Číslo 1/2019

3. 3. 2019

Na slovíčko s paní Mirkou Blahovou
O VNITŘNÍM POKOJI

NOVÉNA ZA PRÁCI

OBSAH

2

NA SLOVÍČKO ...................................................................................3
LISTÁRNA ...........................................................................................4
Články ................................................................................................4
Vánoce – Narodil se Kristus Pán ....................................................4
Na slovíčko s papežem Františkem ................................................5
O vnitřním pokoji............................................................................7
Postně-velikonoční zamyšlení .......................................................10
Modlitba pro postní dobu .............................................................10
Předvelikonoční fejeton ................................................................10
Milosrdenství ............................................................................... 11
RODINĚ ..............................................................................................12
Život ve víře .....................................................................................12
Citáty ................................................................................................13
Zábava ..............................................................................................13
Pyramida .......................................................................................13
PASTORACE .....................................................................................14
Pastorační plán ................................................................................14
Koncerty ...........................................................................................15
Svátosti a svátostiny ........................................................................15
Kostelní sbírky .................................................................................15
Program pro velikonoční svátky ....................................................16
Předvelikonoční příležitost ke svátosti smíření ............................16
Velikonoční pořad bohoslužeb......................................................16

NA SLOVÍČKO

34

s paní Mirkou Blahovou
Prosím, řekněte nám něco o sobě.
Pocházím z Trenčína, kde jsem prožila
většinu svého života. Pracovala jsem ve farnosti Svaté Rodiny Trenčín – Jih jako vedoucí scholičky a animátorka pro přípravu
biřmovanců ve farnosti.
Vystudovala jsem Střední odbornou školu
oděvní v Trenčíně a Pedagogickou fakultu
Trnavské univerzity v Trnavě obor učitelství
prvního stupně základní školy. Pak jsem pět
let učila na základní škole v Trenčíně.
Jak jste se dostala do Svinova?
Do Svinova jsem se dostala v roce 2013
díky manželovi, který zde – v Ostravě –
bydlel již několik let. Měli jsme svatbu
v Trenčíně v roce 2013 a hned po svatbě
jsem se za ním do Ostravy přestěhovala.
Byla to velká změna?
Jak se to vezme. Mezi Českem a Slovenskem není – dle mého názoru – až tak velký
rozdíl. Ale určitě mi chybělo to, co jsem
musela v Trenčíně zanechat, tedy opustit, tj.
rodina, přátelé a křesťanské společenství.
Co myslíte tím křesťanské společenství?
Byli to moji přátelé, se kterými jsme tvořili společenství, celkem cca deset lidí. Pravidelně jsme se setkávali, modlili, vzájemně
jsme se ve víře vyučovali a svědčili jsme o
tom, co dělá Bůh v našich životech. Sloužili
jsme ve farnosti i mimo farnost.
Sloužili, to znamená, pomáhali tam, kde
jsme byli povolaní. Např. jsme připravovali
duchovní obnovy pro biřmovance.
Jak jste se zapojila do života ve svinovské farnosti?
Hned po svém příchodu jsem panu faráři
nabídla své služby: pomoc při katechezi dětí. Postupně se ukázala možnost zapojit se
do katechezí dětí při nedělních kázáních
v sakristii našeho kostela. Původně měla

spolupráce začít již s jáhnem Davidem
v postní době 2016, ale díky předčasnému
narození naší dcery Aničky se spolupráce
oddálila až na dobu adventní 2016, kdy už
byl ve farnosti nový jáhen Michal Slanina.
Od té doby spolupracuji se všemi jáhny,
společně chystáme témata promluv pro děti.
Jáhen si chystá
promluvu,
já
chystám
pomůcky a aktivity. Výjimkou je
jáhen
Lukáš,
který si všechno
chystá
sám.
A v případě, že
nemůže sám kázání vést, tak
pro mne vše
připraví.
Zvu
tímto všechny
děti, aby se
postních kázání
v sakristii našeho kostela zúčastňovaly.
Kromě katechezí dětí se angažujete ve
fungování svinovské scholičky. Jak
k tomu došlo?
Na začátku školního roku 2018/19 mne
oslovila paní Lenka Šindelková, zda bychom se společnými silami pokusily vytvořit pro malé děti scholičku. Nabídku jsem
nadšeně přijala, pozvaly jsme ještě další
maminky s dětmi, domluvily jsme se
s o. Janem a začaly jsme se pravidelně scházet, vždy 1x/14 dní v pátek v 16.15 na faře.
Zde cvičíme s dětmi jednu novou písničku
na nedělní bohoslužbu a po nácviku vyrábíme kreativní dílka, např. sněhové koule,
které visí na nástěnce v našem kostele. Lenka má na starosti hudební stránku, já připra-
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vuji tyto výtvarné aktivity.
Pro mne jsou tyto kreativní aktivity velmi
důležité. Sama při nich de facto relaxuji.
Mimo jiné pro mne bylo takovou relaxací i
napsání knížky Adventné príbehy (nielen)
pre deti. Tu jsem avizovala ve Svinovníčku
č. 4/2018. Vydalo ji slovenské nakladatelství
Zaex v nákladu 1500 kusů a publikace se
prodává zatím na Slovensku. Nyní se připravuje vydání ve španělštině. Ráda bych
publikaci vydala i v češtině a hledám pro ni
vhodné nakladatelství.
Co na to všechno říká Váš manžel?

