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s našim novým jáhnem Lukášem Dořičákem
Lukáši, můžete nám říct něco o sobě,
o své rodině, odkud pocházíte?
Narodil jsem se v Beskydech, v Čeladné,
dne 26. 2. 1993. Mým domovem jsou Veřovice, vesnice, která leží mezi městy Nový
Jičín, Štramberk a Frenštát pod Radhoštěm.
Veřovice jsou obcí, která má asi dva tisíce
obyvatel, a již obklopují hory a kopce, které
miluji (nejvyšší je Velký Javorník, 918 m. n.
m.). Farní kostel ve Veřovicích je zasvěcen
Panně Marii Nanebevzaté.
Moji rodiče Václav a Růžena pocházejí
z blízké vesnice Životice u Nového Jičína.
Mám tři sourozence Helenu, Václava a Radka; ze sourozenců jsem nejmladší. Moje
sestra Helena má tři děti a bratr Radek čtyři.

Kdy jste pocítil povolání ke kněžství?
Po základní škole vedly mé kroky na
Mendelovu střední školu v Novém Jičíně,
kde jsem vystudoval obor „zdravotnický
asistent“. Právě na střední škole jsem pocítil volání ke kněžství. Měl jsem v sobě tou-

hu více sloužit Bohu a lidem a myslel jsem
si, že toto vnitřní volání budu naplňovat jako zdravotní bratr. Později se začalo ve mně
ozývat, abych byl knězem. Tyto myšlenky
jsem dlouho zavrhoval, ale po svědectví
jednoho kněze na diecézním setkání mládeže, který prožíval něco podobného, jsem
nad tím začal uvažovat. Protože jsem vnímal, že rozhodnutí jít cestou kněžství je velký krok, chtěl jsem od Boha znamení. Proto
jsem jednoho dne řekl: „Ježíši, jestli mám
být knězem, prosím tě, ať se mě někdo zeptá, zda chci být kněz. Abych poznal, že to
není náhoda, ať se mě zeptá v blízké době,
maximálně tohoto měsíce.“ Ještě toho dne
se mě nečekaně zeptala na smluvenou otázku kamarádka přes icq a celý měsíc se mě
ptali různí lidé (vzdálená rodina, sousedi,
kamarádi, skauti). Po nějaké době jsem
o tomto kroku začal pochybovat. Tehdy
jsem si vzpomněl na sv. Františka z Assisi,
který někdy náhodně otvíral Bibli, aby zjistil, jaký je Boží plán. Při prvním otevření
jsem narazil na Starý zákon, kde se psalo
o pozvání k hostině. Při druhém otevření
jsem nalezl slova: „Žeň je sice hojná, ale
dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby
poslal dělníky na svou vinici.“ (Lk 10,2)
I toto byl jeden ze střípků, který posílil mé
rozhodnutí jít cestou kněžství.
Jak jste prožil léta v semináři? Co bylo
vaším úkolem?
V semináři, v Olomouci, jsem prožil celkem šest let. První rok byla formace
v Teologickém konviktu (což je taková
kněžská školka), ve které se člověk formuje
lidsky, pracuje na svém vztahu k Bohu
a připravuje se na studium na teologické fakultě. Potom následovalo pět let seminární
formace, které byly příležitostí k přebývání
s Bohem, studiu, práci na sobě a poznávání
úžasných lidí. Náš seminární ročník byl
dobrý, hodně jsme drželi při sobě a jsem
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Bohu vděčný, že mi poslal do cesty tak
skvělé bratry.
V semináři jsem pět let zastával funkci zdravotníka (no, přežili všichni :-) ) a tři roky
jsem vedl studentské společenství mládeže.
V posledním roce jsem také sloužil jako seminární jáhen. Na fakultě jsem ve vyšších
ročnících vykonával funkci místopředsedy
akademického senátu a člena disciplinární
komise.
Jak vypadá váš volný čas, co je vaším koníčkem?
Mým největším koníčkem (více než
koníčkem) je skauting. Okouzlily mě jeho
ideály, zajímá mě skautská pedagogika, ale
především jsem díky němu směl poznat velmi dobré lidi. Mezi mé další koníčky patří
např. zájem o východní křesťanství, sběratelství (sbírám skautské šátky, kameny, turistické známky), líbí se mi vlaky (čím modernější, tím lépe :-) ), mám rád výlety na
hory či kopce, zajímám se o lidské povahy,
občas se vrtám v teologii (neodradila mě
ani fakulta :-) ), líbí se mi křesťanské chvály a rád sloužím přímluvnou modlitbou,
a mým velkým koníčkem jsou také moderní
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deskové hry (PS: najdu ve Svinově spřízněné duše?? ☺).
Kdo je váš oblíbený světec?
Ano, zájem o světce je také mým koníčkem :-) . Mou nejoblíbenější světicí – hned
po Panně Marii – je jednoznačně sv. Terezie
z Lisieux. Mám také rád sv. Faustynu
Kowalskou, Františka a Kláru z Assisi, Matku Terezu, Gemmu Galgani, Marii Egyptskou, bl. Stefana W. Frelichowského, a samozřejmě sv. Lukáše a archanděly Rafaela,
Michaela a Gabriela (kteří jsou mými biřmovacími patrony). Na každých čtrnáct dní
mám jednoho svatého, kterého prosím
o přímluvu, a snažím se posunout v některé
oblasti, v níž on vynikal.
Co byste na závěr popřál našim čtenářům
a svinovským farníkům?
Přeji vám hodně Božího požehnání, sílu
ke všemu, co vás čeká a radost v srdci. Přeji
také, aby byla naše svinovská farnost domovem a rodinou, kde se rádi setkáváme, a
společně jdeme za Bohem, u nějž nalezneme to, co svět nemůže dát ani vzít…
Děkujeme za rozhovor.

