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Odkud pocházíte a jaká byla Vaše cesta 

ke kněžství? 
Celé dětství a mládí jsem prožil v Opavě. 

V době, kdy jsem na učilišti dělal obor 

s maturitou jsem se rozhodl studovat teolo-

gii, i když jsem zatím nechtěl jít na kněze. 

Po maturitě jsem tedy odešel studovat na 

teologickou fakultu v Českých Budějovi-

cích. Tam jsem, díky ignaciánským duchov-

ním cvičením, uslyšel volání ke kněžství, 

a tak jsem po čtvrtém ročníku přešel do 

Olomouce, kde jsem nakonec dokončil stu-

dium teologie a pak jsem byl v roce 2003 

vysvěcen na kněze. 
 

Kde všude jste působil jako kněz? 

Nejprve šest let jako kaplan v Jablunkově 

a potom pět let jako farář v Moravském Be-

rouně. Teď  - od roku 2014 - působím jako 

farář v Pustkovci. 
 

Prosím,  představte  nám  Vaši  farnost 

v Ostravě-Pustkovci. 

Naše  farnost  patří  k  živějším farnostem. 

V neděli  k  nám chodí  asi  250  věřících 

v Pustkovci a asi 150 v Krásném Poli, které 

také patří k naší farnosti. Oporou farnosti 

jsou mladé rodiny s malými dětmi. Pro ně 

pořádáme různé akce: výlety, táboráky, tá-

bory... Do naší farnosti přicházejí ale také 

lidé všech generací. Tuto sobotu (5. 6.) jsme 

měli po několika letech biřmování. 
 

Co je pro Vás jako kněze v  prožívání 

kněžství nejdůležitější? 
Prožívání mše, výklad Písma, umožňování 

smíření s Bohem a katecheze nejen dětí. 
 

Jaký je Váš oblíbený světec a proč? 
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše a Svaté tváře. 

Je to velmi moderní svatá, která má co říci 

S P. Vladimírem Zifferem, faráře farnosti Ostrava-Pustkovec.  

Otče Vladimíre, byl jste naším panem farářem P. Janem pozván na svinovskou pouť 

jako slavnostní celebrant a kazatel. Dovolte nám několik otázek pro náš farní časopis:  

i nám dnes. I když se to na první pohled ne-

zdá, neměla lehký život. Přesto ho dokázala 

díky Bohu zvládnout tak, že se stala vzorem 

a pomocí nejen pro své spolusestry karmelit-

ky, ale i pro nás. Za její největší životní kri-

ze mohly psychické problémy. I tím je nám 

vlastně velmi blízká. My, kteří žijeme v Ev-

ropě totiž bojujeme především s psychický-

mi problémy, ne s tím, jak přežít, což je pro-

blém lidí v Africe, Jižní Americe, či Asii. 

 

 

Jak se těšíte na naši pouť ve Svinově?  
Moc. 
 

Chtěl byste něco vzkázat našim čtenářům? 
Hledejte pomoc v Bibli a své víře. Pokud se 

do nich vnoříme opravdu hluboko a upřím-

ně, najdeme tam pomoc do každého problé-

mu a odpovědi na každé volání naší duše – 

je ale třeba pořádně hledat. 

Děkujeme za rozhovor ■ 
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Malá rekapitulace 

Jedna noc a stovky otevřených kostelů – akce, která se konala 28. května po celé repub-

lice v rámci Noci kostelů, s mottem Žalmu 104,20: „Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se 

hemží zvěří.“ 

Mohlo by se zdát, že v době pokovidového rozvolňování nebude program v jednotlivých 

kostelích „bohatý“ na zážitky tak, jako v minulých letech (vyjma loňského roku). Opak byl 

ale pravdou. Poutnické novinky vydané pro náš region pro tento účel informovaly, co který 

kostel nabízí pro své poutníky – návštěvníky. Ze sedmi uvedených okresů to bylo víc jak 80 

svatostánků, které nabízely vzájemná setkání. Také modlitebny a křesťanské sbory byly za-

hrnuty do této ojedinělé akce. 

Asi by nás v minulosti nenapadlo, že setkávání se „naživo“ může být vzácností a nošení 

roušek se stane samozřejmostí. 

