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Květná neděle – květiny nebo trny? 

Moţná vás taky napadlo, ţe o Květné neděli se mluví o květinách i o tr-

nech pro Pána Jeţíše. Nejprve kněz ţehná ratolesti, v našich zemích „kočičky―, 

a slavnostně pak s nimi vstupujeme do Boţího domu.  

Také kdyţ Pán Jeţíš vstupoval do Jeruzaléma, házely děti na zem olivové 

ratolesti a volaly: „Hosana!“ Od doby Noemovy je olivová ratolest symbolem 

pokoje. Jeţíš přichází do Svatého města nikoli se zbraněmi a mečem, ale jako 

král, jako kníţe pokoje, a přináší milost a spásu.  

Samozřejmě, ţe ovace s tím spojené se nelíbily velekněţím a farizeům, a 

ţádali Jeţíše, aby lidem domluvil. Co na to Kristus? „Budou-li oni mlčet, bude 

křičet kamení.― To jsou květy pro Jeţíše. 
V pašijích slyšíme také o trnech pro Jeţíše. Na posměch jej oblékli do šar-

latového pláště, upletli mu korunu na hlavu, do ruky mu dali hůl a posměšně se 

mu klaněli jako králi. Pak na něj vloţili kříţ a vedli ho na Golgotu, na popra-

viště. To byly trny pro Jeţíše. 

Před mnoha lety se skupina studentů vybrala se svým učitelem na výlet. 

Procházeli po zamrzlém jezeře. Najednou se led prolomil a jeden z  chlapců, 

který navíc neuměl plavat, se úplně potopil. Učitel skočil za ním do studené vo-

dy, aby chlapce zachránil. Podařilo se mu to, ale jeho srdce velkou námahu ne-

vydrţelo, dostal infarkt a za několik hodin zemřel. Nad hrobem svého učitele 

pak mladý student uvaţoval: „Za to, ţe ţiji, vděčím svému dobrému profesoro-

vi. Za kaţdý den, rok svého ţivota vděčím jemu. Obětoval za mě svůj ţivot.―  
V průběhu Svatého týdne si my uvědomujeme, ţe i Pán Jeţíš obětoval 

svůj ţivot za nás, za hřích Adamův, za hříchy všech lidí. Kdyţ budeme naslou-

chat pašijím, řekněme si v duchu: „Pane Jeţíši, trpěl jsi i za moje hříchy. Také 

já jsem přispěl k tvému utrpení, Vroucně svých hříchů lituji, odpusť mi a po-

moz, abych více nehřešil a nikdy tě neurazil těţkým hříchem; abych se necho-

val jako zrádce Jidáš.― 

Mimochodem, jeden malý kluk, kdyţ slyšel vyprávění o Jidášovi, řekl: 

„To já, kdybych byl na Jidášově místě, bych se taky oběsil. Ale na krku Pána 

Jeţíše. On by mi určitě odpustil.―  

Obnovme v sobě, drazí přátelé, o Květné neděli i během celého Svatého 

týdne, předsevzetí, ţe svůj ţivot zde na zemi chceme proţívat jako květiny, a 
ne jako trní pro Jeţíše. Tehdy bude náš ţivot krásný, Bohu milý a šťastný.  

 

otec Marcel Puvák 
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Martine, řekněte nám něco o sobě – rodi-

na, škola, záliby… 

 Pocházím z klasické čtyřčlenné rodiny, 

tj. rodiče plus dvě děti (v našem případě brat-

ři), mám dvě babičky a jednoho dědečka. 

Studuji obor Mediální komunikace, coţ se, 
myslím, k editování farního časopisu poměr-

ně hodí :-). Mezi mé záliby patří víra 

v nejširším smyslu a s ní spojený svět Duše a 
Ducha (Svatého i hříšného), dále samozřejmě 

Svinovníček a mediální šum obecně, jazyk 

český, moravský a slezský (doufám, ţe je to 

alespoň trochu poznat :-)), psaní a dění měst-
ské i regionální. 

Mohl byste nám prozradit své ţivotní hes-

lo? 

Hlavní kréda mám v zásadě tři. Prvním je, ţe 

současnost, která není zaloţena na poučení 

z minulosti, nemá právo na budoucnost. Dal-

ším ţe to, co nechceš, aby jiní činili tobě, ne-
čiň ty jim. A posledním, které se k tématu ho-

dí asi nejvíce, je heslo, ţe správnou a pro-

spěšnou formou víry je jen taková, která by 
dávala smysl i tehdy, kdyby Bůh neexistoval. 

Coţ ovšem neznamená, ţe by takový předpo-

klad měla sama vyjadřovat. 

A co farnost? Jaká byla Vaše cesta 

k Bohu? 

 Za prvé se musím přiznat a současně kát 

za to, ţe nejsem pravidelným ani častým ná-
vštěvníkem bohosluţeb. Za druhé není úplně 

přesné mluvit o mé cestě k Bohu v minulém 

čase. Pouť k Bohu, potaţmo vykoupení, spa-

sení, je pro mne cestou neustále se proměňu-
jící, tedy nepředvídatelnou a svým způsobem 

i nekonečnou. 

 Tedy, má rodina je většinově zboţná, 

takţe to nebylo to nikterak sloţité. Ptáte-li se 
ale co mne doopravdy přesvědčilo o potřeb-

nosti a prospěšnosti víry v cosi vyššího, neţ 

je osobně samotný „pán tvorstva―, pak je to 
opět člověk, který (velmi zjednodušeně řeče-

no) cestu milosti Boţí nevděčně a zpupně vy/

zaměnil za cestu novosti zboţí. 

Kdyţ se řekne Svinovníček, asi ne kaţdý si 

dostatečně uvědomí, jakými etapami pro-

chází, neţ ho čtenáři vezmou do rukou. 

Můţete nám představit, co obnáší práce 

v redakci? 

 Nejprve je třeba říci, ţe největší a nejdů-

leţitější díl práce na časopisu odvedou jeho 

přispěvatelé (protoţe editovat prázdné strán-
ky by bylo poněkud obtíţné :-)), za coţ jim 

(a snad nikoho neurazím, kdyţ řeknu, ţe spe-

ciálně těm pravidelným) moc děkuji. 
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Martin Lojek: „Pouť k Bohu je nekonečnou cestou“ 

Časopis Svinovníček vzniká díky ochotě několika málo farníků. Jedním z nich je Martin  

Lojek, kterého jsem poţádal o rozhovor. 



  

 

 Poté následuje jazyková korektura všech 
došlých příspěvků, kterou má na starosti paní 

Vendy Rábová. Má práce pak uţ spočívá 

„jen― v uspořádání všech těchto příspěvků do 

určitých logických celků neboli rubrik podle 
jejich zaměření (coţ se, pravda, ne vţdy po-

daří zcela bezchybně). Ţijeme ovšem v době 

počítačové a navíc Svinovníček většinou vy-
chází v poměrně útlé podobě, takţe vše pro-

bíhá (poměrně) hladce a rychle (třeba takoví 

přepisovatelé Bible to měli určitě o dost těţ-

ší :-)). No a pak zbývá jiţ „pouze― zajistit vy-
tištění celého nákladu, coţ má, společně s fi-

nančním zajištěním vydání, na starosti zase 

otec Jan. 
A jak jste se vůbec ke Svinovníčku dostal? 

 Po pravdě, mne samotného by vůbec ne-

napadlo, ţe bych se mohl „nachomýtnout― 

k tak zajímavé a zároveň zodpovědné práci 
(ne nadarmo se říká, ţe cesty Boţí bývají ne-

vyzpytatelné). První, kdo mě s touto nabíd-

kou oslovil, byla ideová matka a rovněţ bý-

valá šéfredaktorka Svinovníčku Petra Nejed-
lá (s níţ se znám uţ z taktéţ bývalého farního 

divadelního souboru). V té době totiţ z časo-

pisu odcházel tehdejší vedoucí Honza Korpas 
a hledal se jeho nástupce. Na ţádný „kasting― 

jsem kvůli tomu ovšem nemusel, tudíţ by se 

dalo prohlásit, ţe jsem se na toto místo dostal 

poněkud „protekčně― :-). Velkými pomocní-
ky mi nejen na (ne zcela snadném) počátku, 

ale i v pozdějších etapách mého působení by-

li jáhen Michal Jadavan, otec Jan a 
v současné době také otec Marcel Puvák, za 

coţ jim všem patří můj velký dík. 

Posláním farních časopisů by mělo být 

nejen informovat o dění ve farnosti, ale i 

formovat. Jaké jsou Vaše představy do bu-

doucna, pokud jde o náš farní časopis? 

 Toho by bylo… :-). Ale váţně. Největší 
díl zamýšlených „novot― byl jiţ představen 

v podobě zavedení obsahu čísel a členění do 

rubrik, coţ povaţuji za největší změnu 

k lepšímu od svého nástupu „do funkce― :-). 
Co bych si přál, aby do určité míry formova-

lo estetické cítění čtenářstva, je grafická 
úprava časopisu, kde se snaţím klást důraz 

na obrázky a celkově pěkný vzhled. Samo-

zřejmě nemohu nezmínit i formování du-

chovní a duševní stránky člověka, které si 
v podobě dlouho chybějící části časopisu, 

rubriky Ţivot ve víře, na svá bedra vzala paní 

V. Rábová. 
 Co zůstane mým velkým a zřejmě i ne-

splněným snem, je touha po vydávání Svi-

novníčku v barevné podobě. I kdyţ barevná 

verze je k dispozici alespoň na farním webu. 
Potom bych si (i přes dosavadní pokrok) přál 

ještě hezčí vzhled (neboť nejen písmeny ţiv 

je člověk), coţ ovšem naráţí na své technické 
limity a mé časové moţnosti. Proto kdyby se 

mezi ctihodnými čtenáři nacházel nějaký 

schopný grafik, nechť se neprodleně ozve :-). 

Zamlouvalo by se mi i zvýšení počtu pravi-
delných dopisovatelů (v případě čtenářů je to 

bez diskuze :-)) a pokračování v procesu ur-

čitého obsahového ozvláštnění. Čemu se (ať 

chceme či ne) nepůjde vyhnout, bude také 
větší zapojení internetu do procesu tvorby (z 

důvodu aktuálnosti, multimediálnosti i fi-

nančních nákladů). To je však prozatím hud-
ba budoucnosti… 

Neţ Vám poděkuji za práci, kterou pro 

farnost děláte, dovolte mi na závěr posled-

ní otázku: co pěkného jste proţil za po-

slední období? 

