
Milí farníci, farnice a farničátka, 
  

při pohledu z okna to sice občas vypadá, že se zase blíží Vánoce, ale doopravdy 
jsme se v značnĕ přiblížili ke slavení nejvĕtších křesťanských svátků – Velikonoc. Kdyby-
chom se zeptali nevĕřících, které svátky v roce považují za nejvýznamnĕjší, jistĕ by 
zmínili na prvním místĕ Vánoce. Velikonoce se bohužel v podvĕdomí lidí staly pouze 
svátky šmigrustu a vĕtšina lidí se domnívá, že jejich slavení spočívá pouze v pletení 

karabáče a malování vajec. V takovém případĕ přestává vĕtšina z 
nich slavit Velikonoce, jakmile dĕti odrostou. My křesťané ale 
prožíváme tyto svátky zcela jinak.  
 Čtyřicetidenní doba přípravy nás neomezuje v jídle a ra-
dostech života. Je to pro nás doba zamyšlení se nad sebou. Čas, 
kdy nejen my, ale celá farnost a celá církev ve svĕtĕ činí pokání, 
dává si nová předsevzetí, mĕní svůj život k lepšímu. Je dobré vĕ-
dĕt, že nejsme sami, kdo se snaží. Mnozí lidé dnes argumentují: 
“Já v Pána Boha vĕřím, ale nepotřebuji chodit do kostela. Já se 
modlím doma.” Možná ano, ale jak často? Kolikrát za týden 
otevře takový samouk Písmo a čte jeho texty?  
 Společenství církve a příklad druhých lidí nás motivuje a 
pobízí k tomu, abychom na sobĕ pracovali. Človĕk sám o sobĕ je 
slabý. Všichni to známe, kolikrát jsme zkoušeli doma třeba stu-
dovat angličtinu, to bylo předsevzetí, že každý den aspoň pár 
slovíček… a za pár týdnu bychom mohli na naší učebnici v 

koutĕ utírat prach. A tak je to s každou aktivitou, kterou začínáme sami a doufáme, že vy-
trváme. Tak je to i s duchovním životem, jenže ten je mnohem důležitĕjší než angličtina 
nebo úklid v pokoji.  
 Až budeme přicházet do kostela v postní dobĕ, kéž ji nevnímáme jako období de-
prese, kdy v kostele nejsou žádné kytky a místo obvyklé sochy Ježíše s rozevřenou náručí 
pouze obrovský obraz kříže a trpícího Spasitele. Kéž pro nás nejsou křížové cesty jen svĕ-
dectvím o krutém zacházení tehdejších lidí s pokorným Kristem. Tohle není poselství 
postní doby. 

Až uvidíš Krista na kříži, nemysli jen na bolest. Mysli především na 
lásku, s kterou tu bolest snášel. Mysli na vĕčný život, který svou obĕtí pro Tebe získal. 
Mysli na radost nebe, které nám svou smrtí otevřel. Protože když za Tebe umíral, přál si, 
abys byl šťastný, ne abys ho litoval.  
 Kéž nám Pán v této dobĕ postní žehná a provází nás svou pomocí, když pracujeme na 
tom, abychom se stávali lepšími a svým příkladem přitáhli ostatní k Nĕmu. 

 
Váš Svinovníček. 
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Poslal na svět Syna svého, 

Spasitele laskavého, 

by zjevil skryté tajemství, 

cestu k věčnému dědictví. 

 

On volal všechny k pokání, 

života polepšování, 

aby byli milosrdní, 

v tom jeho Otci podobní. 

 

By ochotně odpouštěli, 

potřebné neopouštěli, 

almužny štědré dávali, 

synovství osvědčovali. 



Svatá Perpetua a Felicita (7.3.) 
 

Žily na konci 2. století v městečku Thuburbo Minus v blízkosti města Kartága 

(dnešní Tunisko) v severní Africe. Císař Septimus Severus vydal v roce 202 zákaz nábo-

ženské propagandy, který zapovídal pod těžkým trestem stát se křesťanem nebo Židem.  

 

 V roce 203 bylo zatčeno pro porušení tohoto zákazu pět osob, mezi nimi vzdě-

laná patricijka Perpetua se svým malinkým dítětem, se svou otrokyní Felicitou a kate-

chetou Saturiem, který ji připravoval na 

křest. Další katechumeni se jmenovali Se-

cundulus, Saturninus a otrok Revocatus. 

 Perpetuin otec se snažil navykládat dceři, 

aby se zřekla křesťanství a tak si zachráni-

la život. Ale ona zůstala pevná ve své víře. 

Otrokyně Felicita se vyznačovala ušlechti-

lým charakterem a pevností ve víře. V ča-

se uvěznění byla v osmém měsíci těhoten-

ství. Její muž byl pravděpodobně Revoca-

tus, který byl uvězněný spolu s ní. 

 

Vězení bylo tvrdé  a těžko ho zpočátku 

snášely obě ženy. Perpetuu znepokojovali 

myšlenky na malé dítě, které zůstalo bez 

mateřské péče. Také ji trápila náhlá smrt 

sedmi ročního bratra. 

Felicitě zas stěžovalo pobyt ve vězení její 

pokročilé těhotenství. Mučednické smrti se nebála, ale římský zákon měl jisté zvláštnosti 

při odsouzení těhotných žen. Proto nevěděla co se s ní stane. 

 

 Vznešená Vibia Perpetua si ve vězení psala zápisky, které se dochovaly spolu se 

zprávou o umučení zatčených. Perpetua měla v žaláři několik vidění. Zdálo se jí, že vidí 

žebřík vedoucí do nebe, a že přemáhá satana. Jednoho dne po snídani byli všichni před-

vedeni k výslechu a poté, co se veřejně přiznali ke křesťanské víře, je předhodili šel-

mám. Zápis o jejich umučení podrobně popisuje, jak byly ženy vláčeny divokou krávou 

a ostatní bojovali s leopardem, kancem a medvědem, a nakonec ještě živí byli položeni 

na obvyklé místo k podřezání hrdla, které vykonával nešikovný nováček gladiátor. Feli-

cita už ve vězení porodila děvčátko a to si po její smrti adoptoval jeden křesťan. 

Neví se, kde byly Perpetua, Felicita a jejich společníci pochováni. Ve čtvrtém sto-

letí uložili jejich tělesné ostatky spolu s ostatky jiných mučedníků do nově vybudované 

baziliky, která byla v dalších stoletích zničena. V roce 1907 se při vykopávkách našli po-

zůstatky Perpetuy, Felicity a jiných mučedníků. 

 

 Jsou patronkami : 

Proti smrti dětí, mučedníků; dobytka.  

(zpracoval V. Kružík) 



ČT2 – Poutní místa – Saštin 
 

 V neděli 11. prosince loňského roku vysílala Česká televize na druhém programu 

pořad Poutní místa, tentokrát o Saštině. 