I naše svinovská farnost, ve které se nachází kostel Krista Krále, nabídla zajímavý pro-

gram. Ten začal v 16 hodin varhanním koncertem žáků ZUŠ Svinov. Ve výkonech účinkují-

cích se projevila poctivá příprava, kterou věnovali tomuto podvečeru. Žáci ze třídy 

Mgr. Lukáše Kubenky nás jako vždy svou hrou velmi potěšili. A to nejen proto, že to byl po 

delší odmlce první koncert v našem kostele. 

Po mši svaté následovala přednáška s obrazovou prezentací o životě a díle olomouckého 

arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana (1851-1923). Slova se ujal otec Jan, duchovní správce 

svinovského kostela. S biskupem Stojanem jsme se již mohli potkávat v kázáních otce Jana 

při mších svatých ve všední den.  Tehdy nám otec Jan postupně odkrýval život, dílo a odkaz 

tohoto mimořádného člověka. Letošní rok si připomínáme 170. výročí narození arcibiskupa 

Stojana a jeho 100. výročí uvedení do funkce olomouckého arcibiskupa. 

V jedné písni se zpívá – Mír na zemi daruj nám, nezřekni se nás! 

Tato slova jsme mohli vkládat do modlitby u Panny Marie Bolestné po celý den tak, jak 

nám nabízel malý letáček programu Noci kostelů v našem kostele. Víme však, že jakékoli 

prosby a modlitby nejsou omezeny časem… 

Kostel Krista Krále byl otevřen do 21 hodin. Kdo přišel a měl zájem, mohl si jej prohléd-

nout. 

Po každé noci přichází svítání… Kéž se nám v myslích rozbřeskne, naše srdce se naplní 

klidem a přátelstvím k lidem. Vše pod Boží záštitou. 
 

Květen 2021                                                                                                                   S. P.■ 
 

Poděkování patří otci Janovi za mluvené slovo a vstřícnost k příchozím a p. Mgr. Kubenko-

vi a jeho svěřencům za krásný hudební zážitek. 
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Svinovská pouť – svinovský odpust v roce 1931 

Při jedné ze svých badatelských návštěv ve Slezském zemském muzeu v Opavě jsem na-

razil v novinách Naše Slezsko (č. 48 ze dne 24. června 1934, s. 4: Svinov) na – pro nás svi-

novské – velmi zajímavý článek o tom, co se v našem kostele Krista Krále událo přesně 

před 90 lety. Píše se v něm toto:  

Svinov. Letošní odpust svinovský sv. Jana a Pavla, patronů svinov-

ských, se koná v neděli dne 28. června. O půl 8. hod. je ranní mše sv., 

o 9. hod. mše sv. s německým zpěvem a o 10. hod. po příchodu procesí 

z Poruby bude slavná mše sv. Náš nový kostel se pomalu vybavuje. Tak 

v neděli bude posvěcena nová kazatelna. Je ze slezského mramoru, prá-

ce to státní školy pro zpracování kamene v Supíkovicích. Škola tato na 

ní pracovala 2 léta. Dlouho jsme se na ni načekali, ale za to nyní máme 

z ní dvojnásobnou radost. Je to opravdu krásná práce. Lidé jsou uspo-

kojeni a jsou tím více vděčni poslanci Rýparovi, jehož péčí kazatelna 

pořízena. Byli bychom rádi, kdyby p. profesor sám osobně tuto kazatel-

nu posvětil. Ale není mu možno, poněvadž jako starosta orelské župy 

slezské je v tuto dobu v Tísku. Kázání na tuto neděli slíbil severomorav-

ský pracovník mezi mládeží, vldp. Albín Odrážka, farář z Jakubovic 

u Zábřeha.  