 Snad nebude znít moc „světsky―, kdyţ 

řeknu, ţe úspěšné absolvování prvního se-
mestru na své škole. A co se Svinovníčku tý-

če, byly to určitě všechny pozitivní reakce 

čtenářů. Ty vţdy potěší. 

 

Práce na Svinovníčku, i kdyţ vychází jen 

několikrát za rok, není málo. Jsou to hodi-

ny poctivé práce, o které ví nejlépe jen 

Bůh. Přesto doufejme, ţe se redakční ko-

lektiv časem rozšíří o další, kteří se budou 

chtít o své hřivny podělit s druhými. Mar-

tine, děkuji za rozhovor! 

                                                    o.  Marcel  

Pozvánka 

NA SLOVÍČKO... 5 



  

 

LISTÁRNA 6 

12. ročník farního tábora 

Milí táborníci, 

 doufám, ţe jste nezamrzli ani neusnuli zimním spánkem a začínáte uţ stejně jako my 

plánovat příští léto. Letos nás čeká uţ 12. ročník tábora!  
Na doporučení našich přátel z Krásného Pole, kteří jezdí kaţdoročně na tábor na faru 

do Frýdlantu, jsme se rozhodli, ţe tam tentokrát vyrazíme taky, a to v termínu od 28. 7. do 4. 

8. Přihlášky můţete zasílat ode dneška na mailovou adresu: englishcaselle@gmail.com 
Budete-li hlásit své děti elektronicky, stačí napsat jméno a příjmení dítěte, věk a třídu, 

telefonní číslo na rodiče a svou emailovou adresu. Pokud email nepouţíváte, můţete si při-

hlášku s těmito údaji vyplnit ručně na papír a odevzdat ji panu faráři - otci Janovi. 

Vzhledem k stále rostoucím cenám potravin a nájmu jsme nuceni po mnoha letech 
zvednout cenu tábora na 1500 Kč. Pokud máte více přihlášených dětí ze stejné rodiny, po-

skytneme sourozeneckou slevu. Přihlášeným dětem pošleme bliţší informace s přesnými 

údaji o odjezdu na konci května, dozvíte se je ale i ze Svinovníčku. Prosíme rodiče, aby tá-
bor uhradili nejpozději do konce června bankovním převodem, číslo účtu je 

2051614183/0800. (Jméno Petra Nejedlá, účet je v České spořitelně.) Do zprávy napište 

jméno dítěte, pro které tábor hradíte.   

Rodiče nových dětí, které s námi jedou poprvé, mohou posílat jakékoliv dotazy na 
mou emailovou adresu.  

Těšíme se na vás jako kaţdý rok a uţ teď vymýšlíme, co krásného spolu zase proţije-

me. 
               Petra Nejedlá a táborový tým ■ 

 

Výstava o františkánských mučednících v našem kostele 

 Ve dnech od 10. března do 15. dubna se v našem koste-

le uskuteční výstava o tzv. čtrnácti praţských františkán-

ských mučednících. Tuto výstavu otevíral v lednu loňského 
roku praţský arcibiskup Dominik Duka v klášteře Panny 

Marie Sněţné v Praze při příleţitosti 400. výročí jejich smrti. 

Výstava byla v únoru a v březnu instalována na našem Bis-

kupském gymnáziu v Ostravě a před odvezením zpět do Pra-
hy byla instalována i v našem kostele. 

 Jakou historickou událost nám chce připomenout a proč 

se o této události začíná v naší církvi mluvit? 
 Praţští mučedníci byli bratři františkáni, kteří roku 

1604 obsadili trosky karmelitánského kláštera u Panny Ma-

rie Sněţné a začali jak klášter, tak i řeholní ţivot v klášteře 

obnovovat. 
 V roce 1609 císař Rudolf podepsal Majestát, který zaru-

čoval v Českém království protestantům náboţenskou svobodu. Tento podpis byl učiněn pod 

nátlakem evangelických stavů, kteří jej poţadovali výměnou za podporu, jeţ mu poskytli v 

konfliktu s jeho bratrem Matyášem o českou královskou korunu. Vzápětí ale Rudolf svého 
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podpisu litoval a pokusil se toto své rozhodnutí zvrátit. Pozval do Čech vojsko svého brat-
rance, pasovského biskupa Leopolda V., aby mu pomohl upevnit moc. Vojsko začalo plenit 

Jiţní Čechy a vtrhlo i do Prahy. Měšťané, většinově protestantští, se proto začali domnívat, 

ţe pasovští vojáci mají spojence v klášterech a začali kláštery rabovat. Mezi cíle davu patřil 

i klášter Panny Marie Sněţné. Mniši se o plánovaném útoku dozvěděli, ale odmítli utéct. Na 
masopustní úterý 15. února 1611 do jejich kláštera vtrhla praţská lůza a bratry bez milosti 

pobila. 

Bratři – jako muţové modlitby stojící mimo politickou hru mocných – jsou nám svě-
dectvím pevné víry. Jejich svatost má rovněţ evropský rozměr, jelikoţ bratři pocházeli z 

různých národů – Itálie, Německa, Španělska, Holandska a dalších. Jejich těla zůstala něko-

lik dní pohozena na svých místech a údajně z nich vycházela záře. Byli poté pohřbeni v kří-

ţové chodbě kláštera. 
Od smrti čtrnácti praţských mučedníků františkánů u Panny Marie Sněţné v roce 

1611 uplynulo v loňském roce 400 let. K této příleţitosti byla v ambitu kláštera Panny Ma-

rie Sněţné v Praze připravena významná výstava. Důvodem uspořádání výstavy je kromě 
kulatého výročí také zpráva generálního vícepostulátora, který ve svém dopise české provin-

cii františkánů nedávno sdělil, ţe proces blahořečení čtrnácti praţských mučedníků dospěl 

do klíčové fáze. Na jaře bude kauzu v Římě projednávat komise teologů Kongregace pro 

svatořečení a v brzké době by tedy mohlo dojít k blahořečení praţských mučedníků. 
 

         o. Jan  

             (informace převzaty z http://pms.ofm.cz/) ■ 

 

Velikonoční odpoledne 

Touto cestou si vás dovolujeme pozvat na VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE, které se 

uskuteční ve spolupráci se SDH Svinov v sobotu 31. 3. 2012 od 13,00 hod. v nové hasičské 
zbrojnici. Srdečně zve KDU-ČSL a SDH Svinov. 

 

              za KDU-ČSL Svinov E. K. ■ 

 

 

 

Návštěva TV NOE 

 

Mše svatá v přímém přenosu z kostela sv. Václava v Ostravě. Svinovští farníci se 
mohli zúčastnit této bohosluţby. To vše nám zprostředkovali a umoţnili náš otec Jan Larisch 

spolu s kaplanem o. Marcelem Puvákem, který v televizi Noe působí. Oběma velký dík. 

K uskutečnění došlo v neděli 4. března 2012 v 10,30 hod. Autobus je připraven a plně 

obsazen. Své místo tam našla i veliká basa, bez níţ by se těţko naše schóla obešla. 
V pohodě přijíţdíme ke kostelu, ještě pár organizačních pokynů a mše svatá můţe začít. Po 

skončení rádi uvítáme občerstvení, protoţe zima nám bylo asi všem. Horký čaj i káva, 

k tomu mísy plné koláčků v příjemném posezení nám opravdu přišly k duhu. 
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V pravé poledne proţíváme u obra-
zovky Anděl Páně se Svatým Otcem, kte-

rý zprostředkovává právě televize Noe. A 

pak uţ na řadu přišla prohlídka zákulisí 

televizního vysílání. Prohlíţíme různá pra-
coviště, kde pracují moderátoři, osvětlova-

či, zvukaři, střihači atd. Tam se tvoří natá-

čení jak programů pro děti, dokumenty 
z cest, zprávy a spousta dalších zajíma-

vých pořadů. Nechybí zde ani malinká 

kaple, která slouţí zaměstnancům TV Noe 

a Telepace. 
Prohlídka televizních ateliérů nacházející se vedle biskupství ostravsko-opavské 

diecéze se blíţí ke konci. Díváme se ještě na zbytek původního opevnění a hradeb. Ty jsou 

přímo zabudovány pod silnou průhlednou skleněnou podlahou na různých místech. Venku 
ještě nakoukneme do zbrusu nového přenosového vozu, kde si prohlíţíme pro nás sloţité 

zařízení. 

Závěrem děkujeme otci Leoši Ryškovi, který nám byl po celou dobu skvělým průvod-

cem. Byl to právě on, kdo stál se svými spolupracovníky u zrodu vysílání v květnu roku 
2006, kdy televize Noe začala vysílat. Jak nám bylo řečeno, tato televize není nikým doto-

vána, nemá ţádná příjmy ani pravidelné sponzory. Ţije pouze z darů televizních diváků. A 

ţije!!! 

Konečné rozloučení a autobus nás jiţ v odpoledních hodinách odváţí zpět domů. 
Díky NOE – televize dobrých zpráv. 

              B. Šimunská ■ 

 

Televize Noe a naše farnost 

 Dne 4. března jsme byli otcem Mar-
celem pozváni do televize Noe, abychom 

se zde zúčastnili přímého televizního pře-

nosu mše svaté z kostela Svatého Václava. 

Mši, která začala v 10.30 hodin, vedl náš 
otec Jan, u oltáře slouţil otec Marcel a také 

ministranti naší farnosti. Hudební dopro-

vod zajišťoval  náš pan varhaník, zpěvem 

nás doprovázela naše schola. Po mši svaté, 
stejně jako před ní, jsme odešli do prostor 

televize Noe, kde pro nás pracovníci televize připravili bohaté pohoštění.  V  p o l e d n e , 

v tamní místnosti, jsme na televizní obrazovce sledovali Svatého Otce v přímém přenosu z 
Vatikánu, se kterým jsme se pomodlili modlitbu Anděl Páně, a pak jsme od Sv. Otce  přijali 

poţehnání. Přenos komentoval otec Marcel a sestra Ludmila Němcová. Potom jsme se roz-

dělili do dvou skupin, abychom si televizi Noe prohlédli. Jednu skupinu doprovázel o. Mar-

cel, druhou ředitel TV Noe, o. Leoš Ryška (díky i jemu). Po důkladné prohlídce 
s vyčerpávajícími informacemi o televizi Noe – o začátcích jejího vysílání po současnost, o 
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dobrodiní lidí - diváků, kteří svými finančními  příspěvky dovolují vysílání této televize, je-
diné televize bez reklam. Měli jsme moţnost projít si jednotlivá televizní studia, ze kterých 

se vysílají  televizní pořady. 

