
  

 

9. 6. 2019 Číslo 2/2019 

PUTOVÁNÍ ZA OSTATKY SVATÝCH  

       90. výročí posvěcení kostela       Na slovíčko s Milivojem Husákem 



  

 

 

NA SLOVÍČKO ................................................................................... 3 

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA .................................................. 4 

Program svinovské pouti ................................................................ 4 

Relikvie ........................................................................................... 5 

Renovace interiéru kostela .............................................................. 7 

LISTÁRNA ........................................................................................... 6 

Články ................................................................................................ 6 

Posezení u cimbálu ......................................................................... 6 

Dopis od Aničky Midjanko ............................................................. 5 

Poděkování a rozloučení ................................................................. 7 

Loučení s poděkováním  ................................................................. 7 

Deo gratis! Et vobis omnes! ........................................................... 8 

Zamyšlení  .......................................................................................... 8 

Proč?................................................................................................ 8 

Jak jsem se ztratila v Otčenáši ........................................................ 9 

Farizeus a celník ........................................................................... 10 

RODINĚ .............................................................................................. 11 

Život ve víře ..................................................................................... 11 

Jak vést děti v dospívání k víře ..................................................... 11 

Modlitba za děti  ........................................................................... 13 

Citáty ................................................................................................ 14 

Zábava .............................................................................................. 14 

PASTORACE ..................................................................................... 15 

Pastorační plán ................................................................................ 15 

Koncerty ........................................................................................... 16 

Svátosti a svátostiny ........................................................................ 16 

Kostelní sbírky ................................................................................. 16 

 

OBSAH 2 

file:///D:/Dokumenty/Svinov/Záloha/1%20-%20Obsah.docx#_Toc350704385#_Toc350704385
file:///D:/Dokumenty/Svinov/Záloha/1%20-%20Obsah.docx#_Toc350704386#_Toc350704386
file:///D:/Dokumenty/Svinov/Záloha/1%20-%20Obsah.docx#_Toc350704398#_Toc350704398
file:///D:/Dokumenty/Svinov/Záloha/1%20-%20Obsah.docx#_Toc350704398#_Toc350704398
file:///D:/Dokumenty/Svinov/Záloha/1%20-%20Obsah.docx#_Toc350704398#_Toc350704398
file:///D:/Dokumenty/Svinov/Záloha/1%20-%20Obsah.docx#_Toc350704398#_Toc350704398
file:///D:/Dokumenty/Svinov/Záloha/1%20-%20Obsah.docx#_Toc350704399#_Toc350704399
file:///D:/Dokumenty/Svinov/Záloha/1%20-%20Obsah.docx#_Toc350704403#_Toc350704403
file:///D:/Dokumenty/Svinov/Záloha/1%20-%20Obsah.docx#_Toc350704403#_Toc350704403
file:///D:/Dokumenty/Svinov/Záloha/1%20-%20Obsah.docx#_Toc350704403#_Toc350704403
file:///D:/Dokumenty/Svinov/Záloha/1%20-%20Obsah.docx#_Toc350704403#_Toc350704403
file:///D:/Dokumenty/Svinov/Záloha/1%20-%20Obsah.docx#_Toc350704405#_Toc350704405
file:///D:/Dokumenty/Svinov/Záloha/1%20-%20Obsah.docx#_Toc350704405#_Toc350704405
file:///D:/Dokumenty/Svinov/Záloha/1%20-%20Obsah.docx#_Toc350704405#_Toc350704405
file:///D:/Dokumenty/Svinov/Záloha/1%20-%20Obsah.docx#_Toc350704405#_Toc350704405
file:///D:/Dokumenty/Svinov/Záloha/1%20-%20Obsah.docx#_Toc350704406#_Toc350704406


  

 

Přiznám, že si nejsem úplně jistý, jak se 

umělci oslovují. Tak tedy první otázka 

zní: Jak se správně oslovuje umělec? 

Nevím, přímo za umělce se nepovažuji a ani 

si na nějaké zvláštní oslovení nepotrpím. 

 

Pro většinu svinovských farníků jste na-

prosto neznámá osoba. Můžete nám něco 

o sobě říci? 

Jsem třetí syn svých rodičů narozený 

v roce 1950. Rodiče se po válce přistěho-

vali z Chorvatska, kde v závěru války při-

šli o dům. Protože jsem od mala jevil vý-

tvarné sklony, začal jsem chodit na LŠU, 

později na střední a vysokou umělecko-

průmyslovou školu v Praze, kterou jsem 

ale nedokončil. Při různých dělnických 

profesích jsem naplno hledal svůj výtvar-

ný výraz v malbě. V roce 1985 jsem zís-

kal oprávnění být „na volné noze“. Zají-

mala mne vždy architektura a nástěnná 

malba a brzy jsem se dostal i k práci 

v historických a pak i v sakrálních prosto-

rech. Postupně pak od 90. let jsem měl 

možnost pracovat i na samostatných au-

torských interiérech, exteriérových pro-

jektech, scénografii. Vedle výtvarného 

umění mne zajímá také hudba, poezie, 

historie a literatura. Žiji s rodinou již více 

než 30 let na venkově u Brna.  

 

Jak jste se dostal k umělecké tvorbě? 

Silným osobním zaujetím od dětských let!  

 

Kde můžeme vidět ještě některá z Vašich 

uměleckých ztvárnění? 

Když se omezím jen na severní Moravu, 

pak jsem pro regiony Ostravska a Těšín-

ska začal pracovat již před 20 lety. První 

bylo autorské ztvárnění interiéru kaple 

s panem Milivojem Husákem, autorem nového ambonu a oltáře  

v exercičním domě v Českém Těšíně, ná-

sledovala liturgická úprava kostela sv. Ka-

teřiny ve Vendryni, liturgická úprava kos-

tela sv. Martina v Pusté Polomi, projekt 

úpravy kostela Božího Těla v Jablunkově 

(včetně nástěnných maleb), křížová cesta 

a varhanní skříň v kostele sv. Hedviky 

v Darkovicích, úprava kostela sv. Petra 

a Pavla v Lichnově, kostel Povýšení 

sv. Kříže v Kuníně …. 

Jak jste se dostal k práci ve svinovském 

kostele? 

Na základě výzvy ze stavebního oddělení 

ostravsko-opavského biskupství.  
 

Měl jste nějakou nosnou myšlenku při 

koncipování oltáře v našem kostele? 