Pozvánky

Sváteční slovo otce Jana: Svatí všedního dne
Kdo si udělal čas v neděli 9.9. v čase oběda a vyladil si např. na televizi program ČT2,
mohl vyposlechnout a vidět našeho pana faráře, otce Jana, a to v pořadu Sváteční slovo na
téma Svatí všedního dne. (Upoutávka v Katydu č.36)
Ve své promluvě otec Jan vychází z knihy papeže Františka Gaudete et exsultate (Radujte
se a jásejte). Název je „půjčen“ ze stejnojmenného Matoušova evangelia (Mt 5,12). 1. kapitola této knihy se nazývá Povolání ke svatosti. Ale jak jít (a žít) ke svatosti (ve svatosti)
v současném světě a v každodenním životě? Jde to = žít svůj život s Pánem Bohem v sobě,
uvědomit si, co pro nás Pán Bůh v našem životě znamená a jaké místo zaujímá.
Otec Jan provázel slovem diváky v našem svinovském kostele, nechal nahlédnout do
prostor farní kanceláře, kde také promlouval, do kaple na faře a na farní zahradu, kde krmil
čtyřnohé ovečky. Ve své promluvě se, kromě jiného, o. Jan zmiňuje, že svatost se týká nás
všech: rodičů, dětí, žen, mužů, starých a nemocných lidí, uvádí příklady povinností, úkolů
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všedního dne, které vedou ke svatosti. Ale vše, co člověk koná s láskou, i ke svým bližním,
to vede ke svatosti, pokud je v ní Láska. Arcibiskup De Donatis píše v prvním bodu první
kapitoly: „Svatost není nic jiného než život všedních dní, život žitý v Boží milosti, který navazuje na svatost obdrženou ve křtu.“ Papež František říká: „Svatost je pokladem všech
křesťanů, bez rozdílu vyznání.“
Tento pořad trval několik málo minut. Naši cestu ke svatosti žijeme celý svůj život. (To
jsme si mohli u tohoto pořadu uvědomit.)
Zdroj: ČT2, internet, P. S.■

Pozvánka do scholičky
Ahoj holky! Ahoj kluci!
Milí rodiče!
Všechny vás zveme do naší scholičky!!!
Budeme se scházet 2x měsíčně na zkoušce na faře a
také doprovodíme
našimi zpěvy nedělní mši svatou.
První setkání scholičky (rodiče vítáni) bude v pátek 21. září v 16.30 na faře.
Těší se na vás Lenka a spol.
PS: Hledáme odvážného kytaristu ☺ Přijď mezi nás!