Zdeněk – tak se můj manžel jmenuje – mi
svým realistickým pohledem nedával moc
velkou naději na úspěšnou publikaci mé
knihy. Nyní se ale spolu se mnou těší
z tohoto mého úspěchu. K dnešnímu dni je
prodáno 400 kusů publikace.
Jsem moc ráda, že spolu se Zdeňkem sdílíme svou víru a snažíme se v ní vychovat naše dvě děti: Tadeáše (4) a Aničku (3). Domácí radosti i starosti prožíváme – myslím
si – jako všichni mladí manželé. Děti jsou
většinou zlatíčka, ale někdy si postaví hlavu.
Vaše vize do budoucna?
Začínám si pomalu hledat práci. Má dcera
Anička v březnu nastoupí do svinovské
školky. Ráda bych se vrátila do školy, ale
vyučovat na nižším stupni v české škole pro
mne jako rodilou Slovenku nebude
z hlediska používání spisovné češtiny asi
možné. V každém případě chci pracovat
s dětmi.
Co byste popřála našim čtenářům?
Přeji nám všem, aby naše srdce vždy hořelo pro Pána Ježíše. A pokud nás někam povolává – k nějaké službě, například ve farnosti, abychom se nebáli vykročit a tuto
službu konat.
Děkujeme za rozhovor
redakce Svinovníčku ■
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Články

Vánoce 2018 – Narodil se Kristus Pán
… jako by to bylo včera…
I loni, ve vánočním oktávu 2018, se v našem kostele konal Svatoštěpánský koncert Akademického pěveckého sboru VŠB-TU pod vedením sbormistra pana Mgr. Adama Sedlického.
Hudební sborové těleso se onoho podvečera skládalo z počtu dvaceti mladých zpěváků
a zpěvaček, z toho pět mužů.
Ve své první, hlavní a delší části, sbor zazpíval známé i méně známé skladby, a i skladby
duchovní (např. Kyrie eleison, Ave Maria, Otče náš). Druhou část koncertu tvořil průřez ko-
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led a vánočních písní. Poslední část koncertu, kdy si mnozí z přítomných koledy již pobrukovali, byla završena „top“ vánoční písní, kterou již zpívali všichni přítomní vestoje.
Bylo zbytečné chtít a znát dopředu program koncertu, neboť nás celým koncertem provázela pohotová a pohodová slečna moderátorka, která měla ke každé písni vyčerpávající výklad.☺
Osazenstvo plného kostela tvořili známí, přátelé a bývalí členové sboru, kteří si jednu
skladbu společně se stávajícími členy zazpívali. I někteří svinovští farníci a obyvatelé naší
obce koncert navštívili a nebyli ani vteřinu z výkonů zpěváků zklamáni.
Dokonalé provedení a bezchybný výběr skladeb pro tento sváteční den podtrhl smysl slavení Vánoc a oslovil všechny přítomné. Hlavně v první části vystoupení bylo slyšet „to ticho“ ze strany posluchačů.
Dirigent Akademického pěveckého sboru VŠB-TU, pan Mgr. Adam Sedlický, měl také
velkou zásluhu na spokojenosti nás, kteří jsme koncert navštívili – přes hodinu svého maximálního soustředění zpěváky hudebně vedl a dirigoval. Potlesk, který zněl po každé skladbě, byl zaslouženou odměnou pro něj a pro ryze čisté hlasy členů sboru.
Jistě i náš svatostánek přispěl ke slavnostní atmosféře onoho podvečera – sváteční výzdoba stromků, květin, krásný betlém, Ježíšek na hlavním oltáři, čerstvě vymalovaný prostor
u hlavního oltáře - to vše upoutalo všechny, kteří vstoupili do kostela.
Pro svinovské farníky = jasné a známé. Pro náhodné návštěvníky = okouzlující.
Bohu díky!
P.S. Poděkování patří také našemu duchovnímu správci, otci Janovi, který je vstřícný
a podporuje tyto akce svým souhlasem.
CV pana Mgr. Adama Sedlického: …absolvent hry na klavír a dirigování na Konzervatoři
v Žilině, v roce 2016 ukončil magisterské studium na VŠ múzických umění v Bratislavě, nyní
je doktorandským studentem dirigování na Akademii umění v Bánské Bystrici. Mimo jinéod roku 2015 je dirigentem Akademického pěveckého sboru VŠB-TU Ostrava…
Další informace ve vyhledávači google - zdroj této krátké informace o p. Mgr. Sedlickém.
S. P.■