Odpoledne téhož dne budou ve svinovském kostele posvěceny dvě   

nové sochy sv. Terezie od Ježíška a sv. Antonína Paduánského. Obě so-

chy byly pořízeny laskavou ochotou slečny 

B. Rýparové. Tato našla dobrodince, kteří je věnovali. 

Sochu sv. Antonína věnovala dobroditelka z Opavy a 

sv. Terezii od Ježíška dobrodinec od Krnova, který vdě-

čí sv. Terezii za uzdravení svého dítka. Socha sv. Tere-

zie je zakoupena přímo ve Francii v Lisieux. Nyní po-

řízeny pro sochy dubové oltáříčky, takže budou trvalou 

okrasou nového kostela. Svěcení soch bude odpoledne 

o půl 3. hod. Přijďte se do Svinova podívati. Bude se 

vám jistě v našem novém kostele líbiti. Je sice ještě 

chudobný, ale je náš a máme jej rádi. Pán Bůh zaplať 

všem dobrodincům, kteří dosud na vybudování tohoto kostela přispěli. Ne-

zapomeňte však, že ještě toho potřebujeme a máme hodně dluhů.  

P. Jan ■ 

Historie 
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“R“ jako “R“ 

     Žijeme v době plné nedobrovolného odříkání. Nám křesťanům by 

to mělo jít samo. Přes liturgický rok máme postní období, kdy si lec-

cos odříkáme. Ale držet takový půst několik měsíců nebo už více jak 

rok, je i pro věřící těžká zkouška. Když do toho přijdou ještě různá 

pravidla, která je třeba dodržovat, je toho vážně moc. I když máme 

před sebou příklad od toho největšího Vzoru pokory.  

Jedno z těch neslavných pravidel je nošení roušek či respirátorů. Ni-

kdo je nenosí rád, i když víme, že nám mohou zachránit život nebo alespoň ochránit zdraví. 

Naučili jsme se je ale nosit, i když se nám těžko dýchá. Staly se naší každodenní součástí.  

K našemu křesťanskému životnímu „stylu“ patří jeden nástroj, který je možná malý a ne-

nápadný jako respirátor. Dokonce začíná taky na písmeno „R“. Je také důležitý pro naši 

ochranu. Řekla bych ale, že je mnohem důležitější než respirátor. Může nám totiž pomoct 

ochránit, resp. zachránit duši nejen naši, ale mnoha dalším lidem. Hlavně, když jej používá-

me dostatečně často, nejlíp každý den. Je v něm totiž ukrytá ohromná síla, pro spásu duše 

tak potřebná.  

Ještě stále netušíte, co tak mocného máme kdykoliv „po ruce“ my, 

křesťané? Je to jedna z nejdůležitějších modliteb, která nám byla dána: 

Svatý růženec. To je ten nástroj, který je tak velkým pomocníkem pro 

spásu duší! V něm máme velkou sílu v boji proti zlu! A kdybychom ho 

nosili pořád u sebe stejně jako respirátor a nejen nosili, ale kdybychom 

jej i používali každý den, možná by byla i tato těžká doba už jen nepří-

jemnou vzpomínkou. Možná, kdybychom se modlili každý den tuto 

krásnou modlitbu, i naše starosti by se nám nesly lehčeji. Nezmizely by 

jenom tak, mávnutím kouzelného proutku, ale nenesli bychom je sami. 

V Panně Marii máme mocnou přímluvkyni, která za nás může neustále 

orodovat u svého Syna. 

Zkusme to! Začněme s sebou nosit růženec. Modleme se ho, když máme právě volnou 

chvilku - při cestování městskou dopravou, nebo když kráčíme pěšky domů či na schůzku, 

nebo si nastavme budík o něco dříve anebo při uspávání dětí … . Když umíme využít příle-

žitost, stačí už jen chtít. A to je na nás. Přeji nám všem, abychom každý den chtěli využít 

příležitost. 

              †mirkab■ 

 

 

Zamyšlení 



  

 

Dámy a pánové, 

 omluvte mne, prosím, za uvedené takřka nemožné (či jenom 

nevhodné) oslovení. Dokonce dávám v něm dámy na první místo, 

takže mnohé feministky by se mohly cítit ponížené, když je upřed-

nostňuji a dávám tak zřejmě najevo, že je nutno je ochranářsky re-

spektovat jako slabší populační skupinu. Budou pak volat me too! 

Další renonc (ne-li zločin) je v tom, že neoslovuji všechny dnes ob-

jevované rody lidského pokolení! 

 Jak se pod tímto zorným úhlem budete dívat na následující událost? 