 Bylo příjemné zavzpomínat na naše podzimní farní putování. Vrátila jsem se o tři 

měsíce zpátky a prošla si znovu spolu s hercem panem Somrem, historii tohoto poutní-

ho místa, které je zasvěceno patronce Slovenska, Panně Marii Sedmibolestné. 

 Je potěšující, že nám jsou zachována poutní místa, která jsou pro nás duchovní po-

silou pramenící z víry. 

(S.P.) 

14. sněm Unie katolických žen 
 

Nadešel měsíc únor a s ním jako každoročně se v Praze dne 11.2.2006 konal již 

14. plenární sněm v budově Pastoračního střediska kostela sv. Vojtěcha. Téma bylo veli-

ce krásné: Žena – nositelka pokoje. 

 Jako vždy se sešly ženy z celé republiky, celkový počet asi kolem stovky. Náš tým 

byl složen ze Svinova a z Krásného Pole. Sobotní program byl zahájen modlitbou a ná-

sledovala přednáška německé teoložky Magdalene Bogner s tlumočením. Pak se tvořily 

pracovní skupiny, kde se diskutovalo na dané téma. Tam se hovořilo o ženě jako nositel-

ce pokoje v rodině, v zaměstnání, v církvi, ve společenství, ve státě. Zpestřením všeho 

byl příchod Dr. Evy Vyskočilové. Začalo nenáročné procvičování, kde jsme si všechny 

protáhly svaly a ztuhlé klouby. Odpolední čas byl vymezen na diskusi, informace o hos-

podaření, zprávy z poboček a regionů. 

 Celodenní program byl večer zakončen mší svatou, kterou celebroval otec biskup 

Karel Herna – náš duchovní rádce UKŽ.  

 Nashledanou na 15. sněmu v roce 2007. 

(Šimunská a Čomová) 

 

 Vědomosti vaší dcery se rovnají nu-

le. Pro postup do dalšího ročníku je 

třeba, aby se minimálně zdvojnáso-

bily. 

 

 Váš syn ani neví, na kterou horu vy-

lezl praotec Říp. 

 

 Bije spolužáka deštníkem a není je-

ho. 

 

 

 

 

 Směje se mi do očí za mými zády. 

 

 Dívá se na mě skrz pravítko a směje 

se mi, že jsem zelená. 

 

 Hodil mokrou houbu po učitelce, 

která pak udělala loužičku. 

 

(E.K.) 

Vybrané perličky z žákovských knížek 



Dnes si povídáme s … 
otcem děkanem Josefem Gazdou 
 
Otče dĕkane, mnozí svinovští farníci Vás 
znají spíše jen od vidění z porubského 
kostela. Můžete o sobě říct něco bližšího? 
Odkud pocházíte? 
 Pocházím z Tečovic u Zlína, kde 
jsem prožíval své dětství a mládí až do 
svých 26 let. Potom mě život zavedl do 
semináře a ve 32 letech jsem byl vysvěcen 
na kněze. 
 
Kdy a proč jste se rozhodl jít do seminá-
ře? 

Volání k boží službě jsem pociťo-
val již dříve, ale to pravé a definitivní roz-
hodnutí přišlo po vojně. Mým největším 
impulzem pro kněžství byl příklad dvou 
kněží. Hodně napomohlo také to, že jsem 
jako dítě chodil ministrovat. 

V semináři jsme byli dobrá parta a 
naše přátelství nám vydrželo až dodnes. I 
když je ta naše seminářská parta rozkutá-
lená po celém území Čech a Moravy, kaž-
dý rok se scházíme a vztahy jsou stále 
hezké. Setkáváme se vždy někde blízko 
dálnice, teď to bylo v Praze a příště plánu-
jeme setkání v Brně. 
 
Kam vedly Vaše kroky po svěcení? Která 
farnost se stala Vaším prvním působiš-
těm? 
 Po svěcení jsem nastoupil do Karvi-
né, kde jsem ale pobyl pouze dva měsíce. 
Potom potřebovali kněze v Hlučíně, tak 
jsem byl povolán. Jako kaplan jsem tam 
strávil 3 roky. Mimo Hlučín jsem dojížděl 
ještě do dalších čtyř farností: Hošťákovi-
ce, Píšť, Kozmice a Šilheřovice. Odtam-
tud jsem šel do Poruby, kde už sloužím 16 
let. 
 
Šestnáct let je dlouhá doba. Jaké je to žít 
v jedné farnosti tak dlouho? 
 Má to své bolesti i radosti, ale těch 
radostí je jistě víc. Je krásné vidět farnost 
růst. Z generace dětí za tu dobu vyrostli 
dospělí lidé, kteří mají své rodiny, někteří 
jsou v semináři a dva kluci budou mít le-
tos primici. Je krásné sledovat, jak farníci 
postupně nacházejí každý své povolání a 
jsou šťastní v tom, kde je Pán volá.       
 
Kdy jste se stal ostravským děkanem? 
 Nejdříve jsem se stal místoděkanem 
v Ostravě, to bylo v roce 1986 a 1987. 
Pak se začal stavěl pustkovecký kostel, 
který vyžadoval ode mě spoustu úsilí a 
času, a tak jsem musel místoděkanství 

pustit. V roce 2000 jsem se stal osrav-
ským děkanem. 

 
Co to přesně obnáší být  děkanem?Jaká je 
náplň Vaší práce? 
 Děkan má za úkol zprostředkovávat 
kontakt mezi biskupem a kněžími, má na 
starosti spoustu administrativních věcí, 
svolává schůze, koná vizitace ve farnos-
tech. Ale každý pan farář je pastýř ve své 
farnosti a moc dobře ví, co jeho farnost 
potřebuje. Proto já jako děkan moc neza-
sahuju do dění ve farnostech, jen 
v případě, kdy se vyskytne nějaký pro-
blém a je potřeba, aby to řešil děkan. 
 
Co Vám v děkanské službě dělá radost a 
co je naopak  nepříjemné?  
 Radost mi dělá to, že Ostrava je 
dobře obsazena kněžími, kteří vytváří 
pěkné společenství. Jednou v měsíci se 
scházíme ke společné modlitbě. 

Nepříjemná je narůstající adminis-
trativa, ale to je v současné době všude. 
 
Jaké akce jsou organizovány pro vzájem-
né setkávání farností? 
 Děkanátně se snažíme společně vy-
tvářet různé společné aktivity. Probíhá na-
příklad setkání schol, mládežnické akce, 
ministrantské zájezdy do semináře. Kro-
mě duchovních akcí také nejrůznější spor-
tovní turnaje. Co se týká účasti na těchto 
akcích, kéž by byla vetší. 
 
Čím si myslíte, že dnešní církev může lidi 
oslovit? 

V dnešní době je to těžší než dříve, 
nabízí se nejrůznější množství aktivit a 
vyžití. Ale přesto může církev dát lidem 
to, co nemůže dát svět. Můžeme mnohé 
oslovit opravdovou vírou a dobrým pří-
kladem. Je na naší zodpovědnosti, zda 
druhé získáme svým životem nebo naopak 
odradíme od křesťanství.  
 
