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Otče Adame, v neděli 26. listopadu 

budete v naší farnosti jako slavnostní ka-

zatel při příležitosti patrocinia našeho 

kostela slavnosti Ježíše Krista Krále. 

V souvislosti s touto Vaší návštěvou svi-

novské farnosti Vás prosíme o odpovědi 

na několik otázek do našeho farního 

časopisu Svinovníček. 

Odkud pocházíte a jaká byla Vaše cesta 

ke kněžství?  

Narodil jsem se v nejvýchodnější obci 

naši vlasti - v Bukovci, která patří 

s filiálním kostelem do farnosti Jablunkov. 

V pěti letech jsem měl jistotu, že budu kně-

zem. Kostel se stal mým druhým domovem. 

Každou neděli jsme chodívali s maminkou a 

dvěma sestrami na odpolední bohoslužby 

k dědečkům na horní konec dědiny. Po cestě 

jsme se vždy zastavili v kostele na krátkou 

modlitbu. Když jsem se dozvěděl, že ve 

zlatém domečku je Ježíš, nejlepší přítel, 

který nás má rád a že když Ho budu prosit, 

ochrání tatínka, který  nějakou dobu praco-

se slavnostním kazatelem P. Adamem Ruckim  

val na šachtě, rád jsem za Ním chodil 

i mimo bohoslužby.  

V pěti letech jsem zakusil nejtěžší krizi 

víry svého života. O vánocích jsem přišel 

k jesličkám, dotknul jsem se prstíkem 

Ježíška a On byl tvrdý. S pláčem jsem běžel 

za maminkou. Dlouho mi vše vysvětlovala, 

ale to trauma si pamatuji dodnes. Práce 

v přírodě na našem hospodářství a samota 

o prázdninách na loukách, kde jsem hlídal 

krávy, byly skvělými exerciciemi. Nosil 

jsem s sebou duchovní knížky, zakoupené 

v Polsku a vzpomínám si, že v osmé třídě 

byla mojí nejoblíbenější knížkou 

„Následování Krista“ od Kempenského. 

Tam nejvíce dozrávalo povolání.  

Po maturitě jsem se hned dostal do olo-

mouckého semináře díky roku 1968. Jinak 

s y n  k u l a k a  n e m ě l  š a n c i .  

(Kulak = velký sedlák, statkář. Za komu-

nismu byl tento kulak-sedlák u nás vnímán 

jako třídní nepřítel, poškozující státní 

zájmy. Pozn. redakce) 

Kde všude jste jako kněz působil? 

Po svěcení v roce 1974 jsem čekal na 

dekret šest týdnů. Soudruzi mi nechtěli dát 

státní souhlas. Konečně na slavnost Nane-

bevzetí Panny Marie mi oznámil generální 

vikář Vymětal, že mohu nastoupit do 

Havířova, ale pouze na pár týdnů, protože 

na podzim jsme nastupovali na vojnu 

k pétépákům a stavěli úly pro naše letouny. 

(Pétépák = příslušník Pomocných tech-

nických praporů. Pozn. redakce)  

Po vojně jsem strávil měsíc v Havířově, 

šest měsíců ve Frýdku a nakonec do třetice 

v jednom roce do Třince, kde jsem zůstal 

sedm let jako kaplan a šest let excurrendo 

administrátor ve Stříteži a Gutech.  

V roce 1984 mi vzali souhlas. Obálku od 

krajského tajemníka s odnětím souhlasu 

jsem dostal v den Nejsvětějšího Srdce 

Ježíšova a po roce a půl ho vrátili zase v den 
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Nanebevzetí Panny Marie s tím, že musím 

do Jihomoravského kraje opět za kaplana, 

a to do Valašských Klobouk. Kaplanoval 

jsem tedy celkem patnáct let.  

V roce 1989 jsem se poprvé stal na šest 

let  samostatným administrátorem 

v Napajedlích a Spytihněvi.  

Jak se to stane, že se kněz stane spiri-

tuálem v kněžském semináři? 

V roce 1995 mě arcibiskup Graubner po-

volal do semináře v Olomouci, kde jsem byl 

spirituálem deset let.  