Na svinovském kostele je zajímavá nejen 

jeho monumentalita, ale i proměna architek-

ta během stavby – od původního historismu 

až ke svéráznému pojetí např. kropenek a 

křtitelnice. Chtěl jsem jít cestou dalšího 

oprošťování tvarů, představit si, jak by např. 
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týž architekt pokračoval dnes. Presbytář je 

plný oblouků a oválů, z dominanty – Krista 

s otevřenou náručí se jakoby šíří do prosto-

ru, jako vlny šíří toto gesto objetí, které 

souzní s užitými ovály, elipsami…. To vše 

jsme postupně vyvíjeli s o. Larischem a jeho 

„poradním sborem“. 
 

Z jakých kamenů se oltář a také jeho 

stupně skládají a z jakých důvodů jste 

volil právě tyto? 

Chtěl jsem zachovat logiku a jednotu mate-

riálů – převládá slezský mramor. Základní 

dlažba 1. stupně je tedy ze slezského mra-

moru, 2. stupeň je ze slovinského vápence 

„lipica“, obětní stůl a ambon z bulharského 

vápence „vračan“. Vzniká tak barevná gra-

dace až k téměř bílé. Mimo to mají vápenec 

i mramor shodnou geologickou a chemic-

kou strukturu – vápenec jsou sedimenty, 

mramory jsou za vysokých tlaků a teplot 

přeměněné vápence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jaké další práce Vás čekají? 

V následné době mne bude čekat dokončení 

úpravy presbytáře v kostele Všech svatých 

ve Vlčovicích.  

 

Co byste vzkázal našim čtenářům? 

Děkuji za důvěru a možnost pracovat na ta-

kovéto akci pro vaši farnost důležitou: vstu-

povat do hmotného i duchovního odkazu 

předků je vždy velká výzva – můžeme být 

všichni – každý svým podílem – na chvíli 

„staviteli chrámu“. 
 

Děkujeme za rozhovor■ 
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Program svinovské pouti 

Sobota – neděle  22. – 23. června  

Sobota:  program před kostelem od 13.00, zajišťuje ÚMOb Svinov  

Neděle: slavnostní bohoslužba, viz vložený lístek,  

  modlitba za farnost, viz vložený lístek,  

  výroční turistická známka, viz vložený lístek, 

  výstava prací žáků 5. – 9. třídy Základní školy Ostrava-Svinov 

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA 



  

 

 

Relikvie 

Zanedlouho nás čeká svinovská pouť, při níž bude posvěcen nový ambon a oltář. Ambon 

není jen řečnický pultík, ale je oltářem Božího slova. Oltář pak je stůl, ke kterému máme 

úctu, protože na něm sloužíme mši svatou. Právě na tomto stole pro nás Ježíš trpí 

a "zmrtvýchvstává". Proto je pro nás symbolem Ježíšovy oběti. Je také prastarým zvykem 

dávat do oltáře tzv. relikvie, a o těch bych zde rád něco napsal.  
Relikvie jsou ostatky svatých. Rozdělují se do tří stupňů: Do prvního stupně řadíme tělo 

svatého či jeho část (např. částečka z kosti svatého, kapka krve, vlasy atd.). Druhý stupeň 

zahrnuje věci, které světec používal, nosil, ke kterým měl nějaký vztah (např. deník, růže-

nec, část oděvu atd.). Třetí stupeň je tvořen látkami, které se přímo dotkly těla světce.  

Úcta k relikviím se v křesťanství objevila již v prvních staletích. Zmínky o ní můžeme nalézt 

také v Bibli - např. Sk 19,11-12, kde se píše: „Bůh konal skrze Pavla neobvyklé mocné činy. Li-

dé dokonce odnášeli k nemocným šátky a zástěry, kterých se dotkl, a zlí duchové je opouštěli.”  

Někomu může připadat úcta k relikviím divná či nepříjemná. Důležité je vnímat, že nejde 

o úctu k tělesným ostatkům či k nějakým věcem, ale ke světci samému. Relikvie 

(kteréhokoli stupně) je symbol, který nás odkazuje na některého světce, připomíná nám jej 

a přibližuje nás k němu.  

Dovolím si zde pohádkové přirovnání. V některých pohádkách vidíme lásku prince 

a princezny, ale často má tato láska nějaký zádrhel. Princ musí jít např. do boje, a tak musí 

princeznu opustit. Na důkaz, že na něj princezna stále myslí, mu dává svůj šátek (či jinou 

věc), který princi kdykoli připomíná princezninu lásku a symbolickou přítomnost. Ač je to 

pohádkové přirovnání, dají se podobně vnímat i relikvie. I ony 

jsou symbolem nebeského přátelství a přímluvy určitého světce. 

V našem kostele uchováváme ostatky sv. Kříže (tříska z Ježí-

šova kříže), relikvii sv. Terezie z Lisieux a také relikvii mučední-

ka sv. Urbana. Kromě těchto relikvií, uchovávaných v relikviá-

řích, jsou ostatky umístěny také v kamenných oltářích. Do nové-

ho oltáře budou umístěny ostatky sv. Hedviky (jejíž sochu máme 

před naším kostelem) a papeže sv. Jana Pavla II. Pro tyto ostatky 

jsme se s o. Janem vydali 7. 5. 2019. Nejprve jsme zamířili do 

Krakova, kde nás přijal pan kardinál Stanisław Dziwisz, který 

nám předal relikvii sv. Jana Pavla II. (kousek látky, na němž je 

kapka jeho krve). Pak jsme jeli do Třebnice, kde je poutní místo 

sv. Hedviky. Zde nám při mši svaté předal ostatky této patronky 

naší diecéze místní pan farář. Do budoucna se plánuje, že se do 

našeho nového oltáře vloží i další relikvie – mohlo by se jednat 

o ostatky mučedníků Jana a Pavla nebo Richarda Henkese. 

