před-

vánočním shonem a uklízením a vařením a pečením dát zaskočit a utahat. Vždyť ono na tom 

zase tak strašně moc nezáleží, jestli se zrovna něco nepovedlo podle našich představ, jestli 

jsme něco nestihli. Zkusme to letos. Je to cennější než umytá podlaha a husa v troubě. 

 

Dárek nad dárky 
Je před námi příležitost dát dětem dárek nad dárky. Totiž jistotu, že máme rádi nejen je, 

ale že se máme navzájem rádi i my dospělí kolem dokola. A není vůbec od věci, když třeba 

při štědrovečerní večeři vyhradíme chvíli, kdy všichni společně vzpomínáme na ty, kdo ně-

jak patří do okruhu naší lásky, přízně, sympatií, a když děti v tomto vzpomínání mají své 

významné slovo. Takovýto dárek citové jistoty v rodinném společenství se nikdy neztratí, 

nezkazí, nezestárne, nezapomene. 

 

Nestydět se za projev lásky 

Říká se také, že o Vánocích se otvírají lidská srdce. Ano, je tomu tak - co to však zna-

mená? Je to doba, kdy si dospělí vzájemně projevují více lásky, kdy ji více dávají najevo a 

nestydí se za ni. Je to také velká příležitost k odpuštění a k usmíření všude tam, kde došlo k 

nedorozumění a k hořkostem. Víme, že není prospěšné, když nad naším hněvem „zapadá 

slunce“. To platí sice obecně a každodenně, ale o Vánocích to má svůj zvláštní význam. 

 

Doporučení pro rodiče 
Děti toho velice mnoho dostanou. Naskýtá se tedy nebývalá příležitost, aby také mohly 

více dávat. Aby samy mohly zakoušet radost a uspokojení z toho, že mohou někoho ob-

RODINĚ 10
Život ve víře 



  

 

darovat a působit radost. Je tu jedinečná příležitost učit děti, jak překonávat své osobní 

sobectví. Prostě udělat něco dobrého někomu druhému z vděčnosti za to, co jsme sami z 

lásky a bez zásluhy přijali. Je to příležitost učit děti překonávat nejen sobectví osobní, ale i 

sobectví rodinné, skupinové, národní - jakékoliv. 

 

Skutečné bohatství Vánoc 
Ani při všech těch vánočních starostech a radostech, při světle vánočních svíček a 

dětských očí, bychom neměli na něco zapomínat: o Vánocích slaví křesťané po celém světě 

narození Ježíše Krista. Tehdy před dvěma tisíci léty vstoupilo do lidských dějin něco zcela 

zvláštního, vzácného, jedinečného - jako výzva celému lidstvu. I naše letošní Vánoce by 

měly být něčím vzácným, zvláštním, byť se v našem životě opakují už kdoví po kolikáté. 

 

Zdroj: www.vira.cz  

(Zpracováno podle knihy Zdeňka Matějčka: „Co, kdy a jak ve výchově dětí“)■ 

 

 

 

HONBA ZA IDYLOU VÁNOC 

Vánoce všude! 

Vánoce v televizi, na ulicích, na pracovišti, na li-

monádách. Člověk se málem bojí otevřít sar-

dinky... Hlasatelé v televizi se tváří "svátečně", z 

mnohých stran zaznívá, že normální je prožívat 

vánoční pohodu. Sentiment teče proudem. 

Honba za "idylou" Vánoc přináší své hořké 

plody. Nervy se napínají. Stres, uštvanost a ner-

vozita dostávají navrch. "Rodinné svátky" jitří bolest 

lidí z rozpadlých rodin, lidí opuštěných, lidí nezakot-

vených. Na vlně Vánoc se vozí obchodníci, politici, 

zloději... Podoba dnešních Vánoc se tak stává kari-

katurou Vánoc původních. 

 

Co jsou ale Vánoce doopravdy? 

