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s naším novým jáhnem Jakubem Lasákem
Jakube, můžete nám říct něco o sobě,
o své rodině, odkud pocházíte?
V první řadě Vás všechny moc zdravím.
K první otázce. Pocházím z OstravyZábřehu, jak rád uvádím, od Svatého Ducha. Mám jednu sestru jménem Eliška, ta
nyní studuje vysokou školu v Ostravě.
Taťka je manažerem v bezpečnostní firmě
a mamka pracuje jako prodavačka v jednom
obchodu s oblečením v Nové Karolině.
Mám oba rodiče velmi rád a jsem jim vděčný za jejich výchovu.

Kdy jste pocítil povolání ke kněžství?
Důležitým mezníkem byl pro mě nástup
na Obchodní akademii a Střední odbornou
školu logistickou v Opavě, kde jsem vystudoval obor Logistické a finanční služby. Během prvního ročníku na střední škole jsem
prožil svou konverzi ke křesťanství. Jsem za
ta léta velmi vděčný. Poté jsem se rozhodoval, jako cestou se vydat. Šel jsem za svým
panem farářem a řekl mu, že cítím povolání
ke kněžství a že bych si chtěl podat přihlášku do semináře. Řekl mi: „Zkus to“. Tak
jsem to zkusil a ono to vyšlo.
Jak jste prožil léta v semináři? Co bylo
vaším úkolem?
V kněžském semináři jsem byl velice rád
zejména proto, že jsem poznal spoustu
výborných kluků. Získal jsem tam mnohá
přátelství, která už budou, doufám, na „celý
život“. Mezi mé nejdůležitější úkoly v semináři bylo starat se dva roky o seminární kapli sv. Cyrila a Metoděje a vykonávat dva
roky službu prefekta naší diecéze, což obnášelo ceremonování otcům biskupům
v katedrále o velikonocích a na svěcení
a být koordinátorem mezi otci biskupy a námi bohoslovci.

Jh. Jakub Lasák u řeky Mississippi v USA, srpen2019

Jak vypadá váš volný čas, co je vaším
koníčkem?
Mým největším koníčkem je fotbal. Ono
vlastně, když se nad tím zamýšlím, tak důležitou úlohu v mém životě sehrál sport. Hrál
jsem závodně fotbal a vůbec jsem byl pořád
někde venku s kamarády a vymýšleli jsme
kdejakou lumpárnu. Jsem za to velice vděčný, protože jsem díky sportu mohl prožít
krásné a bohaté dětství. Na střední škole
jsme se spolužáky začali rozjíždět jeden
projekt v podobě ochotnického divadla. Na-
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ším primárním prostorem bylo Opavské
divadlo loutek, kde jsme hráli činohry pro
opavské střední školy. Musím tedy popravdě uvést, že jsem jakýsi amatérský herec,
což se mi v pastoraci bude určitě hodit.
Kdo je váš oblíbený světec?
To bude stoprocentně svatý Antonín
z Padovy. Ne jenom proto, že je to patron
ztracených věci a já často zapomínám na
všechno možné, ale byl to také výborný
kazatel a člověk velmi skromný a zbožný.
Co byste na závěr popřál našim čtenářům
a svinovským farníkům?
Moc vám přeji, milí farníci, abyste měli
rádi Pána Boha. On totiž ten kněz nebo jáhen může mít určité představy, jak by to
všechno mělo být a vypadat, ale náš hlavní
úkol je vést vás k Bohu a pevně věřím, že se
mi alespoň trošku toto mé přání vyplní. Děkuji vám za vlídné přijetí a moc se těším na
naši spolupráci.