Jh. Lukáš ■ 

Renovace interiéru kostela 

Oslava 90. výročí posvěcení našeho kostela bude znásobena událostí konsekrace nového 

ambonu a oltáře. Jejich příprava a realizace spustila v řetězové reakci další práce na zkrášle-

ní interiéru našeho kostela.  
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Bylo potřeba vybudovat novou podlahu v presbytáři, nový oltářní stupeň, na to navázala 
výmalba presbytáře a celého kostela. K tomu se připojila instalace nové rozvodné skříně 

v sakristii a renovace elektrických rozvodů a také revize rozvodů rozhlasového zařízení. Vy-

řešilo se nové osvětlení v presbytáři, osvětlení v lodi kostela včetně křížové cesty bylo pone-

cháno v původním stavu. Za finančního přispění (160 000 Kč) odboru kultury Moravsko-

slezského kraje se podařilo renovovat obrazy křížové cesty. Pro tento rok jsme získali dotaci 

110 000 Kč na renovaci oltáře Božího hrobu. Ten je nyní v ateliérech restaurátorské firmy 

Bittner ve Staříči.  

Prakticky vzato: v kostele bylo odpracováno mnoho a mnoho hodin nejen konkrétními 

firmami, ale také obětavými a nezištnými farníky. Všem těm chci tímto moc a moc poděko-

vat stejně jako všem, kteří celou rekonstrukci finančně podporují a zajišťují.  

Biskupství ostravsko-opavské půjčilo naší farnosti částku 500 000 Kč, díky níž jsme uhra-

dili všechny práce v presbytáři včetně nového ambonu a oltáře. V tuto chvíli aktuálně musí-

me zaplatit firmě Elzos za elektroinstalaci a firmě Procházka, zajišťující výmalbu kostela.  

Proto se znovu obracím na vás všechny s prosbou o štědrost při sbírce na dofinancování 

renovace interiéru kostela, která proběhne v neděli 23. června.  

P. Jan ■ 

 

Posezení u cimbálu s Iršavou  

se konalo v našem kostele poslední den velikonočního oktávu, v neděli 28. dubna v pět 

hodin odpoledne. V ten den se nám folklorní soubor Iršava představil v sestavě sedmi žen. 

Čtyři zpěvačky hrály na nástroje - housle, viola, cimbál a kontrabas, další tři doplňovaly ná-

stroje svým zpěvem. Repertoár byl složen ze známých i z méně známých (vesměs lidových 

písniček), které se v prostorách našeho kostela zvučně nesly. Výkony účinkujících byly per-

fektní, ale nejvýrazněji působila jak při hře na nástroj, tak i při zpěvu sama primáška, slečna 

Tereza Kachlová. Ta celé hodinové vystoupení vedla svými houslemi a zvučným hlasem.  

Byly to příjemně strávené chvíle v kostele v onu neděli, zvanou také nedělí Božího milosr-

denství. Škoda, že nás nebylo mnoho…  I tak - Bohu díky za ten čas.                            S. P.■ 
 

Cimbálová muzika Iršava vznikla na podzim roku 2003 v Ostravě-Zábřehu. Skládá se pře-
vážně z absolventů středních a vysokých hudebních škol. Na počátku existence cimbálové mu-
ziky byla spolupráce s folklórním souborem „Morava“ s důrazem na region Valašska, Hané. 
Časem se hudební repertoár kapely rozšířil na celou Moravu - od Slezska po Moravské Slo-
vácko. Postupem času zařadila cimbálová muzika Iršava do svého programu písně z Čech, 
Slovenska, Maďarska, Polska, Francie, Ruska a Rumunska zpívané v původních jazycích…  

Zdroj: www.irsava.cz 

Duchovní obnova – jaro 2019 

Všichni, kteří jsme se zúčastnili duchovní obnovy, připravené našim jáhnem Lukášem, 

jsme měli možnost seznámit se více s dalšími svinovskými farníky, případně navázat nová 

přátelství. 

Po několik týdnů jsme se vždy těšili na páteční večery, kdy v přátelské a příjemné atmo-
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sféře probíhaly otevřené a srdečné diskuse. Z bible byla vybírána pro nás často ne zcela jed-

noduchá témata. Rozebírání daných textů nám bylo velkým přínosem hlavně díky různoro-

dosti účastníků a jejich věkové rozdílnosti. Člověku se rozšíří obzor, když slyší, jak rozdílně 

může každý podle svého věku a vědomí vnímat tutéž pasáž předloženého úryvku z bohaté 

a moudré pokladnice Písma svatého. 

Naskytne-li se někdy podobná příležitost, můžeme z vlastní učiněné zkušenosti každému 

jen doporučit, aby ji využil! 

Jáhnu Lukášovi patří naše velké poděkování za precizní přípravu a osobní nasazení, které 

celé náročné akci věnoval. 

M. a M. Kalusovi■ 
 

Dopis od Aničky Midjanko 

Dostali jsme dopis od naší adoptované Aničky Midjanko. Velice děkuje za peníze, které 

jsme pro ni v prosinci vybrali. Chodí teď do 8. třídy, brzy postoupí do deváté. Její nejmladší 

bratr Ruslan dokončil 4. třídu. Její nejstarší sestra Marusja k nim častěji jezdí na návštěvu se 

svými dvěma dětmi. Starší z nich už má čtyři roky. Anička je má oba velmi ráda.  

Přála nám také k Velikonocům, ale dopis jsme dostali později. 

 

Poděkování a rozloučení 

Milí svinovští farníci a čtenáři časopisu Svinovníček,☺ 

tímto článkem bych se s Vámi všemi chtěla rozloučit, protože 

jsme se s celou rodinou stěhovali do Jistebníku, kde jsme si po-

stavili domeček. 

Ráda budu vzpomínat na hezké chvíle ve Vaší krásné farnosti. 

Získali jste si mé srdce. 

Náš Filípek zde přijal svátost křtu. Já mohla sledovat, jak dva 

moji kamarádi a známí (Jan Jurečka a Lukáš Dořičák) u Vás zís-

kávají potřebnou praxi ke kněžství. (Známých v jáhenské praxi 

jich tady bylo trochu více, ale to jsme zde ještě nebydlel.☺) 

Navíc jsem zde poznala kouzlo zpívaných nešpor a pokud se po-

daří, ráda bych je zavedla i v naší nové farnosti. 

Budu na Vás vzpomínat a myslet v modlitbě a pokud čas dovolí, 

ráda se k Vám budu vracet. Ať Vám všem Bůh žehná. 

       To Vám přeje za celou svou rodinu 

           Eva Dobešová■ 

Loučení s poděkováním 

Rok se s rokem sešel a naše farnost se loučí s panem jáhnem, za chvíli již s novoknězem 

(svěcení se uskuteční v katedrále 29. 6. t. r.), s p. Mgr. Lukášem Dořičákem.  