Vánoce hlásají dobrou zprávu, že Bůh se v Ježíši solidarizoval s lidmi. Nenarodil se do 

žádné idyly. Mocný Bůh přišel jako bezmocné dítě. Bohatý Bůh přebýval v jeslích ve 

chlévě. To vše proto, abychom uvěřili, že je "Bůh s námi",  že s námi má dobré úmysly, že 

nám rozumí, a že nás má rád... 

Tento Bůh má dobré úmysly i s Tebou,  

záleží mu na Tobě, rozumí Ti a má Tě rád. Neboj se!  

On chce být "Bůh s tebou" 

v radostech i starostech, v idyle i v neidyle... 

 

Zdroj: www.vira.cz  

(zpracováno podle knihy: Ve víru víry)■ 
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Pentatonix: Mary did you know 

Tip: Poslechněte si na youtube.com vánoční píseň skupiny Pentatonix: Mary did you know. 

(volný překlad) 

 

Marie, vědělas, že tvůj chlapeček jednou bude kráčet po vodní hladině? 

Marie, věděla jsi, že tvé dítko jednou zachrání naše syny a dcery? 

Věděla jsi, že tvůj synáček přišel, aby z tebe udělal novou bytost? 

To dítě, které jsi porodila, brzy promění tebe 

 

Marie, věděla jsi, že tvůj chlapeček dá slepci zrak? 

Marie, věděla jsi, že tvůj chlapeček utiší bouři holýma rukama? 

Věděla jsi, že tvůj chlapeček kráčel v místech, kde kráčeli andělé? 

Že když políbíš své malé děťátko, líbáš tvář Boha? 

 

Vědělas to, Marie? 

 

Slepý uvidí, hluchý bude slyšet, 

mrtvý bude znovu žít. 

Chromý bude skákat, němý bude mluvit, 

chvála Beránkovi. 

 

Marie, věděla jsi, že tvůj chlapeček je Pánem všeho stvoření? 

Marie, vědělas, že tvůj chlapeček jednou bude vládnout národům? 

Věděla jsi, že tvůj chlapeček je dokonalý nebeský Beránek, 

to spící dítě, které držíš je ten velkolepý „JÁ JSEM“ 

 

Marie, věděla jsi to?              V. R.■ 
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Vtipy 

Letní byt s WC 

Jistá anglická dáma chtěla před 1. světovou válkou strávit dovolenou na letním bytě 

v Německu, a tak napsala jednomu venkovskému učiteli. V dopise se tázala na vše, i na po-

hodlí. Chtěla také vědět, mají-li v tom domě, kde chtěla bydlet, WC. 

Učitel dobře neovládal angličtinu a neznal význam té zkratky. Zeptal se starosty, ale ten 

také nevěděl. Po dlouhém přemýšlení ho napadlo, že to patrně znamená Wesley Church 

(kostel). A takto odepsal: 

WC se u nás nachází 7 mil od domu, uprostřed jedlového háje v překrásné krajině. Jest 

otevřen 2x týdně v úterý a ve čtvrtek. Chápu, že je to pro vás nepříjemné, je-li to vaším zvy-

kem chodit pravidelně, ale zajisté se přesvědčíte, že je to krásný výlet. Hodně lidí si s sebou 

bere oběd a zůstává delší dobu. V létě je obyčejně návštěvnost veliká, a proto bych vám ra-

dil, abyste chodila brzy. Je tam 60 míst k sezení, ale pokud přijdete pozdě, je dost míst i 

k stání. Radil bych vám, abyste chodila ve čtvrtek, protože je v ten den varhanní doprovod. 

Po celém okolí jsou slyšet i ty nejjemnější zvuky. Opatřím vám s radostí to nejlepší místo a 

bude mi potěšením sedět vedle vás. 

