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Pane řediteli, před několika týdny vy-

ráběla Charita sv. Alexandra mobiliář do 

presbytáře našeho kostela. Charita je spí-

še spojována se službou lidem v nouzi, ale 

vaše Charita vyrábí nábytek. Můžete 

nám to nějak vysvětlit? 

Charita sv. Alexandra se převážně zamě-

řuje na rozdíl od naprosté většiny našich 

sesterských organizací na zaměstnávání 

osob se zdravotním postižením, zkráceně 

OZP. Zdravotní postižení našich zaměstnan-

ců jsou různá. Od postižení pohybového 

ústrojí přes smyslová postižení, trvalé ná-

sledky těžkých onemocnění, duševní one-

mocnění až po kombinovaná onemocnění 

výše uvedená. Proto provozujeme dle starší 

terminologie, ale lidem stále srozumitelněj-

ším výrazem, chráněné dílny. Dle současné 

legislativy jsme zaměstnavatel na chráně-

ném trhu práce a díky tomu získáváme od 

státu dotace, které nám pomáhají eliminovat 

jednak nižší produktivitu práce a jednak i 

vyšší nemocnost. Zásadním předpokladem 

s Ing. Josefem Stoklasou, ředitelem Charity sv. Alexandra v Ostravě-Kunčičkách 

pro získání takovéhoto statusu je zaměstná-

vání více než 50 % OZP z celkového počtu 

zaměstnanců.  
 

Kolik takových dílen má Charita sv. Ale-

xandra? Jakým činnostem se věnujete? 

Provozujeme celkem čtyři dílny. Stolař-

skou dílnu jste již zmínil. Pouze doplním, že 

Stolařská dílna je velice kvalitně vybavena 

strojním zařízením a nástroji, a to umožňuje 

nabídnout zakázkovou výrobu ve velmi ši-

rokém spektru produktů (nábytek interiéro-

vý i zahradní, pergoly, přístřešky na auta, 

schodiště, drobné užitkové i dekorativní 

předměty apod.) našim zákazníkům jednak 

z dřeva masívu a jednak z lamina. Výrobní 

kapacita této dílny není bohužel plně využi-

ta z důvodu nedostatku kvalifikovaných 

pracovníků. Věřím ale, že situaci se nám 

v budoucnu podaří zlepšit. Součástí Stolař-

ské dílny je malá kožedělná dílna (pánské 

a dámské opasky, obojky a vodítka pro psy, 

různá pouzdra a další drobné předměty 

z kůže).  

Další dílnou je Textilní dílna. I tato dílna 

je vybavena velice kvalitním zařízením 

(průmyslové šicí a vyšívací stroje a další ne-

zbytné zařízení) a navíc se nám podařilo díl-

nu zajistit i personálně dostatečným počtem 

kvalitních švadlen, takže nyní nezbývá, než 
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ji naplnit zakázkově a plně využít její poten-

ciál. Součástí Textilní dílny je malá kera-

mická dílna, která produkuje drobnou užit-

nou i dekorativní keramiku rovněž na za-

kázku.  

Dílna Separace odpadů je našim odlouče-

ným pracovištěm v areálu OZO Ostrava 

v Kunčicích. Na této dílně zpracováváme od-

pad jednak z pomletých vyřazených automo-

bilů, který třídíme k dalšímu využití na 

4 druhy odpadu (objemově se jedná o cca 

110 tun měsíčně) a jednak rozebíráme velké 

domácí spotřebiče, převážně pračky, a takto 

vzniklý odpad pak opět třídíme pro další pou-

žití na 11 druhů odpadů (cca 10 tun měsíčně). 

Čtvrtou,ale ne méně významnou dílnou je 

dílna Kooperace, která se zaměřuje, jak již její 

název napovídá, na spolupráci se spíše většími 

obchodními partnery, pro které zajišťujeme 

širokou škálu prací montážních, demontáž-

ních a kompletačních a balení produktů. 
 

Jak vznikla Charita sv. Alexandra? Kde 

Charita sídlí? 

Naši Charitu založil dne 1. června 2001 

diecézní biskup Mons. František Václav 

Lobkowicz. Sídlo naší Charity je na adrese 

Ostrava – Kunčičky, Holvekova 651/28. Na 

této adrese jsou umístěny 3 naše dílny – 

Stolařská, Textilní a Kooperace, Chráněné 

bydlení pro duševně nemocné lidi 

s kapacitou 11 klientů a vedení Charity. Od-

loučená pracoviště má naše Charita dvě – 

jedno v Kunčicích, kde je pracoviště dílny 

Separace odpadů a druhé je na sídlišti Du-

bina, kde provozujeme sociální poradenství 

v Poradně sv. Alexandra a poradnu Target – 

podporované zaměstnávání, která pomáhá 

osobám se zdravotním postižením sehnat 

práci. 

 

Kolik máte zaměstnanců a jak to všechno 

zvládáte? 

V naší Charitě pracuje 80 zaměstnanců a 
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z toho 55 jsou OZP. Naši vedoucí pracovní-

ci mají díky praxi zkušenosti s vedením lidí 

se zdravotním postižením. Práce je to ná-

ročná, ale na druhé straně krásná. I zde platí 

zásada, že je potřeba se stále učit a poučo-

vat se z vlastních chyb. 
 

