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Co pro Vás znamená, že jste rodák 

ze Svinova? 

Přesně vzato, rodákem ze Svinova 

nejsem. Narodil jsem se a byl pokřtěn 

v Opavě, v tehdejší nemocnici „U rytířů“, 

i když rodiče s bratrem Jendou už ve Svino-

vě bydleli. Říkávám, že jsem se do Opavy 

„šel narodit“. Maminka měla totiž v Opavě 

zázemí u své maminky Františky Koblov-

ské, a ,tak k ní nějakou dobu před porodem 

odjela. A po porodu se zase se mnou vrátila 

do Svinova. Buď jak buď, narodil jsem se 

a vyrůstal ve Slezsku. „Ja sem su je Šlon-

zok“. „Po našemu“ jsem vždycky mluvil 

s kostelnicí pí Vaškovou. K babičce jsme do 

Opavy jezdívali na prázdniny, a tak se do 

mého života zapsala jak černá Ostrava, tak 

bílá Opava.  

Ta otázka na rodáka ze Svinova ve mně 

vyvolala řadu vzpomínek. Především na ro-

diče, od kterých jsme nikdy neslyšeli pomlu-

vu na druhého člověka, kteří nás vychovávali 

ve skromnosti a víře v Boha. Radio jsme mě-

li půjčené od Pudilů a na televizi jsme občas 

chodili k sousedům. Tak se stalo, že když se 

mne spolužačka Jarka zeptala: „Jak se ti líbí 

Matuška?“ odpověděl jsem: „Která?“ 

a všichni kolem se začali chechtat. Styděl 

jsem se, ale oni to vzali jako dobrý fór, což 

jsem se ale dozvěděl až po létech. Televizi 

s Mons. Bohumírem Vitáskem 
V neděli 21. června budeme slavit výročí posvěcení našeho kos-

tela. V rámci této slavnosti bude do nového oltáře vložen poslední 

chybějící ostatek, a to ostatek (či přesněji řečeno ostatky) prvokřes-

ťanských mučedníků svatých Jana a Pavla. Těmto dvěma svatým 

byla ve Svinově na křižovatce ulic Bílovecká a Polanecká zasvěce-

na dnes už neexistující kaple. Proto bylo rozhodnuto (kromě ostat-

ků svaté Hedviky a svatého papeže Jana Pavla II.) vložit jako trva-

lou připomínku zbožnosti našich předků do nového oltáře i ostatek 

těchto dvou světců. Jako slavnostní host a zároveň vykonavatel   

tohoto vložení byl pozván náš svinovský rodák P. Bohumír Vitásek. 

V souvislosti s nadcházející událostí mu redakce Svinovníčku polo-

žila několik otázek. 

jsem koupil až poté, co jsem začal vydělávat.  

S úsměvem vzpomínám na společné rodinné 

„Člověče nezlob se“ a pozdější „Žolíky“. 

Bydleli jsme v dřívějších učitelských bytech 

u školy. Přes dvůr jsem chodil v papučích, 

než si toho někdo z učitelů všiml a zatrhl mi 

to. Na dvoře i na zahradě jsme si hráli 

s dětmi z domu – Janou, Evou, Jarkou, dvě-

ma Petry a Pavlem. 

Pan učitel Kameníček, soused z 2.patra, 

nám v hodinách dějepisu důrazně vysvětlo-

val, že jméno Svinov nemá vůbec nic společ-

ného s nějakými chrochtajícími čtvernožci, 

ale že pochází ze staročeského jména Svin, 

které znamená statečný, srdnatý. Na tyhle 

výroky a jiné školní události vzpomínáme na 

setkáních spolužáků ze základky, na jejichž 

setkání jezdívám, pokud mi to moje služba 

dovolí. Ve Svinově jsem byl pozván do 

křesťanské party, se kterou jsme jezdívali na 

hory, hlavně na Slovensko, scházeli se u nás 

k tehdy totalitním zřízením nedovoleným 

setkáváním k modlitbě, četbě Písma, sdílení. 

Ke Svinovu patří samozřejmě ministrování, 

ministranti, zvláště Jarek, Vojta, Láďa a řa-

da dalších, stavění Betléma, stromků, poz-

ději spoluúčast na zřízení teplovzdušného 

topení a nové liturgické úpravy, důvěra p. 

profesora Jana Němce, který mně mj. půjčo-

val Fiatka a později Ladu. Jeden týden mne 
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posílal do semináře a druhý týden namlou-

val děvče… Dřívější pan farář, pozdější ka-

novník P. František Gavlas, mi také projevo-

val důvěru, a to tím, že mne pověřoval 

v hodinách náboženství psát na tabuli to, co 

jsme si opisovali do sešitů, což se mi zas 

tolik nelíbilo. 

A právě v našem kostele Krista Krále 

jsem dostal silný impuls, který radikálně 

změnil můj život. Přímluvu „aby se mladí 

muži nebáli a dali svůj život naplno do služ-

by Kristu v kněžské službě“ jsem se při mši 

sv. modlil opravdu upřímně, z celého srdce. 

A tehdy to přišlo. Myšlenka jako blesk. 

„A co ty? Druhé bys posílal, a sám ne-

chceš?“ „Běž pryč, myšlenko, já na to ne-

mám, já to nechci“, byla moje odpověď. 

Dva roky jsem odmítal, ale myšlenka se vy-

trvale vracela, a to právě ve chvílích modlit-

by, zneklidňovala ve chvílích ztišení. Radil 

jsem se, zvažoval, a pak, bylo to v kapli na 

faře v pohraničních Verneřicích, kde jsme 

u „strejdy“ P. Milana Franka pomáhali opra-

vovat kostel, jsem dostal hluboký vnitřní 

pokoj a jistotu, že mne opravdu volá Bůh, 

a to volání jsem přijal. 

Už cca 30 let bydlíte v Olomouci, jak 

moc nebo málo se stala Olomouc Vaším 

domovem? 

V Olomouci jsem už opravdu dlouho, 

i vzhledem k tomu, že můj pobyt na dřívěj-

ších pěti působištích byl v rozmezí 1-3 let. 

Zatím sice ještě vede Svinov, protože zde 

jsem žil 33 let, ale v Olomouci jsem oprav-

du zdomácněl. Je to krásné město s řadou 

parků, z nichž jeden z nich začíná právě pod 

mými okny. V lese na Svatém Kopečku 

jsem za 20 minut jízdy autem, protože příro-

du k životu potřebuji. A mám tu řadu přátel 

a známých z řad kněží i laiků ve městě, na 

Charitě i ve službě nemocničních kaplanů. 

Pro starousedlíky na hanáckých vesnicích 

bych byl sice stále „náplava“, ale 

v Holomócu takoví lokálpatrioti nejsou. 

V tomto roce si  připomínáte 

40. výročí kněžského svěcení, co to 

pro Vás znamená? 

Tahle otázka mne vede k zamyšlení nad 

léty kněžské služby. Ze začátku převládaly 

moje touhy pracovat s ministranty, mládeží, 

napomáhat k vytváření společenství, a to 

nejen mladých, ale i jejich rodičů, a něco se, 

Bohu díky, i podařilo, pak přišly úpravy li-

turgických prostor, vytváření zimních kaplí 

a budování zpovědních místností i uzavře-

ných zpovědnic. Do hodin náboženství jsem 

se sice poctivě připravoval, ale někdy se mi 

nedařilo zvládat kázeň. Jelikož moje velká 

touha hrát na kytaru a zpívat rytmické pís-

ničky se nenaplnila, (po půl roce námahy 

jsme spolu s učitelem své snahy vzdali) 

v každé farnosti jsem hledal někoho, kdo to 

umí. A tak se podařilo založit několik schol. 

Časté stěhování jsem bral jako ocenění mé 

pastorace ze strany (proti)církevních tajem-

níků.  

Strom svobody jsme v devadesátém roce 

minulého tisíciletí zasadili u kostela 

v Červené Vodě. O rok později mne nynější 

otec arcibiskup Jan zavolal do Olomouce 
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jako dómského faráře. Když jsem pak při-

cházíval do katedrály, po čtvrt roku jsem ne-

mohl uvěřit, že v ní opravdu jsem farářem. 