Jakub Lasák s rodiči a sestrou v Arcibiskupském
kněžském semináři v Olomouci

Děkujeme za rozhovor■

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
Den, který se nám vtiskne do paměti
V neděli 23. června jsme byli svědky žehnání nového oltáře a ambonu pomocným biskupem o. Martinem Davidem v našem svinovském kostele. Tento mimořádný den byla mše
svatá pouze v devět hodin ráno, a to za účasti otců Jana, Antonína, Jiřího Marka a Miroslava. Přítomen byl i pan starosta Smetana, pan místostarosta Dvorský a pan radní Pražák.
Otec Martin David, pomocný biskup naší diecéze, měl po svém boku svého p. jáhna a také
našeho p. jáhna Lukáše. I tento den pomáhali u oltáře malí i velcí ministranti.
Co vše předcházelo tomu, aby se tato významná událost mohla uskutečnit, bylo pro běžného svinovského farníka sledováno pouze z povzdálí. Byli jsme informováni o postupu
prací, které v našem kostele Krista Krále probíhaly, ale na pomyslných bedrech jsme tu tíhu
nesli pouze v modlitbách (alespoň té, která byla vydána s turistickou známkou, obé
z iniciativy otce Jana). Proto je na místě, abychom takto poděkovali.
Velké poděkování patří našemu duchovnímu správci otci Janovi, který se o toto dílo a vše
kolem zasloužil. Další, nemalé poděkování, patří panu Martinovi Macháčovi – výčet prací
a hodin, které zanechal v našem kostele, lze těžko spočítat. Určitě bylo i více neviditelných
rukou, které se vepsaly svou nezištnou pomocí do prostoru našeho svatostánku, snad odpus-
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tí, že jsou bezejmenní, ale poděkování směřuje
i k nim. Největší Díky patří našemu Pánu Bohu, který modlitby vyslyšel. Náš kostel je
v novém kabátě nejen výmalbou, oltářem, ambonem, křížovou cestou, ale může se „chlubit“
i ostatky svaté Hedviky a svatého Jana Pavla
II., které jsou umístěny v čele oltáře.
Tento den se jistě zapsal do našich srdcí
a do farní kroniky a byl nezapomenutelným
bodem oslav 90. výročí posvěcení našeho kostela, kostela Krista Krále ve Svinově.
Vděční svinovští farníci ■

Finanční rekapitulace rekonstrukce presbytáře a výmalby kostela
Milé farnice a milí farníci, kromě viz výše naznačeného poděkování platí z mé strany velké poděkování – Pán Bůh zaplať – všem, kteří jste se jakkoliv podíleli a stále podílíte na vykonaném díle. Podařilo se udělat náš kostel opět velmi krásný a moc prosím Pána Boha, aby
byl oním krásným místem, kde se každý z nás bude s Pánem Bohem setkávat.
K vykonanému dílu ještě předkládám finanční situaci celé rekonstrukce. Ta měla tři základní části:
1. Rekonstrukce presbytáře kostela včetně nového oltáře
- projekt (Milivoj Husák) rekonstrukce presbytáře: 71 000 Kč,
- hrubé práce v presbytáři kostela: 423 423 Kč,
- kamenické práce (fa Orel): 831 277 Kč.
Celkem: 1 325 700 Kč
2. Nové osvětlení v presbytáři kostela a elektrické rozvody v kostele
Celkem: 514 603 Kč (zbývá doplatit do konce roku 2019 částku 139 923 Kč)
3. Výmalba presbytáře a kostela
Celkem: 298 463 Kč (zbývá doplatit v roce 2020 částku 100 000 Kč)
Celková částka: 2 138 766,
- z toho doposud zaplaceno: 1 899 303 Kč,
- zbývá doplatit: 239 923 Kč.
Finančně se situace zvládla takto:
- vlastní zdroje (obvyklé i účelové sbírky a nájmy za 3 roky): 1 025 766 Kč,
- dary: 613 000 Kč,
- bezúročná půjčka Ostravsko-opavského biskupství: 500 000 Kč
(návratnost půjčky: 1x/rok 125 000 Kč v letech 2020 – 2023)
Z uvedeného vyplývá, že do konce roku 2019 musíme zaplatit částku 139 923 Kč
a v následujícím roce 2020 částku 225 000 Kč (výmalba kostela 100 000 Kč a návrat částky
půjčky BOO 125 000 Kč) a v následujících letech 2021 – 2023 vždy každoročně vrátit Ostravsko-opavskému biskupství část půjčky 125 000 Kč.
Moc prosím o jakoukoliv finanční pomoc, a to jak formou sbírek také formou darů. Sbírky
na dofinancování rekonstrukce a výmalby kostela budou probíhat v neděli 29. 9., 27. 10.,
24. 11. a 22. 12.
P.Jan L.■
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Domov pro Pavla
Milí farníci, možná si ještě vzpomenete, jak jsem Vás
vloni po mši svaté a také ve Svinovníčku prosila o pomoc
pro mého dětského pacienta Pavla Palkoviče, který po
spontánním krvácení do mozku zůstal hendikepovaný na
vozíku, a k tomu mu hrozila také ztráta domova.
Dne 29.10.2018 jsme pro jeho záchranu organizovali
Benefiční koncert v katedrále Božského Spasitele a ten se
k nevíře vyprodal do posledního 1000. místa. A nejen tato
pomoc prostřednictvím zakoupených vstupenek, ale i na
jeho účet založený u Konta Bariéry přicházely další finanční prostředky od Vás lidí dobré vůle, kterým nebyl lhostejný osud druhého člověka a máte srdce na dlani....A tak se
vybraly peníze nejen na záchranu jejich bytu, ale také na
bezbariérové úpravy a na další rehabilitace. V červnu 2019
se vše vyřešilo ve prospěch pana Palkoviče a jejich domov
byl zachráněn. Dobře to dopadlo
Z celého srdce Vám všem děkuji za Vaší pomoc, za Vaší lidskost a solidaritu. Společnými
silami se nám podařilo zachránit konkrétního člověka a vyřešit mu složitou životní situaci.
Pan Palkovič osobně všem přispívatelům děkuje ve svém děkovném dopise, který si můžete přečíst na nástěnce vzadu v našem kostele.
Daniela Šolcová ■

