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Farní
časopis

Milí farníci, farnice a farničátka,
nezdá se vám, že v poslední době všechno nějak rychle utíká? Mnozí z nás ještě měli
doma vánoční stromek, zatímco v kostele už se stavěl postní obraz a krátkou dobu radosti
Vánoc vystřídala opět fialová barva, barva pokání a přípravy na Velikonoce.
Toto číslo je tedy tak trochu vánočně-velikonoční.
Někteří z vás ještě vzpomínají na Vánoce, jiné myšlenky
už míří k oslavě největších křesťanských svátků. Budeme se společně zamýšlet nad posledními věcmi člověka,
nad křížem a smrtí, i nad radostí vzkříšení. Dozvíte se
také, jak prožívá půst řeckokatolická církev.
Mnoho článků v tomto čísle je věnováno dětem. Pokud jste tedy malí nebo mladí, přečtěte si články o tom,
jak děti a mládež trávili prázdniny na výletě. Kdybyste
dostali chuť připojit se k nim, určitě vás rádi mezi sebe
přijmou.
Díky některým z vás se mi v tomto čísle podařilo
zavést rubriku „Dotazy“. V každém čísle otisknu dva dotazy, na který odpoví některý z „duchovních.“ Proto noste své dotazy, možná, že právě ten váš je aktuální a zajímá více farníků.
Přeji nám všem, ať si letos opravdu uvědomíme skutečnost kříže. Kéž ho dokážeme
přijímat ve svém životě a vidět ho i v životech lidí kolem nás. Jednou se my stáváme
Šimonem na něčí křížové cestě života, podruhé zas k nám přistoupí Veronika, aby nám
utřela pot z čela. Ať tedy dojdeme společně až k poslednímu zastavení, odkud už je tak
blízko ke vzkříšení. Kéž radost Kristova vítězství nad smrtí je i naší radostí a nadějí, že také naše kříže se jednou promění a my nad nimi zvítězíme.
Modlím se za vás a těším se na další společné chvíle.

Váš Svinovníček

Ve znamení kříže
jsem přišla na svět.

V tomto znamení
sloužila jsem tobě, Pane,
ve všech nemocných.

V mé duši často zaznělo:
„Buď pozdraven Kříži,
jediná naše naděje.“

Mnohokrát jsem děkovala,
že jsi i mne svým křížem
vykoupil.

Dobře vím,
že v průsečíku kříže
všichni se jednou setkáme.

Dnes ale prosím o milost,
abych svůj každodenní
kříž
ve svém srdci povýšila.

Aby tvůj kříž i pro mne
byl bezpečným mostem
do šťastné věčnosti.

(In memoriam sestry B.
Tomanové)

koládu nechodí. Občas k nám chodí na mši
maminka. Pak zazpíváme a je konec. Ale nebavilo by mě být panem farářem, to radši miKarolínko, začala chodit do malé scholy nistrant. Jako pan farář bych toho musela
hned po jejím založení, i když jsi byla v té do- hodně umět.
bě ještě ve školce. Proč ses rozhoda zpívat ve
O jarních prázdninách jsi byla s dětmi na táschole? Líbí se ti tam?
boře v Lubině. Byla jsi poprvé bez rodičů?
Jednou v kostele jste pozvali děti na faru, že Jak se ti tam líbilo? Nebylo ti moc smutno?

Dnes si povídáme …
s Karolínkou Brumovskou

bude malá schola, hráli jsme si tam, to se mi
moc líbilo, tak jsem tam chtěla chodit. Mamka mi říkala, že si tam nebudeme hrát, jen
zpívat. Ale líbí se mi, že se naučíme nové
písničky a že si tam hrajeme.

Byla jsem poprvé sama, ale vůbec mi nebylo
smutno. Líbilo se mi, že tam můžeme hrát
hry, že jsme hráli se skautama potmě na
schovku a na jména, a že jsme večer vyprávěly pohádky. Mně se spalo dobře ve spacáLetos chodíš první rok do náboženství. Cho- ku, ale Anežka si ke mně musela vlézt, protože jí byla zima.
díš tam ráda?

Ráda chodím do náboženství, líbila se mi
svatba, co jsme tam hráli, taky se mi líbí, že
se tam učíme písničky, co se neučíme ve
schole, že jsme si vyrobili bibli, že tam děláme různé úkoly, jak jsme si hráli na narozeniny a měli hostinu. Mám tam kamarádky
Adélku, Nikolku, Kamilku, Majdalenku,
Lucku, Martínka a Honzu.

Na vánočním pásmu jsi hrála andělíčka.
Chtěla bys hrát v opravdovém divadle? Jakou roli?

Chodíš ráda do kostela?

Čím bys chtěla být až budeš velká a proč?

Jo, já jo. Ráda nosím dary, zpívám, zvoním.
Baví mě kázání, jenom to poslouchám, nepamatuji si, o čem pan farář mluví, ale líbí se
mi, jak to říká. Někdy to i chápu.

Paní učitelkou jako ty, protože mě baví kontrolovat děti, když čtou nebo když píšou. Taky budu zkoušet příklady. Chtěla bych učit i
náboženství, ale nevím, jestli se to všechno
naučím.

Na co si doma se sestřičkou rády hrajete?

Bavilo by mě hrát v opravdovém divadle,
chtěla bych hrát taky andělíčka nebo princeznu nebo Sněhurku, to je mi jedno. Nebo sluníčko a mráček.

Kdybys chytila zlatou rybku a mohla si přát
Někdy si hrajeme na pana faráře, to je větši- pro farnost tři přání, která by to byla?
nou Eliška. My si vždycky navlečeme na sebe nějaké šátky, sepneme sponkama a jdeme 1. Aby se nám dařilo zpívat.
na mši. Něco řekneme, pak bude čtení, čteme 2. Aby lidi v kostele nedělali hříchy.
z papírku, co jsme si vymyslely. Neseme da- 3. Aby do scholy chodila Míša, ale té to asi
mamka nedovolí.
ry, kalich (to je hrnek) a čokoládu místo hostií. Pak se zazvoní, něco se řekne, pak přijdou jako děti k oltáři. Bude se rozdávat čo(Lukáš a Petra)
koláda, ale panenky sedí v křeslech, pro čo-