Tam se kromě běžných bohoslužeb jednalo 

o přípravu slavností, byla řada příprav ke 

křtům dětí i dospělých, architektura i vý-

znam dómu lákala a stále láká snoubence 

k touze mít svatbu právě tam. Pokračoval 

jsem ve mších sv. pro děti, se kterými jsem 

začal na svém třetím působišti v Opavě. By-

lo také zajímavé, že jsem 2,5 roku působil 

v „prázdninovém“ městě, kam jsme jezdíva-

li k babičce a kde jsem měl i pár přátel 

z party. Ale zpět k Olomouci. 

V dómské farnosti se společně s farníky 

podařilo zařídit „agapé“ po desáté mši sv., 

na kterém si zájemci mohli popovídat a za-

kousnout něco z toho, co dobrovolníci při-

nesli, ale podařilo se zachytit jen ty, kteří si 

dříve spolu povídali před katedrálou. Nábo-

ženství jsem původně učil ve farní kancelá-

ři, pak v zasedačce lidové strany. Později se 

podařilo získat od kapituly dům vedle fary 

a zařídit z něj farní dům nejen pro výuku 

náboženství, ale také pro setkávání nejrůz-

nějších skupin farníků. Šikovní farníci řadu 

let vytvářejí živý Betlém, ve kterém se už 

vystřídalo několik generací dětí, pár kate-

chetek vytvořilo skupinku nadšenců, kteří 

a které pořádají o prázdninách v Újezdě 

u Uničova tábor pro děti. Na všech místech 

byly chvíle radostné, za které jsem Bohu 

vděčný, i těžké, ve kterých jsem oživoval tu 

zkušenost Božího volání, která byla a je 

zcela jistá a jasná. Velkou oporou a skutečně 

duchovním otcem pro mne byl P. ThDr. An-

tonín Němeček, se kterým jsem se radil 

v době hledání a který byl mým zpovědní-

kem do konce svého života. Za totality mne 

hodně povzbuzovala setkání ve skupinkách 

s laiky i kněžími. Před pár lety jsem si vzpo-

mněl na jeden výrok kamarádky, když jsme 

byli s partou, kterou jsem měl tenkrát na 

starosti, na chatě v Tatrách. Odcházel jsem 

ze společenské místnosti a zaslechl jsem: 

„Moc mu to nejde, ale snaží se…“ Teď jsem 

si s úsměvem uvědomil, že ten výrok platí 

také o mé kněžské službě a že je k tomu tře-

ba přidat … a Pán Bůh žehná.  

V několika posledních letech si stále více 

uvědomuji a hlouběji prožívám, jakým 

úžasným Božím darem jsou pro nás svátos-

ti, zvláště ty, které prožíváme nejčastěji – 

svátost smíření a mše svatá. Ta nesmírná 

Boží trpělivost, se kterou nám stále znova 

a znova odpouští tu sinusovku našich hříchů 

a stále nabízí podanou ruku, aby aspoň ta 

osa sinusovky směřovala vzhůru! Celá Nej-

světější Trojice zde působí. Zaposlouchejte 

se někdy do slov rozhřešení. 

A mše svatá? Je to opravdu „tajemství 

víry“, jak říká kněz po proměňování. Boží 

Syn se nejen stal pro nás člověkem, žil náš 

život, podobný nám ve všem, kromě hříchu, 

při kruté smrti na kříži vzal na sebe hříchy 

moje i všech lidí v celých dějinách a zvítězil 

nad nimi tím, že ze sebe dával jen dobro 

a smrt přemohl svým zmrtvýchvstáním, ale 

také s tímto sebeobětujícím, sebedarujícím 

smýšlením je v každé mši sv. slovy kněze 

živý, přítomný pod podobou chleba a vína. 

Tolik mu na nás záleží a tak nám důvěřuje, 

že přichází do nejtěsnější blízkosti, do naše-

ho nitra, když jej s vírou přijímáme, aby nás 

prozařoval a proměňoval v sebe a umožňo-

val růst v přátelství s ním.   

Před 40 lety jste měl 5. července  

primici v našem kostele, jak na tuto 

událost vzpomínáte?  

Chtěl jsem mít primici o slavnosti našich 

slovanských apoštolů, kteří „jazykem rod-

ným Boží chválu pěli“ a „získali láskou 

Kristu národ celý“. Právě pokoncilové zave-

dení národního jazyka do bohoslužeb při-

spělo k mému rozhodnutí pro kněžství. Před 

primicí bylo potřeba mnoho věcí zařídit 

a řada farníků s přípravou pomáhala; byl 

jsem z ní trochu rozechvělý, ale prožil jsem  
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ji ve vnitřním pokoji. Sloužit mši sv. u oltá-

ře, u kterého jsem tolik let ministroval, bylo 

něco nového. Byla to opravdu krásná slav-

nost s družičkami, působivým kázáním pana 

doktora Němečka, plným kostelem věřících. 

Mimochodem, při tomto kázání se kazatel 

obrátil přímo na mne: „tvé povolání je vy-

modlené, mnoho lidí, nemocných, řeholnic 

jsem prosil o modlitbu, když ses rozhodo-

val, když jsi snad bojoval…“ Matně si 

vzpomínám, že na kůru byly dva sbory i só-

listé a před kostelem řada gratulantů. Jako 

mladý kněz jsem si záznam na kazetě pro 

povzbuzení vícekrát přehrával, teď už řadu 

let ne. Vaše otázka je pro mne podnětem, 

abych si kazetu zase přehrál. (Funkční kaze-

ťák ještě mám.)  

Z vyprávění pamětníků určitě víte, že ve 

Svinově byla kaple zasvěcena svatým Ja-

nu a Pavlovi. Jsou tito světci pro Vás jako 

svinovského rodáka nějakým způsobem 

významní? 

Vzpomínám si, že jsem obrázek kaple 

viděl v nějaké publikaci o Svinově, tuším, 

že stála poblíž křižovatky Polanecké a Bílo-

vecké. Musím se však se zarděním přiznat, 

že nijak významní pro mne nejsou. To ten, 

který má obě jména v jednom, sv. Jan Pavel 

II., kterého jsem měl jako dómský farář tu 

čest přivítat v katedrále sv. Václava 

v Olomouci, do mého života zasáhl vý-

znamně. Už zvolení papeže 

z komunistického Polska v roce 1978 (to 

jsem byl v semináři) bylo velkým povzbu-

zením. A dále jeho působení a život. Během 

zmiňované návštěvy katedrály na mne vel-

mi silně zapůsobilo jeho soustředění při 

modlitbě. Poklekl na klekátko před oltářem 

sv. Jana Sarkandra, kterého spolu se 

sv. Zdislavou z Lemberka dopoledne svato-

řečil, vytáhl růženec, a tak se ponořil do 

modlitby, že okolní svět pro něj přestal exis-

tovat. Totéž se opakovalo i před svatostán-

kem, přestože podle původního programu 

už měl být na Svatém Kopečku. 

Jste kanovníkem Metropolitní kapituly sv. 

Václava v Olomouci (MKO). Co to zname-

ná, být kanovníkem? 

Znamená to patřit do okruhu kněží kolem 

otce arcibiskupa, kteří spolu v Olomouci 

tvoří zmíněnou kapitulu. V minulosti mívala 

kapitula velký význam. Kanovníci měli 

v diecézi na starosti např. vzdělávání, pasto-

raci, někteří měli zvláštní pravomoci od bis-

kupa při zpovědi (tzv. penitenciáři), všichni 

tvořili poradní sbor biskupa. Společně se 

modlili breviář, slavili slavnostní bohosluž-

by. Členové MKO měli svého času také prá-

vo volit svého biskupa, od r. 1777 arcibisku-

pa. Ze svého majetku se kapitula starala 

o opravy katedrály a živobytí kanovníků 

a vikářů (jejich zástupců). Po 2. vatikán-

ském koncilu zůstala jen účast na slavnost-

ních bohoslužbách, společná modlitba bre-

viáře, služba penitenciáře. Navíc starost 

o majetek, který byl za totality ukradený. 

