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Grzegorzi,  

můžete nám říct něco o sobě?  

Jak vidíte, moje jméno nezní česky, pro-

tože je polské, ale pochází z latinského Gre-

gorius, to znamená: bdělý, ostražitý, pozor-

ný. Moje jméno česky zní Řehoř. Jako první 

používal toto jméno papež Řehoř I. Veliký, 

a následně dokonce 17 papežů přijalo jméno 

Řehoř. Jak jste si všimli, pocházím z Polska. 

Moje maminka je už v důchodu a taťka ze-

mřel před dvěma roky. Mám jednu sestru 

jménem Monika, která bydlí v Anglii. 

 

Můžete nám říct něco víc o místě, odkud 

pocházíte? 

Narodil jsem se a vyrůstal v Klodzku, 

historickém polském (dříve českém) městě, 

které leží na jihu Dolního Slezska uprostřed 

Kladské kotliny na Kladské Nise. Již jeho 

název, byť polonizovaný, je českého původu 

(Kladsko) a pochází od dřevěných klád, kte-

ré sloužily buď jako opevnění této pohranič-

ní pevnosti nebo jako můstky v neprostup-

ném terénu. Právě první písemná zmínka 

v Kosmově kronice o castelum Kladsko 

z roku 981 souvisí se smrtí libického kníže-

te Slavníka, otce svatého Vojtěcha. 

V 11. století bylo Kladsko předmětem sporů 

mezi českými Přemyslovci a polskými Pi-

astovci, kteří jej dokonce roku 1003 nakrát-

ko opanovali. V roce 1129 obnovil zpustlý 

hrad Kladsko kníže Soběslav I. a v roce 

1137 pak uzavřel s polským knížetem Bole-

slavem III. Křivoústým (ten byl jeho synov-

cem) tzv. Kladský mír, na základě něhož se 

celé Kladsko stalo trvalou součástí Českého 

království. Po prohrané První slezské válce 

totiž bylo v roce 1742 na základě tzv. Vrati-

slavského míru Kladské hrabství odtrženo 

od Čech a připojeno jako země se zvláštním 

postavením k Prusku. 

se svinovským kaplanem P. Grzegorzem Borskim 

Kdy jste pocítil povolání ke kněžství? 

Jako kluk jsem sloužil jako ministrant 

u oltáře. Hlas povolání jsem pocítil na konci 

střední školy. Rozhodoval jsem se, jakým 

způsobem můžu co nejlépe sloužit Bohu 

a lidem, a došlo mi, že tím nejlepším způso-

bem je pro mě kněžství. Povolání vnímám 

jako pozvání Ježíše: „Jestli chceš být doko-

nalý, pojď a následuj mě“. Bůh dává po-

zvánku, člověk odpovídá. Ale aby člověk 

mohl odpovědět, nesmí přeslechnout Boží 

hlas.  

Co jste dělal v dřívější farnosti? 

Pět let jsem působil ve farnosti Český 

Těšín jako kaplan a mše svaté jsem sloužil 

především v polštině, ale také v češtině. Měl 

jsem na starosti děti a mládež, navštěvoval 

jsem nemocné, vyučoval jsem náboženství, 

připravoval jsem ke svátostem (křest, biř-

mování, první svaté příjímání), byl jsem ve-

doucím společenství Čestné stráže Nejsvě-

tějšího Srdce Pána Ježíše.  
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Jak byste charakterizoval vaši dřívější far-

nost? 

Farnost Český Těšín je především rozma-

nitá. Funguje tam mnoho společenství pro 

děti, mládež, dospělé, seniory i bezdomov-

ce. Mše svaté, svátosti a výuka náboženství 

jsou ve dvou jazycích: českém a polském. 

Je to občas komplikované, ale takovým způ-

sobem farnost zůstává živá. V neděli je 

slouženo devět mší svatých: čtyři ve farním 

kostele a pět ve filiálkách: Mosty, Svibice, 

Zpupná Lhota, Horní Žukov a Koňákov. Bě-

hem týdne jsou slouženy mše svaté 

v domovech důchodců. V postní době jsou 

slouženy specifické polské pobožnosti: 

Gorzkie Żale. Každého roku na první neděli 

v září probíhá polsko-česká pouť ke cti sva-

tého Melichara Grodeckého. 

 

Jak vzpomínáte na předchozí službu a 

co očekáváte od nové? 

Byl to pro mě velmi hezký čas. Zažil 

jsem mnoho radosti ze služby a pomoci ve 

farnosti. Zakoušel jsem také mnoho náklon-

nosti od farníků. Kněz je ustanoven pro lidi, 
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kterým pomáhá najít správnou cestu 

k Bohu. Zároveň se ale kněz musí pořád 

učit, jak nejlépe vést svěřený lid. Učíme se 

od sebe navzájem, jak objevovat Boží vede-

ní ve svém každodenním životě. I když by-

chom možná chtěli dva, máme život pouze 

jeden. Otázkou je, jak zbytek našeho života 

nejlépe využít. Každý z nás v životě jistě 

udělal mnoho chyb. Jsme povoláni k tomu, 

abychom se odlišovali: „Nepřizpůsobujte se 

tomuto světu.“ Odlišování se však nezna-

mená podivínství. Jsme povoláváni k tomu, 

abychom svět spíše proměňovali, než aby-

chom se mu přizpůsobovali. Nejsme povo-

láni k tomu, abychom mluvili nějakou po-

divnou náboženskou hantýrkou, ani k tomu, 

abychom se divně oblékali. Jsme povoláni 

k tomu, abychom byli normální. Toto je 

plodem vztahu s Bohem. To, co nám chybí 

na té cestě, Bůh vyrovnává, jestli o to 

společně prosíme. Přeju sobě i vám, 

abyschom neustávali v tom hledání Boží 

vůle pro nás osobně i pro celou farnost. 

