
Z historie svinovské farnosti 
 
 19. března 1953 - právě v den pohřbu prezidenta Klementa Gottwalda - přišla po-
slední čtyři okna pro kostel, takže 10. května bylo 25. výročí posvěcení základního kame-
ne slaveno v krásně osvětleném zasněženém kostele. Slavnosti se zúčastnili bývalí du-
chovní správci: Msgre Alois Gec, farář v Porubě, který sloužil slavnou mši svatou 
s asistencí, ranní mši svatou a kázání měl ThDr. Ladislav Kubíček, tč. kaplan 
v Neplachovicích u Opavy. Na slavnost přijel také zdejší rodák P. Miroslav Pilch, kaplan 
v Březové nad Svitavou, který asistoval spolu s P. Antonínem Uhlářem, P. Gavlasem. 

Přes nepříznivé počasí a nával sněhu se slavnosti zúčastnilo 
velmi mnoho lidí.  
 V květnu 1954 byl P. Gavlas zvolen do MNV Svinov. V 
červnu oslavil ve zdejším kostele při vzpomínce na 25. výročí 
konsekrace kostela své padesátileté kněžské jubileum Msgre 
Alois Gec, slavnostní kázání měl děkan Eduard Hurník. 
 Teprve v roce 1958 se podařilo ze sbírek mezi věřícími 
shromáždit obnos, který umožnil začít s úplně novou malbou 
kostela. Malíři Pavelek, Biedroň a J. Drha (jeho dílem jsou ob-
razy svatých patronů Moravy a Slezska na vítězném oblouku) 
začali s prací v květnu a skončili 31. července 1958 za vydatné 
pomoci farníků, kteří stavěli a přestavovali lešení, čistili a 
uklízeli. V září byly ještě opraveny a natřeny vchody a 26. říj-
na 1958 o slavnosti Krista Krále sloužil v obnoveném chrámu 

pontifikální mši svatou s promluvou generální vikář Josef Glogar, kázal provisor Franti-
šek Gavlas, asistovali děkan Eduard Hurník, administrátor Alois Gillig z Poruby a děkan 
v.v. Josef Blažek. 
 Krátce nato se provisor Gavlas odstěhoval na nové působiště v Ostravě - Vítkovi-
cích a 28. listopadu 1958 převzal farnost nový provisor, profesor Jan Němec, který po 
zrušení výuky náboženství na středních školách působil od roku 1952 jako kooperátor v 
Ostravě. 
 V roce 1968 bylo nutno přikročit k další opravě pláště kostela, poškozeného zatéká-
ním. Byly vyměněny děravé okapové žlaby i svody, rezavé ochranné pletivo oken, od-
straněna poškozená omítka a celý kostel i fara nově omítnuty. Díky dobrovolné brigád-
nické práci farníků stály všechny opravy dohromady jen 86 000 Kčs. 
 8. března 1969 přijal v Litoměřicích kněžské svěcení salesián Josef Honka, svinov-
ský rodák.  
 Od roku 1970 se v kostele začaly konat bohoslužby „tváří k lidu“, poprvé se tak sta-
lo při dožínkách. Prozatímním obětním stolem se stala dolní část starého 
„Božítělového“ oltáře, který v roce 1932 vyrobil Jan Březina. V roce 1971 byla opět zvo-
lena osmnáctičlenná farní rada, jejímž předsedou se stal Alfons Kudělka, skladník JZD. 
  
 (Poznámka k fotografii: Na stavbu lešení při malování kostela se použilo 300 ks 6 
m, 6 ks 5 m, 400 ks 4 m, 22 ks 3 m, 210 ks 2 m, 60 ks 1 m trubek, 813 podlážek, 300 fo-
šen, 1480 žabek, 550 spojek.) 

(převzato z farní kroniky) 
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Milí farníci, farnice a farni čátka, 
  
 máme za sebou další část liturgického roku a také nejdůležitější křesťanské svátky - 
Velikonoce. Tentokrát k vám přicházím se vzpomínkami rozličného data: od nejstarších 
sahajících ještě do doby postní, až po radost velikonoční doby. 
  
 Na co se můžete těšit? Přináším vám zajímavé zážitky z prožití křížové cesty v uli-
cích města, vzpomínky na nejrůznější koncerty, výlety a poutě, pozvánku na primiční mši 
svatou našeho jáhna Pavla do Bolatic a také pár úvah nad významem nedělní mše svaté 
nebo co vlastně znamená  
„svoboda.“ Kdo zná osobnost Tomáše Halíka, určitě si se zájmem přečte o jeho přednášce, 
na níž byly někteří naši farníci také přítomni. 
 
 Podařilo se mi setkat se s malířem, který maloval vítězný oblouk v našem kostele. 
Udělal jsem s ním rozhovor, abyste mohli hlouběji nahlédnout do této problematiky. Mal-
bám v našem kostele jsem tentokrát věnoval více pozornosti a podařilo se mi pro vás se-
hnat i fotografie těch, které už v našem kostele bohužel nemůžete vidět, protože už byly 
dávno zamalovány. 
 
 Mám velkou radost, že budeme brzy moci spolu s dětmi oslavit jejich první svaté při-
jímání, které už se kvapem blíží. Děti se poctivě připravují, ale jistě je potřeba se za ně 
modlit, proto vás prosím, vzpomínejte na ně v těchto dnech častěji ve svých modlitbách. 
  
 Děkuji všem, kdo mi přispěli svými články, opravdu bylo z čeho vybírat. Dokonce 
jsem otevřel dvě nové rubriky: Úsměvy z naší rodiny a Úsměvy z farnosti. Pokud si zapi-
sujete vtipné výroky svých ratolestí nebo pamatujete nějaký vtip někoho z farníků, budu 
rád, když se jim budeme moci příště zasmát společně. 
 
 Přeji vám krásný zbytek velikonoční doby a těším se na další setkání s vámi.  
 

Váš Svinovníček. 

Číslo 11 
18.05. 2003 

Farní 
 časopis 

Milí farníci, farnice a farni čátka, 
  
 máme za sebou další část liturgického roku a také nejdůležitější křesťanské svátky - 
Velikonoce. Tentokrát k vám přicházím se vzpomínkami rozličného data: od nejstarších 
sahajících ještě do doby postní, až po radost velikonoční doby. 
  
 Na co se můžete těšit? Přináším vám zajímavé zážitky z prožití křížové cesty v uli-
cích města, vzpomínky na nejrůznější koncerty, výlety a poutě, pozvánku na primiční mši 
svatou našeho jáhna Pavla do Bolatic a také pár úvah nad významem nedělní mše svaté 
nebo co vlastně znamená  
„svoboda.“ Kdo zná osobnost Tomáše Halíka, určitě si se zájmem přečte o jeho přednášce, 
na níž byly někteří naši farníci také přítomni. 
 
 Podařilo se mi setkat se s malířem, který maloval vítězný oblouk v našem kostele. 
Udělal jsem s ním rozhovor, abyste mohli hlouběji nahlédnout do této problematiky. Mal-
bám v našem kostele jsem tentokrát věnoval více pozornosti a podařilo se mi pro vás se-
hnat i fotografie těch, které už v našem kostele bohužel nemůžete vidět, protože už byly 
dávno zamalovány. 
 
 Mám velkou radost, že budeme brzy moci spolu s dětmi oslavit jejich první svaté při-
jímání, které už se kvapem blíží. Děti se poctivě připravují, ale jistě je potřeba se za ně 
modlit, proto vás prosím, vzpomínejte na ně v těchto dnech častěji ve svých modlitbách. 
  
 Děkuji všem, kdo mi přispěli svými články, opravdu bylo z čeho vybírat. Dokonce 
jsem otevřel dvě nové rubriky: Úsměvy z naší rodiny a Úsměvy z farnosti. Pokud si zapi-
sujete vtipné výroky svých ratolestí nebo pamatujete nějaký vtip někoho z farníků, budu 
rád, když se jim budeme moci příště zasmát společně. 
 
 Přeji vám krásný zbytek velikonoční doby a těším se na další setkání s vámi.  
 

Váš Svinovníček. 

