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s P. Vítězslavem Řehulkou
Odkud pocházíte a jaká byla Vaše cesta
ke kněžství?
Pocházím z obce Zlatníky, což je malá
vesnička na předměstí Opavy. Mám čtyři
sourozence a ke kněžství jsem putoval
přes základní vojenskou službu, třísměnný provoz v Ostroji Opava nebo potom
jako fotbalista Opavy, kde jsem hrál půl
roku profesionálně a pak šel do semináře.

brzy, ale důležitý je termín, snad ho mohu
prozradit, 2. července 2020. A také chceme v našem farním pivovaru (myšleno hotel Zámek v Ostravě-Zábřehu) uvařit primiční ležák☺. Takové malé překvapení!

Kde všude jste působil jako kněz?
Jáhenskou praxi jsem nastoupil do farnosti Nový Jičín u otce Aloise Peroutky.
Po vysvěcení na kněze v roce 1998 jsem
čtyři roky působil v Šenově a Václavovicích jako kaplan u otce Morcinka, k tomu
jsem měl excurendo farnost OstravaRadvanice. A v roce 2002 jsem přišel do
farnosti Ostrava-Zábřeh, kde jsem zažil
ještě pana kanovníka Bohumila Zaňku…
Prosím, představte nám Vaši farnost
v Ostravě-Zábřehu.
Je to sídlištní farnost, která má 70.000
obyvatel, dva kostely, jednu kapli
ve Výškovicích, šest domovů pro seniory
a Hospic svatého Lukáše. Farnost velmi
živá a díky novému kostelu Svatého
Ducha, také poměrně mladá. Na nedělní
bohoslužby chodí pravidelně mezi 10001200 účastníků. V kostele ve Starém
Zábřehu působí nemocniční kaplan
P. Václav Tomiczek a se mnou u kostela
Svatého Ducha je vám dobře známý novokněz P. Lukáš Dořičák. Pomáhá nám
také P. Pavel Vácha, který žije v naší farnosti jako důchodce.
Jak se Vaše farnost připravuje na kněžské svěcení a primici jáhna Jakuba?
V tomto čase je ještě na velké přípravy

Jaký je Váš oblíbený světec a proč?
Zcela určitě Jan Pavel II. Proč? Protože
jsem se s ním osobně setkal jako bohoslovec
při svatořečení sv. Jana Sarkandra
v Olomouci v roce 1995, protože je mi blízký
jako Slezan, protože dokázal být duchovně
hluboký a přitom zůstat lidský. A protože
máme jeho ostatky v oltáři kostela Svatého
Ducha.
Co je pro Vás jako kněze v prožívání
kněžství nejdůležitější?
Věrnost.
Věrnost v povolání, věrnost v maličkostech,
věrnost lidem, věrnost sobě a své cestě…
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Chtěl byste něco vzkázat našim čtenářům?
Chci moc poděkovat za pozvání na vaši
pouť, za přijetí i za společenství. Je to
moc krásné a velmi důležité se takhle ve
farnostech obohacovat a prolínat.
Jaká slova na závěr byste popřál svinovským farníkům (ala zlatá rybka – přání)?
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Jestli dovolíte, tak už vánoční:
Přeji Vám Vánoční svátky, které nekončí
štědrovečerní večeří a rozdáním dárků,
ale začínají vždy, když se v našich srdcích
najde místo pro Boží lásku, která proměňuje svět...
Děkujeme za rozhovor■
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Články
Okřídlený festival – SHF 2019: Drážďanské žalmy
I letos, 22. září 2019, se v našem kostele konal koncert souboru Ensemble Inégal, a to
v rámci 16. ročníku mezinárodního Svatováclavského hudebního festivalu. Pod vedením dirigenta tohoto hudebního tělesa, pana Adama Viktory, jsme si vyposlechli čtvrtou, závěrečnou část díla Psalmi Vespertini IV., od skladatele Jana Dismase Zelenky (1679-1745), tzv.
českého Bacha z Drážďan. (Pro osvěžení paměti – všechny tři předchozí části nešpor tohoto
díla byly postupně uvedeny v našem kostele již v minulých ročnících.)
Jedná se o poslední část žalmů, jejichž rok ukončení není známý, ale webové stránky souboru Ensemble Inégal uvádějí, že jejich dokončení bylo až po roce 1730. Dále web píše:
Cyklus žalmů zahrnuje vedle nejdelších a nejbrilantnějších Zelenkových žalmových kompozic i velmi jednoduché skladby, které jsou určeny pro mladé české zpěváky a instrumentalisty z dvorní církevní kapely – Kapellknaben, na straně druhé delší virtuosní díla, prozrazující Zelenkův pokrok v komponování vokální hudby, musela být skládána pro zpěváky a instrumentalisty proslulé drážďanské Hofkapelle. Mezi tato pompéznější zhudebnění patří
Laudate pueri/Chvalte služebníci Hospodinovi/ a Laetatus /Zaradoval jsem se (i tyto uvedené tituly, spolu s dalšími, jsme si vyposlechli, jejich znění a překlad jsme obdrželi
k programu koncertu)
Pan Adam Viktora, dirigent Ensemble Inégal, který objevil dílo J. D. Zelenky, a který je zapálený do hudby tohoto skladatele vrcholného baroka, předvedl excelentní výkon. Pozadu nezůstali ani sóloví a sboroví zpěváci, kteří svými výkony potvrdili světovou úroveň tohoto souboru.
Pro nás – neskutečně hluboký duchovní a kulturně-hudební zážitek. Dovětek k programu
festivalu, že „koncert v kostele je zážitek“, byl onoho pozdního odpoledne zcela naplněn.
Poděkování náleží otci Janovi za zpřístupnění prostor našeho kostela pro všechny, kdo rádi
přicházejí na takovéto akce.
ZDROJ: Google, letáček k programu koncertu,
web souboru Ensemble Inégal, Svinovníček 4-2018
S. P.■
P. S.
Tento den se nesl ve slavnostním duchu nejen proto, že neděle je sama o sobě pro nás oslavou našeho Pána, ale slavnost tohoto dne byla umocněna udělováním svátosti biřmování
P. Adamem Ruckim deseti farníkům naší i klimkovické farnosti. Deo gratias!
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Dopis od Aničky Midjanko
Přišel nám dopis od naší adoptivní holčičky Aničky Midjanko z Ukrajiny. Poslala ho
o prázdninách, ale dopisy k nám chodí vždy velmi dlouho. Informuje nás, že ukončila osmou
třídu a začíná devátou. Její nejmladší bratr Ruslan už je také v páté třídě. Nejstarší sestra
Marusja k nim teď chodí na návštěvu častěji. Má dva syny - pětiletého Matveje a čtyřletého
Lubomíra. Oba jsou velmi živí. Anička je má velmi ráda a oni si zase oblíbili ji.
Anička pomáhá mamince s domácími pracemi a v zahradě. Ale tohoto roku se moc neurodilo kvůli letním vedrům. Anička chodí také navštěvovat babičku, která je často nemocná.
Hodně ji bolí nohy a páteř.
Moc by si přála, abychom ji někdy navštívili a těší se, že přijedeme. Děkuje nám, že ji
podporujeme.
Marie Žídková■
P.S. Na Aničku Midjanko pamatovaly děti ze scholičky naší farnosti. Vyrobily vánoční ozdoby, které se prodávaly v kostele. Ze získaných peněz koupili
vedoucí scholičky pro Aničku dárek v hodnotě 550 Kč (viz obrázek). Ten byl předán na Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce při DCHOO. Pracovníci tohoto střediska,
kteří ve středu 11. prosince odjížděli na Ukrajinu, slíbili, že dárek na místě předají. Zbývající peníze 1000 Kč bude dán na
fond Adopce na dálku pro Aničku Midjanko.

