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„Na fa ře  
se cítím  
suprov ě“, 
 
říká obyvatel 
fary, student 
Jan Černý, 
který s naší 

mládeží připravil divadelní před-
stavení. O těchto aktivitách i o je-
ho „farním privátu“ nám vypráví 
v tradičním rozhovoru.  

Dobro-
družství 
svinov-
ského  
andělíčka 
 
V článcích 
„andělíčkovského triptychu“ se 
dozvíme o věhlasu a popularitě 
našeho betlémského andílka, ale 
bohužel také o jeho tragickém 
osudu... 

„Svatý Antonín mohl za-
bodovat“ 
 
Úsměvný příběh o zážitku s pat-
ronem ztracených věcí. 

Hle, kříž… 
 

Duchovní zamyšlení nad naším 
postním plátnem. 

„...dejte vejce malova-
ný…“ 
 
Vajíčka jsou nejrozšířenějším li-
dovým symbolem 
Velikonoc. Ale 
možná už se tolik 
neví o jeho půvo-
du a významu.  

Farní tábor se blíží... 

Stalo se v postní dob ě 



Velikono ční přání 
 
 V tomto roce budeme prožívat Velikonoce mimořádně brzy. Podle starého židov-
ského pravidla, které přejalo rozhodnutím nicejského koncilu (r. 325) i křesťanství, se 
Velikonoce slaví vždy v neděli po prvním jarním úplňku. Teoreticky tak mohou Veliko-
noce přijít v rozmezí od 21. března do 25.dubna. 
 Datum letošních Velikonoc – 23. březen – je tak jedna z nejčasnějších možností. Při 
pohledu do kalendáře od roku 1900 až do roku 2099 vidíme, že se Velikonoce v tak brz-
kém datu slavily v minulém a tomto století pouze v roce 1913 a pak letos, v roce 2008. 
Další podobně časný termín připadne na 25. března - avšak až v letech 2035 a 2046. 
 Další zajímavostí, která stojí za pozornost, je fakt, že Velikonoce jsou jako jedna 
z mála skutečností našeho života určovány jinak než solárním či pracovním kalendářem. 
Je to nezvyklé, neboť normálně má všechno svůj jasný řád a funguje v jasných a zřetel-
ných rytmech, které máme víceméně pod kontrolou, například práce – odpočinek, školní 
rok – prázdniny. A najednou nám do života vždy tak trochu nečekaně vstupuje nějaké 
jiné počítání či měření času, než jsme zvyklí. To nemusí být vždy příjemné a někdy to 
dokonce může přinést i komplikace. Na druhé straně nám toto „vykolejení“ pomáhá si 
uvědomit, že existuje i jiné nahlížení na plynutí času, a tudíž i jiné vidění hodnot života, 
než jak je mnohdy zjednodušeně přijímáme z běžných pracovně-společenských stereoty-
pů. V tomto smyslu nám mohou být Velikonoce každoročně inspirací a možná i výzvou: 
Totiž že uprostřed našich běžných jarních (či ještě zimních) dnů se má odehrát nejen 
v kostele, ale zejména v našich rodinách a v našich srdcích něco kvalitativně odlišného: 
Máme mezi sebou a v sobě utvořit prostor pro Boží čas, pro jeho působení, pro jeho pří-
tomnost, která je v našich životech stále činná a účinná. O Velikonocích je to právě těžší 
než o Vánocích, kdy společensko-kulturní podmínky vytvářejí atmosféru pro takové pro-
žívání snadněji než často pracovní dny velikonočních svátků. Ale snad právě proto… Je-
žíšovo ukřižování bylo jednou z mnoha poprav, byť neobvyklou, v rámci běžných udá-
lostí židovského života, k nimž patřil i nastávající svátek Pascha; zmrtvýchvstání se ode-
hrálo ve všední den. A přesto to byly nejdůležitější a největší události světových dějin. 
Není to snad výzva i pro nás, když  v rámci svého běžného životního rytmu máme znovu 
prožít velikost Božího jednání pro naši spásu? Aby se tak mohlo stát, je k tomu zapotřebí 
zachytit něco neobvyklého, nového, odlišného – jako třeba setník pod křížem, jenž při 
své „popravčí rutině“ vyznal svou víru v Boží synovství ukřižovaného zločince, nebo 
jako ženy, které při cestě za „pohřebními rituály“ první den po sobotě zakusily „šok“ 
zmrtvýchvstání. Kéž se takovým novým okamžikem stane pro nás návštěva kostela, Bo-
žího hrobu, účast na obřadech, modlitba, slovo Písma, prožitek odpuštění či smíření ne-
bo jakékoli setkání… 
 Přejeme Vám všem otevřené srdce pro takové nenadálé Boží navštívení. 
 

P. Jan Larisch, jáhen Vojtěch Janšta 
 



 Hle, kříž... 
 

„Hle, kříž, na kterém umřel Spasitel světa! Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme 
Ti.“ 

  
 Tímto “zvoláním“ uctíváme kříž během Velkopátečních obřadů. Celou postní dobu 
se na toto “zvolání“ máme možnost připravit i díky našemu kříži, který máme nad sva-
tostánkem. Je toto zobrazení Krista stejné jako v jiných chrámech? Zdálky se nám zdá, 
že je stejné, ale když přijdeme blíže, můžeme vidět jisté odlišnosti znázorněného Krista. 
Zamysleme se, co tyto nuance mohou znamenat. 
 Tomu, kdo viděl film Mela Gibsona Umučení Krista, který 
vycházel z poznatků Turínského plátna, může připadat, že obvyklé 
zobrazení ukřižovaného je jen taková dobrá karikatura. Je pravda, 
že kdyby byl náš Pán namalován rozedraný na kusy, i když skuteč-
ně byl, těžko by se nám rozjímalo. Člověk obecně moc nesnese po-
hled na utrpení a raději se mu vyhne. Vzpomeňme na apoštoly při 
ukřižování Páně. Moc jich u kříže nebylo. Jednali bychom jinak? 
 Když se však hlouběji zadíváme do tváře Spasitele, můžeme 
utrpení pochopit. Co toto “neznázornění“ utrpení znamená? Třeba 
to, že Pán sice trpěl a zemřel, ale třetího dne vstal z mrtvých. Toto 
spojení utrpení a zmrtvýchvstání lze vidět z Pánova pohledu dopře-
du, do budoucna. Náš hřích znamená smrt, kříž je cestou ke 
zmrtvýchvstání. 
 Kde jinde než v kostele Ježíše Krista Krále jsme schopni vnímat, že Kristus kraluje  
i ze dřeva kříže. Jeho ruce nás objímají a žehnají nám. Tuto symboliku lze spatřit na pra-
vé ruce Spasitele, která je ve stejném tvaru, jak dříve žehnali duchovní věřícím. Nelze 
nechat bez povšimnutí, že Pán nemá probodený bok, ale spíše jako kdyby se nadechoval 
a toužil nám něco říci. Chce nám sdělit svou lásku. „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo 
za své přátele položí svůj život.“  (Jan 15, 23) 
 Zastavme se někdy pod tímto naším obrazem a s pokorou řekněme: „Mluv Hospo-
dine, tvůj služebník poslouchá!“ 

 
(Jan Černý) 

Osobnosti: 
1. olomoucký arcibiskup Leopold Prečan   
2. František Hadamčík   
 
 

Pyramida: 
K 
K E 
Š E K  
K A Š E 
M A Š E K 
K A M A Š E 
D A M A Š E K  

střední těžké 
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Pyramida 
 
 
předložka 
předložka 
cenný  papír 
dětské jídlo 
tvůrce ostravského orloje v muzeu města Ostravy  
chrániče kotníků a nártů 
hlavní město Sýrie 

Něco na procvičení výslovnosti 
 
Kameraman dokameramanoval. 
 