Ministrantský výlet
Ve středu 28. – 29. srpna měli ministranti s jáhnem Kubou
a otcem Janem sraz u fary v 11:30 s koly a s dobrou náladou. Cílem
naší cesty bylo krásné poutní místo Maria Hilf u Zlatých Hor. Ve
12 hodin jsme již seděli ve vlaku a odpoledne ve 14:00 jsme byli
v Jindřichově ve Slezsku a měli jsme namířeno do cíle. Cesta byla
náročná, neboť většinou vedla do kopce. Ministranti a otec bojovali
do poslední chvilky a jáhen většinu kopců šlapal vedle kola, a to i
přesto, že ho ministranti povzbuzovali. To ale vůbec nevadilo, důležité pro nás bylo, že se zúčastnil a dojel až do cíle. Po dobré večeři
jsme znaveni lehli do svých spacáků a ráno s prvním rozbřeskem
sluníčka jsme se zúčastnili mše svaté. Pak jsme vyrazili za dobrodružstvím.
Navštívili jsme v loňském roce zpřístupněnou Poštovní štolu nedaleko poutního místa a kochali se její krásou. Venku nás poté krásně prohřálo sluníčko a my mohli pokračovat v turistice na kolech.
Zpáteční cesta vedla z kopců. Dojeli jsme do Krnova, kde jsme si dali zasloužený oběd.
A následně jsme všichni v pořádku dorazili domů. Chceme tímto poděkovat i panu Josefu
Gelnarovi, který s námi vyrazil jako doprovod.
Alexandr Radmil ■
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LARISCH, Jan: P. Vinzenz Brauner, farář a starosta
ve Zlatých Horách, světlo v temnotách zmatené doby.
Když jsem hledala na internetu informaci, kolik knížek o duchovních
osobnostech Jan Larisch napsal (spočítala jsem, že s touto zatím poslední deset), stránku s jeho fotografií na adrese Databáze knih doplňovaly
dvě polonahé dívky jako reklama na spodní prádlo. Nejsem žádný puritán a nevyjímám našeho pana faráře z kategorie mužů, ale co je moc, toho je příliš. Chci stále vzývat svobodu a rozvíjení principu demokracie,
bohužel se obojího mnohdy zneužívá v neprospěch řádných lidí. Jak dát
najevo odpor k těm, kteří pro zisk zapomenou na slušnost? Jak se bránit
nehoráznostem? Budeme rezignovat?
Jaký paradox! Co znamená pro majitele reklamy knížka Jana Larische? Co znamená
osobnost P. Vinzenze Braunera? (1877-1943); přitom cena jeho vzácného života je nebetyčně vyšší než prázdné, povrchní životy těch, jejichž vyznáním jsou zisky.
Jan Larisch si dal velikou práci s životopisnými daty sledovaného kněze a později veřejného činitele, který dlouhá léta působil ve Zlatých Horách, v oblasti německy mluvících
obyvatel, za války nadšeně přidružené k Říši. Nejprve dopodrobna zmapoval jeho pastorační práci, kterou intenzívně vyvíjel do roku 1927 a která se zaměřovala na vynalézavou činnost k upevnění vlivu církve na život obyvatel, především mládeže. Během první světové