Dovolená či práce?
Tak nějak nazval svoji úvodní hodinu v náboženství pro dospělé náš nový jáhen, pan Jakub Lasák. A proč?
Ve čtvrtek 19. září jsme byli všichni farníci pozváni na faru. Zde nám p. jh. Jakub promítal a ihned komentoval svou čtyřtýdenní cestu do Texasu, kde byl o prázdninách i se svými
třemi spolubratry. Do této destinace jeli na pozvání otce Stevena Nesrsty, který více jak dvě
desetiletí tyto návštěvy umožňuje a takto poskytuje zázemí nejen budoucím kněžím. To vše
se děje za stálé finanční podpory tamních věřících, z řad přistěhovalců a jejich potomků.
Hlavní zastávkou pobytu bylo hlavní město Texasu – Austin. Ten není co do počtu obyvatel největším městem, protože má „pouze“ 890 tisíc obyvatel. (Zatímco Houston, San Antonio či Dallas jich má nepoměrně více.) Druhou, kratší zastávkou, byl stát Louisiana, stát,
který leží západně od Texasu, na jihu je omýván Mexickým zálivem a na východě hraničí
s Mississippi.(viz foto p. jh. Jakuba ve Svinovníčku 3). Největším městem tohoto státu je
kolébka jazzu - město New Orleans. ( P. jh. Jakub se s námi podělil ukázkou jazzového klubu, který jeden večer navštívil, a asi i pro něj to byl zážitek.)
Vedle pracovních milých povinností, v podobě slavení mší svatých, navštívili jáhnové
rodiny krajanů, kteří už zde zapustili své kořeny, ale stále v sobě mají to češství. I oni stárnou, a zda tuto štafetu předají svým potomkům, ukáže budoucnost. Všechny návštěvy a aktivity byly vesměs za doprovodu buď otce Stevena anebo některého tamního duchovního
správce navštívených farností.
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Nešlo, kromě jiného, nezmínit se o americké kuchyni, jejíž menu tvoří např. hamburgery
a hranolky, i když v navštívených rodinách byla součástí pohostinnosti i domácí strava. Dle
p. jh. Jakuba česká strava se svou svíčkovou jednoznačně vítězí J. Záběry, které jsme shlédli
a zážitky, které jsme si vyposlechli, byly krásné a my jsme si mohli udělat další obrázek
o této zemi a navázat na postřehy, které nám v loňském roce zprostředkoval, nyní již otec,
Lukáš Dořičák (viz Svinovníček 4/2018) anebo např. o. Jan Jurečka.
Přestože p. jh. Jakub na své cestě po Texasu a Louisianě nenasbíral tolik suvenýrů jako o.
Lukáš, i tentokrát jsme si prohlédli sbírku magnetek, pohlednic, obrázků… a tácků, třeba
pod pivo. Domů jsme si odnášeli příjemný pocit z našeho prvního setkání s p. jh. Jakubem,
ale každý z nás také dostal na památku 1 tácek pod pivoJ), který nám p. jh. Jakub v závěru
promítání věnoval.
Pane jáhne Jakube, přejeme Vám, aby se Vám ve svinovské farnosti líbilo a aby Vaše
přání, které jste vyslovil v rozhovoru již zmiňovaného Svinovníčku– vést nás k Pánu Bohu
– se Vám dařilo a plnilo co nej.
Děkují farníci z náboženství pro dospělé■