Jen mi, kmotře Petře, toho vepře nepřepepřete. Jestli mi toho vepře, kmotře Petře, přepe-
příte, pak si toho vepře, kmotře Petře, snězte sám. 
 
Měla babka vrabce v kapse, vrabec babce v kapse píp, babka vrabce v kapse zmáčkla, 
vrabec babce v kapse chcíp. 
 
Lyžař zalyžařivší si potkal lyžaře nezalyžařivšího si. I řekl lyžař zalyžařivší si lyžaři ne-
zalyžařivšímu si: „Kdyby sis ty, lyžaři nezalyžařivší si, zalyžařil, byl by z tebe, lyžaře 
nezalyžařivšího si, lyžař zalyžařivší si.  

Střední Těžké 

Toto číslo sponzoruje  -  půjčovna svatebních šatů, Ostrava - Svinov 



Rozhovor s Janem Černým 
 
Tentokrát jsme 
v naší vyjížďce 
za rozhovorem 
nemuseli jezdit 
daleko: Zůstali 
jsme na faře, 
kde kromě pana 
faráře a jáhna 
bydlí také dva 
studenti. Jeden 
z nich, Jan Čer-

ný, se bude letos s Ostravou loučit, a tak 
jsme ho požádali, aby si s námi trochu 
popovídal.  
 
Honzo, na úvod nám pověz, odkud po-
cházíš a co tvoje rodina:  
Jsem z Prostějova, což je město nedaleko 
Olomouce, známé oděvním podnikem OP  
a Palírnou u Zeleného stromu 
(Starorežná…), mnoha rodáky, mezi které 
patřím i já… :-) Jinak jsem ze čtyř souro-
zenců – mám dva bratry a jednu sestru, 
jsem nejmladší. Rodiče již máme v nebi. 
 
Jak ses dostal do naší farnosti? 
Otec Jan připravoval moji snoubenku na 
maturitu z náboženství a já jí dělal takovou 
psychickou podporu, a tak jsem se sezná-
mil s otcem blíže. Předtím jsem ho znal od 
vidění a z příběhů. Špatné zkušenosti na 
VŠ kolejích v Porubě, volné místo dole na 
faře a jistě i Boží plán rozhodly, že jsem se 
tu ocitl… Bohu díky! 
 
Co zde v Ostravě studuješ? 
VŠB TU Ostrava, fakultu Elektrotechniky 
a informatiky, katedru elektroenergetiky 
(stejnou jako Lukáš Klezla), obor Komerč-
ní elektrotechnika. Tzn. Elektro smíchané 
s ekonomií, obor snad dosti perspektivní, 
ale to se uvidí za pár let. 
 

Není asi příliš obvyklé, že student má 
ubytování na faře – jak se tam cítíš? 
Suprově: klid, rodinná atmosféra, blízkost 
kaple, co chtít víc? Jen když se ráno ozý-
vají z kaple hlasité zpívané ranní chvály a 
vy byste rádi ještě na chvíli spali…. :-) 
Doopravdy rozdíl mezi kolejemi a farou je 
naprosto nesrovnatelný! 
 
Zapojuješ se nějak do aktivit farnosti? 
Jsem z domu vychovaný k ministrování, 
proto se snažím, pokud jsem na faře, mi-
nistrovat. Moc ministrantů přes týden zde 
není, stejně jako u nás doma, je to takové 
ministrantské prokletí v hodně farnos-
tech… 
 
V poslední době o tobě farnost mohla 
více slyšet v souvislosti s nacvičováním  
a předvedením divadla v podání naší 
mládeže. Co tě vedlo k tomu, že jsi zde 
začal nacvičovat divadelní hru? 
Už loni jsem pomáhal Martinovi Sudorovi 
s choreografií na divadlo “Otevřít“ a letos 
jsem to po něm převzal. Šlo jen o to vy-
myslet, co se bude hrát. Martin mi dal scé-
nář ve slovenštině, tak jsem ho jen přeložil 
a doplnil a domyslel ostatní potřebné – a 
pak už to pomalu ale jistě jelo. Spolupráce 
s dětmi byla velmi dobrá. Někdy jsme sice 
zápasili s časem a s pubertou, ale nakonec 
se vše podařilo k větší cti a chvále Boží. 
 
Máš už nějaké předchozí zkušenosti 
s podobnými akcemi? 
S rodiči a sourozenci jsme asi od roku 
1988 do roku 2001 brázdili českosloven-
skou republiku a hráli scénky Desetiletí 
duchovní obnovy, některé od pí. Marie 
Holkové a některé od mých rodičů. Taky 
jsem si „čuchl“ k velkému divadlu na Pro-
stějovské scéně hrou P. Claudela Rukojmí a 
rovněž jsem členem Divadelního spolku 
Historia, který se zabývá oživováním Pro-
stějovské minulosti, a to při různých výro-
čích města. Taky jsem tančil židovské  



tance v taneční skupině RUT v Prostějo-
vě a díky této zkušenosti párkrát učil tan-
ce na setkáních mládeže, naposledy na 
celostátním setkání mládeže v Táboře 
(2007). Takže zkušenosti byly vcelku 
dobré :-). 
 
Letos tedy ukončuješ studium na Vyso-
ké škole báňské… 
Jojo, končím. Ten čas ta-
dy v Ostravě a zvláště ve 
vaší farnosti utekl jako 
voda. Ale takový je život, 
v nejlepším se má přestat. 
 
Zůstaneš v Ostravě ne-
bo se budeš stěhovat ji-
nam? 
Z Ostravy (Třebovic) si 
zpět do Prostějova odvá-
žím obrovský, nezaslou-
žený a nádherný Boží 
dar, a to moji snoubenku, se kterou plá-
nujeme v červenci svatbu. Kam nás poz-
ději život povede, je jistě již v Božím plá-
nu. 
 
Na co budeš z let prožitých v naší far-
nosti nejvíce vzpomínat? 
Nejvíce na rodinou atmosféru, naprostý 
klid, pohodu, skvělé a otevřené lidi, dva 
dobré jáhny, které jsem tu zažil, a samo-
zřejmě na otce Jana, na kterého se nedá 
zapomenout! 

