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Můžete našim čtenářům sebe nebo Vaši 

firmu krátce představit? 

Zabýváme se výhradně opravami, restauro-

váním a ušlechtilým opracováním kamene 

a terasa.* Působíme v našem regionu, 

v rámci celé České republiky i v zahraničí. 

 

Jak jste se k této Vaši práci dostal? 

Profese si mně našla sama. Přispěla životní 

náhoda a určitá vrozená dispozice, poté vý-

voj doznal přirozený spád. Jelikož firma 

vznikla vnuknutím doslova na zelené louce, 

první krušné roky působení se nesly 

v duchu budování veškerého materiálního 

zázemí a strojního vybavení. Dnes, téměř 

s dvacetiletou zkušeností pomáháme navra-

cet dílu původní vzhled a zašlou krásu.  

 

Jak jste se dostal k práci v našem kostele?  

Zákazníci se na mne obracejí prostřednic-

tvím internetu anebo na základě doporučení. 

To byl zřejmě také tento případ. Poté násle-

duje posouzení aktuálního stavu a vyhodno-

cení, zda daný problém dokážeme napravit, 

zda spadá do naší působnosti. Nesnažím se 

dělat vše. Jsme zaměřeni na určitou speci-

fickou oblast oprav.  

 

Jak nahlížíte z hlediska odborníka na ka-

menické práce na kříži u kostela?  

K tomuto úkolu je nutno přistupovat s citem 

a opatrností. Všechny tyto památky prošly 

kusem historie. Na přírodním materiálu, ze 

kterého jsou vyrobeny, je znát působení zu-

bu času a povětrnostních vlivů - vykazuje 

mnoho přirozených šrámů a je mnohem 

choulostivější než dřív. Aby se kámen vylé-

čil a odkaz díla - kříže zde promlouval 

k dalším generacím, dáváme si při obnově 

zvláště záležet.  

s Mgr. Radimem Prokopem, Ph.D.,  

zakladatelem firmy StoneGlobal z Ostravy-Třebovic, který vzal na svá bedra úkol   

renovace kamenného kříže a kazatelny našeho kostela.   

Co všechno obnáší renovace tohoto kříže? 

Kříž bylo třeba očistit od vosku a atmosfé-

rických nečistot, vyinjektovat praskliny       

a zajistit jejich stabilitu, vytmelit chybějící 

části a nahradit původní nezdařilé opravy. 

Následně se provádí patinace pro sjednocení 

barevnosti. Zbývá přezlatit části písma a na 

závěr se kříž kompletně ošetří proti vlhkos-

ti. Hydrofobní ochrana zasákne do pórů, za-

chová přirozený vzhled materiálu a také je-

ho paropropustnost…kámen je stále živý, 

kámen musí dýchat! 

 

Renovujete také kazatelnu našeho kostela. 

Jak nahlížíte na práci Vašich předchůdců? 

Jednoznačně chovám nesmírný obdiv 

a úctu. Z toho také plyne velký respekt při 

každé opravě, kterou provádíme. Ten jakoby 

poháněl a motivoval k co nejlepšímu prove-

dení, které práci starých mistrů opět po-

zvedne. Zasáhnout do díla starého desítky či 

stovky let je velká odpovědnost. 

 

V čem se liší renovace kazatelny od reno-

vace kříže?  

Oba objekty jsou poměrně specifické. Už 

jen v umístění objektu (interiér-exteriér) 

a povrchové úpravě kamene. 

Z rozdílů vyplývá, že na kříž i na kazatel-

nu je třeba použít odlišné materiály a po-

stupy. Zatímco se u kříže řeší finální 

vzhled patinací, kazatelna představuje po-

měrně větší oříšek. Jednak samotná opra-

va musí mít věrný přirozený vzhled, který 

splyne s kresbou mramoru, a za druhé se 

musí opravit narušený lesk. Sebemenší zá-

sah do hluboce leštěného kamene je znát, 

na zrcadle okamžitě vidíte všechny vady. 

Rozbrousit mramor v takovém rozsahu     

a uvést ho zpět do stavu, kdy nebudou 
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opravy příliš patrné, nebudou budit po-

zornost, to je náš stěžejní úkol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bylo pro Vás v ohledu práce na kazatel-

ně nějaké překvapení? 

Překvapením je pro mě každá práce. Opra-

vujeme přírodní materiály, které jsou svým 

charakterem, strukturou, vzhledem a vlast-

nostmi jedinečné. Pokaždé je zapotřebí na-

vrhnout a ověřit optimální způsob a postup 

úpravy k dosažení požadovaného výsledku. 

 

Je pro Vás obnova kříže u našeho koste-

la (popř. kazatelny v kostele) spojena 

s nějakým poselstvím vůči veřejnosti?  

Vědomí, že opravujeme následky bojů  

druhé světové války na tomto svatém mís-

tě, ve mně evokuje silné citové zaujetí. Pro-

střednictvím oprav si připomínám hrůzy     

a oběti, které naši předkové podstoupili      

a zároveň schopnost, sílu a odhodlání lidské 

rasy všechny životní pohromy překonat, 

znovu vstát, napravit škody a budovat no-

vou lepší společnost v míru a lásce. 

 

Děkujeme za rozhovor ■ 

 

*Terrazzo, teraco či teraso je v podstatě 

směs imitující kámen, tvořená z pojiva 

(cementu), ušlechtilých kamenných drtí 

(mramor, křemen, žula) a barviv, která se 

lije přímo na místě pokládky. Následně se 

povrch brousí pro vytvoření lesklých ploch 

a upravuje tak, aby vynikla struktura pou-

žité kamenné drtě a barevnost materiálu. 

