
Milí farníci, farnice a farničátka, 
  

 Brzy se všichni rozjedeme na prázdniny a dovolené, protože dlouho očekávaný konec 
školního roku se kvapem blíží. Než se rozloučíme, přicházím k vám, abychom si ještě spo-
lečně zavzpomínali na to, co jsme prožili od jarních prázdnin až dodnes.  
 Díky za všechno, co jste napsali. Na mnohých akcích, které popisujete, bylo jen pár 
farníků, ale je moc dobře, že o nich píšete, aby se příště mohli zapojit i ti, kteří dosud vá-

hají.  
 Od minulého čísla se také rozpoutala diskuze na téma kte-
rým směrem by se měla ubírat v budoucnu katolická církev u 
nás. Vždy, když takové diskuze čtu, říkám si, jak je dobře, že 
máme svobodu a každý může vyjádřit svůj názor. Vždyť doba, 
kdy jen jedna cesta byla povolena, jen jeden způsob myšlení byl 
ten správný…. ta už je snad dávno za námi. Pokud máte jiný ná-
zor než ostatní farníci, nebojte se ho napsat a poslat. Vždyť kaž-
dý z nás je jiný a možná právě váš názor osloví druhé. Nebojme 
se diskutovat, diskuze přece patří k svobodnému životu. Způsob, 
jakým svou víru prožíváme, může být různý. Někdo je aktivní a 
živě pracuje pro farnost, někdo jiný přichází do kostela jen v ne-
děli na mši svatou. To ovšem ještě neznamená, že ten, kdo je ak-
tivní, je lepším katolíkem nebo dokonce že ho má Pán Bůh radši. 
My lidé vidíme zvenku, ale Pán vidí do srdce, vidí nás takové, 

jací skutečně jsme.  
Přes veškerou různost jsme ale údy téhož těla, tvoříme společenství, v našem přípa-

dě velmi živé společenství. Vždyť z mnohých farníků se stali skuteční přátele, setkáváme 
se nejen v kostele, ale navštěvujeme se i v rodinách, pořádáme různé sportovní i společen-
ské akce. Děti se svým divadlem objely spoustu farností, dospělí zase na kole hranice Svi-
nova i přes nepřízeň počasí… a já se dívám, jak naše farnost roste, jak sílí vztahy mezi lid-
mi a říkám si: je dobře, že se tohle všechno děje. Nejen pro akce samotné, ale především 
pro pocit, které v nás zanechají. Víme, že nejsme ve víře sami, že máme přátele, s kterými 
můžeme sdílet své pocity. 
 Přeji vám všem krásné prázdniny, především načerpání nových sil a zkušeností. A 
když navštívíme na svých cestách jiné země nebo farnosti, všímejme si, jak církev žije, jak 
to vypadá jinde. Doufám, že po prázdninách se sejdeme plni nové energie a rozjedeme 
nejen akce, které už probíhaly, ale i nějaké nové, ve kterých se najde ještě více farníků.  
 Krásné léto s Pánem na všech cestách vám přeje  

Váš Svinovníček. 
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Jsem vděčný 

 

 

 
Za daně, které musím platit, 

protože to znamená,  

že mám stálé zaměstnání. 

 

Za šaty, které jsou mi trochu těsné, 

protože to znamená,  

že mám co jíst. 

 

Za trávník, který je třeba kosit, 

 okna, která je třeba umývat  

a okapy, které je třeba opravovat, 

 protože to znamená, 

že bydlím ve svém domě. 

 

Za nepořádek, který uklízím po oslavě, 

protože to znamená,  

že jsem obklopen přáteli. 

 

Za všechny stížnosti, které poslouchám na 

vládu, 

 protože to znamená,  

že máme svobodu projevu. 

 

Za to, že tato slova mohu číst, 

protože to znamená, 

že na mě někdo myslí 

a chce mě potěšit. 
 



Sv. Antonín z Padovy (13. června) 

 

Žil ve 13. století. Narodil se roku 1195 Lisabonu, již v patnácti letech vstoupil k 

augustiniánům do kláštera sv. Vincence, po nějaké době přestoupil do kláštera v Coim-

bře, kde zůstal až do svých 25 let. Dostalo se mu důkladného teologického vzdělání.  