Na závěr ještě poznamenejme, že ses 
v naší farnosti zapsal také jako dvojná-
sobný vítěz ping-pongového turnaje, a 
to jako ten, kdo přerušil dlouhou šňů-
ru předchozích monopolních vítězství 
Honzy Blažka… 
Předloňský turnaj (2006) byl pro mne 
první zdejší farní akcí. Ještě trošku 

v rozpacích jsem překvapil 
i sebe. Tento rok (2007) již 
to byla soutěž “kdo z koho“ 
a taky snaha všech míst-
ních, aby se trofej vrátila 
zpět do Svinova, na což 
jsme s jáhnem Vojtou hrou 
odpověděli, že trofej zůsta-
ne na faře a že to bude u 
mne dole….mno…Honza 
Blažek vyhrál turnaj šest-
krát za sebou, tak ještě snad 
párkrát přijedu… :-) 
 

Nějaký závěrečný vzkaz naší farnos-
ti…? 
Přeji všem svinovským farníkům stále 
zdraví duše i těla a aby ty, kteří budou 
třeba zase bydlet na faře, přijali stejně 
dobře jako mne. Děkuji! Pán Vám žeh-
nej!    

 
 
 
 

(Honza, o. Vojtěch) 

Jaro a Velikonoce 
 
 Pro mnohé je jaro nejkrásnější roční období. Právě v tomto čase slavíme Veliko-
noce. Jsou to nejen svátky křesťanské, ale také takové vítání jara. Příroda se nám pro-
bouzí z dlouhého spánku, tráva se začíná zelenat, všechno nám kvete, svět je mnohem 
barevnější. Máme více světla, lidé nejsou zalezlí doma jako v zimě. Toto se na nás od-
ráží, jsme na sebe usměvaví a takové ty “nadávky“ na počasí, které si lidé na zastáv-
kách autobusů předávají, jsou jakoby pryč. Všechno je zapomenuto. Závěje na 
cestách, škrabání námrazy ze skel aut, ale i proležených čtrnáct dní doma s angínou 
v důsledku promočeného oblečení. Jsme jakoby vyměnění, plní síly vrhnout se do dění 
všedního dne. 



 

Halóóó, d ěti, letos jedeme do Charvát 
 
 Ahoj farničátka a rodiče, 
věřili byste, že už brzy uplyne rok od našeho posledního společného týdne na Potštátě? 
Zdá se, jako by to bylo včera, a už se chystáme na další prázdniny! 
 Tentokrát se společně vypravíme do Charvát (u Dubu) v termínu od 2. do 9. srpna. 
Cenu upřesníme v příštím čísle podle počtu přihlášených. Přihlásit se mohou všechny 
děti od 6 let, které si rády hrají, mají smysl pro legraci a chtějí si najít nové kamarády. 
Vítáme taky starší děti (pardon, asi už musíme napsat mládež), kteří s námi jezdí tradič-
ně už spoustu let a těší se na týden bez rodičů, super kamarády i vedoucí a zároveň už se 
chtějí i trochu podílet na vedení a organizaci. 
 Přihlášku můžete poslat elektronicky (stačí jméno, věk a telefonní číslo) na adresu: 
petra.nejedla@centrum.cz, pokud nemáte email, můžete ji případně odevzdat 
v náboženství otci Vojtěchovi nebo kdykoliv v sakristii otci Janovi. 
 Protože bychom rádi zachovali domácí atmosféru našich prázdninových akcí, počet 
dětí je limitován na prvních 30 přihlášených. Přihlášky proto pošlete co nejdříve, nejpoz-
ději však do konce května. Přihlášeným dětem pošleme bližší informace emailem nebo 
si je budou moci přečíst v příštím čísle Svinovníčku. 
 Těšíme se na vás a brzy ahoj v Charvátech.  

(tradiční táborový tým) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………… 

Věk: ………………………………………… Tel. Rodičů.……………………………… 

Emailová adresa rodičů: ………………………………………………………………….. 

Emailová adresa dítěte (pouze starší děti, pokud mají): ………………………………….. 

Podpis rodičů: …………………………………………………………………………….. 

Úklid v kostele 
 
 Uplynul opět rok, stojíme na začátku toho nového. Přemýšlím nad tím loňským, co 
jsme asi dobrého komu dali. Anebo co se udělat nestačilo. 
 Proto bych se ráda s Vámi všemi podělila o to, co všechno je nutné udělat v našem 
kostele v průběhu celého roku. Mám na mysli čistotu kostela, tj. úklid. Je-li potřeba, náš 
bábinec nastartuje v pátek, popřípadě v sobotu. A už to lítá: hadry, voda, smeták, koště, 
k tomu dobrá nálada. Jsme takový sehraný kolektiv. Někdy je nás hodně, jindy opravdu 
málo. Myjeme, čistíme, leštíme, aby náš stánek Boží byl vždy připraven. Náš otec pro-
hlásil: „Je-li vše uklizeno, nikdo nic nepozná. Najdeme-li prach a nečistotu, vědí to 
všichni.“ 
 A protože jsme kolektiv čistě ženský, stačíme si ještě povykládat, co je nového, za-
smát se. Čas od času rády přijmeme po práci pozvání našeho otce na faru. Tam najdeme 
malé pohoštění – vnímáme to jako odměnu za službu Bohu. Jen jedna věc má mínus: 
mohlo by nás být mnohem víc. 
 

(Šimunská) 



  Brou čci – pokra čování (3) 
 
Milé děti, naši svatojánští Broučci se probudili po dlouhé zimě do jara! A co prožili? 
Broučka čekal první výlet s tatínkem a s kmotříčkem, aby v noci svítili… 
 