Teraco má dlouhou historii, s podlahami   

z teraca se setkáváme i u staveb starých 

několik tisíc let. To, že se dochovaly až do 

dnešní doby, svědčí o odolnosti a trvanli-

vosti tohoto materiálu. Velmi hojně se te-

raco využívalo při stavebních pracích ještě 

v první třetině dvacátého století, kde na-

cházelo uplatnění hlavně jako podlahová 

krytina v halách, chodbách, vstupních pro-

storách či podestách veřejných i soukro-

mých budov, tvořily se z něj schodiště, 

omítky, ale také náhrobní kameny. Většina 

lidí ho bude znát z doby školní docházky, 

protože z něj byly tvořeny podlahy na 

školních chodbách. 
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Milý Svinovníčku! 

Ráda bych se s Tebou podělila o překrásný zážitek, který jsem mohla zažít se svými blíz-

kými ve svinovském kostele Krista Krále 21. srpna 2021. 

Tohle datum máme všichni v našich srdcích a mysli spojené se smutným zážitkem z roku 

1968! Myslím, že spousta lidí, kteří měli možnost být s námi v kostele v tento den roku 

2021, budou tohle datum spojovat s jiným zážitkem ☺ 

Poděkování 



  

 

Tento den, ve 12 hodin se vdávala naše prvorozená dcera Adéla! Ta,  která byla zde po-

křtěna, přijala své první svaté přijímání, biřmování, tak i zde se rozhodla začít svou novou 

životní cestu a přijala svátost manželství se svým vyvoleným,  Jirkou, dnes již manželem. 

Tento den byl pro nás všechny výjimečně krásný, a to hlavně díky všem přátelům, kteří se 

podíleli na jeho přípravě a také tím, že přišli tento den s námi prožít! 

Chci touto cestou poděkovat otci Janovi za cenné rady a individuální přístup, Lukáši  Gel-

narovi za nádherný obřad v kostele, který byl pro všechny nádherným duchovním,  ale i kul-

turním zážitkem, o kterém se povídalo celý večer (“high level “)☺ 

Poděkování patří i všem “děvčatům” ze salónu Karin , které se postaraly o  překrásné šaty 

nevěsty! 

A také bych moc moc chtěla poděkovat jedné milé drobné pa-

ní, kterou jsem před svatbou neznala a která mi moc pomohla!    

I přes své starosti a časovou tíseň připravila nádhernou květino-

vou výzdobu kostela a tím umocnila náš zážitek, který jsme ten-

to den v kostele prožívali!! Moc Vám děkuji, paní Malinková!! 

Teď už vím, kdo se skrývá za květinovou krásou našeho  

kostela.☺ 

Byl to krásný den a ještě jednou děkuji všem jmenovaným      

a i těm, které jsem nezmínila, nebot jejich seznam je dlouhý         

a Svinovníček tenký… 

Pyšná maminka a teď už i tchýně ■ 

 

18. ročník Svatováclavského hudebního festivalu (SHF 2021) 

V neděli 26. září se v našem kostele – kostele Krista Krále - konal v 16 hodin koncert hu-

debního tělesa Ensemble Inégal, a to pod taktovkou dirigenta pana Adama Viktory a kon-

certního mistra pana Jana Hádka.  Dirigent Ensemble Inégal  p. Viktora a „znovuobjevitel“ 

skladeb geniálního českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky,  přijel tentokrát  

představit  v rámci SHF Mši ke svaté Cecílii (Kyrie, Gloria,Credo, Sanctus, Agnus Dei). 

V minulém ročníku SHF jsme mohli vyposlechnout žalmy J. D. Zelenky v podání tohoto 

souboru s panem dirigentem. 

Ensemble Inégal je věhlasné hudební těleso, které svými výkony nabízí posluchačům ne-

zapomenutelné prožitky v poslechu hudby v jejich provedení. Výkony sólistů i sboristů byly 

onoho pozdního odpoledne jako pokaždé excelentní, což potvrdil v závěru koncertu dlouho-

trvající potlesk. 

Hlavní představitelka, k jejíž poctě skladatel Zelenka mši složil - svatá Cecílie - neměla 

na růžích ustláno. Lukáš M. Vytlačil, autor slov ke sv. Cecílii, v letáčku programu píše: Sva-

tá Cecílie pocházela z prostřední římské aristokracie a spolu s dalšími příbuznými byla za-

vražděna asi kolem roku 170 n. l. při pronásledování křesťanů za vlády římského císaře 

Marka Aurelia…od doby středověku byla zpodobňována s hudebními nástroji či zpívajícími 

anděly, často sama hrající na varhany, jako patronka chrámové hudby. Na den jejího svátku 

se také konaly mše s figurální hudbou, které byly zejména v době baroka velmi slavnostní. 

Nechyběl zde však ani rozměr sociální, neboť tyto oslavy byly nezřídka spojeny 

s charitativními sbírkami určenými na podporu sirotků po zesnulých hudebnících. ..Missa 
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Sanctae Caecilia je Zelenkovým prvním vstupem do drážďanského hudebního života v roli 

skladatele. K jejímu premiérovému uvedení došlo 22. listopadu 1711 v Drážďanech… 

 

MODLITBA hudebníků ke svaté Cecílii: 

Svatá Cecílie, ty, která jsi nacházela zalíbení v kráse svého jediného Ženicha, moc tě pro-

sím, aby hudba, kterou mne můj Pán obdaroval, působila radost jemu, mně i druhým. Ať 

roste ryzostí, jakostí i pokorou a nechť spojuje lidská srdce: pláče s plačícími a raduje se 

s radujícími. Ať na tvou přímluvu vytváříme všichni hudebníci Boží rodinu jediného tónu, 

který oslavuje našeho Pána, jenž touží v lidském srdci žít a vládnout na věky věků. 
 