  

Děkujeme za rozhovor■ 

 

LISTÁRNA  
Pozvánky 

Pozvánka do svinovské scholičky 

Ahoj děti, ahoj kamarádi! 

   Moc tě zveme do naší svinovské scholičky.     

Zpíváme (i když nejsme žádní hudební přeborníci) 

a tvoříme (i když se nám často prsty lepí k papíru). 

Ale je to zábava a vždy si to spolu užijeme. 

   Scházíme se 2x měsíčně vždy v pátek před nedělí, 

kdy zpíváme, v 16.15 hod. na faře a moc rádi by-

chom přivítali nové členy ☺. V říjnu se sejdeme 

v pátek 9. a 23. 

   Rodiče, podpořte naše dětské společenství a přijďte s dětmi mezi nás.    

   Kontakt: Lenka 603 934 359 



  

 

Ještě k rouškám 

Zamýšlela jsem se nad rouškami ve Svinovníčku č. 1-2 / 20. 

Psala jsem podle své pravdivé osobní zkušenosti, a přesto mohl 

můj článek někoho pobouřit nebo dokonce urazit. Použila jsem 

bohužel formulaci:… Do šití roušek se nakonec dala bývalá pa-

ní starostka Hanka Hauptová…  -  časem jsem zjistila, že se do 

šití roušek ať už z úradku politické strany, Úřadu městského ob-

vodu či z osobního důvodu daly obětavě další ženy. 

Pan starosta Radim Smetana v letním čísle svinovského Hlasa-

tele uvádí jména několika žen, které šily, a já jsem z rozhovorů 

se zainteresovanými poznala, že ani tento výčet není úplný, 

mohla bych uvést další čtyři jména, kterých se mohlo dotknout, že je nezveřejnil či nepo-

chválil nikdo. 

Přesto se mi zdá, že podělování rouškami ve Svinově bylo poněkud opožděné. Vím, že 

jsem už měla roušky od kolegyň z Prahy, když mi přišla ta s lístečkem orazítkovaným svi-

novským Úřadem (je perfektní). 

Zaváhání v prvních březnových týdnech bylo z dnešního hlediska pochopitelné, zoriento-

vat se nebylo jednoduché ani pro úřady, nouzový stav tehdy byl ranou do života; báli jsme 

se, báli jsme se třeba jít do obchodu, čekali jsme na dotaz: nepotřebujete něco? A pokud mo-

hu opět říci něco z osobní zkušenosti, ten dotaz se nedostavil. Žiji v domě, kde hlavní slovo 

v nakupování má žena, které je pětaosmdesát (mně je trochu méně, avšak byla jsem v té do-

bě po náročné operaci ve velkém ohrožení), nikdo se jí nezeptal, nakupuje dodnes – i pro 

mne. 

Dnes mám na všechno jiný pohled, vím, že to byla netrpělivost a že se nic nemá jíst tak 

horké, jak se to uvaří. Zůstali jsme zdraví, doufám, že žádný ze spoluobčanů koronavirem 

netrpí. Nebo ano? Nemám k tomu žádnou osobní zkušenost… A to, že jsem jmenovala Han-

ku Hauptovou, je pochopitelné, ona je vždycky bez váhání tam, kde se něco děje, kde je za-

potřebí přiložit ruku k dílu… 

Přeji všem zdraví a za sebe děkuji těm, kteří se snažili a snaží obtíže změněného života 

zmírnit.               Lydie Romanská ■ 

 

 

Moudrost tajemství 

Takřka každý člověk po něčem touží. Někdo po moci a penězích, někdo po uznání, obdivu 

a slávě a někdo po tom všem dohromady. Jiní touží po dosažení štěstí, které je však nesnad-

ně definovatelné, nebo po přátelství, lásce či aspoň pohlazení a úsměvu. Touhou některých 

je i služba a pomoc těm, kteří ji potřebují, protože se ocitli v materiální nebo psychické nou-

zi. Jsou i takoví nešťastníci, kteří po krutých životních zklamáních resignují a netouží již po 

ničem. Nebo ti šťastnější obvykle na sklonku života už nic nechtějí a nepotřebují a jenom 

děkují za dar života. 

Velkou touhou a nadějí mnohých se stává víra. Víra v nejvyšší pravdu, dobro a krásu, víra 

v Boha jako původce všeho. Víra jako největší poklad. Nejenom takový, jaký nás čeká v ne-

bi, ale i takový, který můžeme objevit už zde na zemi a prožívat například při mši svaté. Při 
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jejím slavení, které se podobá hřebenové túře v nádherném pohoří s četnými vrcholy a štíty, 

z nichž vidíme svou nicotnost a poznáváme velikost Tvůrce. 

Na jednom z těchto vrcholů slyšíme dvě úchvatná slova: tajemství víry. Slova, která nás 

mohou přivést k pokoře a k rozhodnutí vzdát se své pýchy a pochybností. Slova, která nás 

omračují a naplňují úžasem a jistotou, že se dotýkáme věčnosti už na tomto světě. 

Kéž to dokážeme plně přijmout, pochopit, prožívat a předávat i jiným. A těšit se, že jed-

nou nám bude jasné vše na zemi i na nebi… 

Že se staneme moudrými, neboť – jak říká svatý Pavel v 1. listu ke Korintským - 

„moudrost, které učíme, je od Boha, plná tajemství a skrytá“. 