 Když letěl Brouček poprvé, tak se bál, aby se při letu nesetkali se žlunou, která by 
ho mohla spolknout, a tak když kolem nich letěl chroust nebo velká sova, volal tatínka 
na pomoc a chtěl se vrátit domů, do chaloupky pod jalovcem. Ale žlunu naštěstí nepo-
tkali. Za to potkali mnoho dalších broučků, se kterými zdravili se „Zdař Bůh“. 
 Letěli přes les, pak do zahrad, až doletěli do velkého města, kde si odpočinuli na 
náměstí na kašně, ze které proudila voda. Lidé spali, jen pan strážník hlídal, aby někdo 
nekradl. Když odbila půlnoc, letěli zase broučci svítit do zahrad, a když začaly hvězdič-
ky na nebi blednout a nebe na východě rudnout, vrátili se domů. 
 Tam je čekala maminka, kmotřička a Beruška, jen Janinka z chaloupky pod me-
chem nečekala, byla trošku nemocná. K večeři maminka uvařila čokoládu a usmažila vě-
nečky, ale Brouček nemohl ani večeřet, protože pořád vyprávěl, co všechno viděl. Ale 
přece jen byl unavený, tak se všichni pomodlili, Brouček dal pac a pusu a spali a spali…
krásně se jim spalo… 
 Druhý den Brouček již nemohl dospat a už budil tatínka, že sluníčko zapadá, aby 
letěli svítit. 
 Tak maminka honem uvařila snídani, pomodlili se, a letěli z lesa přes zahrady, za-
létli do toho velkého města, do kostela, který stál na náměstí vedle kašny a kam již létá-
val Janinčin tatínek. 
 Sedli si k oknu nad dveře kostela, dívali se a poslouchali. Zpěv doprovázený krás-
nou hudbou se střídal s modlitbami a povídáním. Lidé se modlili sami za sebe, aby jim 
Pán Bůh odpustil, že nejsou hodní, pak děkovali za všechno, co mají a modlili se i za 
druhé lidi, dávali peníze. 
 „Lidé jednou kradou a pak zase dávají“, divil se Brouček, „Jsou špatní nebo dob-
ří?“ 
 „Někdy špatní, někdy dobří“, říkal tatínek. 
 A Brouček se ptá dále:  
 „Lidé nemusí poslouchat Pána Boha jako my broučci?“ 
 „Je to pro jejich dobro poslouchat Pána Boha, ale jen na nich záleží, k čemu se roz-
hodnou“, odpověděl tatínek. 
 V kostele se Broučkovi zalíbily tři děti, dva hoši a jedna holčička. A jak letěli 
z kostela, přemluvil Brouček tatínka a kmotřička, aby letěli za nimi, aby Brouček zjistil, 
kde děti bydlí.Tatínek s kmotřičkem souhlasili, nechali Broučka na zahradě domu, kde 
děti bydlely a sami letěli svítit jinam. Brouček zatím svítil a pozoroval, co děti dělají. 
Když se hvězdy začaly ztrácet, tatínek s kmotřičkem se pro Broučka vrátili a letěli do-
mů. 
 Tentokrát je vítala maminka i s Janinkou, která se už uzdravila. Brouček zase poví-
dal, co viděl a slyšel v kostele a také o dětech a o tom, jak mladší hošík chtěl Broučka 
chytnout, ale brouček mu uletěl. Ale to se nelíbilo Janince, která hned Broučka varovala 
před tím hošíkem, že pokud mu Brouček nedá pokoj, že se mu to nevyplatí a že ten ho-
šík je schopen Broučka udeřit tak, že by ho mohl zabít. 
… a jestli měla Janinka pravdu? To vám povím příště.    

Teta Aťka 
 (upraveno podle stejnojmenné knížky od  Jana Karafiáta) 



 Je trochu smutné, že dnes si mnoho lidí význam Velikonoc neuvědomuje. Velikono-
ce chápou především jako dny volna, dobrého jídla a pití. Pro nás křesťany jsou Veliko-
noce zvlášť důležité svátky, i když mají pohanské kořeny. Pohanští Slované i Germáni 
slavili začátkem jara procitnutí přírody ze zimního spánku. Také Židé slaví v tomto čase 
velký svátek – pesach – na památku vysvobození Izraelitů z Egypta. Křesťanské Veliko-
noce na oslavy pohanské a židovské navazují. Svědčí o tom i pojmenování Velikonoc 
v různých jazycích – v latině, řečtině a ruštině pascha, ve francouzštině paques, 
v němčině Ostern a angličtině Eastern od germánské pohanské Ostary. V češtině máme 
Velikonoce pojmenovány podle Velké noci, během níž byl Ježíš vzkříšen. Velikonoční 
neděle je první neděle po prvním jarním úplňku. Proto jsou Velikonoce svátky pohybli-
vé. Pravidlo pro jejich určování bylo stanoveno na církevním koncilu v Niceji roku 325 
a vycházelo z konkrétních údajů, které jsou zmiňované v Novém zákoně. 
Z popisovaných událostí vyplývá, že k Ježíšovu ukřižování došlo krátce po začátku jara 
po úplňku měsíce.  
 Velikonočním svátkům předchází půst. Tento půst trvá čtyřicet dní, podle Ježíšova 
příkladu, který se na poušti postil čtyřicet nocí. Začíná vždy ve středu a končí v noci 
z Bílé soboty na Boží hod velikonoční. O Popeleční středě se v kostele udílí popelec. Je 
to posvěcený popel, který se podle starodávné tradice získává spálením větviček, větši-
nou kočiček, které byly posvěceny předcházející rok na Květnou neděli. Popel je prasta-
rý starozákonní symbol pokání a pokory. Křesťanské oslavy 
Velikonoc nám začínají týden před Božím hodem veliko-
nočním na Květnou neděli, kterou začíná pašijový – svatý 
týden. Zeleným čtvrtkem začíná takzvané svaté třídenní. 
V tento den poslední večeře Páně zazní hlahol všech zvonů, 
které až do Bílé soboty zmlknou. O hlase zvonů se povídá, 
že “odletěly“ do Říma. Velký pátek vždy církev považovala 
a stále považuje za den největšího církevního smutku. Bílá 
sobota je den, kdy končí půst, je dnem ticha a klidu. Noc 
z Bílé soboty na neděli Velikonoční je odpradávna považo-
vána za největší noc v církevním roce. Právě o této noci se 
udál na začátku našeho letopočtu onen zázrak, kdy po mu-
čení a ukřižování Ježíše Krista na hoře Golgotě došlo k jeho 
zmrtvýchvstání. Na jeho počest se “vracejí“ zvony z Říma a 
mohou se znovu naplno rozeznít. Následujících padesát radostných dní připomíná dny, 
po které ještě Kristus zůstal na zemi, a vrcholí svátkem Nanebevstoupení Páně a seslá-
ním Ducha svatého.  
 A tak právě především v těchto dnech před Velikonocemi se naše myšlenky stále 
vracejí k utrpení, ke smrti, ke kříži. Už brzy se Ježíš obětuje za spásu nás všech. Jeho 
smrt a utrpení bude současně i zrozením nové naděje. Vstane z mrtvých a naděje na lepší 
život bude vzkříšena. Svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské 
dílo. Právě proto se v neděli pravidelně scházíme k eucharistickému “lámání chleba” a 
tento den nazýváme “dnem Páně”. Každá neděle v roce je tedy “oslavou Velikonoc” - 
zpřítomněním Kristova vykupitelského činu, ze kterého můžeme čerpat posilu pro naši 
vlastní cestu zmrtvýchvstání. 
 