Září 2021                                                                                                                           S. P.■ 
 

 

 

 

Co naplat, všichni stárneme… 

…tak jsme si jednou posteskli před kostelem, v malé skupince farníků po ranní mši svaté. 

Na internetu se dočteme, že stárnutí je proces, který se projevuje chátráním tělesné 

schránky a snižováním efektivity a účinnosti fungování organismu. Stárnutí je nedílnou sou-

částí života. 

Každý stárne jinak, i ten, kdo stárne „pomaleji“, vždy ho věk doběhne, i kdyby běžel ma-

raton. Už jen proto, že tzv. biologické stárnutí „napadá“ člověka fyzicky – kostra vysychá, 

ubývá tělesné hmoty a zevní smysly, jako např. zrak, sluch, hmat se zhoršují.  Téměř pro 

každého člověka je nepříjemné, když vidí, že s přibývajícím věkem není tělesná schránka 

svěží. Pohled do zrcadla možná řeší více ženy, ale dnešní doba ukazuje, že tu „hrůzu“ 

v očích z prvních vrásek vidíme i u mladších ročníků obou pohlaví.  Na druhou stranu, tzv. 

psychické stárnutí -  moudré stáří - zvyšuje trpělivost, rozvahu, soudnost a zdrženlivost 

v úsudku.  

Karel Čapek řekl: „Být mladý umí každé tele. Ale umět stárnout, to je kumšt!“ Jeho slova 

pochopíme právě v pozdějším věku, ale nemusí to být pravidlem. Víme, že každý člověk 

stárne jinak, ale společným jmenovatelem pro nás všechny je to, že jsme Božím originálem. 

Potěšující okolností je, že ženy i muži si v současné době zachovávají o dobrých dvacet 

let déle svou tělesnou a duševní svěžest (statistiky uvádí, že se ženy dožívají zhruba 82 let, 

muži 76 let). Nestárneme tak rychle jako v minulém století, kdy se lidé, na jeho počátku, do-

žívali přibližně 50 let. Lidský věk se prodlužuje - zvyšuje se počet starších lidí a populace 

na celém světě stárne. Podle prognóz OSN má být v roce 2050 na naší planetě o 2mld. lidí 

více, v současnosti je to asi 7,7 mld. (ze zdroje irozhlas).  Pryč je doba, kdy stárnutí bylo ne-

obvyklé, kdy staří lidé byli vzácní a požívali úcty. Trend dnešní doby je opačný – na 

„každém rohu“ vidíme kult mládí, stáří ignorujeme a mnohdy nejsme ani sami na stáří při-

praveni. I toto neplatí u všech. 

Příkladem lidské dlouhověkosti byla paní Jeanne Calment, která žila ve Francii v letech 

1875-1997 a zemřela ve 122 letech. Její rady, chceme-li se dožít takového věku, jsou - ne-

kouřit, jíst střídmě, mít smysl pro humor a zemřít s úsměvem.☺ 

Lidstvo odedávna hledalo elixír života. Vedle rad paní Calment, můžeme ten pomyslný 

elixír života najít v 30. kapitole knihy Sirachovcovy, zní: „Neoddávej se zármutku a netýrej 

Zamyšlení 
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se starostmi. Radost srdce je život člověka, veselí prodlužuje věk. Dopřávej si a potěš tak své 

srdce, daleko od sebe zapuď zármutek. Vždyť zármutek mnohé zahubil a žádný užitek z něho 

není. Závist a hněv ubírají dny a starost přivádí předčasné stáří. (Sir 30, 22-26)  

Snášejme tedy trpělivě různé obtíže, které s sebou přináší nejen šesté a další životní dese-

tiletí. Neberme si do hlavy více starostí a obav, než je nutné a mysleme více na druhé než na 

sebe, ale tak, abychom ani sami sebe nezanedbávali. 

Kéž začínáme nový den se slovy díků k Pánu Bohu: „Díky za každé nové ráno… „n e b o ť  

Hospodin stvořil člověka ze země a do ní ho zase navrací. Vyměřil lidem omezenou délku 

života a dal jim moc nade vším, co je na zemi. Podle své vůle je vybavil silou, učinil je tako-

vé, aby byli jeho vlastním obrazem. (Sir 17, 1-3) 
 

Září 2021                                                                                                                           S. P.■ 

 

EUCHARISTIE z řeckého DÍKUVZDÁNÍ aneb VEČEŘE PÁNĚ 

Eucharistie je součást křesťanského náboženství. Připomíná se při ní, jak zdůraznil II. va-

tikánský koncil, poslední večeře Páně, kterou spolu se mší svatou slaví společně Kristus 

a Boží lid. Lidé vzdávají úctu Bohu, skrze Krista, našeho Pána.  

Mše svatá má dvě hlavní části:  

  a) liturgie slova – čtení a výklad Písma 

      b) liturgie eucharistická – přijímání Těla i Krve Kristovy. 
 

DISPOZICE 

Při mši je vnitřní dispozice podmínkou milosti. Dispozice je nám známá 

například v pojmu disponován ke zpěvu, ke hře apod. K tomu je nutné se 

připravovat. I ke mši je nutné být disponován. Na prvním místě je vnitřní 

úmysl přijmout tu MILOST, která se u stolu Páně nabízí. 
 

PŘÍPRAVA K SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ 

Eucharistie působí svátostnou mocí. Slaví se svatým přijímáním tzv. svátostí. Svátosti ale 

nejsou magické síly. Jsou jako lék, který přijímáme pro své duchovní dispozice. Sv. Augus-

tin říká: „Nestačí připravit ústa, ale především srdce.“  

Příprava nutná je  
1. Posvěcující milost a správný úmysl – Tridentský sněm ustanovil: Ten, kdo si je vědom 

těžkého hříchu, by měl jít nejdříve ke zpovědi a nepřibližovat se ke sv. přijímání. 