            P. N.■ 

 

 

 

Ostatky svatých mučedníků v oltářích našeho kostela 

Loni v neděli 23. června 2019 byl v rámci oslav 90. výročí posvěcení (konsekrace) naše-

ho kostela posvěcen nový kamenný oltář, do něhož byly při této příležitosti vloženy ostatky 

sv. Hedviky a sv. Jana Pavla II. (viz Svinovníček č. 2/2019 a č. 3/2019). V tomto roce při 

oslavě 91. výročí posvěcení kostela byly do relikviáře nového oltáře přidány ještě ostatky 

prvomučedníků sv. Jana a Pavla, patronů původní svinovské kaple. Slavnostní akt provedl 

v neděli 21. června náš rodák Mons. Bohumil Vitásek. V souvislosti s tím se někteří farníci 

ptali, jak je to s ostatky ve třech „starých“ oltářích našeho kostela. A tak jsem se pustil do 

badatelské práce. 

   Ve farní kronice o nich bohužel nic bližšího není s výjimkou po-

známky na straně 21: „V sobotu k večeru [22. června] přivezl cere-

moniář P. Petr Křivák, vikář dómský z Olomouce svaté ostatky.“ Ani 

v rámci popisu obřadu svěcení kostela dne 23. června 1929 se o nich 

nic bližšího nepíše, jen že „byly ve slavném průvodu ostatky přenese-

ny do kostela a pak byly panem biskupem vlastnoručně do oltáře za-

zděny.“ Z uvedeného je zřejmé, že světitel našeho kostela biskup Jo-

sef Schinzel vkládal ostatky pouze do jednoho, tj. hlavního oltáře. 

Dochované fotografie pak dosvědčují, že v den svěcení byl v kostele 

pouze hlavní oltář. Pokud se týká bočních oltářů, pak se dále 

v kronice na straně 24 poznamenává: „Akademický sochař Julius Pe-

likán udělal návrh na dostavení hlavního oltáře. Nástavba do výše 

svatostánku tedy byla provedena a vedlejší oltáře byly dostaveny do 

Krista Krále [neděle 25. října 1930]. Hlavní oltář a svatostánek svě-

til p. děkan Hensl [z Bílovce] na Krista Krále [v roce 1930].“  

Kdy byly posvěceny boční oltáře, farní kronika neuvádí. Víme jen, co se v ní poznamenává 

na straně 25: posvěcení sochy Krista Krále na hlavním oltáři a reliéfů Panny Marie 

a sv. Josefa na bočních oltářích se konalo na svátek Krista Krále v neděli 24. října 1931. Zde 

se píše o existujících bočních oltářích Panny Marie a sv. Josefa, tzn. že někdy v době od slav-

nosti Krista Krále v roce 1930 a v roce 1931 došlo k posvěcení nebo požehnání bočních oltářů.  

Dalším zdrojem informací ohledně ostatků v našem kostele jsou tzv. autentika, tj. doku-

Články 
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menty vydané příslušnou církevní autoritou (nejčastěji biskupem), který potvrzuje pravost 

konkrétních ostatků. V tomto dokumentu je uvedeno jméno světce, o jehož ostatky se jedná, 

a také další doplňující informace.  

V našem případě se dochovala autentika ostatků ke všem třem oltářům v našem kostele. 

První z nich potvrzuje, že 23. června 1929 byly do hlavního oltáře vloženy biskupem Jose-

fem Schinzelem ostatky tří svatých mučedníků Perfecta, Urbana a Pacifiky. 

U dalších dvou je ale situace složitější. Autentika uvádějí jména svatých mučedníků, 

tj. v prvním případě Viktorina a Florentina a ve druhém případě Liberáta a Theodora. Je jis-

té, že do bočních oltářů našeho kostela vloženy byly, ale z textu kroniky a ani z autentik ne-

ní zřejmé, do kterého z oltářů byly ty či ony ostatky vloženy a také není zřejmé, kdy přesně 

se tak stalo.  

Dle data uvedeného na jednom z dochovaných autentik, tj. 16. června 1931, a dle výše 

napsaného je možno soudit, že ostatky byly vloženy do připravených oltářů buď při příleži-

tosti druhého výročí posvěcení kostela, které se pravděpodobně slavilo v neděli 21. června, 

popř. 28. června 1931, nebo že byly vloženy do oltářů zároveň s posvěcením sochy Ježíše 

Krista Krále a reliéfů Panny Marie a sv. Josefa, a to na svátek Krista Krále v neděli 24. října 

1931. Vzhledem k tomu, že to kronikář nezaznamenal, je spíše pravděpodobnější jeden 

z červnových termínů.  

Zůstává ale ještě otevřená otázka, kdo v našem kostele světil (popř. žehnal) boční oltáře 

a kdo ostatky do těchto oltářů vkládal? V případě, že by oltáře světil biskup, pak je možno 

právem očekávat, že o tom bude v kronice zmínka. Ta v ní ale není a tudíž je možné předpo-

kládat, že požehnání oltářů a vložení ostatků udělal z pověření biskupa některý kněz.  

V takovém případě se situace řeší jinak. Biskup při slavnostní 

bohoslužbě (v případě olomoucké arcidiecéze v kapli sv. Anny 

v Olomouci) vloží ostatky do otvoru v připraveném oltářním ka-

meni (zpravidla mramorové dlaždici rozměrů cca 30x30x10 cm) 

podobně jako při svěcení oltáře, důlek (sepulcrum) s ostatky za-

zdí kamennou destičkou a tento oltářní kámen opatří svou pečetí 

a vystaví autentikum. Následně pověří některého kněze, aby ten-

to oltářní kámen s ostatky vložil při slavnostní bohoslužbě do 

toho či onoho oltáře konkrétního kostela. A tak se stalo i v našem kostele. Jméno kněze ale 

neznáme.  