Jaké máte zájmy? Co rád děláte ve svém 
volném čase? 
 Rád čtu, poslouchám hudbu a starám 
se o zahrádku. Také se rád procházím po 
horách. 
 
Kdyby jste chytil zlatou rybku a mohl si 
pro svinovskou farnost přát tři přání, kte-
rá by to byla? 
 1. Aby ve farnosti rostl život z víry. 
 2. Aby přibylo více věřících. 
 3.Aby se pan farář mohl opřít o  
 spoustu dobrých farníků. 

(Lukáš a Petra) 



Pletení adventních věnečků. 

(2. ročník) 
 

 Je 26.11.2005, sobota před 1. nedělí adventní a s  ní opětovné pletení adventních 

věnečků. Ten 1. ročník (ač s obavami jaká bude účast) dopadl nad naše očekávání skvě-

le. Nenechali jsme proto nic náhodě, přípravy probíhaly v plném proudu. 

 Úderem 14. hodiny se místnost školní jídelny začala zaplňovat a zanedlouho už by-

lo umění najít v sále místečko na vytváření dílka... A nejen to. Jelikož letos nebylo tolik 

zdrojů, ze kterých by se dalo přivézt chvojí a větvičky, brzy byl pletacího materiálu ne-

dostatek. Díky obětavosti Honzy Blažka a Martina Macháče, kteří ještě 2x během akce 

vyráželi do terénu, aby zajistili další materiál, se dostalo na všechny a nakonec ještě zby-

lo. 

 Zapáleným ale i znaveným pletařům všech věkových kategorií vlévaly sílu do žil 

ve formě vynikajících moučníků, jednohubek, čajů ovocných (ale i rumových) dvě skvě-

lé hostesky  Pavla Blažková spolu s Ivetou Procházkovou. Občerstvovací stánek byl 

nadmíru hojný díky pořadatelům MO KDU-ČSL, ale i díky ochotným příznivcům, kteří 

dobroty dodali bez nároku na odměnu. A tady se zrodila nová myšlenka. Jelikož návštěv-

níci se chtěli stále nějak revanžovat za milé pohoštění, účast na akci apod., umístili jsme 

u občerstvení kasičku na 

dobrovolný příspěvek, který 

jsme chtěli věnovat na někte-

rý z  adventních koncertů vy-

sílaných ČT 1. Výtěžek 

z této akce činil 1.160,- Kč. 

Byl zaslán na konto 4. ad-

ventního koncertu věnované-

ho Farní charitě sv. Domini-

ka v Prachaticích a sv. Alž-

běty ve Veselíčku. 

 Poděkování za  účast i 

dobrovolné dary patří všem: 

vedení ZŠ za zapůjčení míst-

nosti, paní aranžérce Monice 

Stočkové za neúnavnou od-

bornou pomoc a rady a všem dobrovolníkům, kteří se sami zapojili do této akce a bez 

nichž  by to nebyla ta správná parta. 

 Co říct závěrem: „dobrá věc se podařila“. Sešlo se společenství lidí všech věkových 

kategorií. Prožili jsme báječné odpoledne a domů si odnášeli  spolu s krásným dílkem 

vlastních rukou i dobrou náladu. Doufejme, že při rozsvěcování  svíček zazářilo vždy i 

kousek té sobotní pohody  v kruhu našich rodin a napomáhalo tak k hezkému prožívání  

adventu. 

 

(Za pořadatele E.K.) 



Rodinný pětiboj 
 

 Dne 7. 1. 2006 v sobotu si pro nás všechny připravil náš (nyní již jáhen) Martin Su-

dora RODINNÝ PĚTIBOJ. 

 Martin má opravdu salesiánského ducha, poznali jsme to už na předcházejících ak-

cích jako byla Misijní obnova, Biblionář atd. Celá rodina se těšila na soutěžní odpoled-

ne. Když jsme se na faru chystali, říkala jsem si „to bude síla,“ ve farnosti máme totiž 

rodin, jak se tam vlezeme? Zasoutěžíme si vůbec všichni? 

 Při příjezdu na faru velké překvapení, jsme první rodina! No nevadí, chvíli se po-

čká. Super, přišla paní Kořistková, Martin Macháč a taky otec Jan. Zavolali jsme Karo-

línce a Elišce, ať taky přijdou. I s Martinem nás bylo deset, tak jsme se rozdělili na čtyři 

družstva – SRANDISIMO, HODBUDZOGÁŇ, HEJRPBÁCI, EŠTĚŽECO. Na rozehřá-

tí jsme si dali TWISTER, a pak začaly super soutěže.  

První úkol byl na postřeh - myš utíkala trubkou a když vykoukla museli jsme ji 

kladívkem praštit. Málokomu se to povedlo, myš přežila, zato deska pod myškou zůstala 

napůl. 

Druhý úkol byl na odhad – různé otázky a napiš, co myslíš, že odpoví ti druzí. 

Třetí úkol byl na hbitost – pěkně jsme se zapotili, sedy – lehy a předávání krabico-

vého mléka. 

Čtvrtý úkol byl na inteligenci -  bylo potřebné hádat cizí slova, což bylo obohace-

no o zábavu ze sázení. 

Pátý úkol byl na rychlost - přechod přes nebezpečnou řeku za pomoci novinových 

listů. 

Při všech úkolech jsme se neuvěřitelně bavili a nasmáli. Podle umístění jsme od 

Martina dostali ohromné ceny: čokolády, zákusky a dort pro vítězné družstvo.  

Děkujeme, Marťo, za krásné odpoledne a vy, kteří jste nepřišli, jste opravdu zavá-

hali.  

(D.Š.) 

Vyluštění pyramidy: 
 L, EL,LEE, CELE, CELER, RELACE, LEGRACE 

Hádanky: 
 Čtyři části a dva řezy jsou v pohodě. 
 Nyní stačí rozříznout dort horizontálně (oddělit horní a dolní půlku) 
 

 8 mincí na váhy (čtyři a čtyři), 5 mimo. 

1.Váha je v rovnováze - hledaná mince je na stole. 
2. Misky se vychýlí - odlišná mince je na vahách. 