Pozvánka na benefiční koncert
Milí přátelé,
jménem herečky a zpěvačky paní Hany Fialové – nositelky Thálie za roli Edith Piaf –
a Tomáše Savky Vás co nejsrdečněji zveme na jejich Benefiční koncert, který pořádají spolu
se svými hosty. Celý výtěžek z něho půjde pro 18-tiletého chlapce Pavla Palkoviče, od něhož před třemi lety odešla maminka a který vloni masivně zakrvácel do mozku a stal se tak
ochrnutý na levou polovinu těla. Je ležící, denně prochází intenzivními rehabilitacemi a stále
touží se uzdravovat. Vzhledem k jejich rodinné tíživé sociální situaci mají nyní přijít se
svým otcem a sestrou také o svůj domov. Více se můžete dozvědět na webu
www.domovpropavla.cz. Tuto nepředstavitelnou situaci můžeme společně změnit zakoupením vstupenky na tento Benefiční koncert, který se uskuteční 29.10. 2018 v 19:00hod. v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Prodej vstupenek bude zahájen v prvním týdnu měsíce září na www.ostravainfo.cz
Koncert se uskuteční pod záštitou Mons. Františka Václav Lobkowicze, biskupa ostravsko-opavské diecéze. Těšíme se na společné setkání a hluboký kulturní zážitek.
S vděčností a nadějí pro našeho pacienta Pavla jeho lékař MUDr. Jiří Duda a fyzioterapeutka
Daniela Šolcová.
D.Š.■
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Slyšíme často, že politika je špinavá. Záleží ovšem na
tom, kdo ji provádí a co sleduje. Můžeme se však bez politiky
obejít? Můžeme uspořádat život na zemi a vzájemné lidské
vztahy, pokud se někdo nepostará o věci veřejné, čili o politiku? Nejsme na světě sami, a proto se bez ní nikdy neobejdeme.
Špatné politiky samozřejmě nechceme. Proto jsou v demokratických zemích volby tak důležitým aktem a jednou za čas občané-voliči tak váženými osobami, o které se uchází kdejaký
kandidát s kdejakými záměry.
Bude to platit letos na podzim i o naší zemi, o naší obci
nebo městské části a o každém z nás, kteří můžeme a máme odevzdat svůj hlas do volební
urny. Žijeme ve svobodném státě a nikdo nás nemůže přinutit, abychom volili, ale co naše
zodpovědnost za vlastní osud i za blaho všech? Vždyť my volíme vlastně sami sebe – své
nejlepší představy o přítomnosti i budoucnosti naší existence promítáme do volených kandidátů. Zde je nutno pečlivě vážit charakter každého budoucího politika, který bude po zvolení vytvářet zákony a řídit naši obec a náš stát. A dnes je situace o to horší a naše správné
rozhodování o to závažnější, protože prožíváme vážnou politickou krizi. Jak to? Vždyť máme svobodu, vysokou životní úroveň, nic se nám neděje a můžeme dělat, co chceme. Tu
svobodu můžeme dokonce i zneužívat! Vidíme to na každém kroku. Korupce, podvody, lži,
rozšiřování falešných zpráv i slibů, vleklé soudy a různí delikventi vyhýbající se obratně odsouzení a potrestání...Demokracie se nenápadně i otevřeně mění na oligarchii, využívá se
skutečnost, že žijeme v blahobytu a slibuje se ještě větší bohatství a přepych. Uniká nám, že
to nemůže být zadarmo. Zaplatíme to svými daněmi nebo dalším zadlužováním státu. A co
je nejhorší - necháme se pak snadno ovládnout a zaprodáme tak i své duše. Co se nepodařilo
totalitnímu komunistickému režimu, to se pak podaří jeho dnešním dědicům v podobě
nejhrubšího materialistického ovládnutí naší společnosti. Budeme se mít chvíli úžasně, ale
budeme se chtít mít ještě lépe a skončíme tak, jak skončila již řada předcházejících civilizací: morálním úpadkem a fyzickým zánikem. Nedávná ekonomická krize, kterou jsme kupodivu ještě přestáli, měla svůj původ v krizi morální. Stejné je to i s dnešní krizí politickou.
Nezměníme-li se, dočkáme se nepříjemné změny a špatných konců.
Vážnost tohoto problému nelze znevažovat. Nesmíme se nechat ukolébat zdánlivým klidem, vlastní lhostejností a dostatkem všeho, po čem toužíme. Jednou z možností, jak tu krizi
překonat, jsou právě blížící se volby. Je na nás, abychom nenaletěli slibům populistů, kteří
ohromují nesplnitelnými sliby a využívají různé nevyřešené problémy k tomu, aby se dostali
k moci a ovládli pole. Nepodaří-li se nám tuto situaci zavčas změnit důsledným prosazováním práva a spravedlnosti, bude nám souzeno opět protrpět několik let útisku a totality.
Je to tedy teď na nás, abychom se vzepřeli proti zlu kolem sebe i v sobě a přispěli ve
volbách k obratu k lepšímu. Abychom se neunáhlili ve svém rozhodování, komu dát svůj
hlas. Abychom vybrali takové kandidáty, kteří staví na nesobeckých lidských vztazích, respektují přirozený řád a uznávají křesťanské hodnoty a rodinu jako základ života na celé
zemi a pro všechny generace.
Naděje trvá…
P. N.■
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Boží pohled
„Mé myšlenky nejsou myšlenky vaše, ani vaše chování není podobné mému – praví

Hospodin. O kolik totiž převyšují nebesa zemi, o to se liší mé chování od vašeho, mé smýšlení od smýšlení vašeho.“ (Iz 55,8-9)
Dám vám otázku: co má společného vrah se silně věřícím člověkem? Oba mají společné
to, že je Bůh miluje. Bůh miluje každého člověka bez rozdílu; i toho největšího hříšníka Bůh
miluje svou nekonečnou láskou...
Protože jsme Ježíšovi učedníci, měli bychom se od Mistra učit – učit se milovat tak, jak
miluje Bůh. Sám Ježíš Kristus říká: ,,Milujte své nepřátele" (Mt 5,44). Mluví dokonce
i o nepřátelích, které se máme snažit také milovat… Problém nastává v tom, jaký je náš
pohled na člověka (hříšníka) a pohled Boha na nás hříšné:
Pohled člověka
Pohled Boha