(Denisa a Eva) 



„Polámali mu k řídla“ aneb bolestná vzpomínka na Vánoce 07  
 
 Všechno začínalo jako každé jiné Vánoce. Několik dní před vánočními svátky dob-
rovolníci z řad farníků pracovali na vánoční výzdobě kostela. Bylo nutno postavit vánoč-
ní stromky, připevnit vánoční ozdoby, zapojit světelné řetězy, rozložit betlém, udělat vý-
zdobu oltářů, uklidit celý kostel. A také před kostelem vyzametat, vyčistit rošty a vytřít 
nástupní schodiště. Pak bylo ještě potřeba připravit vánoční bohoslužby a také vánoční 
zpěvy. Ohromné množství neviditelné práce – ale pokud by nebyla udělaná, každý by si 
toho okamžitě všiml. Prostě a jednoduše řečeno: udělalo se vše pro to, aby náš kostel 
mohl dýchat vánoční atmosférou. Zdálo se, že pro zdárný průběh vánočních svátků bylo 
vše připraveno a ty mohly probíhat „ke slávě Boží a k pokoji lidem dobré vůle“. 
 Jenomže v prostoru před kostelem a později i přímo ve vchodu do kostela postupně 
den ze dne přibývalo na zemi cigaretových nedopalků, odhozených pet-lahví, papírků. 
Občas se objevila i láhev od alkoholu, dokonce i dlažba před kostelem byla pomalovaná. 
To byl začátek. Pak bylo jednoho večera zničehonic rozbité sklo obrazu betléma u vá-
nočního stromu před kostelem. Následně se objevovaly sprejové malůvky na rozpisu bo-
hoslužeb a také na fasádě kostela. Prostor před kostelem postupně ztrácel vánoční atmo-

sféru a dokonce se mnozí báli ve večerních hodinách se koste-
lu přiblížit. Nakonec musela zasahovat i policie. Ale jako by to 
nestačilo. Bolestnou „symbolickou“ tečkou či přímo vykřiční-
kem bylo zvolání jedné starší ženy, která po bohoslužbě přišla 
do sakristie s otázkou: „Pane faráři, kde je andělíček z betlé-
ma?“ (Andělíček je vánoční – betlémská pokladnička. Když je 
do pokladničky vhozena mince, andělíček na poděkování jem-
ně kývne hlavou.)  Prostě a jednoduše andělíček nebyl. Ztratil 
se. Byl ukraden. Do prožívání vánočních svátků vstoupila dal-
ší bolestná rána. Nešlo o těch několik málo korun  
(pokladnička byla pravidelně vybírána) ani o to, že by se situa-
ce obdobného typu neděly v běžném životě. Ale takové jedná-
ní tváří v tvář vánoční atmosféře je něčím, co zasahuje a zra-

ňuje podstatně hlouběji jak jednotlivce tak i celou obec. Naznačuje to – spíše bolestně to 
křičí, že něco někde není v pořádku, když někdo necitlivě šlape po „svatých“ skutečnos-
tech, pro které se člověk (ať už věřící nebo nevěřící) zvláště ve dnech svátků otevírá a 
které do svého života přijímá. Nerušené sváteční chvíle jsou pro každého člověka ne-
smírně důležité jako protiváha pro běžný pracovně-ekonomický životní rytmus. Ničit 
posvátnost svátečních chvil znamená zraňovat či snad i přímo dokonce zabíjet pro lásku 
otevřené lidské srdce… 
 Andělíček byl později nalezen vykradený a s ulomeným křídlem na farní zahradě 
za kostelem. Zdá se, že bude možno andělíčka opravit. Snad – to je důležitější – se poda-
ří opravit porušené vztahy důvěry, jejichž narušení rozbití andělíčka symbolicky nazna-
čuje. A snad bude tento článek prosbou či mementem na onu Krylovou píseň v nadpisu 
článku odkazující na dobu minulou. Naši vlastní budoucnost totiž nelze přes všechno 
zlo, které je kolem nás, budovat jinak jen na vztazích důvěry, úcty, vzájemné spolupráce. 
 Abych vyzdvihl významnost našeho andělíčka a jeho zlomená křídla, poprosil jsem 
dvě zainteresované osoby, pana Dalibora Chvátala a P. Františka Kufu, aby o „životních 
dobrodružstvích“ tohoto andělíčka něco napsali. 

(o. Jan) 



VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI NÁBOŽENSKÉHO ŽIVOTA (6) 
 

Pokračujeme v rubrice „Významné osobnosti náboženského života“. Tato chce otázko-
vou formou připomenout některé významné lidi – muže i ženy vztahující se k životu 
církve v našem okolí. Metodou postupných nápověd nechť si čtenář ve své paměti do-
hledává souvislosti týkající se jednotlivých osobností, uvědomí si výrazné vlastnosti, 
schopnosti nebo také situaci těchto lidí a nechť sám nalezne odpověď na to, o kterou 
osobnost se jedná. 
 
První série nápovědí: 
1. * 8. března 1866 ve Velkém Týnci u Olomouce, 
2. studoval na Slovanském gymnáziu v Olomouci, kde v roce 1885 maturuje, 
3. v Olomouci pokračuje ve studiích na bohoslovecké fakultě, 
4. na svátek sv. Cyrila a Metoděje, tj. 5. července 1899, je v Olomouci vysvěcen na 

kněze, 
5. je ustanoven kooperátorem v Bartošovicích a Hukovicích na Novojičínsku a v Kel-

či, 
6. v r. 1894 byl povolán do Olomouce, působil na bohoslovecké fakultě a na arcibis-

kupské konzistoři, v r. 1914 získal doktorát teologie, v r. 1921 byl jmenován gene-
rálním vikářem olomoucké arcidiecéze, 

7. v r. 1923 byl jmenován olomouckým arcibiskupem, 
8. po jeho vedení (24 let) se v olomoucké arcidiecézi všestranně rozvinul katolický 

život. Podporoval unionistické a eucharistické hnutí, charitu, stavbu nových koste-
lů, pečoval o kněžský dorost – rozšířil budovu kněžského semináře, tzv. Leopoldi-
num, usiloval o zavedení Katolické akce, tj. aktivní zapojení laiků do života církve, 

9. do Ostravy – moderního, dynamicky rozvíjejícího se průmyslového města pozval 
salesiány a redemptoristy, kteří zde vytvořili centra moderní pastorace (Don Bosko 
= kostel sv. Josefa a salesiánská oratoř, dále tzv. Klášter = kostel sv. Václava a stře-
disko tiskového a exercičního apoštolátu – dnes sídlo televize Noe a nadace Telepa-
ce), 

10. podporoval stavbu nového kostela ve Svinově, přispěl částkou 220 000 Kč, 
v r. 1931 zde zřídil samostatnou farnost, 

11. od r. 1939 bydlel na Svatém Kopečku u Olomouce, kde 2. března 1947 zemřel, 
12. pochován byl v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně, 
13. byl v pořadí 66 biskupem a 11 arcibiskupem olomouckým, dle jména 3. Leopold a 

dle národností 14. Moravan na arcibiskupském stolci. 
 