Krátce ještě ke konkrétním světcům – mučedníkům: 

hlavní oltář (obvykle dva muži a jedna žena): Perfectus († r. 850), Urban (papež, mučedník 

† r. 230 Řím), Pacifika (? panna, mučednice † ?),  

boční oltář (č. 1): Viktorin (biskup v Ptuji, mučedník, † r. 304 Ptuj ve Slovinsku), Florentin 

(biskup v Trevíru, mučedník, † 3. století Trevír v Německu),  

boční oltář (č. 2): Liberát (opat kapsaského kláštera, mučedník, † r. 483 Kartágo v dnešním 

Tunisku), Theodor (římský voják, mučedník, † r. 306 Euchaita v dnešním Turecku).  

            

Pokračování příště. 

P. Jan ■ 



  

 

Nad novou publikací 

Jan Larisch: Budovatelé Katolické akce Bedřich Vašek a Josef Kraft; vydala Matice Cyrilo-

metodějská s.r.o., Olomouc 2020. 

 

Tentokrát autor spojil dvě velké osobnosti do jedné knížky. Asi proto, že se oba protago-

nisté zabývali Katolickou akcí, která je zde hlavním tématem autorova zájmu. Msgre ThDr. 

Bedřich Vašek byl ředitelem české sekce, Msgre PhDr. et ThDr. Josef Kraft vedl sekci ně-

meckou. Oba   hýbatelé Katolické akce (dále někdy KA) si odsloužili léta v běžných církev-

ních či pedagogických činnostech.  

Bedřich Vašek (1882 – 1959) – ThDr. od roku 1914 – byl v letech 1906 – 1922, tedy 

16 let kaplanem, katechetou a v podstatě řadovým učitelem nábožen-

ství, byť jistý čas na českém gymnáziu v Opavě. Teprve roku 1923 

byl uznán vzhledem k studijní, publikační a přednáškové činnosti za 

soukromého docenta křesťanské sociologie a r. 1928 jmenován profe-

sorem křesťanské sociologie. V tomto oboru dosáhl akademických 

funkcí, byl proděkanem a děkanem Cyrilometodějské bohoslovecké 

fakulty (dále CMBF) v Olomouci; podnikl studijní cesty za poznáním 

sociálních katolických projektů v Německu, pobýval také na Ostrav-

sku, byl přijat za člena Mezinárodní unie pro studium sociálních otá-

zek se sídlem v Belgii. V letech 1928 – 1947 s přerušením pracoval 

jako ředitel české části Katolické akce. V roce 1934 byl jmenován pa-

pežským komořím s titulem Msgre. 

Josef Kraft (1877 – 1946), doktor filozofie, theologie, bakalář církevního práva ovládají-

cí čtyři jazyky, který svá studia prožil v Římě, byl katechetou, tedy 

učitelem na dívčí a měšťanské škole s německým vyučovacím jazy-

kem v Olomouci 24 let. Vedle pedagogické práce se bohatě věnoval 

spolkové činnosti. Bez povšimnutí nezůstala jeho právnická studia – 

byl jmenován (1916) soudcem církevního soudního tribunálu I. in-

stance v olomoucké arcidiecézi. Přibližně v padesáti letech se mu do-

stalo takových funkcí, jako je ředitel německé části Katolické akce 

(1928), kanovník Metropolitní kapituly sv. Václava v Olomouci 

(1933),   prelát této kapituly (1944), předseda Jednoty německých 

kněží olomoucké  arcidiecéze (1934 – 37) a ředitel Německého svazu 

charit olomoucké arcidiecéze (1934 – 38). 

Přiznám se, že jsem před četbou Larischovy knížky neměla o termínu Katolická akce ani 

ponětí. Nakonec si říkám, že se není co divit. Sám projekt byl několikrát startován, poté 

umenšen a zase restartován, několikrát přerušen a nakonec, v padesátých letech za komunis-

tické diktatury dobrovolně opuštěn pro jiné názory nastupující generace kněží, které se údaj-

ně opíraly o závěry 2. vatikánského koncilu. 

Pokřesťanštit svět, duchovně prohloubit život – to byly záměry; mottem KA už na počátku 

století (1905) se stalo Vše obnovit v Kristu. Teprve rok 1922 byl živější, to papež Pius XI. 

vyhlásil KA za program svého pontifikátu. Až roku 1927 svolal pražský arcibiskup Franti-

šek Kordač přípravnou konferenci pro zavedení KA v olomoucké arcidiecézi. A zde vstupují 
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na scénu protagonisté knihy – dr. Bedřich Vašek za českou stranu a dr. Josef Kraft, který 

převzal vedení německé sekce KA. Těžištěm práce mělo být oživení křesťanského života 

prostřednictvím existujících spolků. Šlo o eucharistické a exerciční hnutí, o katolickou vý-

chovu dětí a mládeže, o misijní a charitativní činnost – a začaly se rozvíjet další aktivity. 

Připravovaly se sjezdy, běžely vzdělávací kurzy, jak pro laiky, tak i pro duchovenstvo (a to 

v obou etnikách); pravidelně vycházel věstník, angažovala se mládež. Organizovaly se pro-

testy proti pronásledování katolíků v cizích zemích, pověření duchovní pracovali na umen-

šení dopadů celosvětové hospodářské krize. 

V závěru dvacátých let zájem o práci KA upadal, menší byl i důraz na její další budování. 

Teprve v roce 1935 nastínil dr. Vašek svou představu, předal arcibiskupovi Návrh na prove-

dení Katolické akce. Představoval postupně konkrétní kroky, které byly náplní pastýřské 

práce biskupa, jenž se angažoval postupně zasílanými pastýřskými listy; znovu byly vydá-

vány samostatné tisky nebo podporována publikační činnost v časopisech. 