Mohlo by se říci, že o. Lukáš k nám do farnosti přiletěl přímo z Texasu, který navštívil loň-

ské prázdniny (viz Svinovníček 4/2018), a začal u nás, pro nás, sloužit se začátkem nového 

školního roku. 

V náboženství pro dospělé jsme se setkávali po mši svaté ve čtvrtky, v téměř pravidelných 



  

 

14denních intervalech, na faře. Čítávali jsme s o. Lukášem předem vybraná evangelia, 

v tichosti jsme se nad nimi zamýšleli, a poté, nejen o nich, hovořili. I jednotlivé části mše 

svaté jsme probírali. Někdy se víc jak hodinová setkání protáhla, neboť jsme si povídali jen 

tak o životě, co přináší, anebo už odnesl. 

Pozoruhodným zážitkem bylo slavení židovského svátku připomínajícího vyvedení Izrae-

le z egyptského otroctví = Seder Pesach. V ten den, 11. 4., jsme četli texty z pesachové Ha-

gary a pojídali jsme pokrmy a pochutiny, které jsme připravili. To vše se dělo v přesně sta-

noveném pořadí. I otec Jan byl onoho večera přítomen a aktivně zapojen. 

Otče Lukáši, anděli z masa a kostí (farníci z náboženství ví a vzpomenou na anděla z papíru),  

- d ě k u j e m e Vám za Váš čas strávený s námi, za Vaši poctivou přípravu do hodin, za 

Vámi napsanou osnovu na pojízdné tabuli, za Vaši toleranci k „nekostelovým“ lidem 

a k lidem jiného vyznání, za Vaši skromnost, …. 

- v y p r o š u j e m e Vám na Vaší kněžské cestě stálou Boží ochranu a ochranu Panny 

Marie a Andělů Strážných. 

- p ř e j e m e Vám, aby Vás ani v různých zkouškách života neopouštěl Váš velký smysl 

pro humor. 

P. S.  A přestože jste mlád, buďte již jen zdráv. 

S. P.■  

Deo gratias! Et vobis omnes! 

Drazí spolufarníci, přátelé, chtěl bych vám všem poděkovat za rok, který jsem mohl strá-

vit v této farnosti. Děkuji za vaše přijetí, podporu, naslouchání, za všechna milá setkání, za 

vaše otevřená srdce. Zvláštním způsobem děkuji otci Janovi, který se mnou přežil celý rok, 

což je výkon hodný svatořečení. Jáhenský rok ve Svinově byl úžasný, hodně mě obohatil 

a budu na něj velmi rád vzpomínat. 

Chtěl bych vás také všechny pozvat na důležité události mého života, kterými jsou kněž-

ské svěcení (29. 6. 2019 v 9:30 v katedrále Božského Spasitele v Ostravě) a primiční mše 

svatá (7. 7. 2019 ve 14:00 ve Veřovicích). Také se moc budu těšit na “svinovskou primici”, 

která je plánována na 8. 9. 2019. 

Přeji vám všem mnoho Božího požehnání a prosím o modlitbu, abych svinovské farnosti 

nedělal ostudu☺. 

Jh. Lukáš■ 

 

Proč? 

Když dítko začne mluvit a nabírat rozum, chce lépe poznat, co to je za svět, ve kterém ži-

je a kterým je obklopeno. Svou zvídavost dává hlasitě najevo a najednou se neustále vyptá-

vá, proč je to a ono a proč svítí slunce nebo prší a proč musí chodit deset měsíců v roce do 

školy a proč je v noci tma a proč bolí zuby a proč ten jetelíček roste u vody a ještě milion-

krát proč? 

I v pozdějším věku se člověk zamýšlí nad ledasčím, například, proč je na světě a proč 

existuje zlo a bolest a proč si lidé vždy nerozumí a nemají se rádi a též jiná důležitá proč? 

Napadlo mne také jedno PROČ? 

Proč u nás ve svinovské farnosti chodilo dříve do kostela více lidí než dnes? Snad 
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proto, že starší „kmenoví“ farníci odcházejí na věčnost a mladých moc nepřibývá? Ve všed-

ní dny je to obzvláště znát. Jsme příliš zaneprázdněni existenčními starostmi, musíme chodit 

do práce, volný čas věnujeme plným právem odpočinku, ale i jiným činnostem a ovšem 

i televizi a počítačům a mobilům, takže nemáme čas. Takové je to přes týden, ale i v neděli 

a o svátcích. I důchodci jsou přesvědčeni, že nemají čas. A proč i oni? 

Skutečně by nás nemohlo být v kostele víc? Proč nás to netrápí? Proč se za to také ne-

modlíme a nedáváme dobrý příklad? Nebo ano? Pokusme se pomodlit ještě více. Ke sva-

tostánku se nás vejde hodně a budeme vítáni. Vítáni i potěšeni. Kristus je náš Přítel nejvěr-

nější. Můžeme se mu svěřovat i se svými potížemi. Nemáme jich málo! A určitě nám bude 

jednou lehčeji. 

Dočkáme se tak i dokonalé odpovědi na všechna naše proč! 

P. N.■ 

Jak jsem se ztratila v Otčenáši 

V předposledním týdnu května 2019 jsem byla součástí meziná-

rodní delegace spisovatelů (Bulharsko, Česko, Černá Hora, Rusko, 

Slovensko, Slovinsko, Srbsko), která byla pozvána, aby se Sdruže-

ním spisovatelů v Bělehradě oslavila v pátek 24. května Den slo-

vanských věrozvěstů  Cyrila  a  Metoděje,  jejichž žáci  výrazně 

ovlivnili kulturu Srbů. 

Díky tomu, že se s hostiteli nesetkávám poprvé, mnohé jsem během těch několika dní po-

chopila, třeba srbský vztah k velmocím, jako je Rusko a Amerika, jejich náboženskou orien-

taci či národní povahu. 