Vstoupil mezi františkány do kláštera v Coimbře, přijal zde jméno Antonín a odjel 

do Afriky, aby pracoval mezi muslimy. Hned po příjezdu však těžce onemocněl zimnicí 

a byl několik měsíců upoután na lůžko. Musel se vrátit do Evropy. Na zpáteční cestě za-

hnala bouře jeho loď k břehům ostrova Sicílie. Šel do Assisi, aby tu poznal zakladatele 

františkánů, sv. Františka. Uviděl ho, ale když prosil, aby ho vzali do některého z klášte-

rů, neuspěl. Byl po nemoci totiž ještě celý zesláblý a nemohl by 

dělat namáhavou tělesnou práci. Nakonec ho přijali do osamělé-

ho horského kláštera blízko Forli, kde žili jen čtyři mnichové. 

Po čase byl poslán do Forli ke kněžskému svěcení, kde bylo 

mnoho kleriků z řádu františkánského i dominikánského. Před-

stavený je vyzval, aby někdo z nich pronesl duchovní řeč před 

slavnostním jídlem. Když nikdo nechtěl, začal mluvit Antonín. 

Nejprve nesměle a prostě, ale poznenáhlu řečnil se takovou uče-

ností a neodolatelnou výmluvností, že všichni žasli. Následně 

byl poslán na studia a věnoval se kazatelskému úřadu.  

Jeho kázání dokázala ovlivnit prosté lidi i učence. Kázal v koste-

lích, na náměstích i na mořských plážích a jeho strhující proslo-

vy si přišlo poslechnout někdy až 30 tisíc lidí. Tlačenici museli 

zabraňovat pořadatelé. Někteří lidé přicházeli do kostela za-

ujmout výhodné místo u kazatelny už o půlnoci. Podle legendy 

se prý jeden pohan posmíval svaté hostii a k všeobecnému údivu 

se jeho osel sám uklonil před hostií, kterou držel Antonín v ruce. 

Antonín procestoval severní Itálii, kde úspěšně vyvracel bludy tamější sekty kata-

rů, v Jižní Francii se účastnil křižáckého tažení proti sektě albigenských. Kázal i v Tou-

louse, středisku sektářů, kde měly Antonínovy promluvy takový úspěch, že se mu říkalo 

"kladivo kacířů". Nakonec se usadil v Padově. 

Svatý Antonín měl chatrné zdraví a vyčerpán dlouhými misijními cestami se v ro-

ce 1231 uchýlil na statek Campo di San Pietro nedaleko Padovy. Nechal si v koruně oře-

chu postavit vzdušné sídlo a tam trávil volný čas. Cítil však, že se blíží smrt a odebral se 

těžce nemocen do bytu zpovědníka karmelitek na padovském předměstí. 13. června 

1231 zde zemřel ve věku pouhých 36 let. 

Je patronem za znovunalezení ztracených věcí; milujících, manželství, žen a dětí, těhot-

ných žen.                  (Podle www.abcsvatych.com -  zpracoval Vladimír Kružík) 

Pyramida 

a, ka, rak, katr, retka, krapet, parketa 

Bludiště 

„Tak podle této mapy jsme …támle na tý hoře“ 

Hádanka 

Korba a hasič jdou ven 2 min, hasič se vrací dovnitř 1 min, ožrala a důchodce 

jdou ven 5min 

korba se vrací dovnitř 2min, hasič a korba jdou ven 2min 

Dva nejlepší kamarádi vybíhají ze dveří a dům za nimi vylítá do povětří...:) 



Kdo pozorně čte Písmo svaté, mohl by se zeptat na službu jáhenek, o které píše sv. Pa-

vel. Učení o svátostech apoštolské doby nebylo vyvinuto. Ale i přes obdobný obřad usta-

novení jáhenek církev ví, že tato služba neměla svátostnou povahu. Nezachovaly se totiž 

svědectví, které by říkaly, že jáhenky stejně jako jáhnové kázaly anebo udělovaly někte-

ré svátosti a přisluhovaly při mši. Je zajímavé, že mnoho věřících si neuvědomuje, že 

služba jáhenky se v církvi zachovala a vyvinula se k službě řeholních sester různých 

charismat a světských katechetek. 

 Kdo smí kázat? 