Dr. Vašek vytvořil organizační strukturu KA. V plánu bylo pět pravidelných několikaden-

ních setkávání zainteresovaných kněží – první na sv. Hostýně a další v rozmezí let 1935 – 

1939. Dvě z nich se neuskutečnila, to poslední z důvodu mobilizační vyhlášky. V předcho-

zích letech dr. Vašek a jeho spolupracovníci objížděli české děkanáty a školili pracovníky 

KA z jednotlivých farností. Konaly se porady, byly vytvářeny farní rady KA. Usilovná, sou-

stavná a inspirující práce dr. Vaška byla nepřehlédnutelná. Byl to člověk velice vzdělaný, 

pro svou práci zaujatý, pilný, což neušlo nejvyšším místům. V roce 1938 byl jmenován pre-

látem Jeho Svatosti s udělením titulu „monsignore“ – Msgre (příp. Mons.). 

Ve stejném čase, přibližně od roku 1924 do roku 1935 to bohatě žilo na německé straně, 

v publikaci je o tom více konkrétních údajů než o aktivitách českých. Rozvinulo se přede-

vším tzv. Liturgické hnutí, které tím, jaký mělo ohlas a jak se do něho zapojili laikové, 

v jakém množství sledovali přednášky, jak se angažovala mládež, jak němečtí katolíci podle 

Prvního celostátního katolického sjezdu v Praze (1935) zapracovali do svého programu 

účast věřících na liturgii, vyvolalo živý zájem o křesťanský život, v podstatě se naplňovalo 

to, oč o něco později výrazně zaznělo jako požadavek obnovené Katolické akce: duchovní 

prohloubení života, vnitřně hluboká účast na katolické liturgii. Na tomto programu se výraz-

ně podílel dr. Kraft se svým cyklem liturgických přednášek, Liturgickými týdny 

v Šumperku, Ostružné, podporoval vznik liturgických kroužků ve Dvorcích, v Olomouci 

a jinde, vzdělávací pobyty mládeže na mnoha místech v kraji. Vznikla Jednota německého 

katolického duchovenstva jako reprezentant komunikace a řídící centrum pastorační činnosti 

mezi německými katolíky. Stejně dobře si počínal Lidový spolek německých katolíků; vydá-

val deník Das Volk, organizoval poutě, poutní zájezdy, odborná školení, vzdělávací přednáš-

ky, chtěl nejen bránit útokům na své hodnoty, ale cílem bylo upevnit je a rozšířit. Spolek se 

dal k dispozici pro uskutečnění papežského záměru – Katolické akce. 

Okupace r. 1939 znamenala krach. Umenšení práce, kontroly, sledování, znemožňování 

činnosti, v listopadu 1939 zrušení CMBF – dr. Vašek se ocitl na delší dobu bez finančních 

prostředků. 

Dr. Kraft byl z Mnichovské dohody zoufalý, jednak se rozpadly spolky smíšené – německo-

české a naopak, jednak se jednalo o novou státní hranici, což ukončilo další ze zavedených akti-

vit. Zůstaly mu jen činnosti spojené s úřadem kanovníka metropolitní kapituly. Postupně se přidal 

k novému úkolu – připravit (stejně jako dr. Vašek) zasvěcení olomoucké arcidiecéze Panně Marii. 
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Ani v době okupace činnost neustala, přicházely pastýřské listy, dr. Vašek vydával publi-

kace, kde naznačil novou úlohu české katolické inteligence. Farnosti dostávaly oběžníky, 

byl zaváděn nový zpěvník Boží cesta, stále ještě vycházel časopis Rozsevač. Katolická akce 

se obrátila i na dělníky a železničáře ve snaze připomínat základní náboženské povinnosti 

jako je účast na mši svaté či výchovu dětí v katolickém duchu. Pro pracovní rok 1942/43 

bylo zvoleno téma Odpolední služby Boží a křesťanská cvičení, dalším tématem byla úvaha 

Zbožná sdružení ve farnostech. 

To všechno směřovalo k naplnění stěžejního tématu, kterým byla obnova náboženského 

života –   oživením pak myšlenka zasvětit olomouckou arcidiecézi Panně Marii. Akce měla 

dva vrcholy (1940, 1944). 

Poválečné období obnovilo CMBF a dr. Vaškovi se rýsovaly dva podstatné úkoly. Akade-

mická práce a pokračování na Katolické akci. Jako první poválečnou duchovní obnovou byl 

záměr zasvěcení olomoucké arcidiecéze Ježíši Kristu Králi. 

Avšak náboženský život neměl zelenou. Přestože porady, pastýřské listy, plány na diecéz-

ní sjezd mládeže apod. pokračovaly, stín na práci položila nemoc, a nakonec úmrtí arcibis-

kupa. Teprve r. 1948 byl jmenován nový arcibiskup, PhDr. et ThDr. Josef Matocha. S jeho 

nástupem byla spojena restrukturalizace, tedy změny, které nebyly v souladu s dosavadními 

aktivitami, což nakonec vedlo k rezignaci dr. Vaška na účasti ve vedení Katolické akce. 

Těžké to měl po válce dr. Karft. Jako příslušník německého etnika musel už 

s podlomeným zdravím těžce vydobývat uznání své bezúhonnosti, a nakonec i žádosti 

o české občanství, které nezískal hned, dokonce se ho ani nedožil, ale podle přípisu Minis-

terstva vnitra byl chráněn a mělo s ním být zacházeno jako s příslušníkem českého národa. 

Období komunistické diktatury bylo další tragickou stránkou v životě církve. Opakovalo 

se totéž jako za okupace fašisty: v roce 1950 čeští poruštělí komunisté zrušili, nyní už po-

druhé, CMBF a dr. Vašek, který byl bez práce, zůstal (podruhé) bez finančních prostředků 

a léta žádal o přiznání důchodu. Dr. Kraft zemřel dřív, druhého zrušení bohoslovecké fakul-

ty se nedočkal. 

