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Jako každý rok se i letos připravuje 

Tříkrálová sbírka (dále jen zkratka TKS) 

a vy jste hlavní koordinátorkou této sbír-

ky v Ostravě. Co příprava takové sbírky 

obnáší?  

První setkání týmu charitních koordináto-

rů TKS v naší diecézi máme již v září před-

cházejícího roku. Zde nás diecézní koordi-

nátor seznámí se základní časovou i organi-

zační strukturou přípravy, tj. kdy budou do-

dány materiály, potřebné pro zdárný průběh 

sbírky. Jedná se o igelitovou tašku s logem 

Tříkrálové sbírky, cukříky, kalendáříky, dár-

ky pro koledníky, průkazky a také papírové 

královské koruny pro koledníky. Jsou nám 

také znovu připomenuty základní zákonné 

parametry TKS, vysvětleny eventuální no-

vinky. Samozřejmě diskutujeme o různých 

situacích, které se nám jeví složité nebo ob-

tížné.  

Následně já jako koordinátorka TKS 

v Charitě Ostrava svolám schůzku svých 

asistentů (místních koordinátorů) a předá-

vám jim získané informace. Tito asistenti už 

reprezentují jednotlivé oblasti, kam pod je-

jich vedením půjdou kolednické skupinky. 

Jsou to zástupci farností, škol, skautských 

oddílů a dalších spolupracujících organiza-

cí. Přitom zjišťuji, co ještě musím zařídit, 

doplnit … a také kolik pokladniček bude 

potřeba. Do konce října musím mít jasný 

základní obrys průběhu TKS v Ostravě.  
 

Jaký je územní rozsah TKS v Ostravě? 

Je to území města Ostravy, tj. všechny 

městské obvody, a také některé přilehlé ob-

ce, např. Brušperk, Krmelín, Děhylov, Dob-

roslavice, Klimkovice, Šenov, Vratimov, 

Vřesina. Musím zde ale ještě doplnit infor-

maci o tom, že na území Ostravy působí dvě 

Charity, naše Charita Ostrava a Charita sv. 

Alexandra. Sbírku realizujeme společně. Za 

s paní Bc. Veronikou Curylovou, koordinátorkou Tříkrálové sbírky v Ostravě  

Charitu sv. Alexandra mi pomáhá pan Zde-

něk Staněk.  
 

Co následuje po těchto schůzkách? 

Jakmile nám z Prahy dodají všechny výše 

zmíněné věci, začíná kompletace kolednic-

kých tašek.  

Co patří do takové kolednické tašky? 

Nejdůležitější je samozřejmě zapečetěná, 

číslem označená pokladnička a stejným čís-

lem označená průkazka pro vedoucího sku-

pinky, dále pak cukříky, čtyři dárky pro ko-

ledníky, kalendáříky, dvě posvěcené křídy 

(bílá a červená) a papírové tříkrálové koru-

ny. Do tašky jsou vloženy pokyny pro ko-

ledníky a také informace o záměrech, jak 

budou vykoledované částky použity.  

 

NA SLOVÍČKO 3



  

 

To vše připravujete sama? 

Ne, to bych nestihla. Kolednické tašky 

kompletuji společně se skupin-

kou  dobrovolníků. Trvá nám to celý pra-

covní týden. Kolednické tašky musím roz-

vézt po celé Ostravě a přilehlých obcích do 

Vánoc, ideálně do 20. prosince, ale ne vždy 

se to podaří. Toto trvá přibližně dva pracov-

ní týdny.  

Většinou se vše s velikým vypětím stihne 

a jsem tomu velmi ráda, zároveň ale přizná-

vám, že mi to bere před Vánocemi hodně 

energie.  
 

Kolik takových tašek připravujete?  

V roce 2020 jsme rozvezli a koledníkům 

rozdali 425 kolednických tašek. 
 

Podle zákona musí být tříkrálová po-

kladnička zapečetěná. Můžete nám to ob-

jasnit? 

Tříkrálové pokladničky jsou vyrobené a 

patentované výhradně pro TKS. Než se tato 

pokladnička vloží do kolednické tašky, je 

potřeba s ní provést následující: musí být 

očíslovaná a označená logem charity. Pak je 

zapečetěna. To probíhá tak, že já vše připra-
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vím a pověřený pracovník příslušného 

obecního úřadu – v našem případě ostrav-

ského magistrátu – přelepí otvírací mecha-

nismus pokladničky samolepkou, kterou 

označil razítkem úřadu a svým podpisem. 

Tuto pečeť ještě přelepí izolepou a tím ji tak 

trochu chrání před případným poškozením. 

Příprava pokladniček včetně zapečetění vy-

žaduje další týden pracovního nasazení. 
 

Do Vánoc musí být a vlastně i je vše při-

praveno a z Vás spadne veliká zátěž. Jak 

prožíváte Vánoce a jak pokračuje TKS 

po vánočních svátcích? 

Sbírka trvá vždy od 1. – 14. ledna, letos 

výjimečně bude až do 24. ledna. O Váno-

cích si mezi svými blízkými od sbírky tro-

chu odpočinu – nadechnu se – a hned 1. 

ledna se znovu pouštím do práce. Vše je si-

ce připraveno, ale vždy se najde nějaká situ-

ace, kterou musím řešit. Někdo se například 

dodatečně rozhodne, že by se rád do kole-

dování zapojil, a tak mu musím dovézt po-

kladničku.  

Navíc já sama koordinuji sbírku ve far-

nosti Ostrava-Poruba, kde máme 28 koled-

nických skupinek. Zde zajišťuji předání po-

kladniček vedoucím kolednických skupin, 

po domluvě s nimi určuji konkrétní oblast 

koledování v městském obvodě Poruba. Po 

ukončení koledování přebírám pokladničky 

a odvážím je k rozpečetění. Kromě toho ta-

ké sama jeden až dva dny koleduji 

v Ostravě-Vítkovicích, kde sídlí ředitelství 

naší Charity.  
 

Dochází někdy ke kontrole koledníků?  

Ano, stává se to docela běžně. Na prů-

kazce vedoucího kolednické skupinky je 

uvedeno moje telefonní číslo, při kontrole 

koledníků se se mnou policisté telefonicky 

spojí a takto kontrolují identitu a pravost 

kolednické skupinky. Určitě je to naprosto 

v pořádku a také je to pro mne signál, že 



  

 

vystupování našich koledníků sleduje veřej-

nost. 
 