Od apoštolské doby směl kázat na shromáždění pouze biskup nebo presbyter. Jenom pří-

slušné vzdělání a formace mohla aspoň částečně zaručit, že Boží slovo nebude hlásáno 

falšované. Výjimkou se těšili proroci, tj. ti, kteří byli obdarováni charismaty Svatého 

Ducha. Směli ale jen promlouvat za přítomnosti těch, kdo měli dar rozeznání duchů a 

tlumočení. Tedy bylo to mnohem přísnější, než je to dnes, kdy se dovoluje, aby příleži-

tostně nějaké svědectví řekl ne-duchovní. Nesmí se to však stát řádnou praxí (srov. Ko-

dex kanonického práva, Instructio Redemptoris sacramentum, Úvod k Římskému misá-

lu). 

Zvláštním druhem vyučování jsou rekolekce neboli exercicie. Rozlišuje je nejen délka 

promluv, ale také značné rozšíření počtu těch, kteří je mohou vést. Může to být nejen 

kněz nebo řeholní bratr, ale dokonce katechetka či teolog. 

 Na závěr 

 Církev po staletí měnila svou tvář a přizpůsobovala ji světu, jeho požadavkům, 

omezením a problémům. Je dobře si uvědomit, že aktivita laiků vždycky doprovázela 

hierarchické hlásání Kristova díla vykoupení, ovšem s různou intenzitou. Je zřejmým 

úspěchem větší pokoncilní aktivizace věřících. 

Není však pouze výsledkem koncilu a návratu k prvokřesťanské minulosti, ale je dnešní 

odpovědí církve na svět. Je také výsledkem větší zralosti věřících a větších možností 

církve připravovat lidi nejen k modlitební práci nad dobrem lidstva. 

Také ovocem dnešní církve je rozšíření působení žen v církvi. Ani prvotní nebo středo-

věcí křesťané by si neuměli představit službu žen v tak širokých možnostech. 

(Jakub Sowiński) 

Benefiční koncert pro Maltézskou pomoc 
  

V pátek 12. května se v našem kostele konal benefiční koncert duchovní hudby, 

který pořádala obecně prospěšná společnost Maltézská pomoc. Na tomto koncertě za-

zněly skladby předních světových i domácích autorů duchovní hudby v kvalitním podání 

umělců Národního divadla moravskoslezského a Janáčkovy filharmonie Ostrava. 

  Jménem ostravského diecézního centra Maltézské pomoci bych rád vyslovil podě-

kování všem z našich farníkům, kteří se zúčastnili tohoto koncertu a dobrovolným 

vstupným nám pomohli v rozvoji našich aktivit, které směřují hlavně k opuštěným seni-

orům v jednom z ostravských domovů důchodců a dětem z dětského domova. Jsme rádi, 

pokud jste si z koncertu odnesli příjemné umělecké zážitky a rádi se s Vámi setkáme i na 

některé z našich dalších akcí.  

(Za Maltézskou pomoc, o.p.s. Vladimír Kružík) 



Dnes si povídáme...  

       s našimi maturanty 
 

Janou Kořistkovou a  

        Honzou Korpasem 
 

 Maturity pomalu končí a my se ptá-

me letošních maturantů:  

Jaké jste měli pocity před maturitou, jaké 

během ní a jak to vypadá teď? 

 

 Jana: Nevěděla jsem, co přijde. 

Každý tomu přikládal velkou váhu, každý 

říkal, že nic neumíme, tak nás to donutilo 

se učit. Během maturity jsem zjistili, že 

to nebude tak hrozné. Myslím si, že zále-

ží na profesorech a na kolektivu, s kterým 

maturujete. Po maturitě velké uvolnění 

lehká hlava. 

 Honza: Před maturitou bylo jen 

učení a veliký stres, je to první velká 

zkouška, která přinutí se učit, člověk neví 

do čeho jde. Vše ostatní šlo stranou, jen 

učení. Po prvním předmětu se to ze mě 

sesypalo a byly jen poloviční stresy. Uči-

telé v pohodě a prostředí taky. Po maturi-

tě pohoda, volnost a člověk si uží-

vá  klidu. 

 

 Jak probíhala vaše příprava na ten-

to životní mezník? Co svatý týden? 

 

 Jana: Řekla bych, že v říjnu začalo 

učení a konstatování, že je to maturitní 

ročník. První pololetí běžný školní rok a 

po Vánocích to začalo. Od Velikonoc ve-

lice intenzivní příprava. Hodně jsem si 

odříkala a věnovala všechen volný čas 

přípravě, vynechala jsem spoustu akcí. 