 

ad 1. Vezmu ze stolu tři mince a dám je na jednu misku. Dorovnám je třemi ověřenými mincemi (minulé vážení byly na 
misce). 
1.a Váhy jsou stále v rovnováze - je to jedna ze dvou, co jsem ještě nevážil. 
1.b Váhy se vychýlí - je to jedna ze tří, co jsem nyní poprvé dal na misku. 
ad 2. Hledaná mince je mezi osmi, které jsem už vážil. Libovolné dvě mince z váhy sundám, libovolné tři přemístím 
mezi miskami. Aby vážení vůbec mělo smysl, dorovnám na misky ověřené mince (ze stolu) tak, aby byl na obou stra-
nách váhy stejný počet mincí. 
2.a Váhy se dostanou do rovnováhy - je to jedna ze dvou mincí, co jsem sundal. 
2.b Váhy se překlopí na druhou stranu - je to jedna ze tří, co jsem přemístil. 
2.c Váhy zůstanou v původní pozici - je to jedna ze tří, co jsem nechal. 
 

ad 1.a + 2.a Vím že je to jedna ze dvou mincí. Jednu z nich porovnám s ověřenou. Váhy se buď vychýlí nebo ne. 
ad 1.b + 2.b + 2.c Vím, že je to jedna ze tří mincí. Ty jsou nyní na váze, která je nakloněná na jednu stranu. Jednu z těch 
mincí přemístím na druhou misku, jednu sundám, jednu nechám. Dorovnám ověřenými. Váha se buď překlopí, vyrovná, 
nebo zůstane… 

 

 Když budete chvilku počítat, vyjde vám, že synovi je -3/4 roku. To je mínus devět měsíců. Takže tatínek právě .... 



80. výročí posvěcení našeho farního kostela aneb oprava čelní fasády  
 

 V roce 2009 budeme v červnu slavit 80. výročí posvěcení našeho kostela. Jistě se 

při této příležitosti bude chystat podrobnější program, ale přece jenom jednu věc je po-

třeba promyslet a připravovat už teď. Jak naznačuje i nadpis tohoto článku jedná se o fa-

sádu v průčelí našeho kostela. Při zběžném pohledu je nám všem jistě zřejmé, že se po-

větrnostní podmínky intenzivně projevují a je potřeba výhledově o nové fasádě na této 

části kostela začít uvažovat.  

 Po zhodnocení celé situace se nabízejí tři základní možnosti – návrhy, které tímto 

nabízím farnosti ke zvážení: 

 renovovat fasádu a zachovat neměnnou = stejnou vnější podobu 

 renovovat fasádu a při té příležitosti vyplnit vhodným reliéfem prázdné okno ve 

střešním  štítu kostela - nejlépe vzhledem k zasvěcení kostela reliéfem Krista Krále 

 renovovat fasádu a při té příležitosti doplnit nejen vhodný reliéf do prázdného ok-

na, ale také doplnit do prostoru nad sloupy reliéfy světců. Jako možnost se nabízí 

umístění zobrazení šesti světců patronů Evropy (sv. Benedikta, sv. Cyrila + Meto-

děje, sv. Kateřiny + Brigity a sv. Edity Steinové) (viz obrázek) 

 

Oslovil jsem umělce, vysvětlil jim zvažovaný záměr a 

poprosil je o zpracování základní skicy eventuálního ře-

šení. Ze tří oslovených zaslali dva návrh řešení. Byla to 

paní Otilie Demlová – Šuterová ze Zlína-Lhotky a pan 

Jan Trtílek z Prahy. Podrobné konkrétní návrhy jsou 

umístěny na nástěnce v kostele.  

Prosím tímto farníky, aby si nástěnku prostudovali a své 

připomínky k nabídnutým variantám, popř. další návrhy 

vložili do krabičky na nástěnce.  

Předpokládám, že po proběhnutí naší farní diskuse a ta-

ké po posouzení odborné umělecké komise ostravsko-

opavského biskupství by se mělo v podzimních měsí-

cích tohoto kalendářního roku rozhodnout, jakým způ-

sobem bude čelní fasáda našeho kostela opravena. 

Rozdílný je také materiál, ve kterém budou reliéfy zpra-

covávány. Zatímco pan Trtílek nabízí zpracování buď 

v pískovci (popř. jako levnější varianta v betonu), pak 

paní Demlová – Šuterová nabízí zpracování v pálené 

hlíně. 

Cenová relace kompletního díla se pohybují mezi 800 – 

900 tisíc Kč s tím, že se jedná orientační cenu.  

V kostele je jedna nástěnka věnována tomuto tématu a 

také na stole u nástěnky leží sešit, do kterého je možno připsat své připomínky a náměty 

týkající se naznačeného tématu.  

 

(o. Jan) 

A) Reliéf Krista Krále 

B) Benedikt 

C) Cyril a Metoděj 

D) Kateřina a Brigita 

E) Edita Stainová 



Sborník Psáno před popravou  
 

 Je dobře, když křesťan, který se s opravdovostí účastní bohoslužeb a života farnos-

ti, působí mimořádně i v dalších oblastech, prostřednictvím nichž chválí Boží dílo. Mož-

ná, že mnozí ve farnosti nevědí, že takovým výjimečným aktivním člověkem je pan Leo 

Žídek, který m.j. pracuje v Konfederaci politických vězňů. Sborník Psáno před popra-

vou, který v Matici cyrilometodějské s. r.o. v Olomouci 2005 vydal, obsahuje „Sedm 

příběhů nenávisti a lásky“. Je to zpráva s posledními dopisy, s rozloučením moderních 

mučedníků - statečných lidí, kteří na svůj aktivní postoj vůči komunistické totalitě 

v padesátých letech minulého století zaplatili životem. Byli v inscenovaných, zkresle-

ných a vylhaných procesech falešně  usvědčeni z podvracení republiky a následně po-

praveni. 

 Knížka pana Žídka bude základem pro pořad, který se uskuteční v Podkrovním sále 

Základní umělecké školy ve Svinově (naproti kostelu) dne 20. dubna t.r. v 16. 30 hod. 

Kromě Leo Žídka přivítáme také spisovatele Karla Vysloužila ze Vsetína, jenž byl rov-

něž komunistickým režimem postižen. 

K citovému účinku pořadu přispěje zpěv sólistky operety Národního divadla mo-

ravskoslezského, paní Anny Martuškové, kterou známe ze svinovských vánočních kon-

certů jako Annu Pszczolkovou. Vstup je volný. Přijďte, na osudy nevinně odsouzených 

nesmíme zapomínat; ostatně, zamysleme se, není podobný příběh základem velikonoč-

ních svátků, které začneme slavit právě týden před uvedeným pořadem? 

(L. R. L.) 

Výlet do Jistebníka 
 

 Dne 27.12.2005 jsme vyrazili na již tradiční, leč nevím, který už v pořadí, výlet do 

Jistebníka. Na sraz před faru letos konečně dorazili i nové turistické posily, ale na druhé 

straně zase staří harcovníci povětšinou ze zdravotních důvodů odpadli. Mezi nimi i náš 

otec Jan, který jako náhradu za sebe vyslal alespoň Pufa. Tak se na pochod vydalo 8 do-

spělých, 2 děti a 1 pes. 

 Počasí bylo dosti mrazivé, ale nálada hřejivá, takže se mašírovalo skvěle. Během 

cesty nechyběly zastávky jejichž důvodem byl jak odpočinek a občerstvení, tak i různá 

sportovní zápolení na sněhu. Kolem druhé hodiny odpolední jsme dorazili do cíle 

(restaurace v Košatce), kde už na nás čekali někteří ze zdravotně hendikepovaných od-

padlíků (nechali se přivést autem). Společně s nimi jsme si dali vyhlášené místní specia-

lity,  na které se už vždy předem těšíme, jako jsou smažené tvarůžky či vynikající tva-

růžky v bramboráku. No a takto řádně posilněni, odpočatí a zahřátí jsme se vydali 

k nádraží na zpáteční cestu vlakem (pro plná břicha nám málem ujel) k našemu Svinovu. 