Jak probíhá rozpečeťování pokladniček a 

počítání peněz? 

Při převzetí pokladniček od koledníků 

jsou zkontrolovány pečeti na pokladničkách 

a pokladničky jsou svezeny na jedno místo (z 

bezpečnostních důvodů toto místo neuvá-

dím). Je domluven termín, kdy přijdou dva 

pověření pracovníci magistrátu, a za jejich 

přítomnosti jsou pokladničky jedna po druhé 

odpečeťovány a finanční částky jsou okamži-

tě počítány. Víme, jaký obnos byl v každé 

konkrétní pokladničce. Pracovníci magistrátu 

součty kontrolují a svými podpisy potvrzují. 

Následně se peníze roztřídí dle nominální 

hodnoty a odvezou do banky, kde jsou peníze 

vloženy na účet Tříkrálové sbírky.  
 

Tím vše pro Vás končí? 

Ne! To vůbec. Ještě musím zajistit rozpe-

četění a počítání pokladniček v okolních ob-
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cích. A když toto skončí, tak ještě musím 

dokončit koledování administrativně. To 

znamená zkompletovat všechny protokoly 

o pečetění, všechny výčetky, skartovat prů-

kazky a pokladničky uložit do skladu. Pak 

připravuji poděkování všem koledníkům a 

také koordinátorům za jednotlivé oblasti. 

Každý rok nabízíme koledníkům jako po-

děkování za jejich námahu bruslení na zim-

ním stadiónu Sareza v Porubě a v roce 

2020 bylo i promítání filmu. I pro rok 2021 

je poděkování koledníkům připravováno, 

ale realizováno bude až podle epidemiolo-

gické situace. 
 

Jak to všechno zvládáte? 

To víte. Doma mám (častěji nemám) 

pracovně vytíženého manžela a čtyři krás-

né (někdy na zabití) hodné děti. Takže se 

v tom plácám, jak to jde. Spoléhám na Boží 

pomoc a ochranu. 

 

Děkujeme za rozhovor ■ 

Organizace Tříkrálové sbírky ve Svinově v roce 2021 

Podobně jako v předcházejících letech proběhne i letos na počátku roku 2021 na území 

Městského obvodu Ostrava-Svinov Tříkrálová sbírka. Tu zahájíme v sobotu 9. ledna 2021 

v 8.00 mší svatou. V závěru bohoslužby bude koledníkům uděleno požehání. Mezi 8.30 - 

9.00 budou vytvořeny kolednické skupinky, děti dostanou tříkrálový plášť a korunu, vedou-

cí skupinky pokladničku, průkazku a  tašku s křídou,  cukrem a kalendáříky. Každé skupin-

ce bude dána mapa s vyznačením ulic, které mají projít, a vyjdou do ulic....  

Vzhledem k  nejisté  situaci se připravuje jako náhradní varianta tzv. on-line tříkrálové 

koledování. Na internetových stránkách Tříkrálové sbírky https://www.trikralovasbirka.cz/ 

bude možno od 1. ledna 2021 najít podrobné informace o tomto způsobu koledování. Obec-

ně řečeno budou tyto způsoby tři a to 1. bankovním převodem 2. platební kartou 3. dárcov-

skou smskou. 

Sbírka bude probíhat (nebo neprobíhat ) vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické  si-

tuace v souladu s pokyny koordinátorky Tříkrálové sbírky v Ostravě paní  Veroniky Curylové. 

Kromě daru koledníkům bude možno na Tříkrálovou sbírku přispět také při pravidelné 

kostelní sbírce do zapečetěných pokladniček v kostele Krista Krále v neděli 10. ledna 2020. 

P. Jan ■  

https://www.trikralovasbirka.cz/


  

 

Den české státnosti a den knížete svatého Václava – 28. září 2020 

Heslo české státnosti – Pravda vítězí 

Předseda senátu České republiky, pan RNDr. Miloš Vystrčil, předal dne 25. září t. r. 

v Praze ve Valdštejnském paláci, při příležitosti dne české státnosti, stříbrné pamětní medai-

le 27 osobnostem veřejného života. Jedná se o ocenění žijících osobností, které se zapsaly 

i pro budoucí generace do historie našeho národa. 

V tisku proběhla zpráva o vyznamenaných osobnostech, jako např. jména p. biskupa 

Václava Malého, zesnulého předsedy senátu p. Jaroslava Kubery, zpěváka p. Pavola Habery, 

mezzosopranistky p. Magdalény Kožené. Kdo jsme sledovali tento pořad 28. září 

v podvečerních hodinách na stanici ČT 24 ze záznamu, mohli jsme ke shora jmenovaným 

vyznamenaným osobnostem přidat další jména, jako např. p. PhDr. Jiřinu Šiklovou, socio-

ložku, členy skupiny Spirituál kvintet, p. Jana Lormana, zakladatele Sdružení 90 (pomoc se-

niorům), prof. Pavla Drábka, znalce teorie nelineárních diferenciálních rovnic… 

Vedle vyznamenaných osobností byl jmenován a ocenění převzal pan Leo Žídek, politický vě-

zeň, dlouholetý a činný představitel Konfederace politických vězňů (30 let) a náš svinovský far-

ník. Moderátorka onoho slavnostního aktu, paní Jolana Voldánová, v krátkosti připomenula stří-

pek života pana Leo Žídka – jeho zatčení v roce 1952, osmileté věznění v uranových dolech v Já-

chymově, poté aktivní účast v boji proti totalitě – za zmínku stojí alespoň ta – spolu se svou paní 

se podíleli na dovozu samizdatu do Československa. Kniha Psáno před popravou, jehož autorem 

je pan Leo Žídek, získala v roce 2005 cenu Egona Erwina Kische, v sekci literatura faktu. 

V současnosti, kromě jiného, pan Leo Žídek nezapomíná na budoucí vyrůstající generaci. Na 

svých besedách s mladými lidmi předává své zkušenosti a poznatky o životě ve dvou totalitách a 

mnohé z mladých inspiruje k tvorbě jejich vlastních pořadů, které čerpají právě z těchto besed. On 

sám neváhá jet na druhý konec republiky, aby se s mládeží setkal. I oni předávají svým vrstevní-

kům dobu, kterou nezažili. Možná, že někteří z nich si cení času svobody, do které se narodili, ale 

jistě také času, který jim pan Leo Žídek věnuje. Díky tomu historie našeho národa nezanikne. 