 Podle nedávné zprávy z tisku si jeden anglický strojvůdce dovolil před odjezdem vlaku 

pozdravit své cestující těmito slovy: „Dámy a pánové, dovolte, abych Vám popřál šťastnou 

cestu.“ Záhy však se příslušná železniční společnost za toto oslovení veřejně omluvila, po-

něvadž se ozval někdo ze skupiny LGBTQI+, že do oslovení nebyli zahrnuti i ti, kteří čás-

tečně nejsou ani muži ani ženami. Ve zprávě nebylo uvedeno, zda byl dotyčný strojvůdce 

propuštěn, ale asi by se tomu nikdo moc nedivil. 

 Zdá se vám to úsměvné nebo závažné? Jak se k tomu my křesťané a křesťanky 

(křesťanky a křesťané) máme postavit? Naše odpověď může být zcela jednoduchá. Pán Bůh 

nás stvořil jako muže a ženy a basta. Ale co s těmi, kteří jsou v tomto směru fyzicky nebo 

jen psychicky „trochu“ jinak? Mají být před zákonem a společensky omezováni a opomíje-

ni? I zcela svobodný člověk má však své limity a v rámci společného pobytu s druhými lid-

mi se musí ohlížet na práva a potřeby druhých. Ke svobodě patří totiž 

i udržování kázně, což platí pro každého, ať je členem jakéhokoliv 

„rodu“! Nelze proto souhlasit s mnohými nepřirozenými praktikami a 

požadavky toho či onoho příslušníka lidského pokolení, ale je nejvýš 

důležité a žádoucí vidět v každém z nás integrální osobnost, kterou ke 

svému obrazu stvořil Bůh a která si zasluhuje naši úctu a uznání dů-

stojnosti. Nezapomeňme také, že kromě kategorie LGBTQI+ je nutno 

uznávat především rodovou skupinu H jako HOMO, tj. ČLOVĚK, po-

něvadž tam patříme (nebo máme patřit) my všichni! Staneme se tak 

blízkými příbuznými bez rodových problémů jako bratři a sestry (či 

sestry a bratři), neboť jsme přece dětmi jednoho Otce. A zůstaneme 

tak lidmi a ubude nám mnoho těžkostí. Připomeňme si ještě Ježíšova 

slova, jak jsme to slyšeli nedávno (první neděli v červnu) z třetí kapi-

toly evangelia svatého Marka: „Každý, kdo plní vůli Boží, je můj bratr 

i sestra...“ 

Vnímáte to také tak,  sestry a bratři?         P. N.■ 
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RODINĚ 8

Když nevíš, tak se zeptej 

Milá svinovská farní rodino, 

nedávno jsme oslavili Den dětí, rozhodli jsme se proto i v naší duchovní rubrice dát tentokrát 

prostor právě dětem. Sesbírali jsme jejich všetečné otázky a položili jsme je k nohám 

našemu moudrému otci Larischovi. Níže si můžete přečíst, jak se s nimi vypořádal...  

 

1. Proč Pán Bůh stvořil smrt?  

Pán Bůh smrt nestvořil. Bible mluví v příběhu o Adamovi a Evě o 

tom, že smrt je následek hříchu. Musíme sice všichni umřít, ale 

věříme, že nás Pán Ježíš vezme k sobě do nebe.  
 

2. Jak to bude vypadat v nebi? Bojím se, jestli tam nebude trochu 

nuda. 

Nevíme, jak to bude vypadat v nebi, ale věříme, že tam budeme 

všichni spolu a šťastni.  
 

3. Proč se Pán Ježíš nazývá beránek?  

Pro posluchače Pána Ježiše byl odkaz na beránka velmi jasným a 

srozumitelným příkladem. Beránek vedený jako obětní zvíře na 

porážku bez odporu přijímal svůj úděl. A podobně Pán Ježíš s křížem 

na ramenou vedený na Golgotu pokorně z lásky k nám dává svůj 

život.   
 

4. Jaké to je být pánem farářem?  

Je to moc pěkné a zároveň také velmi zodpovědné. Modlím se za to, 

abych byl dobrým panem farářem. 
 

5. Co cítíte při obětování? Cítíte nějakou nebeskou sílu?  

Sloužit mši svatou je pro mne vždy velká událost. Vím, že v této chvíli 

si mne používá Pán Bůh, aby dal lidem zakusit svou blízkost. Nejvíce 

si to uvědomuji při čtení evangelia a při proměňování.  
 