 Takovýto super výlet je dobrým zpestřením pro každého, kdo se cítí po vánočních 

svátcích o nějaké to kilo těžší a nechce se nudit doma u televize. Je fyzicky nenáročný a 

proto vřele doporučuji všem věkovým kategoriím. Nebojte se a pojďte příště s námi! 

 

(Pepa K.) 

 



Křesťanská zralost aneb svátost křtu, eucharistie a biřmování  

Kmotr a jeho význam 
 

Kromě rodičů a kněze se při udělování svátosti křtu (a také svátosti biřmování) 

objevuje také postava kmotra. Jaký je její význam a co se od něho vlastně žádá?  

Kmotr je člověkem, který je dotyčnému křtěnému (biřmovanému) nějakým způso-

bem blízký při prožívání víry. Jedná-li se o křest dítěte, má se kmotr spolupodílet na 

křesťanské formaci malého dítěte. V minulosti kmotr přebíral v případě nějakého neštěs-

tí rodičů i sociální a hospodářskou roli, když suploval chybějící rodiče. Dnes kmotrov-

ství v sobě tento význam nenese. Kmotr je především svědkem víry. To neznamená, že 

by měl kmotr rodičům do výchovy nějakým zásadním způsobem mluvit. Ostatně slib vý-

chovy dávají rodiče, kmotr slibuje, že rodičům bude při výchově pomáhat. Pomoc kmot-

ra spočívá v „být vzorem – příkladem křesťanského způsobu života.“ V praxi to zna-

mená, že kmotr má být biřmován – což je svátost křesťanské zralosti, pokud je ženatý či 

vdaná má mít sňatek uzavřený v kostele. Dále je znakem živé víry prožívání církevního 

společenství, což v běžné praxi znamená účast na nedělní mši svaté. Ne že by prožívání 

těchto skutečností dávalo 100 % záruku bezchybného vzoru, ale na druhé straně je jasně 

vyjádřenou snahou – úsilím o pravdivé prožívání katolické víry, o níž má jako kmotr 

svědčit.  

Je smutné, ba přímo alarmující, když na dotaz položený rodičům při přípravě ke 

křtu jejich dětí: „kdo ve vašem okolí v rámci vaší rodiny byl a je ve vašem životě pro 

vás svědkem křesťanské víry?“ odpovídají dotázáni buď mlčením nebo formulací 

„babička ze Slovenska“. Na své vlastní rodiče, kteří slibovali náboženskou výchovu, si 

bohužel vůbec nevzpomenou a mluvit o křestních kmotrech, kteří měli být živými vzory, 

je ani nenapadne.  

Církevní pokyn žádá, aby – pokud je to možné – měl každý pokřtěný svého kmot-

ra, avšak není to – v případě neexistence vhodného člověka – bezpodmínečně nutné. Zá-

leží na samotném kmotrovi, zda úkol být kmotrem přijme jako výzvu k prohloubení 

opravdovosti křesťanského života nebo ji vezme jen jako formální společenskou kon-

venci. V druhém případě, i když to není ideální řešení, může křest proběhnout i bez 

kmotra.  

Při splnění výše uvedených podmínek souvisejících s „být svědkem víry“ se poža-

duje, aby při křtu byl buď jeden kmotr nebo jedna kmotra nebo spolu kmotr a kmotra. 

Z pastoračních důvodů se doporučuje , aby kmotr či kmotra doprovázeli svého svěřence 

také při přípravě ke svátosti smíření a ke svatému přijímání. Při udělování svátosti biř-

mování je vhodné, aby byl kmotrem ten, kdo tento úkol zastával při křtu. 

(o. Jan ) 



Vzpomínka na P. Jana Němce 
 

V tomto roce jsme vzpomínali na 20. výročí od smrti P. Jana Němce, dlouholetého 

duchovního správce a později faráře Římskokatolické farnosti v Ostravě Svinově. 

P. Jan Němec, pro mne strýček Jan, patřil za svého života mezi členy naší rodiny.  

Jeho nejstarší setra Františka, rozená Němcová, moje maminka, pomáhala při výchově 

svých tři mladší sourozenců, když v roce 1914 padl na frontě I. světové války jejich tatí-

nek a později po smrti jejich maminky v roce 

1931 převzala celou zodpovědnost za zaopatře-

ní svých sourozenců. Proto strýc Jan i jeho 

mladší bratr Josef, který se stal také knězem, 

často trávili prázdniny v naší rodině po dobu 

svých studií v semináři teologické fakulty a 

později své krátké dovolené, pokud se uvolnili 

v pastorační práci. S velkou radostí jsme je se 

sestrami oba dva postupně doprovázeli při pri-

miční mši svaté.  

Strýce Jana jsem obdivoval, nejen jako 

velkého sportovce, výborně hrál volejbal a te-

nis, byl dobrým lyžařem a především zručným 

řidičem automobilu, ale také jako člověka, kte-

rý vždy dbal svých zásad, nedal se zlomit poli-

tickou mocí dřívějších samovládců a raději se 

nechal přeložit z rodného Slovácka do Ostravy, 

později do Svinova, než by ustoupil ze svých 

zásad a slibu našemu Pánu. Obětoval se pro ty,  

kteří byli pokořováni a byl svým životem pří-

kladem pro ostatní. Ani se nedivím, že jsem 

uměl pochopit slova Písma, kdy pastýř jde i pro jednu ovečku, aby ji zachránil. Strýčka 

Jana jsem navštěvoval v době, kdy jsem jako voják PTP pracoval v dolech v Ostravě a 

potom mnohem častěji od roku 1960, kdy jsem byl natrvalo přeložen v zaměstnání do 

Ostravy. Strýc Jan  spolu se strýcem Josefem byli u našeho svatebního obřadu i  u křtů 

našich dětí.  Oba nás též doprovázeli v časech smutku na poslední cestě jednotlivých čle-

nů naší rodiny. Já jsem se snažil jeho pomoc a lásku alespoň trochu oplácet pomocí na 

farní zahradě a opravě chrámu ve Svinově.  

Mnohokrát jsme trávili čas ve společném   rozhovoru, ze kterého jsem potom čer-

pal myšlenky a  řešení denních starostí. Jeho nenadálý odchod k našemu Pánu zůstavil 

ve mně i celé naší rodině trvalou ztrátu člověka, který uměl najít radu i povzbuzení 

v těžkých chvílích, pochopení při řešení těžkostí i spoluprožití šťastných chvil.   