Na slovíčko s papežem Františkem o svatosti
Už jste si taky někdy položili otázku, co znamená být svatý? Jaká byla vaše odpověď?
Možná jsme si vzpomněli na kostelní sochy mužů a žen v dlouhých šatech, s pohledem
upřeným do nejasného bodu, a s tajemným gestem, které vytvářejí svou rukou. Možná se
ptáme: mohu být svatý? A mohu při tom zůstat normální?
Odpovědět nechám někoho mnohem povolanějšího – a protože nejsem troškař, nechám
odpovědět přímo papeže Františka.
Dobrý den! Otče Františku, co znamená být svatý?
O tom, co je to svatost, mohou existovat různé teorie, oplývající vysvětleními a distinkcemi. Tyto reflexe mohou být užitečné, ale nic nemůže být poučnější než vrátit se k Ježíšovým
slovům a dobrat se jeho způsobu předávání pravdy. Ježíš vysvětlil ve vší jednoduchosti, co
znamená být svatými, když nám zanechal blahoslavenství (Mt 5,2-12; Lk 6,20-23). Ta jsou
křesťanovým průkazem totožnosti. Ptá-li se tedy někdo z nás, jak se stát dobrým křesťanem,
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odpověď je jednoduchá: je zapotřebí, aby každý svým způsobem konal to, co říká Ježíš
v promluvě o blahoslavenstvích. V nich se rýsuje tvář Mistra, jíž jsme povoláni dát zazářit
v každodennosti svého života.1
Je tedy možné, abych se stal svatým také já?
Rád bych připomněl povolání ke svatosti dané Pánem každému z nás, také tobě: „Buďte
svatí, neboť já jsem svatý“ (Lv 11,44; 1 Petr 1,16). Druhý vatikánský koncil na to položil
mocný důraz: „Všechny věřící křesťany, vybavené v každém povolání a stavu tolika a tak
velikými prostředky spásy, volá Pán – každého jeho vlastní cestou – k dokonalé svatosti, jako je dokonalý sám Otec“ (Lumen gentium, 11).2
Je možné říct, že když budu co nejvíce kopírovat svaté, stanu se svatým i já? Přiznám se, že se mi život svatých (a jejich příklad) zdá nedostižný... Jakou cestou Bůh
vede lidi ke svatosti?
„Každého jeho vlastní cestou,“ říká koncil. Není tedy třeba klesat na mysli při pohledu na
vzory svatosti, které se jeví nedostižné. Existují svědectví, která jsou užitečná, povzbuzují
nás a motivují, ale nikoli proto, abychom je kopírovali, což by nás dokonce mohlo vzdalovat
od té jediné a specifické cesty, kterou Pán vyhradil nám. Záleží na tom, aby každý věřící
rozpoznal svoji vlastní cestu a dal vzejít tomu nejlepšímu ze sebe, co do něho zcela osobně
vložil Bůh (srov. 1 Kor 12,7), a nevyčerpával se ve snaze napodobovat něco, co není zamýšleno pro něho. Všichni jsme povoláni být svědky, ale „existuje mnoho existenciálních forem
svědectví“ (Hans Urs von Balthasar, Teologie e santita, Communio VI/87, 489).3
Jak by se měla svatost projevovat ve všedních dnech, jak bych ji měl žít?
Tato svatost, k níž tě volá Pán, roste malými skutky. Například: nějaká paní jde nakupovat
na trh, potká sousedku, začnou si povídat a padne nějaká kritika. Paní si však řekne: »Ne,
nebudu o nikom mluvit špatně.« Toto je krok směrem ke svatosti. Potom se doma svého syna zeptá na jeho plány, a přestože je unavena, sedne si k němu a trpělivě a citlivě mu naslouchá. To je další oběť, která posvěcuje. Potom zakusí nějakou úzkost, ale připomene si lásku
Panny Marie, vezme růženec a s vírou se modlí. To je další krok ke svatosti. Potom vyjde na
ulici, potká chudáka, zastaví se a citlivě s ním rozmlouvá. Také toto je krok vpřed. 4
Když Vás tak poslouchám, zdá se mi, jako by tím hlavním bodem svatosti byla služba bližním. Jakou roli má v křesťanském životě např. modlitba, bohoslužba, nebo třeba dodržování určitých etických norem?
Mohli bychom si myslet, že oslavujeme Boha jen bohoslužbou a modlitbou anebo jen dodržováním některých etických norem – je pravda, že primát náleží vztahu k Bohu – a zapomínáme, že kritérium hodnocení našeho života je především to, co jsme učinili druhým.
Modlitba je cenná, pokud živí každodenní prokazování lásky. Naše bohoslužba je milá Bohu, když mu přinášíme předsevzetí velkodušného života a dovolujeme, aby se Boží dar, který v ní přijímáme, projevil v odevzdanosti bratřím.5
Na začátku jste řekl, že svatost souvisí s osmerem blahoslavenství. Dá se odvodit nějaká hlavní zásada křesťanského jednání - něco, co mi napoví, jak udělat další krok
ke svatosti?
Ve 25. kapitole Matoušova evangelia (verše 31-46) se Ježíš vrací k jednomu z blahoslavenství, ve kterém prohlašuje blahoslavenými milosrdné. Hledáme-li svatost, která je milá Bohu,
najdeme právě v tomto textu pravidlo jednání, na jehož základě budeme souzeni: „Měl jsem
hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se
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mně, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně“ (Mt 25,35-36).6
To vše, co bylo řečeno, zní velmi vážně. Může
být život, který je cestou ke svatosti, radostný?
Když se podívám na některé světce, zdají se mi
poněkud smutní, možná melancholičtí. Co si
o tom myslíte?
Co bylo doposud řečeno, nevede k závěru, že
světcův duch je plachý, smutný, zatrpklý a melancholický, anebo má málo energie. Svatý je schopen
žít radostně a se smyslem pro humor. Neztrácí realismus, osvěcuje druhé pozitivním duchem a je plný naděje. Být křesťany přináší „radost, jakou dává Duch svatý“ (Řím 4,17),
protože „milování lásky nutně přináší radost. Kdo totiž miluje, je sjednocen s milovaným
[...] Lásku proto následuje radost.“ (Summa theologiae, I-II, q.70, a.3). Přijali jsme krásu Jeho Slova „v mnohém soužení, s radostí Ducha svatého“ (1 Sol 1,6). Dovolíme-li Pánu, aby
nás vyprostil z našeho krunýře a změnil náš život, pak budeme moci realizovat to, oč žádal
svatý Pavel: „Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se!“ (Flp 4,4).7
Otče Františku, děkuji za Vaše povzbudivá slova, a přeji Vám hodně Božího požehnání do Vaší služby a Vaší osobní cesty ke svatosti.
(Odkazy: Gaudete et exultate 1čl. 63; 2čl. 10; 3čl. 11; 4čl. 16; 5čl. 104; 6čl. 95; 7čl. 122.)
Reklamní sdělení:
Přejete-li si přečíst více o tom, co je to svatost a jak ji žít v dnešním světě, doporučuji
skvělou a čtivou exhortaci papeže Františka “Gaudete et exultate”.
Jh. Lukáš ■