Budovy byly vráceny zdevastované. Pole 
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a lesy byly sice v poměrně dobrém stavu, 

ale lesy teď ničí kůrovec. Jako kanovník 

stále ve čtvrtky a neděle v katedrále zpoví-

dám, občas se účastním slavnostní mše sv. 

a  modlitby breviáře. 

Do roku 2010 jste byl dómským farářem, 

nyní jste prezidentem Arcidiecézní Charity 

Olomouc (ACHO) a také biskupský delegát 

pro pastoraci nemocných. Jaká je nyní ná-

plň Vaší práce?  

Byl jsem v pokušení odpovědět: 

„zeptejte se Vašeho prezidenta Diecézní 

Charity, máte ho ve farnosti“, ale přece jen: 

Spolu s řediteli, vedoucími a ostatními pra-

covníky Charity se přičiňovat o to, abychom 

sloužili podle příkladu Ježíše Krista. Aby 

služba nebyla jen profesionální, ale také pl-

ně lidská podle slov Pána Ježíše: „miluj Bo-

ha nade všechno, a bližního jako sám sebe“. 

K tomu mívám duchovní slovo na poradách 

ředitelů, na celocharitních setkáních nebo 

výjezdových setkáních jednotlivých Charit, 

dávám a organizuji duchovní obnovy, poutě, 

navštěvuji jednotlivé Charity, zvláště při 

různých výročích, benefičních akcích, 

účastním se porad ředitelů a prezidentů 

Charit. Jako metodický vedoucí se starám 

o pastorační asistenty (PA), kteří působí na 

téměř každé Charitě, aby každý v místě 

podporoval věřící i „jinak věřící“ pracovní-

ky Charity a věnoval se po duchovní stránce 

klientům. PA působí i v Domácí hospicové 

péči. Jsem k dispozici na mailu, telefonu, 

k osobním rozhovorům, popř. svátosti smí-

ření. Mše sv. sloužím na ACHO i v Hospici 

na Sv. Kopečku.  Více se o Charitě dozvíte 

na www.acho.charita.cz . V neděli sloužím 

mši sv. a navštěvuji nemocné ve Fakultní 

nemocnici Olomouc (FNOL).  

Tím se dostávám ke své další „židli“, a to 

ke službě nemocničních kaplanů. Opravdu 

díky Bohu a skvělým spolupracovníkům 

máme v diecézi ve 22 zdravotnických zaří-

zeních 31 nemocničních kaplanů a kapla-
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nek. Je jeden kněz, 4 jáhni, několik řehol-

nic. Ostatní jsou muži i ženy bez svěcení či 

slibů, s vysokoškolským teologickým vzdě-

láním a porozuměním k nemocným a sta-

rým lidem. Věnují se všem nemocným a je-

jich příbuzným, nejen věřícím, kteří o tuto 

službu projeví zájem. Především lidem na-

slouchají a hovoří s nimi, pomodlí se, pře-

čtou z Písma, popř. nějaký příběh pro potě-

chu duše, zavolají kněze nebo duchovního 

jiné církve. Stále častěji jejich služby využí-

vají i zdravotní sestry, popř. lékaři. Někteří 

nemocniční kaplani jsou i poradci pro po-

zůstalé. Při Arcibiskupství olomouckém se 

podařilo vytvořit Centrum pro pastoraci ne-

mocných http://www.kaplanivnemocnici.cz  

V roce 2016 jste byl papežem Františkem 

jmenován kaplanem Jeho Svatosti. Můžete 

nám vysvětlit, co to znamená? 

Jde o čestný titul, který přísluší každému 

biskupovi, generálnímu vikáři. Kněžím je 

udělován na návrh jejich biskupa nebo nun-

cia jako ocenění jejich služby. Vtipálci tvr-

dí, že výraz monsignore znamená hora ne-

vědomosti (mons = hora, ignore = nevědo-

most).☺ 

Vracíte se někdy do Svinova? 

Teď už málokdy. Dokud v našem bytě 

bydlel bratr s rodinou, jezdíval jsem k nim 

pravidelně, ale když se odstěhovali do Mo-

ravské Ostravy, vracím se zřídka. Více mé-

ně na setkání spolužáků nebo jako teď na 

pozvání O. Jana.  

Co byste popřál na závěr našeho rozho-

voru "svým rodákům" - svinovským 

farníkům? 

Aby nejen v době koronaviru důvěřovali 

v Boží pomoc a jeho blízkost a vytrvali 

v obětavosti, která se v této době hodně pro-

jevila. 
 

Děkujeme za rozhovor■ 

 

http://www.acho.charita.cz
http://www.kaplanivnemocnici.cz


  

 

Pozvánka na kněžské svěcení a primiční mši svatou 

Poděkování jáhnu Jakubovi 

Velké poděkování náleží jáhnu Jakubovi za jeho přítomnost a čas v hodinách náboženství 

pro dospělé, které probíhaly i letošní rok na faře. Přestože společná setkání ukončila nečeka-

ně a rychle pandemie, takto strávený čas byl pro nás přínosem díky pečlivým přípravám na-

šeho mladého učitele. 

Jáhne Jakube, děkujeme Vám za vše, co jste pro nás udělal. Do nadcházejícího období 

rádi přejeme Boží ochranu, ochranu Panny Marie a Vašich andělů strážných. A ať Vás, vedle 

osobitého humoru, provází svatý Antoníček i tehdy, když nic nebudete hledat. 

S vděčností 

posluchači náboženství pro dospělé■ 
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Otevřený dopis 

Milé farnice, vážení farníci a vlastně všichni ze Svinova, 

vy možná ani nevíte, v jaké význačné lokalitě žijeme. Týká se to především naší farní ob-

ce, ale i široké svinovské veřejnosti, které můžeme sloužit, duchovně ji povzbuzovat a jako 

občané jí dávat dobrý příklad. Vraťme se trochu do minulosti. V říjnu 1949 sloužil v našem 

kostele svou první biskupskou mši pan kardinál František Tomášek. Připomíná to i pamětní 

deska u vchodu do kostela. O 67 let později nás navštívil v neděli 21. února 2016 pan kardi-

nál Dominik Duka. 

Ze Svinova pochází olomoucký kanovník a prezident Arcidiecézní Charity Olomouc  

P. Mgr. Miroslav Vitásek. A samozřejmě řada dalších osobností, jimž se omlouváme, že je 

nestačíme všechny vyjmenovat. Podle nejčerstvější zprávy žije u nás také nový biskup Česko-

slovenské církve husitské pan Mgr. Tomáš Chytil. Tímto sdělením mu srdečně blahopřejeme! 

A konečně jsme u dvou osobností, kvůli nimž je napsán tento dopis. Jsou to P. Mgr. Mi-

roslav Straka a P. ThLic. Jan Larisch, Th.D. Proč je dnes připomínáme a chceme jim pobla-

hopřát? Náš bývalý pan farář P. Miroslav Straka – z let 1986 až 1997 – slaví letos 26. června 

čtyřicet let od přijetí svátosti kněžství, a dnes 5. června také své 65. narozeniny. A náš  sou-

časný pan farář P. Jan Larisch bude slavit na konci června třicet let kněžství. 

Co jim k tomu můžeme říct? Nejdříve děkovat za vše, co pro nás udělali a ještě udělají, 

a pak popřát dobré zdraví a hodně Boží pomoci, aby mohli ve své mimořádně prospěšné 

činnosti zdárně pokračovat.  Šlo by to vyjádřit několika málo slovy: Kéž každý z nich svou 

svátostí dosáhne také svatosti! Určitě se k tomuto přání připojíme svými modlitbami! 

Zdraví vás váš farník               P. N.■ 

 

Pozvánka 

Moje milá farní rodino,  

jak je naznačeno v předcházejícím textu, na konci června si budu připomínat 30 let od přijetí 

kněžského svěcení. Stalo se tak 30. června 1990 v katedrále sv. Václava v Olomouci. Chci 

za tuto milost a za všechna Boží obdarování poděkovat mší svatou, kterou budu slavit na 

poutním místě Panna Maria ve Skále u Spálova v pondělí 6. července 2020 v 18 hod.  