Účastní se Charita sv. Alexandra Tříkrá-

lové sbírky? 

Ano, naše Charita se již od roku 

2002 účastní Tříkrálové sbírky, a to v úzké 

spolupráci s Charitou Ostrava. Každoročně 

s vaším panem farářem a prezidentem naší 

Diecézní charity ostravsko-opavské 

P. Janem koledujeme mimo jiné také na 

magistrátu Města Ostravy a na hejtmanství 

Moravsko-slezského kraje. 

 

Jak dlouho se věnujete této práci a co to 

pro Vás osobně znamená?  

Na pozici ředitele jsem na základě výběro-

vého řízení od 1. 2. 2018. Zatím jsem se ve 

své pracovní praxi (téměř 40 let) přímo ne-

setkal se spoluprací s lidmi se zdravotním 

postižením, ale po tříleté praxi musím kon-

statovat, že je to práce velmi zajímavá a 

hlavně smysluplná. Často se modlím 

k Bohu, ať vede mé myšlenky a rozhodová-

ní tak, abych těmto lidem dokázal co nejlé-

pe pomoci. 



  

 

Máte nějaké vize do budoucnosti?  

Mou vizí je, aby Charita sv. Alexandra by-

la firmou, před kterou stojí dlouhá řada zá-

kazníků a nedočkavě čekají na okamžik, kdy 

si budou moci koupit některý z produktů, 

které Charita vyrábí. Samozřejmě, že jde o 

nadsázku, ale na druhé straně je určitě uklid-

ňující, když zaměstnanci mají co dělat. Ur-

čitě mi velice záleží na tom, aby se naši za-

městnanci do práce těšili a měli radost ze 

své vykonané práce. Z dlouhodobého pohle-

du bych chtěl současnou zaměstnanost OZP 

nejen udržet, ale postupně i rozšiřovat na 

základě získávání nových zakázek a rozšiřo-
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váním našeho spektra výrobků a služeb. 

Mimo jiné bychom chtěli začít vyrábět kos-

telní lavice a ve větší míře i mobiliář koste-

lů a chrámů. 
 

Jsme rádi za příležitost spolupracovat. 

Prosíme o vzkaz či přání, co byste jako 

ředitel Charity sdělil – popřál farníkům 

do Svinova? 

Svinovským farníkům přeji, ať je každá 

návštěva jejich kostela posílí v této nelehké 

době a ať se do svého krásného kostela 

vždy těší. 

Děkujeme za rozhovor ■ 

LISTÁRNA  

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 

Děkuji tímto všem, kteří se v naší obci zapojili do Tříkrálové sbírky. Ta tentokrát probí-

hala nejen u nás ve Svinově, ale v celé ČR netradiční formou. Někdy při bohoslužbách, jin-

de formou tzv. stacionárních pokladniček, někde dobrodinci přispívali do on-line pokladni-

ček, jinde přímo do kostela nebo na faru přinesli a do pokladničky vložili svůj dar, popř. si 

pozvali pana faráře, aby přinesl pokladničku a oni mohli svůj dar vložit.  

Koledování do tradičních pokladniček je už uzavřeno a spočítáno, on-line pokladničky 

viz www.trikralovasbirka.cz jsou do 30. dubna stále dárcům k dispozici. V Ostravě-Svinově 

se vybralo 23 010 Kč; v Ostravě se vybralo 1 352 145 Kč, z toho do stacionárních poklad-

niček 813 726 Kč, do on-line pokladničky (doposud): 538 419 Kč. 

Podle schválených záměrů nejvíc peněz poputuje na podporu Mobilního hospice sv. 

Kryštofa a na dovybavení Chráněných charitních dílen v Ostravě-Kunčičkách. Tyto záměry 

se každým rokem opakují, ale je to dáno tím, že úhrady od zainteresovaných a povinných 

subjektů nejsou bohužel dostatečné a tuto situaci se nedaří změnit.  

Ještě jednou za Charitu a za všechny potřebné vyslovuji všem dárcům upřímné poděko-

vání.                    P. Jan ■ 
 

Děkujeme 

za vysílání mší svatých on-line, které můžeme sledovat od prosince z prostor našeho kos-

tela. Pro některé to může být jeden ze zdrojů, jak prožít nedělní bohoslužbu. Jsme rádi za 

to, že můžeme „být při tom“ alespoň tímto způsobem. Poděkování směřuje také k těm, kteří 

jsou viditelní u oltáře (jmenovitě za všechny – otec Jan), ale i k těm neviditelným (za var-

hanní doprovod se zpěvem).                                                                                                                           farníci■ 

Poděkování  

http://www.trikralovasbirka.cz


  

 

Vzpomínáme  

5. března 2021 zemřel náš farník, svinovský občan, informatik, politik a diplomat, 

RNDr. Vilém Holáň 

     Vídali jsme ho celá léta téměř každou neděli v našem kostele 

za doprovodu manželky a často i syna Viléma. V posledních měsí-

cích loňského roku bylo vidět, že mu ubývají síly, přesto prožil kaž-

dou mši svatou stejně jako všichni zúčastnění farníci. Bylo v tom 

mnoho sebeovládání, přemáhání únavy a bolestí, účinná pomoc jeho 

nejbližších. O šestém březnovém dni tohoto „kovidového“ roku při-

šla zpráva, že dr. Vilém Holáň předchozího večera svůj život dovršil. 