Skvělou školou pro toto poslání byla 

vazba v ostravské věznici a soud v roce 

1985, který mi udělil podmínku za maření 

dozoru státu nad církvemi § 178 za práci 

s mládeží. V roce 2005 náš biskup František 

řekl, že „co ses naučil za deset let dělat pro 

bohoslovce, to nyní budeš dělat pro kněze.“ 

Máte funkci biskupského vikáře pro 

duchovní povolání. Co tato funkce obnáší? 

Úkolem biskupského vikáře je 

navštěvovat kněze a hlavně jim naslouchat 

až do konce. Když nasloucháme srdcem, 

uskutečňuje se transfuze naděje. Kromě 

toho mám na starosti zasvěcené panny, které 

skládají sliby do rukou biskupa. Deset let 

jsem konal tuto službu z Ostravy-

Mariánských Hor. Nyní jsem třetí rok 

v Těšíně, velmi živé farnosti se spoustou 

společenství. Laici jsou velmi aktivní, 

a každý rok organizují kurz Alfa pro dos-

pělé a zvlášť pro mládež. Máme dokonce 

společenství bezdomovců. Někteří z nich se 

připravují na křest a jiní absolvovali kurz 

Alfa až do konce.  Místní farář Jan Svoboda 

se rozhodl otevřít v exercičním domě školu 

Nové evangelizace. Její původ je v Mexiku. 

Škola má dvacet kurzů, většinou o víken-

dech. Základní z nich je “Nový život“.  
Jak vypadá Váš volný čas, máte nějaké koníčky? 

Mým koníčkem kromě pobytu v přírodě je 

právě evangelizace. Velmi rád dávám exer-

cicie laikům, kněžím, sestrám a bohoslovcům 

před svěcením. Kroužím také po celé Moravě 

s duchovní obnovou v době adventní i postní. 

Jaký je Váš oblíbený světec? 

Mojí nejoblíbenější světicí je Terezka od 

Dítěte Ježíše. Její malá cesta k velké svatosti je 

geniální, prostě vlitý dar od Ducha Svatého. 

Dítě věří, že všechno dostane od Tatínka, když 

se s důvěrou vrhne do Jeho náruče. Ví, že si 

hračky nezaslouží, ale dostane je, když prosí, 

protože Tatínek dává zdarma, díky důvěrnému 

a intimnímu vztahu. Je přesvědčeno, že 

když  zlobí, Tatínek ho potrestá políbením. 

“Nechci být veliká, tehdy by mě Tatínek poslal 

do světa, abych si vydělala na život věčný. To 

by byl můj konec.  Chci být maličká a můj 

Tatínek mě přenese přes všechny překážky.“ 

Tento rozměr dnes chybí mnohým křesťanům, 

proto se také nemohou hnout z místa. Pan Ježíš 

jasně řekl: „Nebudete-li jako děti, nevejdete do 

Božího království.“ 

Co byste popřál svinovským farníkům? 

Co bych chtěl popřát farníkům? Právě tu 

cestu Terezky. Dítě se stále ptá, roste, bezmezně 

důvěřuje, ví, že dostane na míru očekávání, žije 

z ruky rodičů, dovede rychle odpustit, vánoční 

dárky rychle opustí a zavěsí se na krku ma-

mince, protože vztahu si cení nejvíce. Kéž by-

chom byli právě takovými závisláky na Pánu. 

To je ta nejkrásnější a nejradostnější cesta. 

Děkujeme za rozhovor, chtěl byste na 

závěr něco vzkázat našim čtenářům? 

Jsme Boží cikáni, poutníci světem, ptákům 

příbuzní, zítřkem nejistí, ale nebeští milionáři. 

Na cestu si vezmeme jenom tolik, co se vejde 

do srdce. Všechno ostatní je přelud, fata mor-

gána. Až nastane ta tichá noc, odchodu navždy, 

kdy mi zhasne moje hvězda ještě neobjevená, 

tehdy utrpení se stane radostí, samota plností 

a stesk se promění ve věčné Setkání. To 

nejkrásnější nás teprve čeká v Království lásky. 

To je krásná perspektiva! Těch pár dnů nám 

rychle uteče. Kolik nám zde ještě zůstává dnů, 

a věčnost je nekonečná. Kéž bychom každou 

minutu proměnili na lásku, která nikdy ne-

končí.  Přeji všem čtenářům a farníkům, aby-

chom to tam, v opravdovém Domově, pěkně 

roztočili!   