Všechny vás tímto srdečně zvu.         P. Dr. Jan Larisch■ 

 

 

Dopis od Aničky z Ukrajiny 

Po delší době jsme zase dostali dopis od naší adoptované Aničky Midjanko z Ukrajiny. 

Popisuje, jak pomáhá mamince s hospodářstvím, chodí na hřiby. Postoupila do 9. třídy. 

Považuje ji za takovou přechodnou třídu, že se tam vlastně celý rok připravuje na zkoušky. 

Nejmladší bratr Ruslan už postoupil do 5. třídy. Zdá se jí, že je už takový dospělejší a na 

svou 5. třídu hrdý. Do jejich rodiny přišla její nejstarší sestra Mária se třemi svými syny. 

Nejmladšímu Matvejkovi bylo v listopadu 5 let. Také se jí zdá, že nějak dospěl, když už 

z něho bude brzy školák. Anja má všechny synovce moc ráda, oni ji také. Chodívá často za 

babičkou a pomáhá jí, protože ona už moc nemůže, pálí ji nohy a záda.Připomíná, že už se 

blíží její 15. narozeniny. Nějak jí to rychle ubíhá. Čeká na naši návštěvu. Pokaždé o tom pí-

še, kdy k nim přijedeme. Těší se tedy na shledanou.        Anja■ 
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Postní setkání na faře 

Ve čtvrtek 12. března do naší farnosti zavítal Mgr. Tomáš Chytil, farář církve českoslo-

venské husitské. Přišel na pozvání jáhna Jakuba, a to v rámci hodin náboženství pro dospělé. 

Přestože se náš počet (11) nesl v komorním duchu, nic nebránilo tomu, aby došlo ke vzá-

jemně milému posezení. 

V úvodu setkání jsme si vyposlechli čtení třetí neděle postní, v ekumenickém překladu, 

(jáhen Jakub nám nachystal „naše“ čtení, takže jsme mohli sledovat rozdíly v textu). Čtení 

v ekumenickém překladu četla paní farnice, která přišla s panem farářem Chytilem. Poté ná-

sledovalo krátké zamyšlení, diskuse – co koho z daného evangelia oslovilo a zaujalo. 

V poslední části našeho setkání jsme pana faráře Chytila zahrnuli otázkami, které se týkaly 

např. nejen rozdílnosti slavení mše svaté v husitské církvi a v katolické církvi (zapojil se 

i otec Jan, který byl přítomen), ale i otázkami, které přicházejí v různých životních situacích 

a týkají se nás všech, bez rozdílu vyznání. V odpovědích pana faráře nechyběl vtip, humor 

a smích. 

Ten den se naplnila slova písně pánů Hrdličky a Ebena: Jeden Pán, jedna víra, jeden křest 

pojí nás… /kancionál, píseň č. 910/ 

Na závěr chceme poděkovat p. farářovi Chytilovi, za jeho návštěvu, jáhnovi Jakubovi za 

nápad uskutečnit toto setkání, otci Janovi, že podpořil svou přítomností jáhna Jakuba, aby 

oba byli za naši církev v duchovní přesile☺, a také poděkovat šikovným ženským rukám, 

které se postaraly o občerstvení v podobě výborných koláčků a výborné bábovky. 

Farníci z náboženství pro dospělé■ 

 
PS: Za redakci Svinovníčku tímto také oznamujeme, že pan farář Tomáš Chytil byl zvolen 

biskupem Olomoucké diecéze CČSH a v neděli 14. června 2020 v 16. hod. bude slavnostně 

ordinován a instalován k biskupské službě v Husově sboru v Olomouci. K volbě blahopřeje-

me a do k výkonu této služby u Pána Boha vyprošujeme Boží pomoc a požehnání.  

 

Vesele i vážně z atmosféry půstu 

Letošní Popelec (ostatně celý únor) jsem prožila v Kardiorehabilitačním ústavu 

v Teplicích nad Bečvou. Mám úsměvný prožitek Popeleční středy. Starala jsem se, abych 

mohla dodržet půst. Domluvila jsem  se u stolu se dvěma muži, kteří byli z Valašských 

Klobúků a přidali se k mému návrhu, že si požádáme o postní menu na celý den. Takže lé-

kař, nutriční sestra, kuchyně, všechno jsem oběhala, jakýsi příslib tu byl. Ale řekla jsem si, 

jak by to měla kuchyně lehčí, kdyby na Popelec pamatovala s předstihem, leccos postního 

se v posledních dnech na stolech objevilo, jen to správně zaměřit. Ve středu ráno nám dali 

džem, máslo, tvaroh, dobrá, v poledne jsem pro zichr zašla do kuchyně, zdálo se mi, že byli 

dost v rozpacích… Došlo k roznášení oběda. Musím předeslat, že na naši jídelnu, kde se 

stravovalo sto šedesát klientů, navazovala přes malý oddělený prostor restaurace, kam ně-

kteří chodili na výtečné knedlíky s borůvkovou náplní. Nu a tušíte, vozík s často opakova-

nými kuřecími plátky přijel a nahoře trůnily tři talíře s obrovskými kynutými knedlíky 

s náplní velikých kanadských borůvek posypané cukrem a perníkem, bohatě přelité máslem. 

Ohlédnutí za postní dobou  



  

 

To jste měli vidět to pozdvižení. U ostatních stolů se o tom diskutovalo. My jsme se jenom 

pod nosem usmívali a říkali jsme si, kolik by přibylo v této jídelně katolíků, kdyby se vyhlá-

silo, že o Popelci budou borůvkové blbouny! 

A nyní něco z jiného soudku. Ke své hanbě jsem se teprve nyní z časopisu 

Hnutí pro život ČR dověděla o člence třetího řádu karmelského Aničce Zelíko-

vé, která celý svůj mladý život orientovala na  víru v Boha, věnovala lásce ke 

Kristu,  podporovaná řeholními sestrami sv. Kříže. Její nadšení se vystupňovalo 

po přijetí sv. přijímání v devíti letech. Když jí bylo čtrnáct, dověděla se o zabí-

jení počatých dětí v lůně žen. Byla otřesena  a v pokoře se nabídla Bohu jako 

smírná  oběť za tento krvavý hřích. Na Zelený čtvrtek 14. dubna 1938 se roz-

hodla, na Velký pátek 15. dubna téhož roku svůj slib před Nejsvětější Svátostí 

v Božím hrobě v Napajedlích zopakovala. Vzápětí se rozkašlala a chrlila krev. Zaradovala se, 

že její oběť je přijata. Zemřela v září 1941 jako sedmnáctiletá na tuberkulózu, kterou zdědila po 

své matce. Anička se tímto exaltovaně příkladným způsobem vyslovila proti praxi potratů, proti 

hříchu zabíjení nenarozených dětí, k čemuž dochází velkou měrou i dnes. Ve stejném časopise 

píše postižený středoškolák, že v jejich třídě jsou ze třiceti čtyř studentů proti potratům jen dva. 

Nechci dělat žádný závěr, jen předkládám fakta k zamyšlení v rozměru uplynulého  času, síly 

rozhodnutí a dnešního nepochopení. Popasovat se s tím musíme každý sám, máme kolem sebe 

velké pole  působnosti. 

        Lydie Romanská■ 

… a tak jsem se těšila 

na letošní Velikonoce a jejich slavení. Různé osobní okolnosti pár let zpět mi to nedovo-

lovaly, ale letos? Říkala jsem si, že letos to určitě vyjde, a tak jsem se těšila… 

12. února jsme vstoupili do čtyřicetidenního postního období a už počátkem března jsme 

se z medií dozvídali o nebezpečném koronaviru, který se do Evropy dostal z Číny. Ten, bě-

hem krátké doby, tvrdě udeřil v Itálii, a pak hned i v dalších zemích. Vláda naší republiky 

vyhlásila stav nouze, karanténu a postupně další opatření. Evropa se stává ohniskem nákazy 

a my se dostáváme do situace, kterou jsme nikdy nezažili. Čas se zastavuje nejen pro již ne-

pracující osoby, osoby na rodičovské dovolené, ale i pro tzv. ekonomicky aktivní obyvatel-

stvo. 