V ostatních případech je však nesprávné nechodit ke stolu Páně při mši svaté jen proto, že 

jsme se předtím nemohli vyzpovídat. Někdy chce člověk raději rozhřešení, jako nějaký ma-

gický lék. Ve zvyku pokaždé se vyzpovídat, se může skrývat i pohodlnost člověka, zvyk ne-

bo jen úzkostlivost. Je třeba se zamyslet nad vážností a nutností zpovědi.  Pokud by však ně-

kdo kvůli zpovědi ztrácel vnitřní klid, nechť se raději vyzpovídá. Zpověď a eucharistie patří 

k sobě, ale tento vztah se nesmí stát mechanickým. 

2. Eucharistický půst – velmi starý zvyk. Dnes stačí 1 hodina před přijímáním. Toto se 

neruší pitím vody ani užitím léků.  

Příprava vzdálená je pravý křesťanský život takový, abychom mohli přijímat kdykoli. 

Příprava blízká je bezprostředně před přijímáním. Jsou to 3 úkony – víra, pokora            



  

 

a láska. Katechismus vybízí, aby se každý před přijímáním sám sebe zeptal, zda žije v míru 

a lásce s ostatními. (Mt 5,23-24). Neboť eucharistie je svátost lásky. 
 

SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 

Býval zvyk vkládat hostii do úst přijímajícího. Zavádí se znovu přijímání pod obojí, to je 

omočení hostie v kalichu. Další zvyk byl brát hostii do ruky. Ve 4. st. vybízel věřící sv. Jan 

Zlatoústý, aby položili levou ruku pod pravou a do její dlaně vložil kněz hostii. Zvyky jsou 

tedy různé, ale všechny mají vyjadřovat víru v přítomnost Krista ve svátosti. Sv. František 

Saleský upozorňuje, abychom se vyhnuli přehnaným pózám a vzdechům. Spořádaný ze-

vnějšek má být obrazem vnitřní spořádanosti. I dnes v době různých nemocí bychom se měli 

zamyslet nad způsobem přijímání svátosti. Nejen pro ochranu svou, ale hlavně svého bližní-

ho. Proto kdo přijímá hostii do úst, měl by přicházet ke stolu Páně po těch, kdo přijímají na 

ruku. Vyjadřují tím i úctu ke svému bližnímu. 

Čerpáno ŠPIDLÍK, Tomáš. Prameny světla. 

Pokračování příště. 

J. F. V.■ 

 

Nechybí něco v naší domácí knihovničce? 

Nedávno jsem si těsně před spaním pustila rádio a z nočního Mikrofóra na mne zazněla 

informace, že dělníci na počátku i v průběhu minulého století ze 70 procent nikdy nečetli 

Bibli, ba ani se s ní nesetkali. Mluvil historik, který zrovna chystá knihu o náboženství a ví-

ře v prostředí dělnictva průmyslového věku.  

Připomněla jsem si své dětství, dělnická rodina, ano, do kostela jsme chodili z rodinné 

tradice, ale Bible? Ta u nás nebyla, chyběly i mnohé další důležité knihy. Musela jsem se sa-

ma a prostřednictvím škol či pro mne významných lidí dopátrat zdrojů vědění i víry. (Starý 

a Nový zákon chyběl i v mnoha knihovnách zámožnějších katolíků, protože dlouho panova-

la obava, že čtenáři bez hlubšího vzdělání si mohou jeho poselství vykládat natolik po svém, 

že mu porozumí mylně; vedla k tomu zkušenost s množstvím protestantských sekt.) Dělnic-

ké rodiny neměly ke knihám přístup jednak z nouze, ale také z nedostatku vzdělanostních 

podnětů a zřejmě i osobitých názorových profilů. Může nám toho být líto, ale chudoba mno-

hé od pramenů vzdělanosti a kultury odstřihla. Nepříznivé dopady na společnost, na kvalitu 

duchovního života dalších už movitějších generací se nedají překonat lehce. 

A co dnes, hmotnou nouzi většinou nemáme, usilujeme o šťastný život dětí, vnuků, ano, 

to je zodpovědné, ale je třeba myslet v souvislostech. Určitě nestačí jen fyzická zdatnost, 

spolu s vyspělostí digitálně komunikační vypadá jako dobrá základna pro život, ale ten se 

může zašmodrchat. Kde potom hledat a nalézat sílu k překonání překážek, k selhání své 

vlastní psychiky, k řešení?  Je třeba mít to na paměti a usilovat nejen o materiálně bohatý 

život nového pokolení, ale o šíři duchovních podnětů a zdrojů, které mu pro budoucnost na-

bídneme. Zkušené hlavy říkají: co se k člověku na počátku jeho vývoje dostane, to na něm 

zanechá nesmazatelnou stopu. A pokud jsou impulzy kvalitní, lépe se pak v pozdějším věku 

osobnost pozitivně tvaruje, přijímá rozšíření vědomostí, jejich prohloubení, lépe se mohou 

vstřebat nové zdroje a informace. Byla by škoda, aby další generace vyrůstala stranou zřídel 

myšlení, k nimž by v dospívání a dospělosti mohla přidat to své: myšlenky, srovnání, výběr, 

rozhodnutí. Důležité je vědět.  
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Tak a teď se podívejme do svých domácích knihovniček. Je v každé ta kniha knih, kde lze 

najít nejen staro- a novozákonní historii, život a učení Krista, ale stále inspirující podklady 

k víře a moudrosti, z níž čerpaly a čerpají myslící a tvořiví lidé všech generací – Bible? 