 

 

(Sochorec) 



Únor 1948 a dnešek 
 

 Únor 1948 označili českoslovenští komunisté ozdobným přívlastkem - vítězný. S 

drzostí sobě vlastní nazvali tak soudruzi vítězstvím totální popření demokracie. Starší 

pamětníci dobře vědí, jak představitelé nové totality zneužili masy pracujícího lidu a 

ujali se moci. Pomohli jim v tom protiprávně ozbrojení milicionáři a zrada Svobodova 

vedení Československé lidové armády. Mohli bychom tedy zcela právem dštít síru a 

nadávat na české komunisty. Nezapomeňme však, že v poválečné euforii z osvobození 

převážné části Československa sovětskou armádou náš národ podpořil ve svobodných 

volbách v roce 1946 vysokou měrou komunistickou stranu. A v únoru 1948 neobstáli 

naši nekomunističtí vládní činitelé při krizové zkoušce – demisí vlády. 

V hodnocení minulosti se dnes můžeme i mírně rozcházet, ale vezměme si z ní 

především poučení a varování pro letošní volební rok. Šedesát let po osudových vol-

bách v roce 1946 budou opět svobodné volby. Preference extremistů a jejich nových 

spojenců jsou znepokojující. Dokážeme  náš národ na toto nebezpečí dostatečně upo-

zornit? Bude naše mravní úroveň na takové výši, abychom se zbavili lhostejnosti, prak-

tického materialismu (konzumismu), touhy po laciném zbohatnutí, komfortu a nevkus-

né prázdné zábavy? Abychom se naopak vrátili k vyšším hodnotám – pevným rodin-

ným strukturám, úctě k životu, vzájemné toleranci, sociální spravedlnosti, lásce k prav-

dě a pokoji? Naše demokracie se může bez těchto pevných základů lehce zhroutit. Ne-

chceme se však opět stydět za svůj národ, pokud zklame ve volbách. Nechceme, aby se 

dnešní nebo i další generace opět musely těžce vyrovnávat s prohrou a s novým okleš-

ťováním demokratických práv a svobod. Mnozí se toho dnes vskrytu i otevřeně obáva-

jí. Jeden z hlavních představitelů současné komunistické strany, která je i podle něho 

pokračovatelkou dřívější KSČ, s uspokojením a zadostiučiněním ohlašuje budoucí oče-

kávané vítězství komunistické ideologie. Věří, že k tomu dojde demokratickou cestou, 

to znamená, že sami strčíme své hlavy do chomoutu totality a ponížení. Není to strašná 

ostuda a zahanbující ocenění naší občanské společnosti? 

Z východu k nám v minulém století po druhé světové válce přišla vláda lži a ná-

silí. Tříleté období od roku 1945 do roku 1948 bylo jen krátkým oddechnutím po pádu 

nacismu. Únor 1948 nás z tohoto omylu rychle vyvedl. Mělo by se v roce 2006 opět 

něco podobného opakovat? 

Z východu k nám ale před dvěma tisíci lety přišlo také něco jiného – Světlo. V 

lednu jsme slavili svátek Tří králů – mudrců, kteří šli za tímto Světlem, aby se poklonili 

a aby ho přijali. Přinesli  zlato, kadidlo a myrhu. Nám přinášejí dodnes naději a potvr-

zují, že nejsme sami a že máme v co doufat. 

Zbývá jediné. S touto nadějí spolupracovat! 

 

(Leo Žídek) 



POHLED ZA OPONU 
 

 Dne 12.2.2006 jsme měli možnost shlédnout v Katolickém domě v Porubĕ premié-

ru divadelního představení Pinokio. Nahlédněme však do zákulisí… 

 První myšlenka hrát divadlo padla někdy v září 2005. Jejím cílem bylo tvoření 

společenství mládeže (což se moc nezdařilo, ale i tak jsme všichni herci  zažívali hezké 

i humorné chvíle a rádi na nácviky vzpomínáme).  

Nejdříve bylo zapotřebí rozhodnout se pro nějaký konkrétní scénář, pak ho bylo 

nutné přeložit (originál byl v italštině, upravená verze po slovensky). Dalším úkolem 

bylo vyhledat vhodné herce (nakonec nás bylo 13).  

Koncem října jsme měli první obeznámení 

s textem. Jenomže až do ledna se herci růz-

ně měnili. Také jsme oslovili několik uměl-

ců, aby složily hudbu k písním, ale zatím 

bez výsledku. Zkoušky se naplno rozběhly 

až v půlce ledna, tedy asi měsíc před vy-

stoupením. Naráželi jsme na další těžkosti. 

Těmi se teď ukázala náročnost textů. Pro-

běhlo tedy několik drobných úprav scén, ale 

i tak zapamatovat si 10 stránek dialogů není 

žádná maličkost (i když se to zdá být docela 

snadné!). O Hromnicích (2.2.) jsme měli 

první zkoušku již v KD Poruba, ale dva týd-

ny před premiérou ještě stále chyběly kulisy, 

zvukové efekty a nebyla složena hudba 

k písním. Také paměť herců vykazovala stá-

le nějaké mezery. Bylo nutné ještě neustále 

„pilovat“ i drobné chybičky. V sobotu, den 

před premiérou, tedy na poslední generálce, to stále ještě vypadalo na hrozný 

„propadák“. Ke všemu si režisér večer natrhl vazy na levém hlezně. (Pak velmi efektně 

a dost emotivně působila scéna, když vyjel na jeviště na invalidním vozíku – mnozí, 

kteří nevěděli o úrazu – si mysleli, že jak to působivě zahrál…).  

Hodinové představení vysoko umělecky obohatil zpěv a hudba smíšeného sboru 

z Polanky, Svinova a členů Paprsků. Hlediště bylo naplněno asi 150 diváky (především 

ze Svinova, Poruby a pak i z jiných farností). 

Navzdory všem nesnázím a těžkostem všichni herci a zainteresovaní lidé na pre-

miére vydali ze sebe maximum a s klidným svědomím (i když samozřejmě byly i chy-

bičky!) můžu říci, že premiéra se povedla. Všem patří velký DÍK! 

Dostali jsme také pozvání na reprízy, které budeme hrát v Kravařích a Teškovi-

cích (do Frýdku nám to asi již nevyjde). Na představení v Teškovicích přislíbilo účast 

svých kamer i Telepace. 

(mjs) 

 



Ze vzpomínek na svinovského faráře P. Jana Němce 

 

V sobotu 5. února v 7.00 h. ráno byla sloužena mše sv. za P. Jana Němce, svinského fa-

ráře, při příležitosti 20. výročí jeho úmrtí. Za svého faráře (mého předchůdce) se přišli 

pomodlit i mnozí farníci.  

 

Připomeňme si jeho základní životopisná data: 

* 5. července 1910 v Huštěnovicích u Uherského Hradiště.  

1930 – 1935 studoval na Cyrilometodějšké bohoslovecké fakultě v Olomouci, 

5. července 1935 přijal v Olomouci kněžské svěcení, světitelem byl olomoucký světící 

biskup Dr. Josef Schinzel (světil i náš svinovský kostel). 

