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Otče Miloslave… 

odkud pocházíte a jaká byla Vaše  cesta 

ke kněžství? 

Narodil jsem se v roce 1970 v Čeladné.   

Vyrůstal jsem v katolické rodině 

v Havířově. Po absolvování místní základní 

školy jsem se vyučil frézařem a své vzdělá-

vání jsem v témže oboru dovršil maturitou. 

O kněžství jsem uvažoval od dětství. 

V letech 1992 – 1997 jsem absolvoval Cyri-

lometodějskou teologickou fakultu 

v Olomouci a v červnu 1998 jsem byl      

vysvěcen na kněze.  

 

Kde všude jste působil jako kněz? 

Jako novokněz jsem nastoupil do farnosti 

Třinec, kde jsem ve funkci farního vikáře 

působil dva roky. Následně jsem byl otcem 

biskupem poslán jako samostatný duchovní 

správce do farnosti Vítkov a excurrendo far-

nosti Klokočov a Nové Těchanovice. K to-

mu náležela i Čermná ve Slezsku. Zde jsem 

prožil šest let. Od roku 2006 působím ve 

farnosti Veřovice a excurrendo ve farnosti 

Ženklava.  

 

Prosím, představte nám Vaši farnost 

ve Veřovicích a v Ženklavě. 

V obci Veřovice je farní kostel zasvěcen 

Panně Marii Nanebevzaté. V této obci je 

celkem dost katolických rodin a tudíž i hod-

ně dětí. Ještě nedávno existovala ve farnosti 

malá scholka, nyní už je to hudebně velmi 

vyzrálé hudební těleso – schola. Její část se 

vám v neděli při slavnostní bohoslužbě po 

stránce hudební představila.  

Farnost Ženklava – což je sousední farnost 

– je už pohraniční farnost v Sudetech. Po-

chází z ní náš generální vikář pomocný bis-

kup Mons. Martin David. Do roku 1945 to 

byla německá obec. Tuto farnost tvoří něko-

lik křesťanských rodin, které se snaží o ak-

tivní křesťanský život. Vždy o slavnosti Bo-

s P. Miloslavem Šmahlíkem 

žího narození (25. 12.) po mši sv. realizují 

vánoční pásmo o narození Pána Ježíše.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak se Vaše farnost připravuje na kněž-

ské svěcení a primici jáhna Lukáše? 

Jáhen Lukáš bude – dá-li Pán Bůh – novo  

knězem pocházejícím z této farnosti po více 

než 80 letech. Už proběhly první pracovní 

porady, při kterých se rozdělovaly základní 

úkoly ohledně průběhu primice. Ta se bude 

konat v neděli 7. července 2019 ve 14.00.  

 

Jaký je Váš oblíbený světec? 

Jako chlapec jsem četl životopis dnes už 

svatého pátera Pia z Pietrelciny. Tato četba 

zanechala ve mně velmi silnou stopu. Takže 

sv. páter Pio. 
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Co je pro Vás jako kněze v prožívání 

kněžství nejdůležitější? 

Slavení mše svaté.  

 

Chtěl byste něco vzkázat našim čtenářům? 

Abyste měli srdce otevřené pro Boží slovo, 

které vás dovede do jeho náruče 

v doprovodu s matkou Marií. 

Zlatá rybka – přání:  

Přeji všem, ať si vytvoříte zdravý náhled na 

život … ať už politický či osobní.  

 

Děkujeme za rozhovor  

redakce Svinovníčku 
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PODĚKOVÁNÍ 

Žije mezi námi a je součástí svinovské farnosti. Jmenuje se pan Leo Žídek. 

Jeho velkou lidskou hodnotu si člověk mohl uvědomit v pondělí 

19. listopadu.  

Toho dne se konal v budově magistrátu našeho města vzpomínkový 

akt, který připomněl dny bojů za svobodu a demokracii v naší zemi. 

Slavnostní setkání proběhlo ve vstupní hale u pamětní desky určené 

obětem zla a násilí totalitních režimů. Celou slavnost doprovázel svým 

slovem pan Žídek, místopředseda Konfederace politických vězňů Čes-

ké republiky. (- v onen podvečer ad pobočka Ostrava) 

Pan Žídek si zval postupně k mikrofonu některé přítomné představitele města a zástupce 

jednotlivých stran. Kladení kytek k pamětní desce bylo projevem úcty k obětem totality – i 

mladí skauti byli této akce účastni. Pro tento den si čas udělal i europoslanec pan Ing. Toše-

novský, který zmínil začátky svého působení na ostravské radnici, ale i zásluhy pana Žídka 

– již od roku 1993 je tento akt každým rokem v režii pana Žídka. (Jistě má velkou zásluhu 

na všech činnostech i manželka pana Žídka, kterou on sám v jednom ze svých slovních 

vstupů zmiňoval). Mezi pozvanými hosty nechyběli zástupci církví, za nás, kromě jiných, 

pan biskup Lobkowicz, který po svém proslovu všem přítomným udělil požehnání. Mluvená 

slova byla vystřídána hudbou. Vhodné písně pro tento podvečer zazněly v podání ostravské-

ho souboru Chorus pod vedením paní Mgr. Rašíkové. 