Číslo 2/3 
18.05. 2003 

Farní 
 časopis 



 

 Ježíš odešel k Otci. Zanechal za sebou prázdný hrob. Zakryt ta-

jemstvím vzkříšení vstoupil do Božího království. Ježíš prošel pouští 

a naplnil studny vodou života. A tisíce se vydaly tou cestou, a on bdí 

nad jejich kroky, a sdílí s nimi každou radost i každou bolest. A tisíce 

poznávají, že chtějí-li žít, nesmějí pochybovat o životě, chtějí-li milo-

vat nesmějí pochybovat o lásce, a chtějí-li prožívat štěstí, nesmějí po-

chybovat o věčné radosti. 

 

 Přijď, Pane, naplň naše srdce láskou a vejdi do našich či-

nů, vždyť Ty jsi naše naděj, Ty jsi cesta k věčnému životu. 

Amen. 

 

(Učedníci) 



Pyramida:  
Následující řádky vzniknou připojením dalších písmen bez ohledu na jejich uspořádání. 
(Např. A, DA, NAD, atd) 
 
 
autokód Španělska 
snížený tón 
množina stromů 
sjezd cvičenců 
tohoto roku 
sakrální budova 
domov řeholníků (něm.) 
 
 
 
(Řešení: e,es, les, slet, letos, kostel, kloster) 

Hádanka pro malé i velké: 
Jde to vodou, nešplouchá to, 
kam si stoupne, zmizí bláto. 
Jde to lesem, nešustí to, 
co mokrého, usuší to. 

(slunce) 

 
Sedí panna na hrádkách  
v devatero kabátkách 
a těm, kdo ji svlečou, 
slzy z očí tečou 

(cibule) 

Trochu logiky pro pobavení: 
Dva doutnáky 
Máte dva doutnáky a funkční zapalovač. 
Každý z doutnáků hoří přesně 60 mi-
nut.Doutnáky nehoří stejně rychle po celé 
jejich délce. To znamená, že první polovina 
jednoho doutnáku může hořet třeba 50 mi-
nut. Druhá polovina může hořet zbývajících  

 
10 minut. Druhý doutnák může hořet zase  
úplně jinak. 
Vaším úkolem je odměřit pomocí doutnáků 
a zapalovače přesně 45 minut. 
Pozn.: Doutnák je sňůra, která se zapálí a 
sama po celé délce vyhoří. Používá se k za-
palování třeba výbušnin 

Něco pro zasmání: 
 

 

Stránka pro rodinu 



 

 Ježíš odešel k Otci. Zanechal za sebou prázdný hrob. Zakryt ta-

jemstvím vzkříšení vstoupil do Božího království. Ježíš prošel pouští 

a naplnil studny vodou života. A tisíce se vydaly tou cestou, a on bdí 

nad jejich kroky, a sdílí s nimi každou radost i každou bolest. A tisíce 

poznávají, že chtějí-li žít, nesmějí pochybovat o životě, chtějí-li milo-

vat nesmějí pochybovat o lásce, a chtějí-li prožívat štěstí, nesmějí po-

chybovat o věčné radosti. 

 

 Přijď, Pane, naplň naše srdce láskou a vejdi do našich či-

nů, vždyť Ty jsi naše naděj, Ty jsi cesta k věčnému životu. 

Amen. 

 

(Učedníci) 

Naše církev a vstup do EU 
 
 Dne 22.2. 2003 se konal v Praze – Dejvicích 11. sněm „Unie katolických žen.“ Pro-
tože téma „Co očekáváme od Evropské unie“ bylo docela zajímavé, dohodly se ženy ze 
Svinova a Krásného Pole, že se jednání zúčastní.  
 Byly jsme čtyři: Jarmila Hrazděrová z Krásného Pole jako členka výboru, další Ma-
rie Čomová, Pavla Dluhošová a Blanka Šimunská – všechny ze Svinova.  

Ubytování bylo v budově arcibiskupského semináře a vše ostatní se odehrávalo 
tamtéž. V sobotu ráno po slavnostním zahájení přišel mezi 70 žen z celé české republiky 
otec biskup Václav Malý. Následovala společná modlitba a pak nám velice zajímavým 
způsobem vysvětlil vstup do EU a co k tomu naše církev. Potom přišly na řadu další 
přednášky, popřípadě dotazy na odborné konzultanty. Tvořily se pracovní skupiny, ve 
kterých se diskutovalo na dané téma. Po zakončení následovala večer v kostele svatého 
Vojtěcha mše svatá, kterou celebroval otec biskup Karel Herbst. A tím byl sobotní pro-
gram zcela vyčerpán.  

V neděli jsme se probudily do krásného slunečního dne. My, ostravské ženy, jsme 
se rozhodly pro prohlídku Pražského hradu, Karlova mostu a ostatních památek. 
V katedrále svatého Víta se konala mše svatá a po ní se nám podařila soukromá prohlíd-
ka kaple svatého Václava. Provázel nás arcibiskupský vikář  poutavým výkladem. Tím 
se definitivně zakončil náš pobyt v Praze.  

Odpoledne už náš vlak uháněl směrem k Ostravě. Naše zážitky a dojmy budeme 
teprve zpracovávat. Ženy z celé naší republiky se snaží, aby činnost unie a Charity při-
nášela dobré výsledky. Vzorem nám mohou být ženy z Českých Budějovic, kde tato or-
ganizace nese už i plody svého snažení. Pomáhají hlavně lidem a dětem na Ukrajině 
v jejich nelehkém osudu. 

Ve spolupráci s pražskou unií bychom, my ženy, rády navazovaly na činnost této 
organizace. V tomto směru se plánuje přednáška na téma Evropská unie, která by se ko-
nala v Ostravě. Tím by se toto téma a práce unie dostala do podvědomí široké veřejnosti 

 
(Blanka Šimunská) 

Úsměvy z naší rodiny 
 
Šárka jede s tetou autobusem. Děvčátko sedí u okna a se zájmem sleduje okolí. Najed-
nou se odvrátí. Na cestě leží přejetý ptáček.  
„Za toho se musíme pomodlit,“ říká holčička se slzami v očích.  
„Ptáčci nemají hříchy. Ti letí přímo do nebe“, uklidňuje dítě teta. 
Šárka se zamyslí a po chvíli říká: 
„Ale za straku se musíme modlit, protože ta krade!“ 
 
Honza se ptá babičky: 
„Babi, co to jsou ty Kyrie?“ 
„No, to je prosba o odpuštění: Kyrie eleison.“ 
„Hm, já jsem nerozuměl a zpíval jsem. „Kyrie nejsou.“ 

 
(Helena Kubíčková, Poruba) 



Dnes si povídáme… s panem  
Josefem Drhou 
 
 Všichni se každou mši svatou díváme 
na vítězný oblouk nad presbytářem v našem 
kostele, ale málokoho napadne přemýšlet, 

kdo je autorem tohoto díla. 
Nedávno se mi naskytla mož-
nost s autorem mluvit, je jím 
pan Josef Drha.  
 Pane Drho, můžete nám 
o sobě něco říct? Kde jste žil, 
kde jste studoval…? 

 Narodil jsem se 3. března 1912 na Hul-
vákách. Už od mládí jsem měl velikou tou-
hu stát se malířem. Nejprve jsem se ale mu-
sel vyučit malířem pokojů, což se mi při 
malování v kostelích velice hodilo a teprve 
později jsem se mohl věnovat svému koníč-
ku a vystudovat lidovou univerzitu výtvar-
ného umění. V letech 1931 – 1945 jsem byl 
na této univerzitě nejprve studentem, poz-
ději asistentem prof. Jana Obšila.  
 Co jste rád maloval? 
Po 2. světové válce jsem se osamostatnil a 
věnoval se především malování obrazů kra-
jin – beskydských chalup, údolí i hor. Do té 
doby také spadají většinou pod vedením a 
ve spolupráci s prof. Janem Obšilem malby 
v sakrálních prostorách a to známý „Oltář 
Vděčnosti“ v kapli bývalého ústavu Milo-
srdných sester Sv. Kříže - dnes je zčásti za-
chován v zasedací místnosti na rektorátu 
pedagogické fakulty, dále nástěnné malby 
v dnes už neexistující kapli v Ostravě – Fi-
fejdách, kostel v Kozmicích, Černotíně a 
Dětmarovicích a také v Březové u Opavy. 
 Jak jste se dostal k malbě vítězného 
oblouku ve svinovském kostele? 
 Kolem roku 1957 jsem byl osloven fa-
rářem vaší farnosti P. Františkem Gavla-
sem, abych vyzdobil svinovský kostel. 
V roce 1958 jsem v rozmezí tří měsíců na 
vítězný oblouk podle návrhu prof. Jana Ob-
šila namaloval žloutkovou barvou „České 
nebe“.  
 Co znamená „České nebe?“ 
České nebe je terminus technicus pro vyob-
razení českých světců buď všech nebo ale-