6. Jaké je Vaše oblíbené jídlo? 

Na prvním místě vždy děkuji Pánu Bohu, že mám, co jíst. To je veliký 

Boží dar. Pak děkuji Pánu Bohu za všechny, kteří pro mne jídlo při-

pravují. Jídlo se samo neudělá a ani samo na stůl nepřipraví a ani 

nádobí po jídle se samo neumyje a neuklidí. Jídlo je Boží dar.   
 

7. Máte nějaký životní sen? 

Můj životní sen je spojen s osobou Pána Ježíše. On chtěl, aby lidé po-

znali Pána Boha a měli se navzájem rádi. A dokonce obětoval za nás 

svůj život, když zemřel na kříži.  

 

Pokračování příště 

Život ve víře  
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Proč Bůh stvořil děti (a následně vnoučata) 

 Kdykoliv máte pocit, že jsou děti nezvladatelné, můžete najít útěchu v tom, že dokon-

ce ani všemohoucnost našeho Pána nedosahovala k Jeho vlastním dětem. Poté, co utvořil 

nebesa a zemi, stvořil Bůh Adama a Evu. Mezi prvními věcmi, o kterých mluvil, jim také 

řekl: „Nesmíte!“ 

„Nesmíme co?“ zeptal se Adam. 

„Nesmíte jíst zakázané ovoce!“ odvětil Bůh. 

„Zakázané ovoce? My tu máme zakázané ovoce? Hele, Evo, my tu máme zakázané ovoce!“ 

„Kecáš!“ 

„Ne, vážně!“ 

„NESMÍTE jíst zakázané ovoce!“ zopakoval Bůh. 

„Proč?“ 

„Protože jsem váš Otec a zakázal jsem vám to!“ odpověděl Bůh a sám si říkal, proč  

 neskončil s tvořením světa hned poté, co udělal slony. 

Pár minut nato Bůh viděl, jak jeho děti svačí jablko a rozhněval se. 

„Neřekl jsem vám snad, že nemáte jíst zakázané ovoce?“ zeptal se. 

„Ehm. Jooo,“ odpověděl Adam. 

„A tak proč jste neposlechli?“ zeptal se Otec. 

„Já nevím,“ řekla Eva. 

„Ona začala!“ ozval se Adam. 

„Neee!“   „Ale jo, začalas!“   „Neee!“ 

    A jelikož v tu chvíli došla Otci trpělivost, potrestal je tím, že budou mít vlastní děti. Tím 

momentem se stalo něco, co se dodnes nezměnilo. Ale přece jen je v tomto příběhu útěcha! 

Snažíte-li se trvale a láskyplně předávat svým dětem moudrost a oni ji odmítají, nebuďte 

k sobě tak přísní. Pokud i Bůh měl problém s výchovou dětí, kdo řekl, že vy byste to měli 

mít snadné?    

      CM kalendář 2012 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

O dětech 
Dobří rodiče dávají svým dětem kořeny a křídla. 

Kořeny proto, aby věděly, kde jsou doma, a křídla proto, aby mohly odletět a vyzkoušet si 

to, co se naučily.                                                                                            Bobby Youngsová 
 

Nepřináším Ti dlouhé modlitby, Bože. Mluvím tiše, ale tuto prosbu volám s vůlí neustoupit. 

Vždyť ne už pro sebe – žádám: Děj dětem dobrý osud, dej jejich úsilí pomoc, jejich práci 

požehnání. Veď je cestou nikoli nejsnadnější, ale nejkrásnější.                      Janusz Korczak 
 

Při dětech člověk potřebuje sklenku moudrosti, soudek obezřetnosti a moře trpělivosti. 