Pane Leo Žídku, děkujeme Vám, že nezapomínáte a připomínáte.                             S. P. ■ 

 

 

 

 

Dopis od naší adoptované holčičky Hany Midjanko z Ukrajiny 

Nedávno na návštěvě Zakarpatské Ukrajiny pracovníci Diecézní charity ostravsko-

opavské, kteří adopce zařizují, Aniččině rodině od nás předali finanční dárek. Anička nám 

v ukrajinsky psaném dopise velice děkuje za peníze a za to, že na ni nezapomínáme. Ukon-

čila 7. třídu, teď je v osmé. Její nejmladší bratříček je ve 4. třídě. 

Starší bratr Vasil dokončil školu a už pracuje. Čekají návštěvu sestry Marusje s dětmi. Její 
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muž Vasja odjel za prací do Česka. Jejich babička nás moc pozdravuje. Je dost nemocná, bo-

lí ji nohy. Anička s maminkou a bratříčkem ji navštěvují a pomáhají. Ale bydlí ve vesnici, 

která je dost daleko od té jejich.  

Anička hodně pomáhá mamince, podojí krávu, pomáhá v jejich malém hospodářství. Píše, 

že letos narostlo hodně hub, mají je nasušené. Ale zase nebylo dobré počasí na to, aby mohli 

nasušit seno. Anička stále doufá, že někdy za nimi zase přijedeme na návštěvu.  

Všechny nás moc pozdravuje a těší se na shledání. 

 

Vzpomínka na SHF 2018 

Dne 19. září se uskutečnil v našem kostele, v rámci jubilejního 15. ročníku mezinárodního 

hudebního festivalu - Svatováclavského hudebního festivalu (SHF) – koncert 

souboru      Ensemble Inégal, jehož dirigentem byl a je pan Adam Viktora. 

Pod jeho taktovkou zaznělo v úvodu koncertu dílo Antonia Vivaldiho, poté 

již pak hlavní dílo koncertu – Psalmi Vespertini III od Jana Dismase Zelenky 

(1679-1745). Společným jmenovatelem obou skladatelů tohoto večera byly 

žalmy večerních chval modlitby breviáře. 

V úvodu programu se k tomuto píše: „… Jan Dismas Zelenka, český hudeb-

ník působící u drážďanského dvora, složil tři cykly celkem 33 žalmů a Magni-

ficat  určených pro nešpory. Každý z těchto cyklů zahajuje zhudebněný žalm Dixit Dominus, 

na nějž posléze navazuje jedna či více žalmových sekvencí tak, že jsou pokryty téměř všech-

ny nešpory v průběhu liturgického roku. (Zelenka nezhudebnil pouze žalmy pro první, tj. so-

botní nešpory čtyř adventních nedělí, a první devítníkové neděle a pro středeční nešpory pa-

šijového týdne…).“ Je pozoruhodné a jedinečné, že poslední díl cyklu žalmů Psalmi Vesper-

tini III měl v našem chrámu premiéru. (V minulých ročnících SHF zazněly první dvě části 

cyklu, minulý rok 10. 9. 2017 zazněla v našem kostele druhá část uvedeného díla, viz Svi-

novníček 3/2017) 

V další části natisknutého programu se můžeme dočíst tyto zajímavé informace: „…

Zelenka svých 33 nešporních skladeb, označil je jako nešporní žalmy pro celý rok, koncipo-

val ve třech cyklech a zkomponoval je pro drážďanský katolický dvůr, konkrétně pro králov-

skou kapli zasvěcenou Nejsvětější Trojici. Impulsem se měl stát jeho návrat z poutě do chrá-

mu Panny Marie Bolestné v Krupce v severních Čechách 12. září 1725.“ 

Již zmiňovaný pan dirigent Viktora ukázal, že soubor Ensembel Inégal  je souborem špič-

kové světové úrovně. To předvedli nejen jednotliví sólisté, ale i ostatní členové souboru, 

kteří svým hlasovým projevem podtrhli profesionalitu tohoto hudebního tělesa. Pan dirigent, 

který je kromě jiného také varhaníkem, má letité zkušenosti s vedením souborů. Kromě uve-

deného souboru je také uměleckým vedoucím souboru Pražští barokní sólisté. Díky hudební 

vášni pana dirigenta, který objevil dílo vynikajícího barokního skladatele Zelenky a který 

jeho hudbu předává posluchačům po celé Evropě a dál, jsme i my mohli zakusit tuto malou 

hudební „ochutnávku“. 

Slovy se nedá hudba přenést na papír. Kdo onoho zářijového podvečera do našeho sva-

tostánku přišel, slyšel líbivou barokní duchovní hudbu, která byla protknuta vírou v Pána 

Boha. 
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A že je koncert v kostele zážitek, bylo znát při pohledu do téměř zaplněných lavic. 

Poděkování patří našemu duchovnímu správci otci Janovi, že umožnil uvedení koncertu 

i přesto, že se v tomto období uskutečňovaly stavební práce uvnitř kostela. 
 

Texas na faře 
     Ve čtvrtek 27. září se v rámci hodin náboženství pro do-

spělé sešla na naší faře víc jak desítka farníků. 