Prvotní šok ve mně postupně vystřídal neutrální stav, který se někdy, v závislosti na zprá-

vách, měnil ve strach a paniku. Ale nemyslím si, že bych tím strachem, který byl mnohdy 

snad i oprávněný, byla „méně věřící“, spíše naopak. Postupně a častěji jsem začala sledovat 

TV Noe, poslouchat rádio Proglas – obě stanice dokázaly v krátkém čase reagovat na daný 

stav buď živými vstupy, slovy, ale hlavně a především = vysíláním mší svatých ze studia TV 

Noe a Proglasu naživo. Uvědomila jsem si, co nám Pán Bůh skrze Písmo svaté nabízí a jak 

jinak člověk prožívá čtení Božího slova a žalmů v této konkrétní situaci. Bylo a je to uvěři-

telné, funguje to. 

Najednou jsme měli a máme více času na Pána Boha. Může to být čas navíc pro mladé 

lidi, děti a jejich rodiče. I jim rozumím, jak je někdy náročné dnešní děti zaměstnat, zabavit, 

a to platí pro všechny děti, nejen pro děti školou povinné, ale i ty starší.  Pro ně samotné je 

nová situace také nezvyklá – prvotní nadšení z neočekávaného volna opadává a -- … „už je 

to přece tak dlouuuho, babi (mami), chápeš? Chápu…. 
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Letošní postní doba byla zvláštní, ale neutíkala pomaleji. 

I v letošní postní době jsme nebyli sami. Nikdy nejsme sami. Bůh je s námi. 

Kairos, čas, znamená v řecké mytologii bůh příhodného času, příznivé příležitosti. Již pa-

pež Jan Pavel II. tímto slovem označil rok 1989 a jeho obrovské události ve východní Evro-

pě jako kairos 1989. Možná někdy někdo označí letošek jako kairos 2020. Semkněme se 

v modlitbě. 

Pane Bože a Panno Maria, vroucně prosím, neopouštějte nás. 

S. P.■ 

P. S. Pro odlehčení: Rok 2020 měl být podle předpovědí „věštců“ magickým rokem, rokem 

plným překvapení. V tom tedy mýlka není…. A až bude padat hvězda, tak to přání „určitě“ 

vyjde... ☺ (Tento text vyjadřuje pouze názor pisatelky, info ke slovu kairos viz google) 
 

 

Dvě křížové cesty 

Dva mučedníci, dvě osoby zdánlivě odlišné svým jménem, rodným krajem i jazykem, a 

přitom si tak blízké – svým utrpením, které prožili, nikoliv přežili: první mučedník, 

P. Richard Henkes, kněz, který položil život službou druhým v koncentračním táboře Da-

chau, druhý mučedník, kněz, P. Josef Toufar, který položil život v důsledku krutého zachá-

zení komunistickými vyšetřovateli v Praze. 

První křížová cesta mučedníka P. Richarda Henkese vychází z výtvarného meditačního 

obrazu malířky paní Beaty Heinen. Na obraze vidíme bolestná zastavení života 

P. Henkese v koncentračním táboře Dachau, v pozadí obrazu tvář trpícího Ježíše 

Krista = křížová cesta P. Richarda Henkese je protknuta křížovou cestou našeho 

Pána Ježíše Krista. V jednotlivých zastaveních křížové cesty, v pátek 28. února, 

otec Jan svým přednesem ukázal P. Henkese jako člověka odvážného, nebojác-

ného, který po celý svůj život až do jeho konce plnil Ježíšova slova – Kdo chce jít za mnou, 

zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. 

 (P. Richard Henkes se narodil 26. května 1900 v Ruppachu/ Westerwald/, v Dachau byl 

vězněn v letech 1943-1945, kde 22. února 1945 umírá. Zemřel v nedožitých 45 letech.)  

Druhá křížová cesta mučedníka P. Josefa Toufara byla vysílána v neděli 1. března televizí 

Noe v rámci festivalu Mene Tekel. Jednalo se o ekumenickou bohoslužbu ve Sva-

tovítské katedrále v Praze, bohoslužbu za popravené, umučené a zesnulé politické 

vězně a jejich rodiny. Tato křížová cesta se opírala o ukázky z knihy pana Miloše 

Doležala, který se životem P. Toufara zabývá. 

Křížové cesty se aktivně v jednotlivých zastaveních zúčastnili duchovní otcové, 

krom jiných kardinál Dominik Duka, prof. Piťha, p. Jan Butta. Přes vyslechnuté prožité mu-

čednictví P. Toufara jsme si uvědomili utrpení nesčetného počtu lidí, zrůdnost komunistické-

ho režimu a té doby, ale i statečnost mnohých – tu ve svém začátku křížové cesty připome-

nul kardinál Duka a jmenovitě ocenil odvahu a rovnou páteř pana Leo Žídka, místopředsedy 

konfederace politických vězňů a svinovského farníka. Také pan Leo Žídek byl průvodcem 

křížové cesty, spolu se slečnou studentkou. Nesený velký kříž s Pánem Ježíšem připomínal 

jeho bolestnou cestu. Hudební doprovod smíšeného sboru ČVUT s katedrálním sborem a 

sólisty pod vedením MgA. Kšicy, v režii celého obřadu Mgr. Mátla, podtrhl konečný smysl 
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každého utrpení. 

Motto P. Josefa Toufara „Žijme tak, jako bychom dnes měli zemřít“, je platné každému 

z nás v každé době. 

(P. Josef Toufar se narodil 14. července 1902 v Arnolci na Jihlavsku, zemřel 25. února 1950 

v Praze. Během jeho kázání se 11. prosince 1949 rozhýbal dřevěný křížek u kazatelny /

označeno jako čihošťský zázrak/, rozhýbání křížku bylo důvodem týrání a krutého mučení. 

28. ledna 1950 byl unesen do Valdic. Na následky týrání P. Toufar zemřel ve večerních hodi-

nách 25. února 1950, v nedožitých 47 letech.) 

POZNÁMKA: P. Richard Henkes je a bude stále s námi ve svinovském kostele Krista Krá-

le, neboť otci Janovi se podařilo získat relikviář s ostatky P. Richarda Henkese.  

S. P.■ 

ZDROJ:  

Brožurka křížové cesty Ježíše Krista v životě P. Richarda Henkese + google 

 

 

 

Roušky  

Věřím, že se ani vy, čtenáři Svinovníčku, necítíte nařízením nosit ochranné prostředky, 

tedy především roušky, nijak omezováni ve svých lidských právech, že to společně cítíme 

jako jeden z prostředků, jak umenšit šíření zkázonosného viru. Že svobodu vnímáme zcela 

jinak, že ji máme uvnitř sebe, v nitru, a rouška na našem pocitu svobody (či nesvobody) nic 

nezmění. 

Na počátku mi bylo divné, že se naše obec nijak nestará o zajištění roušek, čekalo se na 

závěr městských či krajských orgánů. Také pomoci s nákupy, která byla po celé vlasti medi-

álními kanály velebena, se u nás člověk nedovolal. Spoléhala jsem na skauty, ale nic. Nako-

nec jsme začali chodit do Kauflandu, s věkem osmdesát neosmdesát, jako by se nechumeli-

lo. Já tam nejdu téměř nikdy, takže jsem do supermarketu nezamířila, ale moji blízcí, starší 

než já, kterým záleží na slevách, čemuž se nelze divit, nákup nebojácně obstarali, tedy při-

brali můj k svému. 

Do šití roušek se nakonec dala bývalá paní starostka Hanka Hauptová, díky jí za to.     

Ústenky z města přišly, až když jsme byli jí a dalšími zásobeni, třeba spisovatelkami – já 

jsem dostala první roušky z Prahy od kolegyně prozaičky; pošta umožnila poslání zdarma, 

takže i poště srdečný dík a samozřejmě autorce, která odložila psaní svého románu a věno-

vala se práci na šicím stroji. 

Mám k rouškám dvě poznámky. Jedna pražská redakce, v jejímž čele stojí významný 

básník, udělala si legraci ze svých autorů. Vyhlásila, že může zajistit – a teď dejte pozor – 

bederní roušky, a kdo by roušku chtěl, ať přijde dalšího dne v 19 hodin k redakci, že ji do-

stane. A věříte, že se našli takoví, kteří se omlouvali, že v devatenáct nemohou?  