P. S. Zapomněl  jsem dodat, že zpěvníky visí na dveřích. 

 

 

VTIP nejen pro ajťáky :-) 
Ajťák se svěřuje: „Vypadl mi internet, tak jsem se dvacet minut bavil s rodinou a musím 

říct, že to jsou celkem milí lidé.“ 

 

Zdroj: KATYD 10/2011      

S. P.■ 
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Pyramida 

  předložka 

  předložka  

  nějaký předmět (slovensky)  

  domácí zvíře  

  pocta  

  vyvrcholení adventu( A=Á) 

    

Řešení pyramidy: viz. poslední strana             Leo Žídek ■ 

Zábava 



  

 

 

PASTORAČNÍ PLÁN (prosinec 2016 + leden - únor - březen 2017) 

Prosinec:  

Neděle 1. – 4. adventní 

při nedělní mši sv. v 10.00 se budou konat v sakristii kázání pro děti, 

16.00 – 16.55 výstav Nejsvětější svátosti (v kapli), 

17.00 zpívané adventní nešpory (v kostele) 

Ve středy 30. + 7. + 14. + 21. prosince bude mše sv. začínat v 6.50 

Neděle 4. prosince – 2. neděle adventní, v závěru velké mše sv. přijde sv. Mikuláš 

Čtvrtek 8. prosince – slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie 

mše sv. v 17.30  za + P. Pavla Jiříka 

Pátek – sobota  9. – 10. prosince - adventní nocování dětí na faře (zajišťuje jh. Michal) 

Sobota 10. prosince – odpoledne výlet na vánoční trhy do Olomouce (zajišťuje jh. Michal) 

Neděle 11. prosince – 3. neděle adventní,  

modlíme se za naši adoptivní holčičku Aničku Midjanko 

při mši sv. proběhne sbírka pro Aničku a její rodinu 

odpoledne tradiční adventní turnaj ve  stolním tenise, začátek ve 14.30 

Sobota 17. prosince – příprava kostela na vánoční svátky 

 v 8.00 stavění betléma a vánočních stromků 

 v 14.00 úklid kostela 

Neděle 18. prosince – 4. neděle adventní  

sbírka cukroví pro lidi bez domova (zajišťuje Charita Ostrava) 

Příležitost ke svátosti smíření a program bohoslužeb ve vánočním období 

viz Program vánočních bohoslužeb 

Úterý 28. prosince – tradiční výlet na Jistebnické rybníky, sraz u kostela v 9.00 

 

Leden:  

Tříkrálová sbírka proběhne od 1. do 15. ledna 2017.  

 Koledování zahájíme v sobotu 7. ledna 2017 mší sv. v 7.30. Po mši sv. bude pro přítom-

né na faře snídaně, předání pokladniček a kolem deváté hodiny začne koledování. Prosím 

farníky o vytvoření kolednických skupinek a nahlášení vedoucího skupinky na faře. 

Sobota 21. ledna 2017 – 19.00 lidový ples v Domě farnosti v Porubě (zaj. MO KDU-ČSL) 

 

Únor: 

Čtvrtek 2. února – svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice), mše sv. v 17.30 

Pátek 3. února – mše sv. v 17.30, po mši sv. bude udělováno svatoblažejské požehnání 

Pátek 10. února – předvečer památky Panny Marie Lurdské, světový den nemocných, 

mše sv. v 17.30 s udělováním svátosti nemocných 

 

Postní období 2017 

Středa 1. března – Popeleční středa – den přísného postu – zahájení postního období 

mše sv. v 7.00 a 17.30 (vždy s udělováním popelce) 

16.00 příležitost ke svátosti smíření 

16.45 pobožnost křížové cesty 

Pobožnost křížové cesty bude vždy v neděli v 9.20 a v pátek 16.45 
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Pastorační plán  



  

 

 

Koncerty duchovní hudby (adventní a vánoční období 2016 – 2017) 

Středa 14. prosince v 18,00 tradiční předvánoční koncert ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov 

a ZUŠ Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov  

Pondělí 26. prosince v 17.00 tradiční svatoštěpánský koncert Akademického pěveckého  

sboru VŠB-TU Ostrava 

Středa 28. prosince v 17.00 koncertní hold Otci vlasti, českému králi a římskému císaři  

Karlu IV. Vivat Carolus Quatrus (účinkují Alfréd Strejček a Štěpán Rak v uměleckém po-

řadu k 700. výročí narození Karla IV.) 