Narodil se 23. září 1938 v Ostravě. Jeho cesta životem nebyla snad-

ná. Studoval matematiku na Masarykově univerzitě v Brně, ale roku 

1959 byl z náboženských důvodů ze studia vyloučen. Živil se jako 

dělník, později technik na Výstavbě ostravsko-karvinských dolů. 

Dokončit vysokou školu profesně jako zdravotnický informatik se mu podařilo po předcho-

zím povolení studia až v roce 1968. Počátkem devadesátých let svou profesi zúročil jako ex-

pert Světové zdravotnické organizace v Indii a zemích jihovýchodní Asie. 

Nevím, jestli jsme si všichni uvědomovali, jak podstatné slovo řekl do běhu světa. Začal 

na komunální úrovni jako zastupitel Ostravy a Svinova, od roku 1990 jako člen KDU-ČSL, 

z okresní úrovně zastával po 7. sjezdu KDU-ČSL v letech 1995 až 1996 funkci místopředse-

dy této strany. Na konci devadesátých let začal pracovat v celostátním výboru KDU-ČSL 

a zůstal až do současna. 

Devadesátá léta minulého století byla v jeho životě velmi významná; za svou stranu byl 

v roce 1992 zvolen poslancem do Sněmovny národů Federálního shromáždění ČR, po roz-

padu ČSFR a tím zániku jeho poslaneckého mandátu byl v diplomatických službách Minis-

terstva zahraničních věcí ČR, kde z počátku řídil slovenskou sekci, později působil jako 

vrchní ředitel sekce Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Roku 1996 kandidoval a byl zvolen do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Svůj mandát si podržel až do roku 2006. 

Jeho zkušenosti ze světa ho přivedly do vysoké vládní funkce. V letech 1994-96 byl jako 

člen První vlády Václava Klause Ministrem obrany ČR. Po vstupu ČR do EU se angažoval 

jako poslanec Evropského parlamentu (2004). 

Pan Vilém Holáň nebyl z těch, kteří umějí svou pozici šidit.  Každá z výše jmenovaných 

funkcí a činností si vyžádala souhry všech složek jeho osobnosti, vědomostí, sebeovládání, 

empatie, tělesného i duševního zdraví. Snad jen díky bohabojnému životu a dobrému rodin-

nému zázemí se mu podařilo až do posledních týdnů života prožívat svůj vyměřený čas    

plnohodnotně. 

S RNDr. Vilémem Holáněm se veřejnost mohla individuálně rozloučit modlitbou ve svi-

novském kostele, kde byla vystavena jeho rakev, v sobotu 13. března t. r. dopoledne. Mši 

svatou pro rodinu a pozvané hosty sloužili švagr zesnulého P. Antonín Koman a 15 kněží 

v jedenáct hodin téhož dne. Ostatky zesnulého byly uloženy v blízké Vřesině. 

Paměť národa je významná kategorie lidského času, ta nikdy nevymaže dobrý podíl, který 

pan Vilém Holáň vložil do prvních let České republiky na její nové cestě s demokracií. 

Čest památce toho vzácného a dobrého člověka! 

L. R.■ 
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Doba postní (ne)milá? 

     Prožíváme opět zvláštní dobu milosti. Každý to tak možná ne-

chápe, ale pro křesťana je postní období velmi významné. Zvláště 

za současné zhoubné pandemie. Co jsme si dříve nedokázali od-

řeknout dobrovolně, musíme nyní přijímat jako nutnost, která 

nám (snad) dovolí přežít. Půst nám tedy může pomoci nejen pro 

naši změnu k lepšímu, ale i při boji s koronavirem. 

     S půstem jde ruku v ruce i pokání. Myslíme si občas, že jsme 

dokonalí, ale co když se trochu mýlíme? A pokud si to dokážeme 

přiznat a s pokorou litujeme všech svých nedokonalostí, můžeme 

mít vyhráno, poněvadž dosáhneme i odpuštění. Zamýšlet se nad 

tímto fenoménem je ovšem záležitost velmi obšírná. Všimněme si 

třeba jen jednoho hlediska: Když litujeme svých chyb a činíme 

pokání, Bůh nám odpustí. A tady už je jen malý krůček k tomu, 

abychom dokázali i my odpustit našim viníkům. V modlitbě Otče-

náše není dokonce ani stanovena podmínka, že ten, komu máme odpustit, má svého činu li-

tovat, omluvit se a poprosit o odpuštění. Pochopit tuto výzvu je mnohdy neskonale těžké. 