Zde se s námi náš nový pan jáhen Lukáš podělil o své zážit-

ky, které nabyl o prázdninách během své pětitýdenní ná-

vštěvy Texasu. Do Texasu, druhého největšího státu USA, přijel i se svými dalšími dvěma 

spolubratry na pozvání kněze, otce Stevena. Ten již několik let umožňuje vybraným jáhnům 

poznat tuto část Ameriky, neboť on sám má české kořeny. 

Pan jáhen Lukáš nám poutavě vyprávěl o zvycích a lidech, kteří tam žijí. Dozvěděli jsme 

se, že mnozí z těchto lidí jsou potomky přistěhovalců, kteří v sobě stále nosí hrdost češství, 

jež se předává dalším generacím. Některé názvy měst a příjmení jsou toho důkazem. Dále 

pan jáhen vyzdvihoval pohostinnost a srdečnost tamních obyvatel, kterou je možno pocítit 

při každé návštěvě. Hostitelé si neobyčejně váží svých hostů a dávají jim to patřičně najevo. 

Prezentace pobytu v Texasu a vyprávění pana jáhna bylo zpestřeno ukázkou dovezených 

předmětů, např. šátků, pohlednic, kšiltovek, kamínků apod. I místní noviny se o návštěvě 

pana jáhna zmiňovaly. Možná nejcennější je pro pana jáhna Lukáše kalich s paténou, který 

byly darem jednoho, již zesnulého, tamního mecenáše. 

Poutavé vyprávění bylo velmi zajímavé a autentické. Pan jáhen se ukázal jako člověk se 

smyslem pro vtip a humor. 

Pane jáhne Lukáši, děkujeme Vám. Přejeme Vám, ať se Vám v naší farnosti líbí.  

S. P. ■ 
 

 

Věže 

Šestnáct čtrnáct. Jedu, je to strašně fádní, knížku z vědecké knihovny tisknu ke svému 

béžovému sáčku, tašku jsem si nevzala. Stojíme u kostela, je z červených cihel, krásně 

k němu ladí žluté listy javorů. Poletují, leží, visí. Zakláním se, splývám s oknem autobusu, 

abych dohlédla na věž. Působí ve městě nepatřičně, k čemu je? Důstojná, samozřejmá, pev-

ná, a zdá se zbytečná. Oslovuje mě nadhledem, přesahem nad městskou ulicí, kterou jedeme. 

O přesazích nad člověkem se tolik mluví, tolik ho hledáme. Přesahem je v téhle chvíli věž.  

Uvažuji jako její projektant, jako architekti nesmírně důležitých zbytečností, budu je napo-

dobovat (tak na počátku vznikala poezie, učí Aristoteles), jsou to básníci.   
Tolik záznam z mého rukopisu Psát (o) poezii z 9. 11. 2018 

 

Přesah. Ve městě tehdy před sv. Martinem, ve chvíli, kdy neteční lidé čekali na autobus, 

měli své starosti, dívali se pod nohy spíš než vzhůru, nic nevybočovalo z všednosti; věž kos-

tela, majestátní, sebejistou, která člověka vysoko přesahuje, nikdo nevnímal, a proč by také, 

byla v tom městském provozu a kolotoči nadbytečná.  

Jak je módní slovo přesah! Co nás přesahuje, co je nad námi, co je vyšší… neumíme po-

zvednout oči k věži, natož ještě výš… Zapomínáme, ztrácíme se té nanejvýš laskavé bytosti, 

Zamyšlení  
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vševědoucí a všudypřítomné, která nás přesahuje ve všem, a přesto má pochopení pro náš 

pozemský život. O Vánocích se každoročně rodí jako nemluvňátko, dojímá nás, přesto ani 

tehdy nenacházíme v sobě dost pokory, jsme ochotni narazit si červenou čepičku a čekat 

dárky, a ne ledajaké! Přeháníme to, pak už to není o lásce, spíš o pýše, o touze vytáhnout se, 

předstihnout jiné.  

Jsme ovečky církve, katolíci, máme svůj kostel, svého pastýře. Máme své jistoty. Nemusí-

me hledat, co nás přesahuje, tuhle prázdnou slámu nemlátíme. O slámě víme především to, 

že byla matrací v Ježíškově kolébce. Ale tu vymlácenou, módní řeč o tom, že nás „něco“ 

přesahuje, tu můžeme klidně podestlat ovcím. Víme dobře, co nás přesahuje, na to jsoucno, 

na tu milující bytost spoléháme; alespoň o Vánocích jí chceme být blíž, silněji prožít její lás-

ku, zasloužit si ji, jejím prostřednictvím potěšit druhé, nejen svou rodinu, ale i bližní potřeb-

né a přehlížené. A zastavíme se, budeme méně neteční k přesahům našeho života, 

k dobrému slovu, k hudbě a třeba k věžím, z kterých k nám promlouvají zvony. Vánoční 

zvony. Slyšíte? 

Lydie Romanská ■ 

 

Svátost smíření 

„Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“ (Mt 5,48) 

Z tohoto citátu mi běhá mráz po zádech dvojím způsobem. Jak to 

myslím? Poprvé, když si uvědomím, jak mi Bůh důvěřuje. Jsem 

(jako každý křesťan) jeho milované dítě, a Bůh jako správný Otec 

chce, aby jeho dítě dospělo, bylo úspěšné, aby se mu dařilo. Bůh tou-

ží, aby jeho děti byly dokonalé. A tady mi běhá mráz po zádech po-

druhé: jak to naplnit? Jak bych mohl být dokonalý jako Bůh? V čem 

by se tato dokonalost měla projevit; co je její podstatou? 