války pracoval v Červeném kříži, podílel se na založení několika humanitárních spolků, staral se o demobilizované vojáky, po válce spolupracoval se Svazem válečných invalidů, byl
duchovním otcem mnoha zbožných sdružení, církevních spolků, věnoval se charitativní činnosti.
V letech 1927 - 1938 byl P. Brauner ve Zlatých Horách starostou. Jeho hlavním úkolem
byla péče o obecné blaho v nelehkých podmínkách poválečného života, ekonomické krize
i v době politických a národnostních třenic v závěru třicátých let minulého století. Poté, co
oblast začala ovlivňovat fašistická SdP, stáhl se z komunálního života, avšak perzekuci neunikl. Byl jako neloajální k Říši sledován, zatčen, vězněn a nakonec vyhoštěn z župy Sudety
v provincii Slezsko. Dožil v Dolní Lužici, kde za rok od uvěznění, roku 1943, zemřel.
Druhá světová válka pohřbila pastorační i lidumilné dílo P. Vinzenze Braunera. Její závěr
se s obyvateli německé národností nemazlil. Přinesl jejich vyhnání, ale to už se ho netýkalo,
jeho odkaz neúnavně pracovat, milovat Boha i člověka, žije.
Jan Larisch vyzvedl, že Brauner nerozlišoval německou a českou národnost, přijímal
každého na principu humanity a víry. Podařilo se mu ohladit hrany odlišnosti, udržet národnostní smír ve prospěch náboženského i občanského života obyvatel. V tom je jeho stále
podnětný vklad k dnešku.
Na závěr trochu odlehčení: Když se roku 1924 podařilo vydat ve Zlatých Horách třísetstránkovou publikaci k sedmistému výročí jejich existence, byla v městě veliká slavnost.
Otec Brauner k této události mimo jiné sepsal divadelní hru Um gold und Liebe (O zlato
a lásku). Není to inspirace pro našeho pana faráře?
Jako vždy musím dodat, že publikace ThLic. Jana Larische, ThD. jsou potřebné, svým
zaměřením exkluzívní, věcně důkladné, čtivé a gramaticky bezchybné; jeho čeština může
být vzorem nejednomu spisovateli literatury faktu.
Lydie Romanská ■
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„Začátky jsou těžké!“ – kolikrát už jsme na vlastní kůži zakusili pravdivost tohoto výroku,
milí spolufarníci… Po příjemném období prázdnin a dovolených, období výletů, táborů
a letního koupání, grilovaček, stanování a cestování se vracíme zpět do zajetých kolejí – tedy do školy a do práce. Není třeba být ale smutný, vždyť nové skutečnosti nám přinášejí nová setkání, nové výzvy a příležitosti, poznatky a vědění. Je čas se posunout… čas jít dál…
Možná nás na naší cestě provází obavy, možná se všechno nedaří a budoucnost se nejeví
zrovna růžově. V tom případě ale nezapomínejme, že na to nejsme sami. Předložme VŠE
s důvěrou svému Bohu v modlitbě – není nic, s čím by si Pán Bůh neporadil
Právě modlitba je námětem článku, který Vám předkládáme tentokrát.