Svatý týden jsem strávila doma mezi 

čtyřmi stěnami, ráno budík a učení. Ni-

kdo mě nerušil. Poslední tři dny mně sa-

mota lezla na mozek. Chodila jsem po 

baráku a vykládala otázky kde komu a 

hlavně mamce. Ráno se člověk vzbudí 

unavený, celý den jen jídlo a učení až do 

noci. Pomalu jsem nevytáhla paty, čím to 

bylo blíž, tím větší stresy ale výsledek 

přišel a jsem ráda. 

 Honza: Celková příprava asi dva 

měsíce před maturitou, jinak to bylo jako 

normální školní rok. Začal jsem matema-

tikou, té jsem věnoval hodně času. Pak i 

další předměty, vynechával jsem i trénin-

ky, abych se připravil. Pořád mě držel po-

cit, že nestíhám, jsem ve skluzu. Nechtěl 

jsem spoléhat na štěstí a učil se co nejvíc. 

Svatý týden doma, sám s učením. Zkou-

šel jsem se učit i venku, ale nějak to ne-

šlo. Vstával jsem ráno v 9 a spát šel ko-

lem 2 až 3. Mám pocit, že všechno jsem 

se učil znova sám. Nejvíc mě štvalo, že 

mi uteklo mistrovství světa v hokeji. Do 

učení jsem šel s tím, že stihnu mistrovství 

světa ve fotbale. 

 

 Jaká vám tato zkouška připadá? 

 

 Jana: Na maturitu jsem čekala 

s bolestí a to hlavně v posledních dnech. 

Těšila jsem se na to, že po roce bude klid, 

že člověk přijde a ukáže, že něco umí. 

Maturovalo nás pět. Největší očekávání 

bylo na první předmět a když bylo po 

něm, tak už docela pohoda, nejvíc jsem 

se bála angličtiny, ale v podstatě mi při-

padalo, že to byl pěkný den. Byla jsem 

hrozně šťastná po posledním předmětu. 

Honza: Celkově příjemný den, neuvažuji 

ten stres. Učitelé byli velice příjemní, tří-

da pěkně vyzdobená, takže prostředí, kte-

ré nestresovalo. Při maturitě jsem myslel 

na to, že to musím udělat. Hlavně jsem 

potom přemýšlel, jak to budu slavit a tak. 

Velice nepříjemné bylo čekání maturity 

v posledním týdnu. Chvilku mně trvalo, 

než jsem si uvědomil, co jsem dokázal. 

Po posledním předmětu jsem šťastně já-

sal. 

 



 Co kolektiv ve škole, jak se vám tato 

etapa života líbila? 

 

 Jana: Třída 31 holek, žádný kluk to 

nenarušoval. Měly jsme výbornou třídní, 

ta by pro nás udělala první poslední. 

Skvělý kolektiv. Hrozně špatně se nám 

loučilo, třídní si pro nás připravila upo-

mínkové dvd a když jsme ho na rozlučko-

vém večírku shlédli, všichni jsme řvali. 

Honza: Bylo nás 29 kluků, žádná ženská 

nám to nenarušovala, taky jsme měli vý-

bornou třídní, se kterou jsme si rozuměli 

všichni. V prváku a druháku ještě kolek-

tiv nebyl tak semknut, ale třeťák a čtvr-

ťák jsme utvořili výborný kolektiv. Řekli 

jsem si, že budeme dělat srazy, ale už se 

asi nikdy nesejdeme všichni. Je dobré, že 

máme mnoho fotek a kontakty přes inter-

net. Proto se můžeme sejít i jinou formou. 

Parta prostě skvělá. 

 

 Co taháky? 

 

 Jana: Spoléhala jsem se na svou 

hlavu. Měla jsem jeden speciální tahák, 

psala jsem si ho na židli spolužačky, která 

seděla přede mnou. Jinak jsem vesměs 

taháky nepoužívala. Jak který předmět. 

Nikdy mě s tahákem nechytli. 

 Honza: Naše třída byla továrna na 

taháky. Oblíbené byly počítačové taháky, 

jinak na lavici a různě. Dobrá byla spolu-

práce s jinými třídami, když jsme zjišťo-

vali zadání, co dostaneme na písemku. 

Jednou mě dokonce i chytli, bylo to ve 

druháku ve fyzice. 

 

 Co plánujete teď, když máte nejdelší 

prázdniny v životě? 