„Bůh je láska“, píše sv. Jan. Bůh chce, abys byl dokonalý v lásce, 

protože jedině tak budeš šťastný. A Bůh touží po Tvém štěstí více, než Ty sám… Jak ale růst 

v lásce, jak se stávat stále více šťastnějším? Je důležité si uvědomit, že na této cestě nejsme 

sami. Bůh není „bachař“, který čeká tam někde na konci tunelu, aby nás soudil.  Bůh je 

s námi a touží být naším společníkem po celý život. Růst v lásce, naše štěstí, věčný život, 

není jen naše akce, ale především Boží činnost. My toužíme po věčném životě v radosti, 

v lásce, v naplněnosti, ale Bůh touží po našem štěstí více, než my sami… 

Bůh je naším společníkem na cestě životem. On je naším Přítelem, jak v tom dobrém, tak 

ve chvílích, kdy se nám absolutně nedaří. Je s námi také, když padáme. Právě Bůh je tím, 

kdo nás touží zvednout, abychom mohli jít dále. A právě téma tohoto povstání je tématem, 

o němž bych chtěl něco napsat. 

Zpověď… dnes se používá přesnější název „svátost smíření“. O co tam jde? Možná začnu 

s tím, o co tam nejde. Zpověď není jen rozhovor s knězem. Při zpovědi se setkávám se sa-

motným Ježíšem, který je mým osobním trenérem, který mě chce zbavit zátěže a vybavit mě 

novou silou k závodu. Zpověď taky není připomínáním hříchů Bohu. Bůh velmi dobře ví 

o našich podrazech (není starým sklerotikem, sedícím na mráčku), ale ve svátosti smíření 

není tím, který chce odsoudit nás, nýbrž chce odsoudit hřích, který nás zraňuje. 

Bůh je ve svátosti smíření Lékařem, který chce odříznout nádor, jenž nás ohrožuje. Mož-

ná, že o něm nevíme, možná že nás nebolí, ale Lékař ví, že je nejlepší jej vyříznout hned na 



  

 

začátku, aby se nerozrostl. Tento lékařský zákrok (svátost smíření) má tři hlavní body: sou-

hlas se zákrokem (lítost), který předpokládá přijetí faktu, že jsme nemocní a potřebujeme 

pomoc, dále samotný zákrok (vyznání hříchů) a následné doléčení, kterým je pokání. 

Jak často je tento zákrok potřebný? To je individuální… Církev ale po mnohasetletých 

zkušenostech dospěla k tomu, že nejlepší strategií je přijmout svátost smíření jedenkrát za 

měsíc. Někteří svatí měsíční zpověď velmi doporučovali – známým je např. Don Bosco, 

který k tomu vedl svěřené chlapce. Možná se nám zdá, že jedenkrát za měsíc je příliš často. 

Nesmíme ale zapomenout, že při svátosti smíření se nejen odpouští hříchy, nejenže jsou na-

še křestní šaty vyprány v čistírně, ale také jsme posíleni a zcela nově ozdobeni; ze zpovědi 

vycházíme nejen čistí, ale také krásnější. Náš pomyslný účet není vyrovnán z mínusu na nu-

lu, ale naopak jsme neskutečně obohaceni. Myšlenka, že ve svátosti smíření Bůh nejen od-

pouští hříchy, ale také nás ozdobuje, nás může vést k přesvědčení, že častější „zpověď“ má 

smysl. No řekněte, dámy, kdybyste dostali neomezenou poukázku do salónu krásy, nena-

vštěvovali byste jej často? ☺ 

Svátost smíření je jedinečným setkáním s Bohem, který je do nás extrémně zamilován. 

Touží nám odpustit naše podrazy dřív, než my sami zpozorujeme, že potřebujeme odpuštění. 

Navíc Bůh nejen touží od nás oddělit hřích, ale také nás ozdobit  a naplnit novou silou. Bůh 

má pro nás stále otevřenou náruč a zve nás k objetí. Velmi striktně odděluje hřích (který ne-

návidí) od hříšníka (jehož miluje). Není bachařem či policistou, který si značí naše hříchy a 

u zpovědi nás patřičně pokutuje, ale je naším Přítelem, jehož láska je silnější než jakýkoli 

náš hřích, ať už je jakkoli veliký, anebo ať se opakuje jakkoliv často. 

Jh. Lukáš ■ 

 

Zamyšlení. Jaké? Přece vánoční 

 Marnost nad marnost, všechno je marnost. A všechno pomíjí, jak čteme v Písmu. 

A mnohé se také neustále opakuje. Každý den vychází a zapadá slunce (i nad mraky). Kaž-

dou vteřinu umírají a rodí se lidé. Platí to i o Vánocích. Ty se také každý rok opakují. Může-

me i je považovat za marnost? 