Nebeský autobus
Určitě to dobře znáte. Jdete nebo dokonce dobíháte na poslední chvíli na autobus, jenže
– ouha – dveře se zavírají a vy zůstáváte na zastávce bezmocně stát a jenom zíráte na odjíždějící spoj…
Zažil jsem jiný případ. Brzy zrána jsem čekal na svůj autobus. Ten přijel na minutu přesně a zastavil tak, že jsem mohl nastoupit
předními dveřmi. Při nastupování s překvapením zaslechnu od volantu hlas řidičky:
„Dobré ráno.“ Stačil jsem odpovědět a postoupil jsem dál do vozu. Současně jsem však
byl příjemně šokován a měl jsem pocit, že to
ráno se rázem proměnilo v začátek nového
krásnějšího dne…
Něco mi to připomnělo. Někdy se celý život
potloukáme různými cestičkami, chodíme bezcílně od ničeho k ničemu, zabýváme se samými malichernostmi a rozmařile necháváme mezi prsty proplouvat své roky života. Tušíme,
že bychom se měli věnovat také své duši a naplnění svého úkolu na zemi, ale vždyť času je
dost. Nač ten shon? Odkládáme to lehkomyslně až na pozdější dobu. Spoléháme se na to, že
všechno jistě jednou doženeme. Ale doba našeho života se neúprosně zkracuje. Platí to pro
mladé i pro ty starší. Knot naší svíčky je stále kratší. A zatímco se bezstarostně loudáme
směrem k místu, ze kterého máme nastoupit svou cestu na věčnost, kolem nás se mihne nádherně vybavený autobus, krátce přistane na zastávce a dveře se opět otvírají a zavírají…
Bude lépe, když se na tu zastávku dostaneme dříve než autobus. Určitě nás NĚKDO
radostně přivítá!
P. N.■
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Malé zamyšlení aneb Jak je důležité míti kritické myšlení
Říkám si, jak se stane, že dáme v našich životech prostor zlu. Vždyť se tak snažíme!
Snažíme se dělat dobro. Snažíme se držet dál od těch prvoplánových a okatě "zlých záležitostí." A stejně se to stane.
Když se podíváme na samotný začátek Bible, můžeme se zamyslet, jak se to stalo Adamovi a Evě. Je to něco nepochopitelného - vždyť byli v ráji, řekneme si. Měli na dosah Boží
lásku - ale nedejme se mýlit. Stejně tak ji
máme na dosah i my. A stejně jako my občas
padneme, tak padli i oni. Ale proč?
Úplně prostě. Ďábel natáhl ruku a oni přijali, co jim nabízel.
A myslím, že to se děje i nám. V dnešní
době. Ačkoli se bráníme všemu zlému zuby
nehty a myslíme si pošetile, jak jsme silní
a pevní, jakmile k nám někdo natáhne ruku
a nabídne nám sladké roztomilé, příjemné
a sympatické "jablíčko", bez váhání po něm
chňapneme. (Úplně stejně jako prapraprababička Eva.)
Proto je tak důležité učit se sami - a učit
i naše děti - "myslet kriticky".
Setkáváme se s tím dnes a denně. Naservírované informace, názory a moderní postoje se na
nás valí ze všech stran. Jak to,že jsme schopni přijmout jakousi myšlenku jen tak hozenou do
prostoru sociálních sítí, médií, webu, zpráv, či jen obyčejného rozhovoru...??? Jak to, že ji
bereme za svou a šíříme dál, aniž jsme o ní jen kapku přemýšleli?
Uvnitř víme, že tady "cosi nehraje". (A věřím, že něco takového cítila i Eva před tisíci
lety...)
Pravda ale není zaručena jen tím, že ji vyřkli naši rodiče, manžel, manželka, učitel, policista, novinář, soudce, nebo oblíbený politik. Ti všichni se mohou mýlit. Pravda, je jedině
u Boha. Pravda je Bůh
Proto neúnavně hledejme a usilujme o pravdu. Dříve, než někoho odsoudíme, než v sobě
něco jednoznačně uzavřeme, než budeme před druhými křičet ty svoje "zaručeně správné
názory." Hledejme s pokorou čistou pravdu, i když není úlně jednoduchá, líbivá a příjemná.
Hledejme ji u Boha. A nalezneme mír a pokoj.
P.S. Jedna dobrá zpráva: nejsme na to sami. Jsou tu ti, kteří šli stejnou cestou už před námi bojovníci světla - naši nebeští přátelé. Nebojme se od nich učit a prosit je o pomoc. A v prvé
řadě, náš nejlepší učitel a pastýř - Ježíš Kristus (prostě srdcovka) - nám ukazuje směr: “Já
jsem cesta, pravda a život.”(Jan 14,6)
V. R.■
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Televize Noe 3. 10. 2019: Jak potkávat svět.
(Radim Zenkl, Jiří Pavlica, Josef Fojta)
Televize Noe je nekomerční a nezávislé křesťanské médium, které vysílá čtyřiadvacet
hodin denně. Myslím, že není třeba tuto televizní stanici představovat. Ale třeba si málokdo
všiml, že každý první čtvrtek v měsíci je po dvacáté hodině devadesátiminutový, premiérový pořad se zajímavým člověkem, který moderuje houslista, oblíbený kapelník, skladatel,
aranžér Jiří Pavlica.
Ve čtvrtek 3. října byl protagonistou pořadu Jak potkávat svět u nás i za oceánem známý
hudebník s kořeny v Opavě a dlouholetým bydlištěm v Ostravě, Radim Zenkl, od mládí potrefený přírodou a hudbou.
Jiří Pavlica o něm mluvil jako o Čechoameričanovi (což pramení z toho, že víc než půl
života strávil v Kalifornii), který umí svou přízeň podělit, umí najít dobré i zlé tam i tady a
pořád se cítí více doma zde.
Po letech na západě založil v Česku rodinu a svůj čas dělí mezi ni a koncertování v USA
a jinde ve světě. Člověk radostně přijímající život, pracovitý, stále obklopený hudbou a jak
jen může, také přírodou (pohlednice s pozdravy z Aljašky nejsou ojedinělé); přibírá si hudební nástroje, denně na ně hraje, cvičí nové skladby, ale také své tělo, které podrobuje přísné životosprávě. Skládá, natáčí desky, koncertuje po českých zemích s významnými muzikanty a kapelami, přes Skype mezi Amerikou a Evropou vyučuje hře na hudební nástroje.
Člověk mírný, samostatného myšlení, který cítí, že řešení života není jen na něm, že existuje síla, která ho vede, v jejíž kompetenci život spočívá. Jako mladý prošel pěšky celou naši republiku od východu k západu (po vzoru člověka, který ji přešel v roce 1968 oblečen jako Ježíš); na konci cesty se mu dostalo pomoci od „náhodně“ potkaného člověka, jenž mu
umožnil svým pozváním (pár měsíců před Listopadem 1989) cestu a přesídlení do USA.
Nemám v úmyslu popisovat, co všechno Radim Zenkl umí, za zmínku stojí, že vymyslel
pro mandolínu unikátní způsob hry (při kterém mandolína zní, jako by hrály dva nástroje
současně), který se ve světě ujal jako „Zenkl style“. Možná bych mohla dodat, že jeho otec
byl profesorem hudební teorie na univerzitách, také v Ostravě - a napsal tři významné knihy: o hudební nauce, hudebních formách a intonaci; stálo by zato připomenout jeho maminku, středoškolskou profesorku a básnířku, která svého času zpívala v Ženském pěveckém
sboru Dobroslava Lidmily ve Svinově…
To všechno jsem věděla už před pořadem, ale zapůsobilo na mne to podstatné: slovo Bůh
nepadlo, ani slovo láska, přesto byl ten pořad plný Boha i lásky. Pojetím života, vztahy
k lidem i hudbě.
Radimovo hudební vystoupení s klavírním doprovodem perfektního Josefa Fojty člověka
zasáhlo, repertoár i způsob přednesu nesl lidské, krásou a mistrovstvím povýšené sdělení.
Dojal mě, když na otázku, jak se mu žilo v Ostravě, když tolik miluje přírodu, udiveně odpověděl: “Ostrava má přece krásné parky, řeky a blízko Beskydy“.
Pořad byl Jiřím Pavlicou dobře připravený a skvěle moderovaný. Dík patří televizi Noe, která
zájemcům umožnila poznat a ocenit nepřehlédnutelnou osobnost nabitou pozitivní energií,
s pokorou a vděkem užívající Bohem darovaný talent. Diváci ve studiu se usmívali, i já doma
jsem se usmívala, a nejednou jsem se přistihla, jak ze svého křesla s lidmi ve studiu tleskám.
Lydie Romanská ■
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Co si počít s Vánocemi?
Už jsou tady zase. Každý je bere jinak – jeden se těší na dárky a na cukroví, další pociťuje velkou osamělost a přeje si, aby už bylo po svátcích. Ano, najdou se i takoví, kteří se těší
na hluboké duchovní prožitky, ovšem jiní už jsou zase znechuceni všudypřítomnými blikajícími ozdobami a ohranými koledami, svátky radosti a lásky jim už nic neříkají. Mnohé ženy se
děsí pracovních příprav, kterých mají až nad hlavu – všechno to uklízení, vaření, pečení,
zdobení, balení… Je ale tohle pravým smyslem Vánoc?