 

 Jana: Po maturitě týden oslav. Teď 

přijímačky, ještě nějaká příprava na ně. 

To je tak do konce června. Červenec bri-

gáda. Srpen dovolená a jezdit. A v září do 

školy. 

 Honza: S učením padla, vzali mě na 

vysokou bez přijímaček. Určitě nějaká 

brigáda, vydělat si, relaxovat, užívat vol-

na a tak. Scházet se s kamarády ze střed-

ní. Prostě nesedět doma a nějak to prožít. 

 

 Jaké bylo heslo na vaší maturitní 

stužce a proč zrovna tohle? 

 

 Jana: „Držte huby, sestry“ – protože 

nás bylo ve třídě 31 ženských. Když se 

něco domlouvalo, byl to docela hluk a 

heslo ,,držte huby, sestry,“ sjednalo pořá-

dek. 

 Honza: „Přišel jsem, viděl jsem, ne-

chápu, odcházím.“ - spousta věcí kolem 

mě jen tak prolétla a vůbec jsem je nepo-

chopil. No někdy jsem to ani v podstatě 

nechtěl pochopit. 

 

 A téměř nakonec, jak to všechno do-

padlo? 

 

 Jana: Nesmírná radost ze samých 

jedniček a spokojenost, že učení nebylo 

zbytečné. 

 Honza: Jsem hrdý, že jsem něco do-

kázal a můj výsledek dvakrát umocnil 

moji radost, dostal jsem dvakrát za 2 a 

dvakrát za 1. 

 

 Kdybyste chytili zlatou rybku a moh-

li si pro svinovskou farnost přát 3 přání, 

která by to byla? 

 

1. Aby bylo ve farnosti dostatek spo-

lečných akcí. 

2. Aby přibylo více mladých lidí, co si 

spolu rozumí. 

3. Aby se našlo dostatek dobrých lidí, 

kteří by pomohli schole a ministrantům. 

 

 

(Lukáš, Mirek, Petra) 



Po stopách historie 
 

Pořád častěji se setkávám s kritikou dnešní církve a idealizováním církve doby apoš-

tolské. Já sám jsem kdysi této módě propadl, až do té doby, než jsem začal studovat teo-

logii. 

 Mezi oblíbenými tématy milovníků prvotní církve patří její horlivost, postavení žen 

a pravidla, která prý dříve neexistovala. Je to velice zajímavé, že stejné názory mají mo-

dernisté. Natolik stejné, že můžeme mluvit o jakési totožnosti těchto skupin. Ale podí-

vejme se, jak to v době prvotní církve bylo. 

Horlivost a svatost 

 Horlivost prvokřesťanů je samozřejmá. Bez ní (povzbuzované Duchem svatým) by 

se možná křesťanství nevyvinulo. Kdo by však pouze chválil tuto dobu, neměl by prav-

du. Již sv. Pavel si stěžoval na Korinťany, kteří se hádali mezi sebou o to, kdo komu pat-

ří. Neuplynulo ani třicet let od vykoupení a pro ně bylo důležitější kdo koho pokřtil, než 

Kristus. Neuběhne dalších padesát let, když se Pán ostrými slovy obrací k církvím Asie 

(Zj 2-3). 

 Když už jsme u tohoto tématu, často se kritizují koncily, které  k apoštolskému dě-

dictví prý přidávaly nějaká další pravidla a břemena zbavujíce ho radosti a apoštolské 

horlivosti. Ale je to tak? Opravdu koncily přidávaly něco nového? Ne. Ani by nemohly. 

Jediný úkol koncilů bylo upřesňování nejasností a zapsání toho, co kdysi živě uchováva-

la tradice, aby to nebylo zapomenuto. Nemůžeme ani říci, že radost v církvi postupně 

mizela. Popírají to svědectví svatých. Má někdo odvahu vůbec říct o svatém Františkovi, 

Dominikovi, Janu od Kříže, sv. Terezii, nebo sv. Josefu Kalasantskému, že byli smutný-

mi svědky Krista?! 

Mše svatá 

Mezi liberály se lze setkat s tvrzením, že prvotní liturgie neměla téměř žádná pravidla. 