My křesťané víme, co je to bederní rouška, má ji Ježíš Kristus jako svůj jediný oděv na 

kříži… Jestli dovolíte, malinko tuto záležitost zkomplikuji. Římané křižovali odsouzence 

nahé a dočetla jsem se, že neexistuje důkaz, že Ježíš byl výjimkou. Internetová Wikipedie 

říká podle jednoho apokryfu: „Z Nikodémova evangelia vyplývá, že Ježíš byl nahý a perizo-

nium je vynálezem umělců, kteří ho začali zobrazovat až od 8. století, aby skryli nahotu Ježí-
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še a zachovali cudnost.“  

Našla jsem si Nikodémovo evangelium na internetu – je tam s uvedením literatury: 

(Neznámá evangelia - Novozákonní apokryfy / Dus, Pokorný/, Praha, Vyšehrad 2001) a do-

četla jsem se toto: 10/1: „I vyšel Ježíš z pretoria a oba zločinci s ním. Když přišli na (určené) 

místo, svlékli mu jeho roucho a oblékli mu bederní roušku, na hlavu mu posadili trnovou ko-

runu. Stejně pověsili i oba zločince.“ Jak toto protiřečí vyhodnotit? 

A ještě jednou z metropole. Známý spisovatel a básník, ještě před nedávnem mluvčí Filo-

zofické fakulty Univerzity Karlovy, musel odejít z této funkce proto, že nazval ve svém pří-

spěvku pro deník Metro v Praze ženy s rouškami perskými princeznami. Vyvolal tak diskusi 

na facebooku a následně stížnost jedné ze studentek, již Akademický senát UK vyhodnotil 

jako důvod k ukončení spolupráce s tímto spisovatelem. Pakliže Vás to zajímá, najděte si 

tuto kauzu podle klíčových slov Kukal perské princezny na internetu. Nebyl to zřejmě jedi-

ný důvod, proč byl mluvčí odvolán, avšak spouštěcím mechanismem byly právě perské 

princezny. Ještě malá komplikace: vyvolalo to vlnu pátrání po rouškách perských princezen 

a došlo se k závěru, že ony právě žádné roušky nenosily. „Prorok Mohamed požadoval, aby 

jeho manželky nosily šátek, ale ne, aby tak činily obyčejné ženy, řekl britskému týdeníku 

Economist nejmenovaný člen íránského vládního aparátu.“ A teď se v tom bláznivém světě 

vyznejte. 

No a já jsem dnes, o svatodušní, poslední květnové neděli 2020, šla do kostela bez rouš-

ky. Prostě jsem na ni zapomněla. Myslím si o sobě své, nikdo jiný v kostele bez roušky ne-

byl. Věřím, že však nikdo, hlavně nikdo z hýbatelů naší ekonomiky, kultury a vůbec státnos-

ti, nezapomene na to, co nám Bůh, správce přírody a světa sesláním koronaviru zřetelně 

vzkazuje. Je to důrazné napomenutí, doufám, že nám bude stačit. Příště by to mohlo být da-

leko horší. 

         Lydie Romanská■ 

Noci 

Již několik roků probíhá u nás chvályhodný zvyk slavit noc kostelů. Letos se tak děje od 

roku 2009 již podvanácté. I když určitě toho na toto téma víte mnoho, rád bych se nejdříve 

zmínil i o jiných nocích, které proběhly ve světě již dříve. Nejde však o jejich úplný a histo-

rický výčet, to bychom nezvládli, ale všimneme si jen některých význačnějších nebo zná-

mějších nocí. 

V osmém století po Kristu žila v Anglii a později v Německu jedna svatá paní. Jmenovala se 

Valburga (nebo též Valpurga). Svátek má 25. února. Jako abatyše v Heidenheimu velela 

i mužům. Je považována za bojovnici proti temným silám. Její ostatky byly přibližně o jedno 

století později, konkrétně 1. května roku 870, přeneseny do Eichstättu. Jelikož v noci na 1. květ-

na docházelo v germánskému světě podle pradávných legend již dříve ke ztřeštěným slavnos-

tem na sletech čarodějnic, tak se na základě takové náhodné časové shody tato noc nazvala  

Valpuržina noc. Zvěčnil ji i J. W. Goethe ve své světoznámé literární práci o Faustovi. Dnes se 

i u nás obnovila tato noc a pálí se o ní figuríny čarodějnic. Je též nazývána Filipojakubskou 

nocí, třebaže tito mužové Boží mají svátek až 3. května. Proč tomu tak je, nevím. 

Další noci jsou dramatičtější. 

Jako první z nich můžeme zmínit Bartolomějskou noc z 24. srpna 1572 našeho letopoč-

tu. Masové vraždění protestantských hugenotů katolíky ve Francii za krále Karla IX. z rodu 
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Valois trvalo tenkrát až do října a přineslo smrt tisícům obětí. Předcházely tomu, bohužel, 

náboženské války. Když už mělo dojít ke smíru, což mělo být stvrzeno i sňatkem 18. srpna 

1572 předního hugenota Jindřicha Bourbonského s katolickou princeznou Markétou z rodi-

ny krále, byl zabit jeden předák hugenotů a následoval masakr. Rozepře a války se táhly 

ještě dlouho poté. 

Několik století nyní přeskočíme. 

V roce 1934 už za Adolfa Hitlera provedli nacističtí vůdcové čistku v důstojnickém sbo-

ru SA (Sturmabteilung), což byla polovojenská organizace NSDAP. V noci z 29. na 

30. června, která je označována jako Noc dlouhých nožů, bylo zatčeno a později zavraždě-

no  nejméně  80  jejích  představitelů.  Své  mocenské  postavení  si  tak  upevnila  SS 

(Schutzstaffel) – další ozbrojená organizace NSDAP. 

Rovněž již v nacistickém Německu proběhla z 9. na 10. listopadu 1938 tzv. Křišťálová 

noc (Kristallnacht), kdy nacisté rozbíjeli výlohy židovských obchodů, povraždili množství 

židů, zbourali desítky synagog nejen v Německu, ale i v Rakousku a v Sudetech a později 

od roku 1939 také u nás v Protektorátu Čechy a Morava. Chtěli se tak pomstít za atentát ži-

dovského mladíka na sekretáře německého velvyslanectví v Paříži. Byl to už vlastně počá-

tek holokaustu. 

Za další temné a dlouhé Noci totality lze považovat nacistickou a komunistickou ideolo-

gii i praxi v minulém století ve světě i u nás. Bohužel, komunismus dnes stále přežívá. Jak 

říká  Světlana  Alexijevičová,  běloruská  nositelka  Nobelovy  ceny  za  literaturu: 

„Komunismus není mrtev, ta mrtvola ještě žije.“ (Volná citace.) 

Vraťme se nyní ještě do doby před dvěma tisíci lety, abychom si mohli stále připomínat 

jednu velkolepou a úžasnou noc se zvláštním postavením a historickým významem. Je to 

Noc v Getsemanech. Začátek Kristova utrpení a jeho nesmírné oběti pro nás. Noc, která 

ruší všechny minulé i budoucí noci zla a naplňuje nás radostí a vděčností. - Připomeneme ji 

ještě v závěru dnešního povídání. 

Dále se dá též mluvit o nocích bezesných, probdělých nebo o nocích svatebních apod. Podle 

věcného zaměření známe z posledních let také Noc muzeí, Noc divadel a Noc literatury. 

A konečně jsme se teď dostali k našemu aktuálnímu tématu – k Noci kostelů. 

Určitě je vám o ní známo několik základních údajů. Že vznikla v roce 2001 v Německu, 

k nám přišla přes Rakousko a první ročník jsme uskutečnili koncem května 2009. Letos te-

dy oslavujeme noc kostelů v České republice podvanácté a probíhá ve více než jednom tisí-

ci objektů. - A jak říká Wikipedie: Noc kostelů (zvaná též Dlouhá noc kostelů) nabízí 

v noční atmosféře navštívit nejen kostely a modlitebny, ale také prostory klášterů, rajské 

dvory, krypty, věže, kůry a další běžně nepřístupná místa. Ve všech těchto prostorách je pro 

návštěvníky zdarma připraven bohatý program včetně koncertů, komentovaných prohlídek, 

diskusí, výstav, divadelních představení a dalších akcí. 