Do svinovské farnosti přichází v roce 1958 a působí zde až do roku 1986 tedy 28 let.  

+ 5. února 1986 v nemocnici v Ostravě-Zábřehu, pochován v rodných Huštěnovicích.  

 

Společné chvíle s P. Janem Němcem:  

Občas jsem panu faráři pomáhal při práci na zahradě. Trhali jsme jablka. Já na stro-

mě na žebříku, pan farář dole pod stromem. Ozvaly se zvony oznamující poledne. Na-

jednou ke mně zespodu dolehl zvučný hlas pana faráře: „Dolů, neslyšíš, že zvoní?“ 

Značně překvapen jsem slezl dolů a společně jsme se pomodlili modlitbu Anděl Páně. 

Pak pan farář vyprávěl:  

„Kdysi mě navštívil církevní tajemník a snažil se mne přesvědčit, abych podepsal 

spolupráci se státní bezpečností. Sliboval všechno možné, pokud podepíšu, vyhrožoval 

těžkými sankcemi, když nepodepíšu, byl jsem nalomený a chystal jsem se podepsat. Pe-

ro jsem už držel v ruce a v tom se ozvaly zvony ohlašující modlitbu Anděl Páně. To mě 

zachránilo, to mi dodalo sílu. Položil jsem pero na stůl a zařval směrem k církevnímu 

tajemníkovi VEN! Od té doby s velikou vděčností naslouchám hlasu zvonů a modlím se 

modlitbu Anděl Páně. Panna Maria mě zachránila.“  

Dnes to zní jako černý humor a možná dokonce absurdně, ale tehdy si církevní ta-

jemník jednoho dne volal pana faráře na kobereček kvůli výuce náboženství. Pan farář 

v očekávání klasických diskriminačních nepříjemností se dostavil do příslušné kancelá-

ře na ONV a tam se dozvěděl, že mu stoupl počet děti v náboženství o 500%, a jak že si 

vlastně to své náboženské působení v socialistickém státě pod vedením dělnické třídy 

v dělnické Ostravě představuje…? Celá věc se „vysvětlila“ odkazem na počet dětí, kte-

rý se opravdu v novém školním roce zvýšil z jednoho žáka na pět, což znamenalo onen 

procentní nárůst, který pro církevního tajemníka byl před jeho nadřízenými znamením 

jeho špatné ideologické práce. 

Jeden z výroků P. Jana Němce, který mi utkvěl v paměti: „Nechoďte za těmi hvěz-

dičkami – bludičkami, ale vždy jen za tou hvězdou betlémskou.“  

(hvězdičky – bludičky = sovětské hvězdy symbolizující komunismus) 

 

(na základě farní kroniky a vzpomínek farníků připravil o. Jan) 



Nezapomeň na radost 
(Stručné srovnání katolické církve v Irsku a ve Svinovĕ) 

 

Je nedĕle, deset hodin a v stejnĕ jako ve Svinovĕ i tady v dublinském kostele 

začíná mše svatá. Celkem se jich tu dnes bude sloužit pĕt, každá trochu v jiném stylu, 

aby si farníci mohli vybrat čas a styl, který jim vyhovuje. Tato farnost přitom není vĕtší 

než Svinov a žije v ní asi 5000 rodin. Divíte se, odkud se bere tolik farníků, že potřebují 

v nedĕli pĕt mší? 

V Irsku je totiž katolíkem témĕř každý, náboženství se učí povinnĕ na školách, 

celé třídy chodí ke sv. přijímání, témĕř všechny školy a nemocnice jsou pojmenovány 

podle svĕtců… 

Ale vraťme se zpátky na mši. Právĕ vchází knĕz s dĕtmi, ministrovat může každý 

bez rozdílu pohlaví či vĕku. V nedĕli ministrují dĕti, přes týden dospĕlí. V průvodu s 

nimi jde i lektor – ten, kdo si připravil na dnešek obĕ čtení, žalm a přímluvy. Nese nad 

hlavou v průvodu bibli a pak zůstává sedĕt u oltáře. Každý z farníků má před sebou texty 

nedĕlního evangelia i čtení, které jim u dveří podají členové “welcome group ”(vítací 

skupiny) – ve farnosti pracuje asi 40 různých skupin. 

Po evangeliu následuje mikrokázání knĕze, pokud má nĕkdo z farníků co říci lidu, 

může promluvit místo nĕj (misionář z Afriky, pastorační asistentka, která začala v září 

pracovat pro farnost na plný úvazek….)  

Po modlitbĕ Otče náš se zvedne z lavic 5 lidí – opĕt muži i ženy a přichází 

k oltáři, aby pomáhali podávat svaté přijímání. Zvedám se s nimi a jdu dopředu. Před 

dobou adventní jsem se taky zúčastnila kurzu pro nové zájemce o podávání svatého při-

jímání. Po dlouhé dobĕ jsem zase nĕco v církvi studovala a bylo to moc hezké. Myslela 

jsem si, jaká je tady církev pokroková, že je otevřená všem bez rozdílu vĕku a pohlaví. 

Ale hned při první přednášce mĕ pan farář vyvedl z omylu, když řekl: 

“My tady nedĕláme nic nového, my se pouze vracíme na začátek, k tomu, jak vypadala 

prvotní církev.” Začali jsme číst text ze Skutků apoštolů (Sk 2,41-47) a po nĕm násle-

dovala diskuze nad otázkami typu: “Kdybys žil v té dobĕ v Jeruzalémĕ, co by tĕ nejvíce 

na prvotní církvi lákalo?” A když jsme se zamysleli nad popisem prvotní církve, človĕk 

cítil, že by ho na ní lákalo úplnĕ všechno: to, jak byli šťastní, jak se scházeli nadšenĕ 

každý den v chrámĕ i po domech, lámali chleba, četli Písmo, jaké mĕli mezi sebou 

vztahy, jak se o vše dĕlili a jak jejich počet neustále rostl… 

 Další hodiny jsme probírali velice stručnĕ celé dĕjiny církve a človĕk zase cítil, jak 

se církev mĕnila a jak na sebe nabalovala stale více a více pravidel, zákazů a příkazů, až 

z ní postupem času bohužel vymizela ta radost a nadšení, které tam původnĕ bylo. 

Naštĕstí ale radost nezmizela úplnĕ a dnes se církev snaží najít zase tu cestu k ní. Knĕz 

slouží mši svatou čelem k lidu ve srozumitelném jazyce, mluví se zase více o Boží lásce 

než o Božích trestech… ale když nám dal pan farář za úkol srovnat prvotní církev pop-

sanou v Sk 2, 41-47 a tu dnešní, cítili jsme, že máme před sebou ještĕ dlouhou cestu 

zpátky.  

 Přesto je ale na první pohled patrné, že katolická církev v Irsku je mnohem radost-

nĕjší než ta česká. Je živá, otevřená všem, její počet roste, setkáte se s ní i mimo kostel. 