Na obrázcích je znázorněn člověk. To černé uvnitř je hřích.
Na prvním obrázku můžeme vidět, jak se my lidé často díváme na lidi: Když udělá někdo
něco špatného, pak máme sklon říct: ,,on je špatný", a tím odepsat celého člověka (jak znázorňuje čára, kterou je přeškrtnut celý člověk).
Na druhém obrázku vidíme pohled Boha na člověka: Bůh miluje celého člověka (srdíčko
se mi nepovedlo nakreslit o:-), ale nenávidí hřích, který je v člověku.
To je ten velký rozdíl pohledu člověka od pohledu Božího: často zapomínáme na to, jak některého člověka vidí Bůh a bereme zlé skutky daného člověka jako jeho součást. Bůh se takto
na nás lidi nedívá: Bůh prostě miluje celého člověka, ale nenávidí hřích, který je v něm.
Boží láska k člověku, i k tomu úplně nejhoršímu člověku, je pro nás dobrou zprávou.
Znamená to, že nás Bůh miluje takové, jací jsme, a i kdybychom padli jakkoli hluboko,
vždy je tu pro nás záchranný kruh Boží lásky a Božího milosrdenství…

Příklad a inspirace
Nad publikací Jana Larische Mons. ThDr. Josef Schinzel. Vydalo Biskupství ostravsko-opavské, Ostrava, 2018.
Studie ThLic. Jana Larische, Th.D. o vybraných osobnostech z řad církve jsou mimořádné. Nejprve tím, že jsou neobyčejné samy osobnosti, o nichž píše, a podruhé tím, že spisovatel Jan Larisch bere svou práci nadmíru vážně. Stačí se podívat na soupis literatury, který
je na konci knihy uveden, na prameny, z nichž čerpal, a na poznámkový aparát pod stránkami knihy. Není to autor, který by si práci čímkoli ulehčil, naopak, nemůže být uvedeno, kde
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ještě materiál hledal, s kolika lidmi mluvil, kolikrát navštívil pohraničí, kostely a farnosti, vědecké knihovny, aby si v nich nechal
donést uvedené noviny a časopisy. Nedá se přehlédnout ani jazyková zdatnost, neboť všechny vyšly v německém jazyce. V českém je
Jan Larisch skutečně doma. Kniha je psána pěknou češtinou, je přehledně členěná a čtivá, což se o každé vědecké publikaci říci nedá.
Moje dnešní poznámka je tedy zčásti o vzdělanosti a autorské
poctivosti. Druhý moment, který mě nadlouho zaměstnal, byla úvaha o odsunu Němců po druhé světové válce, který se zdá sub specie
pracovního nasazení německého biskupa Mons. ThDr. Josefa Schinzela a snah německých katolíků na českém území problematický.
Kdyby problematický nebyl, dopadlo by v Česku leccos jinak, například předchozí prezidentské volby.
Když člověk studii čte, musí se obdivovat neskutečně silné motivaci, velkým ambicím a pracovní agilitě Josefa Schinzela, muže z venkovské pohraniční rodiny (narodil se v Krasově u Krnova v r. 1869) předurčeného k vedení rodinné zemědělské
usedlosti. Houževnatost, bystrost a výtečné vzdělávací výsledky přesvědčily rodiče i učitele
o prospěšnosti Josefových studií. Škola, postupně maturita, bohoslovecká fakulta
a vysvěcení na kněze – to mu bylo třiadvacet let. Od té chvíle neustálý postup vzhůru, nová
studia, neúnavné vzdělávání v Česku i Vídni, nikoli přímá cesta, ale cesta k nezastavení.
Velkým mezníkem bylo jmenování čestným papežským komořím, tedy získání titulu monsignor (1912), a vrcholilo jmenováním děkanem Metropolitní kapituly v Olomouci v roce
jeho smrti (1944), čemuž předcházely stupně: nesídelní kanovník Metropolitní kapituly
(1913), sídelní kanovník (1915), pomocný biskup (1922), biskup (1923), arcijáhen Metropolitní kapituly, probošt a nakonec, jak je uvedeno, vrcholná funkce.
To, co je mezi tím, je nutné pomalu vnímat. Neskutečně mnoho práce v oblasti sekulární,