Nám jde nyní ještě o velmi důležité a radostné zjištění. Jedna vrcholně nadějná noc pro-

běhla již v Betlémě o prvních Vánocích v roce nula a po více než třiceti letech byla završe-

na na Kalvárii krátce po Noci v Getsemanech. Byla tak poražena smrt a každému člověku 

bylo umožněno dosáhnout na věčnosti spásy, která odstraní každou nespravedlnost a nastolí 

vítězství pravdy. I ta nejtemnější noc totiž končí jitrem, které rozžíhá světlo. 

Rouška noci je stržena! 

           P. N.■ 

LISTÁRNA 15 



  

 

RODINĚ 16
Život ve víře 

Umět přijmout dar 

Milí spolufarníci, máme za sebou náročné období. Pandemie koronaviru nám přinesla 

mnoho těžkostí, ale zároveň nám byla velkou příležitostí srovnat si priority a naučit se vážit 

všech těch skutečností, které nám připadají běžné a samozřejmé. Měli jsme také možnost 

prožívat svou víru trochu jinak, než jak jsme zvyklí a věřím, že mnozí z nás možná znovu ob-

jevili sílu Písma nebo si uvědomili, co pro ně znamená přítomnost na mši svaté.  

P. Bohumír Vitásek nám mj. v rozhovoru pro Svinovníček připomíná, že svátosti a mše 

svatá jsou pro nás úžasným Božím darem. Vybrali jsme proto téma „obdarování“ i pro člá-

nek v této rubrice, a to formou příběhu o francouzském boxerovi Timovi Guénardovi. Jde 

o úryvek knihy „V ringu s Bohem“, která vypráví o velmi bolestném dětství a spletité cestě 

tohoto svérázného muže k přijetí Boha. Možná si stejně jako Tim někdy neuvědomujeme, jak 

důležité je umět přijmout dar…  

 

Nazítří ráno, když se věnuju své práci v domě, mě zaujme podivný zvuk za jedněmi dveř-

mi. Nějaké ťukání ozývající se v pravidelných intervalech. Ťuk … ťuk… ťuk… Vklouznu 

do místnosti a objevím Frederika, mladého těžce postiženého chlapce, jak zkouší psát na 

psacím stroji. Má zdeformovaný obličej, ústa se mu křiví na levou stranu, oči se kroutí do 

všech stran. Frederika mám rád. Ráno mi na pozdrav vjede jemně do vlasů. Někdy mu povo-

lí svaly, ujede mu ruka, zatahá za vlasy, nebo prásk! Vrazí mi nechtěnou ránu svou palicí. I 

přes svůj handicap, který ho zbavuje veškerých možností ústní komunikace, si Frederik na-

šel způsob, jak navázat s druhými kontakt: psací stroj. 

Ještě nikdy jsem ho psát neviděl. Je to neskutečná podívaná. To scvrklé tělo na vozíku se 

vrhne s jistým druhem zuřivého odhodlání ke stroji. Je to propočítaný skok, zaměřený na zá-

sah jediné klapky, protože Frederik může najednou zmáčknout jen jednu klapku. Jedním prs-

tem své pokroucené pravé ruky stlačí vybranou klapku. Pak celým tělem odskočí zpátky, ja-

ko by se stahoval. Po každém úderu, po každém písmenu vozík couvne o dobrý metr a při-

pravuje se do nového útoku. Tento boj je úžasný a dojímavý zároveň.  

První mou reakcí je pomyslet si: „Je blázen, nemůže nechat ten stroj na pokoji! Bude vy-

čerpaný… Celá ta zbytečná snaha je na nic!“ Jdu k němu, abych mu ho vzal. Zamručí, dává 

najevo, abych ho nechal o samotě. Mrknu mu přes rameno. Překvapení: Jeho text je napsaný 

bez chyb, s tečkami, čárkami, se vším, co je potřeba. Nechám ho tedy se strojem, nechám ho 

tvořit jeho tajemný text. 

Celé dva dny Frederik píše. Pokaždé, když procházím za jeho dveřmi, jeho ťuk, ťuk mě 

bolestně bodne, vyloudí soucitnou myšlenku. Představím si pohyby zkrouceného tělíčka 

k přístroji, tam a zpět. Tu nezlomnou vůli se vyjádřit, úctyhodnou a budící obdiv, tu neko-

nečnou trpělivost. Se zahanbením si vzpomínám na psací stroj, který jsem roztřískal 

v domově, kde jsem na čas pobýval, protože jsem nemohl na klávesnici najít třetí písmeno 

svého jména… Je to zvláštní, utrpení druhých mě drásá, trhá mi srdce, ačkoliv jsem si nikdy 

nepřiznal, že bych mohl trpět.  

Večer 9. srpna ke mně před večeří přijíždí Frederik na vozíku. Čtu mu v očích nějakou 

čertovinu. Přiblíží se a podává mi, jak to jen dokáže svýma zohýbanýma rukama, zkřížený-

ma jednu přes druhou, list papíru. Je to dopis o pěti řádcích. To je to, co tak zběsile ťukal. 

Pět řádků napsaných za dva dny, dva dny popojíždění tam a zpět s vozíkem, dva dny inten-



  

 

zivního soustředění.  

Pět řádků, aby mi popřál všechno nejlepší k narozeninám. Pět řádků lásky. Můj první  

dárek k narozeninám v životě.  

Chytím svůj dopis lásky a odcházím jako zloděj do svého pokoje. Navléknu si boxerské 

rukavice – všechno, co mi zbylo z minulosti – a znovu si čtu jeho báseň. Říká tu o mně   

takové věci, které se mi ještě nikdo nikdy neodvážil říct.  

Náhle se před tímto dárkem stahuju zpět. Frederik mě překvapil. Svým gestem mě zasáhl 

nepřipraveného. Uhýbám, bráním se tomuto nečekanému vpádu lásky. Dokonce zuřím, proto-

že jsem dostal, aniž bych sám něco daroval. To nemám rád. Obvykle dávám já. Dokonce plný-

mi hrstmi. Díky boxu jsem vydělal hodně peněz a rozhazuju je na dárcích. Vychutnávám si  

zářící oči svých přátel, když jim podávám balíčky.  

Ve své cimře se zbavuju vzteku tlučením do kusu dřeva. Místo něho přichází velká prázd-

nota. Sednu si na okraj postele a dívám se na těch pět řádků. Žádná krásná akademická fran-

couzština, žádná vznešená literatura, ale srdce na dlani. Hlubiny srdce. Žádné pozlátko.  

Frederik by nikdy nemohl být na titulní straně novin nebo módních časopisů. Pohled na 

jeho ksicht je nám nepříjemný. Ve svém srdci je však Frederik Apollón. Jak trpělivá musí 

být jeho láska, když napsal takový dopis! Trpí, ponížený tím, že nemůže mluvit. Jediné  

slovo, které čas od času vysloví, je „bram-bo-ra“. Tyto tři slabiky ho stojí obrovské úsilí. 

„Bram-bo-ra“, když se vám dívá do očí, znamená: „Mám tě rád.“ 

Nemálo lidí si myslí, že by bylo potřeba se takových Frederiků zbavit. Vzdávám díky za to, 

že unikl omezenému zákonu zdravých lidí. S nadhledem svých šestnácti let a svého 

„zpackaného života“, jak si někteří ukvapeně pomyslí, Frederik pochopil to nejdůležitější:  

bezpodmínečnou lásku, úsilí, velkodušnost. To je pro mě životní příklad. Tento dárek způsobil, 

že v nitru poklekám. Dívám se na tento dopis, těchto pět řádků lásky. Oči se mi zamlží, v hrdle 

mě to štípe, zlost uvolňuje místo slzám. Brečím jako kluk. Můj život právě nabral jiný směr. 