Druhá série nápovědí: 
1. *2. října 1894 v Kylešovicích (u Opavy), 
2. v letech 1914–18 studoval na bohoslovecké fakultě v Olomouci, 
3. je vysvěcen na kněze 5. července 1918 v Olomouci arcibiskupem kardinálem Skr-

benským, 
4. prošel několik kaplanských míst, až byl k 1. červenci 1937 ustanoven farářem v 

Třebovicích, 
5. pod hrozbou fyzické likvidace ze strany gestapa v dubnu 1939 rezignoval a byl pře-

ložen do Jezernice u Lipníka nad Bečvou, 



 

6. po válce se vrátil na Ostravsko, k  1. červenci 1946 byl jmenován druhým svinov-
ským farářem, 

7. dokončil opravy válkou poškozené fary a kostela, připravil instalaci nových vitráží 
s motivy Krista Krále, angažoval se v realizování parkové úpravy doposud neupra-
vené plochy před a kolem kostela, 

8. jeho činnost a názory se nelíbily novým mocipánům, 2. února 1950 byl zatčen a od-
souzen na 7 let do vězení, zabavení veškerého majetku a zaplacení pokuty 
10 000 Kč, 

9. čtyři roky prožil ve vězení na Mírově a ve Valdicích,  
10. po propuštění na amnestii v roce 1954 žil u své sestry v Kylešovicích u Opavy, 
11. k duchovenské činnosti nedostává souhlas, 
12. + 24. února 1962 a je pochován na hřbitově v Opavě - Kylešovicích 
 

(o. Jan) 

Jak jsme to v ůbec mohli p řežít? 
 
 Blahopřejeme všem, kterým je dnes mezi 20 až 55 lety... 
 Podle dnešních pravidel a zákazů bychom my, děti narozené v 50., 60., 70., 80. le-
tech, neměli vůbec šanci přežít... 
 Naše postýlky byly malované barvou, která obsahovala olovo. Neměli jsme žádné 
pro děti bezpečné flaštičky na medicínu, žádné pojistky na dveře a okna a když jsme jeli 
na kole/koloběžce, neměli jsme helmy. Pili jsme obyčejnou vodu z hadice a ne z lahví. 
Jedli jsme chleba s máslem, pili limonády s cukrem a nebyli jsme obézní, protože jsme 
pořád lítali někde venku. Z jedné flašky nás obvykle pilo několik, ale všichni jsme to ve 
zdraví přežili... 
 Několik hodin jsme se mořili a stavěli káry ze starých nepotřebných věcí, jezdili 
jsme z kopce, jen abychom pak přišli na to, že jsme zapomněli na brzdu. Brzy ráno jsme 
si šli ven hrát a přišli jsme domů, teprve až se venku rozsvítily lampy . Rodiče si užili 
pěkné nervy, ale mobily neexistovaly, takže nebylo kam volat... 
 Neměli jsme žádné Playstation, Nintendo eller X-box - vlastně ani televizní hry, 
žádných 99 televizních kanálů, žádný surround-sound, počítače, chatrooms a internet. 
Měli jsme kamarády, byli jsme venku a vyhledali jsme si je! Spadli jsme ze stromu, řízli 
se, zlomili si ruku či nohu, vyrazili si zuby, ale nikdo kvůli těm úrazům nebyl žalován. 
Byly to úrazy a nikdo nenesl vinu - jen my! Prali jsme se, měli jsme modřiny, ale naučili 
jsme se to překousnout. Našli jsme si hry s tenisákama, klackama a jedli jsme i trávu 
(hlavně šťovík). I když nás druzí varovali, nikdy jsme si nevypíchli oko. 
 Posledních 50 let bylo explozí nových nápadů. My jsme měli volnost i odpovědnost 
- naučili jsme se chovat a poradit si... 
 Blahopřejeme každému, kdo zažil toto velké štěstí a žil jako dítě! Možná i Ty jsi 
jedno z nich. 
 
 

 
(staženo z internetu) 



Svinovský and ělíček a skupina Buty  
 
(sepsáno dle rozhovoru s P. Františkem Kufou) 

 
 Na jaře roku 2007 mne P. František Kufa kontaktoval a 
prosil, zda by bylo možno vypůjčit našeho betlémského andě-
líčka pro skupinu Buty. Podobně jako čtenář čtoucí tyto řádky 
jsem byl i já překvapen, ale po vysvětlujícím rozhovoru jsem 
P. Františkovi kývl a jednoho dne se náš andělíček na půl roku 
ocitl pod ochrannými křídly skupiny Buty, konkrétně v rukou 
zpěváka, kytaristy, skladatele a vlastně i zakladatele této skupi-
ny Radka Pasterňáka. Jaký měl náš andělíček úkol? V podstatě 
stejný jako v našem kostele, jenom se tomu dnes odborně říká 
„jukebox“. Účastník koncertu, který měl přání zahrát konkrétní 
písničku, vhodil do andělíčka příslušný obnos, ten pokýváním 
hlavy poděkoval a skupina Buty přání bezprostředně splnila. 

Takhle tuto skupinu doprovázel náš andělíček až do 1. prosince, kdy byla skupina Buty 
přítomná při otevírání dálnice ve Svinově. Pak se vrátil andělíček do svého kostela a ke 
svému betlému s prosbou, aby zase mohl být na následující turné skupině půjčen. Skupi-
na Buty tímto vyslovuje své poděkování všem svinovským za jejich betlémského andě-
líčka. 
 

(o. Jan) 

Svinovský and ělíček v ekonomických médiích 
 
Svinovský andělíček se proslavil i v ekonomických médiích, a to dokonce za hranicemi. 
Ale postupně. V době, kdy jsem šéfoval jednomu ekonomickému internetovému serveru, 
jsem na redakční e-mail obdržel tip na kuriozitu. Čtenářka s úsměvem popisovala, jak 
byla ve svinovském kostele a u starého andělíčka na peníze viděla „moderní“ komerční 
znaky – nálepky platebních systémů Visa a MasterCard. Tato kombinace ji strašně pře-
kvapila a popisovala, že „nálepky k andělíčkovi nejspíše přilepil nějaký lump, přesto to 
vypadá nesmírně zajímavě a musela jsem Vám to poslat.“ A k e-mailu přiložila digitální 
fotografii našeho svinovského andělíčka se znaky karetních systémů. Pro upřesnění, ná-
lepky nebyly na andělíčkovi, nýbrž na lavici a jsou tam dodnes, protože naše farnost ja-
ko první v České republice umožňuje již několik let přijímat dary církvi i prostřednic-
tvím platebních karet Visa a MasterCard. Vtipné na tom všem je, že tyto nálepky jsem 
na lavici (se souhlasem našeho pana faráře) vylepil před několika lety já coby svinovský 
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ho andělíčka jako kuriozitu.  Fotografie však slavila úspěchy. Kromě ekonomického ser-
veru byla otištěna i ve specializovaném časopisu Osobní finance a asi o měsíc později 
jsem ji našel na specializovaném polském serveru o platebních kartách. Poláci ji popiso-
vali asi takto: V kostele jedné ostravské farnosti platební karty přijímá andělíček. 
 