Kdy asi pro nás přijde doba, kdy popis prvotní církve bude totožný s popisem katolické 

církve ve Svinovĕ? 

(Petra) 



Program na postní období 2006 - 10. výročí vzniku ostravsko-opavské diecéze – 
– svatí a blahoslavení provázející její vznik 

 

1. postní neděle (5.3.)  
sv. Hedvika Slezská  

(*1174 v Bavorsku, +1274 v Třebnici ve Slezsku, PL) 
 služba lásky nemocným a potřebným  

 

2. postní neděle (12.3.)  
sv. Jan Sarkander  

(*1576 ve Skočově, +1620 ve vězení v Olomouci) 
 služba kněžská 

 

3. postní neděle (19.3.)  
bl. Marie Antonína Kratochvílová  

(*1881 ve Vítkovicích, +1942 ve Stanislavově, UK) 
 služba vychovatelská 

 

4. postní neděle (26.3.)  
sv. Melichar Grodecký  

(*1584 v Těšíně, +1619 ve vězení v Košicích, SR) 
 služba hlásání evangelia 

 

5. postní neděle (2.4.) 
bl. Metoděj Dominik Trčka  

(*1886 ve Frýdlantě n/Ostravicí, +1959 ve vězení v Leopoldově, SR) 
 služba usmíření  

Pořad bohoslužeb v době velikonočních svátků 2006 
 

Květná neděle (9.4.) 
Připomínka vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma - svěcení ratolestí, 

mše sv. v 8,00 a 10,00 h. 
 

Zelený čtvrtek (13.4.) 
Poslední večeře Páně, ustanovení mše sv., Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě, 

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

Velký pátek (14.4.) 
Ježíš umírá na kříži za záchranu celého světa - den přísného postu,  

obřady Velkého pátku v 18,30 h. 
 

Velká (Bílá) sobota (15.4.) 
Tělo Pána Ježíše je uloženo do hrobu, vchod je zavalen kamenem a hlídán vojáky,  

možnost modlitby u „Božího hrobu“: 8,30 – 19,30 h. 
slavnostní bohoslužba Vzkříšení ve 20,00 h. 

 

Neděle - slavnost Vzkříšení Páně (16.4.) 
průvod vzkříšení a slavná mše sv. v 8,00 h., slavná mše sv. v 10,00 h. 

(svěcení pokrmů a velikonočních beránků) 
 

Velikonoční pondělí (17.4.) mše sv. v 8,00 h. 



Pastorační plán na období březen – červen 2006 

 
Postní období:  
 

 Středa 1. 3. - Popeleční středa – udělování popelce  mše sv. v 7,00 h. a 17,30 h.  

 Pobožnost křížové cesty vždy v pátek v 16,45 h. a neděle v 9,25 h. 

Vyzýváme farníky k účasti na těchto kajících pobožnostech a prosíme o zapojení se 

při jejich vedení. 

 

Bohoslužby ve Svatém týdnu – viz rozpis 

 

Další plánované a chystané aktivity: 
 

 Sobota – neděle 6.-7.5. poutní zájezd do Staré Boleslavy (sv. Václav) a 

do Jablonného (sv. Zdislava) 

 Neděle 28. 5. první svaté přijímání dětí (bude upřesněno) 

 Svatodušní neděle 4. 6. - svatodušní odpoledne na farní zahradě - smažení vaje-

činy, možná nás navštíví farnost Pustá Polom. 

 Čtvrtek 15.6. slavnost Božího Těla: eucharistický průvod kolem kostela 

 Neděle 25.6. slavnost posvěcení kostela - malá svinovská pouť 

 

Nabídka počítačového kurz: 
 

 Kurz bude probíhat v měsíci květnu vždy ve středu od 16,00 - 19,00 ve farním sále. 

Termíny: 3. + 10. + 17. + 24. května 2006 

Závazné přihlášky, tj. jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště a podpis odevzdejte v 

sakristii. Kurzovné 400 Kč, platba při zahájení kurzu.  

  

Termíny kostelních - finančních sbírek: 
 

 Sbírky na opravy: 19. 2., 12. 3., 23. 4., 21. 5., 25. 6. 

 Sbírka Haléř svatého Petra: 26. 2. 

 Sbírka na potřeby diecéze: 19. 3. 

 Sbírka na opravy chrámů ve Svaté Zemi (u Božího hrobu) 15. 4. 

 Velikonoční sbírka na kněžský seminář: 16. 4. 

 Svatodušní sbírka na Diecézní charitu: 4. 6. 

 

|Plánované úklidy kostela: 
 

 Pátek 17. 3. v 8,00 h. 

 Středa 12. 4. v 8,00 h.  

 Sobota 29. 4. v 8,00 h. 

 Pátek 12. 5. v 8,00 h. 

 Sobota 27. 5. v 8,00 h. 

 Pátek 9. 6. v 8,00 h. 



Něco pro zasmání 
 

 Baví se dvě duše v ráji: 

„Jaká byla poslední věta, kterou jsi slyšel na zemi?“ 

„Byl to hlas mé ženy.“ 

„A co říkala?“ 

„Když mě na chvíli pustíš k volantu, budeš úplný anděl.“ 
 

 Zemře pan farář a přijde k nebeské bráně. Zatluče na ni.  

Svatý Petr pootevře a říká: „Musíte chvíli počkat.“ 

Tak se tedy posadí na lavici před bránou a čeká. Za chvíli přijde k nebeské bráně 

autobusák Pepa. Taky zatluče a svatý Petr hned otvírá a říká: „Pojď dál.“ 

Teď to však ve faráři zavřelo: „Svatý Petře, jak to, že Pepa může jít hned, a já, oso-

ba posvěcená a zasloužilá, tady musím čekat?“ 

Svatý Petr odpoví: „To máte tak, důstojnosti: Když vy jste v kostele kázal,tak všich-

ni spali. Ale když tady Pepa jel s autobusem, všichni se modlili.“ 

Hádanky 
 

 Dokážete rozdělit dort třemi rovnými řezy na 8 částí? 

 

 Máte 13 na pohled nerozeznatelných mincí. Jedna z nich se malinko liší v hmotnos-

ti:  nevíte, zda je lehčí či těžší. Dokážete na rovnoramenných vahách na tři vážení 

určit, která to je? 

Kdyby se Vám náhodou zdála úloha moc jednoduchá, zkuste 40 mincí na čtyři vá-

žení - princip je stejný. 

 

 Maminka je o 21 let starší než její syn. 

Za 6 let bude matka pětkrát starší než syn. 

 Kde je právě tatínek? 

Stránka pro rodinu 

Adresa redakce: Římskokatolická farnost, Bílovecká 50/548, 721 00 Ostrava – Svinov, tel. 596/961489 

http://svinovska.farnost.cz, registrováno u MK ČR E 15012 

Pyramida 
 
písmeno 

španělský člen 
americký generál 
zcela 
zelenina 
pořad 
švanda 
 