Žijí tady s námi
Teď jste si asi představili, že tento článek bude o mimozemských civilizacích či
na jiné aktuální téma. Chtěla bych se s vámi
podělit o několik poznatků získaných studiem. Jsou to poznatky o bytostech, které tady
žijí s námi, v mnohém se nám podobají, ale
přesto žijí jakoby ve svém světě nezávisle
na našem uvažování a hodnotách. Řídí se
svou logikou a považují za důležité to, co
nám připadá směšné. Třebaže jsou
v mnohém nedokonalé, Bůh je má moc rád a
dává nám je za vzor. Těmi bytostmi jsou děti.
Řeknete si: děti jsou přece normální
lidé jako my, jaképak jiné bytosti? Je pravda, že děti cítí velmi podobně jako my, ale
myslí úplně jinak než my. Reagují způsobem, který jim připadá logický. Jejich logaika ale často pramení z jejich představivosti.
Do osmého roku je pro dítě těžké oddělit
představu a skutečnost. Pokud se dítěte týká,
je Medvídek Pú skutečný živý kamarád, který si kdykoliv může přijít hrát k nim do kuchyně!
Další zajímavou věcí, kterou si často
neuvědomujeme, je dětské vnímání času.
Zatímco my neustále vzpomínáme nebo plánujeme a málo prožíváme přítomnost,
v dětském světě je stále „teď“. Děti nedisponují dostatečnou mentální kapacitou potřebnou k pochopení toku času. Tato schopnost
se vyvíjí kolem sedmého či osmého roku života, proto menší děti žijí v přítomnosti.
„Před dávnými časy“ znamená pro malé dítě
„včera u babičky.“ Můžeme mu říct: „ Za
čtrnáct dní budeš mít narozeniny.“ Zítra se
probudí a bude se ptát:
„Už mám narozeniny?“
Oblast, kde může zvídavé dítě dospělého snadno umořit, je oblast dětských otázek.
Malé děti vznášejí denně stovky dotazů. Některé z nich míří do značné hloubky, jiné
jdou tak mimo, že na ně neexistuje skutečná
odpověď. Rodiče dětí v tom věku musí být
nejen velmi trpělivý, ale i pravdiví. Je možné říct „nevím“ a odpověď s dítětem hledat

v encyklopedii nebo knihách. Takový zájem
dítě potěší.
Někdy dokonce i známe odpověď, ale
předkládáme ji dětem slovy, která nemohou
pochopit. Buď mluvíme příliš rychle a ony
to nestačí zachytit, anebo nevyslovujeme
zřetelně, nejčastěji však používáme slova,
která děti neznají a tím je dokonale mateme.
Místo slov, kterým nerozumí, si doplňují
vduchu slova podobně znějící ale se zcela
jiným významem, takže uslyší-li například
prohlášení, že „Elymas byl mág,“ (Skutky
13), budou spíše myslet na maková zrníčka
než na kouzelníka nebo čaroděje.
Stejně tak jsou známé dětské interpretace částí ordinaria, kterým nerozumí, jako
„Neboť ty jediný jsi sprchovaný“, „Sedí na
krabici Otce“, „Trpěl pod polským pirátem“
atd. Když se snažíme s dětmi mluvit způsobem, jemuž nerozumí, může je to mást stejně, jako kdybychom mluvili italsky.
Dětský svět má také méně zábran. Malé dítě vůbec nezajímá, co si o něm jiní pomyslí. Nestará se o to, jak se chovat před cizími lidmi. Nemá téměř žádné zábrany. Nejedno rodinné tajemství se dostalo přes dítě
až k učiteli. Mnohé děti (stejně jako dospělí)
mají potřebu mazlit se, držet se někoho za
ruku. Je pro ně důležité mít si ve svém okolí
někoho, s kým se mohou pomazlit. Dítě většinou nikdo neodmítne, když se chce mazlit.
Je dojemné, jak děti lehce odpouštějí
dospělým jejich těžké hříchy, milují své rodiče alkoholiky, nevěří v jejich nezájem a
omlouvají všechny situace, v nichž by jim
musely přestat věřit.
Mnohé z těchto myšlenek jsem čerpala
z knihy Citlivé vyučování od Karyn Henleyové, kterou bych určitě doporučila všem
rodičům. Dočtete se v ní mnoho nejen
z dětské psychologie, ale také o jejich morálce a dětském prožívání víry od batolat až
po adolescenty. Kniha stojí kolem 156 Kč a
je k dostání v prodejně Unity v centru Ostravy.
(Petra)

Páteční mše svaté pro děti
Každý pátek po malé scholičce je v 17.30 hod. mše svatá, která je zaměřena více pro
děti. Jsem moc ráda, že taková možnost v naší farnosti je.
Mám dvě malé holčičky (tříletou a dvouletou) a obě dvě moc rády na tyto mše sv.
chodí. Myslím si, že to mnohem více a lépe prožijí než na ostatních bohoslužbách. Starší
Klárka, když ví, že půjdeme večer na dětskou mši svatou, mi několikrát během dne přijde říct, že bude sedět v první lavici, aby
dobře viděla na pana faráře. I když ještě nechodí do malé scholičky, cítí se moc šťastná, když s dětmi může sedět ba dokonce vedle
nich stát u mikrofonu při jejich krásných písničkách, kterými doprovází bohoslužbu a chválí Pána.
Všechny děti se mohou zapojit, například číst čtení, nést
obětní dary, stát při obětování kolem oltáře, zvonit na zvonky při
pozdvihování, při Otčenáši se držet v kruhu za ruce apod.
I promluva otce Jana je velmi blízká dětem. Otec stojí mezi
nejmenšími a formou otázek a povídání jim přibližuje evangelium.
Je to skvělé a můžu říct, že i má dvouletá holčička vydrží být
téměř celou dobu pozorná. Jeden pátek nás otec učil tancovat neboli vyjádřit pohybem
rukou modlitbu SVATÝ, SVATÝ, SVATÝ PÁN. A po mši svaté se snadno dokáže s dětmi i
vydovádět.
Je moc hezké takto společně strávit páteční podvečer.
(D.Š.)

Vánoční pásmo
Jednu říjnovou středu nám Petra v náboženství navrhla, že bychom mohli připravit
vánoční pásmo. Hned v pátek jsme se my – zájemci o role- dostavili na faru. Tam nám Petra rozdala scénáře, které jsme se měli naučit. Brzy jsme opravdu vše uměli a mohli začít
s nácvikem. Nejprve na faře, později v kostele.
Zanedlouho jsme mohli předvést pásmo veřejnosti. Ve středu 26. 12. 2001 jsme
v dobových kostýmech pásmo Hvězda betlémská předvedli. Představení mělo velký
úspěch.
(Martin Lojek, 5.tř.)