P. S. Nejlépe Jeruzalémská bible v dokonalém moderním překladu…  

              Lydie Romanská■ 

 

 

O přátelství 

 už bylo napsáno spoustu knih a vysloveno nesčíslně mnoho myšlenek nebo vytvořena 

řada uměleckých děl, takže ani není v našich silách všechno vyhledat a uvést. Věnujme přá-

telství přesto znovu trochu pozornosti, vždyť nás tento vztah mezi lidmi zajímá již od 

nejmladších let. Jen ve zkratce si připomeňme pár autorů z průběhu let, kteří se o přátelství 

(zajisté moudře) vyslovili. 

 Eurípidés (5. století př. Kr.): „Věrný přítel má větší cenu než deset tisíc příbuzných.“ 

 Epikúros (na přelomu 4. a 3. století př. Kr.): „Nepomáhá nám tolik pomoc našich přá-

tel jako jistota, že by nám pomohli.“ 

 Marcus Tullius Cicero (1. století př. Kr.): „Ctnost sama plodí přátelství a není přátel-

ství bez ctnosti.“ 

 Neznámý autor: „Amore, more, ore, re pariuntur amicitiae. (Přátelství se rodí láskou, 

zvykem, vzhledem a skutky.)“ 

 Dalajláma: „Nedopusťte, aby malá hádka zničila velké přátelství.“ 

 A nezapomeňme na Sirachovce ze Starého zákona: „Věrný přítel je k nezaplacení,    

ničím nelze vyvážit jeho cenu.“ 

 Z malého zlomku uvedených citátů vidíme, že je z čeho se něco o přátelství dozvědět, 

čerpat a žít. Možná, že si někdo z nás ještě vzpomene na knížku dominikána Reginalda Da-

cíka O přátelství vydanou v roce 1946. Mohlo by nás v ní mnoho zaujmout. Zvláště mladý 

člověk touží po přátelství a vyhledává vše, co ho k němu může přivést. Přemýšlí, co to je 

přátelství a také jaký je vztah mezi přátelstvím a láskou? Spojitost je tu určitě nesmírná. Bez 

přátelství se neobejde ani láska mezi mužem a ženou, která ústí v lásku manželskou. A obojí 

– láska i přátelství – nemohou přetrvat bez obětí a věrnosti. 

 Důležité je si uvědomit, že stane-li se někdo mým přítelem, nemusím souhlasit se vším, 

co dělá a jak smýšlí, ale musím jej brát takového, jaký je. A pokud poznám a jsem přesvěd-

čen, že chybuje, stává se výsadou mého přátelství, že mu mohu pomáhat vymanit se z jeho 

chyb. A jsem šťastný, když i on přistupuje ke mně stejným způsobem. 

 Význačným přínosem přátelství je také schopnost svému příteli – člověku, kterého 

mám rád – odpustit. A milovat máme všechny! 

Dá se to, přátelé, zvládnout? 

Září 2021                  P. N.■ 
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Když nevíme jak dál, odevzdejme své starosti Pánu 

Milí spolufarníci, spolufarnice a spolufarničátka, 

život je kolikrát plný starostí a obav. Z bible ale jednoznačně vyplývá, že Pán Bůh si nepře-

je, abychom se celý život jen trápili, právě naopak. Jako křesťané máme výsadu, že máme 

komu své těžkosti odevzdat, nejsme na ten svůj kříž sami. V této souvislosti Vám chceme 

tentokrát představit neapolského kněze – otce Dolinda Ruotola, který nám v oné odevzda-

nosti může jít příkladem… 

 

Don Dolindo Ruotolo (1882–1970) byl pokorný neapolský kněz, 

který žil a zemřel v pověsti svatosti. Díky velkým pokořením 

a utrpení, které se stalo trvalou součástí jeho života, se naučil žít 

v plné důvěře v Boží prozřetelnost a lásku. Bůh mu dal prožívat 

mimořádnou důvěrnost své blízkosti, když promlouval k jeho duši. 

P. Pio mu jednou řekl: „Ve tvé duši je celé nebe.“ 

Za svého života napsal úkon odevzdání se Bohu proti úzkosti 

a trápení, jak mu ho sdělil sám Ježíš. Na základě úkonu odevzdání 

vznikla rozdělením tohoto textu do devíti částí krátká novéna 

odevzdanosti. 

 

NOVÉNA ODEVZDANOSTI 

1. den: Přenechejte mi své starosti 
Proč se tak neustále znepokojujete a staráte? Přenechejte mi starost o své záležitosti 

a všechno se uklidní. Říkám vám popravdě, že se vyřeší všechny spletité situace, když se 

mi opravdově, slepě a úplně odevzdáte.  

„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“ 
 

2. den: Boží náruč 
Odevzdat se mi neznamená namáhat se, rozrušovat se, zoufat si a pak se obracet na mě 

v modlitbě plné neklidu, abych vás následoval, a tak měnil neklid v modlitbu. Odevzdat se 

mi znamená pokojně zavřít oči své duše, odvrátit myšlenky od trápení a spolehnout se na 

mě, abych vás já sám mohl přenést ve své náruči na druhý břeh jako dítě, které spí 

v matčině náruči. To, co ve vás působí zmatek a velmi vám škodí, je vaše rozumování, vaše 

myšlení, vaše nápady a vůle postarat se za každou cenu o to, co vás trápí. Vykonám tolik 

věcí, když se duše ve svých duchovních i materiálních potřebách obrátí na mne, pohlédne 

na mne a řekne: „Postarej se o to Ty!“, pak zavře oči a spočine! 

„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno! 
 