spoň některých, jak je to i v případě svinov-
ského kostela.  
 Kteří světci jsou vlastně zobrazeni na 
našem vítězném oblouku? 
 Na čelním místě uprostřed je Kristu 
Král (v levé ruce drží symbol královské mo-
ci, pravou rukou žehná), je obklopen šesti 
anděly (vyobrazení andělů hlavička a křídla 
naznačují symbolicky jejich rozum a vůli, 
tj. základní mohutnosti svobodných bytostí 
rozpoznávat Boží vůli a okamžitě podle ní 
jednat—andělé jsou připraveni Kristu Králi 
sloužit a plnit jeho příkazy). Vpravo – 
z pohledu Božího lidu - je klečící postava 
sv. Hedviky, slezské kněžny a patronky 
Slezska, dále český kníže sv. Václav oděn 
jako voják, v ruce drží kopí s praporcem, v 
jeho bezprostřední blízkosti stojí kněz 
sv. Jan Nepomucký s mučednickou palmou 
v ruce a vpravo dole je postava tehdy blaho-
slavené a dnes už svatořečené Anežky Čes-
ké – Přemyslovny v řeholním rouchu, neboť 
ač byla dcerou českého krále rozhodla se 
prožít svůj život v klášteře ve službě Bohu a 
bližním.  
Na levé straně je pak shora 
v modročerveném oblečení postava Panny 
Marie, dále vlevo jsou postavy sv. Cyrila 
(hnědý mnišský hábit) a sv. Metoděje 
(kněžské oblečení s arcibiskupským palliem 
jako znakem metropolity moravského) a 
úplně dole vlevo v bílém oblečení postava 
sv. Víta s atributem kohouta jako symbolu 
bdělosti. 
Pro uvědomění si celkové kompozice koste-
la je potřeba ještě připomenout už neexistu-
jící kresby na zděném zábradlí našeho kůru 
a to lyru uprostřed a anděla s trumpetou na 
pravé a levé straně. 
 Mohl byste nám něco více říci o obra-
zu „Ostravská madona“? 
 Ano, obraz prof. Obšila „Ostravská 
madona“ vznikl v roce 1945. Bohužel ne-
mohu kopii obrazu ukázat, ale na obraze 
byla uprostřed žena s dítětem a po stranách 
horník a hutník  

(o.Jan) 
P:S. Pokud má někdo z farníků doma obraz 
ostravské madony, prosím o jeho zapůjčení. 



Zákon nebo svoboda? 
(zamyšlení nad křesťanskou svobodou) 
 

Otázka svobody je v našem světě často diskutovaná. Dnešnímu člověku se zdá, že 
svoboda je vrcholem toho, čeho může dosáhnout. Proto se honí za vyděláváním peněz, 
aby si jich mohl užívat a být tak svobodný od práce. Člověk touží po tom, aby byl svo-
bodný od různých společenských pravidel a zákonů, aby si mohl dělat jen to, co se mu 
opravdu bude chtít. Kdo z nás by někdy nesnil o tom, že by se jednou konečně nemusel 
řídit nějakými pravidly či normami?  

Přemýšlíme-li nad lidskou svobodou, musíme uznat, že tyto ideály nejsou 
k zahození. Ale ještě hlubší přemýšlení nás dovede k závěru, že to se svobodou není zase 
tak jednoduché.  

Představme si, že by si skutečně každý dělal jen to, co by se mu zachtělo. Nastal by 
okamžitě chaos. Nemusíme přemýšlet jen o extrémních situacích, kdy by si někdo usmys-
lel - jen tak – někoho zabít. Dovedete si třeba představit jízdu autem po cestě, kde by si 
každý dělal jen to, co by skutečně chtěl?  

Před dvěma lety jsem se jako dobrovolník zúčastnil měsíční charitativní mise 
v Kosovu, kde bylo krátce po válce. Jedním z nejlegračnějších, ale místy i nejnebezpeč-
nějších zážitků, byla jízda autem. Hodně lidí totiž nemělo řidičák ani mnoho povědomí o 
dopravních předpisech. Kromě toho, že většinou jezdili vpravo, si na cestách dělali, co 
chtěli. Dalo by se říci, že byli svobodnější než my, kteří se řídíme řadou složitých předpi-
sů. Na druhou stranu však vydávali všanc nejen životy druhých, ale i své. 

Život ve společnosti tedy vyžaduje určitá pravidla a být svobodný znamená využívat 
možností, která mi tato pravidla dávají. Jen tak může být ve společnosti harmonie a lidé si 
nebudou ubližovat. Na tom se zřejmě shodneme (až na pár výjimek) se všemi lidmi – i 
s nevěřícími. Křesťanovi je ale otevřen ještě širší horizont.  

Ve velikonoční době slavíme hlavní tajemství naší víry – že Kristus vstal z mrtvých. 
Jedním z plodů Kristova vzkříšení pro náš život je dar svobody – Kristus nás osvobodil 
od hříchu. Tady se ukazuje velikost křesťanské svobody: je to svoboda od něčeho – od 
hříchu, sobectví, uzavřenosti do sebe… Bůh nám tak nabízí cestu ke štěstí, k plnému lid-
ství, k hodnotnému životu.  

Krásným obrazem Božího daru svobody je ve Starém zákoně předání Desatera na 
hoře Sinaj. Přečteme-li si v Bibli pozorně Desatero, zjistíme, že začíná Slovy: „Já jsem 
Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.“ A potom Bůh 
vyjmenovává svá přikázání. Bůh nejdříve vyvedl Izraelce z egyptského otroctví, osvobo-
dil je, a teprve pak jim dává rady, jak mají svobody užívat. Těmito radami je Desatero.  

Boží přikázání tedy nejsou k tomu, aby člověka omezila, ale aby ho pozvedla. Dala 
by se přirovnat k ukazatelům na cestě. Můžeme si jet ve svém životě samozřejmě tam, 
kde chceme. Nicméně Bůh nám ukazuje cestu, která nás dovede k cíli. A kde také mnoho 
krásného uvidíme. 

My křesťané jsme byli Kristem vykoupeni z moci zla a hříchu. A teď záleží na nás, 
zdali tento Boží dar přijmeme. Pokud ano, můžeme s Kristem i my vítězit nad hříchem a 
růst ve svobodě. Není to jednoduchá cesta. Ale je to jediná cesta ke skutečně bohatému 
životu. A pamatujme na staré přísloví: „Co nic nestojí, za nic nestojí“. 

Celý život zřejmě budeme zápasit s pokušením absolutní svobody, svobody, že si 
můžeme dělat, co chceme. Celý život budeme zápasit s pokušením, že nás Bůh chce ome-
zovat, že nám něco nechce dopřát. Kéž bychom v životě stále více poznávali, že Bohu jde 
především o naše štěstí. A že mu na nás záleží. 