Výročí příchodu Cyrila a Metoděje slavila především sdružení spisovatelů kolem mo-

nastýrů a pravoslavných chrámů. Setkali jsme se s básníky, pochopili jsme, že jako pra-

voslavní nade vše uznávají své kořeny, matku, svou zemi, svou řeč a písně, Dunaj…  

V Bělehradě jsme viděli zbombardované domy, které zatím zůstávají neopravené jako 

mementa připomínající neblahou válku v Kosovu z jara roku 1999. Pokládali jsme květiny, 

poseděli na několika konferencích i autorských čteních v chrámech i v knihovnách. Moc 

jsem nerozuměla, rychlá srbština se těžko dešifruje (nejlépe jsme se všichni navzájem do-

mlouvali rusky), ale pochopila jsem, že přednášeli lidé vzdělaní, duchovně vyspělí, a to 

nejen historikové, ale také popi, představení pravoslavných monastýrů a kostelů.   

Také jsem četla svou poezii – vždycky jsem musela najít most, abych ji uvedla, není epic-

ká a nevztahovala se přímo k tématu (zadání v tomto směru nepřišlo). Výtečnou spojnicí byl 

například kanál Odra-Dunaj, na nějž se u nás opět začíná myslet, naše Morava (Srbové mají 

tři), Velehrad, jako jedno z hlavních měst historické Velké Moravy, a také moje součinnost 

se slovenskou literaturou, do níž se počítají srbští Slováci, kteří se akcí rovněž účastnili.  

Zajímavá byla oslava v pravoslavném kostele v Požarevacu a především v Kostolacu,  

kde  jsme byli po odpoledním rokování a podvečerním čtení pozváni k osobitému pohoštění. 

Byl pátek, půst, na stoly se nosily především fazole, ryby, zeleninové saláty a různé druhy 

slaného i sladkého pečiva.   

Seděla jsem v čele vedle šéfredaktora Literárného týždenníka z Bratislavy Štefana Cifry 

a dvou popů, bývalého (Alexander) a současného, s nímž jsem se předtím seznámila 

v zahradě, avšak nepovažovala jsem ho – Dajan mi připadal hodně mladý – za významnou 
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duchovní osobu, přestože byl v sutaně.  

Překvapil mne až při večeři, řekl, že se na úvod pomodlíme, a já jsem jen tak poznamena-

la, že se budu česky modlit Otčenáš (musím říci, že k pohoštění mají Kostolovačtí postave-

ný jednoduchý dlouhý domek tak pro sto dvacet hostů, v něm dvě řady toho večera prostře-

ných stolů); poté otec Dajan, mladý ženatý muž, vstal a s ním všichni ostatní a oznámil, že 

se paní Romanská pomodlí Otčenáš v jazyce své země. Hrklo ve mně, ale nedala jsem nic 

znát, přece se modlit umím a umím snad i trochu otevřít pusu. Tak jsem začala Otče náš, 

jenž jsi… ve zmatku (přišlo to tak náhle) jsem neřekla to správné Ve jménu Otce… ostatní 

se chvatně pokřižovali sami… přednášela jsem pomalu a zřetelně, chtěla jsem, aby slyšeli 

pěknou češtinu. Avšak chyba lávky, vzala jsem to asi moc vážně, soustředění na text a před-

nes mi zastřelo smysl modlitby a najednou okno, ztratila jsem se, odmlčela a nevěděla jak 

dál… zavládlo ticho, všechny oči se na mně upíraly, všichni bez pohnutí a v tichu stáli; byl 

to asi jen zlomek času, pro mne nekonečně dlouhá chvíle… najednou odněkud přiletělo 

chléb náš…ne, žádný Čech tam nebyl, ale chytla jsem se a pak už bez chyby a možná o ně-

co rychleji dovedla Otčenáš do zdárného konce. Pochopíte to? Já do této chvíle ne. 

Tak to byl zajímavý bod mého setkání s pravoslavím. A dál to bylo milé, ochutnala jsem  

dunajské ryby, pocítila, jak je tady ta řeka drahá, jak jsou na ni všichni pyšní…a na své pís-

ně; nepřipraveně přicházeli zpěváci do čela sálu a zpívali nezvykle modulované srbské ná-

pěvy, nikoli jen duchovní. Nalévalo se víno, hodovní síň se bavila společně, to mne překva-

pilo…Nedalo mi to a vzala jsem si slovo, snad abych si napravila reputaci, promluvila jsem 

o tónorodu českých, moravských a východních písní, o tonalitě a církevních stupnicích. Ur-

čitě mi nerozuměli, ale usmívali se, chápali, že chválím, asi jim nemohlo dojít, že se obdivu-

ji schopnosti zpívat, aniž by byla zachována pro nás přirozená, západoevropská tonalita.  

Svátek věrozvěstů u nás připadá na pátý červenec… vzpomeňme i my na důležitost poslá-

ní dvou vzdělanců, kteří nám přinesli blízký jazyk, jehož prostřednictvím jsme se mohli už 

v devátém století seznámit s Písmem svatým. Jak poděkujeme?  

Lydie Romanská■ 

 

Farizeus a celník (Lk 18,9-14) aneb rozjímání k nedělní ká-

vičce 

Kdyby se tento příběh odehrál v dnešní době, mohl by být farizeem 

člověk, který chodí pravidelně do kostela, sedí v první lavici, slušňák, 

kterému nelze vyčítat žádnou chybu. Celník by byl nejspíš pěkný dacan - 

člověk právě propuštěný z kriminálu, ten, koho se bojíte potkat na ulici i 

za denního světla. 

Mohlo by se zdát, že Pán Ježíš nadržuje průšvihářům... je to tak, nebo ne? Vždyť farizeje 

všichni v té době uznávali jako ty dobré, spravedlivé; naproti tomu celník nebyl obyčejným 

povoláním. V Ježíšově době obsadila Izrael římská armáda a celník byl ten, kdo spolupraco-

val s okupanty, s těmi, kteří násilím ovládali jejich zemi; celník vybíral pro Římany mýtné, 

a ještě k tomu vybíral mnohem víc, než měl nařízeno. Nikdo ho neměl rád. 

Do chrámu, do kostela přicházejí oba. Oba se modlí, oba v modlitbě mluví pravdu. Fari-

zeus (ten slušňák) říká, že se mu všechno daří, že dodržuje všechny příkazy, že mu to jde. 

Celník (ten, kterého nikdo nesnášel, protože byl vlastizrádce a zloděj), zas pravdivě vyzná-
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vá, že je bídák a že jen Bůh mu může pomoci. 

Proč Pán Ježíš říká, že byl ospravedlněn celník a ne farizeus? Důvodem je láska. Celník 

věděl, že je lump, chtěl to změnit, a protože si byl vědom svého vlastního špatného jednání, 

ani by jej nenapadlo, aby někoho odsuzoval. Naproti tomu farizeus si byl jistý svou sprave-

dlností; nepotřeboval ani Boha ani lidi. Navíc se díval na některé lidi jako na ty “horší”.   