Zajímavé je, že už v roce 1980 Chiara Lubichová, zakladatelka hnutí Fokoláre, napsala
článek, v němž upozorňuje na skutečnost, že celý svět zaplavuje praktický ateismus. Ten si
sice ponechal Vánoce, ale vyhostil z nich novorozeného Ježíše. Za výlohami vidíme soby či
zvířátka Walta Disneye a scenerie zasněžené krajiny. Ale něco tady chybí. „Tenhle bohatý
svět si přivlastnil Vánoce a všechno, co k nim patří, a vyhostil z nich Ježíše! Tento svět miluje poezii Vánoc. Miluje atmosféru přátelství, kterou vyvolávají, dárky, které přinášejí světla,
hvězdy a vánoční koledy. Zaměřuje se na Vánoce jako na okamžik největších výdělků v roce.
Ale na Ježíše nemyslí. „Přišel mezi své a oni ho nepřijali…“ „Nenašlo se pro něj místo pod
střechou…“ ani na Vánoce.
V závěru článku Chiara Lubichová děkuje církvi, že alespoň ona zachránila obraz Vánoc. Předkládáme Vám proto k zamyšlení dopis našeho pastýře Františka z počátku roku
2017 adresovaný k příležitosti Dne svatých neviňátek osobně každému biskupovi.
Dnes, na den Svatých neviňátek, kdy v našich srdcích ještě
znějí andělova slova určená pastýřům: »Zvěstuji vám velikou
radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes
narodil Spasitel« (Lk 2,10-11), cítím potřebu ti napsat. Prospěje
nám vyslechnout si toto poselství ještě jednou, vyslechnout si
znovu, že Bůh je uprostřed svého lidu. Tato jistota, kterou každoročně obnovujeme, je zdrojem naší radosti a naší naděje.
V těchto dnech můžeme zakoušet, jak nás liturgie bere za ruku a
přivádí k jádru Vánoc, uvádí nás postupně do tohoto Tajemství a
k prameni křesťanské radosti.
Jako pastýři jsme povoláni napomáhat růstu této radosti
uprostřed našeho lidu. Chce se po nás, abychom této radosti věnovali péči. Chci tě znovu vybídnout, aby sis tuto radost nedal
ukrást, poněvadž nezřídka – a nikoli bezdůvodně - zakoušíme zklamání z reality, z církve
nebo i ze sebe samých a jsme pokoušeni oblíbit si nasládlý a beznadějný smutek, který si
podmaňuje srdce (srov. Evangelii gaudium, 83).
Narození Páně doprovází proti naší vůli také pláč. Evangelisté si nedovolili maskovat realitu, aby ji učinili více věrohodnou a žádoucí. Nepustili se do realizace prohlášení, které by
bylo „hezké“, leč nerealistické. Vánoce pro ně nebyly imaginárním útočištěm před výzvami
a nespravedlnostmi jejich doby. Naopak, zvěstují nám, že Narození Páně bylo obestřeno také bolestnou tragédií. Evangelista Matouš ji podává se značnou syrovostí citováním proroka
Jeremiáše: „V Rámě je slyšet hlas, pláč a velké bědování: Ráchel oplakává svoje děti“ (Mt
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2,18). Je to bolestné sténání matek, které oplakávají smrt svých nevinných dětí tváří v tvář
tyranii a Herodově bezuzdné žízni po moci.
Toto sténání, které můžeme slyšet také dnes, se dotýká naší duše a nemůžeme a nechceme
je ignorovat, ani umlčovat. Dnes – a píši to s hlubokou bolestí – je v našem lidu, bohužel, slyšet nářek a pláč mnoha matek, mnoha rodin nad smrtí jejich dětí, jejich nevinných dětí.
Rozjímat nad jesličkami znamená rozjímat také nad tímto pláčem a učit se naslouchat také tomu, co se děje kolem, a mít srdce vnímavé a otevřené pro bolest bližního, zejména jedná-li se o děti, a také umět rozpoznávat, že psaní této smutné kapitoly dějin pokračuje
dodnes. Rozjímat nad jesličkami izolovaně od okolního života, by znamenalo dělat z Vánoc
hezkou pohádku, což by v nás probouzelo hezké pocity, ale připravovalo by nás o tvůrčí sílu
Dobré zvěsti, kterou nám přináší Vtělené Slovo. A toto pokušení existuje.
Copak je možné prožívat křesťanskou radost a otáčet se zády k této realitě? Copak lze
realizovat křesťanskou radost tím odhlížením od sténání bratra, dětí?
Svatý Josef je první, kdo byl povolán opatrovat radost Spásy. Tváří v tvář krutým zločinům, které byly páchány, svatý Josef – příkladně poslušný a věrný muž – byl schopen poslechnout Boží hlas a poslání, které mu Otec svěřil. A poněvadž uměl naslouchat Božímu
hlasu a nechal se vést Jeho vůlí, stal se vnímavějším k tomu, co jej obklopovalo a dovedl si
tyto události vykládat realisticky.
Dnes se po nás, pastýřích, žádá totéž – totiž abychom naslouchali Otcovu hlasu a nebyli
vůči němu hluší, a tak více vnímali realitu, která nás obklopuje. Právě dnes jsme po vzoru
svatého Josefa zváni, abychom se nedali oloupit o radost. Jsme zváni tuto radost chránit
před novými Herody našich dní. A stejně jako sv. Josef máme zapotřebí odvahy, abychom
okolní realitu přijali, vstali a vzali ji do svých rukou (Mt2,20). Potřebujeme odvahu, abychom ji ubránili před novými Herody naší doby, kteří hltají nevinnost našich dětí. Nevinnost, která se tříští pod tíhou nelegální a otrocké práce, pod břemenem prostituce a vykořisťování. Nevinnost ničenou válkami a nucenou migrací spojenou se ztrátami, které tyto okolnosti obnášejí. Tisíce našich dětí padly do rukou banditů, mafií a obchodníků se smrtí, jejichž jediným cílem je pohltit je a zneužít jejich potřeby.
Jen abych uvedl nějaký příklad – 75 milionů dětí muselo v dnešní době přerušit školní
docházku kvůli náhlým krizovým situacím i vleklým krizím. V roce 2015 tvořily děti 68%
ze všech lidí, kteří se stali předmětem sexuálního obchodu. Na druhé straně třetina dětí, které musí žít mimo svou rodnou zemi, byla nuceně vysídlena. Žijeme ve světě, kde téměř polovina z dětí umírajících ve věku mladším pěti let, umírá kvůli podvýživě. Odhaduje se, že v
minulém roce (2016) 150 milionů nezletilých dětí vykonávalo práci, z toho mnohé v otrockých podmínkách. Pokud se situace nezmění, bude v roce 2030 podle poslední zprávy
UNICEF celkem 167 milionů dětí žít v krajní chudobě, v letech 2016-2030 zemře 69 milionů dětí pod pět let a 60 milionům dětí nebude umožněna základní školní docházka.
Naslouchejme pláči a bědování těchto dětí, naslouchejme rovněž pláči a bědování naší
matky církve, která nepláče jenom nad bolestí, která byla způsobena jejím nejmenším dětem,
nýbrž také protože zná hřích některých svých členů – zná utrpení, příběhy a bolest nezletilých, kteří byli pohlavně zneužiti kněžími. Je to hřích, za který se hanbíme. Lidé, kteří byli
zodpovědni za péči o tyto děti, naopak zničili jejich důstojnost. Hluboce toho litujeme a prosíme o odpuštění. Připojujeme se k bolesti obětí a pláčeme nad svým hříchem. Zhřešili jsme
tím, co se stalo, ale také zanedbáním pomoci, utajováním a popíráním, zneužitím moci. Také
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církev hořce pláče nad hříchem svých synů
a žádá o prominutí. Dnes, když si připomínáme svaté betlémské děti, si přeji, abychom se s novým úsilím zasadili o to, aby
mezi námi nedocházelo k takovým zvěrstvům. Najděme odvahu potřebnou k tomu,
abychom všemi nezbytnými prostředky
podporovali a plně hájili život našich dětí,
aby se obdobné zločiny již neopakovaly.
Zjevně a poctivě přijměme za svou
“nulovou toleranci” v této oblasti.
Křesťanská radost se nebuduje na okraji
životní skutečnosti, jako by ji opomíjela a nedbala na její existenci. Křesťanská radost povstává z povolání – téhož povolání, které obdržel sv. Josef – “vzít” a chránit život, zejména
život dnešních svatých nevinných dětí. Vánoce jsou časem, který nás zve k tomu, abychom
uchovávali život, pomáhali mu ve zrodu a růstu a procházeli obnovou, která z nás činí statečné pastýře. Tato odvaha vede k průbojnosti, která nás uschopňuje, abychom si uvědomili
životní realitu mnoha našich dětí a pracovali na zaručení nepostradatelných podmínek k tomu, aby jejich důstojnost Božích dětí byla nejenom respektována, nýbrž především hájena.
Nedopusťme, aby děti byly okrádány o radost. Nedejme se obrat o radost, uchovávejme
ji a pomáhejme jí v růstu. Čiňme to s otcovskou věrností sv. Josefa a držme se přitom za ruku Marie, Matky něhy, aby se nám nezatvrdilo srdce.
S bratrskou láskou, František
Převzato a upraveno
z webu České sekce Radio Vaticana ■