Není to ale pravda. Již v Písmu svatém sv. Pavel zakázal ženě promlouvat na shromáž-

dění (1 Kor 14). Tento zákaz dnes církev značně zmírnila, když dovoluje ženám číst čte-

ní nebo zpívat žalmy. Velmi rychle vznikaly knihy typu Sakramentář nebo Liturgikon, 

do kterých byla zapsána pravidla, dosud předávaná ústní formou. 

Velmi brzy církev (nejen katolická) začala k službě oltáře zvát chlapce. V tomto svatém 

místě, jakým bylo presbyterium (neboli na východě sanktuárium) a při této službě se na-

skytla výjimečná šance na povzbuzovaní kněžských povolání, garance, že oběť kříže se 

bude konat navěky. 

Otázkou kněžského svěcení žen se není nutné ani zabývat. Jak z apoštolské tradice, tak z 

Písma svatého (1 Tim 3, Tit 1) je jasné, že není možné světit ženy. Proto správně papež 

Jan Pavel II. prohlásil v dokumentu Ordinatio Sacerdotalis (1994, č 4), že nikdo, ani on, 

ani sněm nemá moc toto změnit. Nikdo také nemá moc ženu světit. Je to stejně nemožné 

jako čtvercový kruh, anebo pokřtění kočky (chybí správný materiál přijímající svátost). 

Navíc v tomto dokumentu napsal, že je to definitivní rozhodnutí, můžeme říct jako ex-

cathedra. Ještě přísnější postoj zaujaly tradiční protestantské církve, které zákaz ordinace 

žen vnímají  stejně jako prvotní církev -  starozákonně, tj. žena na shromáždění pro-

mlouvat nesmí, když byla první, která zhřešila a svedla muže. 



Skromnost – ctnost neznámá? 
 

 Žijeme ve světě plném divů a technických vymožeností, z nichž se nám údivem to-

čí hlava. Počítače super i mini, mobily x-té generace, digitalizace přístrojů všeho druhu, 

budoucnost nanotechnologie, pokroky v medicíně a další zázraky audiovizuální elektro-

niky nás přivádějí do úžasu. Neméně nás udivují kosmické rakety a lety do vesmíru i 

zpět. Hrůzu nám nahánějí fantasticky přesné a účinné moderní vojenské zbraně, zato s 

potěšením přijímáme vše, co nám pomáhá žít v čím dál 

větším pohodlí a blahobytu. Máme to štěstí, že obýváme 

tu část světa, kde je dostatek svobody, takže si často mys-

líme, že si můžeme dovolit všechno. 

 Nic nám neschází... Ani Pán Bůh. Dokonce si často 

myslíme, že ho vlastně ani moc nepotřebujeme. 

 Skutečně nám nic neschází? Nežijeme na dluh a na 

úkor vlastní budoucnosti? Dokázali bychom se ještě tro-

chu uskromnit, abychom splatili aspoň úroky a vyrovnali 

sociální nerovnosti současné celosvětové populace? Uzná-

váme potřebu pokory v mezilidských vztazích a nezapomněli jsme na starou zásadu ze 

skautského desatera o čistotě slovem, myšlením i skutky? To vše platí i pro dospělé a ne-

dá se popřít žádnou relativitou morálky. 

 Jsme tedy skutečně šťastní? Nebo jen spokojení z nadbytku všeho a z pocitu, že 

máme víc než ti ostatní? Námětů ke zpytování svědomí máme tedy dostatečné množství. 

Mohly by nám pomoci nejen k naší vlastní, ale i k všeobecné změně k lepšímu. Takové-

mu „pokušení“ bychom neměli odolat! 

 Nedávno nás ze všech stran vybízeli ke změně. Změníme-li sebe, změní se i svět. 

 

(N. P.)  

Poděkování za P. Miroslava Pilcha 
 

Chtěla bych poděkovat otci Janovi, že umožnil, aby otec Miroslav Pilch, který byl 

farářem 42 roků v Klimkovicích a musel odjít do důchodu, mohl sloužit mši svatou 

v kostele Krista Krále ve Svinově, kde měl jako novok-

něz v roce 1949 první mši svatou. 

Otče Jane, ať vás za toto jednání chrání Pán Ježíš 

s Pannou Marií. 

 Dále bych chtěla připomenout, že otec Miroslav 

Pilch bude 19.6. slavit v plné svěžesti své 82. narozeni-

ny. Přejeme mu hodně Božího požehnání, pomoc Panny 

Marie a aby ještě dlouho mohl sloužit mše svaté ke cti a 

slávě Boží. 