O vnitřním pokoji
POKOJ je nejdůležitějším předpokladem pro Boží působení. Bez vnitřního pokoje jsme
jako začerněné sklo, které pohlcuje veškeré sluneční paprsky; pokud ale máme vnitřní pokoj, pak jsme jako krásné průhledné sklo, skrz které prochází sluneční světlo a dopadá na
další lidi, kteří se mohou zase dívat na oblohu právě skrze toto sklo. Nemohu přinést druhým pokoj, když jej sám nemám. Nemohu dát druhému to, co sám nemám: Pokud má někdo
chuť na čokoládu a já ji u sebe nemám, pak mu ji nemůžu dát.
Každá myšlenka, situace,věc, která mi chce vzít vnitřní pokoj, je příležitostí. Příležitostí
k čemu? K Boží oslavě… A co mám já z toho, že bude Bůh oslavován? Pokud je oslavován
Bůh, pak se vezu i já (těžím z toho i já). Příklad: Když osoba, která mě miluje (partner/
partnerka), má nějakou oslavu, tak potom mi na této oslavě věnuje zvláštní pozornost a dává
mi to nejlepší místo. Bůh nás nekonečně miluje, a tak nám dává to nejlepší…
Každá myšlenka, situace, věc, která mi chce vzít vnitřní pokoj, je ale také rizikem. Každá
taková věc je „LUPIČ“. Představme si třeba nějakou napínavou scénu z filmu nebo počítačovou hru, ve které hlídáme dům s pokladem, ke kterému se blíží různí lupiči, kteří chtějí
poklad ukrást. Podobně je to v duchovním životě. Náš vnitřní pokoj je tím pokladem, který
musíme hlídat, aby skrze něj mohl působit Bůh v našem životě.Jak postupovat při setkání
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s lupičem, co dělat, když vidím, že mi něco chce ukrást vnitřní klid?:
1. Okamžitě lupiče nahlas a popros o řešení
 Co nejrychleji lupiče nahlásit Bohu. Je jasné, že čím je lupič dál od našeho domu, tím
menší je riziko odcizení vnitřního pokoje. Je to logické:
když vidím, že mě jde někdo vykrást, tak na nic nečekám a volám policii.
 Poprosit Boha o řešení... A Bůh to řešení vždycky má!
 Modlitba by pak měla provázet celý další postup…
2. Použij věci ze svého zbrojního arzenálu
 Je možné, že je v mých silách tento problém vyřešit. Např. pokud je lupič silný jenom
proto, že se projevuje moje únava, že jsem totálně nevyspaný, pak není nic lehčího, než si
vyhradit čas na spánek. Nebo pokud mám špatnou náladu, mohu si dát čokošku, nebo si
jakkoli jinak udělat radost.
 PS: Pokud Tvé prostředky nestačí, nebo pokud žádné momentálně nemáš, nepanikař,
a v klidu pokračuj dalším bodem.
3. Požádej o prostředky z Božího zbrojního arzenálu
 Bůh má vždy řešení. I když já jej právě nevidím.
 Pokud žádám o Boží řešení, pak mě často ani nemusí hned napadnout způsob řešení. Řeší
to přece Pán – svými prostředky, ze svého arzenálu, který já neznám.
 Je možné (a velmi pravděpodobné), že Boží řešení počítá i s mými silami (Pán lupiče zneškodní, a já jej dorazím svou stříkací pistolkou).
 Je to společná akce dvou parťáků. Domluva je jasná – máme jasně rozdané úkoly:

Já budu dělat hlásiče – až uvidím lupiče, nahlásím jej Pánu

Pán se o to postará – Pán mi dá zbraně, které můžeme použít.
 PS: Pokud se Ti zdá, že se nic neděje, pak to nemusí být špatně. To, že teď momentálně
parťáka a jeho pomoc nevidíš, neznamená, že za 5 sekund nepřijede třeba s tankem…
Nepanikař, a pokračuj na další krok. Bůh to začne řešit s tím, že Tě později do akce zapojí…
4. Důvěřuj…
 Hrajete přece v týmu. Ne, na lupiče opravdu nikdy nejsi sám, sama. To, že parťáka nevidíš, neznamená, že nepřipravuje půdu pro nové řešení akce, nebo že by Ti už teď ve svém
zbrojním arzenálu nechystal novou dodávku zbraní.
 Nejsi sám, sama! To je podstatná informace.
 Tvůj parťák je neskutečně dobrý a 100% spolehlivý. Už spoustu lidí má s ním zkušenost,
a o jejich zkušenosti si můžeš přečíst, nebo jim prostě zavolat (čtení o životech svatých &
modlitba k svatým). Boha jako parťáka doporučuje deset z deseti svatých.
 Problém: Co když nemám na skladě základní vybavení jménem „Důvěra“? Co když už mi
lupič odstřihl dráty zabezpečovacího systému „Důvěra“?? Nepanikař, a začni oslabený
systém posilovat… Jak?:

Modlitbou: Oznam poškození systému „Důvěra“ Pánu. Toto je nezbytný předpoklad pro obnovu systému.