Všechno nejlepší od Nejlepšího.       P. Adam  
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Chvála kostelu Krista Krále ve Svinově 

V pondělí třiadvacátého října t.r. jsem se ocitla v doprovodu nebo vlastně jako doprovod 

česko-německého exilového spisovatele, rodáka z Ostravy, Oty Filipa v hotelu Maritim 

v Mnichově, kam paní generální konzulka České republiky v Mnichově, Kristina 

Larischová, uspořádala slavnostní recepci  u příležitosti oslavy státního svátku České repub-

liky 2017 s prezentací Plzeňského kraje. 

Mimochodem, vzala jsem před zahájením do ruky noviny Frankfurter Allgemeine Zeitung 

(před časem tam Ota Filip po mnoho let psal dvakrát třikrát do měsíce aktuální glosu – vy-

cházela na třetí straně vpravo nahoře); byly tam toho dne tři články související s Českem: 

Pojednání o právě proběhlých volbách v Česku, článek zasvěcený životu a politickému dílu 

Andreje Babiše a velká esej o přítelkyni Franze Kafky Mileně Jesenské. To mne potěšilo. 

Mám něco nezapomenutelného, s čím se chci podělit, ale nejdřív pár slov o akci samotné. 

Hrály se tři hymny, to mne zaskočilo, dneska už vím, že bavorská, německá a česká patří při 

těchto příležitostech  k sobě. Čepovalo se tam plzeňské pivo jako křen (víno roznášel per-

sonál), mj. nechyběl ani guláš a frgály z Klatov.  

U vybraných stolků se rozdávaly tiskoviny, převážně vkusné brožury na křídě: Praha, 

Hrady a zámky v Čechách, mapy…  Všude hlaholila čeština, a když jsem náhodou u jídel-

ního stolu narazila na Němce, snažil se o češtinu,  ostatně pracovníci generálního konzulátu 

v Mnichově to asi mají v popisu práce.   

Pak se k nám na chvíli přidružila mladá žena. Rozkvetlá bavorská krása, tváře jako 

jablíčka, pohled cherubínský. Časem mi svitlo, že je to jedna ze spolupracovnic pátera Bo-

huslava Švehly, kněze duchovní služby z české katolické misie, který je duchovním 

správcem českých křesťanů v Mnichově a přilehlých oblastech, mezi něž patří také Murnau, 

kde jsem bydlela, blízké horské středisko Garmisch-Partenkirchen a dál k jihu, kde bychom 

narazili na rakouskou hranici, tedy na přechod do Tyrolska, jemuž na severu vévodí nám 

známý (z televizních přenosů alpského lyžování) Insbruck. 

Za chvíli jsem se seznámila s mírným člověkem, otcem Bohuslavem Švehlou. Nešlo se 

nezmínit o naší farnosti a mně bylo hezky ve chvíli, když mi vyprávěl, jak zná našeho pana 

faráře Jana Larische (všimli jste si, jak se jmenuje paní generální konzulka?), nejen, že 

u něho na faře v Mnichově  Jan také byl, ale že oni dva jsou vlastně spolužáky. Zahřálo mě 

u srdce, že rád přijede do Murnau, abychom si mohli nerušeně popovídat. (Přijel k Otu 

Filipovi na Dušičky, ale já jsem tam už nebyla. Prý se uvidíme příště. Těším se.) 

Na závěr téhle milé vzpomínky chci podotknout, že mne v Bavorsku zaujal jejich stále 

užívaný pozdrav: Grüss Gott – Pozdrav Pán Bůh. Procedí to mezi zuby s hrdelním zahr-

čením téměř každý kolemjdoucí,  je to (nejen) půvabné, už to také umím…  

Kostely v Bavorsku jsou přenádherné, ten v Rotenbuchu například má být jedním 

z nejkrásnějších barokních kostelů severně od Alp. Skutečně, každý centimetr zdí i stropu 

má své zdobení, je to nevídané. Ale…, víte, že mne v těch kostelích nepřemůže zbožnost? 

Že se nedokážu soustředit? Že mne ta nádhera ruší? S láskou jsem vzpomínala na náš kostel 

zasvěcený Kristu Králi, tak prostý, jednoduchý, prostředí, které je naplněno krásou jiného 

druhu:  zbožností, opravdovostí, krásou obyčejného, skoro pastýřského přístupu ke Kris-

tovým jesličkám. 