(jáhen Pavel) 



Pobyt v Háji ve Slezsku 
 
 Milí čtenáři Svinovníčku, rád bych vám narozdíl od jiných podal nezkreslené a se-
riózní informace o prázdninovém víkendu naší mládeže na faře v Háji ve Slezsku. Petr 
Kořistka již ve svém článku velmi pěkně (je ovšem otázka jestli zcela pravdivě, pozn. 
autora) popsal důležitou část našeho výletu – přípravu večeře. My jsme ovšem celý výlet 
nestrávili jen u talířů, hrnců a u dřezu. Zaplať Pán Bůh. 
 Výlet jsme zahájili v pátek 7. března srazem otce jáhna Pavla, Evy Korpasové, Jany 
Kořistkové, Ivany Kulhánkové (již zmiňovaná posila z Šenova), Šárky a Jany Šebesto-
vých, Terezy Pšenicové, Petra Kořistky, Petra Čížka a mé maličkosti na svinovském ná-
draží, odkud vyjížděl vlak směr Opava východ, samozřejmě se zastávkou v Háji ve Slez-
sku. Po příchodu posledních opozdilců jsme nastoupili do vlaku a vyjeli. Cesta trvala 
k velkému překvapení některých z nás (holek) jen necelých dvacet minut, takže než si 
vůbec stačily sundat bundu a usadit se, již jsme vystupovali na nádraží v Háji. Po přícho-
du na faru a přivítání se s místním duchovním správcem P. Martinem Šmídem jsme se 
ubytovali a holky zabraly své pracoviště (kuchyň). Následovala skromná večeře a ještě 
skromnější večerní program, při kterém bylo hlavní náplní zaujmout místo ke spánku, 
rozbalit spacák a jít spát.  
 V sobotu po probuzení nám Petr Kořistka vyprávěl u snídaně obsah svého děsivého 
snu, že nám až běhal mráz po zádech. Náplní dnešního dne byl výlet na známé slezské 
poutní místo Hrabyň. Po cestě jsme navštívili Památník ostravské operace, kde jsme my 
kluci zavzpomínali na svá dětská léta, zahráli si na vojáky a prolezli tanky, kanóny a dě-
la. Pak naše kroky vedly do místního mariánského kostela, kde jsme krátkou modlitbou 
svěřili zbytek výletu ochraně Panny Marie a prohlídli si interiér kostela. Poté jsme ještě 
navštívili areál rehabilitačního ústavu a v Centru sv. Kláry se zúčastnili křížové cesty a 
mše svaté, na které nám byl také udělen popelec. Po návratu zpět na faru v Háji čekal 
holky nelehký úkol: příprava večeře – špaget. Pod dohledem vyděšeného Petra Kořistky, 
který se ještě nevzpamatoval ze své noční můry, se holky zmocnily nelehkého úkolu vy-
vrátit jeho temné proroctví. Psychický nátlak a trocha nervozity zapříčinily, že i přes 
veškerou snahu a nemalé zkušenosti s tímto pokrmem se nakonec v hrnci objevilo pár 
přičmoudlých špaget, ale nebylo to tak dramatické a děsivé jak v již zmiňovaném snu. 
 V neděli jsme se sotva stačili vykopat ze spacáků, někteří nejmenovaní (Petr Ko-
řistka, pozn. autora) pouze na pyžamo oblékli nedělní oblek a vyrazili jsme zabrat přední 
lavice v místním kostele. Po mši svaté, při které nám byl opět udělen popelec, jsme se  
„špinavým“ čelem opět zalezli do svých ještě nevychladnutých spacáků. Po obědě nás 
poctil svou návštěvou otec Jan a společně jsme se zúčastnili pobožnosti křížové cesty. 
 Na odpolední siestu, při které jsme pohostili otce Jana, jsme připravili překvapení 
v podobě koncertu pěveckého tria složeného z chlapecké části naší výpravy. Připravili 
jsme 2 skladby z našeho zatím velmi skromného repertoáru – „Ach synku, synku“ a  
„Ovčáci čtveráci“. Hry na klavír se ujal Petr Kořistka, který v sobě našel skrytý hudební 
talent. Naše produkce měla nečekaný úspěch a proto uvažujeme o rozšíření repertoáru. 
 Na závěr bych chtěl poděkovat otci Pavlovi za tento, podle mého názoru, velmi 
zdařilý výlet (přestože pro naši hudební produkci neměl příliš pochopení – i když nevím 
proč...). 

(Vladimír Kružík) 
  



Přednáška profesora Tomáše Halíka v Ostravě 
 
 Osobu Tomáše Halíka asi není třeba příliš představovat. Je profesorem Filozofické 
fakulty University Karlovy, presidentem České křesťanské akademie a knězem působí-
cím v universitním kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze. 
 Koncem měsíce března zavítal do kostela sv. Josefa /Don Bosco/, kde měl přednáš-
ku na téma Dialog víry a ateismu. Všichni zúčastnění se dozvěděli mnoho zajímavého o 
ateismu a jeho druzích, ale také o Bibli a víře jako takové. 
 T. Halík upozornil na to, že člověku hledajícímu Boha nelze dát do ruky pouze Bib-
li, neboť v ní nenajde odpověď na to, kde se Bůh vzal. Bible je podle něj historickým 

pramenem církve. K tomu, aby podle ní mohl člověk žít, 
je nutné aktualizovat ji do dnešní doby. 
 Za nejdůležitější poselství Bible můžeme považo-
vat svobodu, kterou nám Bůh dává. Bůh nevystupuje 
jako konkurent lidské svobody, ale je to On, kdo vytváří 
prostor člověku. Dokonce nás lidi a svět snáší se vším 
zlem a nedokonalostí, protože nás miluje. Kdybychom 
neměli svobodu byl by jistě svět dokonalý, ale lidé by 
chodili po zemi jako loutky – bez duše i bez lásky. 
 Víra v Boha představuje pro člověka životní cestu i 
se všemi zkouškami, které se na ní vyskytnou, protože 
všechny mají nějaký smysl. Tuto pravdu si uvědomuje-
me především o Velikonocích. Život Krista nekončí jeho 

ukřižováním na Velký pátek, ale pokračuje dále zvěstováním jeho vzkříšení a vstanutím 
Ježíše z hrobu. Bůh tedy slyší i naše volání pod křížem. My pak můžeme s vírou, nadějí 
a láskou pokračovat dále na své cestě. 
 
Pozn.: Pro všechny, kteří se chtějí více seznámit s osobou Tomáše Halíka, je ve farní 
knihovně k dispozici životopisná kniha pod názvem Rozhovory. T. Halík je autorem nej-
novější knihy „Co je bez chvění, není pevné!, která byla nedávno zakoupena. 
 

(R.P.) 

Poděkování 
 
Mám moc ráda kostel Krista Krále, moc děkuji panu faráři za knihy, které mi půjčuje. Je 
to pro mě ten nejkrásnější druh poučení. Díky.  
 

(Helena Kubíčková, Poruba) 



Svinovská scholička na „Paprsčím koncertě“ 
 
 Jednoho dne se Lukáš rozhodl, že by bylo vhodné umožnit našim dětem ze svinov-
ské scholičky zazpívat si na opravdovém koncertě. A protože scholička ještě nemá tak 
široký repertoár, aby zorganizovala vlastní koncert, přizval děti jako hosty na koncert 
Paprsků do Oder.  
 Brzy jsme začali poctivě trénovat. I když se jednalo jen o tři písničky, nacvičovali 
jsme je tak důkladně, až bych řekla, že je děti zpívaly jistě i ze spaní.  
 Konečně nadešel den D. Sedm holčiček si na Lukášovo přání sbalilo šatičky a do-
stavily se před kostel. Blažkovi a Brumovští záhy vyřešili i problém, jak nacpat sedm 
dětí do dvou aut, když už v každém autě seděli tři dospělí, a mohlo se vyjet. Tréma se 
cestou moc neprojevovala. Cucali jsme bonbóny, kterými nás zásobovala Pavla a poví-
dali si. Honza se snažil donutit děti, aby mu zazpívaly nějakou píseň, kterou budou zpí-
vat na koncertě a byl velmi překvapen, když spustily „Skákal pes přes oves“. To si 
ovšem dělaly legraci, protože jak známo koncert Paprsků se konal v oderském kostele a 
píseň o skákajícím psovi se jeví pro chrámové prostory jako málo zbožná. 
 Po příjezdu se naše malé „hvězdy“ převlékly do šatiček a přečesaly si copánky, kte-
ré si zase brzy rozcuchaly, protože začaly hrát na faře „flašku“. Zrovna jsem dostala za 
úkol sednout si na všechny židle v místnosti, když přišel Lukáš a vysvobodil mě, jelikož 
chtěl ještě s holkama cvičit. To se mi opravdu ulevilo, protože židlí tam bylo asi 60! 
 Zkouška v kostele proběhla hladce. Když se tam naše děti objevily, zvolaly některé 
paprsky nadšeně: „Jé!“, jelikož některé 
naše děti jim sahaly kousek nad pas.  
 Zbývající volný čas před koncer-
tem jsme vyplnily hraním „Hamouna“. 
Pro ty, kdo neznají tuto hru, musím vy-
světlit, že je to ideální způsob, jak spra-
vedlivě rozdělit svačinu těch, kdo si ji 
přinesli, mezi ostatní hráče. Irenčin i Ja-
niččin rohlík a vzápětí i moje čokoláda 
se poslaly dokola a každý si kousek 
ukousl. Kdo snědl poslední kus, stal se 
hamounem. (Anežka je dvojnásobný hamoun!) Když už nebylo na faře co sníst, vypravi-
ly jsme se ven „na lov.“ Kdo první najde něco k snědku, vyhrává! Zrovna ke kostelu při-
cházela Lucinčina maminka s babičkou.  
„Chcete buchty?“ zeptaly se. Vrhly jsme se na ně jako kobylky, až se obě divily. Tak hla-
dové děti asi ještě neviděly. 
 Samotný koncert trval přes dvě hodiny. Karolínka zpívala jednu písničku sólo, pak 
dvě písničky všechny. Povedlo se! Děti sklidily obrovský potlesk a vrátily se zpátky na 
lavičku. Zbytek koncertu už pak netrpělivě očekávaly jen jednu větu: pozvání na faru, 
kde bylo pro všechny připraveno pohoštění v podobě prohýbajících se švédských stolů. 
Šárka nevěděla, co dřív sníst, a tak pobíhala od stolu ke stolu a ochutnávala, zatímco 
Eliška s Karolínkou stačily jen zobnout něco rychlého a hned musely jet domů.  
 Celý výlet proběhl ve znamení radosti a přátelství. Podobné akce by se měly určitě 
konat častěji. 