(Dalibor Z. Chvátal) 



Pan fará ř Jan Němec a svatý Antonín 
 
 Tenkrát v červnu, roku onoho, kolem svátku svatého Antonína se nějak ochladilo, 
takže jsem šel v neděli na mši svatou s kloboukem na hlavě a předpokládal jsem, že jej 
budu mít na hlavě i při návratu z kostela. 
 Avšak osud, nebo spíše pan farář a svatý Antonín, nebo někdo neznámý vše poně-
kud zašmodrchali... 
 Pan farář nám v kázání pěkně připomenul, že svatý Antonín je patronem ztracených 
věcí a hlavně také ztracené víry. Když tedy něco ztratíme, máme ho poprosit o pomoc. O 
šťastném nalezení ztraceného předmětu uvedl dokonce i jeden příklad. 
 Neteř pana faráře ztratila kdysi doma zlatý snubní prsten. Prohledala celou domác-
nost, ale prsten nikde. Obrátila se tedy s prosbou o pomoc na svatého Antonína, ale to 
nepomohlo. Slíbila mu pak dokonce finanční odměnu, když ten prsten najde. Nejdříve 
pět korun, pak deset. Když ji nevyslyšel, zvyšovala nabídku až do výše padesáti korun, 
což bylo kdysi hodně peněz, ale stále nic.  Zanedlouho pak žehlila prádlo. Když vytáhla 

z prádelního koše poslední ručník, objevil se na dně ztracený prs-
ten. Neteř zajásala, pak se na chvíli zarazila, ale slib je slib. V nedě-
li odnesla padesátikorunu do pokladničky u sochy svatého Antoní-
na. S lítostí doprovodila svůj hrdinský čin slovy: „Tady máš, ty vy-
dřiduchu!“ - Dál pokračovalo kázání již zbožněji. 
 Po tomto emotivním pojmenování svatého Antonína jsem poo-
točil hlavu směrem ke své paní, která seděla vedle mne. Totéž ve 
stejném okamžiku učinila moje paní a bylo zle. Měli jsme co dělat, 
abychom nevybuchli smíchem. Naše zbožné soustředění bylo totál-
ně zmarněno. Do konce mše svaté jsme se jen kousali do rtů a ne-
odvážili jsme se na sebe podívat. 
 Tím ale příběh nekončí. 

 Přijali jsme ještě požehnání po mši a chtěli jsme odejít. Sáhl jsem vedle sebe na la-
vici, kam jsem odložil svůj krásný velurový klobouk, ale chyba lávky – klobouk nikde. 
Znovu nás přepadl záchvat potlačovaného smíchu. Vzali jsme to jako projev potrestání a 
napomenutí svatého Antonína, abychom se při mši nesmáli. 
 Ale ani tady příběh nekončí. 
 Když jsme přišli k soše svatého Antonína u východu z kostela, sklouzl náš pohled 
dolů a ejhle – ležel tam můj klobouk. S určitostí lze vyloučit, že by ho tam odnesl svatý 
Antonín nebo pan farář. Možná, že to udělal omylem někdo, kdo seděl vedle mne. Nikdy 
se to nevysvětlilo, takže to zůstane zakryto rouškou tajemství. 
 Svatého Antonína odměna neminula a my jsme se už mohli venku volně rozesmát. 
 Z toho vidíte, jak to mají všichni těžké. Pan farář si musí dávat pozor, aby při kázá-
ní moc neperlil a farníci se musí v kostele chovat ukázněně. Ale aspoň svatý Antonín 
mohl zabodovat. Však je mu přáno. 

 
 

(N. P.) 



 Vajíčka 
 
 S velikonočními svátky se pojí řada obyčejů a zvyků, které mají předkřesťanský 
pohanský původ. Například barvení, malování a zdobení vajíček v tyto svátky. Vajíčko 
během historie znázorňovalo tajemství, kouzlo i předzvěst. Je to univerzální symbol jar-
ních svátků, ale i speciální symbol. Malovaná vejce byla objevena již v sumerských vy-
kopávkách z roku 2 500 před naším letopočtem. Ukládala se do hrobu spolu s mrtvými 
jako symbol nikdy nezanikajícího života, což odpovídalo pohanským představám o po-
smrtném životě. 
 Vajíčko bylo ctěno během rituálních jarních svátků. Římané, Číňané, Egypťané a 
Peršané, ti všichni měli v lásce vajíčko jako symbol světa. Od starověkých časů byla va-
jíčka barvena, měněna a byla jim vzdávána úcta. V pohanských dobách vajíčko symboli-
zovalo znovuzrození jara. Dlouhá těžká zima 
byla pryč, propuklo jaro a znovu se narodilo jako 
vajíčko do nového živo- ta. Zvyk zdobení a darová-
ní vajec přetrval do dnešních dnů a stal se i li-
dovým uměním. V roce 1883 vyrobil zlatník Peter 
Carl Feberg, na příkaz ruského cara Alexandra 
III., speciální veliko- noční dárek pro jeho man-
želku carevnu Marii. Bylo to jakési vajíčko ve 
vajíčku. Skořápku mělo z platiny. Po jeho otevření 
se v něm skrývalo další, menší vejce, které bylo 
zlaté. V něm potom bylo ukryto zlaté kuře a klenotnická kopie carské koruny. Carevna 
byla tímto dárkem natolik potěšena, že car nařídil zlatníkovi, aby každé Velikonoce zho-
tovil další vejce. I v pozdějších letech, za vlády Mikuláše II., Alexandrova syna, se v této 
zvyklosti pokračovalo. Nakonec bylo celé vejce složeno z padesáti sedmi vajíček. Desig-
néři okrasných vajíček užívali dekorace různých motivů. 
 I přestože tajemství vejce dnes už zmizelo, symbol zůstal a umělci dále pokračují 
ve zdobení vajíček. Dnes již patří k Velikonocům samozřejmě také čokoládová vajíčka, 
zajíčci, beránci, ale i vajíčka uvařená natvrdo. 
 

(Denisa a Eva) 

Den Křtu Páně – 13. ledna 2008 
 
Přestože již nyní žijeme dny nového roku, vracím se ještě zpátky na jeho začátek… 
Slavnostní zakončení vánočního období mohl prožít každý z nás, kdo byl přítomen mše 
svaté v deset hodin, v našem kostele, v den svátku Křtu Páně. Celou mší nás provázela 
krásná duchovní hudba, kterou nám z našeho kůru zprostředkoval zpěv smíšených sborů  
s orchestrálním doprovodem a který podtrhl sváteční atmosféru  tohoto dne. 
 
Křest je pro člověka první svátostí, prvním spojením s Pánem Bohem. 
Křest je pro nás cesta k dalším svátostem. 
Děkujeme za každý den, kdy si křest připomínáme znamením kříže svěcenou vodou. 
 

(S. P.) 



 Stalo se v postní dob ě… 
 
 …v Katolickém domě v Ostravě- Porubě dne 1. března 2008 
 Nelze nechat bez povšimnutí velmi hezké výkony všech účinkujících ve hře Je to 
zvláštní aneb cesta bohatého mladíka za Kristem. 
 Pod vedením pana J. Černého, který upravil a doplnil text pana V. Vanča v již jme-
nované hře, se nám představila  mládež naší farnosti včetně p. jáhna Vojtěcha. Bylo milé 
sledovat plynulé monology jednotlivých postav, které byly výsledkem píle a nebojácnos-
ti jejich aktérů. 
!Vám všem patří pochvala a poděkování od nás diváků! 
 