 K Vánocům se vážou i mnohé vzpomínky. Někdy bolestné, ale většinou radostné. Pro-

to se na svátky těší hlavně děti. Takřka všichni lidé si navzájem přejí vše dobré, krásné, ra-

dostné a požehnané. O svátcích jsou lidé k sobě většinou laskavější a štědřejší. Mnozí se 

snaží zůstat takovými i do dalších Vánoc. Kéž je takových víc a kéž se jim to podaří! Připo-

jíme se k nim? 

 Jestliže se o Vánocích opakuje spousta přání, zvyklostí a tradic, může nás napadnout, 

zda by se nedalo objevit ještě něco nového a doposud nevyřčeného? Něco, co by přesahova-

lo hranice našeho já, promlouvalo od srdce k srdcím a co by nás potěšilo? 

 Například naděje, že po trpělivém čekání a často i po dlouholetém a neustálém opako-

vání našich přání se jednou všechno splní a my se nepřestaneme divit a radovat. To už snad 

budeme u věčných jesliček, z nichž bude vycházet nebeská zář. A my budeme zpívat jásavé 

Gloria in excelsis Deo. 

 A to už není marnost! To jsou Vánoce na věky! 

               P. N.■ 

Milí spolufarníci, 
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nastala doba adventu. Jan Křtitel nás vybízí, abychom připravili cestu Páně a vyrovnali 

mu stezky. Jak to ale udělat? Jak připravit své srdce na Jeho příchod? 

Bůh do nás vložil srdce laskavé a vlídné… na nás je, abychom je nyní, v době adventu, zno-

vu oprášili a očistili, abychom byli opět takoví, jakými nás Bůh zamýšlel mít.  

K tomu je ale nejprve zapotřebí jedna věc: abychom se nechali milovat. Abychom přijímali 

lásku našeho velkorysého nebeského Otce a nechali jí nasáknout svá srdce, protože jedině 

pak můžeme lásku rozdávat dále. 

Pán Ježíš nás také vybízí, abychom se od něj učili: „Učte se ode mne, neboť jsem tichý 

a pokorného srdce.“ (Mt 11,29) 

Pravá láska je tichá a pokorná…, přičemž tichost není pasivita, ale odevzdanost, největší 

aktivita srdce postavená proti zlu. Tiché srdce odpovídá hloubkou Božího slitování… A po-

kora, to není ušlápnutost. Být pokorný znamená přijmout od Boha to, co nabízí. A přijmout 

pravdu. Pro svět tato vlastnost není atraktivní, protože svět miluje iluze a je mu jedno, kde 

se nachází skutečná pravda. Ale jen skutečná pravda osvobozuje. 

Ježíši tichý, srdce pokorného, přetvoř srdce naše  podle srdce svého. 

Tichost a pokora jsou dary Ducha svatého. Prosme o ně!  

Možná právě tyto dvě vlastnosti: tichost a pokora, pro nás mohou být nejlepšími spojenci 

v době, kdy na nás všude venku útočí hlasité reklamy, shon, zmatek a předvánoční stres 

konzumní společnosti. Nenechme se těmito prázdnými a únavnými jevy pohltit, ale pro-

žijme Vánoce v pravé radosti, pokoji a lásce, která vychází z toho nejhlubšího zdroje… 

(Text inspirován přednáškou Vojtěcha Kodeta,  

viz www.vojtěchkodet.cz  Vlídné a laskavé srdce) 

 

Milosrdenství chci, a ne oběť (adventní zamyšlení) 

Na začátku října (31.neděle v mezidobí), jsme měli možnost v kostele slyšet tuto větu 

z evangelia: „… on je jediný a není jiného kromě něho a milovat ho celým srdcem, celým 

rozumem a celou silou a milovat bližního jako sám sebe je víc než všechny oběti a dary." 

V době adventní jsme take vyzýváni k postům a dobročinnosti, protože – jak se asi všichni 

shodneme - jsou to úžitečné nástroje při formování srdce. Ovšem v Markově evangeliu v 

kap.12 slyšíme tuhle radikální věc, že daleko větší váhu mají skutky lásky. 

Nevím, jak jste na tom vy s posty, ale já – ač léty vytrénovaná přísnou výchovou (od bon-

bónů v dětství, přes páteční půst od masa až po celodenní půst velkopáteční…) mám s tímto 

krapet problém. Není to samozřejmě nic příjemného, když se celá rodina cpe oříškovými 

oplatkami a vám se vkrade do hlavy myšlenka: “Ale, no tak, mohla by sis tohle pro Pána 

Ježíše odříct…,” a vy si to teda odřeknete (a pak máte pocit, jací nejste borci...) Ale Pán 

Ježíš nám nabízí mnohem vzácnější cestu - cestu milosrdenství.  

Řekla jsem si, že to vyzkouším - místo odřeknutí si něčeho  zkusím udělat skutek lásky.  

RODINĚ 9
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Zní to strašlivě jednoduše, ale věřte nebo ne, skutečnost je jiná. Je totiž daleko snazší si 

odříct čokoládu, než udělat něco dobrého pro někoho, koho “vážně nemusíte.” (V tom tkví 

skutečný duchovní posilovač srdečního svalu. ☺ 

Pro mě to tedy bylo dost náročné a stálo mě to mnohem větší míru přemáhání než u postu. 