úspěšného i zmařeného usilování, mnoho přijatých závazků až po zastřešující– stal se prezidentem Svazu spolků německé katolické mládeže olomoucké arcidiecéze a prezidentem
Lidového spolku německých katolíků na Moravě a ve Slezsku.
Tomu všemu předcházel postupný pracovní vzestup spojený s každodenní činností
nejen pastorační a pedagogickou (byl profesorem náboženství a němčiny na odborných
školách), práce v politické straně (německá křesťanskosociální strana na severní Moravě a ve Slezsku), v dělnických spolcích (jelikož bezpečně ovládal i češtinu, udržoval
kontakty i s českými katolíky a dělníky), později přišly úkoly ve spojitosti s biskupskou
konsekrací, které jsou lapidárně shrnuty ve slovech posvěcovat, řídit a učit; výčet není
úplný (jmenujme jen uskutečnění širokého projektu nazvaného Katolická akce), ale důležitější než výčet je uvědomit si, že ani tak mnoho práce a úsilí nepřesvědčily mocné
tohoto světa (vládu první Československé republiky ani později Hitlera), aby naklonili
zrak a sluch pro dílo významných českých a německých angažovaných katolíků.
Z žádné strany nepřišlo uznání, popud k dalšímu rozvíjení činnosti, naopak, Hitler,
opřen o zfanatizované obyvatelstvo pohraničí, zakázal, rozprášil vybudované instituce,
nepovažoval katolíky za hodny své pozornosti, byť to byli Němci. Zarážející je, že ani
obyvatelstvem nepohnul příklad a prospěšnost katolických snah k masové podpoře.
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Přesto se v podstatě proti proudu uskutečnilo sjednocení katolické mládeže (První sjezd německé katolické mládeže olomoucké arcidiecéze r. 1927 na Cvilíně) a německých katolíků ve
výše uvedeném Lidovém spolku německých katolíků na Moravě a ve Slezsku. Podařilo se uspořádat Celostátní katolický sjezd v Praze (1935), kterého se zúčastnilo 350 000 katolíků všech
šesti národností žijících v Československu, z toho padesát tisíc Němců. Dlouhodobý byl zápas
o tisk. Už v první dekádě dvacátého století vznikl celorakouský spolek Piusverein a následně
jedenadvacet místních poboček. Josef Schinzel byl členem arcidiecézní rady Piusvereinu a také jeho zásluhou začal r. 1912 vycházet deník Neue mährisch-schlesische Presse.
Všechna tato práce však přišla nazmar světovou válkou, zásahem nacistů, nepřátelstvím
fašisty ovlivněných obyvatel Sudet a v závěru plošným vyhnáním Němců ze sedm set let
jimi obývaného prostoru. Toho se už biskup Josef Schinzel nedočkal. V posledních letech
trpěl srdečním neduhem, který se z počátku dařilo utlumit životosprávou, omezením pracovní činnosti a lázněmi, avšak choroba nakonec zvítězila a biskup, děkan Metropolitní kapituly v Olomouci, Josef Schinzel, zemřel jako pětasedmdesátiletý v červenci r. 1944.
Náš kostel je vyznamenán tím, že ho tento významný církevní hodnostář, shodou okolností, aniž byl k tomu původně určen, vysvětil. Když si přečteme list do publikace vložený,
kde je přiblížen akt svěcení, napadne každého, že není možné, aby člověk takové pracovní
zatížení bez úhony přežil. Svěcení začalo v osm ráno, ve tři čtvrtě pan světitel přijel, obřady
trvaly do půl dvanácté, poté sloužil mši svatou, o půl třetí uděloval svaté požehnání, od tří
do pěti vedl obřad biřmování, načež – bez zpěvu a zvonů – odjel.
Bude tomu příští rok 90 let. A sto padesát od jeho narození. Co s tím uděláme?
Lydie Romanská ■
P. S. Děkujeme, otče Jane, za podnětnou knížku. Také bych mohla na závěr přidat modlitbu,
přesně, jak jste to udělal v závěru publikace Vy. Takže moje oblíbené: Bože, prosím, posílej
k našemu panu faráři na pravidelnou obchůzku anděla Strážného a sesílej naň Ducha
svatého, on ho zase naplno zaměstná.