Otec Thomas mi vynadal jen jednou: když jsem odmítl dárek, který mi chtěl dát. Vzal 

mou ruku a řekl: „Nikdy nesmíme odmítnout dárek, to by mohlo zablokovat štědrost dotyč-

ného. Mohlo by mu to zabránit v růstu a vzít odvahu. Prostřednictvím dárku od nás Bůh žá-

dá pokoru nechat se obdarovat, přijmout a nechat růst v bližním schopnost dávat.“  

Láska je jako bumerang: dostaneš mnohem víc, než dáš. Umět dostávat je stejně 

důležité jako umět dávat.  
Marně se pokouším zavřít kohoutek slz a spílám si do „slabochů“, na ty potoky to nemá 

žádný vliv. Pláču a slzy se mi řinou proudem. Za hodnou chvíli se studánka vysuší, oči se mi 

rozjasní. Začnu přemýšlet. Frederik našel navzdory svému stavu způsob, jak vytvořit něco 

krásného. Postižení jeho těla není důvodem, proč by neměl budovat svůj život v lásce. Já mám 

jiný handicap. Nemám pošramocené tělo, ale dětství. A když chci zapomenout na svoji pohnu-

tou minulost, v hloubi ukrytá agrese mi skočí po krku. Můj přítel adrenalin chce opět proudit 

v mých žilách. Vztek přemění moje oči na dvě škvíry plné hněvu. Vidím jen rudě a tluču. 

Chci se změnit, projevovat lásku, dívat se na druhé pohledem lásky. Proměnit svůj život 

v existenci plnou lásky. Chci svůj život spojit s krásou a dobrem. Moji handicapovaní přáte-

lé mi ukazují cestu. Tu Cestičku. Jejich nejkrásnějším dárkem je jejich život. 

Přijímám ho, v nitru skloněný až k zemi… 

V. R.■  

Tim Guénard: V ringu s Bohem, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, 2011 
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Zábava 

Pyramida 

  Předložka 

  Zkratka evropského státu  

  Nemocniční oddělení 

  Město v Itálii 

  Americký baseballista 

  Venezuelský politik 

  Druh sýru 

 

Řešení pyramidy: viz. poslední strana          Leo Žídek ■ 

Citáty 

Co řekli 
Žijte dobrý a čestný život. Až zestárnete a podíváte se zpátky, budete se moci radovat podruhé. 

               Dalajláma 

Moudří lidé už dávno postřehli, že štěstí je jako zdraví: když člověku nechybí, ani o něm neví. 

              Michail Bulgakov 

Když se vydáš na cestu pomsty, musíš vykopat dva hroby.            Konfucius 

Chovejte se slušně. Vždycky a všude.             Ivan Medek 
 

O přátelství 
Přátelství je to jediné, co neumírá dřív než my.             Heine 

Přátele je třeba posuzovat podle skutků, nikoli podle slov.            Sallustius 

Přítel je ten, kdo tě napomene a kdo ti řekne pravdu do očí. A toho si važ!          Němcová 
 

O ženách 
Mlčení je jediné zlato, které ženy nemají rády. ☺ 

Žena je jako košile. Až když ji máš na krku, poznáš, co je to za číslo. ☺ 

 

 

Vtipy 
Klepání na nebeskou bránu. Svatý Petr se zeptá: „Co je?“ 

Hlas zpoza dveří odpoví: „Neříká se CO JE, ale KDO JE!“ 

A svatý Petr si povzdechne: „Bože, zase učitelka!“☺ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ráno po svatbě v Káni Galilejské. 

Hosté se pomalu probouzí, většina z nich se drží za hlavu a sténá. Jeden zvláště „prepitý a 

prejásaný“ muž prosí: „Já mám takovou žízeň! Skočte někdo pro vodu…“ Ježíš se zvedne, 

že tedy půjde, když v tom všichni svorně vykřiknou. „NE! Ty už ne…“☺ 

Zdroj: internet 

 



  

 

PASTORACE 19
Pastorační plán 

Pastorační plán na měsíce ²/2 červen – červenec – srpen – ½ září 

Červen: 

Čtvrtek 11. června – slavnost Těla a Krve Páně, 

mše sv. v 17.30, po mši sv. eucharistická adorace 

Pátek 19. června – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, 

mše sv. v 17.30, po mši sv. výstav Nejsvětější svátosti 

Svinovská pouť – slavnost Posvěcení kostela Krista Krále 

Sobota 20. června – program před kostelem je zrušen 

Neděle 21. června slavnost Posvěcení kostela Krista Krále ve Svinově, hlavní celebrant   

kanovník Mons. Bohumír Vitásek, 

mše sv. v 8.00 uložení ostatků prvokřesťanských mučedníků sv. Jana a Pavla, 

mše sv. v 10.00 první svaté přijímání dětí 

Kněžské svěcení a primice Jakuba Lasáka 

Sobota 27. června kněžské svěcení, 

v 9.30 v katedrále Božského Spasitele v Ostravě 

Čtvrtek 2. července primice novokněze v kostele Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu, 

mše sv. 17.00 (ve Svinově mše sv. v 17.30 nebude) 

Mše sv. na rozloučení novokněze Jakuba s farností Svinov proběhne v neděli 6. září 
 

Pondělí 29. června 16.30 táborák pro scholičku, ministranty a děti z náboženství (a rodiče) 

na farní zahradě (prosíme o avizováni přítomnosti u vedoucí scholičky Lenky nebo u P. Jana)  
 

Červenec – srpen 

Neděle 5. července slavnost sv. Cyrila a Metoděje mše sv. v 8.00 a 10.00  

Pondělí 6. července poděkování za 30 let kněžství P.Jana Larische 

mše sv. v 18.00  na poutním místě Panna Maria ve Skále u Spálova (Mariastein) 
 

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

Čtvrtek 2. července – mše sv. nebude (viz primice P. Jakuba Lasáka v Ostravě-Zábřehu) 

Neděle 16. srpna pouť k Panně Marii do Hrabyně 

mše sv. ve farním kostele ve Svinově bude pouze v 8,00 
 

Poutní slavnosti v okolních farnostech v době prázdnin: 

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

mše sv. 7.30 a 9.00 

Čtvrtek 16. července poutní slavnost Panny Marie Karmelské ve Slezské Ostravě, 

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

Neděle 26. července svátek sv. Jáchyma a Anny – pouť v Polance n/Odrou, 

mše sv. v 8.30 a svátostné požehnání ve 14.00 

Neděle 16. 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 23. srpna svátek sv. Bartoloměje – pouť v Ostravě-Nové Vsi (U Hrůbků), 

mše sv. ve 14.00 (čas je potřeba ověřit) 
 

Září  

Neděle 6. září 8.00 a 10.00 mše sv. celebruje novokněz P. Jakub Lasák. 
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Řešení pyramidy: O, RO, ARO, ROMA, MAURO, MADURO, RAMADUR. 

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 

Svátosti a svátostiny 
 

Svátost křtu – svátost manželství – pohřby (²/2 prosince 2019 – ½ června 2020) 

 

Křty: 

Jasmína Pihíková  k. 29. 2. 

Karolína Sémová  k.   8. 3. 

Maria Tereza Blahová k. 18. 4. 

Jan Matěj Strakoš  k.   2. 5. 

Justýna Prnková   k. 31. 5. 

 

Svatby:   

v uvedeném období se nekonala žádná svatba 

 

Pohřby: 

Božena Papáková, r. Bučková   † 28. 12. 2019 

Jan Marčík      † 12. 1. 2020 

Renáta Byčánková, r. Křehnáčová  † 26. 1. 

Milada Koczynová, r. Slaná   †   8. 2. 

Ingrid Pyšová, r. Faikisová   †   9. 2. 

Pavlína Dunková, r. Čurejová   † 16. 2. 

Josef Burýška      † 17. 2. 

Anežka Knapová, r. Cigánová   † 19. 2. 

Jarmila Schwarzerová, r. Kitová   † 24. 3. 

Petr Horáček       † 27. 3. 

Josef Čada      † 10. 4. 

Jana Freislerová     † 13. 4. 

Julia Ohmachtová     † 22. 4. 

 

 

 

 

 

Plán finančních sbírek (červen—září) 

Neděle 21. června sbírka na opravy (na splácení dluhu). 

Neděle 13. září sbírka na církevní školy. 

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