Stříbrná pamětní medaile je životním stříbrem České republiky a příklad odolnosti, ne-

zlomnosti, důvěry a sebedůvěry – to jsou slova předsedy senátu p. Vystrčila. Pan Leo Žídek, 

bojovník za demokracii a svobodu, svým příkladným životem a svou skromností zcela napl-

ňuje význam tohoto ocenění a heslo české státnosti. Pane Leo Žídku, děkujeme! 

Svatý Václave, vévodo české země, oroduj za nás! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS: 28. září je také na celém světě Dnem sdělovacích prostředků. Přestože každý z nás nemů-

že být novinářem, kéž se nám i přesto daří v běžném životě šířit pravdivé informace a nedovo-

líme si, aby nás ovlivňovaly v jakémkoli směru falešné zprávy, tzv. zprávy fake news… S. P.■ 
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P a n d e m i e  –  a d v e n t  –  V á n o c e 

 Větru ani dešti neporučíš. Tuto zkušenost už snad máme za sebou, ne? A jak je to s tou 

koronavirovou potvůrkou? Je na nás, abychom k jejímu pokoření a k naší obraně učinili vše, 

co je v lidských silách, ale konečné slovo vysloví teprve Pán našich osudů a všech přírod-

ních zákonů. Jednou totiž koronavir nejspíše zmutuje a ve vlastním zájmu přestane našemu 

organismu škodit, poněvadž při ničení buněk svého hostitele a živitele by vlastně spáchal 

sebevraždu. Zůstane tady s námi jako neškodná součást našeho života. Ostatně to tak vychá-

zí i podle zákona o zachování hmoty. Nic se na zemi neztratí, pouze se přemění. Když už 

tedy bude vůči nám hodný, tak nám už ani nebude tak vadit. Na to si ovšem ještě chvíli po-

čkáme, což můžeme využít jako příležitost k naší nápravě i k ozdravění naší společnosti a ke 

spravedlivému uspořádání věcí veřejných. 

 Současně takto zareagujeme kladně na výzvu, která se stala v době dnešní pandemické 

krize hozenou rukavičkou celému světu: 

 Lidé, my všichni, změňme své smýšlení, přestaňme se nenávidět, pronásledovat, válčit, 

usilovat o stále větší pohodlí, přepych, materiální blaho a pouhou zábavu a rozkoš! 

 Nepřehlížejme milióny chudých, hladových, opuštěných a nemocných spoluobyvatel 

naší planety! 

 Právě teď je ta doba příhodná. Svatý Jan Křtitel nám slovy proroka Izaiáše důrazně při-

pomíná, abychom připravili cestu Pánu a vyrovnali mu stezky. Abychom se obrátili, králov-

ství nebeské se stále přibližuje! 

 Jsme k tomu dostatečně připraveni? Máme dost oleje v lampách, to jest lásky v srdcích, 

abychom došli až k cíli? Abychom se mohli jednou věčně radovat u nebeských jesliček? 

 I takovým zamyšlením a praktickým uskutečňováním Boží vůle si můžeme už teď po-

přát Vánoce šťastné, požehnané a prožité s pokorou. 

             P. N. ■ 
 

Jak se slaví Vánoce v Polsku 

 Vánoce jsou samozřejmě dobou jedinečnou. Každá země dává Vánocům svůj vlastní 

nádech, a tak je to rovněž i v Polsku, kde je ve vánočních zvycích silně zakotvená křesťan-

ská tradice. Zajímavé jsou především zvyky spojené se Štědrým dnem, který se polsky jme-

nuje Wigilia. Pro některé lidi je slavení Štědrého dne důležitější než slavení samotných Vá-

noc, takže si ani nedokážou představit Vánoce bez štědrovečerní hostiny. Tato hostina je 

v polské tradici výjimečná a plná tajemství. Štědrý den je v Polsku pracovním dnem stejně 

jako sobota, proto štědrovečerní večeře začíná, když se setmí. Děti vyhlížejí za oknem první 

hvězdičku, která je považována za hvězdu betlémskou. Ten, kdo ji uvidí jako první, se posa-

dí ke stolu a slavnostní hostina může začít. Kolem stolu se schází celá rodina a hosté, bývá 

prostřeno ještě o jedno místo navíc pro náhodného hosta nebo kolemjdoucího. Jedno volné 

místo navíc navazuje na židovskou tradici vyhrazení místa u pesachového stolu proroku Eli-

ášovi. Večeře začíná modlitbou, čte se při tom úryvek z Matoušova nebo Lukášova evange-

Zamyšlení 
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lia o narození Krista. Jedním z nejoblíbenějších a nejdodržovanějších zvyků je zvyk lámání 

posvěcené oplatky, kdy se rodina a hosté dělí o oplatku. Pro některé je to příležitost ke smí-

ření a ke vzájemnému blahopřání. 

 Soubor štědrovečerních pokrmů je různý v závislosti na oblastech a rodinných tradi-

cích, ale obvykle na stole bývají mnohé plody země a dvanáct druhů jídel. Jako polévka se 

obvykle podává červený boršč s „uszkami“, což jsou taštičky s houbami. Coby hlavní jídlo 

se podává smažený kapr nebo jiná ryba s bramborami nebo salátem, a také zelí s houbami. 

V závislosti na různých oblastech Polska se podává na večeři moučník, charakteristické jsou 

takzvané „makůvky“ – žemle máčené v mléce, dochucené mákem a rozinkami. Na pití se 

připravuje speciální kompot ze sušeného ovoce, např. švestek, hrušek a meruněk. 

 Jednou ze štědrovečerních pověr je mínění, že na Štědrý večer zvířata mluví lidským 

hlasem, a proto po večeři nosí děti zbytky ze štědrovečerní hostiny domácím zvířatům. Ji-

nou pověrou bylo ještě v 19. století přesvědčení, že lze během štědrovečerní hostiny uvidět 

zesnulou osobu, která zemřela v letošním roce – stačí vyjít na chodbu a podívat se na ni skr-

ze klíčovou dírku, jak sedí u svátečního stolu. Existuje také zvyk umístit halíř v jednom 

z „uszků“ v boršči a kdo na něho natrefí, ten bude mít štěstí v příštím roce. Během Štědrého 

večera a Vánoc se nesmí pracovat, protože co se koná na Štědrý večer, to se bude konat celý 

příští rok. Nutné práce (např. leštění bot) je třeba ukončit před večeří. Někteří si nechávají 

šupiny kapra v peněžence pro štěstí.  