Hvězda betlémská
Jedním z nejhezčích zážitků Vánoc bylo pro mě shlédnutí vánočního pásma „Hvězda
betlémská“ ve farním kostele Krista Krále ve Svinově na svátek sv. Štěpána. Tento zážitek
v mém srdci stále přetrvává a věřím, že bude dlouho přetrvávat i v srcích jejich aktérů a
návštěvníků.
Za citlivý přístup k tématu, za lásku k dětem, za velkou trpělivost a obětavost při přípravě pásma děkuji sl. Petře Nejedlé. Také děkuji těm, kteří se na pásmu rovněž podíleli,
tj. představitelům jednotlivých postav a členům scholy pod vedením Lukáše Klezly.
Přeji všem mnoho zdraví, štěstí, úspěchů a Božího požehnání v jejich činnosti, při
které rozdávají radost.
(Jarmila Bartoncová)

On a ona
Co má tento nadpis znamenat? Zní to nějak podezřele! Naliji však ihned čistého vína.
Jedná se o užívání mužského a ženského rodu v liturgii a v modlitbách, a to z účelově
mluvnického a významového hlediska.
V současné době chodí do kostela více žen než mužů. Bylo to tak i dříve, ale vysvětlení tohoto úkazu není teď naším úkolem. Jde o jinou věc.
V naší liturgii, v textech Bible a v modlitbách se užívá ve velké míře množné číslo
(mimochodem mužského rodu, i když se to zde po vnější a fonetické stránce od jiného rodu často ani nerozezná), ale především tu všude převládá rod mužský. „Ježíši, tvůj jsem
živ i mrtev.“ „Pane, nejsem hoden, …“(dřívější verze). „Ať jsem tak živ, jak chce Bůh
můj.“ Ženy se pochopitelně v některých případech vzpírají a tak se někdy stává, že převádějí příslušná místa do tvaru ženského rodu. Recitace a jednota projevu se pak tříští.
Jak to tedy řešit? Možná velmi snadno. Stačí si uvědomit, že jsme lidé a tedy každý
z nás je člověk. Ten člověk, který je živ, není hoden apod. Jsme sice každý také bytost, což
je podstatné jméno ženského rodu, ale nebylo by správné, aby se člověk hádal s bytostí,
tvor s lidskou duší anebo abychom si situaci zkomplikovali např. se zpodstatnělým přídavným jménem ten nebo ta věřící. Navíc každý je také to stvoření. „Ježíši, tvé jsem živo i
mrtvo.“ Krásné, že?
Všeobecný a staletí trvající zvyk rozšířil v těchto případech většinou rod mužský.
Člověk je zde považován za zástupce všech. Rozumný člověk tedy rozhodl, rozumnější
bytost ustoupila. Sláva a dík oběma stranám.
Muži se dnes opírají o patriarchát, ženy o svou mírnost a dobrotu. A dobré ženy, které
dovedou mužům ledacos odpustit, ještě žijí. Však ony umí i vládnout. Je jim přáno. Ve
shodě, jednotě a i v těch modlitbách.
A vždy musí koneckonců záležet především na obsahu - ne na formě.
Ať tedy žije Boží bytost člověk!
P.S. V souvislosti s touto problematikou bych chtěl jako pofoukání na bolístky připomenout, že při čtení epištol svatého Pavla můžeme všude tam, kde jsou oslovováni bratři, připojit také sestry.
(L.Ž.)

Co se nám nepovedlo
Co se nám nepovedlo? Myslím si, že se nám letos moc nepovedla Tříkrálová sbírka.
Jedenáct tisíc devět set korun určitě není málo peněz, ale oproti loňským padesáti dvěma
tisícům je to rozdíl. Otázka je, kde se letos stala chyba.
Neúspěch této sbírky v naší farnosti byl určitě z velké části zaviněn špatnou organizací. Někteří se přihlásili pozdě, jiní omylem nebyli zaregistrováni a nedostali tedy své pokladničky, dalším se do této akce moc nechtělo.
Tak se stalo, že jsme vytvořili jen tři skupinky, které z důvodů velkých mrazů a nedostatku času nestihly obejít ani polovinu Svinova.
Proto chci do příštího roku povzbudit všechny, kteří ještě váhají, aby se určitě zapojili. Myslím si, že z nepřijetí nemusí mít člověk strach, letos se mi zdáli lidé ještě ochotnější
než loni a nikdo nás nevyhodil. Častěji jsme se setkali s tím, že mnozí chtěli přispět a nemohli, protože se k nim koledníci prostě nedostali.
Všem, kteří se zapojili, i těm, kdo přispěli, patří samozřejmě velký dík.
(P.M.)

Pane faráři, potřebujeme pochovat…aneb poslední věci člověka
Začněme dnes kratičkou úvahou nad slovem „pochovat“.
Když jsme byli malí, mnohdy jsme se dožadovali toho, aby nás rodiče na svých rukou
pochovali. Jako žáci základní školy jsme byli taktéž chování ve smyslu vychovávání, na
střední škole nám říkali, že nás teď chovají jako v bavlnce, ale že se s námi po maturitě život
mazlit nebude. Ať už to pak v životě bylo a je jakkoliv – člověk se umí nebo neumí chovat,
přichází okamžik, kdy je potřeba nás znovu pochovat a to naposledy - pohřbít.
I když tato úvaha nemusí mít přímou etymologickou souvislost, hluboce lidskou souvislost jistě má. Začátek a konec lidského života je možno ohraničit slovem pochovat.
Malé dítě více než cokoliv jiného potřebuje lásku rodičů, potřebuje „pochovat“. Totéž
platí i pro starého a třeba nemocného člověka – potřebuje lásku svých nejbližších. Poslední
„pochování“ se pak stává oním bolestným loučením, které nazýváme pohřeb.
Tváří tvář tvrdým a náročným životním podmínkám jsou okamžiky, kdy se člověk musí
zastavit a na povrch musí vystoupit nejpodstatnější věci lidského života – vztahy lásky a solidarity. Člověk musí nezištně - z lásky - věnovat svůj čas druhému člověku. Tento rozměr života není možno trvale ve společnosti jen tak beztrestně přecházet a pokud ano, což se dnes
mnohdy a mnohde děje, je toto znamení ztráty skutečných
hodnot a projevem duchovní krize. Být člověku člověkem je
neskonale více než mít nejlepší vymoženosti moderní doby.
V tomto smyslu je pohřeb záležitostí především hluboce lidskou.
Člověk se v těchto chvílích naprosto přirozeně ptá po
smyslu. Klade si otázku „proč?“ Dnešní svět vědy a techniky,
ať je jakkoliv dokonalý, není a nikdy nebude schopen dát na
tuto otázku odpověď. Není v silách člověka vysvětlit důvody
smrti. Člověk se obrací mimo sebe, mimo hranice své reálné
zkušenosti a pokouší se pro otázku života, bolesti a smrti najít
odpověď. Zde přichází to, čemu v tom nejširším slova smyslu
říkáme náboženství = reálná existence vztahu člověka a Boha.
V užším slova smyslu nabízejí různá náboženství různé odpovědi jako např. život ve stínech nebo naopak v nirváně,
převtělení nebo jakési věčné neurčité trvání v práci, zemi či národě. Je mnoho různých odpovědí.
Křesťanství přináší zvláštní a svým způsobem mimořádnou odpověď: Ježíš nazaretský
vzal z lásky k člověku na sebe dobrovolně hříchy celého světa a na kříži za nás zemřel. Bůh
pak ukázal moc své lásky a Ježíše vzkřísil k novému životu. Víra v tuto událost
zmrtvýchvstání ve svých důsledcích mění základní vztahy v životě člověka.
Všichni potřebujeme v tom nejkrásnější slova smyslu na počátku i na konci svého života „pochovat“. Kéž má pro nás to slovo nejen při našich posledních loučeních, ale i pro naše
„chování“ v běžném životě vždy onen výše zmíněný trojí význam: lidský = solidární, náboženský = nesoucí naději, i křesťanský = reálně existující.