                                                                                                František Saleský 

 

Pravda o dětech z pohledu dospělých ☺ 

Všichni víme, jak vychovávat cizí děti.            Jiří Žáček 

Žádné dítě není tak roztomilé, aby matka nebyla šťastná, když konečně usne.   R. W. Emerson 

Dá to práci odnaučit naše děti našim zlozvykům.          Jiří Žáček 
 

Maminky jsou jako lepidlo. I když je nevidíme, stále drží rodinu pohromadě.          Susan Gale 

 

Ze života ☺ 

Syn se ptá svého tatínka: „Tatínku, proč jsou bonbóny zabalené do šustivých papírků?“ 

„Abychom slyšeli, jak maminka hubne.“ ☺         /zdroj-internet/ 
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Pyramida 

Spojka 

Popěvek 

Orientální křestní jméno 

Řezací nástroj 

Kámen latinsky 

Geometrický útvar 

Zatmění 

 

Řešení pyramidy: viz. poslední strana          Leo Žídek ■ 

Zábava 



  

 

Pastorační plán na měsíce (²/2 června – červenec – srpen – ½ září) 
Vždy je nutno dodržovat protiepidemiologická opatření dle platných nařízení vlády ČR. 
 

Červen: 

Svinovská pouť – slavnost Posvěcení kostela Krista Krále 

Sobota 19. června,  program před kostelem od 14.00 (dle epidemiologické situace) 

Neděle 20. června,  slavnost Posvěcení kostela Krista Krále ve Svinově,  

    mše sv. v 8.00 a v 10.00, hlavní celebrant P. Vladimír Ziffer, farář ve farnosti sv. Cyrila 

    a Metoděje v Ostravě-Pustkovci 

Čtvrtek 24. června   slavnost Narození Jana Křtitele  

    mše sv. v 17.30 

Úterý 29. června     slavnost sv. Petra a Pavla 

    mše sv. v 17.30 

 

Červenec – srpen: 

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

Pondělí 5. července - slavnost sv. Cyrila a Metoděje,  mše sv. v 17.30 

Neděle 15. srpna   -    pouť k Panně Marii do Hrabyně 

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

 

Poutní slavnosti v okolních farnostech v době prázdnin: 

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

mše sv. 7.30 a 9.00 

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

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

Neděle 25. července  -  pouť v Polance n/Odrou (svátek sv. Jáchyma a Anny) 

mše sv. v 8.30 a svátostné požehnání v 14.00 

Neděle 15. srpna  -  pouť k Panně Marii na Hrabyň 

mše sv. v 6.00; 7.30; 9.00; 10.30; 18.00 a svátostné požehnání v 14.00 

Neděle 22. srpna  -  pouť v Ostravě-Nové Vsi (svátek sv. Bartoloměje) 

mše sv. ve 14.00 (čas je potřeba ověřit) 

 

 

Koncerty duchovní hudby 

Svatováclavský hudební festival ve dnech 3.—28. září 2021 Podrobněji viz příloha 

Neděle 26. září 16.00: Zelenka Jan Dismas: Mše  ke svaté Cecílii. Provede Ensemble Inégal 
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Kostelní sbírky 

Svátost křtu – svátost manželství – pohřby (²/2 března – ½ června 2021) 

 

Křty: 

Sofie Červeňáková   k.   4. 4. 

Adéla Josefína Mikšíková  k. 18. 4. 

Lucie Bulavová   k.   6. 6. 

Štěpán Ponížil    k.   6. 6. 

Alex Stuchlík    k. 13. 6. 

 

Svatby:  

Petr Lička a Jana, r. Foltová     17. 4. 

 

Pohřby: 

Dagmar Vybíralová, r. Bendová  † 25. 3. 

Emílie Kahajová, r. Klevetová  †   1. 4. 

Eva Aujeská, r. Vaňková    † 24. 3. 

Anna Gavendová, r. Ustrnulová †   3. 4. 

Jan Florián     † 17. 4. 

Anna Danielová, r. Paseková  † 18. 4. 

Jan Baláž       † 18. 4. 

Vilém Danč     †   2. 5. 

Jarmila Vojtková, r. Siegelová   † 13. 5. 

Dušan Solčáni     † 15. 5. 

Božena Teglašová, r. Bandyová † 25. 5. 

Antonín Bandy     †   7. 6. 
 

 

 

 

 

 

 

Plán finančních sbírek (červen - září) : 

Neděle 20. června a 12. září - sbírka na opravy (na splácení dluhu). 

Neděle 19. září - sbírka na církevní školy. 

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

 
 

Řešení pyramidy:  A, LA, ALI, PILA, LAPIS, ELIPSA, EKLIPSA 

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 

PASTORACE 12 
Svátosti a svátostiny 