(Petra) 



Výlet do háje aneb jak holky vařily špagety 
 

Když jsme se rozhodovali, kam pojedeme o jarních prázdninách na výlet, tak jsme si 
řekli, že pojedeme jako vždy někam na faru. Neustále jsme přemýšleli, kam bychom tak 
mohli jet, ale nic nás nenapadalo. Až pak se nám blýsklo v hlavě: „Vždyť nás všichni posí-
lají do háje, tak proč bychom tam nejeli!“ Slovo vzalo za slovo, myšlenka myšlenku a byli 
jsme v Háji (ve Slezsku).  

Naše děvčata – „kuchařky“ si raději po předchozích zkušenostech vzaly s sebou posi-
lu až z Šenova, ale upřímně, moc to nepomohlo a nad tím, co někdy předváděly, se až tajil 
dech. Tak třeba tradiční jídlo našich výletů – špagety. Na nich se přece 
nedá nic zkazit, pomyslel jsem si. No, ale bohužel dá. Člověk by řekl: 
„Nevstoupíš dvakrát do téže řeky,“ ale špagety našich holek, to je ta-
bu. Myslel jsem si, že když je dělají na každém společném výletě, tak 
už se je konečně mohly naučit uvařit. Ale myslet je nevědět a i já se 
občas mýlím. To, co s nimi provedly,    je až do nebe volající. Normál-
ní člověk si pomyslí, že když se něco vaří ve vodě, tak se to dá maxi-
málně převařit, rozvařit nebo nedovařit, ale i to je pro ně málo. Před-
stavte si, že ty naše kuchařky je v té vodě připálily. Kdyby mi to ně-
kdo řekl, tak bych tomu nevěřil. Ale když jsem viděl v tom hrnci 
špagety jak uhlíky, tak jako by mě polilo studenou vodou. Holky sice 
říkaly, že to ony ne, že se nám něco zdálo. Ale když jsem poté opět 
viděl, jak v tom hrnci propluly nějaké černé špagety jak užovky, tak už jsem nenacházel 
slov. A to buďme rádi, že jsem společně s Petrem Čížkem nad nimi stál a neustále je hlídal, 
jinak si nedovedu představit, jak by to dopadlo. Ještě že jsme se před večeří pořádně po-
modlili a Vláďa Kružík nám ještě speciálně každému požehnal, a tak jsme to všichni 
v pořádku přežili. Naštěstí jsme si udělali v sobotu výlet na Hrabyň, kde jsme se při této pří-
ležitosti stavili do restaurace na oběd a aspoň trochu si spravili žaludek. Večer ještě přijeli 
rodiče od jáhna a jako kdyby tušili včerejší večeři, nám přivezli buchty a bábovky. Tak jsme 
se pořádně najedli, trochu jsme zobli večeře a já věřil, že mám dostatečné zásoby jídla 
v žaludku, abych vydržel na cestu domů.  
 To se povedlo a jak jedeme domů, najednou slyším znít kostelní zvony. Říkám si, co 
se to děje? Kde se tady vzal uprostřed železnice kostel? Kam to jedeme? Pak se semelou ně-
jaké podivné věci a ucítím bolest, jak padám z postele. V tom se celý zpocený na zemi pro-
budím a divím se, co se to stalo. Nejdříve vůbec nechápu, kde to jsem a co tu dělám. Vždyť 
mám přece být ve vlaku a jet domů! Až když se pořádně rozkoukám, tak vedle sebe vidím 
spát Vláďu Kružíka a Petra Čížka a zjistím, že jsem stále na faře a to všechno se mi naštěstí 
jen zdálo. Tak si pořádně oddychnu, otřu pot a sednu na postel. Kouknu se, jestli je můj pád 
z postele nevzbudil, ale ti si jen něco zabrumlali pod nosem, otočili se a spali dál. Zjistil 
jsem, že zvony odzvonily ranní šestou hodinu a tak si lehnu a pokouším se usnout.  

Poté se všichni dopoledne vzbudíme a já stále přemýšlím o tom mém snu. U společné 
snídaně jsem jim svůj sen vyprávěl a už jsem se v duchu těšil na dnešní večeři – špagety. 
 Ale jelikož se opravdu dělají téměř na každém výletě, tak jsem jim věřil a věděl jsem, 
že jim se to stát nemůže. Ale … 
 Jinak ale musím přiznat, že právě jim vděčíme za to, že na výletech nehladovíme a má-
me co jíst. Neboť my kluci si pomalu ani neumíme uvařit vajíčko na měkko nebo udělat po-
lévku ze sáčku. Ještě bychom svedli ukrojit si kousek chleba a namazat sýrem nebo pašti-
kou, ale to se nedá jíst celý týden. A jelikož s sebou nevozíme mikrovlnou troubu a už hoto-
vá jídla, jsme zcela závislí na „umění“ našich kuchařek. Dík holky.  

(Petr Kořistka) 



Letmé vzpomínky na kardinála Františka Tomáška, které se mi vybavily 
v paměti při nedělních vyprávěních otce Jana. 
 
 Vraceli jsem se s manželem a malým vnoučkem z týdenního pobytu na Lipně. Psal 
se rok 1989 – Praha a následně celá naše republika prožívala sametovou revoluci. Všude 
panovala zvláštní atmosféra. A v nádražní restauraci v Českých Budějovicích, kde jsme 
čekali na rychlík do Ostravy, jsme se stali svědky neobvyklé události. Nevěřili jsme sko-
ro svým očím. Na velké televizní obrazovce probíhal v přímém přenosu církevní obřad 

ke cti svaté Anežky české, která byla svatořečená 
12. 11. 1989 v Římě. Připadlo nám to jako zá-
zrak, že je u nás něco takového možné. Díky to-
mu přenosu zůstanou v mé mysli listopadové dny 
roku 1989 navždy spojeny s milou tváří kardinála 
Františka Tomáška a s jeho požehnáním, které u 
příležitosti uctění svaté Anežky české udělil pro-
střednictvím televizní obrazovky celému našemu 
národu.  
 Za necelé dva roky jsme se s panem kardi-

nálem Tomáškem setkali přímo v katedrále svatého Víta. Stalo se tak při našem několi-
kadenním pobytu v Praze, když jsme navštívili Pražský hrad a jako vždy zavítali i do 
svatovítského chrámu. Jak jsme zjistili, začínal právě obřad svatého biřmování. Mezi 
lidmi bylo vidět hodně pražských osobností. Zahlédli jsme i známé tváře herců – panů 
R. Lukavského a J. Kemra. Tentokrát v roli kmotrů. Pan kardinál Tomášek se svou sui-
tou procházel chrámem k oltáři v naší těsné blízkosti. Zúčastnili jsme se celého obřadu a 
na závěr si odnesli jeho požehnání.  
 V dalších letech jsme se už jen mohli u jednoho z bočních oltářů svatovítské ka-
tedrály poklonit jeho památce. 