3. den: Buď vůle Tvá 
Máte málo milostí, když se je urputně pokoušíte získat; máte jich však velmi mnoho, 

když se mi v modlitbě plně odevzdáte. V utrpení mě prosíte, abych vám utrpení odňal, ale 

prosíte, abych je odňal tak, jak si přejete vy. Obracíte se na mne, ale chcete, abych se já 

přizpůsobil vašim představám. Nejste nemocní, kteří žádají lékaře o léčení, ale nemocní, 

kteří mu vše sami ordinují. Nedělejte to tak, ale modlete se, jak jsem vás to naučil v mod-
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litbě Otčenáš: „Posvěť se jméno Tvé“, tedy ať jsi oslaven Ty v této mé nouzi. „Přijď 

království Tvé“, tedy ať vše napomáhá Tvému království v nás a ve světě. „Buď vůle Tvá“, 

tedy postarej se o to Ty. Já zasáhnu s celou svou všemohoucností a vyřeším i ty nejobtížně-

jší situace. „Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“ 
 

4. den: Nezneklidňuj se a odevzdej se mi 

Nerozrušuj se, když vidíš, že se tvoje nemoc zhoršuje, místo aby se zlepšovala. Zavři oči 

a řekni mi s důvěrou: „Buď vůle Tvá, postarej se o to Ty.“ Říkám ti, že se o to postarám      

a zasáhnu jako lékař, a bude-li třeba, učiním i zázrak. Když pak vidíš, že churavíš stále víc, 

nezneklidňuj se, ale zavři oči a řekni: „Postarej se o to Ty“. Říkám ti, že se o to postarám. 

Dělat si zbytečné starosti, znepokojovat se a chtít domyslet důsledky toho, co se děje, to je 

proti odevzdanosti. Je to jako zmatenost dětí, když požadují, aby se maminka starala           

o jejich potřeby, a přitom chtějí vše zařizovat samy, a tak překážejí svými nápady a vrtochy 

její snaze. Zavřete oči a nechte se unášet proudem mé milosti, zavřete oči a nechte mě 

pracovat, zavřete oči a nemyslete na přítomnou chvíli, zažeňte i myšlenky na budoucnost 

jako pokušení. Odpočívejte ve mně, věřte v mou dobrotu a zapřísahám vás při své lásce, že 

když mi s touto dispozicí řeknete: „Postarej se o to Ty“, já se o to úplně postarám, potěším 

vás, osvobodím a povedu. „Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“ 
 

5. den: Zásah mé milosti 

Budu-li vás muset uvést na jinou cestu, než kterou chcete jít vy, vyučím vás, ponesu vás 

ve svém náručí, protože není mocnějšího léku, než můj zásah lásky. Mohu se o to postarat 

jen tehdy, když zavřete oči. Nemůžete spát, chcete sami všechno hodnotit, všechno 

přezkoumávat, na všechno myslet, tím však důvěřujete lidským silám, nebo ještě hůř, 

svěřujete se lidem do rukou, když se spoléháte na jejich zásah. Toto vám brání vnímat mé 

slovo a můj pohled. „Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“ 
 

6. den: Božský způsob jednání 

Toužím po vaší odevzdanosti, abych vám mohl prokazovat dobrodiní, a jak mě 

zarmucuje, když vás vidím znepokojené! O to právě usiluje Satan, aby vás znepokojil, 

odvedl od mého konání a předhodil vás jako kořist lidským iniciativám. Proto důvěřujte jen 

mně samému, spočiňte ve mně, odevzdejte se mi ve všem. Já dělám zázraky úměrně tomu, 

jak plně se mi odevzdáte a nakolik nedůvěřujete sobě. Rozlévám poklady milostí, když se 

nacházíte v naprosté chudobě! Máte-li malé, ale své zdroje pomoci, anebo je vyhledáváte, 

ocitáte se v přirozené rovině, kde přenecháváte věcem přirozený průběh, který je často 

mařen od Satana. Zázrak neudělal žádný jen logicky uvažující člověk či rozumář, ani nikdo 

ze svatých. Božským způsobem jedná jen ten, kdo důvěřuje Bohu! 

„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“ 
 

7. den: Já se o vás postarám 
Když vidíš, že se věci komplikují, řekni se zavřenýma očima své duše: „Ježíši, postarej se 

o  to Ty!“ A úplně se odvrať od sebe, protože tvá mysl je roztříštěná a je pro tebe těžké vidět 

zlo. Důvěřuj mi často a odváděj pozornost od sebe sama. Dělej to ve všech svých potřebách. 

Dělejte to tak všichni a uvidíte velké, nepřetržité a tiché zázraky. To vám slibuji pro svou lásku. 

Já se o vás postarám, buďte si jistí. „Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“ 
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8. den: Oslavíš mé jméno 

Vždycky se modlete s tímto postojem a odevzdaností, budete z toho mít velký pokoj 

a mnoho ovoce, a to i tehdy, když vám dám milost obětovat se na odčinění a z lásky, která 

s sebou nese utrpení. Zdá se ti to nemožné? Zavři oči a řekni celou duší: „Ježíši, postarej se 

o to Ty“. Neboj se, já se o to postarám. Mé jméno oslavíš, když se sám pokoříš. Pamatuj si 

dobře, že se tvé modlitby nevyrovnají jedinému úkonu úplné důvěřující odevzdanosti. 