Oba muži odevzdali svůj odkaz a čekají na Vzkříšení v Ústředním městském hřbitově 

v Olomouci-Neředíně. Práce dr. Krafta – péče o německé katolíky na českém území – nemá 

pokračování. Křesťanské sociologii, na níž pracoval dr. Vašek, se dostává pozornosti až   

nyní, kdy v Olomouci vzniká Vyšší odborná škola sociální Caritas, která navazuje na jeho 

životní dílo. 

Pokud tato knížka vzbudí nějaké otázky, odpovědi na ně je možné 

najít v podrobné Larischově dizertační práci obhájené na CMBF 

v Olomouci 2008. V každém případě si můžeme být jisti, že po pro-

studování publikace Budovatelé Katolické akce a případně Larischo-

vy dizertační práce (viz obrázek), dostaneme úplný obraz o předmětu 

studia. Stačí nahlédnout do soupisu literatury, která je na konci kníž-

ky uvedená, a musíme smeknout. Je široká, a nejen knižní, a nejen 

v češtině. Jsou tam desítky ročníků novin a časopisů, mnoho knih 

v němčině. ThDr. Jan Larisch je jako obvykle po všech stránkách na-

prosto perfektní, přepečlivý a úzkostlivě přesný. To jsou vlastnosti 

těch nejlepších spisovatelů literatury faktu. 

        Lydie Romanská ■ 

LISTÁRNA 10 



  

 

Milý Bože, já už nemůžu! 

Milí spolufarníci, 

doba je nejistá a mnohdy se zdá, že už je těch těžkostí na nás moc. Tolik povinností, sta-

rostí a problémů a ke všemu ten koronavirus… Dny se krátí, světla čím dál méně… Ale do 

chmurných podzimních myšlenek nám prosvítá jasná NADĚJE. Nikdy nejsme sami. Milo-

srdný Bůh nás nikdy nepouští ze svého laskavého otcovského dohledu a péče.  

Nabízíme Vám trojici povzbuzujících textů, abyste pookřáli na duši. 

 

„Slyšte mě, dome Jákobův, 

všichni, kdo jste zůstali domu Izraelovu, 

vy, kteří jste chováni již od života matky,  

od matčina lůna na rukou nošeni: 

Já sám až do vašeho stáří,  

až do šedin vás budu nosit. 

Já jsem vás učinil a já vás ponesu,  

budu vás nosit a zachráním.“ (Iz 46, 3-4) 

 

Vlny vyhodily na břeh malého neobydleného ostrova jediného člověka, který přežil 

ztroskotání lodi. Vzýval Boha, aby ho zachránil. Každý den zkoumavě hleděl na horizont, 

ale zdálo se, že žádná loď se nepřibližuje. Vyčerpaný si nakonec stěží postavil ubohou cha-

trč a nanosil do ní to málo, co zachránil. Jednoho dne, když se vrátil z lovu, našel chatrč 

v plamenech. K obloze stoupal sloup kouře. Stalo se to nejhorší. Přemohl jej žal a zoufal-

ství. Na druhý den připlula k ostrovu loď a zachránila ho. „Jak jste věděli, že jsem zde?“ 

ptal se posádky. „Viděli jsme váš kouřový signál,“ zněla odpověď. Snad se to v tuto chvíli 

nezdá, ale vaše současné těžkosti mohou být zdrojem vašeho budoucího štěstí.  

Z knihy Vitamín C od Boha, Kathy C. Millerová a D. Larry Miller,  

nakl. Motýl, 1997 

 

Možná jste slyšeli, že se v Bibli říká: "Za všechno Bohu děkujte, za všechno ho chval-

te" (srov. Ef 5,20). V některých případech by tato rada mohla vést rovnou do blázince, jak-

koliv zní superduchovně. V kontextu s tím je třeba ale číst jiné místo, kde se říká, že máme 

děkovat VE VŠEM, ZA VŠECH OKOLNOSTÍ (srov. 1 Tes 5,18). A to je něco úplně ji-

ného. I když prožívám nepochopitelnou zkoušku a temnotu, mohu v suché víře děkovat, že 

mě Bůh neopustil, protože slíbil, že mě neopustí… 

Uprostřed existenčních nejistot a strachů mohu Boha chválit ne za to, že nemám čím 

zaplatit nájem, ale za to, že „jemu na nás záleží“ (1 Petr 5,7). Nemusím z plna hrdla 

děkovat za to, že můj muž je otrokem alkoholu a děti jsou nevěřící, ale za to, že Bůh je 

miluje, že je stále hledá, i když oni jej nehledají, a jde za nimi jako za tou zbloudilou ovcí 

do každé rokle, do každého trní... 

Ovšem příběh o Jobovi nám ukazuje, že i k tomuto typu děkování a chval máme právo 

dorůst, aby naše modlitba mohla jít ze srdce a z přesvědčení, nikoli „z vrchu hlavy“. Kolik-

rát už jsme slyšeli pěkná kázání o tom, jak Job děkoval při těch hrozných ranách a chválil 

Boha. Jak to jen pěkně a statečně zní: „Pán dal, Pán vzal, budiž jméno Páně pochváleno.“ 

RODINĚ 11
Život ve víře 



  

 

RODINĚ 12 

Citáty 

Tenhle příkladný postoj však Jobovi vydržel pouze dvě kapitoly – zbylých čtyřicet kapitol 

zabírají převážně jeho výčitky Bohu, místy doslova reptání či rouhání, sebeobhajoba a do-

hadování se se svými rádci... Tohle nás však nakonec tolik neudiví (pokud nežijeme dočista 

ve skleníku). Velmi překvapující je až závěr knihy: Po dlouhé Boží řeči k Jobovi (která 

nevysvětluje smysl všech zkoušek, ale spíš odhaluje nepatrnost člověka před Božím ma-

jestátem), se Bůh nečekaně obrací k Jobovým rádcům, kteří se celou dobu snažili Joba dot-

lačit do „správného“ zbožného postoje (aby přece přiznal svoji vinu, aby nereptal a vzdal 

Bohu chválu atd.), a říká jim (Elífazovi): „Můj hněv plane proti tobě a proti oběma tvým 

přátelům, protože jste o mně nemluvili náležitě jako můj služebník Jób... Obětujte za sebe 

zápalnou oběť a můj služebník Jób ať se modlí za vaše poblouzení, že jste o mně nemluvili 

náležitě jako můj služebník Jób.“ (Job 42,7-8) 

To je lekce! Takže ony se nakonec rouhavé Jobovy řeči Bohu líbily víc než všechny 

zbožné a duchovní řeči jeho přátel! Jak je to možné? To máme tedy všichni začít Bohu 

v modlitbě vyčítat a nadávat, místo abychom ho chválili? 