(B. Lubojacká) 

Vzpomínkové fotografie 
 
 Tyto malby se nacházely pod kůrem nad oblouky. Maloval je v roce 1958 malíř Jo-
sef Drha, autor „Českého nebe“ na vítězném oblouku nad presbytářem. Roku 1987 byly 
zamalovány. 



Jak jsem ztratila úctu k novinám 
 
 Jednoho dne jsem dostala nabídku, zda bych nechtěla psát články do novin pro je-
den nejmenovaný regionální deník. Znělo to naprosto jednoduše: prostě donesu článek a 
hotovo. Jenže když jsem tam přišla, ukázalo se, že nestačí jen článek napsat a dodat, ale 
taky ho přepsat do počítače. V té době jsem s počítačem vůbec neuměla pracovat! Asi 
hodinu jsem ťukala do toho nevyzpytatelného stroje a modlila se, jen ať můj článek ne-
zmizí. Dopsala jsem a chtěla odejít, ale vtom mě zaskočili otázkou: 
„A co byste si tak představovala, že byste tady mohla psát?“ zeptal se redaktor. 
 Netušila jsem, co by takový laik jako jsem já mohl psát do novin. Vzápětí jsem zjis-
tila, že úplně všechno. Dostala jsem spoustu regionálních zpravodajů s úkolem udělat z 
půlstránkových odstavců kolonku „krátce“. Většina zpráv byla na odborná témata, kte-
rým jsem nerozuměla. Jediné,co jsem pochopila, bylo, že se nějaká vydra vyskytuje v 
oblasti Třineckých železáren. Vůbec mi to nepřišlo pravděpodobné, ale napsala jsem to. 
A představte si, oni mi to otiskli! Vlastně mi otiskli každý článek, co jsem tam napsala. 
Tak jsem pochopila, že do novin může psát kdokoliv a cokoliv. (Samozřejmě to není 
běžná praxe, ale může se občas vyskytnout takový nešťastník jako jsem byla já). 
 Od té doby vím, že co je psáno, nemusí být dáno. Kdyby mně tenkrát někdo řekl, že 
jednou budu vydávat časopis Svinovníček, asi bych ho praštila něčím tvrdým po hlavě! 

(PN) 

Křížová cesta ulicemi Ostravy 
 
 V postní době bývá zvykem modlit se pobožnost křížové cesty. Většinou se ji mod-
líme v kostele, ministranti chodí s křížem po jednotlivých zastaveních a ostatní naslou-
chají meditacím nad Kristovým utrpením.  
 Na Velký pátek dopoledne organizovalo Centrum pro mládež „alternativní křížovou 
cestu“. Začalo se v kapli na biskupství. Odtud se pak vydal průvod asi padesáti lidí 
v čele s obrovským křížem směrem ke katedrále. Během cesty se průvod čtyřikrát zasta-
vil k malým zamyšlením nad ožehavými problémy dnešní doby: lidé na okraji společ-
nosti, nutnost válek v dnešní době, drogově závislí lidé... Zakončení bylo v katedrále 

krátkou adorací kříže a požehnáním otce biskupa.   
 Na Velký pátek jsem měl dost práce s přípravou velikonočních 
obřadů, takže jsem na křížovou cestu doběhl chvíli po zahájení, 
zrovna když průvod vycházel z budovy biskupství. Jelikož kříž, kte-
rý se nesl, byl dost těžký, a já jsem zrovna přicházel, byl jsem – pro 
mne zcela nečekaně – zúkolován organizátory, abych pomohl.  
 Byl to pro mne nezapomenutelný zážitek. Šli jsme s křížem na 
ramenech v čele průvodu centrem města. Nikdo z nás nic neříkal. 
Lidé se na nás nechápavě dívali. Chvílemi jsem se dokonce bál, že 
nám někdo začne nadávat, nebo že se nám bude smát… 
 A v té chvíli jsem si uvědomil, že při Ježíšově křížové cestě to 

bylo úplně stejné. Také šel centrem města, které žilo svým běžným ruchem. Také se na 
něj lidé nechápavě dívali…  

Když se člověk modlí křížovou cestu v kostele, také se snaží představit si, jak teh-
dy Ježíšovi asi bylo. Není však na škodu si křížovou cestu prožít skutečně, nejen jako 
posluchači. Až budete mít někdy takovou příležitost, určitě ji nepromarněte! 

(jáhen Pavel) 



Táborníci, tábornice a táborničátka, pozor!!! 
 
 Líbilo se vám loni na táboře nebo jste z jakýchkoliv příčin nemohli s námi jet? Le-
tos máte šanci zažít další, tentokrát už čtvrtý tábor. Pojedeme od 9. do 16. srpna 2003. 
Nové zážitky na nás čekají na Pohoři (blízko Oder). Příznivá zpráva pro ty, kdo nemají 
moc penízků – cena tohoto týdenního pobytu nepřekročí 800 Kč. Proto se taky obracíme 

na ty, z vás, kdo naopak mají moc penízků ne-
bo potravin a chtěli by je sponzorsky věnovat 
dětem na tábor, jistě to oceníme nejen my, ale 
především děti, které by rády jely, ale penízky 
schází. 
 Svou touhu jet můžete sdělit kteroukoliv 
hodinu náboženství do konce školního roku, je 
ale nutno vyplnit přihlášku, abychom věděli, že 
pro koho máme přichystat hry, soutěže, ceny. 

Přihlášku obdržíte v náboženství nebo v sakristii. 
 Kdo může jet? Především děti od 1. do 6. třídy, ale přivítáme i teprve budoucí prv-
ňáčky. Pokud jsi starší, ale máš smysl pro humor, umíš být veselý, hravý a chceš zažít 
další tábor se svými kamarády, neváhej a přijď mezi nás. 
 Těšíme se na vás a už teď přemýšlíme, jak si to zase letos spolu užijeme. 
 

(Tradiční táborový tým) 

Otci Janovi vyšla kniha 
 
 Na počátku měsíce dubna vyšel ve spolupráci Ostravsko-opavského biskupství, Matice 
slezské a sdružení Ackerman-Gemeinde český překlad knihy W.Grocholla: Joseph Martin 
Nathan. Pracoval na ní náš svinovský farář P. Jan Larisch, který knihu nejen přeložil, ale i do-
plnil a postaral se o její vydání. 
 Joseph Martin Nathan je dnes už pro mnohé neznámý muž pocházející z našeho 
kraje (nar.1867), žil a působil v malé vesnici Branice nacházející se v blízkosti Úvalna 

(dnes na polské straně hranice).   Jako katolický kněz vnímavý pro 
sociální problémy doby zde vybudoval veliký ústav pro mentálně po-
stižené, z této malé vesnice spravoval jako světící biskup olomoucký 
tu část olomoucké arcidiecéze, která se po odstoupení pohraničních 
území v roce 1938 stala součástí Německa. Po roce 1945 byl tento 
téměř 80-ti letý „biskup svého kraje i lidu“ také vtažen do soukolí po-
válečných událostí a poslední dny svého života prožívá v Opavě 
v klášteře Dcer Božské lásky v Marianum, kde v lednu 1947 umírá. 
Na městském hřbitově v Opavě je i pohřben. 
 Kniha přibližuje život katolické církve i společnosti v 1. pol. 19. 

století v severovýchodní části olomoucké arcidiecéze – tedy na Opavsku, kam tehdy ješ-
tě kromě Hlučínska patřilo také Ketřsko a Hlubčicko a může být pro čtenáře cenným pří-
spěvkem k uvědomění si vlastních historických kořenů. 