Čti Písmo: Jsou v něm přístupová hesla k obnovení systému. Je dobré si účinná
hesla psát, nebo jinak značit. V případě potřeby je pak máš rychle po ruce. Inspirace: Já si třeba v Bibli podtrhávám. Každá barvička něco znamená, a právě
podle barev hledám pak to, co zrovna potřebuji. Když potřebuji slyšet o tom,
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jak mě má Bůh rád nebo že kašle na moje hříchy, hledám červenou. Když slábne moje víra a důvěra, hledám modrou. Zelená je zajímavost, žlutou hledám,
když potřebuji slyšet něco strašně pozitivního a potřebuji více radosti. Hnědá je
hecování k něčemu navíc. Černá je dobrá, když mi rostou růžky, a já potřebuji
trošku setnout… ☺

Sdílej se se spoluhráči: Je možné se sdílet. Už samotné sdílení často odradí lupiče. Někdy mohou spoluhráči poskytnout radu, nebo se společně spojit v žádosti
o nové vybavení pro Tvůj arzenál (spojit se v modlitbě). Každopádně sdílení pomáhá. Pozor: Nezapomeň nejprve na sdílení se svým parťákem v modlitbě! Doporučení: Je dobré mít nějakého duchovního vůdce, kterému můžu povědět
o těch nejhorších lupičích. Je prostě dobré mít osobního trenéra ☺

Čti rady úspěšných hráčů a jejich zkušenosti v boji: Životopisy svatých
a rady svatých jsou dobré manuály, jak postupovat dál.

Využij podpory hráčů, kteří už vyhráli: Svatí, v čele s Pannou Marií, rádi pomohou. V této hře je výhoda, že když hráč projde všechny levely, tak jeho účet
není blokován, ale může své gamecoiny přeposílat jiným hráčům.

Rozjeď antivirový program: Já mám např. dobrou zkušenost s antivirovým
programem „Novéna odevzdanosti“ nebo „Novéna Panně Marii rozvazující uzly“.

Dbej na zachování základních funkcí: Nenech si rozdrbat úplně všechno.
Proto dostatečně spi, dobře jez, DODRŽUJ PITNÝ REŽIM a pečuj o své tělo
také pohybem.

Restartuj systém: Tímto restartem jsou tlačítka „Chvála“ a „Dík“. Chval Pána
za to, jaký je, a děkuj třeba i za maličkosti. Jsou taky dobré zkušenosti
s hromadnou obnovou, kdy chválí více lidí…
Tyto rady nejsou jen pro obnovu a posilu základního systému „Důvěra“. Je dobré se jimi
předzásobit, a ještě lepší je pravidelně je přijímat…
Důležité tedy je:






Chránit svůj vnitřní pokoj, který chtějí lupiči ukrást, protože právě v pokojném
srdci přebývá a působí Bůh, a je to zkratka ke svatosti.
Postupovat podle výše zmíněných kroků – ještě jednou si je připomeneme
(aneb boj proti lupiči v kostce):
1. Nahlásit lupiče, a poprosit o řešení
2. Použít věci ze svého arzenálu
3. Požádat o prostředky z Božího arzenálu
4. Důvěřovat
Taky je důležité pamatovat na to, že nejsem sám, ale mám parťáka, na kterého
se mohu vždy spolehnout.
Nejsem v tom sám – mám kopu spoluhráčů, včetně těch, kteří už to zvládli
a rádi mi “helpnou”.

Je jasné, že v oblasti vnitřního pokoje nebudu vyhrávat hned. Je potřeba se v tom
cvičit. I těm nejzkušenějším hráčům často trvalo několik let, než začali vyhrá-
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vat… Nebudu možná vyhrávat hned, ale mohu hned začít hrát, mohu hned začít
bojovat.
Poslední upozornění:
Nevyhraješ sám. Princip této hry je podobný karetní hře „Bang!“: Já jsem pomocník šerifa. Pomocník šerifa nemůže vyhrát sám, bez šerifa. Ale jakmile se
bude snažit o vítězství šerifa, pak vyhraje i pomocník šerifa. Hraješ pro Šerifa,
ale vyhraješ s ním…
Jh. Lukáš ■

Postně-velikonoční zamyšlení
Modlitba pro postní dobu
Bože, náš Otče, dej, abychom v této postní době vstoupili na cestu pravého obrácení
a abychom zbraněmi pokání bojovali proti duchu zla. Učiň, abychom skutky lásky zvítězili
nad svými špatnostmi a obnoveni došli ke slavení vzkříšení tvého Syna. Dopřej nám, abychom osvobozeni od hříchů žili s Kristem ve svatosti a spravedlnosti. Amen.