Lydie Romanská■ 
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Pobožnost na hřbitově – neděle 5. listopadu 

Pobožnost na svinovském hřbitově, která se koná každoročně 

v období „dušiček“, přinesla nejenom zastavení se nad tématem smrti, 

ale hlavně čas modlitby za naše drahé zesnulé.  

 

Ano, Pane, nevím den ani hodinu, kdy mne zavoláš, 

ale dopřej mi, abych dobrým životem, 

milující Tebe, sebe a druhé, 

byl v té chvíli připraven vstoupit do Tvé šťastné náruče. 

 

 

 

Opravdu vynikající a šťavnaté kotletky 

Suroviny: 

4 středně silné kotletky, dle libosti buď s kostí nebo bez, 250 ml tatarky, 15 až 20 dkg 

tvrdého eidam sýru 30 %. 

Postup: 

Umyté kotletky velmi mírně naklepeme a po stranách nařízneme a dáme na dno pekáčku 

(na jemném struhadle nastrouháme tvrdý sýr, který poklademe na každou kotletku, vypotře-

bujeme celý, nešetříme) na každou kotletku dáme tatarku, nebojíme se dát vyšší vrstvu, při 

pečení se všechny ingredience spojí (v troubě pečeme prvních deset minut na 195 stupních 

Celsia, poté teplotu snížíme na 185 stupňů a pečeme  zhruba 50 minut). Sledujeme posled-

ních deset minut, aby se kotletky pekly do růžova, když tak přidáme teplotu a po těch deseti 

minutách troubu vypneme a necháme kotletky tzv. dojít. 

Příloha: 

Vařené brambory, okurkový nebo rajčatový salát. V zimním období možno konzumovat 

místo okurkového nebo rajčatového salátu – zavařené okurky. 

Dobrou chuť!☺ 

 

 

 

 

Vánoce ano či ne? 

Nedávno proběhla ve zprávách na jednom serveru internetové sítě informace, že jeden ka-

tolický kněz z kdysi tak katolického Irska navrhl, aby se Vánoce a Velikonoce v křesťan-

ském světě přestaly slavit. 

Jak to tedy s těmi Vánocemi uděláme, když už jsou přede dveřmi? 

Nejdříve se však zeptejme, proč je nemáme slavit? Citovaný irský kněz se domnívá, že 

slavení obou svátků již dávno přestalo mít smysl. Že tyto svátky byly zneužity, zpro-

fanovány a nahrazeny dnes všemocným konzumem a zcela světským užíváním života. 

Zrušit oslavu tak význačných dnů v životě křesťana samozřejmě nemůžeme, ale vezměme 

Zamyšlení 
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si tuto tvrdou a oprávněnou kritiku k srdci a zamysleme se, jak my sami slavíme Vánoce 

a jak bychom je měli slavit. Máme k tomu teď vzácnou příležitost v nadcházející adventní 

době. Ta nám může skvěle pomoci připravit se dobře na oslavu příchodu Krista na zem. 

Přináší nám také hodně podnětů: 

Urovnejte křivé cesty; obraťte se; mějte čisté srdce; čiňte pokání; je čas milování; vaše 

vlídnost ať je známa všem lidem... 

Takže shrnuto: Vánoce ano! Ale bez všeho toho nadbytečného starání se a shánění 

a stresu z toho, že nebude všechno uklizeno. 

Darujeme tak radost nejen druhým, ale i sobě.  

P.N.■ 

Duchovní slovo 

Radost je nejlepší ochranou před pokušením.  Ďábel roznáší nečistotu a špínu. Využívá 

každé příležitosti, aby na nás hodil své nástrahy. Radostné srdce ví, jak se chránit před tako-

vou špínou. Ježíš se může úplně zmocnit našich srdcí jen tehdy, když jsou radostná, když se 

mu odevzdávají radostně. Svatá Terezie se bála o své sestry jen tehdy, když viděla, že něk-

terá z nich ztrácí radost…. 

Toužíme, abychom mohli o Vánocích uvítat Ježíše nikoli do studených jeslí našeho srdce, 

ale do srdce plného lásky, pokory, do srdce čistého, tolik hřejícího vzájemnou láskou…. 

Ježíšův příchod na zemi přinesl radost světu i každému lidskému srdci… Kéž přinese 

každému z nás jeho příchod o těchto Vánocích takovou radost a takový mír, který touží roz-

dávat. Prosme velmi usilovně o tuto milost radosti a míru v našich srdcích, v našich komu-

nitách, v našem společenství i v církvi. 
 