(redakce Svinovníčku) 



Putování 
 
 Je už tradicí, že každoročně v měsíci květnu naše farnost absolvuje poutní zájezd. 
Letos nebylo jinak. Hlavním cílem pouti, která se konala 8. května, bylo poznat Bolati-
ce, rodiště otce jáhna Pavla a nové kostely a kaple na Hlučínsku. Při naší cestě jsme si 
postupně prohlédli kostely ve farnostech Lungeřovice, Píště, Bolatice, Chuchelná, Hně-
vošice, Služovice a Hrabyň. 
 Díky skvělé organizaci otce Jana a Pavla jsme byli všude očekáváni i s průvodním 
slovem o dotyčné stavbě, které vždy ještě rozšířil a obohatil o hlubší informace otec Jan. 
Poznatky o jednotlivých obcích nám během cesty zasvěceně přiblížil o. Pavel. První za-
stávkou byl kostel v Ludgeřovicích, který je postaven v gotickém slohu. Menší změna 
programu nastala při návštěvě obce Píšť, kde se v den svátku P. Marie Prostřednici všech 
milostí konala poutní mše svatá, které jsme se neplánovaně zúčastnili. Při této příležitos-
ti posvětil, před početnými zástupy poutníků generální vikář oltář a lurdskou jeskyni 
v blízkosti kostela, kterou si místní farníci postavili svépomocí. Tím se zrušila plánova-
ná mše svatá v obci Bolatice. 
 Při další zastávce v Chuchelné jsme si prohlédli krásný nový kostel. 
Podle paní kostelnice byly se stavbou kostela dlouhotrvající problémy, po jejichž vyřeše-
ní místní dokázali nemožné- dokončit stavbu během jednoho roku. 
 Dále jsme pokračovali do Bolatic, kde jsme byli mile přivítáni rodiči otce Pavla. 
Nejprve jsme si na faře pošmákli na skvělých bolatických koláčích s kávou či čajem, 
kterými nás pohostili. Poté jsme si spolu s výkladem otce Pavla prohlédli Bolatický 
chrám. Raritou Bolatic je skanzen hned vedle kostela vybudovaný z dotací EU. Je ukáz-
kou života na venkově v minulém století.  
 Takto skvěle občerstvení jak tělesně tak i duchovně jsme pokračovali do Hněvošic. 
Je zde nově vybudovaný kostel a překrásný starý dřevěný kostelík. Mimo jiné zde mají 
příbuzenské kořeny i někteří z našich farníků např. Pavla B. a také otec Jan, který žil 
v blahé naději, že nebude nikým poznán. V parném horku jsme uhasili žízeň v místní za-
hradní kavárničce, kde Pavla B. známým sdělila důvod své i naší nečekané návštěvy. Při 
našem odchodu náhle jedna paní podotkla k místním … „a to byl jejich pan farář..“ In-
kognito našeho pana faráře s kapesníčkem na hlavě (ochrana proti slunci) se nezdařila. 
 Předposlední zastávkou našeho putování byly Služovice. Zde je překrásná nová 
kaple. Výklad o oltářích a skleněných arbitrážích uvedl po přednesu p. kostelnice na pra-
vou míru náš otec Jan. I my jsme v těchto výjevech nepoznali P. Marii jak nám bylo ře-
čeno, nýbrž symbolikou je stvoření světa, seslání ducha sv. a uprostřed svatostánek- čili 
Otec, Syn a Duch sv. 
 Závěrem naší cesty byla kaple v Hrabyni, která byla bohužel v den státního svátku 
zavřená. Prošli jsme se až k samotnému památníku osvobozených bojů, ne však 
z důvodu jeho návštěvy, ale proto, že je odtud překrásný výhled na celé Hlučínsko, tudíž 
i celou trasu našeho celodenního putování. 
 Ve večerních hodinách jsme se vrátili plni dojmů zpět do Svinova. Byl to krásně 
prožitý svátek P. Marie Prostřednice všech milostí. Všem organizátorům vřelý dík za něj. 
 

(E.K.) 



Citáty z farnosti: 
 
JEDEN FARNÍK SE POKORNĚ MODLÍ PŘI MŠI SVATÉ: 
„Pane, nezasloužíš si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo….“ (L. H.) 
 
FARNÍ RADA PŘEMÝŠLÍ, KDE VZÍT KOLÁČE NA PRIMICI: 
„N ějaké koláče jsou v mražáku. Tak je vytáhnem, pocukrujem….“ (p. Holušová) 
 
HONZA SE SNAŽÍ VYMYSLET DOTAZ DO SVINOVNÍČKU: 
„Já bych se klidně na něco zeptal, ale to je těžké, když já všechno vím...“ (Honza) 

Ujel vám někdy vlak? 
 
 Díky Svinovníčku si jistě můžeme ledacos říci, postěžovat si, vést dialog apod.-
Zkusím to. 
 Viděl jsem jednou v neděli známého na večerní. „Vždyť ty chodíš na ranní,“ podi-
vil jsem se při vycházení z kostela. „Ano, ale ráno jsem zmeškal začátek mše, což mi va-
dí. Mohl jsem tak dnes dokonce dvakrát přijímat,“ zněla odpověď.- Teolog by se asi ne-
divil, ale já coby laik jsem uznale přikývnul a jeho jednání jsem v duchu vysoce ocenil. 
 Povinnost katolíka zúčastnit se o nedělích a zasvěce-
ných svátcích celé mše svaté je samozřejmě známá, ale 
pravým projevem víry by se mělo stát být za ten dar vděč-
ný a dobrovolně se o tuto milost nepřipravovat. Jdu na mši, 
protože chci. Občas se zahanbeně dozvídám, jak třeba 
v Africe nebo i jinde ve světě trvá liturgie i tři hodiny, u 
pravoslavných bratří je také delší. A jak byli mnozí šťastní, 
když mohli prožívat Eucharistii potají za velmi ztížených 
podmínek ve vězení, v nepřátelském prostředí apod.! My ji 
můžeme a máme prožívat celou- Pro srovnání: Chci-li ně-
kam dospět a potřebuji k tomu veřejný dopravní prostře-
dek, pak musím přijít přesně,případně trochu dříve. Nere-
spektovat jízdní řád se totiž nevyplácí. Zaváhám? Nejedu! 
– I společné setkávání věřících při slavení oběti má svůj řád, bez něhož by se jeho obsah 
a smysl liturgie vytratil, nebo byl značně ochuzen. 
 Před půlstoletím stačilo přijít na bohoslužby po kázání a vyběhnout po „Ite, missa 
est“. Dnes začínáme právoplatně už příchodem kněze k oltáři a znamením kříže. (Snad 
to Pán Bůh uzná, když už jsme v tom okamžiku před otevřenými dveřmi kostela!) 
 Napadá mne vzpomínka na kamaráda z dětských let, který žil za války na venkově 
a chodil do kostela tři kilometry přes kopec a les. Nic tam ještě tenkrát nejezdilo! Před 
Vánocemi se chodilo denně na roráty. Jednou napadlo mimořádně hodně sněhu a v noci 
řádila vichřice. Mého dvanáctiletého kamaráda maminka raději nevzbudila. Vím, jak to 
oplakal! 
 I dnes ještě mají někde věřící daleko do kostela, ale chodí tam rádi a včas. A co 
my?  

(L.Ž.) 



Vážení svinovští farníci, 
 
rok mé jáhenské praxe se dostává ke konci, a tak je mou milou povinností vás po-

zvat na slavnosti, které završí mou cestu ke kněžství.  
Kněžské svěcení přijmu v sobotu 28. června 2003 v 9,30 hod. v ostravské katedrá-

le Božského Spasitele. Týden na to, 5. července, o slavnosti svatých Cyrila a Metoděje, 
budu ve své rodné farnosti – v kostele sv. Stanislava Bolaticích v 17,00 hod. slavit svou 
primi ční mši svatou.  

Bolatice jsou na rozdíl od rodných farností mých polských předchůdců od Ostravy 
velmi blízko. Proto jsme s otcem Janem usoudili, že by se na primici do Bolatic mohla 
naše svinovská farnost vydat v co nejhojnějším počtu. Z tohoto důvodu bude na cestu 
zajištěn autobus, případně i dva autobusy.  

Primiční mše svatá začne v 17,00 hod. a po jejím skončení jste všichni srdečně zvá-
ni k  občerstvení a přátelskému posezení v našem kulturním domě. Budu mít velkou ra-
dost, když prožijete tuto slavnost spolu se mnou.  

O týden později, v neděli 13. července v 10:00 hod., budu v našem kostele Krista 
Krále ve Svinově sloužit slavnostní mši svatou za vás – svinovské farníky a po ní vám 
udělím novokněžské požehnání.  