RODINĚ

Život ve víře

INSPIRACE PRO RODINY
Milí spolufarníci,
dětem opět nastaly školní povinnosti a nám rodičům přibyly starosti. No, je to radost.☺
Často přemýšlím, jak vést životem své děti – jak je vzdělávat, jak vychovávat… jedním ze
způsobů může být i dobrá četba. Nemám na mysli jen tu z běžné knihovny, (ačkoli ta má taky
svou hodnotu), ale vím, že velmi důležitou roli „ve zrání“ hraje i duchovní literatura pro
děti – a tady trochu tápu. Jistě, máme Biblické příběhy, Příběhy pro duši, nebo příběhy
o svatých, Popoupo od Zuzany Holasové, Poklady pod sněhem od Patricie St. John a další.
Ale musím říct, že najít dobrou knížku v této oblasti je tak trochu zázrak. Možná bychom si
ve Svinovníčku mohli zřídit malý literární koutek, ve kterém bychom si mohli vzájemně doporučit, která knížka (nejen pro děti) stojí za to přečíst…
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Já jsem teď narazila na knížečku „Klíče pro děti“, která je sice dílem evangelíků, ale
rozhodně má něco do sebe. Nabízí příběhy od různých zahraničních autorů s výstižnou duchovní myšlenkou v závěru. Myslím, že i pro nás mohou být tyto příběhy podnětné
k zamyšlení a diskuzím, které můžeme následně se svými dětmi vést. Předkládám Vám tři
příběhy „na ochutnávku“.
Lítostivý Lukáš
Lukáš seděl celý zakaboněný na zadním sedadle auta. Když se maminka zeptala, co se
stalo, jeho sestřička Lucka ochotně vysvětlila: „Je naštvanej, protože mu taťka nekoupil tu
indiánskou čelenku, co měli v suvenýrech.“
„Nevím, proč mi ji táta nedovolil koupit. Ani nebyla drahá. Nikdy si nic nesmím koupit,“
stěžoval si Lukáš.
Tatínek se podíval do zpětného zrcátka na syna. „Tak to asi budeš mít zakaboněný celý den.
Ty si v té špatné náladě libuješ a myslíš si, že tím každého otrávíš. To se ale mýlíš,“ řekl tatínek.
„Už jsme na dovolené čtyři dny a zatím jsem si mohl koupit jen jednu věc. A kromě toho
musím pořád sedět vzadu,“ pokračoval Lukáš.
Tatínek s maminkou na sebe spiklenecky mrkli. „A co mám říkat já,“ řekla maminka.
„Vůbec jsem se nevyspala, protože postel byla tvrdá, a vajíčka k snídani byla převařená
a studená. A mám…“
„Tak ty si, mámo, myslíš, že jsi na tom zle, ale co mám říkat já? Utratil jsem o moc víc, než
jsem plánoval, protože jsme dvakrát nemohli spát kvůli počasí pod stanem a zůstali jsme
v motelu.“
Děti nevěřícně zíraly na rodiče. To se nestávalo, že by si rodiče tak naříkali. Když se tatínek
s maminkou na ně podívali, nevydrželi to a začali se smát. „Podívejte se ven na ten krásný
výhled do kraje. Tak jsme se zabrali do toho litování, že jsme si nevšimli krásných věcí kolem nás.“
„Máš pravdu, tati,“ řekl Lukáš. „Budeme si teď povídat o věcech, za které můžeme děkovat.
Je lepší děkovat a chválit než naříkat.“
A co vy? Máte někdy období, že si jen stěžujete a litujete se? Takový postoj k životu
způsobí, že budete slepí k Božímu požehnání i potřebám lidí. Nebuďte sobci. Raději buďte
vděční. Než abyste se litovali, raději chvalte - a uvidíte, že budete šťastnější.
Kde to je?
„Mami, kde mám brusle?“ volal Honza z pokojíku. „Potřebuju je rychle. Kluci na mne
čekají před domem. Jejich tatínek nás vezme na stadión cestou do práce.“
„Tak se podívej do všech skříní. I na chodbě,“ odpověděla maminka.
„Jenže já spěchám. Pojď mi pomoct!“
„Hned tam budu, jen musím něco dodělat. Začni hledat sám.“
Když maminka přišla do pokojíčku, Honza seděl na gauči a prohlížel si kartičky s obrázky
hokejistů. „Už jsi našel ty brusle?“
„Ne. Čekám na tebe. Slíbila jsi, že mi pomůžeš.“
„Taky jsem tady. Kam ses díval?“ zeptala se maminka a nakoukla do šatní skříně v pokojíčku.
„Ještě nikam.“
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Maminka se podívala na spodní poličku. Za spacákem byly schovány brusle. Honza popadl
brusle a v mžiku byl ze dveří venku.
Neuplynula ani minuta a byl zase zpátky. „Co zase je?“ zeptala se maminka.
„Odjeli beze mne. Pěkní kamarádi!“
„Nebyla bych na ně tak přísná. Nechal jsi je dost dlouho čekat.“
„Není to moje vina, že jsem nemohl najít brusle.“