Pán Bůh však chce, abychom odpouštěli i bez přiznání (byť i jen domnělé) viny, ale sám vy-

žaduje naši pokornou omluvu. Jak můžeme takové „nespravedlnosti“ rozumět? Odpověď by 

se našla:  Bůh totiž obdařil člověka svobodnou vůlí, takže záleží na nás, jak s ní budeme me-

zi sebou zacházet. Ale jen mezi sebou, kdežto pokud bychom se se svou svobodnou vůlí po-

stavili proti Boží vůli, nedopadlo by to dobře! Ve vztahu k Bohu platí, že musíme s ním spo-

lupracovat, to znamená přistoupit i na jeho požadavek poprosit o odpuštění uznané viny. 

Když budeme stávkovat, nedojdeme milosti u Hospodina. A to by byla škoda. 

Další problém: Jak by nám bylo, kdyby nám Pán Bůh ani po našem pokání nechtěl odpus-

tit? Určitě bychom byli krutě zklamáni. Jak je tedy pak těm, kterým my nechceme odpustit? 

Přitom nám někdy ani neublížili. 

Možná, že nás napadne jeden „ukradený“ citát ze Starého zákona: „Co je člověk, Hospo-

dine, že na něho myslíš?“ Darebák nebo světec? 

Teď právě je ta doba příhodná, abychom se snažili poznat dobře sami sebe a dali se 

do pořádku. A na staré (ne)učiněné křivdy už raději zapomenout. 

Pak náš půst bude ukončen Vzkříšením a radostí pro nás všechny. 
 

P. S. Často si připomínám prosbu, kterou jsem slyšel nedávno: „Kéž v nás odlišné názory 

druhých neprobouzejí zášť a nezpůsobují roztržky.“ 

P. N.■ 

 

Je načase 

Naše naděje, že všechno skončí a my se vrátíme do času, kdy To všechno ještě nebylo, 

kdy jsme nevěděli, že To začne, je podle mne mylná. Žijeme s kovidem, a nežije se nám 

dobře. Ale jen si vzpomeňme, kolikrát jsme si při pohledu na svět říkali, takhle to přece ne-

může jít dál, něco se musí stát, někteří spoléhali, že to vezme do rukou Bůh, ale omyl, své 

chyby musí napravit sám člověk. Neudeřila světová válka, přišel terorismus, ale ani ten 

Postní zamyšlení 
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s lidstvem příliš nehnul. Na změnu je obětí málo. Přišel coronavirus, ať jakkoli, teorií je 

mnoho, a každá je legitimní, a bude, dokud se nedokáže ta pravdivá. Možná nikdy. 

Už před krátkým časem mi zatrnulo. Šla jsem koupit kuřecí játra, a neměli. Šla jsem příští 

týden a - už jsou vyprodaná… nestávalo se mi, že by někdy něco nebylo k dostání, a najed-

nou je to tu. Žila jsem si jako v bavlnce, nemusela jsem všechno mít, naopak, snažila jsem 

se o nejmenší možnou spotřebu, ale věděla jsem, že všechno je k mání, až budu chtít… 

Dneska jsem v rozhlase slyšela, že bude chybět jízdních kol…, z ulic prý mizí káva, další 

z řetězců končí…, že by se v pátek nemuselo chodit do školy, Zelení v Německu prosazují 

zákaz stavby rodinných domů, rentabilní je stavět do výšky, je nás víc… A něco pro zasmá-

ní: ve Francii se srazily dva kamiony, ukázalo se, že jeden vezl vajíčka ze Španělska do Ni-

zozemí a ten druhý je vezl z Nizozemí do Španělska. Stačí? Budeme muset přemýšlet, jak 

na život, jak na svět. Růst růstu? Pokud se tím myslí růst zodpovědnosti, pak ano. Pokud bu-

deme umět v modlitbách říci, Bože, staráme se, snažíme, chápeme, napravujeme, pak nám 

Bůh pomůže. To, co nazýváme restrikcemi, bude spásonosným způsobem, jak zachovat pla-

netu, zdroje, hmotu. Myslíte, že budou moci do vzduchu denně ty bývalé tisícovky letadel? 

Myslíte, že budou stačit pouhé peníze, aby nám na dovolené denně měnili prádlo? Myslíte, 

že se v Buňolu poblíž Valencie udrží tradice rajčatové bitvy? Myslím, že to v jistém smyslu 

pochopili v Číně, a už začali – s plánováním pohybu obyvatel, spotřeby, se zásluhami(!) 

Smrdí to státním terorizmem, napadá nás Orwell… Ale jak zamezit proměně leteckého ben-

zínu v trvalou otravu atmosféry, v hrozbu, že jednou nebude co dýchat? Napadá mě napří-

klad, že dostaneme poukázku na jeden rekreační let za rok. Třeba. Nebo co dva roky. Bude-

me se bouřit? Kdo nám to může zakázat? Zakáže nám to Vědomí naší planety v těsném spo-

jení s Vědomím vesmíru, nepochopíme-li, nebudeme.  Bohu pak může být líto, jak se mu 

člověk nepovedl. 

Lydie Romanská■ 

 

 

Kříž u kostela Krista Krále 

(postaven r. 1888, umístěn u kostela r. 1931, renovován r. 2021          

jako vyjádření naší prosby o Boží pomoc v době epidemie?) 
 