Ale mělo to velký smysl, protože onen skutek lásky prosvětlil den nejen mně, ale hlavně i 

těm, kterých se týkal. A musím říct, že takový pocit naplnění a vděčnosti jsem dlouho 

nezažila… 

Tímto nechci snižovat význam postu, ale kam se hrabou posty na skutky lásky.   

Vyzkoušejte - a uvidíte sami. I kdyby to měl být jen jeden obyčejný konkrétní projev lásky – 

třeba že srdečně a pořádně obejmete každé své dítě (nebo člena rodiny). Potom zažijete, že 

zázraky se v životě s Bohem opravdu dějí… 

V. R.■ 

 

Adventní píseň  

připisovaná německému mystikovi a dominikánskému knězi Janu Taulerovi (1300-1361), 

žáku Mistra Eckharta. Přeložil Karel Dvořák, Na hlubinu, č.10, 1936. 

 

1. Už k břehu loď se blíží,   2. Po tichém moři 

už k spáse člověka     a cíl své plavby zná  

sesílá svého Syna     nám nese štědré dary 

Bůh, láska odvěká.     Vládkyně vznešená 

 

3. Maria, rajská růže,     4. K nám tiše loďka pluje 

ty schráno radosti,     a nese blahou zvěst, 

Královno nad hvězdami,    nad kormidlem bdí láska, 

nás z hříchu vyprosti.    Duch svatý stěžněm jest. 
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Zažít něco jedinečného… (svědectví) 

Minulý rok v létě jsme si s manželem dali menší úkol: 

Na kousek papíru napsat pět věcí, které bychom chtěli. Každý 

sám za sebe. Já jsem si mezi své napsala ,,zažít něco jedineč-

ného“. Pak jsem na tento úkol a seznam zapomněla. Přišel 

podzim a s tehdejším jáhnem Janem Jurečkou jsme uvažovali, 

co budeme probírat s dětmi na dětských kázáních. Já si vzpo-

mněla na jednu farnost, kde každý den adventu mluvili o něja-

ké postavičce z Betléma. Tak jsem začala psát taky takový se-

znam. A pak mi Pán dal do srdce touhu napsat příběhy k těm 

postavám. A tak jsem po večerech, když naše děti usnuly, zača-

la psát. Vždycky jsem se těšila na čas psaní. Bylo to pro mě 

něco nového, co jsem do té doby nezažila. Vždy před psaním 

jsem se pomodlila o sílu a inspiraci k Pánu přes pannu Marii.   

Po napsání prvních příběhů jsem začala hledat ilustrátora. Tady mě Pán trochu popostrčil 

ústy mé kamarádky, která mi připomněla malířské nadání dvou našich společných kamará-

dek. Jednu z nich jsem oslovila a ta byla nadšená. Začaly jsme spolupracovat. Já jí popsala 

mé představy a ona je zrealizovala. Taky jsem oslovila otce Jana, ať mi mé příběhy překont-

roluje, jestli je vše teologicky OK. Pak mi pomohla ještě jedna kamarádka, která zkontrolo-

vala pravopis. Celý tenhle proces trval asi deset měsíců a mohla jsem začít oslovovat vyda-

vatelství. Věřila jsem, že když Pán bude chtít, někdo se mé práce ujme. Některá vydavatel-

ství mi neodpověděla doteď. Všichni redaktoři, kteří odepsali, neměli zájem. Z každé nega-

tivní odpovědi mi bylo smutno, ale v mém nitru byla stále naděje a důvěra v Boha. Poslední, 

které jsem oslovila, bylo malé rodinné křesťanské vydavatelství s názvem ZAEX. Má kama-

rádka přes něj vydala své dvě knížky s básničkami pro děti, jinak bych o něm asi nevěděla. 

Možná po týdnu mi přišla od nich kladná odpověď. Byla jsem velmi nadšená. Pán se o vše 

postaral. Dokonce se šéfredaktorka postarala o to, aby má práce vyšla ještě tento rok. Kdo ví 

něco o procesu dotáhnutí knížky od napsaní po její vytisknutí, je mu známo, že tenhle pro-

ces trvá rok. U mé knížky trval dva měsíce!  

Když Pán chce, umí takové zázraky! A k tomu ještě plní i naše přání. A od nás očekává 

pouze, abychom mu důvěřovali a dělali vše, co je v našich silách.  

Proto nás všechny povzbuzuji, ať děláme cokoliv – malé i velké věci, dělejme je 

s důvěrou v Pána a volejme Jej do každého našeho díla. 

Mirka Blahová ■ 

(autorka knížky Adventné príbehy (nielen) pre deti) 
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Harfa ve sněhu (Jan Skácel) 

Před několika dny jsem skládal dopis pro Ježíška. Snad to bylo pro dědu Mráze, nevím, 

chlapečkovi to bylo jedno. 

Dopis měl ryze obchodní charakter. Objednal jsem (až do domu) housličky a bubínek, 

autobus, kašpárka a také oponu. Jako protihodnotu jsem nabízel jménem svého klienta čisté 

uši, to, že bude po celý rok hodný, a to je dlouhá doba, a že bude pít každý večer rybí tuk. 

Sepsal jsem ten dopis a vzpomněl jsem si na všechna svá vánoční přání, co jsem jich kdy 

měl – a bylo mi smutno. 