Co dodat závěrem? Velké poděkování náleţí o. Marcelovi za pozvání pro nás a za to, 

ţe nám umoţnil nahlédnout pod pokličku televizního vysílání. Stejné díky patří i našemu o. 
Janovi, který nás i zde nejen duchovně doprovázel. A také díky všem, co přišli. 

S. P. ■ 

 

Vzpomínka na adventní věnečky 

Dávno tomu, kdy jsme proţívali advent, taky doba vánoční je uţ ta tam. Řekli by-

chom, kdeţe ty loňské sněhy jsou, vţdyť uţ máme postní dobu. Vraťme se ale k  sobotě dne 
26. 11. 2011. Ve vzpomínkách si kaţdý z nás určitě vybaví svůj krásný, vlastnoručně vyro-

bený věneček. Bylo to uţ po osmé, kdy jsme se takto sešli ve školní jídelně. I kdyţ všechny 

ty ročníky jsou si podobné jako vejce vejci, určitě má, nebo měl, kaţdý své kouzlo. Vţdy se 
sejde mnoho milých lidiček z naší obce i okolí. V zápalu pletení věnečků, anebo jen tak při 

řeči, společně proţijeme, myslím si, pěkné předadventní odpoledne. 

Výsledkem hojné účasti je pak i nemalá částka dobrovolného vstupného. Vloni to by-

lo  2.000,- Kč. A tak závěrem vzpomínání bychom vás chtěli informovat, kde byly tyto pe-
nízky zaslány. Jiţ tradičně posíláme polovinu, tentokrát  tedy 1.000 Kč, na konto adventních 

koncertů vysílaných ČT. Výtěţek putoval na pomoc obecně prospěšné  společnosti „Raná 

péče Eda―, která pomáhá rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postiţením od naroze-
ní nejvýše do 7 let. Jednalo se o 4. adventní koncert konaný dne 18. 12. 2011. Druhá část 

byla určena našemu kraji a tedy vhozena do kasičky Tříkrálové sbírky konané na potřeby 

Ostravsko-opavské  charity. 

Kaţdého z nás určitě těšilo hezky proţité odpoledne a dobrý pocit, ţe jsme se takto 
mohli nepatrně podílet na pomoci potřebným. 

 

za KDU-ČSL Svinov E. K. ■ 

 

Čtvero ročních období – zima 2011 

V rámci cyklu koncertů Čtvero ročních ob-
dobí – zima, se  v našem kostele 11. prosince 2011 

představil vokálně-experimentální soubor AFFET-

TO. Tento soubor tvoří pět pánů, a to p. J. Mikušek 
(kontratenor), p. V. Richter (tenor), p. M. Olbrzy-

mek (tenor), p. A. Procházka (bas) a p. M. Jakubí-

ček (doprovod na varhany). 

Repertoár programu byl různorodý – du-
chovní skladby, převáţně středověké hudby, vystří-

daly v poslední třetině koncertu spirituály. Všichni 

interpreti se nám postupně představili svým školeným hlasem, jehoţ síla zněla v tichu koste-

la. Varhanní doprovod u kaţdé středověké skladby uţ jen dolaďoval krásu jejích tónů. 
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LISTÁRNA 10 

I tentokrát nám organizátor cyklu koncertů, Svatováclavský hudební festival o. s., do-
přál moţnost zastavit se a slavnostně proţít večer třetí adventní neděle. 

 

 Výňatek z letáčku programu o souboru Affetto 

 …vznik souboru Affetto vyplynul z našeho společného zájmu o hledání nových cest a 
možností komorní vokální interpretace ve smyslu dramaturgickém a výrazovém. Jsme pře-

svědčeni, že zpěv jako nejpřirozenější hudební projev nabízí nevyčerpatelné možnosti vysti-

žení nálad a pocitů, které do svých skladeb ukryli autoři historických epoch. Bohatá nabídka 
výrazově pestrého a přesvědčivého provozování hudby více či méně vzdálených časů je pro 

nás výzvou k hledání nejrozmanitějších zvukových, barevných a emocionálních odstínů muž-

ského vícehlasu… 

                S. P. ■ 

 

Výmalba kostela Krista Krále ve Svinově 

Všichni víme, ţe kostel a v něm především svatostánek je srdcem jak naší farnosti, tak i 

naší obce. Všichni si přejeme, aby náš kostel byl krásný. Před několika lety se podařilo 

upravit, jak vnější prostor kolem kostela, tak i celý vnější plášť našeho kostela. A já nemohu 

neţ s pokornou nadsázkou konstatovat, ţe se podařilo s Boţí pomocí a za podpory celé far-
nosti i obce zrealizovat „zázrak―. Všem za to patří upřímné Pán Bůh zaplať.  

Nyní nadchází čas, kdy je nutno řešit interiér našeho kostela. V tomto ohledu se jedná o 

několik aktuálních poloţek: nejprve podlaha v zadní části kostela, která je téměř 
v havarijním stavu, dále výmalba interiéru a také nový – dle předpisu – kamenný obětní stůl 

a s tím související úprava presbytáře.  

Na realizaci nové podlahy v zadní části kostela se pracuje. Největším problémem je ob-

starání rozměrově atypických dlaţdic. Zdá se, ţe po dlouhém hledání se našla firma, která je 
ochotna dlaţdice na zakázku vyrobit. Pokud tedy nabídka firmy bude alespoň trochu přija-

telná, budeme bezprostředně tuto akci realizovat. 

K tématu výmalby kostela, kterou chceme realizovat v průběhu příštího roku, je moţno 
bez dalšího konstatovat: V naši diecézi se výmalbou kostelů zabývá firma Václav David 

z Lukavce u Fulneka. Tato firma vymalovala např. kostel v Ostravě – Třebovicích, 

v Ostravě – Michálkovicích, Ostravě – Radvanicích, Ostravě – Porubě, Ostravě – Hrabůvce. 

A stavební odbor našeho biskupství bez dalších tuto firmu jak cenově tak kvalitou práce do-
poručuje. V souvislosti s výmalbou bylo doporučeno provést nové osvětlení kostela a firma 

Václav David doporučila firmu Lachman, která se osvědčila například v kostele v Ostravě – 

Třebovicích. Obě firmy slíbily dodat jak představu řešení, tak i cenou nabídku.  

Kromě těchto skutečností je potřebné řešit malby na vítězném oblouku a v presbytáři 
kostela. Současnou výmalbu „českého nebe― provedl v roce 1958 akademický malíř pan Jo-

sef Drha viz Svinovníček č. 11 ze dne 18. 5. 2003. V roce 1987 při další výmalbě kostela 

byly některé části této výzdoby zatřeny a od té doby se ţádná změna v interiéru kostela neu-
dělala.  

K dnešnímu dni byly osloveny dvě firmy, které dodaly po konzultacích následující na-

bídky, které jsou vystaveny v kostele. Tyto předkládám farnosti a zároveň také posílám 

k posouzení na stavební a umělecký odbor našeho biskupství k posouzení. Je mi jasné, ţe 
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definitivní rozhodnutí musím být vysloveno panem farářem jako duchovním správcem far-
nosti, ale na druhé straně kaţdá připomínka či námitka můţe pomoci lépe zváţit všechna 

pro i proti budoucí výzdoby našeho kostela. Moc tímto prosím své farníky v tomto ohledu o 

jakoukoliv pomoc. Je moţno tak učinit buď ústně nebo písemně otázkou, návrhem, doporu-

čením nebo i úplně jiným uměleckým řešením.  
 

Nabídka č. 1: Provedení presbytáře a vítězného oblouku od Lubomíra Anlaufa 

Současný stav tvoří osm postav českých světců a postava Krista Krále. Nový návrh stávající 
stav doplňuje o čtyři další světce, a to zleva: sv. Prokop (nová postava), sv. Vojtěch (nová 

postava), sv. Vít, sv. Cyril a Metoděj, 

sv. Ludmila, (původní trůnící Kristus Král 

je nahrazen sluncem), sv. Hedvika, 
sv. Václav, sv. Jan Nepomucký, sv. Aneţ-

ka, sv. Zdislava (nová postava), sv. Jan 

Sarkander (nová postava). Postavy světců 
mající ilustrativní funkci, jsou v nadţivotní 

velikosti se sepjatýma rukama a 

s pohledem směřujícím ke svatostánku. 

Kaţdá postava světce je doplněna atribu-
tem – rozpoznávajícím znakem světce. 

V presbytáři je zachováno „zářící slunce 

s vítězným beránkem―, je ale posunuto 

oproti současnému stavu více do zorného pole přítomných. Dekorativně – jako propojení 
celku – autor umisťuje „stromy―. Ty nemají ţádnou výpovědní funkci. 

 

Technika provedení: malba do vaječné omítky 
Nabídnutá cena  

Vítězný oblouk: 784 000 Kč 

Kněţiště: 255 000 Kč 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Autor: Lubomír Anlauf z Březové u Opavy (*22. 12. 1960 Vítkov), ilustrátor a grafik.  

Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, obor ilustrace a grafika. Od roku 

1985 se věnuje ilustraci převáţně dětských knih a časopisů, učebnic, map a podobně. Spolu-
pracuje s nakladatelstvími Albatros, Brio, Fragment, Argo, Mladá fronta a dalšími. Knihy s 

jeho ilustracemi vyšly i v zahraničí. Věnuje se také volné kresbě a grafice, grafickému 

designu, počítačové ilustraci, animaci a multimediálním aplikacím a reklamě. Vystavuje do-

ma i v zahraničí. Od roku 2002 přednáší na Ostravské univerzitě. Je členem Klubu ilustráto-
rů dětské knihy. Další informace o autorovi je moţno dohledat na internetu zadáním jména 

Lubomír Anlauf do vyhledávače. 