(otec Jan)

Pomoz mi, ať to zvládnu
Chtěla bych napsat něco o dětech. O dětech, které ať už od narození nebo důsledkem
úrazu či nemoci žijí s nějakým handicapem.
Pracuji s nimi a také mám děti, mohu tedy říci, že jako malé mi připadají všechny
stejné. Ať zdravé nebo postižené potřebují a dávají hodně lásky, rády si hrají, mlsají, jsou
zvědavé, bojí se, pláčou.
Některé z nich zůstávají stále dětmi narozdíl od svých zdravých vrstevníků, kteří
s přibývajícími léty mají přirozenou snahu osamostatnit se.
Jiné zase čeká bezpočet operací, které mají napomoct k zlepšení jejich omezeného
pohybu a dále pak každodenní celoživotní rehabilitace.
I přes veškeré úsilí se někdy děti neobejdou bez pomoci druhé osoby a tedy nejčastěji
svých rodičů. A ti mají jediný cíl – naučit své dítě být co nejvíce samostatné. Je to úkol
těžký, dlouhodobý a mnohdy celoživotní.
Trpělivě celá léta učí své děti dovednostem pro nás naprosto samozřejmým.
Je přirozené, že naše dítě polyká, kouše, chodí, odloží v předškolním věku plenky,
povídá. Některé postižené děti si tyto dovednosti musí osvojit a je pro ně velkým úspěchem, když se například samy dokáží najíst.
Právě tehdy si mnozí z nás uvědomí, jak velký dar zdraví nám byl dán. Souhlasím,
ale zároveň si myslím, že je to pro nás výzva, abychom se zamysleli, zda bychom jim
mohli nějak pomoci.
(K.E.)

Jarní prázdniny na Spálově
Loni, poslední týden v říjnu, jsme byli o podzimních prázdninách na Cvilíně
v Krnově, a protože se nám tam líbilo, rozhodli jsme se naplánovat další výlet na jarní
prázdniny. Otec Přemek nám zařídil pobyt na faře ve Spálově.
Myslíme si, že právě spálovská fara je díky podkroví, kde je hodně místa, ale i díky
svému okolí vhodná pro ty, kteří si chtějí někam vyjet a strávit prázdniny jinde než doma.
Na faře jsme se rychle zabydleli. Zpočátku nám počasí moc nepřálo, ale ani to nám
nevadilo, sešli jsme se ve svých útulných pokojích a třeba si jen tak povídali. Už v úterý se
počasí umoudřilo a my jsme mohli vyrazit na výlet k poutnímu místu Maria ve skále.
Cestou zpátky jsme si dokonce stihli zahrát pár her, a
tak jsme si užili i dost zábavy.
Na popeleční středu jsme navštívili spálovský
kostel, kde jsme se zúčastnili mše svaté. Během
našich prázdnin také otec Přemek zavedl společnou
ranní a večerní modlitbu breviáře a ráno nám pak
vždy ještě zadal téma, nad kterým jsme přes den
přemýšleli a u večeře si o něm popovídali.
Ve středu v noci jsme se odhodlali podniknout
stezku odvahy. Po dvojicích jsme se vydali ze hřbitova temnou cestou k lesu, ke světýlku u opuštěného
stromu. Číhalo na nás nejedno překvapení, a tak se někdy ze tmy ozýval i jekot.
Na výletě ve Spálově se nám všem hodně líbilo, každý z nás odjížděl s nadšením a
plný zážitků, na které bude určitě rád vzpomínat. (Otče Přemku, těšíme se na další výlet!)
( svinovská mládež)

Stránka pro rodinu
Křížovka

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A) Polotuhá hmota, dětsky chodit, chemický prvek
značky Na.
B) Písmeno řecké abecedy, rytmus, středověká
pevnost, část nohy, SPZ Brna-venkova.
C) Pracoviště horníka, severské mořské zvíře, chemická značka cínu, popelnice, neobut.
D) Tajenka.
E) Nejinak, ochrana zboží, polní míra, domácí zvíře, zesílený zápor.
F) SPZ Ostravy, mlžný příkrov, táta, mužské jméno, chem. značka hliníku.
G) Uměle vytvořený člověk, přerušovaně hořet,
jižní plody.
1) Neomezené prostředí.
2) Spojka, otrhat, nula.
3) SPZ Strakonic, nervový záškub, sibiřský veletok.
4) Opak „sem“, chem. značka dusíku, SPZ Opavy.
5) Cirkusový umělec.
6) Římská 100, zboží, chem. značka bóru.
7) Povzdech, zkratka železniční stanice Litovel,
SPZ Olomouce.
8) Vystřikovati sliny.

A
B
C
D
E
F
G

9) Zpěvný ptáček.
10) Latinská předložka „k“, neidentifikovaný létající předmět, chem. značka vápníku.
11) Zkratka tuny, vepř, značka Tesla.
12) Italské město.
13) Mužské jméno, zkratka Newtonu, francouzské
město Lille foneticky.
14) Ruský souhlas, hroznýš, zkráceně zdali.
15) Dlouhá měkká samohláska, Balkánský stát,
římská 5.
16) Chrámy.
Pomůcka: 10) AD, 12) Sanremo, 14) BOA

Hádanka: pro malé i velké
Vítr fouká, domkem houpá
sem, tam, sem.
Visí domek nad strží,
jakpak se tam udrží?
Za lano, za lano,
nemá domek nahnáno?

Bez lenky je bezcenná,
Malá, šedá, ztracená.
Ale s lenkou, v tom to vězí,
uskuteční vynálezy.
(lanovka)

Úkol pro celou rodinu:
Popovídejte si s dětmi
o tomto blahoslovenství.