V tomto roce si připomínáme jedno malé výročí. Týká se kříže, který 

stojí na svinovském náměstí u kostela Krista Krále. Ten je – když ne nej-

starší, tak velmi starou – připomínkou naší svinovské minulosti. 

Původně stál tento kamenný kříž u silnice mezi stromy v blízkosti že-

lezniční trati v osadě Dubí u „mlýna Hrnčířového“ (později 

„Strnadového“). Byl pořízen, jak dosvědčuje původní nápis na jeho zadní 

straně – Errichtet von der Familie Hirnczirs 1888 [česky: Zřízen rodinou 

Hrnčířovou 1888] – členy toho rodu z dnes už neznámého důvodu. Víme 

jen to, že rodina Hrnčířových byla velmi zbožná a že dva její členové, 

Antonín Hrnčíř (1771–1804) a František Hrnčíř (1783–1831), se stali   

katolickými kněžími. 

Články 



  

 

Kříž stál na svém místě v Dubí až do roku 1931. Tehdy byl přemístěn, pravděpodobně 

v souvislosti se vznikem samostatné Římskokatolické farnosti ve Svinově na dnešní místo u 

kostela Krista Krále, postaveného o dva roky dříve. Při této příležitosti byl s největší prav-

děpodobností změněn nápis na čelní straně podstavce kříže jak po stránce jazykové (místo 

latinsky nebo německy byl vybraný biblický verš napsán česky) a také obsahové (viz níže) 

tak, aby přesněji odpovídal soudobým náboženským akcentům, v našem případě zasvěcení 

kostela. Kříž byl znovu požehnán 11. ledna 1932 P. Rudolfem Schikorou na závěr prvních 

lidových misií ve farnosti. 

Kříž je zhotoven ze slezského mramoru, jeho celková výška je 490 cm. Na kříži je umís-

těn kovový korpus (tj. plastika těla ukřižovaného Ježíše Krista) a kovový nápis INRI (Iesus 

Nazarenus Rex Iudeorum = Ježíš Nazaretský král židovský). Na čelní straně podstavce kříže 

je vytesán biblický citát: Já jsem cesta, pravda i život. (J 16,6), na nástavci nápis: Kristus 

žije, Kristus kraluje, Kristus vítězí. 

Při osvobozování Svinova v dubnu 1945 byly poškozeny kostel i kříž. Opravy kříže beto-

novými záplatami byly částečné a provizorní (a jako každé provizorium vydržely hodně 

dlouho). V roce 2009 byly díky anonymnímu dárci obnoveny už téměř neviditelné nápisy na 

obou stranách kříže a jednotlivá písmena nově pozlacena. 

Letos se sešly naprosto neplánovaně dvě skutečnosti. Kvůli opravě poškozených kamen-

ných prvků kazatelny v interiéru kostela navštívil náš kostel Dr. Radim Prokop ze speciali-

zované firmy StoneGlobal z Třebovic, která se zabývá renovací kamene. Mimo jiné si pro-

hlédl i kříž u kostela a doporučil vzhledem k celkové opotřebovanosti provést jeho důklad-

nou opravu. Kromě rozpočtu na opravu interiérových prvků v kostele zpracoval pro nás také 

finanční rozvahu na kompletní renovaci kříže. Ta obnáší částku 135 000 Kč. 

Druhou skutečností pak je výše zmíněné letošní výročí osmdesáti let, uplynuvších od pře-

stěhování kříže na jeho dnešní místo u kostela. To se stalo pro mne výzvou napsat tuto při-

pomínku jak pro širokou svinovskou veřejnost, tak pro příslušné obecní orgány, že bychom 

se mohli pokusit společně něco udělat pro to, aby se ve Svinově kousek jeho historie znovu 

ukázal v plné kráse. 

   P. Jan ■ 
 

Člověče, nezlob se! 

Hra, kterou známe z dětství. 

V dnešní době je řazena mezi tzv. deskové hry 

a je jednou z nejznámějších stolních her na svě-

tě. Na stránkách Wikipedie se dočteme kromě 

jiného: 

…jedná se o prastarou indickou hru ze 7. sto-

letí, zvanou Pačísí, kterou do Evropy přivezli An-

gličané právě z Indie na konci 19. století. U nás 

se objevila v roce 1882. Hra byla patentována 

v roce 1896 pod názvem Ludo (z latiny lu-

dus=hra). Trvalý úspěch hře přinesl německý ob-

LISTÁRNA 9 



  

 

RODINĚ 

chodník Schmidt, který ji v roce 1914 uvedl pod názvem Mensch, ärgere dich nicht (Člověče,    

nezlob se). [...] Hra je určena pro dva až více hráčů, pro malé děti i dospělé. Jejím cílem je 

dovést figurky do cílového domečku, který je vyznačen stejnou barvou, jakou jsou označeny 

čtyři figurky pro hráče... 