Modlitbu naprosto podceňujeme
Neraď v modlitbě Bohu, co má přesně dělat. Jeho řešení jsou nečekaná.
V modlitbě přistupuj k Bohu s radostí a vděčností za dar života, se všemi starostmi a problémy. Neraď příliš Bohu, co má dělat přesně. Jeho řešení jsou nečekaná a typicky jiná, než vymyslíš. Jan od Kříže uvádí dva krásné příklady, ve kterých milující nekomentuje, co mu chybí
nebo po čem touží, nýbrž jen diskrétně předloží svou potřebu. Na svatbě v Káni Maria nesděluje Ježíšovi, jaká je situace a jaké řešení by bylo nejvhodnější a to správné, nýbrž jen tiše říká:
Nemají víno (Jan 2,3). Podobně Marie a Marta, sestry Lazarovy, nevzkazují Ježíšovi, jaká je
situace s Lazarem, že by bylo potřeba ihned přijít, uzdravit a jak přesně a jakým způsobem zakročit, aby byli všichni spokojeni. Sestry jen diskrétně vzkazují: Ten, kterého miluješ, je nemocen (Jan 11,3). V obou případech se pak začnou dít věci, které jsou mimo fantazii běžného katolíka. A o tohle jde. Bože, zde je moje trápení. Udělej s tím něco, prosím.
Někteří lidé se modlí jen v nouzi. Je to špatně?
Někdy přicházejí lidé s tím, že se modlí jen, když jsou v obtížné situaci a nevědí z které
do které. A že je jim to trapné se modlit, jen když jsou v nouzi. To ale nevadí, všechno, co tě
přivede k modlitbě, je dobře.
Martin Jirous to v Labutích písních pojmenovává jasně:
V neštěstí se vždycky hbitě
vracím k religiozitě.
Jak se však trochu zabydlím,
tak se zas ani nemodlím.
Věřím, že ať už se modlíš z jakéhokoli důvodu a v jakékoli situaci, všechno je dobře,
modli se z jakéhokoli důvodu, ale hlavně se modli. Když jsi jsi v nouzi, tak se vrať
k religiozitě, neboj se a modli se bez výčitek. Vzpomeň si ale, až ti bude zase dobře, pak dej
taky Bohu svůj čas. Žádný tvůj hřích, byť sebetěžší, žádné tvé zoufalství ze sebe samotného
ti nemůže, nesmí v modlitbě zabránit, právě naopak, když jsi na tom nejhůř, modli se, vždyť
kam jinam, než do milosrdenství Božího se chceš utéct?
Když selžou všechny možnosti, tak se ještě pomodlíme. Co už taky zbývá!
Problém naší modlitby je mnohdy v tom, že to děláme přesně naopak, než bychom měli: modlitbu neuvěřitelně a naprosto podceňujeme a máme k ní většinou a ve většině situací
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vztah takový, že napřed zkusíme podle rozumu a fantazie řešení za prvé, za druhé, za třetí,
za čtvrté a za páté, a když selžou všechny možnosti, co nás napadly, a racionálně už nevíme
z které do které, aha, tak se v nouzi nejvyšší za to ještě pomodlíme. Co už taky zbývá!
Je to přesně naopak. Modlitba má otevírat vztah k čemukoli a ke komukoli. Má předcházet setkání, ta příjemná i ta nepříjemná. Nejprve se za to pomodli, ale dej si přitom pozor, co
říkáš, soustřeď se s plnou vážností, važ slova a vlož situaci do Boží lásky. Pak jednej, a není
možné, aby se něco nestalo, aby se věci neposunuly vpřed, aby lavina zůstala nahoře a neuvolnila se. Způsobem, který je možná v tuto chvíli mimo fantazii, nebo způsobem, který –
zdá se – vyvolává opačný účinek, než jaký by sis přál.
Nebe je na tvé straně. Vytrvej v modlitbě.
Udělej prosím tu zkušenost, že nebe je na tvé straně. Vytrvej v modlitbě, den za dnem,
měsíc za měsícem, když budeš cítit při modlitbě radost a když nebudeš cítit při modlitbě radost. Jdi dál, nejde o radosti. Modlitba připraví půdu tvé duše, až přijde déšť, a on přijde. Modlitba jistě mění věci kolem tebe, ale především mění tebe samotného. A skrze tebe
jsou pak proměněny i věci kolem.
Modlitba znamená podívat se sám na sebe tak, jak se na tebe dívá Bůh.
Zpracováno z knihy Marka Váchy: Radost z Boha
(n. Cesta, 2018).
Zdroj článku: www.pastorace.cz