(myšlenka)

Z historie svinovské farnosti
Generální vizitace 12. 5. 1933
Na generální vizitaci se svinovští farníci dlouho připravovali. Sám pan farář dal položit parkety do horní světnice, dal spravit venkovní záchod, celou faru nově vymalovat,
v sakristii dal natřít uvnitř vrch skříně, kde se kněz obléká, v kostele dal spravit lavice, očistit je a dát 270 háčků na klobouky, do každé lavice 9 kusů. Byla vyměněna podlaha
v sakristii, vyčistily se okapní žlaby.
Dvanáctého května roku 1933, tedy dva roky po vzniku farnosti, se konala generální
vizitace, kterou provedl biskup Jan Stavěl. Přijel v sobotu 6. května o třetí hodině na nádraží
rychlíkem od Olomouce. Zdejší farář ho od vlaku uvedl do čekárny druhé třídy, kde ho
pozdravil za duchovenstvo P. děkan Alois Gec z Poruby.
Den před vizitací přijel z Třebovic Dr. Alois Tinz, asessor konzistoře, a prohlížel knihy. Zatím venku stavěli prapory a bránu. Když doktor Tinz viděl horlivost zdejších, prohlásil:
„Máte tu hodné farníky.“
Večer měl Tinz májovou pobožnost. Slavobrána stála vpředu na náměstí na cestě
k hlavnímu vchodu. Při ní na tyčích dva státní prapory, pak věnce po obou stranách až ke
kostelu. Zde opět dva stožáry a vlajka papežská a státní. Na věži byly tytéž vlajky. Kříž kamenný a sloupy byly ověnčeny.
Po půl osmé přijel autem pan biskup. Vystoupil u slavobrány, vedl ho pan děkan za
hlaholu zvonů. Před kostelem ho uvítal pěvecký sbor pod vedením varhaníka Ševčíka. Vítal
ho napřed farář a prosil, aby byl jako otec shovívavý k nejmladší farnosti diecéze.
V kostele byla tichá mše svatá pana biskupa, pak české kázání. Poté odešel pan biskup
na snídani, mezitím se rozdávali biřmovací lístky. Po příchodu začala zkouška dítek.
P.František Marys zkoušel první, druhou a pátou třídu české obecné, farář třetí a čtvrtou třídu českou a německou školu. Zkouška dopadla dobře.
Následovalo biřmování 265 biřmovanců. Trvalo až do poledne. Potom pan biskup a farář jeli autem do městské školy, zkoušeli dítky. Dítky neobyčejně pěkně odpovídaly, že se
pan biskup divil a řediteli městské školy prohlásil, že školu nepoznává, jak se její stav změnil.
Večer v sedm hodin byla májová pobožnost, zpívaná litanie sborem se panu biskupovi
velmi líbila. Po návratu z kostela podepsal pan biskup knihy.
Ráno posvětil kalich, který byl ukraden a nyní obnoven. Farář mu poděkoval, rozloučil
se a prosil ještě o požehnání. Pak pan biskup naposledy promluvil krátce k lidu. Vybízel ke
stálosti ve víře a důvěře k Panně Marii, dal požehnání a odešel. Lidé i pan biskup slzeli.
(převzato z farní
kroniky)

Adresa redakce: Římskokatolická farnost, Bílovecká 50/548, 721 00 Ostrava – Svinov, tel. 069/6961489
http://svinovska.farnost.cz

Pastorační plán na 1. pololetí roku 2002
• postní kázání:
Přínos křesťanského poselství pro dnešní sjednocující se Evropu - evropští patroni
sv. Benedikt – tvůrce nového životního řádu
sv. Cyril a Metoděj – nositelé vzdělanosti
sv. Brigita Švédská – rozdělení Evropy a cesta ekumenismu
sv. Kateřina Sienská – budovatelka mostů
sv. Terezie Benedikta od Kříže – hodnota lidského života
• 28. – 30. března: velikonoční triduum
• neděle 31. března: slavnost Zmrtvýchvstání - Boží hod velikonoční
• květen – májové pobožnosti
• sobota 6. dubna (odpoledne): pouť děkanátu Ostrava k Panně Marii do Frýdku
• neděle 21. dubna: neděle Dobrého pastýře - návštěva ze semináře
• sobota 11. května: farní zájezd do Krakowa
• sobota 18. května: den pro rodinu – v rámci roku rodiny vyhlášeného OSN připravuje
Centrum pro rodinu Ostravsko-opavského biskupství
• sobota 18. května: vigilie slavnosti Seslání Ducha sv. – v katedrále Božského
Spasitele v Moravské Ostravě
• neděle 19. května: slavnost Seslání Ducha svatého – farní odpoledne –
slavnostní otevření farního hřiště a smažení vaječiny
• čtvrtek 30. května: výročí založení ostravsko-opavské diecéze
• čtvrtek 30. května: slavnost Těla a Krve Páně - eucharistické procesí kolem kostela
• neděle 23. června: slavnost posvěcení farního kostela
• sobota 29. června: kněžské svěcení Mgr.Přemysla Traczyka v katedrále Božského Spasitele v Moravské Ostravě
• neděle 30. června: primiční mše sv. novokněze P. Přemysla Traczyka
v Ostravě-Svinově
• pondělí 1. července: diecézní pouť dětí na horu Prašivou
• pátek 5. července: národní pouť na Velehrad - téma: rodina

Informace
1.

Dne 20. 3. 2002 proběhne na biskupství další večer mladých. Setkání začne v 18. 00
hodin mší svatou, po ní bude v 19. 00 hodin přednáška sestry Siordy na téma
„komunikace.“

2.

Od 15. 3. 2002 do 17. 3. 2002 proběhne diecézní setkání mládeže ve Vidnavě pro
mládež od 14 let. Cena akce je od 80 do 100 Kč, oficiální začátek v pátek ve 21. 00
hod., konec neděle dopoledne. S sebou karimatku, spacák, lžičku, hrnek a misku.

3.

Pro dospělé i další zájemce se chystají biblické hodiny na faře pod vedením otce jáhna Přemka. První setkání proběhne 6. března 2002 v 18. 00 hodin na faře. Všichni
jsou srdečně zváni.

4.

Výsledek osmisměrky minulého čísla: Požehnané Vánoce.