Farizeus nemiloval, celník hledal lásku. 

Pán Ježíš nám chce říct, že Bůh se nedívá jen na to, jak se komu co daří, ale hlavní pro 

něj je to, zda člověk hledá Lásku. Ano, kdyby byl farizeus tak poctivý, tak jak o tom 

v modlitbě mluvil, a přitom neodsuzoval ty, kterým se to nedařilo, nebo kteří v životě zkla-

mali, pak by to byl superborec a Ježíš by jej pochválil. Ježíši, Bohu, nezáleží jen na tom, jak 

se kdo chová, ale hlavně jaký je vevnitř. A i když farizeje v Bibli často zpucoval, dělal to 

proto, aby si uvědomili, že je u nich něco špatně. 

Ježíš miluje farizeje, celníka, mě i Tebe. Všechny nás má rád právě takové, jací jsme.   

Na jeho lásce nic nezmění naše hříchy, ani naše dobré skutky. Nebude nás milovat míň nebo 

víc - miluje nás totiž maximálně. 

Záleží ale na tom, nakolik pustíme Boží lásku do svého srdce, do svého života. Jestli   

budeme jako zavřený sud, do kterého ani liják Boží lásky nebude moci přilít ani kapku,  

anebo jestli si přiznáme, že jsme prázdní, potřebujeme lásku, a Bůh nás bude moci naplnit. 

Jh. Lukáš■ 

 

Milí spolufarníci, o tom, jak vést k víře malé děti už jsme se tady v minulosti zmiňovali. 

Ale jak přistupovat k těm starším, se kterými už takzvaně „tříská puberta“? Obrátili jsme se 

s prosbou o zpracování tohoto tématu na otce Vojtěcha Kodeta a on nám laskavě vyhověl. 

Předkládáme jeho zamyšlení v plném znění… 
 

Jak vést děti v dospívání k víře 

Většina rodičů má s předáváním víry svým dětem tu zkušenost, že pokud jsou děti mladší, 

vedou se k víře snadněji. Pokud chodí rodiče do kostela, chodí s nimi, modlí se s nimi, pro-

jdou přípravou na svátost smíření a první svaté přijímání, rodiče i kněží jim odpovídají na 

jejich zvídavé otázky apod. V pubertě už ale mají svoji hlavu, myslí si, že všechno vědí nej-

líp. V mnohém začnou sdílet názory svých kamarádů, začnou vzdorovat, do kostela se jim 

nechce, protože se tam nudí, modlitba jim přijde trapná. Mnoho rodičů s tím bojuje a neví, 

co s tím, a trápí je to. Pokud ještě ke všemu je život z víry praktikován jen ze strany jednoho 

rodiče, situace je o to komplikovanější. 

Nejsem ani rodič ani pedagog. Jsem kněz, který nemá osobní zkušenost s předáváním víry 

svým vlastním dětem, ale pokusím se nastínit alespoň několik zásad, které by mohly rodi-

čům ve výchově dětí k životu z víry pomoci. 

První věc, na kterou bych chtěl upozornit, je, že vést děti k životu z víry neznamená hlav-

ně s nimi chodit do kostela. Podstatou života z víry je osobní zkušenost s živým Bohem 

a odevzdání života Ježíši. Je to láska k Ježíši, kterou odpovídáme na jeho lásku. Dále je to 

život pod vedením Ducha svatého a postavený na Slově Božím, na evangeliu, které se učí-

me uvádět ve skutek ve svém každodenním životě. Přirozeně z toho vyplývá, že uvádění dě-
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tí do života z víry se na prvním místě děje svědectvím života jejich rodičů. Děti by měly  

zakoušet, že život s Bohem pro nás dospělé je především náš osobní vztah lásky s Bohem, 

ze kterého všechno ostatní vychází, a nejen chození do kostela a vykonávání nějakých ná-

boženských úkonů, včetně modlitby. Jsme povoláni dětem svědčit o živém Bohu v našem 

životě, o Ježíši samotném, který změnil náš život, o působení Ducha svatého v našem živo-

tě, o autoritě Božího slova a moci lásky Boží, o důležitosti odpuštění a vzájemné lásky.   

Pokud toto všechno vaše děti budou nasávat z vašeho každodenního jednání, mluvení a roz-

hodování, bude to utvářet jejich pohled na život a bude to probouzet jejich osobní touhu po 

poznání Boha a zakoušení jeho blízkosti a lásky. 

Výchova dítěte k životu z víry začíná jeho početím, a svým způsobem i před ním. Tedy 

láskou rodičů a modlitbou za ještě nepočaté dítě. Dítě je Boží dar, je na prvním místě dítě-

tem Božím, které je svěřeno konkrétním rodičům, aby ho uvedli do života a předali mu to 

nejcennější, co mají – poznání Boha a život v jeho lásce a v poslušnosti jeho Slovu. Pokud 

způsob předávání víry pojmeme jenom jako naučení nějakých dětských modliteb a naučíme 

děti s námi chodit do kostela, nemůžeme se divit, že se v pubertě naše dospívající děti 

vzbouří. Jestli začne mít dítě v pubertě zásadní problém s vírou, chyba většinou není v něm. 

Puberta sama je velmi těžké krizové období života, které je důležité dobře prožít, tedy nejen 

přečkat. Je to velmi důležitá životní etapa, ve které se člověk rodí v dospělého po vší stránce. Je 

to ale také období krizové a každá krize, má-li splnit svoje poslání, nás má posunout do vyšší 

roviny života, vztahů, vnímání, prožívání, zodpovědnosti. Musíme jí projít, a ne v ní zůstat nebo 

si ji protáhnout na celý život. S tím se setkáváme i v rovině lidské, někteří se prostě dospělými 

nestanou, protože se puberta stala jejich životním stylem navždy. Stejně tak je každý povolán 

dospět i v rovině duchovní, z dětského prožívání víry do života křesťanské dospělosti. 