Rád bych vám všem ze srdce poděkoval za vaše modlitby, kterými jste mne prová-
zeli. Nesmím však také opomenout poděkovat za všechno krásné, co jsem ve svinovské 
farnosti mohl během své jáhenské služby spolu s vámi prožít – a nebylo toho málo. A 
v neposlední řadě děkuji i za vaše pochopení pro mé nedokonalosti a chyby. Pokud jsem 
někomu z vás ublížil, prosím upřímně o odpuštění. 

V těchto dnech, kdy moje příprava k přijetí svátosti kněžství vrcholí, vás prosím o 
modlitbu za sebe i za svých šest spolubratrů, kteří přijmou svěcení spolu se mnou. Kéž 
dá Pán, abychom byli dobrými dělníky na jeho vinici. 

(Jáhen Pavel ) 
 



Vážení svinovští farníci, 
 
rok mé jáhenské praxe se dostává ke konci, a tak je mou milou povinností vás po-

zvat na slavnosti, které završí mou cestu ke kněžství.  
Kněžské svěcení přijmu v sobotu 28. června 2003 v 9,30 hod. v ostravské katedrá-

le Božského Spasitele. Týden na to, 5. července, o slavnosti svatých Cyrila a Metoděje, 
budu ve své rodné farnosti – v kostele sv. Stanislava Bolaticích v 17,00 hod. slavit svou 
primi ční mši svatou.  

Bolatice jsou na rozdíl od rodných farností mých polských předchůdců od Ostravy 
velmi blízko. Proto jsme s otcem Janem usoudili, že by se na primici do Bolatic mohla 
naše svinovská farnost vydat v co nejhojnějším počtu. Z tohoto důvodu bude na cestu 
zajištěn autobus, případně i dva autobusy.  

Primiční mše svatá začne v 17,00 hod. a po jejím skončení jste všichni srdečně zvá-
ni k  občerstvení a přátelskému posezení v našem kulturním domě. Budu mít velkou ra-
dost, když prožijete tuto slavnost spolu se mnou.  

O týden později, v neděli 13. července v 10:00 hod., budu v našem kostele Krista 
Krále ve Svinově sloužit slavnostní mši svatou za vás – svinovské farníky a po ní vám 
udělím novokněžské požehnání.  

Rád bych vám všem ze srdce poděkoval za vaše modlitby, kterými jste mne prová-
zeli. Nesmím však také opomenout poděkovat za všechno krásné, co jsem ve svinovské 
farnosti mohl během své jáhenské služby spolu s vámi prožít – a nebylo toho málo. A 
v neposlední řadě děkuji i za vaše pochopení pro mé nedokonalosti a chyby. Pokud jsem 
někomu z vás ublížil, prosím upřímně o odpuštění. 

V těchto dnech, kdy moje příprava k přijetí svátosti kněžství vrcholí, vás prosím o 
modlitbu za sebe i za svých šest spolubratrů, kteří přijmou svěcení spolu se mnou. Kéž 
dá Pán, abychom byli dobrými dělníky na jeho vinici. 

(Jáhen Pavel ) 
 



Pastorační plán akcí od května do srpna 2003 
 
• Neděle 11. května - neděle Dobrého pastýře – naši farnost navštíví Petr Fichna z Píš-

tě, bohoslovec IV. ročníku kněžského semináře v Olomouci a bude mít promluvu o 
duchovním povolání. 

 
• Čtvrtek 22. května 2003 po mši sv., tj. v 18:15 setkání pastorační rady. (Rádi přivítá-

me mezi sebe i nové členy.) 
 
• Pátek 30. května 2003 v 16:00 hod. sv. smíření pro děti a jejich rodiče, po mši sv. ná-

cvik na slavnostní 1.svaté přijímání. 
 
• Neděle 1. června při mši sv. v 10:00 hod. proběhne 1.svaté přijímání dětí. 12 dětí.  
 
• Neděle 8. června – slavnost Seslání Ducha sv. – ve 14:30 hod. začíná tradiční farní 

odpoledne pod názvem: „Smažení vaječiny“. Všechny děti i dospělí nejen z řad far-
níků jsou srdečně zváni. 

 
• Čtvrtek 19. června – slavnost Těla a Krve Páně – průvod Božího Těla. 
 
• Pátek 20. června v 17:30 hod. závěrečná mše sv. a předání vysvědčení.  
 
• Neděle 22. června = malá – původní svinovská pouť k sv. Janu a Pavlu a zároveň vý-

ročí posvěcení našeho kostela. Mše sv. v 10:00 hod. slavná mše sv. se sborovým zpě-
vem.  

• Odpoledne ve 14:30 hod. „kafeisko s panem farářem“ podle vzpomínek na návštěvy 
Petra Bezruče na svinovské faře. Všichni jste srdečně zváni. 

 
• Sobota 28. června v 9:00 hod. kněžské svěcení našeho jáhna Pavla Moravce 
 
• Sobota 5. července – slavnost sv. Cyrila a Metoděje – primice novokněze P. Pavla 

Moravce v Bolaticích. Připravují se poutní autobusy, odjezd autobusů bude 
v 15:00 hod. a návrat cca. ve 21:00 hod. 

 
• Neděle 13. července 2003 v 10:00 hod. primiční mše sv. novokněze Pavla Moravce 

v kostele Krista Krále ve Svinově, po mši sv. bude udělovat novokněžské požehnání.  
 
• V týdnu od 9. - 16. srpna 2003 farní tábor dětí v Pohoři u Oder.  
 
• Neděle 17. srpna 2003: poutní zájezd na Hrabyň (bude objednán autobus a ve Svino-

vě nebude sloužena mše sv. v 10:00 hod.) 
 



Pastorační plán akcí od května do srpna 2003 
 
• Neděle 11. května - neděle Dobrého pastýře – naši farnost navštíví Petr Fichna z Píš-

tě, bohoslovec IV. ročníku kněžského semináře v Olomouci a bude mít promluvu o 
duchovním povolání. 

 
• Čtvrtek 22. května 2003 po mši sv., tj. v 18:15 setkání pastorační rady. (Rádi přivítá-

me mezi sebe i nové členy.) 
 
• Pátek 30. května 2003 v 16:00 hod. sv. smíření pro děti a jejich rodiče, po mši sv. ná-

cvik na slavnostní 1.svaté přijímání. 
 
• Neděle 1. června při mši sv. v 10:00 hod. proběhne 1.svaté přijímání dětí. 12 dětí.  
 
• Neděle 8. června – slavnost Seslání Ducha sv. – ve 14:30 hod. začíná tradiční farní 

odpoledne pod názvem: „Smažení vaječiny“. Všechny děti i dospělí nejen z řad far-
níků jsou srdečně zváni. 

 
• Čtvrtek 19. června – slavnost Těla a Krve Páně – průvod Božího Těla. 
 
• Pátek 20. června v 17:30 hod. závěrečná mše sv. a předání vysvědčení.  
 
• Neděle 22. června = malá – původní svinovská pouť k sv. Janu a Pavlu a zároveň vý-

ročí posvěcení našeho kostela. Mše sv. v 10:00 hod. slavná mše sv. se sborovým zpě-
vem.  

• Odpoledne ve 14:30 hod. „kafeisko s panem farářem“ podle vzpomínek na návštěvy 
Petra Bezruče na svinovské faře. Všichni jste srdečně zváni. 

 
• Sobota 28. června v 9:00 hod. kněžské svěcení našeho jáhna Pavla Moravce 
 
• Sobota 5. července – slavnost sv. Cyrila a Metoděje – primice novokněze P. Pavla 

Moravce v Bolaticích. Připravují se poutní autobusy, odjezd autobusů bude 
v 15:00 hod. a návrat cca. ve 21:00 hod. 

 
• Neděle 13. července 2003 v 10:00 hod. primiční mše sv. novokněze Pavla Moravce 

v kostele Krista Krále ve Svinově, po mši sv. bude udělovat novokněžské požehnání.  
 
• V týdnu od 9. - 16. srpna 2003 farní tábor dětí v Pohoři u Oder.  
 
• Neděle 17. srpna 2003: poutní zájezd na Hrabyň (bude objednán autobus a ve Svino-

vě nebude sloužena mše sv. v 10:00 hod.) 
 