 … v kostele Krista Krále v Ostravě-Svinově  dne 2. března 2008 
 Křížová cesta a mše svatá v deset hodin proběhla za účasti známé hudební skupiny 
Paprsky. 
 Ta nám nechala nahlédnout do svého repertoáru během mše svaté i po mši svaté 
krátkým koncertem. Ukázka potěšila všechny z nás, kteří zůstali až do samého závěru. 
 Paprsky byly důkazem  toho, že nejen rytmická duchovní hudba je „nakažlivá“ a 
může vnést radost do srdcí posluchačů. 
Děkujeme! 

 
(S. P.) 

Recept, jak jsi lze zp říjemnit ned ělní kávu 
 
 Na jedné z farních rad jsme si chvíle porady zpříjemňovali kávou, čajem a sladkou 
buchtou, která zvláště zachutnala. Padl návrh uveřejnit recept ve Svinovníčku. Zprvu 
jsem nad tímto návrhem váhala, ale pak se mi dostal do ruky měsíčník z jiné farnosti, 
kde s recepty mají zřejmě dobré zkušenosti. Tak jsem si řekla, proč by si i u nás nemohli 
čtenáři zpříjemnit nedělní chvíle při čtení Svinovníčku něčím sladkým, třeba u šálku vo-
ňavé kávy. Přeji všem příjemnou chvilku a dobrou chuť. 
 
Jablko-ořechová buchta 
15 dkg mletého cukru, 25 dkg polohrubé mouky, 2 dcl oleje, 1/4 l mléka, 2 lžíce kakaa, 
1 cukr vanilka, 1 prášek do pečiva, 2 vejce, 4 lžíce rumu. Vše se smíchá a nalije na nižší 
plech. Nastrouháme 35 dkg jablek (nejlépe na okurkovém struhadle) a poklademe stej-
noměrně celý povrch, nakonec vše posypeme 10-15 dkg jemně nasekanými ořechy. Po 
upečení vychládlou buchtu polijeme čokoládou. 
Drobná rada: na plech pro pečení používám pečící papír, na polevu čokoládu na vaření. 

 
 
 
 

(M.M.) 



Pastora ční plán na m ěsíce b řezen – červen  
 
6. dubna, 20. dubna, 4. května, 8. května, 1. června, 15. června - budou nedělní mše 
svaté v 10,00  h. s bohoslužbou slova pro děti  
 
Březen: 
• 18. března (úterý) - předvelikonoční úklid kostela v 8:00 h. 
• 18. března (úterý) - přijetí nových ministrantů při mši svaté v 17,30 h. 
• Velikonoční svátky – viz rozpis bohoslužeb 
• 29. března (sobota)– v rámci cyklu Čtvero ročních období vystoupí skupina Adash, 

Naches pod vedením p. Tomáše Novotného, která předvede hebrejské a jidiš písně 
• 30. března (neděle) - mši sv. v 10,00 h. doprovodí zpěvem studenti gymnázia Olgy 

Havlové 
 
Duben: 
Repríza divadelního představení „Je to zvláštní“ proběhne 5. dubna 14,30 h. v kostele 
CČSH v Polance 
 
Květen:  
• 8. května (čtvrtek) - Svinov-tour aneb cyklovýlet po katastrální hranici Svinova (z. 

KDU-ČSL) 
• 11. května (neděle) 

− slavnost Seslání Ducha Svatého 
− Den matek 
− vaječina – posezení na farní zahradě (14,30 h.) 

• 22. května (čtvrtek) - slavnost Těla Krve Páně – Boží Tělo, v 17,30 h. mše sv. 
s eucharistickým průvodem 

• 25. května (neděle ) - první svaté přijímání dětí 
 
Červen: 
22. června (neděle) - slavnost Posvěcení našeho kostela Krista Krále – svinovská pouť 
 
 
 
Křty – svatby – poh řby (prosinec - leden - únor - b řezen 2008 ) 

 
Křty: 
Denisa Podsedníková (21.12. 2007) 
 
Svatby:  
nebyla žádná svatba 
 
Pohřby:  
Irena Kociánová, r. Zapletalová (+12.12 
2007) 

 
Pavel Sasín (+25.12. 2007) 
Štefan Olah (+3.1. 2008) 
Lubomír Bajger (+16.l. 2008) 
Karla Habrmanová, r. Talafová (+22.1. 
2008) 
Tadeáš Ligenza (+16.2. 2008) 
Marie Tkáčová, r. Čížková (+20. 2. 2008) 
Bedřich Dědoch (+4.3. 2008) 
Gejza Dunka (+10.3. 2008) 



Velikono ční po řad bohoslužeb 
 
Předvelikonoční příležitost ke svátosti smíření: 
• 14. března (pátek) 16,00 – 18,30 h. 
• 16. března (neděle) Květná neděle 7,00 – 11,30 h. nepřetržitě 
• 18. března (úterý) Svatý týden 16,00 – 18,30 h. 
• 19. března (středa) Svatý týden 7,30 – 8,30 h. 
• 20. března (čtvrtek) Zelený čtvrtek 16,00 – 18,30 h. 
 
Vlastní pořad bohoslužeb: 
Květná neděle (16.3.) 
Připomínka vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma - svěcení ratolestí, 
mše sv. v 8,00 a 10,00 h. 
 

Zelený čtvrtek (20.3.) 
Poslední večeře Páně, ustanovení mše sv., 
Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zatčení, 
mše sv. v 18,30 h. a následná adorace do 21,00 h. 
 

Velký pátek (21.3.) 
Ježíš umírá na kříži za záchranu celého světa - 
den přísného postu jako výrazu vědomí vlastních hříchů, 
Křížová cesta pro děti v 9,00 h. 
Obřady Velkého pátku v 18,30 h. 
 

Velká (Bílá) sobota (22.3.) 
Tělo Pána Ježíše je uloženo ve skalní hrobce, 
vchod je zavalen kamenem a hlídán římskými vojáky, 
možnost modlitby u „Božího hrobu“ 8,30 – 19,30 h. 
Slavnostní bohoslužba Vzkříšení ve 20,00 h. 
 

Neděle - slavnost Vzkříšení Páně (23.3.) 
Průvod vzkříšení v 7,30 h. a slavná mše sv. v 8,00 h. 
Slavná mše sv. v 10,00 h. 
(svěcení pokrmů a velikonočních beránků) 
 

Velikonoční pondělí (24.3.) 
Mše sv. v 8,00 h. 
 
 
 
 
Mimořádné sbírky:  
22.3. - Bílá sobota – při adoraci u Božího hrobu: sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi 
23.3.  - Slavnost  Zmrtvýchvstání Páně: velikonoční sbírka na kněžský seminář 
13.4. - 4. neděle velikonoční: sbírka na potřeby diecéze 
11.5. - Slavnost Seslání Ducha svatého: Svatodušní sbírka na Diecézní charitu 
15.6. - 11. neděle v mezidobí: Sbírka na TV NOE 
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