 Po večeři je čas na dárky pod vánočním stromečkem, který se zdobí před večeří. Pak se 

zpívají koledy, ze kterých jsou nejznámější „Wśród nocnej ciszy”, „Bóg się rodzi”, nebo 

„Gdy się Chrystus rodzi”. Polská tradice zná skoro 500 koled. O půlnoci se lidé zúčastňují 

půlnoční mše svaté, která se polsky jmenuje „Pasterka“, protože prvními návštěvníky u jes-

liček byli pastýři.  Boží hod vánoční a památka sv. Štěpána jsou tradičně dny vzájemných 

domácích návštěv. 

P. Grzegorz ■ 

Svátost smíření 

 Spolu s mým manželem máme rádi dva druhy obilninové kávy. Jeden bez druhého dru-

hu je buď hořký anebo příliš sladký. Proto si je mícháme dohromady do jedné nádobky, 

abychom je měli připraveny k  rychlému použití. Někdy se stane, že té sladší kávy je 

v nádobce méně a pak začíná být směs káv hořká, proto do něj ještě přimícháme další dávku 

sladšího druhu obilninové kávy.  

 Toto naše míchání káv dohromady je jako proplétání našeho života se svátostí smíření. 

Ten první druh kávy je jako náš život. Hořký a těžký, pokud do něj nevpustíme Boha a neu-

děláme Jej Pánem nad naším životem. Když v našem životě dáme na první místo Pána a toto 

naše rozhodnutí zpečetíme také svátostmi, je ta naše káva života tak akorát k pití. Ale někdy 

začíná být trochu hořká, právě jako ta naše směs. A to je ta chvíle, kdy si potřebujeme 

„dosypat“ tu sladkost života v podobě svátosti smíření. To je nejlepší způsob, jak si znovu 

osladit život – zbavit se hříchů, trápení odevzdat Pánu, odrazit se ze dna a žít svůj život opět 

po boku Boha, držet se Ho za ruku a nepustit se.  

 Myslím si, že advent je ideální období, kdy můžeme opět získat sladkost našeho života 

i díky svátosti smíření. 

+mirkab ■ 



  

 

Ostatky svatých v relikviářích našeho kostela  

(Pokračování)  

 V minulém čísle Svinovníčku jsem psal o ostatcích svatých v  oltářích našeho kos-

tela. K tomu je potřeba ještě doplnit krátkou informaci o tom, že tato tradice vznikla 

v době pronásledování prvotní církve v prvních třech stoletích, kdy se první křesťané 

scházeli na pohřebištích a mše svaté sloužili v  katakombách „na hrobech mučedníků“. 

Když pronásledování ustalo a mohly být stavěny první křesťanské kostely, zůstal tento 

zvyk zachován a do kamenných oltářů byly vkládány ostatky světců. Tento zvyk, který 

platí do současnosti a který je zachován i v našem kostele, naznačuje mystické spojení 

církve putující a bojující s církví nebeskou a vítěznou.  

Kromě tohoto se ale spontánně jako projev zbožnosti vynořovaly tendence veřej-

ného projevu úcty k posvátným ostatkům, co by hmatatelného důkazu existence toho či 

onoho mučedníka či vyznavače. Vznikají tzv. relikviáře. Ty slouží k  uložení ostatků 

a popř. k jejich vystavení a uctívání. Mohou mít různý tvar, velikost i zdobení. Nejvíce 

rozšířené jsou relikviáře ve tvaru malých monstrancí nebo křížů, do nichž je vložena 

zasklená schránka (ostensorium) se zapečetěným pouzdérkem (capsulou) s ostatkem 

tak, aby jej bylo možno spatřit. K ostatku náleží autentika – listina, potvrzující pravost 

relikvie.  

V minulosti byly ostatky svatých vysoce ceněny. 

Mezi nejvzácnější relikvie uložené ve svatovítském 

pokladu patří trn z Kristovy trnové koruny, který dostal 

od francouzského krále císař Karel IV. a který dal vlo-

žit do křížku na svatováclavské koruně.  

Také naše farnost vlastní několik takových po-

svátných relikvií uložených v samostatných relikviá-

řích, které je možno při vhodné příležitosti vystavovat 

k veřejné úctě. Nejvýznačnější z nich je relikviář 

s ostatkem svatého Kříže. Kromě něho máme relikviá-

ře s ostatky sv. Terezie z Lisieux, sv. Urbana, sv. Jana Sarkandera a nově také bl. Ri-

charda Henkese. A tak se naskýtá otázka, co vlastně o těchto relikviářích vlastně víme, 

kde se v naší farnosti vzaly?  

První informací o ostatcích je dopis uložený ve farním archivu, adresovaný Dů-

stojné řím. kat. duchovní správě ve Svinově a datovaný v  Olomouci ke dni 9. září 1930, 

v němž se píše: „ […] zasíláme ordinariátně vidované authentiky sv. ostatků sv. Terezie 

Ježíškovy a sv. Markéty Alacoque.“ 

Jedním z prvních úředních dokumentů naší farnosti je inventář kostela ve Svinově, 

který je datován ke dni 10. prosince 1931, tj. ke dni, kdy porubský farář Alois Gec pře-

dával farní majetek nově ustanovenému administrátorovi farnosti P. Ladislavovi Kubíč-

kovi. Zde se ve druhém díle v kapitole „Sepsání skvostů a jiných předmětů bohoslužeb-

ných při farním kostele ve Svinově“ roku 1931 uvádí položky: „Relikviář sv. Kříže po 

p. děkanovi Kovalovském, […] Relikviář sv. Marie Markéty Alacoque [a] sv. Terezie Je-