I tato hra- Člověče, nezlob se-! může vést člověka k ovládání sebe sama, k trpělivosti, 

k prožití pocitu vítězství či naopak. Přeneseme-li se do běžných situací dnešního životního 

tempa, stává se, že se zlobíme a rozčilujeme, jsme netrpěliví. Z našeho 

pohledu i právem. V této zvláštní „kovidové“ době, času nuceného šábe-

su, jsme roztrpčeni možná méně z toho, že jsme se špatně vyspali a poča-

sí za moc nestojí, jako více z toho, že očekáváme návrat našich životů do 

normálu…  Na druhou stranu se můžeme obdivovat lidem, kteří se přes 

obtíže životních situací dokážou chovat vyrovnaně, zachovávají si dušev-

ní pohodu a mnohdy se řídí radou, že ráno je moudřejší večera, jednodu-

še řečeno – chrání si své zdraví. 

Ať již patříme do první skupiny, skupiny „méně vyrovnaných lidí“, nebo do druhé skupi-

ny těch „vnitřně odolných“, o výzvě k trpělivosti se dočteme už v prvním listu apoštola Pet-

ra: „Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plni bratrské lásky, milosrdní a pokorní, neodplá-

cejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte, vždyť jste byli povoláni k tomu, 

abyste se stali dědici požehnání.“  (1P, 3, 8-9) 

Slova papeže Františka „Učiň si ve svém srdci pokoj a spasíš tisíc lidí“ nám mohou po-

máhat v našem každodenním životě. 

S. P.■ 

 

 

 

Nenechme se svázat úzkostí 

Milí spolufarníci, spolufarnice a spolufarničátka, 

doba koronavirová se nám nějak protahuje. Ze sou-

časné situace už jsme všichni unavení a otrávení, 

mnozí ztrácíme naději. Potýkáme se s osamělostí, 

ztrátou motivace, se strachem o životy našich blíz-

kých, s úzkostí z nejisté budoucnosti…  

Těžké časy ale pominou, otázkou je, co zůstane. 

V jakém stavu z toho vyjde společnost, církev, jak 

z toho vyjdeme my sami? Doufejme, že silnější 

a lepší.  

Postní doba nám znovu ukazuje na Toho, který kráčel 

s křížem před námi. Také On se potýkal s únavou, 

strachem a úzkostí, a to všechno zcela dobrovolně, z lásky. Tuto lásku si nelze zasloužit, ne-

lze ji ani pochopit, lze ji jedině přijmout – tak jako to udělala sv. Terezie z Lisieux. Právě 

o této svaté ženě Vám dnes přinášíme zamyšlení. Mnohdy nám svatí připadají na hony vzdá-
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lení od našich prostých všedních životů. Vidíme je jako úžasné křesťanské superstar 

„nabušené duchovními svaly“, na jejichž úroveň nikdy nemůžeme dosáhnout. Jejich velikost 

ale spočívá právě v tom, že přijali Boží lásku a dali jí prostor ve svém životě. Terezie nebyla 

jiná. Prostá žena, bojující s depresemi a úzkostmi, ale zároveň s ohromnou důvěrou v Boží 

blízkost. Jak se vypořádávala se svými těžkostmi nám napoví následující článek… 

 

Nevratné stopy na citovém vývoji Terezie 

Sv. Terezie z Lisieux přišla na svět 2. ledna 1873 do rodinného 

prostředí, které popisuje jako láskyplné a harmonické. Byla to šťast-

ná rodina, i když ztráta čtyř dětí v nízkém věku silně poznamenala 

matku a udělala z ní vyčerpanou ženu plnou úzkostí. Už během prv-

ního měsíce života se maličká Terezie jevila jako velmi křehké stvo-

ření. Objevovaly se u ní všechny symptomy, které předcházely smr-

ti jejích sourozenců. Odmítala pít mléko, takže málem vyhladověla 

k smrti. Rodiče se obávali nejhoršího. Dítě bylo na rok umístěno ke 

kojné, která mu podávala mateřské mléko a zajistila tak jeho přežití. 

Rok bez rodiny! Když víme, jak nesmírně důležitý je pro novoro-

zence vztah s matkou, je nám zřejmé, že taková separace zanechá 

nevratné stopy na citovém vývoji dítěte, jako je například strach 

z opuštění, ze samoty, pocit, že není milováno. 

 

Celý život bojovala, aby neupadla do deprese 

Terezie musela celý život bojovat, aby neupadla do deprese. A to ne tak, že by se ze všech 

sil snažila být zdravá, ale především tak, že se tělem i duší vrhla do náruče milosrdné Lásky. 

Věděla, že Bůh ji přijímá takovou, jaká je, se všemi jejími úzkostmi, duševními potížemi, 

tělesnými bolestmi, dokonce i s nutkáním k sebevraždě. Je to ohromný pocit jistoty, když 

člověk ví, že je milován Bohem, i se všemi trápeními, pochybeními, odchylkami 

i chorobami, ba i jim navzdory. A už v tom je počátek uzdravení. 

 

Spolupracovat s Bohem na svém růstu a zrání 

Vnitřní uzdravení ovšem nefunguje jako mávnutí kouzelným proutkem. Bůh ošetří naše 

zranění a stimuluje naši sílu vůle. „Ten, který nás stvořil bez našeho přispění, nás bez 

našeho přispění nespasí,“ upřesňuje svatý Augustin. Tato vůle se projeví tak, že proměníme 

své egocentrické postoje v altruismus, dokážeme dát sebe samé, konat skutky milosrdenství. 

 

Jak se odpoutat od svých problémů?  