Dotazy
„Co

můžu získat zachováváním prvních pátků a prvních sobot? Můžu získat něco jen pro
sebe nebo třeba i pro rodinu?“
Celé křesťanství stojí a padá s osobou Ježíše Krista – s jeho smrtí na kříži a jeho
vzkříšením. Tímto pro nás získal vykoupení a věčný život. Celý náš křesťanský život se
odtud – z tohoto zdroje odvíjí. Věřím-li v Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele, pak
toto naprosto zásadně mění celý můj život. I v církvi se vše z tohoto zdroje odvíjí ať už
v teoretické či praktické rovině. Naše modlitby, práce, přijímání svátostí a svátostin,
pobožnosti ke cti svatých a také praxe 1. pátků a 1. sobot
stojí ve službě tomuto našemu spasení.
Určitě, i když jsme Pánu Bohu jednou řekli své ano,
vždy znovu potřebujeme, aby nám Pán Bůh odpouštěl
hříchy – stále se učíme prožívat své obrácení. Je to podobné
jako v manželství. I když si manželé řekli jednou své ano,
učí se pořád jeden druhého milovat. Zvlášť významné a
krásné může být pro takový vztah nějaká oběma stranami
akceptována pravidelně se opakující aktivita, např. návštěva
divadla nebo nedělní procházka.
Podobně to platí i pro pravidlo 1. pátků, popř.1. sobot,
má se stát pro vztah k Bohu oním nesmírně důležitým oživujícím momentem, kdy se
člověk po měsíčním shonu zastaví, udělá si čas, srovná si své nitro, s Bohem se smíří a ve
svatém přijímání znovu prožije setkání s Ježíšem. I když škarohlíd může v případě
manželů argumentovat šetřením peněz za lístky či únavou z procházení se nebo v případě
věřícího nevyužitým a ztraceným časem, víme všichni, že zde jde o jiné hodnoty.
Opačně řečeno: Nemají-li se manželé rádi, pak jim ani divadlo ani procházka
nepomůže, či chce-li věřící ve vztahu k Pánu Bohu udělat jen něco za něco, pak mu uniká
to výše zmíněné nejzákladnější z jeho života.
Kéž tedy dokážeme vždycky realizovat to, co Pán Ježíš naznačuje slovy: Toto je
potřeba konat a ono zase nezanedbávat.
(o. Jan)

Milí rodiče, milé děti,
po dobrých zkušenostech ze dvou dětských táborů v Kunčicích a v Lubině jsme pro
děti připravili třetí letní dětský tábor tentokrát na faře v Melči.
Protože už mnozí z vás plánují dovolené, rozhodli jsme se upřesnit termín tábora a to
od 27. července 2002 do 3. srpna 2002. Všechny děti jsou srdečně zvány. Mohou se těšit
na různé hry, soutěže, koupání, výlety, třeba i
stezku odvahy a mnoho dalších společně strávených chvil. Přijďte tedy zažít spoustu dobrodružství a poznat nové kamarády.
Přihlášky si můžete vyzvednout
v náboženství nebo v sakristii. Podrobnější informace upřesníme později.
(Lukáš, Petra, Honza, Pavla, Terezka, Hanka)

První zastavení
Nedávno jsem měl možnost prožít malou zimnou takřka spontánní křížovou cestu
s mládeží oderské farnosti odkud pocházím. Možná se ptáte, proč malou a zimnou? Odpověď je velmi prostá a jednoduchá. Malá proto, že jsme byli pouze čtyři, a zimná proto, že
v kostele přebývala ještě taková zima, jež nám tu „malou“ křížovou cestu učinila ještě mrazivější.
Když jsme se pomodlili vstupní modlitbu, vydali jsme se na
chvíli prožívat Kristovu křížovou cestu jež nám všem darovala novou životní šanci. Když jsme došli k prvnímu zastavení, jeden z
nás se měl nad tímto zastavením zamyslet a darovat mu alespoň
kousek ze svých myšlenek. Bylo téměř neuvěřitelné, kolik nádherných myšlenek, upřímných díků a proseb člověk mohl vyslechnout
a zároveň se s nimi ztotožnit.
Bylo opravdu úžasné pozorovat, jak velký akt lásky a bolesti
Ježíše na kříži nás mění, obohacuje a povzbuzuje jít zase dál, k
dalšímu zastavení našeho života.
Netrvalo dlouho a dorazili jsme k čtrnáctému zastavení, které
bylo poslední na této křížové cestě. Stáli jsme u něho a dívali se, jak je Ježíš vložen do
hrobu.
Mnoho lidí v té době si myslelo, že tímto ztratili úplně všechno, v co věřili. I učedníci tomu na chvíli přestali věřit.
Co se stalo tak nepochopitelného, že i učedníci začali pochybovat? Nedostáváme se
my taky často do role nechápajících učedníků a do role těch, kteří tímto ztratili úplně
všechno, v co věřili? Co se vlastně stalo smrtí Krista na kříži? Odpověď můžeme najít v
oné křížové cestě a hlavně v tom posledním čtrnáctém zastavení, které se pro nás může
stávat opět prvním. Prvním ve smyslu každého nového životního okamžiku, který nám
Kristus daruje tímto čtrnáctým zastavením.
Přeji každému z nás, ať stále častěji prožíváme to „první zastavení“, které pramení
z onoho čtrnáctého zastavení.
(Lukáš)

Příběh
Žil jednou jeden chlapec a ten měl velmi zlou povahu. Otec mu dal do ruky sáček
hřebíků a povídal mu, ať vždy, když se rozzlobí, zatluče jeden hřebík do plotu vzadu za
domem. První den chlapec zatloukl do plotu 37 hřebíků. Za několik týdnů se naučil kontrolovat svůj hněv a počet hřebíků se postupně snižoval. Zjistil, že je jednodušší ovládat
svůj hněv než zatloukat hřebíky do plotu. Nakonec přišel ten den, kdy se chlapec ani jednou nerozzlobil. Řekl to otcovi a otec mu navrhl, aby nyní chlapec vytáhl vždy jeden hřebík, když se ani jednou nerozzlobí. Dny míjely a chlapec po čase mohl říci otcovi, že v
plotě nezůstal ani jeden hřebík. Tehdy vzal otec chlapce za ruku a zavedl ho k plotu. Tam
mu řekl: "Udělal jsi dobře, chlapče, ale podívej se na díry v plotě. Ten plot už nebude nikdy takový, jaký byl. Když řekneš něco v hněvu, zanechá to právě takové jizvy. Jako když
zabodneš do člověka nůž a vytáhneš ho. Nezáleží na tom kolikrát povíš lituji, rána stále
zůstává. Rána způsobená slovem bolí stejně jako fyzický úder. Přátelé jsou vlastně velmi
vzácné drahokamy. Rozesmávají tě a podporují, a to ve všem. Vyslechnou tě, když máš
starosti, pochválí tě a vždy jsou ochotni ti otevřít své srdce.
(staženo z internetu)