Předvelikonoční fejeton
Na faře se narodila ovečka. Upozornil nás na to v závěru mše svaté otec Antonín. Bohužel
nebylo zrovna nikoho, kdo by nám otevřel garáž, kde jehňátko s matkou odpočívalo. Tak
jsem si zatím povídala s dalšími ovcemi, jedna z nich je také povážlivě široká, jakoby i ona
čekala na svůj den. Ona: béééé, já na to: béééé. Přišla černá ovce a hovor pokračoval. Ona
béééé, já béééé. Líbilo se nám to všem. I hlavu mi (ta při těle) přistrčila k plotu
pro pohlazení.
To malé narozené je možná beránek, nevím. Je mi trochu smutno, blíží se Velikonoce
a s nimi velikonoční oběti, na ty doplácejí právě beránci. I Ježíš byl jedním z nich, ale to byl
beránek nesmírně mimořádný…
Bylo po mši. Měla jsem ještě v mysli, jak otec Antonín (jako každý kněz) po své službě
pečlivě uklízel: vymyl kalich vodou, zakroužil jím a použitou vodu vypil; pohár potom vytřel bílým šátkem, vyleštil a trpělivě pak ubrousek složil, krásně mu to šlo, kalich přikryl
palou, nikdy jsem ji zblízka neviděla, nahoru pak položil ten krásně složený šátek – nebo to
bylo naopak?
Ano, i páni faráři jsou zvyklí po sobě uklízet, jako všichni pořádní lidé, jako můj tatínek
třeba: rozuměl jízdním kolům, dětským kočárkům a šicím strojům, rozebral a opravil, spolehlivě vycentroval každou osmičku vybouraného bicyklu, nakonec vrátil všechno na své
místo, schoval nářadí, pokřivené „špice“ zahodil do odpadu a svůj dílenský stůl pečlivě pozametal; někdy ještě na kolo natáhl krásnou barevnou síťku – a bylo čisto, jako když se nic
nedělalo.
Tak se mi to spojilo s otcem Janem, kdyby byl tatínek živ, určitě by mu opatroval kolo,
udržoval by je v perfektním stavu, a to by byla ta správná služba, protože poslat otce Jana až
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na kraj světa bez kola v záruce, to by přes srdce nepřenesl. Možná by se potom mohlo říci,
že setkání s Kristem, které nám připravují každou neděli (i ve všední dny) naši otcové, mohlo by se z velké dálky podobat setkání s Kristem prostřednictvím lásky – obyčejného člověka k člověku nadmíru neobyčejnému, k službě Jemu…
Možná jsem těmito slovy nepatřičná, ale když si uvědomím jednání Ježíše v podání evangelií, mám dojem, že se choval úplně prostě. Předávat lásku a učit pravdě pro něho znamenalo službu obyčejným lidem a setkávání právě s nimi.
Pomalu jsem došla domů, v hlavě toho právě narozeného beránka. A pokoj v duši, jak
nám bylo uloženo. Přesto se nemohu zbavit myšlenky na beránka Ježíše, stejně pokorně jako každý beránek půjde už brzy vstříc své oběti. Ten farní zatím schoulený u kožíšku své
matky zdravě spí.
Lydie Romanská ■

Milosrdenství
Je jedním ze základních sloupů křesťanského života. Je to “eso”, které křesťanství drží
v ruce. Co se pod tímto tak záhadným a zároveň tak důležitým slovem skrývá – co je
“milosrdenství”?
“Milosrdenství” je tvořeno ze dvou slov: milé + srdce. Člověk, který je milosrdný je milý, má milé srdce. Když se podíváme do biblického slovníku, zjistíme, že “milosrdenství je účinný soucit s člověkem v nouzi, s někým potřebným či bezmocným, s člověkem zadluženým, nemajícím nárok na příznivé
zacházení.” Lépe už to vystihnout nejde...
Možná známe sedm skutků tělesného a sedm skutků duchovního milosrdenství, které jsou takovým návodem, jak prokazovat milosrdenství. Papež František (v Gaudete et exultate, článku 80.) říká, že milosrdenství má dvě základní podoby:
1) Dávat a pomáhat
2) Odpouštět a chápat
Ježíšův život byl celý milosrdenstvím. Vzpomeňme jen pár
příběhů: uzdravování nemocných, přijímání společenských outsiderů, hříšníků (těch “nejhorších”, které byste mohli potkat),
odpouštění hříchů, zastávání se (např. ženy, která měla být ukamenována), až to vyvrcholí
tím, že za lidi, kteří mu ublížili, obětoval svůj život. Stejně se chová také ke mně: odpouští
mi a obnovuje se mnou přátelský vztah, pomáhá mi nést těžkosti života, chrání mě – jednoduše: Bůh má vůči mně milosrdné srdce. Ne nadarmo píše sv. Faustyna Kowalská, že bezedné milosrdenství je největší Boží vlastností...
Pokud bychom však rádi přenechali milosrdenství pouze Bohu (kterého Pán Ježíš zjevuje), vzpomeňme na jasné pokyny, které k milosrdenství vyzývají – jen tak namátkou:
“Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.” (Lk 6,36); “Blaze milosrdným, neboť oni
dojdou milosrdenství.” (Mt 5,7); Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat. (Mt 23,23); “Buďte všichni
jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní, neodplácejte zlým za zlé ani
urážkou za urážku, naopak žehnejte.” (1. Petr 3,8-9).
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Aby toho nebylo málo, ukazuje nám Ježíš, jak to dopadne, když milosrdní nebudeme:
“Jděte ode mě, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům! Hladověl
jsem, a nedali jste mi najíst, žíznil, a nedali jste mi pít, byl jsem na cestách a neujali jste se
mne, byl jsem nahý a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste
mě.” (Mt 25,41-43)
Také se vám zdá toto evangelium příliš drsné? Ano... Ale nemusíme se bát, protože po
nás nechce nějaké velké akce. Spíše se tím myslí mít milé srdce vůči těm, kdo jsou v mém
nejbližším okolí, a těm, s nimiž se setkávám.
Milosrdenství není jen chvilkový záchvat dobroty či odpuštění. Je životním stylem - Ježíšovým životním stylem. Právě skrze milosrdenství můžeme lidem kolem nás dávat ochutnávat, jaký je Bůh. Milosrdenství je nejlepší evangelizační strategií (nejlepším způsobem,
jak přivádět lidi k setkání s Bohem). Vzájemná láska a milosrdenství byly už v době prvotních křesťanů magnetem na nové věřící, na nové Ježíšovy učedníky.
Jak začít? Jakkoli. Třeba tím, že každý den udělám jeden milosrdný skutek. Může to být
maličkost. A co když mi dojdou síly? Pak na mě čeká Ježíš, který mě chce zahrnout svým
milosrdenstvím. A z tohoto moře milosrdenství mohu alespoň po kapkách přinášet svým
bližním, zvláště těm, kteří si to nijak nezaslouží. Ježíšovým životním stylem byla láska, přijetí, milosrdenství. Jdeš do toho s ním?
Jh. Lukáš■