Z knihy Matky Terezy – Myšlenky na každý den■ 

 
Krátká báseň o štěstí 

Chceš-li se dozvědět, jakou cenu má jeden rok, zeptej se studenta, který nezvládl 

zkoušku. 

Chceš-li se dozvědět, jakou cenu má jeden měsíc, zeptej se matky, která přivedla dítě na 

svět příliš brzy. 

Chceš-li se dozvědět, jakou cenu má týden, zeptej se vydavatele týdeníku. 

Chceš-li se dozvědět, jakou cenu má hodina, zeptej se snoubenců, kteří se nemohou 

dočkat další schůzky. 

Chceš-li se dozvědět, jakou cenu má jedna minuta, zeptej se toho, komu ujel vlak, auto-

bus či uletělo letadlo. 

Chceš-li se dozvědět, jakou cenu má jedna vteřina, zeptej se toho, kdo vyhrál stříbrnou 

medaili na olympiádě. 

Čas na nikoho nečeká. 

Popadni každou chvilku, která ti zbývá a nepusť ji – bude pro tebe velmi cenná. Sdílej 

tyto okamžiky s tím, koho si zvolíš, a budou jistě vzácnější. 
 

Z knihy Guy Gilberta – Ať se ti život povede!■ 



  

 

Jak nerezignovat na jakékoli prožívání adventu? 

Milí spolufarníci, přichází opět radostná doba adventu. Doba plná očekávání, nadějí, 

doba zamýšlení se a hledání, doba příprav na setkání s  Ním... 

Většina lidí žije úplně stejně, ať už je advent nebo není… Pro většinu lidí je období adventu 

jedním z nejhektičtějších v roce. Nikdo není zvědavý na další požadavky, natož moralizování. 

Musí ale přece existovat řešení, abychom i v této uspěchané době zcela nerezignovali na 

duchovní hodnoty spojené s adventem i  Vánocemi a neminuli to podstatné…  

 

Nejhektičtější období v roce 

Většina z nás žije úplně stejně, ať je advent nebo advent není. Možná se někdy vzchopíme 

jít na ranní roráty, ale pro většinu současníků je období adventu jedním z nejhektičtějších 

v roce. Komplikuje se nám to i tím, že jsme na konci kalendářního roku, v práci děláme 

uzávěrky, účastníme se vánočních večírků a vánočních koncertů. Z období přípravy se stalo 

období slavení a honění se, abychom nejlépe hned po vánocích mohli odjet na dovolenou. 

Advent se nám nějak ztratil. 

Je před Vánocemi a máme mnoho starostí s tím, co je třeba ještě udělat, zařídit. Chceme 

stihnout koupit nějaké dárky, uklidit a někdo do toho ještě peče cukroví. Některým ještě 

k tomu leze na nervy, že mnohde už svítí vánoční stromek a v obchodech zní koledy. My 

kněží se můžeme tvářit, že jsme nad věcí, ale ve skutečnosti jsme dětmi své doby. Sice 

nekupujeme dárky a nepečeme cukroví, ale také chceme mít uklizeno a hlavně máme 

kněžské služby až nad hlavu. Z určitého pohledu se tomu nevyhnou ani sestry v klauzuro-

vaném klášteře. Možná jen v sobě nemají tu zvláštní touhu, aby už konečně byl svátek 

svatého Štěpána, a tím vlastně po Vánocích. 
 

Nikdo není zvědavý na další požadavky, natož moralizování 

Z kazatelen zní slova o tom, jak se nemáme honit a nepropadnout předvánočnímu shonu, 

jak máme bdít na modlitbách a připravit cestu tomu, který přichází. Přitom už nikdo není 

zvědavý na jakékoliv další požadavky, natož na moralizování. I mnozí z těch, kdo mají 

v srdci upřímnou touhu s Pánem žít a Jemu sloužit, se cítí při poslechu těch slov tak bídně, 

jako by na ně bylo nakládáno jen další břemeno, které prostě v tom množství povinností 

a úkolů konce roku v práci i doma už nejde unést. Co s tím? Jak nežít v iluzi a přitom 

nerezignovat na jakékoli prožívání adventu? Co vlastně od nás v této situaci Pán očekává? 
 