Při zběžném čtení spisů sv. Terezičky bychom mohli nabýt dojmu, že se Terezie uzavřela 

do jakéhosi infantilního vztahu k Bohu, který měl podobu nenáročné spirituality. Tak to ale 

není. Světice nachází v Bohu hybnou sílu své lásky, kterou je Ježíš sám. Je to on, kdo ji 

přivádí ke druhým, protože, „když miluji své sestry, je to Ježíš, který miluje ve mně“. Její 

způsob, jak projevovat lásku, je prostý, dynamický, tvůrčí a intuitivní, a tudíž 

„terapeutický“. Proč? Protože když člověk zapomene pro druhé sám na sebe, může 

vlastní situaci prožívat méně dramaticky, může se odpoutat od svých problémů, 
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relativizovat je. Terezie zachází až za hranice toho, co je z lidského hlediska možné, a co je 

nemožné, nechává Bohu. Proto v tom, co nám nabízí, není nic, co by vyvolávalo pocity 

viny nebo odrazovalo – jde jen o to, dělat, co můžeme, a vědět, že Bůh po nás víc 

nežádá! 

 

Tereziina „metoda“ v kostce 

Tereziina metoda „malé cesty“ by se dala shrnout takto: nesnažte se především změnit 

sami sebe, přijměte se už dnes, se svou povahou, problémy, obavami a černými 

myšlenkami. A důvěřujte Lásce. Oddejte se jí takoví, jací jste dnes. Neuzavírejte se ve 

svých myšlenkách typu „to nejde, nedostanu se z toho“, protože podobné stížnosti vás ničí 

a navíc také unavují lidi ve vašem okolí. Terezie vám říká: dělejte, co můžete „jen pro 

dnešek“, na zítřek nemyslete. Dnes buďte vstřícní k těm, které potkáte. Zajímejte se o to, co 

dělají, ptejte se jich, jak se jim daří, řekněte jim něco milého, usmějte se na ně. 

Vskutku jediná a pravá cesta k uzdravení vede skrz naše úzkosti až k setkání s Láskou, 

kterou se necháme proměnit. Je potřeba přejít od „milovat, abych se zalíbil“ k „nechat 

se milovat nezištně“, aniž bychom měli co dát na oplátku. 
 

Zdroj: www.pastorace.cz. Dle knihy  

PRALONG Joël. Cesta důvěry se sv. Terezičkou z úzkosti, deprese, pocitu viny.  

Portál 2020.  

P.S. Joël Pralong  je  švýcarský kněz, původním  vzděláním  ošetřovatel na psychiatrii.  

Je autorem řady knih na pomezí spirituální a duševní pomoci. 

 

 

 

 

 

Výroky moudrých 

Buďte na lidi hodní, nebo vám nepůjdou na pohřeb.                                      Bohumil Hrabal 

Nemůžete-li sloužit jako jiný příklad, tak alespoň jako ten odstrašující.          Albert Einstein 

Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod.                                                Jan Werich 

Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, 

co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.                            Jan Werich 

Křesťan, který se nedovede smát, ztrácí kus svého světla pro tento svět.              Diego Goso 

 

Poezie 

Malá nádraží (Jan Skácel):           Jsou krajiny,  

kde děti ještě vlakům mávají. 

Vždycky jsme malinko smutní na malých nádražích, 

kde nikdo nečeká. 

Najednou máme bílou duši z bezu,  

najednou je v nás příliš z člověka.  

Zábava 

http://www.pastorace.cz
https://obchod.portal.cz/spiritualita/cesta-duvery-se-sv-terezickou/
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Realita života ☺ 

Co je dálkový ovladač? 

Dle ženy:  nástroj na přepínání televizních programů. 

Dle muže: nástroj na přepínání televizních programů  

     každé tři minuty. 
 

Co jsou domácí práce? 

Věci, které žena dělá a nikdo si jich nevšimne,  

dokud je nepřestane dělat. 
 

Po které mužově straně má jít žena? 

Po té vzdálenější od výkladních skříní. 
 

Víte, proč Pán Bůh stvořil ženu až jako druhou? 

Protože nechtěl poslouchat všechny ty rady. 
 

Jaké tři etapy má lidský život?  

Mládí, střední věk a vypadáte dobře! ☺ 
 

 

 

Okénko pro děti 

O Velikonocích se zapaluje velikonoční 

svíce, tzv. paškál. Je znamením Ježíše 

Krista, který svou smrtí a svým vzkříše-

ním přemohl temnotu smrti. Vybarvi 

a rozsviť plamínek velikonoční svíce.  

Na obrázku jsou čtyři významné dny ze života 

Pána Ježíše. Doplň chybějící písmena do ná-

zvů jednotlivých dní: Z - - - - ý čtvrtek,         

V - - - ý pátek, B - - á sobota, V - - - - - - - - - í 

neděle a obrázek vymaluj.  



  

 

Pyramida 

Spojka 

Egyptský bůh slunce 

Latinsky modli se! 