 
Nabídka č. 2: Provedení presbytáře a vítězného oblouku od Pracownia Autorska 

Sztuki Sakralnej "KAUCZYŃSCY" 

Současný stav tvoří osm postav českých světců a postava Krista Krále. Nový návrh stávající 

stav doplňuje o dva další světce. Zleva: sv. Vít, sv. Hedvika, sv. Cyril a Metoděj, sv. Vojtěch 
(nová postava), původní trůnící Kristus Král je nahrazen vítězným Beránkem, sv. Václav, 
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sv. Ludmila, sv. Jan Nepomucký, sv. Aneţka, 
sv. Jan Sarkander (nová postava). Postavy světců 

jsou v ţivotní velikosti (velikost současných ma-

leb), kopírují přibliţně velikost plastik Panny 

Marie a sv. Josefa. Kaţdá postava světce, vyzařu-
jící Boţí svatost, je doplněna atributem – rozpo-

znávajícím znakem světce. Pokud se týká presby-

táře, je odtud vítězný Beránek přesunut na čestné 
místo mezi české světce na vítězný oblouk a na 

zadní stěnu presbytáře je umístěn kosmos – 

vesmír, který vyšel z Boţích rukou a kterému 

vládne svou láskou Kristus Král. Kompozice je 
cíleně propojována se sochou Krista Krále. Návrh je vytvořen jako malba, konečné provede-

ní v mozaice vyznívá přesněji a srozumitelněji. Viz internetové stránky fy. Kauczyňscy  

 

Technika provedení: mozaika  

Nabídnutá cena  

Vítězný oblouk: 588 211 Kč 

Kněţiště: cenová nabídka nebyl doposud udělána 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Autor: Maciej i Piotr KAUCZYŃSCY  

Autorský tým tvoří Matěj a Petr Kauczynští. Oba dva absolvovali Akademii výtvarných 

umění v Krakově. Matěj ukončil studium v roce 1967, syn Petr v roce 1998. Pracovně se vě-
nují především sakrálnímu umění směřující k vnitřní výzdobě kostela. Při své práci pouţíva-

jí techniku mozaiky, sgrafita, fresky. Projektují také vitráţe a vnitřní výbavu kostelů. Matěj 

Kauzcynský ve své mnoholeté praxi vyprojektoval přes 900 vitráţí v Polsku i v zahraničí. 
Společně pak zrealizovali mnoho kostelních interiérů mozaikou, sgrafity či freskami. Dílo 

Matěje Kauczyňského bylo oceněno blahoslaveným Janem Pavel II., který mu udělil řád sv. 

Silvestra. Mozaiky, sgrafiti i vitráţe autorů Matěje a Petra Kauczyňských se nacházejí rov-

něţ v mnoha soukromých domech a rezidencích. Některé realizované interiéry v Polsku a 
v cizině: kostel sv. Vojtěch v Krakově, kostel Panny Marie Fatimské ve Varšavě, kostel 

sv. Patrika v Bristolu (Velká Británie), kostel Panny Marie Bolestné v Švošově u Ruţomber-

ku (Slovensku), kostel sv. Petra a Pavla ve Starém Smokovci (Slovensko), kaple 
v kněţském semináři v Košicích (Slovensko), kostel w Chianciano Terme (Itálie), kostel v 

Atyrau (Kazachstán). Podrobnější informace a také fotografie realizovaných kostelů je moţ-

no nalézt na www.kauczynski.pl. 

 

 

P. Jan Rýpar, předseda Kostelní jednoty sv. Jana a Pavla ve Svinově  

Před 130 lety se narodil předseda Kostelní jednoty svatých Jana a Pavla vzniklé za 

účelem postavení kostela Krista Krále ve Svinově, P. Jan Rýpar - kněz, katecheta, ţurnalista 

a politik ČSL. Narodil se v rolnické rodině 14. června 1882 ve Velké u Hranic, okr. Přerov. 
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Vystudoval gymnázium ve Valašském Meziříčí a teologickou 
fakultu v Olomouci, na kněze byl vysvěcen v roce 1907. Půso-

bil jako kaplan v Rázové na Bruntálsku a v Jakartovicích u 

Opavy a pak jako katecheta na základních školách v Jaktaři u 

Opavy a v Opavě, po roce 1918 jako profesor náboţenství na 
státní reálce v Moravské Ostravě a na gymnáziu v Orlové. Jako 

horlivý církevní činitel se zaslouţil o vybudování kostelů ve 

Svinově a ve Vřesině na Hlučínsku. Od mládí pracoval 
v Opavě ve Šrámkově Křesťanskosociální straně, pak Česko-

slovenské straně lidové. Byl členem krajské lidové rady 

v Moravské Ostravě, zemského výkonného výboru v Brně a 

také starostou orelské ţupy Pavla Kříţkovského v Opavě. 
 V letech 1918 – 1935 byl poslancem Národního shromáţ-

dění. Od roku 1935 aţ do své smrti byl senátorem Národního 

shromáţdění za moravsko-ostravský volební kraj. Jeho aktivita 
v rozpočtovém výboru poslanecké sněmovny a intervence za 

voliče byly velmi rozsáhlé, počet veřejných přednášek a vystoupení na schůzích po celé se-

verní Moravě čítá několik tisíc, politické vystupování bylo velmi razantní, často se střetával 

se svými odpůrci i fyzicky. Byl mohutné postavy, protivníci ho nazývali „bojovným kleri-
kálním kohoutem―. Proslul i jako ţurnalista, redigoval v Opavě listy Naše Slezsko a Kato-

lické noviny Hlučínska. Hodně cestoval, osobním automobilem projel o prázdninách Fran-

cii, Anglii, Itálii, Německo a mnoho dalších evropských zemí. Jeho mimořádná pracovní ak-

tivita se mu stala osudnou, zemřel na srdeční infarkt těsně před svými 56. narozeninami 11. 
června 1938 ve vlaku cestou do Prahy na zasedání senátu. Pochován byl 15. června 1938 

v Drahouších u Hranic. Hrob se nezachoval. 

Jaroslav Dluhoš ■ 

 

Poděkování za knihu otce Jana 

V poslední době přibyla do domácích knihovniček našich domovů pěkná řádka histo-

rické teologické literatury. Jsou to ţivotopisy svinovských kněţí, spjatých od r. 1931 s naším 

kostelem a ţivotopis novodobého českoněmeckého mučedníka Richarda Henkese.  

O všechny tyto studie se zaslouţil náš současný p. farář O. Jan Larisch. Své dílo pak 
dovršil podrobnou studií o římskokatolické farnosti svinovské. 

Je to kniha velmi zajímavá a čtivá. Podrobně jsou tu zpracovány události od r. 1931, 

ode dne zřízení farnosti olomouckým arcibiskupem Leopoldem aţ do současnosti. Sleduje-

me tu těţkosti jak doby válečné, tak zvláště útlak náboţenské nesvobody v 2. polovině mi-
nulého století, kdy prudce klesal počet ţáků v hodinách náboţenství. Představení křesťanské 

obce, faráři i kaplani naráţeli v plnění svých kněţských povinností a práv na záměrné a ne-

smyslné státní předpisy. Byli překládáni na nové neznámé farnosti a jeden z nich – O. Fran-
tišek Hadamčík – byl v r. 1950 zatčen a odsouzen na sedm let k těţkému ţaláři. 

Studie o. Larische věcně a přehledně seznamuje dále čtenáře s celkovým provozem 

farnosti. Setkáváme se tu s mnoha dávnými obětavými farníky, ministranty, varhaníky, 

s usměvavou paní Holušovou – se vším Boţím lidem, který v průběhu dob neustoupil zlu a 
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drţel se vzpaţených rukou svého Krista nad oltářem. 
Tak z vynikající knihy O. Larische vyčteme: Hle, to je církev – malá, drobná, ale sto-

jící na skále. Aţ dosud stojí pevně. A nás napadá: Máme za sebou minulost, za kterou se ne-

musíme stydět. Máme obětavého pastýře – jsme schopni čelit lákavému zlu i v současné do-

bě? 
Kdyţ při nedělní mši svaté pozorujeme malé křesťánky, jak spěchají na knězovu 

výzvu k oltáři k modlitbě Otčenáše, věříme radostně, ţe o budoucnost svinovské křesťanské 

obce se nemusíme bát, budeme-li se věrně drţet Desatera.  
To vše v nás probouzí kniha P. Jana Larische, Th.D. o svinovské farnosti. A za ni dnes 

chci jménem čtenářů panu faráři poděkovat. Není patrně mnoho farností, které by se něčím 

podobným mohly pochlubit. 

Marie Schmidtová ■ 

Dopis z Ukrajiny 

Před několika týdny nám přišel dopis od rodiny naší Aničky Midjanko z Ukrajiny. Zřejmě 

ho její sestra psala již před Novým rokem. 
 

Dobrý den! 

Jak se máte? Místo maminky a Aňky vám píšu já, starší sestra. 

Aňka ještě neumí psát všechna písmena, chodí teprve do l. třídy. Do školy chodí moc ráda, 

líbí se jí tam. Ráda se učí číst, psát, malovat. Kdyţ se jim daří, dostanou k známce sluníčka.  
Teď jsem doma, jsou prázdniny, ale moje sestřička chce velice jít do školy. Nechodím do 

denní školy, ale do večerní; jsem teď ve druhém ročníku. 

Nový rok jsme doma oslavili dobře. Líbilo se mi čekat na koledníky, jestli přijdou koledo-

vat. Také moc čekám na Vánoce, půjdeme do kostela. 
Velice bych chtěla, abyste k nám přijeli, bylo by to milé.  

Blahopřejeme Vám k Novému roku. 

Marie a Leo Ţídkovi ■ 

 

Vzpomínky na Vánoce v Melbourne 

Když se před více jak dvaceti lety měnily poměry v naší společnosti a životech, 

mnohé rodiče vůbec nenapadlo, že se jejich potomci mohou rozletět jako svobodní ptáci do 

širého světa. 