Musí existovat řešení, abychom i v této uspěchané době neminuli to podstatné 

Jedno je jisté. Nejprve musíme vzít vážně historickou a kulturní realitu, ve které se 

ocitáme, a přestat mentorovat a naříkat. Nemohu jít přece na náměstí podříznout vánoční 

strom se slovy, že ještě nejsou Vánoce, nemohu ignorovat zvyky, které dnes patří do před-

vánočního období a násilně lidi vracet do doby minulé. Budu-li v sobě živit vnitřní našt-

vanost a otrávenost, nikomu tím neprospěji. Musí přece existovat řešení, abych i v této us-

pěchané době zcela nerezignoval na duchovní hodnoty spojené s adventem a Vánocemi 

a neminul to podstatné. 

Povzbudila mne myšlenka, že Ježíš při svém narození přišel do reality společnosti a kul-

tury tehdejší doby, aniž by ji měnil. Naplnil ji prostě svou přítomností. Ačkoli se narodil 

v chlévě a v chudobě, jak to nikdo nečekal, nalezli ho prostí pastýři, objevili ho mágové, 
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poznali ho Simeon a Anna v chrámu. Každý ho poznal v tom svém. Mnozí ho ale nepoznali 

a nepřijali právě proto, že se nevešel do jejich představ. 
 

V adventu ON čeká na nás 

Věřím, že advent je dobou čekání, ale domnívám se, že je to On, kdo spíše čeká na nás, 

než my na Něho, a že až se přece jen zklidníme a zastavíme, budeme vnímat, že je nám 

blízko. Věřím, že Ježíš stále přichází a že se může narodit i v maštali našeho shonu, našich 

nákupů, večírků a koncertů. 

A tak se modlím, 

abych ho objevil i uprostřed své práce a starostí,ve své únavě i při setkání s přáteli, 

a nečekal, až se naplní MÉ představy o Vánocích a o přípravě na jejich slavení. 
 

Zdroj: Vojtěch Kodet: Ztracený advent a nečekané Vánoce  

Rubriku Život ve víře připravila  V. R.■ 

 

 
Pro úsměv 

„Kde Vás bolí?“, ptá se lékař profesora zeměpisu.  

„Jihozápadně od ledvin!“ 
 

Povídají si dva kamarádi:  

„Já jsem včera vylovil dvoumetrovou štiku.“ 

„A já zapálenou svíčku.“ 

„Lžeš! Svíčka ve vodě nehoří!” 

„Zkrať štiku a já zhasnu svíčku.“ 

 

Citáty a přísloví 

Hudba je těsnopis emocí. Emoce, které lze popsat tak nesnadno, jsou přímo sdělovány 

člověku v hudbě a v tom je její síla a význam.                                     Lev Nikolajevič Tolstoj 
 

Největší katastrofou je moment, kdy věda se hodlá pasovat na Boha.             Albert Einstein 
 

Spěchat se má jen při chytání blech.                                                               Tatarské přísloví 

Pyramida 

  Spojka  

  plošná míra   

  klokot vařící tekutiny  

  zabíjačkové jídlo  

  slovenské město  

  správka  

   výkon rozsudku smrti  

Zábava 
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PASTORAČNÍ PLÁN na měsíce prosinec 2017 - leden - únor - březen 2018  

Prosinec:  

Sobota 2. prosince 

 pletení adventních věnců – jídelna ZŠ Svinov od 14.00 (zajišťuje KDU-ČSL) 

 svinovský vánoční jarmark (od 10 h.), rozvícení vánočního stromu (17 h.) 

 – náměstí před kostelem Krista Krále (zajišťuje ÚMOb Svinov) 

Neděle 1. – 3. 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 středu 6. + 13. + 20. prosince bude mše sv. začínat v 6.50 

Neděle 10. prosince – 2. neděle adventní, v závěru velké mše sv. přijde sv. Mikuláš 

Pátek 8. prosince slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie 

 mše sv. 17.30  za + P. Pavla Jiříka 

Pátek – sobota 15. – 16. prosince - adventní nocování dětí na faře (zajišťuje jáhen Jan) 