K. J. Erben. První hřích a pokuta
Šel jest pán Bůh, šel do ráje, Adam za ním poklekaje.
Když doprostřed přicházeli, pravil pán Bůh Adamovi:
„Se všech stromů požívejte, s jednoho jen zanechejte,
který stojí prostřed ráje, modrým kvítkem prokvětaje.“
Učinil se ďábel hadem, podved Evu i s Adamem.
Utrh jabko velmi prudce a podal je Evě k ruce.
Eva vzala, okusila, s Adamem se rozdělila.
„Jez Adame, jez to jabko, což jest po něm velmi sladko.“
Tak se oba prohřešili, z ráje ven vyhnáni byli.
Dal jim pán Bůh po motyce a poslal je na vinice.
„Jděte, jděte a kopejte, chleba sobě dobývejte!“
Než se chleba dokopali, dost se oba naplakali.
Z knížky Znám křišťálovou studánku,
vydal Tomáš Novotný, 2007 ■
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Strach a nebo důvěra?
Je hodně snadné důvěřovat Pánu, když se nám daří. Jestli jsem maminka v očekávání nového života, beru jako samozřejmost, že se mi narodí zdravé dítě. Jsem-li otec rodiny, beru
jako jistotu, že mám dobrou práci, a tak zabezpečím chod domácnosti a rodiny. Jestli jsem žák/student a učím se velmi dobře nebo výborně, nemůže se nic stát, aby se mi přestalo dařit.
Co když ale tyto jistoty najednou pominou? Co když se v testech ukáže, že mé miminko bude
po narození nemocné nebo dokonce tu je možnost, že by nežilo dlouhý život? Co když mě
v práci dostane pod sebe nový šéf a ten se mnou nebude spokojen až natolik, že bude přemýšlet nad mojí výpovědí? Co když zvorám jednu písemku, už se mi nebude dařit opravit si zlou
známku a půjde to se mnou z kopce?
Nikdo z nás si nemůže být jistý v trvání jakéhokoli dobra svého života. Možná to tak je
schválně, abychom se znovu a znovu učili důvěře v našeho Boha, který je naše jediná a stálá
jistota v životě. Když nás začne lámat strach nebo se nám začnou podsouvat pochybovačné
dotazy v naší mysli, hned se obraťme na Boha a vše Mu odevzdejme. Neboť jediný způsob,
jak můžeme mít v duši klid, je, že Bohu budeme důvěřovat, i když se nám nedaří, i když se
něco „podělá“. Vyprošujme si od Něj pokoj a prohlašujme, že jen On je Bůh našeho života. Že
Mu důvěřujeme, i když se v našem životě bude dít cokoliv. A nastane úžasný pokoj v naší duši. Problémy nezmizí, ale když je nad námi i našimi starostmi Bůh, lépe se nám půjde kupředu
a strach už nad námi nebude vládnout.
Mirka Blahová■