Neexistuje účinnější novéna než tato: „Ježíši, odevzdávám se Ti, postarej se o to Ty.“ 

Odevzdej se mému srdci a uvidíš! „Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“ 
 

9. den: Boží touha 
Chci, abys věřil v moji všemohoucnost, abys nechal konat mě, ne sebe nebo druhé lidi. Hledej 

mou důvěrnost. Vyslyš mou touhu po tobě, chci tě obohatit a milovat. Odejdi sám od sebe, dovol 

mi odpočinout si v tobě, umožni tím neustálý průchod mé všemohoucnosti do tvého života. Když 

zůstaneš v mé blízkosti a přestaneš ustaraně jednat na vlastní pěst, když nebudeš utíkat, abys 

unikl a mohl říct, že jsi to vykonal sám, tím mi ukážeš, že věříš v mou všemohoucnost, a já budu 

moci být intenzivně s tebou vždy, když budeš mluvit, chodit, pracovat, modlit se nebo spát. Dám 

ti všechno, co potřebuješ podle mého věčného plánu, když se mi s naprostou důvěrou odevzdáš, 

zůstaneš se mnou, nebudeš utíkat a  tarat se o něco pro sebe. Dám ti cítění, které chci, abys měl. 

Dám ti velký soucit s  bližními a naučím tě mluvit i konat to, co chci já. 

Bude-li tvé konání vycházet z mé Lásky a ne z tvé aktivity, pak si budu moci učinit nové 

syny a dcery, kteří se narodí ze mě. Bude jich tím víc, čím víc budeš chtít být mým 

opravdovým synem jako můj Jednorozený. Vždyť to znáš, že „budeš-li činit mou vůli, 

budeš mi bratrem, sestrou i matkou“, abys mě rodil v druhých lidech. Protože já zplodím 

nové syny a dcery skrze opravdové syny. To, co ty vykonáš pro to, abys měl úspěch, je jen 

pára ve srovnání s tím, co já konám skrytě v srdcích těch, kteří milují. „Zůstaňte v mé 

Lásce... zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, žádejte, oč chcete a bude vám 

dáno“ (Jan 15,7). „Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“ 
 

Zdroj: www.vojtechkodet.cz/modlitby/modlitby-svetcu/novena-odevzdanosti 

Více o otci Dolindovi si můžete přečíst na www.mkh.cz, MZ 2/2020, příloha 3) 

 

M o d l i t ba (nejen pro učitele) 

Sv. Tomáš Akvinský, zvaný Andělský učitel, se vždy modlil, když se chystal přednášet, 

takto: „Tvůrce nevýslovný, jenž jsi z pokladu moudrosti své trojí zástup andělů stvořil a nad 

veškerá nebesa podivuhodným řádem určil, ty, jenž jsi celý vesmír ladně uspořádal, jenž jsi 

pravým pramenem světla a moudrosti a počátkem nade vše vynikajícím, rač vylíti nad tem-

noty mého rozumu paprsek své záře a milosti, abys mne zbavil dvojí vrozené tmy, hříchu 

totiž a nevědomosti. Ty, jenž činíš jazyky nemluvňat výmluvnými, vzdělej řeč mou a vylej mi-

lost svého požehnání na moje rty, dej mi ostrost chápání, schopnost paměti, jasnot výkladu 

a hojnou milost výmluvnosti, řidiž můj počátek, uprav postup a doplň zakončení. Ty, jenž jsi 

pravý Bůh a pravý člověk, jenž žiješ a kraluješ v jednotě Ducha svatého po všechny věky vě-

ků. Amen.“ 
 

P.S. Kéž mají žáci a studenti v nadcházejícím školním roce trpělivé andělské učitele 

(a nechť to platí i naopak). 
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Zábava 

 

Pavel Kosorin a jeho biblické aforismy 

Úsměv smajlíkem nenahradíš. 

Když Hospodin seslal manu, může poslat také money. 

Jakmile začnete na něčem lpět, skončíte jako ulepený člověk. 

Kdyby Ježíš lpěl na svém kříži, nikdy by nevstal z mrtvých. 

Když jsi na dně, nezapomeň, že ruka Hospodinova je pod tebou. 

Přibývá lidí, kteří vidí tunel na konci světla. 

Nový zákon vypráví příběh o ztracené ovci. Kdyby byl knihou ze současnosti, v hlavní roli 

by bylo ztracené stádo. 
 

Pavel Kosorin, nar. 1964, český spisovatel a aforista, ředitel Armády spásy v Brně. 

Ukázka z knížečky Biblické aforismy aneb s Bohem přeskočím i zeď 

 

Výroky moudrých 

Nepotřebujeme zbraně a bomby. Abychom zvítězili nad zlem, je potřeba lásky a soucitu. 

Vše, co dělá láska, dělá pro blaho světa.            Matka Tereza 
 

Lidé obětují zdraví, aby vydělali peníze, potom obětují peníze, aby znovu získali zdraví. 

Teď se znepokojují budoucností, že si neužívají přítomnosti. A žijí tak, jakoby nikdy neměli 

zemřít, a potom zemřou bez toho, aby předtím žili.       Dalajláma 
 

„Jednou tolerance dosáhne takové úrovně, že inteligentním lidem bude zakázáno přemýšlet, 

aby neurazili imbecily.“               F. M. Dostojevský  

 

Přísloví 

Bůh nemůže být všude, proto stvořil matky.                           židovské 

Knih a přátel by mělo být málo, ale zato dobrých.                 španělské 

Je lepší uklouznout nohama než jazykem.                            české 

 

 

 

Vtipy 

Ze školní prostředi ☺ 

Při písemné práci napomíná učitelka studenta: „Studente, doufám, že už Vás nikdy neuvidím 

opisovat.“ On odpovídá: „Taky doufám…“ ☺ 
 

Matka telefonuje paní učitelce: „Prosím Vás, nedávejte dětem úkoly z matematiky, ve kte-

rých stojí láhev piva 1,80 Kč. Manžel nemohl celou noc usnout.“☺ 
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Pyramida 

Spojka 

Léta Páně (latinsky)  

Řád  

Anglicky země 

Lepá 

Střevíc 

Ostuda  

 

 

Řešení pyramidy: viz poslední strana              Leo Žídek ■ 

Ženy vs. muži ☺ 

Dámy, když muž řekne, že to opraví, tak to taky udělá. Netřeba mu to každých 6 měsíců při-

pomínat. 
 