Žil jsem tenkrát na světě asi tři roky a k Vánocům jsem si přál harfu. Zajímavé na tom 

přání bylo, že jsem nechtěl harfu proto, abych na ni drnkal a prozpěvoval při ní jako král 

David, ale aby ta harfa spinkala. Slýchával jsem tenkrát jednu koledu a v té koledě se zpí-

valo: „Labuti má i loutno má, slavíčku můj, dřímej, má harfo líbezná, synáčku můj.“ 

Místo harfy jsem dostal boty. Vlastně jen botičky. Potom mně bylo také jednou šest let, 

padal sníh a já jsem toužil po zlaté hasičské přilbě. Dostal jsem rukávník. V osmi letech se 

z dítěte stává muž a já jsem zoufale potřeboval kulomet. Jako desetiletému mně nadělili 

pod stromeček místo sebraných spisů Karla Maye pohádky Karla Jaromíra Erbena. Mám je 

dodnes. Ponejprv jsem je přečetl, když jsem se vrátil z vojenské služby. Ve dvanácti jsem si 

žádal nejkrásnější ženu na světě. Věděl jsem, kde bydlí. Oni to nevěděli a nadělili mně pru-

hované pyžamo. 

Od té doby se změnilo všechno, i stromy, oblaka a kosi. Zmoudřel jsem, nebo snad 

zhloupl, začínal jsem si přávat věci skromnější a celkem jsem nebýval zklamán. Mám kdesi 

ve stolku cigaretové pouzdro, mám tucet kravat, jedny dlouhé spodky, které jsem neměl ni-

kdy na sobě, dokonce i jednu levou koženou rukavici. Avšak od osudných Vánoc, kdy moje 

sny začaly být tak rozumné, že začaly být uskutečňovány, ztratily pro mě Vánoce kouzlo. 

Proto, když jsem nedávno skládal chlapečkovi obchodní vánoční dopis, vyrostl v mé duši 

stesk rovný jako cypřiš. 

Harfu si přeju, nadělte mi letos pod stromeček harfu. Nejlépe zlatou, struny mohou být  

stříbrné. Dlužíte mi harfu. Takovou, co by spala.  

Nejen pro velké                Z vánočního katydu 2017■ 

 

 

O přátelství: 

Přítel je ten, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád.  (Elbert Hubbard) 

Televize není nepřítel. Televize se dá vypnout.  (Jan Werich) 

Nikdy nevysvětlujte. Přátelé to nepotřebují a nepřátelé vám stejně neuvěří.  (L. da Vinci) 
 

Pro zasmání: 

Mark Twain řekl: „Bůh stvořil člověka, protože ho opice zklamaly. Pak už na jakékoli další 

experimenty rezignoval.“ ☺ 
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Pyramida 

  Písmeno abecedy  

  Španělský člen 

  Polsky „cíl“ 

  Část rozpočítadla 

  Zelenina 

  Pořad  

  Tropický strom 

Řešení pyramidy: viz. poslední strana          Leo Žídek ■ 

OPRAVY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurování křížové cesty a rekonstrukce presbytáře 

Restaurování křížové cesty  

Cenový rozpočet firmy Bittner ze Staříče: 252 000 Kč. 

Příspěvek Moravsko-slezského kraje (odbor kultury): 160 000 Kč, z vlastních zdrojů: 

92 000 Kč. Práce jsou ukončeny. Faktura zaplacena dne 29. listopadu 2018. Soubor obrazů 

je uložen v depozitáři firmy Bittner ve Staříči. Jakmile bude provedena příprava místa pro 

zavěšení, budou obrazy přivezeny a zavěšeny. Nejpozději se tak stane do začátku postní do-

by, tj. 6. března 2019. 

Presbytář 

Přípravné práce, hrubá stavba, pokládka dlažby: 423 423 Kč. Nákup kamene a jeho zpraco-

vání: Celková částka 582 717 Kč, zaplacená záloha 300 000 Kč, zbývá doplatit v roce 2019 

po dokončení prací 282 717 Kč. 

Je rozpracováno:  

- osvětlení presbytáře a křížové cesty včetně nových rozvodů kostela: 130 000 Kč, 

- nový obětní stůl a ambon: 200 000 Kč. 

V přípravné fázi: 

- výmalba celého kostela: 120 000 Kč (v případě nutnosti stavby lešení + Kč), 

- mozaika 10 českých světců na vítězném oblouku: 688 211 Kč (je možno si zakoupit 

„jednotlivého světce“, cena jedné postavy je cca 65 000 Kč), 

- restaurování Boží hrobu: 169 400 Kč (počítá se s finanční podporou MSK). 

Celkově potřebujeme na dofinancování rozpracovaných projektů v příštím roce 612 717 

Kč. Možnosti získání finančních prostředků: sbírky v kostele, dary, půjčka od farníků, popř. 

půjčka od biskupství. U provedení projektů v přípravné fázi záleží na konkrétní situaci, zda 

se nám podaří peníze získat z naznačených zdrojů. Za jakoukoliv finanční podporu všem 

upřímné Pán Bůh zaplať. Ať úprava našeho kostela slouží k větší Boží cti a chvále.  