Scholička a ministranti (nocování na faře a ministrantský výlet)
V pátek večer 14. prosince se po mši svaté sešlo na faře šest dětí, dvě maminky a jáhen
Jakub. Nocování jsme zahájili večeří. Následovala stavba kostelů z papírových krabiček.
Děti z krabiček lepily model kostela a pak ho nabarvovaly. Při této činnosti strávily asi dvě
hodiny. Pak se i s maminkami přesunuly ze třídy do obývacího pokoje jáhna Jakuba a společně se dívaly na pohádku. Načeš – po večerní hygieně – četl jáhen Jakub dětem pohádku
na dobrou noc.
V sobotu ráno děti brzo vstávaly, aby se zúčastnily rorátní mše sv. v 7.00 v kostele. Po
mši sv. následovala společná snídaně i s ministranty. Po snídani se dívčí část této skupinky
věnovala zdobení vánočního stromku ve farním sále, mužská část – celkem 12 ministrantů
– odjela na ministrantský výlet do Ostravy-Zábřehu. Vedle kostela Svatého Ducha vstoupila
do Laser game arény a třikrát prožila bitvu mezi červeným a modrým mužstvem. Zapojil se
i jáhen Jakub a otec Jan. Všichni společně byli vítězové a všichni byli spokojeni.
Po hodině hry jsme se přesunuli do kostela Svatého Ducha, kde nás přijal místní pan farář Vítězslav Řehulka. Krátce nám představil svůj kostel, udělil nám požehnání a vše ostatní už přenechal na našem jáhnovi Jakubovi, který je zde vlastně doma. Pod jeho vedením
ministranti objevovali všechna zákoutí kostela od nejvyššího kůru až po Pastorační centrum
sv. Jana Pavla II. V sále centra jsme zahráli stolní fotbal a stolní hokej. Mezitím jáhen objednal pro všechny ministranty pizzu a ve 12 hodin jsme se po modlitbě pustili do jídla. Během 15 minut zůstalo na stole sedm prázdných krabic. Uklidili jsme, přesunuli ještě jednou
do kostela, pomodlili desátek růžence a odjeli zpět do Svinova.
Všem – maminkám i Jakubovi – moc děkujeme za pěkné společně strávené chvíle.
Scholička, ministranti a P. Jan■
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Zábava