Víme, že období dospívání je období hledání sebe sama a své vlastní identity. S tím souvisí 

velká vnitřní nejistota, kterou ovšem mladý člověk navenek „přeráží“ tím, že hraje velice jistého 

a rozhodného a vymezuje si hranice. Čili to, co se jeví navenek, je téměř zrcadlový opak toho, 

co je uvnitř. Tam je nejistý člověk, který chce být ale brán jako ten, kdo už přece ví, jak věci jsou 

a ví, co má dělat. Z naší strany potřebuje zakusit bezpodmínečné přijetí a důvěru. 

Je to období, ve kterém se dospívající lidé srovnávají s druhými a objevují, že musí bojo-

vat se žárlivostí, protože ti druzí jsou také sokové. To vede ke vzteku a zlobě. Současně se 

chce odlišovat od toho světa dospělých, jak zvláštním oblékáním, chováním, stravováním, 

tak i zábavou, hledáním vlastního uspokojení, aby se cítil dobře. Touha uspokojit vnitřní 

potřeby  vede také k různým závislostem. Proto je důležité nepřestat s dospívajícím komu-

nikovat a pomoci mu se zorientovat v jeho vlastním vnitřním zmatku, a hlavně respektovat 

ho stále víc jako člověka, který přebírá zodpovědnost sám za sebe. 

Součástí toho krizového vývoje dospívání je velká krize autority. I to je předmětem našeho 

vzájemného povídání. Pokud pro něj nebyla ani lidská ani duchovní autorita někým, kdo utláčí, 

ale chrání a pozvedá, přijímá a pomáhá, je to jednodušší. Bůh ve své svrchované autoritě není 

malicherný a jistě ho neurazíme naším hledáním. Je třeba, aby i autorita rodičů stála spíš na vzá-

jemné úctě než na vynucování. Z toho jasně plyne, že dospívajícího nemůžeme nutit do žádných 

projevů zbožnosti, které mu nejsou vlastní. Ale můžeme s ním mluvit. 

Hledání vlastní identity se projevuje také určitou naivitou ve vztazích, kdy dospívající 

člověk zkouší různé experimenty, než narazí. O daru lidské sexuality a vzájemné kráse ve 

vztazích je proto dnes třeba s mladými mluvit přiměřenou formou od dětství. Rodiče by 
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měli být vždy těmi prvními, kdo své dítě uvádějí do tajemství života a neměli by to nechá-

vat na druhých. Vzájemná otevřenost přispěje k tomu, abychom mohli říct: nemusíš vy-

zkoušet všechno. Ale také je to období hledání, otázek, touhy po lásce, po pravdě, opravdo-

vosti, kdy se člověk učí žít ve vztazích, učí se žít pro někoho. To vše je velmi pozitivní, jen 

je to třeba stále více spojovat s uvědomováním si následků našeho chování 

a se zodpovědností za vlastní život i životy druhých. 

Z duchovního hlediska je puberta hledání vlastní identity z hlediska víry ve vztahu s Bohem. 

Bývá to pochopitelně provázeno krizí víry a omlouváním si svého vlastního jednání. Aniž si to 

často uvědomí, začne si mladý člověk vybírat, čemu věří, co je správné, vytvoří si vlastní pravi-

dla pro život, vlastní morálku, vlastní výklad Písma. Společným jmenovatelem této nedospělosti 

je, že se vše točí kolem jeho já. V takovém období jsou mladí lidé ochotni diskutovat o otázkách 

víry i těch nejsložitějších, a přitom z víry vůbec nežít. Jsou schopni zkoušet i nemožné věci 

v pojetí falešné svobody, a někdy žít svou víru zážitkovým způsobem – od akce k akci, od před-

nášky k přednášce, od setkání k setkání. I to ale Bůh může použít k dobru toho hledajícího.     

Pokud hledá, je vše v pořádku, a my se jejich hledání a otázek nesmíme bát. Sami časem dojdou 

k poznání, že to, co utváří život, je každodennost a věrnost v těch nejobyčejnějších věcech, které 

nejsou vůbec vidět, které děláme ne proto, že se pro ně musíme složitě rozhodovat, ale že je dě-

láme z lásky k tomu, koho máme vedle sebe nebo z lásky k Bohu. 

Proto je tak důležité, abychom u dospívajících podporovali jejich kontakty se stejně 

smýšlejícími, s dobrými kamarády, nebo podporovali jejich vztah s nějakou jinou duchovní 

autoritou. Velkou pomocí může být např. skauting nebo společenství věřících. Určitě je 

dobré podporovat jejich tvůrčí aktivity a každou věc, která jim pomůže najít sebe. Je proká-

záno, že ti, kteří se od dětství věnovali hudbě nebo přiměřeně sportu, snadněji přijali určité 

zásady života a omezení, která život přináší. Byli lehčeji a zodpovědněji nohama na zemi. 

Tím nejdůležitějším v celém průběhu výchovy vašich dětí k víře, je mít je opravdu 

rádi, přijímat je takové, jací jsou, a nikdy jim nepřestat důvěřovat a modlit se za ně.  

P. Vojtěch Kodet■ 
 

Modlitba za děti 

Nebeský Otče, svěřil jsi nám děti, abychom je vychovali k tvé 

oslavě a pro jejich věčné štěstí. Stvořil jsi je k svému obrazu a křtem 

jsi je přijal za své. Jsou to tvoje děti a mají tvými zůstat. Jsou to zá-

roveň i naše děti, po nás zdědily své vlohy a sklony. Prosíme, Pane, 

žehnej jim. Ochraňuj je v nebezpečích života a v pokušeních. Ucho-

vej jim pravou víru. Dej jim dobré kamarády a upřímné přátele. 

Osvěť je při volbě povolání, aby tě mohli oslavit spoluprací na tvém 

stvořitelském díle. Nám pak, nebeský Otče, pomoz, abychom je 

vedli k tobě s cílevědomou důsledností a se srdečnou dobrotou. Dej 

nám, abychom se na nich dočkali radosti. Kéž ti můžeme jednou ří-

ci: Zde jsou děti, které jsi nám svěřil.  
 

Svatá Maria, matko Boží, ujmi se našich dětí. Vždyť jsi také jejich matka. Buď jim,    

královno andělů, spolu s jejich anděly strážnými stálou ochránkyní a veď je po cestách života 

do království věčného radování, kde se i my s nimi toužíme shledat znovu a navždycky. 