žíškovy.“ 
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Další zpráva o relikviářích s ostatky je napsána v Pamětní knize na straně 27 a je 

překvapivě negativní. V kapitole „Loupež na faře“ se píše: „Na vánoce [1932], když 

byla půlnoční mše svatá, byl farář a hospodyně v  kostele. Tehdy neznámí pachatelé […] 

uloupili asi 300 Kč drobných mincí, kalich věnovaný z Poruby, starobylé ostatky a re-

likviář sv. kříže od vldp. děkana Hensla. Byly po p. děkanovi Kovalovském, ten je měl 

od biskupa světícího Weinlicha a ten opět po biskupovi Czechovi z  Litoměřic, relikviář 

sv. Terezie Ježíškovy […]. Krádež hned hlášena policii. […] Konečně vše ukradené 

z kostelních předmětů rozlámané nalezeno dvěma žáky v  Moravské Ostravě 

v Poděbradově ulici.“  

Je tedy zřejmé, že k pokladům vznikající farnosti patřil relikviář s  ostatky svatého 

Kříže a relikviáře s ostatky dvou světic. Všechny (popř. dva) relikviáře byly – dle výše 

napsaného – ukradeny, později nalezeny a kostelu vráceny. Následný text s  odkazem na 

existující dokumenty však naznačuje něco jiného: nalezeny byly poničené pozlacené 

relikviáře z obecného kovu, které lupiči jako bezcenné zahodili, ale ostatky z  nich se 

ztratily.  

V kronice se sice o těchto ostatcích už nic dalšího nepíše, ale ve farním archivu se 

nacházejí další dokumenty, které vnášejí do situace více světla.  

Prvním je doprovodný dopis z Arcibiskupské konzistoře 

v Olomouci k autentice, potvrzující pravost ostatků sv. Tere-

zie z Lisieux, datovaný 7. září 1933. Sděluje: „Vracíme vido-

vanou autentiku.“ Autentika samotná nese dvě data: první 21. 

ledna 1931 je datem potvrzení pravosti ostatků generálním 

představeným Karmelitánského řádu v Římě, druhé datum 7. 

září 1933 je ověření a potvrzení olomouckým arcibiskupem 

Leopoldem Prečanem. Na první pohled by se mohlo zdát, že 

se jedná o ostatky, které byly pořízeny pro farnost na počátku 

roku 1931, vloženy do relikviáře, zapsány do farního inventá-

ře, o Vánocích 1932 z fary ukradeny, výše zmíněnými dvěma 

chlapci nalezeny a v roce 1933 opatřeny staronovým potvrze-

ním. Jenomže výše zmiňovaný dopis ze dne 9. září 1930 do-

kazuje, že se nejedná o tytéž autentiky a že si tedy P. Ladislav 

Kubíček vyžádal v Olomouci nové ostatky sv. Terezie a vložil 

je do nového (nebo opraveného) relikviáře, na jehož zadní 

straně je vyryt nápis Svinov 1934. Od té doby jsou ostatky sv. 

Terezie z Lisieux trvalou součástí pokladu ostatků naší far-

nosti, což je doloženo i v dalších – novějších inventářích far-

ního majetku.  

Pokud se týká osudu relikviáře s ostatky sv. Markéty Marie Alacoque, není 

z kroniky zřejmé, zda existoval samostatný relikviář, ukradený, popř. později nalezený. 

Ve farním archivu se nedochovalo ani jeho autentikum a ani inventáře farního majetku 

z roku 1946, kdy dr. Ladislav Kubíček předával farnost svému nástupci P. Františku 

Hadamčíkovi, se o ostatcích ani o relikviáři této světice nezmiňují.  
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 Novější inventáře uvádějí dva další relikviáře 

s ostatky bl. (nyní už svatého) Jana Sarkandra 

a sv. Urbana. Mezi dokumenty ve farním archivu jsou 

dva dopisy, datované v Olomouci dne 5. března 1934 

a podepsané olomouckým arcibiskupem, ve kterých se 

sděluje, že na prosbu duchovního správce farnosti P. La-

dislava Kubíčka byly svinovskému kostelu 

z katedrálního pokladu darovány dva ostatky, a to osta-

tek bl. Jana Sarkandra a sv. Urbana. Z jiných dokumentů 

je zřejmé, že P. Ladislav Kubíček obstaral u zlatníka 

Miloše Březiny z Lazů u Orlové za 700 Kč pro tyto no-

vé ostatky dva nové relikviáře, které eviduje výše zmí-

něný inventář z roku 1946.  

Pokud se týká ostatků svatého Kříže, P. Ladislav Kubíček – ještě jako kaplan 

v Porubě – se je usiloval získat pro nově vybudovaný kostel Ježíše Krista Krále již na 

počátku roku 1930. Obrátil se na olomouckou konzistoř, ale bylo mu dopisem ze dne 

25. února 1930 sděleno, že „ostatky sv. Kříže v zásobě nemáme.“ Jak uvádí kronika, 

podařilo se mu od děkana bíloveckého děkanátu Hensla získat pro nový kostel darem 

takovýto relikvář s ostatky svatého Kříže, který byl zaevidován v  inventáři nově vzni-

kající farnosti v prosinci 1931. O Vánocích 1932 byl ukraden. Kronika sice sděluje, že 

„vše ukradené z kostelních předmětů [bylo] nalezeno“, ale text kroniky nás následně 

na straně 28 informuje: „náhradu za starobylý relikviář sv. kříže obdržel farář 

10. dubna 1933 v mateřském domě sester řádu Něm. rytířů v Opavě, opět asi 300 let 

starý relikviář sv. kříže od cth. sestry. Tato sestra dostala ty sv. ostatky z  domu po svých 

předcích a donesla je do kláštera.“ O tomto relikviáři – zda byl do Svinova půjčen ne-

bo darován – není ve farních dokumentech (včetně inventářů) žádná další zpráva.   

O ostatcích svatého Kříže pro náš kostel se opět píše až 

v roce 1935. Někdy v tomto roce se obrátil svinovský farář Ladi-

slav Kubíček na jezuitu P. Aloise Storka, který byl v  té době spi-

rituálem Papežské koleje sv. Jana Nepomuckého 

(Nepomucenum) v Římě s prosbou, aby pro svinovský kostel 

opatřil ostatek svatého Kříže. Tomu se to podařilo, ale jak napsal 

v dopise ze dne 1. prosince 1935 do Svinova P. Ladislavu Kubíč-

kovi: „Sděluji Vám radostnou zprávu, že jsem předevčírem zís-

kal konečně pro Váš kostel relikvii svatého Kříže. […] Nebylo 

snadné ji dostat. V Římě se vůbec žádná relikvie sv. Kříže nedá-

vá. Ani biskupové ji dostat nemohou a má-li který takovou re-

likvii, je snaha po jeho smrti ji získat pro jiného biskupa. Kdeko-

li jsem prosil o ni, usmáli se hned nad takovou naivní prosbou. 