Vždycky určitě ne, ale Bůh tu nepochybně ukazuje na jednu věc: Líbí se mu, když je náš 

vztah k němu bezprostřední, bez falše (i bez sebesvatější falše), když si před ním dokážeme 

vylévat své srdce, nejenom hlavu či ústa (tolikrát plná zbožných frází, s kterými se nez-

totožňujeme). Ano, modlitba skutečných Božích přátel (proroků a žalmistů) nebyla nikdy 

tak strojená, jako bývá naše modlitba, jak upozorňuje Hans Buob: „V našich modlitbách je 

často mnoho vyumělkované zbožnosti. S tím se v žalmech nesetkáme. Tam je člověk před 

Bohem poctivý a říká, co cítí. To není hned hádka s Bohem. Vyslovte to upřímně, když vám 

tak je. 'Pane Bože, mám na tebe zlost, protože jsi to neudělal podle mé vůle. Pane, vím, že 

to není správné, ale říkám ti to, abys mě uzdravil'… 

Musíte před Bohem vyslovit, co máte na srdci. Neříkejte: 'Milý Bože, je to bezvadné, jsi 

tak prima!', když ve svém nitru cítíte něco úplně jiného. To by byla přetvářka. Bůh hledí do 

srdce a miluje pravdu.“ 

Z knihy Vězení s klíčem uvnitř, Kateřina Lachmanová,  

Karmelitánské nakladatelství 

 

Přísloví  

Přichází-li štěstí, rychle mu nabídni židli.                                                                   židovské  

Slova, jdoucí ze srdce, hřejí tři zimy.                                                                            tibetské 

Nezříkej se ani neštěstí, za tři léta ti může být k užitku.                                             japonské  

Peníze jsou jako sníh, na který se lije horká voda.                                                          čínské  

 

Duchovní slova 

Pravda vás osvobodí.                                                                                            Jan Pavel II. 

Modli se tak, jako by vše záleželo na Bohu, a pak pracuj tak, jako by všechno záleželo na 

tobě.                                                                                                sv. Ignác z Loyoly 

Chceme-li skutečně milovat, musíme se naučit odpouštět.            sv. Matka Tereza z Kalkaty 



  

 

Pyramida 

  Spojka 

  Latinská předložka 

  Číslovka 

  Spor 

  Špatná 

  Půvabná 

  Vnadidlo 

 

Řešení pyramidy: viz. poslední strana          Leo Žídek ■ 

RODINĚ 13 

 

Murphyho zákony 

Přístroje, které se rozbily, začnou fungovat bezvadně ve chvíli, kdy se objeví opravář, 

aby je spravil. 

Všechny houby jsou jedlé. Některé bohužel pouze jednou. 

 

Tři vtipy ☺☺☺ 

Manžel čte manželce článek o tom, kolik slov muži a ženy používají denně – ženy 30000 

a 15000 muži. Žena odpoví: „To proto, že my ženy vám mužům musíme všechno opakovat.“  

Muž se otočí k ženě a ptá se: „Co?“ 

„Představ si, jak jsem roztržitá“, říká žena manželovi. „Chtěla jsem ti koupit kravatu 

a místo toho jsem si koupila šaty.“ 

Ženy jsou jako google. Ještě nedořekneš větu a už si domýšlejí. 

 

+ 1☺ 

V nejmenovaném poutním chrámu se na počátku svatopostní doby nenašlo dosti ochot-

ných lidí na úklid. Pan farář nad tím mávl rukou a řekl: „Bude se zpívat píseň »Pozdvihni se 

duše z prachu…«, tak ať se má alespoň z čeho zvedat.“ 

ZDROJ: internet, tisk 

Zábava 



  

 

PASTORACE 14
Pastorační plán 

PASTORAČNÍ PLÁN na měsíce září – listopad 

Září 

Pondělí 28. září – slavnost sv. Václava, 

mše sv. v 8.00. V závěru bohoslužby budou přečtena jména kněží z našeho regionu, kte-

ří se stali oběťmi nacismu a komunismu. Toto čtení bude zakončeno prosebnou modlit-

bou litanií k českým světcům za budoucnost našeho národa. 

 

Říjen 

Měsíc modlitby růžence 

Každou neděli v měsíci říjnu (s výjimkou misijní neděle) bude  

– společná modlitba růžence, začátek v 9.25, 

– kázání pro děti při mši sv.              v 10.00. 

 

Sobota 3. října – Diecézní pouť za obnovu rodin a duchovní povolání, 

bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku-Místku,  

modlitba růžence a adorace  v 17.00,   mše sv. v 18.00. 

 

Pátek 16. října – slavnost sv. Hedviky, patronky ostravsko-opavské diecéze,  

mše sv. v 17.30, po mši sv. modlitba za naši obec u sochy sv. Hedviky (před kostelem) 

 

Neděle 18. října – misijní neděle, 

při mších svatých bude kázat jáhen Antonín Glogar, diecézní ředitel Papežských 

misijních děl. 