Sobota 16. prosince – příprava kostela na vánoční svátky 

 v 8.00 stavění betléma a vánočních stromků, 

 ve 14.00 úklid kostela 

Neděle 17. prosince – 3. neděle adventní 

 modlíme se za naši adoptivní holčičku Aničku Midjanko, 

 při mši sv. proběhne sbírka pro Aničku a její rodinu, 

 sbírka cukroví pro lidi bez domova (zajišťuje Charita Ostrava), 

 odpoledne tradiční adventní turnaj ve stolním tenise, začátek ve 14.30 

Příležitost ke svátosti smíření a program bohoslužeb ve vánočním období 

 viz Program vánočních bohoslužeb 

Středa 27. prosince – tradiční výlet na Jistebnické rybníky, sraz u kostela v 9.00 

 

Leden:  

Tříkrálová sbírka 2018. Podobně jako v předcházejících letech proběhne i letos na počátku 

roku 2018 (od 1. do 14. ledna) Tříkrálová sbírka. Koledování zahájíme v sobotu 6. ledna 

2018 mší sv. v 8.00. Po mši sv. bude pro přítomné na faře snídaně, předání pokladniček 

a kolem 9.30 začne koledování. Prosím farníky o vytvoření kolednických skupinek 

a nahlášení vedoucího skupinky na faře. 

Sobota 20. ledna 2018 od 19.00 lidový ples - Restaurace u Slunce ve Svinově (zajišťuje MO 

KDU-ČSL) 

Neděle 28. ledna přímý přenos mše sv. v 10.00 z kostela Krista Krále televizí Noe 

 

Únor: 

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

Sobota 3. února – mše sv. v 7.00, po mši sv. bude udělováno svatoblažejské požehnání 

Pátek 16. února – mše sv. v 17,30 s udělováním svátosti nemocných 

 

 

Pastorační plán 



  

 

Postní období 2018 

Středa 14. února – 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 

 

 
 

Koncerty duchovní hudby v adventním a vánočním období 2017 – 2018 

Středa 13. prosince v 18,00 tradiční předvánoční koncert ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov 

a ZUŠ Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov 

Kromě výše zmíněného koncertu 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 7. ledna mše sv. v 10,00 hudebně doprovodí pedagogové ZUŠ Heleny Salichové 

z Ostravy-Polanky a jejich hosté 

 

 

 

Svátost křtu – svátost manželství – pohřby (říjen – listopad 2017) 

Křty: 

Damien Petr Fuciman   křest  18. 11. 
 

Svatby:  

v uvedeném období neproběhla žádná svatba 
 

Pohřby: 

Lubomír Glumbík    †  8. 10. 

Jaromír Planka    †  2. 11. 

Ludmila Kudělková   † 22.11. 

 

 

 
 

Plán finančních sbírek v měsících prosinec – leden – únor – březen 

Sbírky v rámci ostravsko-opavské diecéze: 

 Tříkrálová sbírka    neděle  14. 1. 

 Svatopetrský haléř    neděle  25. 2. 

Sbírky ve farnosti: 

 na opravy     neděle 7. 1.,  4. 2.,  4. 3. 

 na Aničku Midjanko   neděle 17. 12. 
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Svátosti a svátostiny 

Koncerty duchovní hudby 

Kostelní sbírky 



  

 

 

Předvánoční příležitost ke svátosti smíření 

Čtvrtek 21. 12.    16.00 – 17.25 

Pátek    22. 12.    16.00 – 17.25 (3 zpovědníci) 

Sobota  23. 12.      6.45 –  9.00 

 

Vánoční pořad bohoslužeb 

Neděle 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 
 

Pondělí 25. 12. Slavnost Narození Páně – Boží hod vánoční 
mše sv. v 8.00 a 10.00 

 

Úterý 26. 12. svátek sv. Štěpána  
mše sv. v 8.00 

 

Neděle 31. 12. svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 
mše sv. v 8.00 a 10.00 s obnovou manželských slibů, 

v 15.00 pobožnost na poděkování za uplynulý rok 2017 

(mariánské nešpory a svátostné požehnání) 
 

Pondělí 1. ledna 2018 slavnost Matky Boží Panny Marie (Nový rok 2018) 
mše sv. v 8.00 a 10.00 

 

Sobota 6. ledna slavnost Zjevení Páně – svátek Tří králů 
mše sv. v 8.00, bude posvěcena voda, křída a kadidlo, 

bude požehnáno tříkrálovým koledníkům 
 

Neděle 7. 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 2017, 

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

Řešení pyramidy: A, TA, AKT, KATR, TERKA, RAKETA, KARETKA 

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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