Úvaha sv. Anselma
Pojď, nech stranou svou každodenní námahu,
uteč na chvíli od neklidu svých myšlenek,
odlož své starosti,
nech svoje trápení čekat,
otevři se Bohu
a zůstaň na chvíli v Něm.
Vstup do vnitřní komnaty své duše,
ponech venku vše kromě Boha
a toho, co ti může pomoci v Jeho hledání,
a když zavřeš dveře, hledej Ho.
Nyní celé mé srdce říká Bohu:
„Hledám tvou tvář, Pane,
Tvou tvář hledám.“
Zdroj: www.modlitbyotcu.cz

RODINĚ
Výroky slavných

Zábava
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Duchovní slova duchovních
Že nedostanete vždy to, co chcete, je někdy obrovské štěstí.
Dalajláma
Přijmi se takový, jaký jsi. S vědomím, že tváři můžeš dodat krásu svého srdce. Guy Gilbert
Opravdu existujeme jen tehdy, když nám někdo naslouchá. Největší dar, který můžeme někomu dát, je skutečně tomu druhému naslouchat.
Bruno Ferrero
Bože, kde nejsi?
Karel Satoria
Z neznalosti sebe povstává pýcha, z neznalosti Boha vzchází zoufalství.
Jan Hus
O ženách
V práci se ženy začaly hádat. Zavolaly vedoucího, aby udělal pořádek.
„Ticho,“ vykřikl, „ať mluví nejstarší!“ V tu chvíli zmlkly.☺
------------Proč ženy vždycky vědí, kde co je?
Protože to tam přendaly z místa, kde to bylo. ☺
---------Jedna ženská vidí někdy dále než pět mužských s dalekohledem.
Jan Werich
Žena se průměrně zamiluje 6krát do roka…z toho 5krát do bot (a po šesté do kabelky)☺
Citáty známých osobností
Nejkrásnější hudba je lidský smích.
Jan Werich
Tolerance není lhostejnost, ale moudrá víra, že i ten druhý může mít pravdu.
Jiří Menzel
Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí. Albert Einstein
Výrok
Obávám se dne, kdy vývoj technologie předčí vzájemné vztahy. To potom svět bude mít
generaci idiotů.
Albert Einstein

Pyramida
Předložka
Zkratka brněnské univerzity
Zkratka souhvězdí Moucha
Číslice (foneticky)
Botanický název Moruše
Tažné zvíře
Stmívání
Řešení pyramidy: viz. poslední strana

Leo Žídek ■

PASTORACE

Pastorační plán
PASTORAČNÍ PLÁN na měsíce září – říjen – listopad:
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Sobota 28. září slavnost sv. Václava - mše sv. v 8. 00 h.
V závěru bohoslužby budou přečtena jména kněží z našeho regionu, kteří se stali oběťmi
nacismu a komunismu. Toto čtení bude zakončeno prosebnou modlitbou, litanií k českým
světcům za budoucnost našeho národa;
Říjen – měsíc modlitby růžence
Každou neděli v měsíci říjnu bude
- společná modlitba růžence, začátek v 9.25,
- kázání pro děti v horní sakristii.
Úterý 15. října – vigilie slavnosti sv. Hedviky, patronky ostravsko-opavské diecéze
mše sv. v 17.30, po mši sv. modlitba za naši obec u sochy sv. Hedviky (před kostelem)
Středa 16. října – slavnost sv. Hedviky, patronky ostravsko-opavské diecéze
mše sv. v 7.00
Neděle 20. října – misijní neděle, program misijní neděle bude upřesněn.
Oslava české státnosti (28. října)
Neděle 27. října: po bohoslužbách zazpíváme státní hymnu a svatováclavský chorál.
Pátek 1. listopadu Slavnost Všech svatých
mše sv. v 17.30 h.
Sobota 2. listopadu Památka věrných zemřelých „Dušičky“,
mše sv. v 8.00 a 17.30 h.,
mše sv. v 17.30 h. bude obětována za všechny zemřelé v období od XI/2018 do X/2019.
Neděle 3. listopadu
ekumenická pobožnost za zemřelé na hřbitově v 15.00 h.
Prodejní bazar knih:
Od pátku 8. listopadu do pátku 29. listopadu se uskuteční tradiční prodejní bazar knih
s náboženskou tématikou. Smysl tohoto prodejního bazaru spočívá v možnosti oživit četbu
náboženské literatury. Výtěžek z tohoto bazaru je věnován na Katolické biblické dílo.
Patrocinium farního kostela Krista Krále
Neděle 24. listopadu
mše sv. v 8.00 h. a 10.00 h., celebruje P. Vít Řehulka, farář z Ostravy-Zábřehu,
mši sv. v 10.00 hudebně doprovází chrámový sbor z farnosti Ostrava-Zábřeh,
zpívané nešpory a svátostné požehnání v 17.00 h.
Úterý 26. listopadu mše sv. v 17.30 za všechny zemřelé farníky
Adventní doba
Sobota 30. listopadu
pletení adventních věnců – jídelna ZŠ Svinov od 14.00 – 18.00 (z. KDU-ČSL)
Neděle 1. prosince – 1. neděle adventní – žehnání adventních věnců
svinovský vánoční jarmark (od 8 h.), rozsvícení vánočního stromu (17 h.)
náměstí před kostelem Krista Krále (z. ÚMOb. Svinov)