I my, překvapeni nad roztaženými křídly našich dětí, s pocitem hrdosti, obav i účasti 
sledovali jejich první prožitky v prostředí nám neznámého světa. Za ta léta, co pracují a 

prožívají každodenní starosti s lidmi různých národností i ras, se ocitli v minulém roce náš 

syn i dcera v jednom městě na druhém konci světa, v australském Melbourne. Byl to pro nás 

impuls, abychom se my, rodiče, rozhodli a vypravili ze Svinova na návštěvu za nimi.  
Po dlouhých přípravách a starostech, co bude s opuštěným domem, psem a květinami, 

jsme s pocitem velikého dobrodružství opustili známé prostředí ve Svinově a vydali se na 

cestu přes Prahu a Soul. Za 30 hodin jsme vystoupili na půdě Austrálie. Setkání s potomky v 
pro nás cizím prostředí bylo zvláštní (tak nějak si snad lze představit setkání tam „na  věč-

nosti“).  

Seznamovali jsme se s okolím, vnímali velmi intenzivně prostředí ve kterém naši 

drazí pobývají, chování lidí okolo, jak žijí, odpočívají, pracují, bydlí... a srovnávali 
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s domovem. 
Vánoční svátky jsme prožili společně v novém domku. Pořídili jsme vánoční stromek 

(rozkládací Betlém jsme přivezli z domova), připravili hrachovou polévku, rybu i bram-

borový salát, aby se to blížilo co nejvíce 

zvyklostem z domova. Tam jsme si též 
uvědomili, že se už nelze dívat na své po-

tomky jako na malé děti, ale že dospěli 

k samostatnosti a jsou schopni sami řešit 
ţivotní situace. Ţádný div, vţdyť museli na 

svých cestách vyřešit mnohé. Myšlenky na 

Vánoce prožité v dětství už byly sice 

hluboko zapadlé, ale v přítomnosti rodičů 
se vánoční vzpomínky dětských let všem 

velmi živě vybavily. Po dopoledním vyk-

oupání v moři a přípravě jídla, jsme za 
poslechu vánočních melodií a při teplotě kol 35° C zasedli ke Štědrovečerní večeři. 

Samozřejmě jsme v těchto dnech častěji navštěvovali bohosluţby v melbournské ka-

tedrále. Sedávali jsme v boční lodi hned za varhaníkem na úrovni oltáře a intenzivně proţí-

vali celou mši svatou. Obvykle zpíval smíšený sbor v doprovodu dechových nástrojů a var-
han. Seděli jsme mezi lidmi, kteří si brzy zvykli na naši pravidelnou přítomnost a zdravili se 

s námi jako staří známí. Celebranti se střídali, takţe i „vtaţení― do průběhu mše svaté bylo 

vţdy jiné. A kdo byl přítomen? Z poloviny to byli Asiaté a částečně Afričané. Byli jsme 

hrdí, že i tady v Austrálii patříme k takové skupině lidí, kteří vyznávají myšlenky  Ježíše 
Krista. Z pohledu do tváří přítomných jsme mohli vyčíst silné prožívání obřadu, zklidnění a 

pokornou úctu k oslavovanému. Na závěr vždy varhaník ještě přidal pěknou sólovou 

skladbu, kdy všichni v tichu naslouchali a posléze poděkovali potleskem. My i náš tříletý 
vnuk jsme se těšili na další návštěvu. Po mši svaté si mnozí farníci na nádvoří ve 

skupinkách sdělovali své prožitky i další plány.  Kněz se pohyboval mezi lidmi, zdravil se s 

nimi a přál všem pohodový další týden. Katedrála byla postavena v polovině 19. století a 

dnes je obestavěna mrakodrapy a obchodními domy, takže věž není vidět, stejně jako u 
chrámů v Evropě. 

Myslíme si, že člověk by se měl občas zúčastnit obřadu mše svaté na jiném místě, než 

je zvyklý. Bohoslužba v cizím prostředí a mezi neznámými lidmi nás může přivést k novým 
obohacujícím prožitkům. 

Těmito několika myšlenkami jsme se chtěli s Vámi podělit o naše zážitky. 

F. a J. H. ■ 

Evropa je jako krkovička 

…říká v rozhovoru, který vedla B. Tachecí v MF Dnes  dne 5. ledna t. r., Tomáš Sedláček, 

ekonom a vysokoškolský pedagog. Krátký výňatek z novin… 
… 

Nikdy Vás nenapadlo, ţe lepší neţ přesvědčovat a radit je provádět to sám? 

No napadlo, ale já politiku nemiluju, já miluju ekonomii.  

Baví vás komunikovat s veřejností, baví vás ta show kolem toho, k tomu máte svoji od-
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bornost a mnoho lidí si myslí, ţe jste sympaťák. Není to ideální mix pro politika?  

Tak já myslím, ţe máme takové osobnosti. Třeba Tomáš Halík, nebo Erazim Kohák nebo 

Jan Sokol a mnoho dalších lidí. Z mladších třeba kněz Marek „Orko― Vácha. Ve zkratce mě 

baví mít vliv, ale nikoliv mít moc. 

Co takhle: baví mě mít vliv, ale nebaví mne nést zodpovědnost? 

Taky. I kdyţ poradce má svoji zodpovědnost, ale ne vůči národu. Navíc mne nebaví rozho-

dování. Já totiţ nejsem moc rozhodný člověk. Radši řeknu: Kdyţ uděláte A, stane se toto, a 

kdyţ uděláte B, povede to k tomuto. 
Kam to chcete dotáhnout po profesní stránce? 

Jsem spokojen s tím, co dělám. Nemám ţádné vyšší ambice. Jsem hrozně šťastný, kdyţ se 

tady objeví politik, který je rozumný, komunikativní, nekrade a dělá to dobře. Takovému 

politikovi jsem k sluţbám. Nikdy komunistům a nacistům. 
Václav Havel byl Vašim obdivovatelem… 

…já jsem byl jeho obdivovatelem. 

Zřejmě jste se obdivovali navzájem. Cituji: „Raduji se, ţe vychází jeho kníţka Ekono-

mie dobra i zla, která nahlíţí na ekonomii v běhu historie a zpochybňuje některé stere-

otypy jejího současného vnímání,“ uvedl bývalý prezident. Je to věta, kterou si s sebou 

nosíte? 

Ano. To je věc, která mi dodala hodně energie a vlastně mi dodala tu drzost s tím jít na ve-
řejnost. Dodalo mi to i jistou míru bláznovství ji dokonce publikovat i v angličtině. Taková 

slova člověka jeho formátu si určitě vezmu s sebou do hrobu. 

Co je dobro a co je zlo v ekonomii? 

Jméno té knihy je provokace, protoţe stejně jako první pravidlo Klubu rváčů je, ţe o Klubu 
rváčů se nesmí mluvit, první pravidlo ekonomie je, ţe se nemluví o dobru a o zlu. A já se 

tam snaţím popasovat s tím, ţe ekonomie nikdy nebude mimo dobro a zlo. 

Vy jste víc neţ pozitivně naladěný, ţe? 

Já jsem v tomto trochu extrém, ano. Ale jsem-li eurohujer, pak moji oponenti jsou koruno-

hujeři. Stejně tak neberu jako nadávku, ţe mi někdo říká pravdoláskař.  

Ekonomické hledisko není jediné, sám jste řekl, ţe jste se od Havla učil směsici pohle-

dů. 

Určitě. Nicméně ekonomika nezná politických hranic a česká ekonomika uţ je v té evropské 

zatopená úplně bez hranic. Jediné co nás dělí, je kurzový rozdíl koruny a eura. 

Nerozumím. Máme tady nějakou zemi, která je suverénní ve svých financích, má vlast-

ní rozpočet, podle toho, kolik si sama vydělá… 

Jenţe to není pravda. My rozdáme víc, neţ kolik si vyděláme, a půjčujeme si od všech moţ-

ných. Suverenita zadluţovat se je právě to, co vedlo některé evropské země k tomu, ţe 

zbankrotovaly, ţe rozbily drţku samy sobě. Kdyby to bylo, jak říkáte, Řecko by se odřízlo 
jako bolavá noha. Coţ by byl ozdravný proces. Ano, jenţe naše dluhy a obchodní svazky 

jsou propojené jako krkovička. A není moţné z té krkovičky vytáhnout ty tučné či méně 

kvalitní části. Evropan, kdyţ chce vlastní dobro, musí paradoxně myslet na dobro svých ob-
chodních partnerů. 

 

Přání do roku 2012? Přeju si, abychom uvaţovali evropsky a dlouhodobě. Apeluji na lidi, 

aby se probrali z pocitu, ţe nám chce někdo uškodit. Evropa je někde jinde. Ne, Evropa 
jsme my. Přeju si, aby Česká republika měla víc lidí, jako byl Václav Havel. 
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Vytrvali ve zkouškách 

Martyrium P. Kamila Jaroše a P. Jaroslava Šumšala, 

představených Arcibiskupského kněţského semináře v Olomouci 
 

Katolické veřejnosti se v těchto dnech dostává do rukou další 

z mučednických příběhů našich kněţí. V tomto případě se jedná 

o představené Arcibiskupského kněţského semináře v Olomouci, kte-

ří svěřený úkol formace mladé nastupující kněţské generace završili 
nejvyšším moţným způsobem, kdyţ vydali jim i nám všem svědectví 

o své víře mučednickou smrtí. P. Kamil Jaroš (*1913 Klokočov u Pří-

bora) a P. Jaroslav Šumšal (*1905 Opatovice u Hranic) byli v únoru 

1942 zatčeni gestapem, prošli kříţovou cestu nacistickými věznicemi 
a koncentračními tábory a tuto pouť završili svědectvím krve. Tato 

publikace dává nahlédnout do naší vlastní církevní katolické minu-

losti a naznačuje, ţe i mezi námi byli a jsou mučedníci srovnatelní s těmi z prvokřesťanské 
doby. Kniha je moţno zakoupit v prodejnách křesťanské literatury. 

o. Jan ■ 

 

 

Není to komické... 

ţe 100 korun vypadá jako velká částka, kdyţ se má dát v neděli do pokladničky, ale tak 

malá, kdyţ za ni chceme něco koupit? 
ţe to trvá tak dlouho, kdyţ máme jednu hodinu strávit v adoraci, ale před televizorem 60 

minut uteče tak rychle? 

ţe nás nic nenapadá, zač bychom se mohli modlit, ale se sousedkou si stále máme o čem 

povídat? 
ţe je to tak napínavé, kdyţ se fotbal hraje třeba v prodlouţení, ale stále se díváme na ho-

dinky, protoţe mše trvá nějak dlouho? 

ţe je tak obtíţné přečíst jednu kapitolu z Bible, ale třígrošový román přečteme jedním 
dechem? 