 

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

Sobota 24. prosince při mši sv. ve 24,00 bude provedena Česká vánoční mše Jana Jakuba 

Ryby Hej mistře 

Neděle 8. ledna mši sv. v 10,00 hudebně doprovodí pedagogové ZUŠ Heleny Salichové 

z Ostravy-Polanky a jejich hosté 

 

 

 

 

Svátost křtu – svátost manželství – pohřby (²/2 září – říjen – listopad 2016) 
 

Křty: 

Michaela Kavanová  k. 6. 11. 

 

Svatby:  

Karel Malík a Gabriela r. Vykopalová 28. 10. 

 

Pohřby: 

Ondřej Hloušek     3. 10. 

Jiří Šimunský       7. 10. 

Mária Sýpková, r. Huďová  21. 10. 

Anna Homolová, r.Šafrová   22. 10. 

Marie Glajcová, r.Palarčiková  31. 10. 

 

 

 

 

Plán finančních sbírek v měsících prosinec – leden - únor: 

 

Sbírky: 

na adoptivní holčičku Aničku na Zakarpatské Ukrajině neděle  11. 12. 

Tříkrálová sbírka   neděle  15.   1. 

Svatopetrský haléř   neděle  19.   2. 

 

PASTORACE 15 

Kostelní sbírky 

Svátosti a svátostiny 

Koncerty duchovní hudby 



  

 

 

 

Předvánoční příležitost ke svátosti smíření 
 

Neděle 18. 12. 7.00 – 11.30 

Čtvrtek 22. 12. 16.00 – 17.25 (budou přítomni dva zpovědníci) 

Pátek 23. 12. 16.00 – 17.25 (budou přítomni tři zpovědníci) 

 

Vánoční pořad bohoslužeb: 
 

Sobota 24. 12. Štědrý den 

Otevírání betléma v 15.00 (bude možnost odnést si domů betlémské světlo) 

Půlnoční mše sv. se sborovým zpěvem ve 24.00 
 

Neděle 25. 12. Slavnost Narození Páně – Boží hod vánoční 

mše sv. v 8.00 a 10.00 
 

Pondělí 26. 12. svátek sv. Štěpána  

mše sv. v 8.00 
 

Pátek 30. 12. svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 

mše sv. v 17.30 s obnovou manželských slibů 
 

Sobota 31. 12. sv. Silvestra – poslední den v kalendářním roce 2016 

mše sv. v 15.00 na poděkování za uplynulý rok 2016 
 

Neděle 1. ledna 2017 slavnost Matky Boží Panny Marie (Nový rok 2017) 
mše sv. v 8.00 a 10.00 

 

Pátek 6. ledna slavnost Zjevení Páně – svátek Tří králů 

mše sv. v 17.30  bude posvěcena voda, křída a kadidlo 
 

Sobota 7. ledna den Tříkrálového koledování ve Svinově 

mše sv. v 7.30  budou požehnání koledníci  
 

Neděle 8. ledna: svátek Křtu Páně (závěr vánoční doby) 

mše sv. v 8.00 a 10.00 

při mši sv. v 10.00, která je obětována za všechny pokřtěné v uplynulém roce 2016, 

budou zpívat pedagogové ZUŠ Heleny Salichové z Polanky a j. h. 

Řešení pyramidy: V, VE, VEC, OVCE,OVACE, VÁNOCE 

Adresa redakce: Římskokatolická farnost, Bílovecká 50/548, 

721 00 Ostrava – Svinov, tel. 596/961489 

Redakční e-mail: svinovnicek@farnostsvinov.cz  

Web: http://www.farnostsvinov.cz, registrováno u MK ČR E 15012 
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Program pro vánoční svátky 