PASTORACE

Výuka náboženství
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Náboženství pro dospělé se bude konat vždy ve čtvrtek 1x/14 dní na faře v 18,15 v těchto
termínech: 3. 10. , 17. 10., 31. 10., 14. 11., 21. 11., 5. 12., 19. 12. (možnost změny vyhrazena)
Výuka náboženství pro děti bude probíhat:
ve středu 1. + 2. třída budova ZŠ Svinov na Rošického ul. ve 13.00,
3. + 4. třída učebna na faře ve 14.30,
5. + 6. třída skupina A učebna na faře v 16.30,
ve čtvrtek 5. + 6. třída skupina B učebna na faře v 16.00.
Pro 7. – 9. třídu bude výuka náboženství probíhat formou společenství v sobotu 1x/14 dní.
První setkání v sobotu 28. září v 17.00. V případě dotazů kontaktujte jh.Jakuba.
Scholička
Scholička zpívá v neděli 22.9., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11., 8.12., 22.12. Příprava probíhá
na faře v 16.15 v pátek před výše naznačenou nedělí. Společný víkend pátek - neděle
4. - 6. 10. ve Frýdlantu n./O. Bližší informace u vedoucí scholičky, popř. u duchovní správce.

Svátosti a svátostiny
Svátost křtu – svátost manželství – pohřby (²/2 června – září 2019)
Křty:
Sára Bučková
Barbora Havelková
Otakar Martin Maršolek
Laura Anna Válková

Svatby:
Michal Robenek a Anna, r. Mičíková 10. 8.
Denis Hampel a Pavla, r. Kubelková
7. 9.
Tomáš Kucharik a Markéta, r. Trnková 14. 9.

k. 28. 7.
k. 28. 7.
k. 11. 8.
k. 1. 9.

Pohřby:
Vítězslav Rykala
† 13. 6.
Světluška Branžovská, r. Plačková † 8. 8.
Blanka Ohanková
† 13. 8.

Libuša Červeňáková
Václav Urbánek
Jarmila Mikšová, r. Halamová

† 18. 8.
† 24. 8.
† 29. 8.

Kostelní sbírky
Plán finančních sbírek v měsících září – říjen – listopad – prosinec:
Sbírky na rekonstrukci presbytáře a výmalbu kostela: 29.9. , 27. 10., 24. 11., 22.12.
Sbírka na adoptivní dítě naší farnosti: 15. 12.
Sbírky v rámci celé diecéze:
- na světové misie proběhne v neděli 20. 10.
- na Katolické biblické dílo (18. 11.) – v naší farnosti proběhne formou prodejního bazaru knih
Řešení pyramidy: U, MU, MUS, OSUM, MORUS, SOUMAR, SOUMRAK.
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