Výroky
známých osobností:
Hodnoty nemůžeme učit. Hodnoty musíme žít.
Rafael Kubelík
Lidé jsou jako zvony ulité z různých kovů, v každém z nich je i vzácný kov. Rembrandt
Člověk, který se směje, je jako baterka, která se nabíjí.
Miroslav Horníček
Mlčení je někdy výmluvnější než mluvení.
Mahátma Gándhí
Shoda okolností je pro Boha způsob, jak zůstávat v utajení.
staré úsloví
Nikdy nevíme, koho můžeme učinit šťastným pouhým úsměvem nebo laskavým slovem. Sv. Pio
Všichni jsme tužkou v ruce Boží.
Sv. Matka Tereza
Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jenom to, co vědí…
Karel Čapek


zábavné:
Facebook je jako lednička. Chodíš tam každých 10 minut, i když víš, že tam nic není. ☺


o ženách
Když vidím čokoládu, slyším dva hlasy:
Ten první hlas říká: „Musíš sníst tu čokoládu.“
Ten druhý hlas říká: „Slyšela jsi dobře: Sněz tu čokoládu.“ ☺


Zdroj: internet, tiskoviny■

Pyramida
Spojka
Popěvek
Dívčí jméno (domácky)
Chlapecké jméno (domácky)
Město na jihu Senegalu
Odložení
Základ