 

Listopad  

Neděle 1. listopadu – Slavnost Všech svatých  

mše sv.  v 8.00 a  10.00, 

modlitba za zemřelé v 15.00 na svinovském hřbitově. 

 

Pondělí 2. listopadu  - Památka věrných zemřelých - Dušičky 

mše sv.  v 8.00 a  17.30, 

mše sv.  v 17.30 bude obětována za všechny zemřelé v období od XI/2019 do X/2020. 

 

Sobota 7. listopadu – Biblický den (nejen pro děti) : S Janem Křtitelem do Božího království 

Salesiánské středisko Don Bosco v centru Ostravy  od 9.00.  

 

Prodejní bazar knih: 

Od pátku 6. listopadu do pátku 27. 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. 
 



  

 

PASTORACE 15 

Patrocinium farního kostela Krista Krále  

Neděle 22. listopadu 

mše sv. v 8.00 a 10.00, celebruje Mons. Adam Rucki, biskupský vikář pro duchovní po-

volání z Českého Těšína, 

mši sv. hudebně doprovází chrámový sbor z farnosti Český Těšín Ad Dei Gloriam, 

zpívané nešpory a svátostné požehnání v 17.00. 

Úterý 24. listopadu mše sv. v 17.30 za všechny zemřelé farníky. 

 

Adventní doba: 

Sobota 28. listopadu, 

pletení adventních věnců: 14.00 – 18.00, místo bude upřesněno (zajišťuje KDU-ČSL) 

Neděle 29. listopadu – 1. neděle adventní,  

žehnání adventních věnců při mši sv. v kostele,  

svinovský vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromu na náměstí před kostelem 

Krista Krále se připravuje, dle vývoje situace bude upřesněno (zajišťuje ÚMOb. Svinov) 

 

Pravidelné pastorační aktivity ve farnosti 

Vyučování náboženství pro děti: 

Výuka náboženství bude probíhat  

v budově školy na Evžena Rošického v pondělí  

  1. – 4. třída  13.00 – 14.15, 

v učebně fary na Bílovecké ulici ve čtvrtek 

  1. – 2. třída  13.30 – 14.15, 

  3. – 5. třída  14.30 – 15.15, 

  6. – 9. třída  15.30 – 16.15. 

V případě dotazů a nejasností kontaktujte duchovního správce. 
 

Ministrantské schůzky: první sobota v měsíci  v 9.00,  tj. 3. 10, 7. 11. 5. 12. 

V sobotu 10. října ministrantská pouť na Cvilíně u Krnova, podrobnosti v ohláškách. 
 

Setkávání scholičky: vždy pátek 1x/14 dní od 9. 10., 23. 10., dále bude ohlášeno v kostele. 
 

Společenství mládeže: 

Na faře v učebně vždy v sobotu v 17.00 v intervalech 1x/14 dní v termínech: 26. 9., 

10. 10., 24. 10., 7. 11., 21. 11., 5. 12., 19. 12. Je otevřeno mladým lidem, kteří mají zá-

jem o hlubší seznámení se s náboženskými tématy. 
 

Mariánské večeřadlo: 

Vždy ve čtvrtek v 16.30 v kostele. 
 

Vyučování náboženství pro dospělé: 

Na faře ve farním sále vždy ve čtvrtek v 18.15 v intervalech 1x/14 dní, termínech: 

1. 10., 14. 10., 29. 10., 12. 11., 26. 11., 10.12. Je přístupno všem, kteří mají zájem o 

hlubší seznámení se s náboženskými tématy. 



  

 

Kostelní sbírky 

Svátost křtu – svátost manželství – pohřby (²/2 června – září 2020) 

Křty: Kristýna Šichnárková  k. 18. 6. 

Tomáš Jan Kucharik    k.   5. 7. 

Vojtěch Leo Rokyta   k.   6. 9. 

Leontýna Žídková   k. 17. 9. 

Marek Josef Ondřejka  k. 20. 9.  
 

Svatby:  Ivan Červeňák a Sofie, roz. Godlová   29. 8. 
 

Pohřby: Anna Otrubová, r. Kuraková  †   2. 6. 

František Ondič    † 12. 6. 

Marie Halámková, r. Široká  † 12. 6. 

Jiřina Kohoutová, r. Škorpíková  † 21. 6. 

Ladislav Bandy     † 25. 6. 

Renata Richterová     † 17. 3. (p. 26. 6.) 

Miroslav Aujeský    † 30. 6. 

Jiří Vytřas      † 11. 7. 

Vítězslav Bujnoch    †   6. 8. 

Alena Cagalová, r. Vlniešková † 17. 8. 

Libuše Cisariková, r. Bajgarová  † 22. 8. 

Bohumila Petrášová, r. Bučková † 23. 8. 

Miroslav Kalus    † 24. 8. 

Agnesa Tvrdá, r. Kondelová  †   1. 9. 

Drahomíra Schwanzerová   † 15. 9. 

 

 

 

 

Plán finančních sbírek v měsících (září – říjen – listopad – prosinec) 

Sbírky v rámci ostravsko-opavské diecéze: 

na světové misie proběhne v neděli 18. 10. 

na Katolické biblické dílo (15. 11.) – v naší farnosti proběhne formou prodejního ba-

zaru knih, viz pastorační plán 

Sbírka v rámci farnosti:  

na splácení dluhu: 27. 9.,  25. 10.,  22. 11., 20. 12. 

na adoptivní dítě naší farnosti: 13.12. 

Řešení pyramidy: A, AD, DVA, VÁDA, VADNÁ, VNADNÁ, NÁVNADA. 

Adresa redakce: Římskokatolická farnost, Bílovecká 50/548, 

721 00 Ostrava-Svinov, tel. 596/961489 

Redakční e-mail: svinovnicek@farnostsvinov.cz  

Web: http://www.farnostsvinov.cz, registrováno u MK ČR E 15012 
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