„Řekla bych, že to tvoje vina je. Brusle jsi nemohl najít, protože jsi nehledal. Chtěl sis užívat, ale nestaral ses. Stejně se stavějí někteří lidé k Písmu.“
„Co?“ vyhrkl Honza, kterého překvapil zvrat v hovoru.
„Plno lidí si stěžuje, že jim Bůh nepomáhá řešit problémy, ale sami si nenajdou čas, aby četli Boží slovo a modlili se. Nemohou poznat Boží vůli proto, že ji nehledají v Božím slovu.
Tam by ji našli.“
Honza se sebral a šel do pokoje pro Bibli. Uvědomil si, že by měl jít hledat odpovědi na své otázky.
Nebezpečí nákazy!
Lucka hodila knížky na druhý konec stolu, s povzdechem si sedla na pohovku a koukala
do prázdna. Maminka se po ní ohlédla a zeptala se, co se děje.
„Byl to hrozný den. Paní učitelka Novotná mě nemá ráda. Pořád do mě ryje. A Zuzana dostala to sólo, které jsem chtěla. A…“
„Co to je za naříkání? Co to litování sebe sama má znamenat?“ přerušila nářky maminka.
Lucka vyskočila jako na péru. „Já tušila, že mě nepochopíš. Nakonec nikdo mi nerozumí!“
řekla a vyběhla z kuchyně. Za pár minut bylo slyšet od děvčat hádku. Pak se otevřely dveře
a na prahu stála uplakaná Káťa. „Mami, ať mě Lucie nechá na pokoji. Než přišla domů, byla
tady pohoda!“
„Jasně. Jak jinak. Zase za to můžu já,“ odsekla za ní stojící Lucka.
„Holky, jestli toho nenecháte, tak…“ V tu chvíli maminku přerušil telefon.
„To byla teta. Mirka má hepatitidu – infekční zánět jater a je v nemocnici na infekčním,“
řekla, když se vrátila od telefonu.
„Můžeme se za ní jít podívat?“ zeptala se Lucka, protože Mirka byla její nejoblíbenější
sestřenice.
„To nepůjde. Je to hodně nakažlivá nemoc a mohou za ní jen rodiče. A to si musí na sebe
vzít ochranný plášť a roušku. Můžete se za ni modlit. Ale chci ti, Lucko, říct ještě jedno. Nakažlivé nejsou jen nemoci, ale i nálady. Když jsi dneska přišla ze školy domů, měla jsi špatnou náladu. A během pěti minut se ti podařilo přenést špatnou náladu na každého člena rodiny. Jestli se tvoje chování nezlepší, taky tě dám do izolace – zůstaneš sama u sebe v pokoji.
Co ty na to?“
Co na to měla Lucka říct? Jen pokrčila rameny. Věděla, že má maminka pravdu. „Pokusím
se změnit,“ řekla.
Maminka ji objala. „Pojďte, půjdeme se modlit za Mirku.“
A co Vy? Taky jste svou špatnou náladou nakazili celou rodinu? Nebo to dělá ve vaší
rodině někdo jiný? Co když zkusíte odrazit infekci úsměvem nebo milým slovem? Nedejte
se nakazit, ale braňte se. Nešiřte kolem sebe chmury, ale radost.
Zdroj: Klíče pro děti, soubor autorů, Biblos, 2000. V.R. ■
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Pro poučení i zasmání
Slova papeže Jana Pavla I.:
27. září 1978 nějakých třicet hodin před smrtí pronesl Jan Pavel I. katechezi o lásce.
Vzpomněl při ní svoji maminku, která jej naučila modlitbu, kterou v katechezi vyložil: Můj
Bože, miluji z celého srdce nade vše tebe, nekonečné dobro a naše věčné štěstí, a z lásky
k tobě miluji i svého bližního jako sebe samého a odpouštím těm, kteří mi ublížili. Pane, dej,
ať miluji stále více. Ve výkladu této modlitby pak dodal, že láska k Bohu je putováním.
A Bůh si přeje, aby toto putování bylo stále dokonalejší, aby se vyvíjelo a zdokonalovalo.
Nemáme milovat Boha jen trochu, ale tolik, kolik dokážeme, a nikdy se nezastavit na určitém stupni, nýbrž s jeho pomocí stále růst v lásce...zněla pravděpodobně poslední papežova slova na veřejnosti.
Zdroj: KATYD, Perspektivy č. 34,
NOSEK, Lukáš. Usměvavý papež Jan Pavel I.■
Citát: Každý musí platit za chyby, které dělá, ale kdo je udělal z lásky, dostane slevu.
P. Kosorin■
Vtipy:
On a ona šedesátiny, zároveň třicet let spolu.
Zjevuje se anděl: Posílá mne šéf, že jste fakt dobří, mám každému splnit jedno přání.- Cestu
kolem světa pro dva! Vydechne bez váhání manželka. Anděl luskne prsty – a už drží v ruce
dva dárkové poukazy all inklusive planeta Země. Manžel zamilovaně pohlédne na manželku: Já bych si přál mít manželku o třicet let mladší! Jasně! luskne prsty anděl. A manželovi
je v tu ránu – devadesát.
Zdroj: Zpravodaj Proglasu č. 59■