RODINĚ

Život ve víře

NOVÉNA ZA PRÁCI
Milí spolufarníci, člověk se ještě nevzpamatoval ze vstupu do nového roku a už je tady
doba postní. Opět příležitost posunout se o krůček dál na cestě do Božího království…
V poslední době jsem svědkem nejrůznějších peripetií lidských osudů týkajících se zaměstnání, tedy práce. Je to dost možná ožehavé téma pro někoho z vašich blízkých, nebo
i přímo pro vás. Jsme rádi, pokud máme dobrou práci, která nás naplňuje, uživí a dokonce
i baví. Ne všichni však mají takové štěstí. Mnozí z nás v práci „jen“ přežívají, mnozí strádají náročnou pracovní dobou, nepříjemným kolektivem, nedostatkem financí… A někteří
práci nemají vůbec, ocitají se na křižovatce života, neví co dál a bojí se, jak uživí sebe či
rodinu…
V těchto těžkých časech je (krom konkrétních úkonů spojených s hledáním práce) velmi silným nástrojem útěchy a pomoci – modlitba. V příloze Svinovníčku vám nabízíme
NOVÉNU ZA PRÁCI, která je určena jak lidem, jež práci hledají, tak i těm, kteří mají
zájem povýšit své zaměstnání na poslání. Během devíti dní můžeme rozjímat nad texty
sv. Josemaríi Escrivá.
Josemaría Escrivá (1902-1975), španělský kněz, je znám jako „světec obyčejného života“. V roce 1928 založil Opus Dei (dílo Boží), prelaturu uvnitř církve, která pomáhá obyčejným laikům najít svatost skrze jejich každodenní povinnosti, zvláště skrze práci. Učil, že
všichni mohou nalézt svatost v obyčejném všedním dnu, v požadavcích svého povolání, stejně jako v rodinném životě a v ruchu ulice.
V. R.■
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Citáty

O lásce

Pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého než ze sebe.

Mahátma Gándhí

Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje.
Matka Tereza
Vím, co je Láska. Láska znamená, že už se nekladou žádné otázky.
Antoine de Saint-Exupéry
O ženách a o mužích☺
Když se naštve muž, udělá spoustu hloupostí.
Když se naštve žena, neudělá nic. Ani kafe, ani snídani. Nic.
Pokud chceš, aby tě tvá žena opravdu důkladně poslouchala, mluv před ní s jinou ženou.
Sigmund Freud.
Bože, když nemůžeš zařídit, abych zhubla, zařiď aspoň, aby přibraly moje kamarádky.☺
Pokud řidička spustí stěrače, i když neprší, pravděpodobně bude odbočovat doprava.☺

Zábava
VTIP?
Haló?
Dobrý den, pan Procházka?
Ano.
Máme vašeho syna.
To je strašné! Co mám dělat? Chcete výkupné?
Ne. Stačí, když si ho vyzvednete ze školky, rádi bychom zavřeli a taky šli domů. ☺

Pyramida
Písmeno abecedy
Latinská spojka
Pohyb
Sjezd Sokolů
Tohoto roku
Lože
Apoštol anglicky
Řešení pyramidy: viz. poslední strana