Než v jednom případě byl jsem odkázán na nějaký klášter Chu-

dých sester, že bych snad tam mohl dobře pochodit. Šel jsem 

tam, a když jsem vyložil, že jest to pro první kostel Krista Krále 

v Československu, tak se ta dobrá sestra uvolila mi takovou re-

likvii dát, ale mám o tom mlčeti, poněvadž by byly obléhány 
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a ony toho na rozdávání tolik nemají. Proto Vám ani jméno toho kláštera nesděluji 

a prosím, abyste i o mně mlčel, jinak by jiní na mě chodili a dalo to dosti běhání. Relikvie 

jest v malé stříbrné kulaté schránce, pěkně upravena a řádnou autentikou jednoho domi-

nikánského biskupa opatřena. […] Kdyby se nebylo jednalo o kostel a sice kostel 

v ostravském kraji a kostel Krista Pána Krále, byl bych dalšího pátrání zanechal. Ale tyto 

okolnosti mě nutily k mimořádné péči a ani jsem si nemyslel, že se k relikvii dostanu.“  

Ve farním archivu je uložena zmiňovaná autentika, která je datována v  Římě dne 

3. května 1935, signovaná biskupem Natalisem Gabrielem Moriondem 

a následně také potvrzená v Olomouci dne 30. prosince 1935 olo-

mouckým arcibiskupem. Na počátku roku 1936 byly ostatky předány do 

Svinova. Malou stříbrnou schránku ve tvaru kříže s  ostatkem 

a s nápisem „SS. Crucis D.N.J.C.“ vložil farář Ladislav Kubíček do re-

likviáře.  

 Posledním je relikviář s ostatkem bl. Richarda Henkese. Tento 

kněz byl jako mučedník lásky blahořečen 15. září 2019 v  Limburgu. 

Ostatek tohoto světce byl na počátku roku 2020 darován naší farnosti 

jako projev poděkování P. Janu Larischovi za jeho nasazení v  procesu 

blahořečení tohoto kněze. Poprvé byly ostatky vystaveny úctě věřících 

v den památky bl. Richarda Henkese, tj. 23. února 2020.  

     P. Jan ■ 

 

Nad knihou P. ThDr. Jana Larische: Mons.ThDr. Franz Linke 

 Tuto publikaci autor velmi vhodně zarámoval. V posledních 

řádcích první kapitoly nazvané Úvod se dočteme, že příběhem 

Franze Linkeho, který je další prezentovanou kněžskou osobností, 

obohatíme své poznatky o „rozměr života německé katolické ko-

munity na jižní Moravě“. V úplně posledním odstavci knihy je ješ-

tě jiná pravdivá věta: „Mít a znát svou minulost patří k lidskému 

životu jako kořeny ke stromu a tato publikace chce být součástí 

těchto kořenů“. 

 Já, která jsem prošla základním vzděláním v padesátých le-

tech – osmiletkou a jedenáctiletkou, maturovala dřív, než mi bylo 

sedmnáct, neslyšela jsem v hodinách dějepisu o skutečných pomě-

rech v naší zemi téměř nic. Osnovy předmětu se věnovaly přede-

vším mezinárodnímu dělnickému hnutí, a to ještě prizmatem nadiktované ideologie, která 

sebevědomě přišla z východu. 

 A nevím, jak je tomu dnes. Ideologie se dozajista změnila, věřím, že se jen neobjektiv-

ně nepřevrátila na opačnou světovou stranu; je či bude ještě čas věnovat se historii Česka, 

dnes, kdy se opakují podobné, byť protichůdné tendence, zatím neakceptované, rozpustit 

naši národní jedinečnost v neslané nemastné kaši pseudoevropského ražení? 

 Larischova publikace dává podnět k zamyšlení. Tím impulsem pro nás je Linkeho pů-

sobení na jižní Moravě. Do roku 1934, který je od počátku knihy několikrát zmiňován, byl 

Linke „součástí týmu vůdčích osobností německého katolického života v olomoucké diecé-



  

 

zi“, po roce 1934, kdy odešel do brněnské diecéze, se stal proboštem kapituly v Mikulově 

a po odtržení pohraničních oblastí ve prospěch Říše generálním vikářem sudetoněmecké 

části brněnské diecéze. 

 Jeho profesní kariéra byla strmá, na počátku byl kněz (nar. 25.10.1880 v Krnově) dvě 

desetiletí katechetou v Libině a Olomouci a zároveň se angažoval a postupoval na nejvyšší 

posty významných institucí: Spolku katechetů německé části olomoucké arcidiecéze a Jed-

noty německého duchovenstva tamtéž. Angažoval se i v Německé křesťansko-sociální lido-

vé straně a zároveň byl do roku 1936 členem Moravskoslezského zemského výboru; v této 

významné funkci se de facto podílel na řízení života moravskoslezské země.   

 V Mikulově mu historie nabídla výtečnou příležitost, jak se smysluplně zapsat do ži-

vota města.  Na rok 1936 připadlo třísté výročí úmrtí významného olomouckého biskupa 

pevně spjatého s  Mikulovem, Františka kardinála Dietrichsteina. Dr. Franz Linke nechal 

ulít, posvětit a zavěsit pro kostel sv. Václava nové zvony, svolal významný eucharistický 

kongres a dal zřídit a odhalit Františku kardinálu Dietrichsteinovi pamětní desku. Každá ta-

to událost měla široký společenský rozměr a dopad. (Mimochodem, zvony kostela byly za-

baveny v první světové válce a všechny tři nové zvony byly r. 1942 rekvírovány pro obdob-

né účely.) 

 Tomu předcházel nešťastný rok 1938. Mikulov se dostal do Říšské župy Dolní Podu-

nají, kde panovalo zcela jiné právní prostředí než v Říšské župě Sudety. Dr. Linke byl jme-

nován generálním vikářem  na Generálním vikariátu v Mikulově. Řídil 180 tisíc katolíků 

sdružených ve 103 farnostech, kde působilo 146 kněží. Byť v nepřátelském úředním pro-

středí, zachoval si vikář svou trpělivost, pracovitost a pastorační horlivost, neúnavně se sta-

ral o duchovenstvo posílené o mnohé nové kněze jako náhrady za ty, kteří pro nové pod-

mínky z oblasti odešli. Staral se dál, uskutečnila se renovace proboštského kostela Sv. Vác-

lava, renovace oltářů, kazatelny, venku zpustlé zahrady, ohradní zdi, dal vykopat studnu, 

postavit zahradní besídku a zřídit květinové záhony pro budoucí výzdobu kostela, zasadil 

hlavy révy a ovocné stromy… Na jaře 1940 byl jmenován papežským domácím prelátem.  