ţe lidé tak usilují o dobré místo v divadle nebo na koncertu, dokonce za to rádi i připlatí, 

ale v kostele se tlačí do posledních lavic? 

ţe potřebujeme předstih dvou nebo tří týdnů, abychom do svého plánu zařadili nějakou 
církevní událost, ale při jiných příleţitostech ho umíme změnit během minuty?  

jak věříme kdejakým novinám, ale pořád máme otázky k Bibli? 

jak rychle se šíří vtipy po internetu, ale jak dlouho přemýšlíme, zda máme poslat zprávu, 
která oslavuje Boha? 

 

Je to komické? Spíše smutné! 

o. Marcel Puvák ■ 

K zamyšlení 
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Zpověď – svátost smíření. ANO či NE? 

Nedávno mi někdo řekl, ţe zpověď přece není 

nějaká příjemná záleţitost. 

Ihned mi proběhlo hlavou, ţe s tím nemohu sou-
hlasit. Svátost smíření je příjemná záleţitost! 

Dlouho jsem nad tím přemýšlela a hledala jakási 

pro a proti a vůbec i argument, který by ostatní 
přesvědčil, proč by to i pro ně měla být spíše pří-

jemná záleţitost. Ve svých úvahách jsem došla 

k tomuto: Je to jakási ozdravná kúra pro duši. 

Nesedí snad proti nám ve zpovědnici kněz v roli 
Jeţíše, připraveného odpouštět nám opakovaně 

naše provinění a tak vyléčit naši duši? Neoznačujeme mnohdy mezi přáteli zpovědnici za 

jakousi „čistírnu―? 
Samotnému vyznání hříchů ve zpovědnici má předcházet a snad vţdy předchází pří-

prava ke svaté zpovědi. Ta je podle mého názoru asi tou nejhorší chvílí. Nejen ţe člověk 

musí zkoumat sám sebe, znovu se mu promítají některá špatná jednání, nepříjemná komuni-

kace s bliţními atd., ale především si musí přiznat sám sobě, ţe není dokonalý tak, jak se mu 
mnohdy zdá a jak se tím často pyšní. Samotné vyznání hříchů – tzn. vyjmenování všech pro-

vinění a nedobrých skutků před knězem ve zpovědnici uţ není asi nic tak hrozného. Spíše 

bych řekla, ţe je to pro kaţdého člověka vysvobozující, „vysypat― ze sebe všechno špatné a 
litovat toho. 

Po slovech lítosti, kterou projevujeme, při-

chází (podle mě) ta „kouzelná― formulka: „Bůh, 

Otec veškerého milosrdenství, smrtí a vzkříšením 
svého Syna smířil se sebou celý svět a na odpuštění 

hříchů dal svého svatého Ducha; ať vám skrze tuto 

sluţbu církve odpustí hříchy a naplní vás pokojem. 
Uděluji vám rozhřešení ve jménu Otce i Syna i Du-

cha svatého.― 

Není to zrovna ta chvíle, kdy se člověku roz-

lije úsměv ve tváři a plný optimismu si sám sobě 
slibuje, ţe začne znovu, ţe se pokusí být lepším, 

snesitelnějším a laskavějším vůči druhým? 

A uloţení pokání? To přece i očekáváme, ţe budeme muset něco udělat navíc, aby-

chom odčinili to zlo, co jsme napáchali. Dítěti také něco zakáţeme, kdyţ něco provede; 
kdyţ něco zkazíme v práci, sníţí se nám odměny; atd. Tak proč čekat, ţe by tomu mělo být 

jinak?! Rozdíl tady ale je: nedostáváme trest jako takový, ale většinou máme věnovat nějaký 

čas navíc modlitbě, přečíst si nějakou náboţenskou literaturu, úryvek z Bible nebo něco po-
dobného --- a to všechno nás ve své podstatě posunuje dále v naší víře. Tak jakýpak trest? 

Ještě pořád se Vám zdá, ţe je zpověď nepříjemná záleţitost a je třeba se ji bát nebo se 

jí dokonce vyhýbat? 

                    R. M. ■ 



  

 

PRO RODINU 19 
Ţivot ve víře 

 Milí farníci, 
postní doba, kterou právě prožíváme, pro nás může být nejen výzvou, ale i příležitostí zamys-

let se nad tím, jak obnovit svůj duchovní růst, který možná poněkud ustrnul... Právě k tomu 

nám může pomoci článek otce Vítka Zatloukala, jenž Vám nabízíme v této naší nové rubrice. 

P. Vít Zatloukal působil sedm let ve Středisku pro mládež při Biskupství ostravsko-opavském 
(ve Staré Vsi nad Ondřejnicí), poté odešel do Prahy, aby se ujal služby ředitele Sekce pro 

mládež České biskupské konference. V současné době působí jako farář ve farnosti Petřvald 

u Karviné a dále se věnuje pastoraci mládeže. 
 Přejeme tedy hezké a obohacující čtení… 
 

Duchovní ţivot – jak v něm růst 

 Jestliţe o sobě řekneme, ţe jsme křesťané, je důleţité uvaţovat o tom, co tím vlastně 

vyjadřujeme. 
 Některá církevní společenství (zvláště evangelikální) tím vyjádří svou důvěru v Boţí 

spásu skrze Jeţíše Krista, s odvoláním na biblický verš:  „Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako 

Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen“ (Řím 10,9). 
Jiní zase uvaţují o křesťanství na základě Jeţí-

šových slov: „Kdo uvěří a přijme křest, bude 

spasen“ (Mk 16,16). 

 A další zase při reflexi slov apoštola Jaku-
ba mluví primárně o nutnosti lidských skutků, 

které vedou ke spáse:  „Víra, není-li spojena se 

skutky, je sama o sobě mrtvá. Někdo však řekne: 

´Jeden má víru a druhý má skutky.´ Tomu odpo-
vím: ´Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti 

ukážu svou víru na skutcích´“ (Jak 2,17-18). 

Já bych vám chtěl předloţit úvahu o duchovním 
ţivotě, který nespočívá ani pouze v osobním 

volním aktu a vyjádření člověka (vyznání, křest), ani pouze v uznání vnější takřka nevztaţné 

skutečnosti (věřím, že ...), ani nespoléhá na obchodnický vstup do Boţího Království ve sty-

lu „něco za něco― (za dobré skutky dojdu do nebe). 
 Duchovní ţivot je umění spojit dvě skutečnosti: činnost a vnitřní ţivot. Jedno neza-

nedbat pro druhé. Nepovýšit ani modlitbu nebo bohosluţbu (často praktikovanou spíše jako 

rituální náboţenský závazek) nad praktickou občanskou a sociální angaţovanost člověka; a 
na druhou stranu pro vnější činnost (rodinné, pracovní a společenské povinnosti, či dokonce 

osobní zábavu a odpočinek) neopomíjet vnitřní ţivot, který pro svou opravdovost potřebuje 

modlitbu tak, jako dýcháme čistý vzduch. 

 I v této úvaze se odvoláme k Písmu svatému, ke slovům našeho Pána Jeţíše Krista: „Já 
jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti“ (Jan 10,10) a „Jako mne poslal živý Otec a 

já mám život z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne“ (Jan 6,57). 

Dom Chautard, O.C.R., opat Trapistův Sept-Fons, ve své knize Duše veškerého apoštolátu 
(L´Ame de tout apostolat) píše v úvodních kapitolách: „Bůh chce činnost“ a „Bůh chce, 

aby duší naší činnosti byl Jeţíš“.  



  

 

 Vtělením a vykupitelským dílem se Jeţíš stává zdrojem, a to  jediným zdrojem boţské-
ho ţivota, k němuţ jsou povoláni všichni lidé. K podstatě Kristovy Církve patří, ţe zpro-

středkovává tento ţivot lidem skrze svátosti, modlitbu a pravdivé nezředěné hlásání Boţího 

slova slovy kázání i ţivotem. 

 Bůh sám působí všechno skrze Slovo (srv. Jan 1,3nn), a to ve světě viditelném 
(hmotném) i neviditelném (duchovním). Bůh nám dává podíl na svém vnitřním ţivotě a 

na své vlastní přirozenosti! Skrze křest (sic!) se stáváme Jeho dětmi!  

Ke křesťanskému duchovnímu ţivotu je tedy křest nutnou vstupní branou, a to ne jako for-
mální úkon, nýbrţ jako znamení smlouvy nové a věčné, pro niţ se osobně rozhodujeme. Zá-

roveň je k duchovnímu ţivotu stejně nutné, abychom přijali svátost biřmování a ţili ze svá-

tosti Eucharistie. Biřmování je nutné proto, ţe Duch svatý je pramen Ţivota a jen v Něm do-

sáhneme správného poznání Jeţíše. Eucharistie je pokrm, posila do kaţdodenních zápasů o 
dobro. Kdo jako pokřtěný neţije z těchto svátostí, nutně si musí poloţit otázku, jak to je se 

zdravím jeho duchovního ţivota.  

 Ţijeme-li v dobrovolné vlaţnosti (častokrát formulované do slov: „já nejsem nábožen-
ský fanatik“ nebo „hlavně, že jsem dobrý člověk“ nebo „nehřeším, nedělám přece nikomu 

nic zlého“), můţeme s největší pravděpodobností říci, ţe jsme polomrtví a ţe naše spása je 

ohroţena. Tento „blud činného života“ je dnes velmi rozšířen a roste tím rychleji, čím více 

jsme ve vnějším stresu (pracovním, studijním, ekonomickém nebo i vztahovém). Horečnou 
činností vydáváme víc  a více sil. Místo toho, abychom se zastavili a načerpali sílu u toho, 

který je skutečně Pánem našeho ţivota, padáme večer únavou do postele, nestihneme třeba 

ani slova modlitby Otče náš, a ráno se vrhneme do víru činnosti, která nás pohltí... A na kon-

ci ţivota nám zazní v uších hrozná slova: „Blázne, ještě této noci si vyžádám tvou duši, a čí 
bude všechno, cos nashromáždil?“ (srv. Lk 12,20) 

 Co je nutné k duchovnímu ţivotu? 

 1. Pravidelný svátostný ţivot. A to včetně konfrontace svého svědomí s láskou Boţí, 
která má pro můj ţivot vlastní plán, a následně vyznání hříchů a vin ve svátosti smíření. Za 

pravidelný svátostný ţivot nelze obvykle povaţovat jednoroční přijímání svátostí v období 

Velikonoc nebo Vánoc. 