Dotazy
Je zvláštní, že se slovem adorace se člověk setkává velmi často, ale co přesně to vlastně
znamená? Co bych měla konkrétně při adoraci dělat?”
Nechat se ozařovat
Adorace – je to slovo latinského původu, které přesně znamená promluvit, úpěnlivě
prosit, zapřísahat, modlit se, klanět se, velebit modlitbou či vyprosit. V Katechismu katolické církve, v článku 2628 čteme, že adorace neboli „klanění je základní postoj člověka,
který uznává, že je tvorem před svým Stvořitelem”. V širokém chápání adorace je to postoj člověka vůči Hospodinu, ale co to je adorace v souvislosti s výstavem eucharistického
Krista v Nejsvětější svátosti? Koneckonců s tímto významem se setkáváme nejčastěji…
Nejjednodušeji by se dalo říci, že adorace je setkávání se s živým Kristem tváří
v tvář. Žádné s těchto setkání není stejné jako předchozí a nikdy není jednotvárné, setkáváme se však s milujícím Bohem. Je to takové rande s Hospodinem. Právě během adorace
Bůh čeká na každého z nás, a přesto kostely a kaple, ve kterých adorace
probíhají, zejí prázdnotou nebo rozeznívají různými hlasy, které nemají
nějak moc společného s intimním setkáním s Pánem přítomným
v eucharistických způsobech a plným úcty mlčení před Bohem, který je
vždy větší.
Adorace není vyřizováním našich záležitosti s Hospodinem. Je to
setrvávání v Lásce. Je to obdiv. Je to přítomnost plná úžasu. Je to námaha odevzdávání času. Námaha darování sebe sama. Všechno to činí adoraci těžkou, ale přesto nebo díky tomu pěknou a vytouženou. Může se stát, že to, co kdysi bylo těžké, stane se pro nás oddechem. Je třeba jenom “zavřít oči, abych viděl dál, než ony mohou vidět”. Protože “o tom,
co vidíte, o chlebě a kalichu, mluví vám vaše oči. Vaše víra však vám říká, že chléb je
Kristovým tělem” (sv. Augustin). “Nesmíme tedy věřit jenom tělesným očím: daleko viditelnější je to, co je neviditelné, neboť je to věčné, tamto však jen dočasné”. (sv. Ambrož).
Je třeba “nastavit tvář k sluneční září hostii” a nechat se ozařovat. Nic víc! Nemá
žádný význam množství a krása vypovídaných slov, i když naše pýcha nám napovídá, že
čím více sebekrásnějších slov, tím lepší bude naše modlitba, tím větší bude náš dar. A
v adoraci jde přece o to nechat se obdarovávat. Tímto způsobem člověk dozrává ve svém
vztahu k Hospodinu. Adorován Kristus v křehké hostii, ve které je skrytá velikost všemohoucího Boha, nám ukáže v brzké době propast naší vlastní nicoty a zakusíme, že opravdu
nejsme bez viny. Vůči nekonečnému Bohu hřích – zbaven konkrétních okolností celého
toho svůdného půvabu – je tím, čím opravdu je: nekonečnou urážkou.
Celé roky je možné klečet před Nejsvětější svátostí i celé roky se bránit přijetí tohoto daru. Avšak tudy vede cesta k pravé, tiché a štěstí plné adoraci Pána, adoraci, která pozvolna přestává být jednou z mnoha modlitebních aktivit člověka a stává se způsobem života s Ježíšem a v Ježíši. To právě On působí, že sám člověk se stává hostií, čistým chlebem, který Bůh každou chvíli může vzít do rukou, požehnat, rozlomit a rozdávat.
Jan Pavel II. volá: „Církev a svět velice potřebují eucharistickou zbožnost. Ježíš čeká na nás v této svátosti lásky. Nešetřeme naším časem, ale pojďme se setkat s Ním
v adoraci, v kontemplaci plné víry. Kéž nikdy neustává naše adorace.
(o. Přemysl)

Rodinná akce Lubina
Dětské tábory a pobyty v přírodě
s sebou nesou vždy spoustu starostí a problémů: zajistit ubytování, dopravu zavazadel,
určit cenu, zjistit vlakové a autobusové spojení, hlídat děti, vymýšlet hry, soutěže a celkový program, vařit, uklízet, neztratit se
v neznámém terénu...Ale člověk si všechny
tyto problémy nesmí moc připouštět, jinak by
nemohl nikam jet.
Náš jarní tábor v Lubině byl komornější
než letní tábor v Kunčicích, byla to taková
rodinná akce, protože se jí zúčastnilo celkem
jen šest dětí, především proto, že se nám podařilo sehnat faru v Lubině teprve dva týdny
před jarními prázdninami, takže většina dětí
už měla program zajištěný někde jinde.
Přesto však tábor jistě stál za to a
všichni na něj rádi vzpomínáme. Byla-li to
rodinná akce, musím podotknout, že takovou
rodinu šesti dětí bych skutečně chtěla mít.
Hned po příjezdu jsem vyhlásila celotáborovou hru Cestička k Ježíši, kde mělo každé
dítě nakreslenou svou cestičku. Za různé
dobré skutky (např. pomoc druhému, pomoc
v kuchyni, vedení modlitby, vyprávění pohádky, vymyšlení hry pro ostatní, vědomosti…) si mohly děti vybarvovat barevná políčka, kterými postupovaly vpřed na cestě
k Ježíši. Nakonec vyhrál Lukášek s počtem
82 vybarvených čtverečků za tři dny pobytu,
ostatní děti se také snažily. Díky hře, ale především také jejich spontánní touze pomáhat,
jsem nikdy neměla nouzi o pomocníky. Samy se nabízely a prosily, aby mohly umývat
a utírat nádobí, vařit oběd, prostírat stůl…
Karolínka se nabídla, že umyje ostatním zablácené boty po výletě a umyla je důkladně i
zevnitř, což byl v první chvíli pro mě moment překvapení, protože pouze dvě děti měly náhradní boty, ale brzy vše uschlo na topení a mohly jsme znovu vyrážet do přírody.
Okolí Lubiny je opravdu moc hezké,
na místní přehradě se některé děti naučily házet „žabičky“ a na výletech dokonce vymyslely dvě nové hry „Na zlého pána“ a
„Šoupanou“. Pokud se je chcete naučit, děti