P. Jan ■  
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PASTORAČNÍ PLÁN (prosinec 2018 + leden - březen 2019) 

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 na faře), 

17.00 zpívané adventní nešpory (v kostele) 

Ve středu 5. + 12. + 19. prosince bude mše sv. začínat v 6.50 

Sobota 8. prosince slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie 

 mše sv. 7.30 za + P. Pavla Jiříka 

Neděle 9. prosince 2. neděle adventní, v závěru velké mše sv. přijde sv. Mikuláš 

Pátek – sobota 14. – 15. prosince adventní nocování dětí na faře (zajišťuje jh. Lukáš) 

Pondělí 17. prosince příprava kostela na vánoční svátky 

 v 15.00 stavění betléma a vánočních stromků, následně úklid kostela 

Neděle 16. 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 (z. 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 

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

Leden  

Tříkrálová sbírka 2019.  

Podobně jako v předcházejících letech proběhne i letos na počátku roku 2019 (od 1. do 

13. ledna) Tříkrálová sbírka. Koledování zahájíme v sobotu 5. ledna 2019 mší sv. v 8.00. 

Po mši sv. bude pro přítomné na faře snídaně, předání pokladniček a kolem deváté hodiny 

začne koledování. Prosím farníky o vytvoření kolednických skupinek a nahlášení vedoucí-

ho skupinky na faře. 

Sobota 19. ledna 2018 od 19.00 lidový ples Restaurace u Slunce ve Svinově (zajišťuje MO KDU-ČSL) 
 

Únor 

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

Neděle 3. února, po mši sv. bude udělováno svatoblažejské požehnání 

Pátek 15. února mše sv. v 17,30 s udělováním svátosti nemocných 
 

Březen 

Postní období 2019 

Středa 6. 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 
 

 

PASTORACE 14
Pastorační plán 



  

 

 
Koncerty duchovní hudby v adventním a vánočním období 2018 – 2019 

Středa 12. prosince 18,00 předvánoční koncert ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov a ZUŠ Dobroslava 

Lidmily Ostrava-Svinov 

Středa 26. prosince 17.00 Svatoštěpánský koncert  Akademického pěveckého sboru VŠB-TU Ostrava 

Kromě výše zmíněných koncertů budou hudebně doprovázeny mše sv.: 

Sobota 24. prosince při mši sv. ve 24,00 bude provedena 

Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby Hej mistře 

Neděle 6. ledna mši sv. v 10,00 hudebně doprovodí 

pedagogové ZUŠ Heleny Salichové z Ostravy-Polanky a jejich hosté 

 

 

 
 

Náboženství pro dospělé v 18.15 farní sál:   

čtvrtek 6. 12.  20.12.  17. 1.  31. 1.  14. 2.  28. 2. 14. 3.  28. 3. 
 

Příprava k přijetí svátosti biřmování v 18.15 farní sál: 

čtvrtek: 13. 12.  10. 1.  24. 1.  7. 2.  21. 2.  7. 3.  21. 3. 
 

Křty: 

František Aleš Hampel  křest  27. 10. 

Valentin Jan Červeňák křest    3. 11. 
 

Svatby:  

v uvedeném období neproběhla žádná svatba 
 

Pohřby: 

Michal Bandy      † 16.  9. 

Ján Kroščen      † 15.  9. 

Danuše Mrázková, r. Prčáková  † 22. 10 

Daniel Přebinda    † 26. 10. 

Robert Černín     †   2. 11. 

Květuše Fojtíková, Mihulová  † 14. 11. 

Bartoloměj Červeňák    † 22. 11. 

 

 

 

Sbírky v rámci ostravsko-opavské diecéze: 

Tříkrálová sbírka  neděle  13. 1. 

Svatopetrský haléř  neděle  24. 2. 

Sbírky ve farnosti: 

na opravy  neděle 6. 1.  10. 2.  10. 3. 

na Aničku Midjanko  neděle 16. 12. 
 

 

Svátosti a svátostiny (říjen - listopad ) 

Kostelní sbírky (prosinec 2018 - březen 2019) 

PASTORACE 15 
Koncerty 
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Předvánoční příležitost ke svátosti smíření 

 

Čtvrtek 20. 12.  16.00 – 17.25 

Pátek    21. 12.  16.00 – 17.25 

Neděle  23. 12.    7.30 – 11.00 

 
Vánoční pořad bohoslužeb 

 

Pondělí 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 

 

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

mše sv. v 8.00 a 10.00 

 

Středa 26. 12. svátek sv. Štěpána  

mše sv. v 8.00 

 

Neděle 30. 12. svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 

mše sv. v 8.00 a 10.00 s obnovou manželských slibů 

 

Pondělí 31. ledna sv. Silvestra – poslední den roku 2018 

mše sv.  15.00 na poděkování za uplynulý rok 2018 

 

Úterý 1. ledna 2019 slavnost Matky Boží Panny Marie (Nový rok 2019) 
mše sv. v 8.00 a 10.00 

 

Neděle 6. ledna slavnost Zjevení Páně – svátek Tří králů 

mše sv. v 8.00 a 10.00 (svěcení vody, křídy a kadidla) 

 

Neděle 13. 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 2018, 

budou zpívat pedagogové ZUŠ Heleny Salichov a j.h. 

PASTORACE 16 
Program pro vánoční svátky 