Kancionál č. 054 
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Výroky slavných 
Starost o to, jak vypadáte, musí začínat ve vaší duši a v srdci. Kosmetické produkty samy 

o sobě nic nezmůžou.                                                                                           Coco Chanel 
 

Když mi bylo pět, maminka mi řekla, že klíčem k životu je štěstí. Když jsem přišel do 

školy, zeptali se mě, co chci být, až vyrostu. Napsal jsem „šťastný“. Řekli mi, že nerozu-

mím zadání. Já jim řekl, že oni nerozumí životu.                                                John Lennon 
 

Kdo je poctivý, toho mohou ostatní zradit. Přesto buď poctivý. Kdo je laskavý, toho mohou 

ostatní pomluvit. Přesto buď laskavý. Dobro, které dnes vykonáš, mohou ostatní zítra zapome-

nout. Přesto čiň dobro. Co vybuduješ, to mohou ostatní zničit. Přesto buduj. … Neboť nakonec 

bude vše jen mezi tebou a Bohem, nikoli mezi tebou a ostatními.                         sv. Matka Tereza 
 

České přísloví 
Manželé, kteří se milují, řeknou si tisíc věcí, aniž promluví. 

 

 

Vtipy 
Před ohradou se pštrosy se shromáždila výprava a průvodce vykládá: „Pštros se vyznačuje 

dvěma specifickými zvláštnostmi. Velmi špatně vidí a zhltne cokoliv.“ Do nastalého ticha zazní 

povzdechnutí starší paní ke své přítelkyni: „Slyšíš, Božka? To by byl ideální manžel!“☺ 

Zábava 

Pyramida 

  Spojka 

  Pohanský bůh  

  Zvíře 

  Lihovina 

  Ryba  

  Pták  

  Pozemek  

 

Řešení pyramidy: viz. poslední strana          Leo Žídek ■ 
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Pastorační plán na měsíce červen – červenec – srpen – září 
 

Červen: 

Čtvrtek 20. června  -  slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) 

 17.30 mše sv. a eucharistický průvod 

Pátek 21. června  -  zakončení školního roku pro děti navštěvující náboženství  

 17.30 mše sv.,  v jejím závěru proběhne předávání vysvědčení z náboženství, 

 po mši sv. táborák na farní zahradě, večerní program a nocování na farní zahradě 
 

Svinovská pouť  –  slavnost Posvěcení kostela Krista Krále 

Sobota 22. června  -  svinovská pouť (z. ÚMOb Svinov), 

 ve 13.00 zahájení poutního programu 

Neděle 23. června  -  slavnost Posvěcení kostela Krista Krále ve Svinově 

 mše sv. v 9.00  -  hlavní celebrant Mons. Martin David 
 

Kněžské svěcení jáhna Lukáše Dořičáka 

Sobota 29. června  v 9.30  -  kněžské svěcení v katedrále Božského Spasitele v Ostravě 

Neděle 7. července  -  primice novokněze ve Veřovicích 

 mše sv. ve 14.00 (ve Svinově mše sv. v neděli v 10.00 nebude) 

Mše sv. na rozloučení novokněze Lukáše s farností Svinov proběhne v neděli 8. září 
 

Primiční mše sv. novokněží:  

Lukáš Mocek   neděle 30. června ve 14.00, park v Ostravě-Třebovicích, 

Jiří Klos sobota 6. července v 10.00, kostel Panny Marie Královny v Ostravě-Mariánských Horách 

Vojtěch Žvak  čtvrtek 4. července v 16.00, náměstí v Těrlicku 
 

Červenec – srpen 

Pořad bohoslužeb v době prázdnin ve Svinově bude jako obvykle s výjimkou:  

 neděle 7. července a neděle 18. srpna , kdy bude mše sv. pouze v 8,00 

Poutní slavnosti v okolních farnostech v době prázdnin: 

Pátek 5. července  -  slavnost sv. Cyrila a Metoděje – pouť v Pustkovci, 

 mše sv. v 7.30 a  9.00 

Úterý 16. července  -  poutní slavnost Panny Marie Karmelské ve Slezské Ostravě 

 mše sv. v 7.00; 8.30; 9.30; 11.00 a 17.30 

Neděle 28. července  -  svátek sv. Jáchyma a Anny – pouť v Polance n/Odrou, 

 mše sv. v 8.30 a svátostné požehnání ve 14.00 

Neděle 18. srpna  -  pouť k Panně Marii na Hrabyň, 

 mše sv. v 6.00; 7.30; 9.00; 10.30; 18.00  a svátostné požehnání ve 14.00 

Neděle 25. srpna svátek sv. Bartoloměje  -  pouť v Ostravě-Nové Vsi (U Hrubků), 

 mše sv. v 8.45 
 

Září  

Neděle 8. září v 8.00 a 10.00 mše sv.  -  celebruje novokněz P. Lukáš Dořičák 

Neděle 15.září ve 14.00  -  blahořečení P. Richarda Henkese v Limburgu 

Neděle 22.září  v 10.00  -  udělování svátosti biřmování (b. František) 
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Kostelní sbírky 

 

Neděle 22. září 2019 v 17.00  -  kostel Krista Krále v Ostravě-Svinově, 

 koncert duchovní hudby v rámci Svatováclavského hudebního festivalu 

 

 

 

Svátost křtu – svátost manželství – pohřby (²/2 března – ½ června 2019) 

Křty: 

Jakub Petruška   k.   6. 4. 

Jakub Trávník   k.   7. 4. 

Sára Vlčková    k. 11. 5. 

Stela Zdařilová   k.   9. 6. 

Laura Zdařilová   k.   9. 6. 
 

Svatby: 

v uvedeném období se nekonala žádná svatba 
 

Pohřby: 

Jiří Úlehla     †   8. 3. 

Jaroslava Dvořáková, r. Šárová † 12. 3. 

Libuše Říhová, r. Bajgarová   † 13. 3. 

Alena Richterová, r. Friedlová  † 13. 3. 

Gustav Husár     † 26. 3. 

Marta Pušková, r. Zubajová  † 21. 4. 

Patrik Balog      † 29. 4. 

Karel Cisarik     † 13. 5. 

Marie Bílá     † 19. 5. 

Rostislav Pyš     † 24. 5. 

Dušan Solčani     †   4. 6. 

 

 

 

Plán finančních sbírek (červen – září) 

Neděle 23. června  -  sbírka na opravy. 

Neděle 15. září      -  sbírka na církevní školy. 

V měsících červenec a srpen se nebude konat žádná účelová sbírka. 
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