Řešení pyramidy: viz poslední strana

Leo Žídek ■
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Prosinec:
Neděle 16. prosince 3. neděle adventní
při mši sv. proběhne sbírka pro Aničku a její rodinu,
sbírka cukroví pro lidi bez domova,
Příležitost ke svátosti smíření a program bohoslužeb ve vánočním období
viz Program vánočních bohoslužeb
Pátek 27. prosince tradiční výlet na Jistebnické rybníky, sraz u kostela v 9.00
Leden:
Tříkrálová sbírka 2020. Podobně jako v předcházejících letech proběhne i letos na počátku
roku 2020 (od 1. do 13. ledna) Tříkrálová sbírka. Koledování zahájíme v sobotu 11. ledna
2019 mší sv. v 8.00. Po mši sv. bude pro přítomné na faře snídaně, předání pokladniček
a kolem deváté hodiny začne koledování. Prosím farníky o vytvoření kolednických skupinek a nahlášení vedoucího skupinky na faře.
Sobota 18. ledna 2020 od 19.00 Lidový ples Restaurace u Slunce ve Svinově
(zajišťuje MO KDU-ČSL)
Únor:
Neděle 2. února svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice), mše sv. v 8.00 a 10.00
Úterý 4. února po mši sv. bude udělováno svatoblažejské požehnání
Úterý 11. února památka Panny Marie lurdské, mše sv. v 17,30 s udělováním svátosti nemocných
Březen:
Postní období 2019
Středa 26. února Popeleční středa – den přísného postu – zahájení postního období
mše sv. v 7.00 a 17.30 (vždy s udělováním popelce)
16.00 příležitost ke svátosti smíření
16.45 pobožnost křížové cesty
Pobožnost křížové cesty bude vždy v neděli v 9.20 a v pátek 16.45
Náboženství pro dospělé se bude konat vždy ve čtvrtek 1x/14 dní na faře v 18.15 v těchto
termínech: 16. 1., 30. 1., 13. 2., 27. 2., 12. 3., 26. 3.
Ministrantské schůzky se budou konat v sobotu 1x/14 dní na faře v 9.00 v těchto
termínech: :11. 1. (Tříkrálová sbírka), 25. 1., 8. 2., 22. 2., 4. 3. , 18. 3., 4. 4.
Společenství mládeže se bude konat v sobotu 1x/14 dní na faře v 17.00 v těchto
termínech: 18. 1., 1. 2., 15. 2., 29. 2., 11. 3., 25. 3.
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Koncerty duchovní hudby
Pátek 27. prosince v 19,00 vánoční koncert Akademického pěveckého sboru VŠB-TU Ostrava
Kromě výše zmíněného koncertu budou hudebně doprovázeny mše sv.:
Sobota 24. prosince při mši sv. ve 24,00 bude provedena
Česká vánoční mše Jana Jakuba Ryby: Hej mistře
Neděle 12. ledna mši sv. v 10,00 hudebně doprovodí
pedagogové ZUŠ Heleny Salichové z Ostravy-Polanky a jejich hosté

Svátosti a svátostiny
Svátost křtu – svátost manželství – pohřby (říjen – prosinec 2019)
Křty:
Jan František Valů
Radim Klímek

k. 17. 10.
k. 15. 12.

Svatby:
Ondřej Ponížil a Karolína, r. Brumovská
David Zmuda a Hana, r. Kusýnová
Miroslav Kalus a Miroslava, r. Hurníková
Petr Schmidke a Ivana, r.Šabršulová
Pohřby:
Marie Sasinová, r.Jachová
Andrea Krumpochová, r. Horinková
Oldřiška Malíková, r. Neuwirthová
Věra Miková, r. Michalcová
Božena Lakatošová
Anděla Jakšlová, r.Daňková
Josef Pataky
František Kahaj

26. 10.
16. 11.
20. 11.
23. 11.

† 4. 10.
† 26. 10.
† 6. 11.
† 19. 11.
† 22. 11.
† 30. 11.
† 30. 11.
† 9. 12.

Kostelní sbírky
Plán finančních sbírek (prosinec – březen)
Sbírky v rámci ostravsko-opavské diecéze:
Tříkrálová sbírka
neděle 12. 1.
Svatopetrský haléř
neděle 23. 2.
Sbírky ve farnosti:
na Aničku Midjanko
neděle 16. 12.
na opravy
neděle 5. 1., 9. 2., 8. 3.

PASTORACE

Program pro vánoční svátky
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Předvánoční příležitost ke svátosti smíření
Čtvrtek 19. 12. 16.30 – 17.25
Pátek 20. 12. 16.00 – 17.25 (dva zpovědníci)
Neděle 22. 12. 7.30 – 11.00

Vánoční pořad bohoslužeb
Úterý 24. 12. Štědrý den
Otevírání betléma v 15.00 (bude možnost odnést si domů betlémské světlo)
Půlnoční mše sv. se sborovým zpěvem ve 24.00
Středa 25. 12. Slavnost Narození Páně – Boží hod vánoční
mše sv. v 8.00 a 10.00
Čtvrtek 26. 12. svátek sv. Štěpána
mše sv. v 8.00
Neděle 29. 12. svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
mše sv. v 8.00 a 10.00 s obnovou manželských slibů a s žehnáním vína
Úterý 31. ledna sv. Silvestra – poslední den roku 2019
mše sv. 15.00 na poděkování za uplynulý rok 2019
Středa 1. ledna 2020 slavnost Matky Boží Panny Marie (Nový rok 2020)
mše sv. v 8.00 a 10.00
Pondělí 6. ledna slavnost Zjevení Páně – svátek Tří králů
mše sv. v 8.00 a 10.00 (svěcení vody, křídy a kadidla)
Neděle 12. ledna svátek Křtu Páně (závěr vánoční doby)
mše sv. v 8.00 a 10.00
při mši sv. v 10.00, která je obětována za všechny pokřtěné v uplynulém roce 2019,
budou zpívat pedagogové ZUŠ Heleny Salichové z Polanky a j. h.
Řešení pyramidy: A, LA, OLA, OLDA, KOLDA, ODKLAD, PODKLAD.
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