Pro ženy neexistuje problém, který by se nedal vytvořit. 
 

Nejnovější sociologické průzkumy potvrdily, že nejoblíbenější fantazií ženy jsou dva muži 

najednou: jeden vaří a druhý uklízí. 
 

Když se žena vdává, řekne: „ano“. A tehdy je to naposledy, kdy promluví stručně. 
 

Otázka: „Tati, kdo je to snoubenec?“ Odpověď: „Manžel, který to má zatím podmínečně.“ 
 

[...] Ženy, podřizujte se svým mužům jako Pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je 

hlavou církve, těla, které spasil.                                                  Ef 5,22 
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PASTORAČNÍ PLÁN na měsíce září – říjen – listopad 

Říjen – měsíc modlitby růžence 

Každou neděli v měsíci říjnu 

společná modlitba růžence, začátek v 9.30, 

při mši sv. v 10.00 kázání pro děti. 

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

mše sv. v 7.00, po mši sv. modlitba za naši obec u sochy sv. Hedviky (před kostelem) 

Neděle 24. října – misijní neděle  

Čtvrtek 28. října – oslava české státnosti  

mše sv. v 17.30, po mši sv. zazpíváme svatováclavský chorál 
 

Listopad 

Pondělí 1. listopadu Slavnost Všech svatých  

mše sv. v 7.00 a 17.30 

Úterý 2. listopadu Památka věrných zemřelých „Dušičky“ 

mše sv. 7.00 a 17.30 

mše sv. v 17.30 bude obětována za všechny zemřelé v období od XI/2020 do X/2021 

Neděle 7. listopadu 

modlitba za zemřelé 15.00 svinovský hřbitov 
 

Prodejní bazar knih: 

Od pátku 5. listopadu do pátku 26. listopadu se uskuteční tradiční prodejní bazar knih 

s náboženskou tématikou. Smysl tohoto prodejního bazaru spočívá v možnosti oživit četbu 

náboženské literatury. Výtěžek z tohoto bazaru je věnován na Katolické biblické dílo. 
 

Patrocinium farního kostela Krista Krále  

Neděle 21. listopadu 

mše sv. v 8.00 a 10.00, hlavní celebrant P. Dr. Jan Czudek, delelegát ad omnia DOO 

zpívané nešpory a svátostné požehnání v 17.00 

Úterý 23. listopadu mše sv. v 17.30 za všechny zemřelé farníky 
 

Adventní doba 

Sobota 27. listopadu – pletení adventních věnců – jídelna ZŠ Svinov od 14.00 – 18.00 

(zajišťuje MO KDU-ČSL) 

Neděle 28. listopadu – 1. neděle adventní – žehnání adventních věnců v závěru mše sv. 

svinovský vánoční jarmark na náměstí před kostelem (od 8 h.), program na pódiu před kos-

telem 14.00 – 17.00, rozsvícení vánočního stromu v 17.00 (zajišťuje ÚMOb. Svinov) 

 

Pravidelné pastorační aktivity ve farnosti 

Vyučování náboženství pro děti 

Výuka náboženství probíhá: 

1. + 2. třída pondělí 14.15 učebna na faře, 

4. + 5. třída pondělí 15.15 učebna na faře, 

6. + 9. třída + starší pátek 18.15 učebna na faře. 
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Kostelní sbírky 

Setkávání scholičky  

v pátek 1x/14 dní na faře v 16.15 v termínech 1. 10., 15. 10., 5. 11., 19. 11., 3. 12. 

v neděli 24. října na faře 14.30 – 18.00: Kaštanové odpoledne 
 

Společenství dospělých ve čtvrtek 1x/14 dní na faře v 18.15: 

14. 10. … další termíny budou ohlášeny v kostele při nedělních bohoslužbách.  
 

Mše sv. pro neslyšící v neděli 1x/měsíc v kostele ve 14.30:  

24.10., 28. 11., 26. 12. (Od 14 h. příležitost ke svátosti smíření, po mši sv. posezení na faře) 

 

 

 

 

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

Křty: Erik Vrba   k. 19. 6. 

    Romana Vrbová   k. 19. 6. 

    Julie Kramná   k. 18. 7. 

    Štěpánka Hodečková  k. 24. 7. 

    Matěj Turčan   k. 19. 9. 
 

Svatby: Adam Jaroš a Kateřina, r. Mikulová   19. 6. 

       Adam Beseda a Alena, r. Plevová    5. 7. 

       Jiří Večerka a Adéla, r. Pražáková   21. 8. 
 

Pohřby: Anežka Nosová, r. Škrobánková  † 11. 6. 

        Marie Schmidtová, r. Cigánková   † 19. 7. 

        Dagmar Růžičková, r. Hrbáčová   † 30. 7. 

          Eliška Foltová, r. Cábelová    † 14. 8. 

        Jarmila Mikulková, r. Foltýnová   † 24. 8. 

        Stanislav Hledík     † 24. 8. 

        Marie Čechová, r. Šebestová    † 25. 8. 

 

 

 

 

Plán finančních sbírek (říjen – listopad – prosinec): 

Sbírka na opravy (splácení dluhu): neděle 17. října a 21. listopadu 

Sbírky v rámci celé diecéze: světové misie neděle 24. října 

Řešení pyramidy:  A, AD, LAD, LAND, LADNÁ, SANDÁL, SKANDÁL 

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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Svátosti a svátostiny 