Doupě 

Členka evropského národa 

Nebezpečná realita 

Plavidlo 

 

Řešení pyramidy: viz. poslední strana          Leo Žídek ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTORAČNÍ PLÁN na měsíce březen – duben – květen – červen 2021 

Vždy je nutno dodržovat protiepidemiologická opatření dle platných nařízení vlády ČR. 
 

MĚSÍC BŘEZEN 

Čtvrtek 25. března  - slavnost Zvěstování Páně 

 mše sv. v 17.30 
 

MĚSÍC DUBEN – KVĚTEN – ČERVEN  

Neděle 4. dubna  -   SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ – VELIKONOCE 

 Pořad velikonočních bohoslužeb  viz zadní strana Svinovníčku 

Neděle 9. května  - Den matek 

Čtvrtek 13. května  -  slavnost Nanebevstoupení Páně 

 mše sv. v 17.30 

Neděle 23. května  -  slavnost Seslání Ducha Svatého 

 mše sv. v 8.00  a  v 10.00 

Pátek 28. května  -  Noc kostelů 2021 

Neděle 30. května  -  oslava 25. výročí zřízení Ostravsko-opavské diecéze 

Čtvrtek 3. června  -  slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) 

 mše sv. v 17.30  a eucharistická adorace 

Pátek 11. června  -  slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

 mše sv. v 17.30  a svátostné požehnání 
 

Svinovská pouť 

Pátek – sobota – neděle 18. – 19. – 20. června SVINOVSKÉ POSVÍCENÍ 

 sobota  - poutní program před kostelem (z. ÚMOb Svinov) 

 neděle  - slavnostní bohoslužby v 8.00 a 10.00 

RODINĚ 14 

PASTORACE 
Pastorační plán 



  

 

Kostelní sbírky 

Svátost křtu – svátost manželství – pohřby (prosinec 2020 – březen 2021) 

Křty: 0  

Svatby: 0 

Pohřby:  

Alois Švehlák     † 12. 12. 2020 

Vladimír Tlach      † 12. 12. 2020 

Eliška Šiváková, r. Mirgová   † 2. 1. 2021 

Marie Olšovksá, r. Prusenovská  † 3. 1. 2021 

Marie Pušková, r. Brandová   † 8. 1. 

Zdeněk Rozsypal      † 11. 1. 

Ludmila Vlková, r. Kalabusová  † 14. 1. 

Eva Václavíková, r. Wittková  † 26. 1. 

Barbara Kučerová, r. Miháliová   † 30. 1. 

Ludmila Klimová, r. Kotalová   † 11. 2. 

Jarmila Stehlíková, r. Richterová   † 12. 2. 

Jaromír Rusek     † 15. 2. 

Emil Kudela       † 19. 2. 

Anna Mirgová, r. Pištová   † 15. 2. 

Vilibald Husár      † 21. 2. 

Jana Holá, r. Kupková    † 24. 2. 

Michaela Dančová    † 28. 2. 

Agnesa Kroščenová, r. Gabčová   † 2. 3. 

Anna Husarová, r. Červeňáková  † 3. 3. 

Vilém Holáň      † 5. 3. 

 

 

 

 

Plán finančních sbírek (prosinec – březen) 

Sbírky na opravu kostela:  neděle  11. 4., 16. 5., 20. 6., 

Sbírky v rámci ostravsko-opavské diecéze: 

na opravy chrámů ve Svaté zemi  

  (Bílá sobota – při adoraci u Božího hrobu)     3. 4. 

na kněžský seminář  - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně   4. 4. 

na pomoc pronásledovaným křesťanům       9. 5. 

na Diecézní charitu - Slavnost Seslání Ducha svatého 23. 5.

PASTORACE 15 
Svátosti a svátostiny 
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Předvelikonoční příležitost ke svátosti smíření 

Pátek  26. března 16.30 - 17.25 

      Neděle 28. března    7.15 – 7.55, 9.15 – 9.55 

Úterý 30. března 16.00 – 17.25 (dva kněží) 

Čtvrtek 1. dubna 16.30 – 18.15 

 

Pořad bohoslužeb v době velikonočních svátků 

Květná neděle (28. 3.) 

Připomínka vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma – svěcení ratolestí, 

mše sv.: 8.00 a 10.00 
 

Zelený čtvrtek (1. 4.) 

Poslední večeře Páně, ustanovení mše sv., 

Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zatčení, 

mše sv. 18.30 a následná adorace do 20.30 
 

Velký pátek (2. 4.) 

Ježíš umírá na kříži za záchranu celého světa, 

den přísného postu jako výrazu vědomí vlastních hříchů, 

obřady Velkého pátku 15.00 
 

Velká (Bílá) sobota (3. 4.) 

Tělo Pána Ježíše je uloženo ve skalní hrobce, 

vchod je zavalen kamenem a hlídán římskými vojáky, 

možnost modlitby u Božího hrobu 8.30 – 18.30 

slavnostní bohoslužba Vzkříšení 20.00 
 

Neděle - slavnost Vzkříšení Páně (4. 4.)  

slavná mše sv. 8.00 a 10.00  

(žehnání pokrmů a velikonočních beránků) 
 

Velikonoční pondělí (5. 4.) 

mše sv. 8.00 

PASTORACE 16 
Pořad velikonočních bohoslužeb 