Pyramida (zeměpisná)
Mezinárodní poznávací značka evropského státu
zkratka státu USA,
španělské město,
město v Izraeli,
nejsevernější sídlo naší planety,
francouzské město.
Provincie Kanady (ALBERTA),
Řešení pyramidy: viz poslední strana

Leo Žídek ■
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PASTORAČNÍ PLÁN (září - říjen - listopad)
Náboženství pro dospělé se bude konat 1x/14 dní na faře v 18.15 v těchto termínech:
27. 9. 11. 10. 25. 10. 8. 11. 22. 11. 6. 12. 20. 12. (možnost změny termínu vyhrazena)
Příprava ke svátosti biřmování
V naší farnosti bude od 1. října zahájena příprava ke svátosti biřmování. Vyzýváme farníky
z řad dospívajících (nad 15 let) a dospělé, kteří ještě tuto svátost nepřijali, aby využili této
příležitosti. Přihlášky v sakristii.
Září
Pátek 28. září slavnost sv. Václava
mše sv. v 17. 30, v závěru bohoslužby budou přečtena jména kněží z našeho regionu,
kteří se stali oběťmi nacismu a komunismu. Toto čtení bude zakončeno prosebnou modlitbou litanií k českým světcům za budoucnost našeho národa;
Říjen
Každou neděli v měsíci říjnu bude
společná modlitba růžence, začátek v 9.25,
kázání pro děti v horní sakristii.
Úterý 16. října – slavnost sv. Hedviky, patronky ostravsko-opavské diecéze
mše sv. v 17.30, po mši sv. modlitba za naši obec u sochy sv. Hedviky (před kostelem)
Neděle 21. října – misijní neděle,
osoba misionáře bude upřesněna
Pondělí 29. října – církevní oslava 100. výročí vzniku Československa
mše sv. v 17.30, po mši sv. se pomodlíme litanie k českým světcům, zazpíváme českou
státní hymnu a svatováclavský chorál;
Listopad
Čtvrtek 1. listopadu Slavnost Všech svatých,
mše sv. v 17.30
Pátek 2. listopadu Památka věrných zemřelých „Dušičky“,
mše sv. v 7.00 a 17.30,
mše sv. v 17.30 bude obětována za zemřelé v období od XI/2016 do X/2017.
Neděle 4. listopadu
ekumenická pobožnost za zemřelé na hřbitově v 15.00.
Prodejní bazar knih:
Od pátku 10. listopadu do pátku 30. listopadu se uskuteční tradiční prodejní bazar knih
s náboženskou tématikou. Smysl tohoto prodejního bazaru spočívá v možnosti oživit četbu
náboženské literatury. Výtěžek z tohoto bazaru je věnován na Katolické biblické dílo.
Patrocinium farního kostela Krista Krále
Neděle 25. listopadu
mše sv. v 8.00 a 10.00, celebruje P. MiloslavŠmahlík, farář ve Veřovicích,
mši sv. v 10.00 hudebně doprovází schola z farnosti Veřovice,
zpívané nešpory a svátostné požehnání v 17.00.
Úterý 27. listopadu mše sv. v 17.30 za všechny zemřelé farníky
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Adventní doba:
Sobota 1. prosince
pletení adventních věnců – jídelna ZŠ Svinov od 14.00 (zajišťuje MO KDU-ČSL)
svinovský vánoční jarmark (od 10 h.), rozsvícení vánočního stromu (17.00)
– náměstí před kostelem Krista Krále (zajišťuje ÚMOb. Svinov - změna vyhrazena)
Neděle 2. prosince – 1. neděle adventní – žehnání adventních věnců

Výuka náboženství
Výuka náboženství bude probíhat:
ve středu 1. třída budova ZŠ Svinov na Rošického ul. ve 13.00,
2. + 3. třída učebna na faře v 14.30,
4. + 5. třída, skupina A učebna na faře v 15.30,
6. – 9. třída učebna v 16.30,
ve čtvrtek 4. +5. třída skupina B učebna na faře v 16.15.
V případě dotazů a nejasností kontaktujte duchovního správce.

Svátosti a svátostiny (²/2 června – ½ září)
Křty:
Laura Bednářová

křest 21. 7.

Svatby:
Yacine Smail a Zuzana, r. Beňušová
23. 6.
Lukáš Vlček a Jana, r. Urbancová
6. 7.
Ondřej Kozub a Gabriela, r. Sláviková 15. 9.
Pohřby:
Marie Březinová, r. Vaculová
Drahomíra Paličková, r. Neuwirthová
Jan Červeňák

† 19. 6.
† 13. 7.
† 12. 9.

Kostelní sbírky (září - listopad)
Sbírky na opravu kostel: 23. 9., 14. 10., 25. 11.
Sbírky v rámci celé diecéze:
na světové misie proběhne v neděli 21. 10.
na Katolické biblické dílo (18. 11.) – v naší farnosti proběhne formou prodejního bazaru
knih, viz pastorační plán
Řešení pyramidy: L, LA, TAL, ELAT, ALERT, ALBERT, ALBERTA
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