 V knize si můžeme přečíst citace z různých zdrojů, které vyjadřují chválu a uznání na 

působení dr. Franze Linkeho v kterémkoli období jeho života. Pracoval s radostí, s lehkostí 

pramenící z jeho vzdělanosti, velkých životních zkušeností a nabyté moudrosti. Nečekaně 

a okamžitě ho zasáhla smrt. Zesnul v jednom dni, kdy se objevily zdravotní obtíže, 29. pro-

since 1944. 

 Kniha nám objasnila situaci na jižní Moravě po záboru Německem, připomenula, jak 

věnčil naše hranice dokola kolem německý živel, ba někde převažoval, jako právě na Zno-

jemsku a v Mikulově, kde si museli menšinoví čeští občané s podporou svého duchovního 

místo v církevním i běžném životě vydobývat. Zatímco v ČSR neměl vikář pro německé 

katolíky žádných problémů, po záboru musel strpět politické tlaky správy řízené všemoc-

nou NSDAP, což nezůstalo bez následků na jeho zdravotní stav.  

 Autor Jan Larisch je pro paměť národa ve svém literárním oboru – literatury faktu – 

která preferuje osobnosti církve, nezastupitelný. Církevní otcové, ať už vykonali jakkoli 

velké dílo, stojí u nás stranou celospolečenského zájmu, ostatně nemůžeme se divit, ve stej-

né konstelaci stojí celé dílo Kristovo, jen Božího díla lidé až nekřesťansky nadměrně, až 

rozmařile využívají. Za jistých okolností se takový přístup k darům nemusí vyplatit. 

       Lydie Romanská■ 
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RODINĚ 14

Modlitba je pokojná síla 

Milí spolufarníci, spolufarnice a spolufarničata, 

zdravíme Vás v období adventu, kdy slyšíme naléhavou výzvu – srovnejte cesty a smiřte se 

s lidmi i se svým Bohem, ztište se a napravte svá srdce. Je to ale vůbec možné? V tom obrov-

ském shonu a vytížení, kdy nevíme, kde nám hlava stojí? Ano, je. Když nevíme sami, jak na 

to, je dobré hledat inspiraci. Bratr Roger Schütz – moudrý muž, který vytvořil komunitu 

v Taizé, naučil celou generaci křesťanů novým formám modlitby, které spočívají na medita-

tivních zpěvech, chvílích ticha, čtení písma, chválách i přímluvách. Nabízíme Vám 

k zamyšlení několik jeho myšlenek. 

 

Myšlenky bratra Rogera 

K tomu, aby život mohl být krásný, není nutné mít výjimečné schopnosti nebo velké dov-

ednosti. Lidský život může být šťastný, dokážeme-li směřovat k jednoduchosti, k prostotě 

srdce i celého života. Bůh chce, abychom byli šťastní! Nikdy nás však nevybízí ke lhoste-

jnosti vůči utrpení druhých. Ve zkouškách vnímáme Boží vnuknutí být tvořivými. 
 

Modlitba nás nevzdaluje zájmu o svět. Naopak, není nic zodpovědnějšího než modlitba. 

Čím více žijeme v pokorné modlitbě, tím více jsme vedeni k lásce a k tomu, abychom ji vy-

jadřovali vlastním životem. 
 

A je k modlitbě zapotřebí mnoho slov? Ne. Víme, že i pár slov, často velmi neobratných, 

stačí k tomu, abychom mohli Bohu všechno odevzdat, své obavy i své naděje.  
 

Dobrota sahá hlouběji než nejhlubší zlo. Ať je zlo seberadikálnější, není tak hluboké jako 

dobrota. Bůh nám dává jít životem s jiskřičkou dobroty v hloubi duše, a tato jiskřička jen 

čeká, až se z ní stane plamen. 
 

Neštěstí a nespravedlivost bídy nepochází od Boha. Bůh nemůže než milovat. Na 

každého lidského tvora se dívá s nekonečnou láskou a s hlubokým soucítěním. Jedině soucit 

nám umožňuje vidět druhého takového, jaký je.  
 

Pohled lásky spatří v každém člověku hlubokou krásu lidské duše. Kdybychom ztratili 

milosrdenství, vnitřní oheň nevyčerpatelné dobroty, co by nám zůstalo? Tomu, kdo se snaží 

milovat s dobrotou v srdci, se život naplní pokojnou krásou. 
 

Když vložíme svou důvěru v Ducha svatého, můžeme jít neustále kupředu, od jednoho 

začátku k druhému, protože Bůh pohřbívá naši minulost v srdci Kristově a sám se ujímá 

naší budoucnosti. 

Z knih bratra Rogera z Taizé: Netušená radost a Vyvolit si lásku  

Karmelitánské nakl., 2006, 2014 ■ 
 

Multimediální bonus 

Doporučujeme poslechnout si písničku “Roger” od skupiny Good work (bývalé Paprsky). 

(Zadejte na portálu Youtube.cz do vyhledávače “Roger Good work”.) Můžete si zde také 

pustit krátký půlhodinový film o bratru Rogerovi v češtině: “Oběť bratra Rogera”, nebo si 

poslechnout “Zpěvy z Taizé”. 

Život ve víře  



  

 

RODINĚ 15 
Zábava 

Moudrost života ve slovech 
Hudba je jedním z nejkrásnějších a nejnádhernějších darů Božích. Je nejlepší útěchou pro 

zarmoucené lidi.                                                                                                 Martin Luther 

Rodina, která se modlí, trvá.                                                                               Matka Tereza 

K diskusi je třeba, abychom byli téhož názoru.                         J. Dutourd (prozaik, novinář) 
 

Magnet 
Každý je magnetem toho, nač myslí.     Na sysly mysli a budeš sám syslí. 

Slunce nos v duši a budeš sám svítit!     Na propast mysli a budeš se řítit! 