vám jistě rády vysvětlí pravidla.
Skamarádili jsme se také s místními
skauty, kteří s námi hráli „Na schovku“ a
„Na vraha“ a naučili jsme se od jejich vedoucího novým dovednostem, např. jak otevřít
dveře, když z obou stran najednou vypadne
klika a všechny ostatní dveře do oné místnosti jsou zamčeny, přičemž nikdo nemá klíč?
Smůla je, že vám v ruce zůstane zrovna ta
část kliky, která sama o sobě nejde vsunout
do dveří. (Tuto zoufalou situaci vyřešil zcela
jednoduše: vyrval kliku z jiných dveří, vsadil
ji do oněch zabouchnutých a otevřel).
Místní děti jsme poznali také při jejich
hodině náboženství, do které jsme se přišli
podívat. Jak poznamenali místní katechteta i
vedoucí skautů, lubinské děti doslova zíraly
s otevřenou pusou, kolik toho naše děti
z náboženství ví. Bylo to především zásluhou
Karolínky a Elišky, které odpovídaly na otázky přesně naučenými větami z vánočního
pásma, což pro nezávislé pozorovatele působilo dojmem, že naše šestileté děti umí Písmo svaté zpaměti.
Večer se vždy někdo z dětí ujal vedení
modlitby a po ní se někdo nabídl a vyprávěl
ostatním pohádku. Nejvíce dětí usnulo u pohádky O slonu Dumbovi, kterou si vymýšlela
sedmiletá Katka a dokázala povídat bez přestávky 25 minut. Bylo třeba se vyspat, protože ráno všichni ospalci byly násilně probuzeni zákeřnou Eliškou, která byla schopna vymyslet spoustu krutých způsobů, jak dostat
lenochy ze spacáku, což zakusil především
Lukáš, který nás navštívil a zůstal i na noc.
Myslím, že tento tábor se opravdu vydařil a nejen Anežka si našla nové kamarády,
kteří ji (snad úspěšně) přemluvily, aby s nimi
zpívala v malé schole. Nakonec poznamenal
Kubík: „Já bych tady zůstal ještě deset dní a
devět nocí!“
Moc děkuji především slečně Terezce
Pšenicové za velkou pomoc s dětmi i
s organizací tábora a také otci Janovi za dopravu zavazadel a milou návštěvu v průběhu
tábora.
(Petra)

Hledači pokladů
Najít poklad je přáním každého kluka, i těch dříve narozených. Proto jsou oblíbené hry
plné dobrodružství, romantiky i námahy, na jejichž konci je poklad. Hledat poklad a být úspěšný, najít poklad, vyžaduje vědomosti i zručnost. Je třeba vědět kde hledat, jak hledat, mít sílu
zdolat nástrahy a mít motivaci, že má poklad nesmírnou cenu. Motivace je na prvním místě.
Bůh má všechna bohatství a chce se o ně s tebou podělit. Jeho motivací je láska k tobě.
Chceš být bohatý? Důležité je nejen být bohatý ale především být, jinak pro tebe nejen bohatství, ale ani nic jiného nemá smysl. Až potom poklad, který ti přinese radost, bohatství, netušené možnosti.
Bůh chce, abys byl věčně a abys získal i poklady, které tě rozradostní. Nabízí ti jistý plán
cesty. Cestu sice úzkou a trnitou, ale na ní tajemný pokrm - Eucharistii, i živou vodu - Dary
Ducha svatého, abys ji zdolal. Netají ti námahu ani úskalí, kterými projdeš než dosáhneš věčného bytí i věčnou radost v bohatství. Nechává na tobě, jestli to bereš a půjde s tebou, aby ti
pomáhal a chránil tě, jestli mu to dovolíš. Jeho nabídka zatím trvá, je doba příhodná, je doba
postní. Vyprázdni své nitro od zbytečností, starostí, žádostivostí, očisti je od hříchu, který by tě
na cestě zraňoval a naplň své nitro tajemnou živou vodou, Duchem svatým, láskou. Posilni své
odhodlání a živ je tajemným chlebem - Eucharistií. A dosáhneš pokladu, ve tvém srdci bude
sám Bůh a staneš se pramenem vyvěrající živé vody, pokladem nejen v očích lidí, ale i
v očích Božích.
(o. Antonín)

Východní katolické církve – řeckoka- a) předvečer Narození Páně (24.12.02)
b) předvečer Zjevení Páně (04.01.02)
tolíci.
V naší farnosti jste si mou přítomností na
bohoslužbách všimli a prakticky jste vnímali
existenci řeckokatolické církve u nás v ČR.
Poměrně často se vídáme a tak mne při nabídce, abych napsal příspěvek do farního časopisu
napadlo, trošku více ozřejmit blízkost řeckokatolíků a římskokatolíků. Řeckokatolíci jsou
jednou z 22 katolických církví sjednocených
pod hlavou katolické církve, t.č. papežem Janem Pavlem II. Všechny tyto katolické církve
spojují stejné věroučné pravdy. Liší se však
formou sloužení mše sv. a formou vysluhování
svátostí. Je doba postní, řekněme si dnes jakou
mají řeckokatolíci postní disciplínu a sami si
ji srovnejte s postní disciplínou římskokatolíků. Tak si rozšíříte znalosti o řeckokatolících a
upevníte znalosti o vlastním postním řádu. U
řeckokatolíků platí:
1. Zdrženlivost od masa:
a) všechny pátky s výjimkou zasvěcených a
doporuč. svátků, volných pátků a státních svátků.
b) středy velkého postu (13.02. - 27.03.02)
c) svátek Stětí sv. Jana Křtitele (29.08.) a svátek Povýšení sv. kříže (14.09.)
2. Zdrženlivost od masa + půst (jedenkrát za
den jídlo + možnost 2x menší občerstvení)

3. Zdrženlivost od masitých a mléčných pokrmů + přísný půst první den Velkého postu
(pondělí 11.02.02)
Velký pátek 29.03.02
Vysvětlení:
- Půst od masa (1) zavazuje od dovršení 14.
roku věku až do smrti.
- Posty (2) a (3) zavazují od dovršení 18. roku
věku až do začátku 60. roku
- Zdrženlivost na sv. Stětí sv. Jana Křtitele a
Povýšení sv. kříže platí v den samotného svátku. V neděli odpadá.
- Zdrženlivost v předvečer Narození Páně a
Zjevení Páně pokud padne na sobotu nebo neděli, překládá se na pátek, může se však zachovat i v samotný den.
- Při slavnostech nebo jiných naléhavých případech může od postu dispenzovat správce
farnosti.
Volnice - volné pátky - (bez postu od masa)
- 25.01.02 - v týdnu po neděli Celníka a farizeje – doba předpostní
- 05.04.02 - ve velikonočním týdnu
- 24.05.02 - v týdnu po Sestoupení sv. Ducha
- 27.12.02 - v týdnu po Narození Páně
4. Zakázaný čas - zavazuje jen o Velkém postu
– (čas veřejných zábav a veselí, …)
(o. Antonín)