Leo Žídek ■
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MĚSÍC BŘEZEN – DUBEN
Postní období 2019
Cyklus svatopostních rekolekčních promluv u příležitosti 90. výročí posvěcení kostela
Krista Krále pro dospělé pronese při neděleních bohoslužbách P. Jiří Marek Kotrba:
1. neděle postní
Petr – církev chybující
2. neděle postní
Vdova ze Sarepty – církev skromná
3. neděle postní
Setník – církev pokorná
4. neděle postní
Marie a Marta – církev naslouchající
5. neděle postní
Ochrnulý – církev uzdravující
Květná neděle
Novomanželé z Kány – církev společenská
Vždy v pátek v 16,45 a v neděli v 9,20 se modlíme pobožnost křížové cesty
Vždy v neděli od 16,00 výstav Nejsvětější svátosti, v 17.00 společná modlitba večerních chval
Úterý 20. března slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie mše sv. v 17.30
Pondělí 25. března slavnost Zvěstování Páně
mše sv. v 17.30
Neděle 21. dubna SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ – VELIKONOCE
velikonoční program bohoslužeb viz zadní strana Svinovníčku
MĚSÍC KVĚTEN – ČERVEN
Pátek – neděle 4. – 6. května farní poutní zájezd do Telče, Kostelního Vydří a Třebíče
(podrobnější informace budou oznámeny v kostele)
Neděle 12. května Den matek
Čtvrtek 30. května slavnost Nanebevstoupení Páně
mše sv. v 17.30
Středa 1. května cyklotour po hranicích Svinova, sraz a čas bude upřesněn (z. MO KDU-ČSL)
Neděle 9. června slavnost Seslání Ducha Svatého
FARNÍ VAJEČINA v odpoledních hodinách na farní zahradě
Pátek 24. května Noc kostelů 2019
Pátek – neděle 14. – 16. června hudební festival Slezská lilie
Čtvrtek 20. června slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) mše sv. v 17.30 a eucharistický průvod
Pátek 28. června slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova mše sv. v 17.30 a svátostné požehnání
SVINOVSKÁ POUŤ
Sobota – neděle 22. a 23. června SVINOVSKÉ POSVÍCENÍ
sobota poutní program před kostelem (z. ÚMOb Svinov)
neděle slavnostní bohoslužby v 8.00 a 10.00
KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ
Sobota 29. června 9.30 katedrála Božského Spasitele kněžské svěcení jh. Lukáše Dořičáka
Neděle 7. července ve 14.00 primiční mše sv. novokněze Lukáše Dořičáka ve Veřovicích

PASTORACE
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SETKÁNÍ VE FARNÍM SÁLE ČTVRTEK 18.15
Náboženství pro dospělé:
čtvrtek 14. 3., 28. 3., 11. 4., 2.5., 16.5., 30.5., 13. 6.
Příprava k přijetí svátosti biřmování:
čtvrtek: 7. 3., 21. 3., 4. 4., 25. 4., 9. 5., 23. 5., 6. 6., 27. 6.

Koncerty
Koncerty duchovní hudby:
Úterý 5. března 18.00 Remember! Pamatuj! Koncert na připomínku a uctění obětí holocaustu.
Zpívá Ženský pěvecký sbor D. Lidmily Ostrava a Sbor Gymnázia O. Havlové Ostrava-Poruba

Svátosti a svátostiny
Svátost křtu – svátost manželství – pohřby (prosinec 2018 – ½ března 2019)
Křty:
Natálie Stuchlíková
Cansu Anna Bandyová
Elen Marie Korpasová
Sebastian Silber
Kateřina Šlampová

k. 29. 12. 2018
k. 31. 12. 2018
k. 5. 1. 2019
k. 3. 3.
k. 3. 3.

Svatby: nebyla žádná svatba
Pohřby:
František Tvrz
Jiří Dužda
Zbyněk Vlk
Božena Sémová
Andrej Červeňák

† 31. 1. 2019
† 15. 2.
† 19. 2.
† 20. 2.
† 22. 2.

Kostelní sbírky
Plán finančních sbírek (v měsících březen – červen):
Sbírky na opravu kostela: neděle 10. 3., 7. 4., 19. 5., 23. 6.
Sbírky v rámci ostravsko-opavské diecéze:
sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi (při adoraci u Božího hrobu) 19. – 20. 4.
 sbírka na kněžský seminář
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
21. 4.
 sbírka na podporu prorodiných pastoračních aktivit 4. n. velikonoční
12. 5.
 sbírka na Diecézní charitu
Slavnost Seslání Ducha svatého
9. 6.

PASTORACE

Program pro velikonoční svátky

Předvelikonoční příležitost ke svátosti smíření
Pátek 12. dubna 16.00 – 17.25
Neděle 14. dubna
7.00 – 11.00
Úterý 16. dubna 16.00 – 17.25
Čtvrtek 18. dubna 16.30 – 18.15

Velikonoční pořad bohoslužeb
Květná neděle 14. 4.
Připomínka vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma – svěcení ratolestí,
mše sv.: 8.00 a 10.00

Zelený čtvrtek 18. 4.
Poslední večeře Páně, ustanovení mše sv.,
Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zatčení,
mše sv. 18.30 a následná adorace do 21.00

Velký pátek 19. 4.
Ježíš umírá na kříži za záchranu celého světa den přísného postu jako výrazu vědomí vlastních hříchů,
obřady Velkého pátku 15.00

Velká (Bílá) sobota 20. 4.
Tělo Pána Ježíše je uloženo ve skalní hrobce,
vchod je zavalen kamenem a hlídán římskými vojáky,
možnost modlitby u Božího hrobu 8.30 – 19.30
slavnostní bohoslužba Vzkříšení 20.00

Neděle – slavnost Vzkříšení Páně 21. 4.
Výstav Nejsvětější svátosti a modlitba ranních chval 7.30,
zahájení průvodu Vzkříšení 7.45,
slavná mše sv. 8.00 a 10.00
(žehnání pokrmů a velikonočních beránků)

Velikonoční pondělí 22. 4.
mše sv. 8.00
Řešení pyramidy: E, ET, LET, SLET, LETOS, POSTEL,APOSTLE.
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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