Každý si přitáhne, co v srdci nosí.     Nebe vždy pomáhá optimistovi. 

Kdo seje úspěchy, úspěch kosí, ostrouhá kolečka ten, kdo si hoví. 

                                     (Poezie na každý den, zdroj internet) 

Maličkost 
Každý člověk může být úžasný, protože každý může něčím sloužit. Ke službě člověk nepo-

třebuje univerzitní titul. Nemusí ani zvládat shodu podmětu s přísudkem. Jediné, co potře-

buje, je laskavé srdce. Duši zrozenou z lásky.                                      Martin Luther King Jr. 
 

Vtip 
Poznámka v žákovské knížce: „Třída při vyučování ruší.“ Odpověď rodiče: „S tím bohužel 

nepomůžu, neboť jsem tou dobou v zaměstnání“. 
 

Každé těleso ponořené do kapaliny si po sobě vydrhne vanu!     (Archimedova manželka☺) 
 

Okénko pro děti 
 Cesta do Betléma 

Mudrcové od Východu hledali cestu za Ježíšem 

podle nezvykle jasné hvězdy. Za jejím svitem se 

však nevydali sami. Zjisti, zda správnou cestu na-

šla i všechna naše zvířátka na obrázku.  

Když se pastýři dozvěděli o tom, že se nedaleko Betlé-

ma právě narodil Ježíš, rychle tam spěchali. Kdo byl 

tím poslem, který jim o miminku pověděl a v kterou 

denní dobu to bylo? Vybarvi políčka s veselými ☺ 

žlutě a se smutnými nebo rozzlobenými ☺ černě nebo 

tmavě modře a vše se za chvíli dozvíš. 



  

 

RODINĚ 16 

Pyramida 

Předložka 

Osobní zájmeno 

Příslušník národa  

Ženské jméno 

Příslušnice národa 

Slovo roku 

Jednicka v chaldejské nebo  

čtyřka v pythagorejské numerologii  
 

 

Řešení pyramidy: viz. poslední strana        Leo Žídek ■ 

Ve chlévě stály jen jesličky naplněné senem pro telátko a oslíka. Tady se Ježíšek narodil 

Maminka ho zavinula do plének a položila do jesliček. Byl to nejpěknější den v životě  

Marie a Josefa. Oba dva děkovali Pánu Bohu za narození Spasitele.  

Omalovánka  
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Kostelní sbírky 

Pastorační plán 

Svátosti a svátostiny 

PASTORAČNÍ PLÁN na měsíce prosinec 2020 – březen 2021 
Prosinec:  

Neděle 13. 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 vánočních bohoslužeb  viz s. 18 
  

Leden:  

Tříkrálová sbírka 2021 ve Svinově viz strana 5.  
 

Únor: 

Úterý    2. února svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice), mše sv. v 17.30 

Neděle14. února v rámci slavení Dne nemocných (památka Panny Marie Lurdské 11. 2.)            

se bude při mši sv. v 8.00 udělovat svátost nemocných 
 

Březen: 

Postní období 2021 

Středa 17. 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: bude obnoveno dle vývoje situace. 

Ministrantské schůzky a setkání scholičky:  bude obnoveno dle vývoje  situace.  

 Společenství mládeže: každou sobotu on-line v 18.00, link u P. Jana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Svátost křtu – svátost manželství – pohřby (říjen – prosinec 2020) 

Křty:  Florian Červeňák    k. 15. 11. 

           Evelína Grofková   k. 22. 11. 

Svatby:  Štěpán Mikšánek a Radka, r. Gašpárková 26. 9.  

Pohřby:  Anna Dudíková    † 7. 12. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Plán finančních sbírek (prosinec – březen) 

Sbírky v rámci ostravsko-opavské diecéze: 

Tříkrálová sbírka  neděle 10. 1. 

Biblický apoštolát   neděle 24. 1.  

Haléř sv. Petra   neděle 21. 2.  

Sbírky ve farnosti:  

 na opravy  neděle 17. 1.,  14. 2.,  14. 3 



  

 

Splácení dluhu farnosti ke dni 10. 12. 2020  

V tomto kalendářním roce jsme byli povinni splatit částku 225 000 (tj. doplatek za vý-

malbu kostela 100.000 Kč a splátku dluhu BOO 125 000 Kč). Přes všechny obtíže vzhledem 

k absenci kostelních sbírek se daří tento dluh postupně umořovat. Do konce kalendářního 

roku potřebuji doplatit částku 38 000 Kč. Moc prosím  farníky a dobrodince finanční pomoc.  

Peníze je možno buď zaslat na farní účet: 340527001/5500 nebo předat ve farní kanceláři. 

Na základě vydaného dokladu označeného jako Dar církvi je možno uplatnit slevu na dani. 

Všem farníkům Stojanovské Pán Bůh zaplať.            P.Jan L. ■ 

————————————————————————————————————— 

Předvánoční příležitost ke svátosti smíření 

Pátek    18. 12.  15.00 – 17.25  

Neděle  20. 12.    7.30 – 11.00 

Úterý    22. 12.  15.00 – 17.25 
 

Vánoční pořad bohoslužeb 

Čtvrtek 24. 12. Štědrý den 

Otevírání betléma v 14.00 – 16.30  (bude možnost odnést si domů betlémské světlo) 

Půlnoční mše sv.. ve 24.00 
  

Pátek 25. 12. Slavnost Narození Páně – Boží hod vánoční 

mše sv. v 8.00 a 10.00 
 

Sobota 26. 12. svátek sv. Štěpána  

mše sv. v 8.00 
 

Neděle 27. 12. svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 

mše sv. v 8.00 a 10.00 s obnovou manželských slibů a s žehnáním vína 
 

Čtvrtek 31. ledna sv. Silvestra – poslední den roku 2020 

mše sv.  15.00 na poděkování za uplynulý rok 2020 
  

Pátek 1. ledna 2021 slavnost Matky Boží Panny Marie (Nový rok 2021) 
mše sv. v 8.00 a 10.00 

  

Středa 6. ledna slavnost Zjevení Páně – svátek Tří králů 

mše sv. v 7.00 a 17.30 (svěcení vody, křídy a kadidla) 
  

Neděle 10. ledna svátek Křtu Páně (závěr vánoční doby) 

Řešení pyramidy:  O, ON, NOR, NORA, NORKA, KORONA, TROKONA. 

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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