 2. Pravidelná modlitba. Nemyslím jen modlitbu ráno a večer, ač ta má patřit 
k samozřejmým dobrým návykům křesťana. Ale je potřebná také modlitba ztišení a rozjímá-

ní. Rozjímáním čerpáme přímo ze Srdce Jeţíšova schopnost milovat lidi prakticky a nejen o 

lásce k bliţním mluvit. A také nezapomeňme na kratičká zastavení přes den (tzv. střelné/ 
kratičké modlitby).  

 Denní osobní modlitba má mít některé pevné součásti. Slova ústních modliteb, které 

umím zpaměti, nebo která najdu v první (modlitební) části kancionálu či v jiné knize modli-

teb. Ústní modlitbu mohou samozřejmě tvořit i texty z Bible: hymny či ţalmy. Dále pak 
osobní vyjádření chvály, vděčnosti, odevzdanosti a proseb. Ve večerní modlitbě nemá 

chybět kaţdodenní zpytování svědomí a vyjádření upřímné lítosti nad konkrétními 

chybami a hříchy.  

 3. Četba. Na prvním místě je třeba číst Evangelia a ostatní texty Nového Zákona. 

Denně alespoň kousek. Číst ţivotopisy svatých. Poznání ţivota světců, kteří nám dosvědču-

jí Boţí lásku, nás povzbuzuje a inspiruje k osobnímu rozhodnutí a ţivotu s Jeţíšem v běhu 

všedních dní. 

PRO RODINU 20 
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 Číst kvalitní literaturu. Neměli bychom se nechat odvést pouze k povrchní četbě no-
vin (byť by to byl i Katolický týdeník) a časopisů (ani „Světlo“,„Milujte se“, „IN!“, 

„Tarsicius“, „Nezbeda“ nebo „Svinovníček“ nestačí ;-)), natoţpak se spokojit se čtením 

článků na internetu. 

 4. Sebezápor. Katolický křesťan by si měl dokázat uvědomit význam slova „oběť―. Se-
bezápor neznamená jen odříci si maso v pátek (a to ještě hlavně proto, ţe to Církev vyţadu-

je)! Překonat se, pracovat na zušlechtění svých ctností skrze krátká, konkrétní, kontrolova-

telná kaţdodenní předsevzetí. Prakticky je třeba se učit ovládat hlavně svůj jazyk (nemusím 
stále ţehrat a reptat!), chuť (umět  jíst a být vděčný i za skromná jídla), oči (zvláště umět vy-

pínat mediální prostředky – TV, PC, mobily...), ruce (kolikrát mohu bez okázalosti a skrytě 

udělat drobnost, která zkrášlí a zhodnotí mé okolí!), atd. To vše můţe být oběť – skutek vy-

konaný z lásky k Bohu. 
 5. Doprovázení. Duchovní ţivot je často 

přirovnáván k cestě. I Jeţíš mluví o úzké a str-

mé cestě ke spáse. Na takové cestě je dobře mít 
někoho, kdo jiţ rozumí některým etapám du-

chovního růstu, aby člověk nebloudil, netočil 

se do kolečka na jednom místě, aby nepanika-

řil, kdyţ se zrovna něco nepovede. Doprováze-
ní dává správný směr našim snahám, pomáhá 

nám dobře volit předsevzetí, pomáhá porozu-

mět sobě samým a učí přijímat i odmítat určité 

skutečnosti našeho ţivota. Duchovní doprová-
zení nemusí nutně poskytnout kněz. Ale je tře-

ba, aby ten člověk, na nějţ se obrátím s prosbou o doprovázení, byl zkušený a sám byl po-

kud moţno doprovázen. 
 „Pouze zkušenost prošlapané cesty nám v duchovním životě propůjčuje právo doprová-

zet i druhé při jejich vnitřní zkušenosti. ... Doprovázení lidí v duchovním vedení je přede-

vším sdílení osobních duchovních zkušeností.“ (Józef Augustyn) 

 6. Společenství.  Na počátku dějin světa zaznělo moudré slovo: Není dobře, aby byl 
člověk sám. Sdílená radost i sdílená bolest se stávají opravdovějšími a naše zkušenosti 

s Bohem jsou usměrněny tak, abychom některé záţitky ani nepřecenili, ani nepodcenili. 

Dobré společenství je nám oporou ve chvílích nejistoty lidskou blízkostí i sluţbou modlit-
by. Také my sami najednou vidíme, ţe ostatní také potřebují naši blízkost a naši modlitbu.  

Základním společenstvím je rodina a farnost, ale je vhodné, abychom si našli například spo-

lečenství vrstevníků (mládeţe, seniorů...), lidí s podobnou ţivotní zkušeností (kněţí, mladé 

rodiny, zralejší rodiny...) 
 7. Evangelizace – misie. Ač to na první pohled nevypadá, ke zdravému duchovnímu 

ţivotu patří i to, ţe člověk sdílí svou zkušenost s lidmi, kteří o Jeţíši nevědí. Nemůţeme 

přece zadrţet horskou bystřinu, její prudký tok všechno strhává s sebou. Nejde přece 
v temnotě skrýt zářící lampu, její paprsky jsou pronikavé. Jak píše Adam Michna 

z Otradovic: „Nedá mně láska mlčeti, ţene mne k zpěvu prudce.“ (Loutna česká) Nene-

chávejme si pro sebe svou zkušenost s Jeţíšem a Církev bude plnit své poslání: „Jděte ke 

všem národům a získávejte mi učedníky a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svaté-
ho“ (Mt 28,19). 

PRO RODINU 21 
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PRO RODINU 22 
Ţivot ve víře 

 Těchto sedm bodů nepostihuje celou šíři potřeb duchovního ţivota. Ale snad toto 
sedmero bude podnětem k přemýšlení, co můţeme ve svém duchovním ţivotě posunout. 

 Závěrem 

 Smyslem a cílem plného ţivota je něco, co se naznačuje slovy:  sjednocení s Kristem. 

Kdo chce ţít plným ţivotem, dává se na cestu sjednocení s Kristem.   

Nebo jinými slovy: duchovní ţivot znamená milovat Boha z celého srdce (... a bliţního 

jako sebe sama, abych správně doplnil, neboť nejde rozdělovat dvojjediné přikázání lásky).  

„Miluj a pak můžeš dělat, co chceš“, je výrok svatého Augustina. 

 Sám za sebe vám přeji „srdce, které kaţdým svým vláknem bude čekat na úţas  

lásky“ (br. Roger Schütz). 

o. Vít Zatloukal ■ 

 

  A teď malá anketa, kdy jsme se zeptali čtyř lidí z naší farnosti na tyto otázky: 
Co si představuješ/te pod pojmem „Žít dobrý duchovní život“? 

Co Tobě/Vám osobně pomáhá na cestě k Bohu? 

  

L. G.: 

1) Osobně si myslím, ţe nejdůleţitější je mít ţivý vztah ke Kristu a budovat na něm svůj ţi-

vot. A také by měl člověk dokázat milovat druhé lidi, naslouchat jim a být jim vţdy nápo-

mocen. 

2) Duchovní vedení, přátelství ve společenství věřících lidí, eucharistie a přijímání svátostí. 
 

K. B. :  

1) Ţít dobrý duchovní ţivot pro mě znamená především mít dobrý vztah k Bohu. Mít Boha 
upřímně rád a důvěřovat mu, i kdyţ se mi zrovna nedaří nebo jsem nešťastná. Nebát se říct 

mu, ţe mám radost nebo ţe mám nějaký problém, protoţe mě stejně zná ze všech nejlépe. 

 2) Na cestě k Bohu mi asi nejvíce pomáhá společenství mladých lidí, se kterými se můţu 

scházet, někdy je ale asi pro kaţdého z nás nejlepší někam se "zašít" a být chvíli sám. 
  

D. Š.: 

1) Důvěřovat ve všem Hospodinu a milovat bliţního svého jako sám sebe. A ţít s nadějí, ţe 
kdyţ se mi něco nepodaří, mohu vţdy začít znova. 

2) Modlitba, svátosti, zpěv křesťanských písní, společenství přátel, kteří věří v Boha, ale ta-

ké různá setkání s lidmi nevěřícími nebo hledajícími. 

 
E. K.:  

1) Myslím si, ţe dobrým návodem je Desatero a Písmo Svaté. Otázka je ale správně poloţe-

ná „Co si představujete…―?, protoţe představy v našem ţivotě jdou určitě správným smě-
rem, jen je to pro nás, slabé smrtelníky, hodně, hodně těţké praktikovat. 

2) Bude toho asi víc, ale co se mi teď zrovna vybaví, tak třeba jsou to vzpomínky na mé ro-

diče, kteří mně celý ţivot k Němu vedli, účast na mši svaté, rodinná pohoda a baterky na 

„cestu k Bohu― si také dobíjím mezi fajn lidmi z naší farnosti při konání různých akcí, ale 
třeba i při obyčejném úklidu kostela. 

Klára Šolcová ■ 



  

 

PRO RODINU 23 
Pohádka 

Slavík 

 Byl jednou jeden slavík, který ţil uvězněný ve velké křišťálové kleci. Patřil 

jednomu bohatému perskému obchodníkovi, který nade vše miloval jeho slad-

ký, uchu lahodící zpěv. Kdyţ se někdy obchodník domníval, ţe slyší ve slaví-

kově zpěvu smutek, okamţitě se v myšlenkách ubezpečoval: „Můj slavík má 

všechno, co by si takový pták mohl přát, jsem si jist, ţe je to nejšťastnější pták 

Persie.― 

 Jednou obchodník oznámil, ţe odjede na dlouhou cestu po Orientu, aby na-

koupil hedvábné tkaniny a vonné látky. Napadlo ho: „Třeba budu míjet místa, 

kde kdysi slavík ţil, hustý prales s bohatou květenou. Moţná chce slavík něco 

vzkázat svým bratrům a sestrám...― Obrátil se tedy na slavíka.  
 „Řekni jim jenom, ţe se mám dobře,― odpověděl slavík, „a zeptej se jich, 

jestli pro mě nemají nějakou zprávu.―  

 Obchodník vyřídil, co měl a po návratu 

z cesty šel hned za slavíkem. 

 „Ptal jsem se jednoho z tvých bratrů, jestli 

pro tebe nemá nějaký vzkaz,― řekl s rozpaky, „ale 

místo odpovědi spadl na zem a zůstal úplně ne-

hybný mezi květy. Zvedl jsem ho, ale protoţe se 

nehýbal, myslel jsem, ţe je mrtvý. Poloţil jsem ho 

na zem a obrátil jsem se k odchodu, ale on najed-

nou zamával křídly a vyletěl na strom. Mnohokrát 
jsem na něj volal, ale neodpovídal, myslím, ţe tví 

bratři na tebe zapomněli.― 

 Slavík zarmouceně sklonil hlavu a celý den se 

nedotkl ani jídla, ani pití. 

 Kdyţ obchodník následující ráno přišel ke 

slavíkovi, našel ho, jak leţí bez hnutí na dně kle-

ce. Prosil ho, aby vylétl na bidýlko a zazpíval, ale 

ani peříčko se nepohnulo. Obchodník tedy otevřel dvířka, jemně ho vyzvedl 

z klece a pohladil ho na krčku. Ale slavík se nehýbal.  

 Obchodník, celý zarmoucený, myslel, ţe je slavík mrtvý, a tak ho se slzami 

v očích poloţil na trávu a odcházel. Jak se vzdaloval, řekl si, ţe ho na rozlouče-
nou naposledy pozdraví. 

 Otočil se, a co vidí? Slavík v slunci třepotal křídly, ze zobáčku vypustil ra-

dostný trylek, vznášel se a stoupal do výšky a přitom zpíval: „Děkuji za vzkaz, 

který jsi mi přinesl, je to to nejkrásnější, co jsem kdy dostal.― Pak odletěl ke 

svému pralesu s mnoha květinami. 

 

 Pro děti, 

teta Aťka  
 (Dle kníţky B. Ferrera Úsměvy pro duši) ■ 



  

 

Citát 

Všechna moudrost je od Hospodina a je s ním navěky. 

Sir 1,1 

 

Vtip 

Rektor univerzity byl právě na poradě vyučujících, kdyţ přišel profesor z oddělení staroţit-
ností a přinesl starou mosaznou lampu, kterou právě škola získala do vlastnictví. Rektor 

očistil z lampy skvrnu, kdyţ tu se náhle objevil dţin a řekl: „Jsem dţin z lampy a mám zde 

zvláštní úkol, rektore. Tvoje nezištná sluţba bude odměněna. Máš na vybranou – buď si vy-

bereš nevídané bohatství, nekonečnou moudrost nebo nepřekonatelnou krásu.― Bez zaváhání 
si rektor zvolil moudrost. „Stane se tak!― řekl dţin a pak se ztratil zpátky v lampě. Všichni 

ostatní vyučující zírali s údivem na rektora. Pak jeden z nich zašeptal: „Nyní máš nekoneč-

nou moudrost, rektore, tak promluv.― Rektor se na ně podíval a řekl: „Měl jsem brát ty  
peníze.― 

(Steve May 1001 Contemporary Illustrations)    

 

 

Modlitba v roce 2012 

Chci mít velké tučné konto v bance, 
chci mít chudé, štíhlé tělo. 

Prosím, milý Boţe, nepopleť to jako loni... 

 

 

Leo Ţídek ■ 

Řešen pyramidy: 

O, OH, ROH, HORE, HIERO, HEROIN, HORDEIN 

Pyramida 

                               předloţka 

                             citoslovce 

                                     kout 

           slovenské příslovce 

první část sloţenin s významem posvátný  

                                droga 

rostlinná bílkovina prolamin 

 

PRO RODINU 24 
Pro zábavu 
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PASTORAČNÍ PLÁN na březen – duben – květen – červen 

Březen 

 

Sobota 31. března 

(Před)VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE PRO CELOU RODINU  

Výroba velikonočních ozdob, malování kraslic od 13,00 v nové hasičské 

zbrojnici (z. MO KDU-ČSL a SDH Svinov) 
 

Duben 

 

Neděle 8. dubna 

SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ – VELIKONOCE  

viz program velikonočních bohosluţeb  

 

Neděle 15. dubna 

 po mši sv. prezentace ţivotní cesty a mučednické smrti P.  Kamila Jaroše a 

P. Jaroslava  Šumšala představených kněţského semináře umučených v  nacistických 

věznicích 
 

Květen 

 

Pondělí 7. května  

 Cyklotour po hranicích Svinova  

 sraz cyklistů v 15,00 u svatebního salonu Karina (z.  MO KDU-ČSL) 

 

Neděle 13. května  

 Den matek  

 
Neděle 20. května  

 7. neděle velikonoční  

 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ  

 
Neděle 27. května  

 Slavnost Seslání Ducha Svatého  

 FARNÍ VAJEČINA v odpoledních hodinách na farní zahradě (z. řk.farnost a  

 MO KDU-ČSL) 
 

Červen 

 

Pátek 1. června  

 Noc kostelů 2012  

 18.00 – 23,00 prohlídka kostela s odborným výkladem 
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Čtvrtek 7. června  

 Slavnost Těla a Krve Páně (Boţí Tělo)  

 mše sv. v 17,30 a eucharistický průvod  

 

Sobota 9. června  

farní poutní zájezd na Slovensko (Rajecká Lesná a Bojnice)  

 

Pátek 15. června  

 slavnost Nejsvětějšího Srdce Jeţíšova  

 

Sobota – neděle 23. a 24. června 

 SVINOVSKÉ POSVÍCENÍ  
 sobota poutní program před kostelem (z. ÚMOb Svinov)  

 

Neděle slavnostní bohosluţby v 8,00 a 10,00 

 

Červenec – srpen (výhled) 

 

28. červenec – 4. srpen 

 Farní tábor ve Frýdlantě nad Ostravicí  

 

Sobota 4. srpna 

 pouť ostravského děkanátu k Panně Marii do Frýdku za pomoc a ochranu pro 
rodiny a  za nová kněţská a řeholní povolání  

 Program: 16,00 společná modlitba růţence, 17,00 adorace, 18,00 mše sv. s ot-

cem biskupem 
 

Koncerty duchovní hudby  

Sobota 14. dubna  

 Cyklus Čtvero ročních období – jaro   

 18,00 provedou Spojené pěvecké sbory Těšínského Slezska pod vedením Ewal-

da  Danela díla J. Haydna, J. S. Bacha, W. A. Mozarta, A. Dvořáka a dalších.  
 

Svátost křtu, manţelství a pohřby (listopad 2011 – březen 2012 ) 

Křty 

Valentýna Jarošová      11.12.  

Aneţka Gelnarová        18.12.  

Marek Petruška       11. 2.  
Tomáš Slíva       12. 2.  
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Svatby 

Jaroslav Grund a Sandra, r. Rückaufová  30.12.  

 

Pohřby 

Josef Martinka       + 20. 11.  
Miroslav Volko       + 25. 11.  

Vlastimila Šimonová, r. Škrabalová  + 12. 12.  

Vlasta Sukačová, r. Novotná   + + 20. 12.  
Jarmila Hegerová, r. Chamrádová   + 21. 12.  

Pavol Lištiak       + 31. 12.  

Helena Šimková, r. Rusníková    + 14. 1.  

Václav Hejtmánek      + 11. 2.  
Vlasta Valešová, r. Miková    + 14. 2.  

Bohumila Mikesková, r.Vlková   + 2. 3.  

 

Plán finančních sbírek v měsících březen – duben – květen - červen 

Na opravy kostela     15. 4., 20. 5. , 24. 6.  

 
Sbírky v rámci celé diecéze:  

 

Svatopetrský haléř      19. 2. (7. neděle v mezidobí) 
na potřeby ostravsko-opavské diecéze  11. 3 (3. neděle postní)  

na opravy chrámů ve Svaté zemi   6. – 7. 4. (Velký pátek, Bílá sobota –  

při  adoraci u Boţího hrobu)  

na kněţský seminář      8. 4. (Slavnost Zmrtvýchvstání Páně)  

na TV Noe        6. 5. (5. neděle velikonoční)  

na Diecézní charitu      27. 5. (Slavnost Seslání Ducha sv.)  

 

Předvelikonoční příleţitosti ke svátosti smíření  

Pátek 30. března      16,00 – 17,30 

Neděle 1. dubna      7,00 - 
Úterý 3. dubna      16,00 – 18,30 

Středa 4. dubna      7,30 – 8,30 

Čtvrtek 5. dubna      16,00 – 18,30 
 

Pořad bohosluţeb 

1. 4. (Květná neděle)  

 Připomínka vjezdu Pána Jeţíše do Jeruzaléma – svěcení ratolestí  

 mše sv.: 8,00 a 10,00 

 

 



  

 

5. 4. (Zelený čtvrtek)  

Poslední večeře Páně, ustanovení mše sv.  

Jeţíšova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zatčení,  

mše sv.: 18,30 h. a následná adorace do 21,00  

 

6. 4. (Velký pátek) 

Jeţíš umírá na kříţi za záchranu celého světa - 

den přísného postu jako výrazu vědomí vlastních hříchů,  
obřady Velkého pátku: 18,30 

 

7. 4. (Velká (Bílá) sobota)  

Tělo Pána Jeţíše je uloţeno ve  skalní hrobce, 
vchod je zavalen kamenem a hlídán římskými vojáky,  

moţnost modlitby u „Boţího hrobu“: 8,30 – 19,30 

slavnostní bohosluţba Vzkříšení: 20,00  

 

8. 4. (Neděle - slavnost Vzkříšení Páně)  

slavná mše sv.: 9,30  

(ţehnání pokrmů a velikonočních beránků)  
vzhledem k tomu, ţe tato mše sv. bude přenášena Českou televizí,  

nebude ve farnosti ţádná další bohosluţba  

 

9. 4. (Velikonoční pondělí)  

mše sv.: 8,00 

 

 

Redakce Svinovníčku přeje všem svým čtenářům poţehnané velikonoční svátky!  

Adresa redakce: Římskokatolická farnost, Bílovecká 50/548, 

721 00 Ostrava – Svinov, tel. 596/961489 

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

Email: svinovnicek@farnostsvinov.cz  
 

 

Sponzor tohoto čísla 

 

Lékárna U Vítka 
Třebovická 5114/106 

72200 Ostrava 
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