 

(b.j.) 



Dobrodružství jarních prázdnin 
 

 V pondělní popolední (13.3.) jsme se s šesti dětmi (Marelovci, Brumovské a Šolco-

vé) vydali na první etapu prázdninového dobrodružství. Podle programu nás čekali 4 ho-

diny různých her. Úvod tvořila, jako vzpomínka, malá exkurze na divadelní představení 

Pinokio. Pak náš čas patřil hře „Tajemný les“ (mimochodem, táto hra asi vyhrála – bylo 

zapotřebí projít těžkou cestou přes 35 úkolů a tak se dostat k pokladu. Někdy se stalo, že 

jsme vstoupili do tzv. bludného kruhu. Několika se to 

poštěstilo, například mně - až 3x!) a jen velmi těžko se dalo 

z něho dostat ven.) 

Pak jsme hráli nervy drásající hru „Kočka a myši“. 

Myši tady nahradily bonbóny uvázané na šňůrce a kočka by-

la malá miska. Dále hazardní hru „sedmička“, přičemž mís-

to peněz jsme vsázeli fazole. Potom ještě hru biblické kvar-

teto, domino a bludiště přes PC. D Druhý den (z dětí to by-

ly: Marelovci, Gomolovci a Brumovské) byl rozdělen znova 

na dva bloky. Ten první se nesl v komických dobrodruž-

stvích a honičkách legendárního Toma a Jerryho přes DVD 

a odpratávaní sněhu. Odpoledně pařilo bláznovstvím v aquacentru v Bohumíně. Kromě 

vodných atrakcí jsme se cestou na nádraží pobavili ještě na různých houpačkách a prů-

lizkách. 

Středa byla asi nejdelší den. Všechno to začalo prvním kolem soutěží (Marelovci, 

Šolcové, Trtílek). Hrálo se bingo a doplňující soutěže: fazole, stojka na hlavě, cukr a 

přechod přes nebezpečnou řeku. Kromě binga v žebříčku nejúspěšnějších soutěží vyhrál 

cukr. Pak jsme si ještě zahráli o nejrychlejší přelití vody a hru matchgame. Všichni si 

pak v pořadí vylosovali podle počtu získaných bodů hezké odměny. Druhé kolo (jiná 

skupina dětí: Gomolovci, Šolcové, Chvátal, později Brumovské) soutěžila podobně jako 

první. Kromě toho měli ještě soutěž v zavazovaní tkaniček se zavázanýma očima a na 

čas navléknout niť do malé jehly. Všichni byli také oceněni hezkými cenami. 

Pak přišel třetí blok programu - a to dvě pásma 

v planetáriu v Krásnem Poli. V prvním pořadu nám 

ukázali dokumentární film o meteoritech a 

v druhém noční oblohu. 

Čtvrtek 15.3. se programově podobal úterý. Rozdíl 

byl však v tom, že na DVD nikdo nepřišel a na ba-

zéně jsme se vybláznili v šesti (Šolcové, Brumovské 

a Gomolovci). Malým obveselením byla legrační 

hra „na oběť“, která nechává stranou všechny lidské 

ohledy... Kromě toho jsme se proslavili, na nádraží 

nás natáčela ČT1 (byla stávka strojvůdců). 

V pátek podle programu měla být interaktivní angličtina, stolní tenis, DVD a hry, 

ale nepřišel nikdo. 

Tak tedy skončilo velké prázdninové dobrodružství. My, kteří jsme se ho zúčastni-

li, myslíme, že máme na co vzpomínat a očekáváme, co veselého nám zase přinesou let-

ní akce. 

(mjs) 



Připravovaná oprava čelní fasády našeho kostela 
 

Odpověď umělecké komise Ostravsko-opavského biskupství 

 

Návrhy na nové řešení vnějšího vzhledu – umístění reliéfů patronů Evropy (kopie byly 

umístěny na nástěnce v kostele) byly zaslány na uměleckou komisi našeho Ostravsko-

opavského biskupství. Biskupství se dopisem ze dne 12. dubna 2006 vyjádřilo takto: 

 

Komise si prohlédla fotodokumentaci exteriéru kostela Krista Krále, seznámila se 

s historií kostela a prohlédla si předložené návrhy paní Otilie Demlové-Šuterové a 

pana Jana Trtílka. 

Kostel je poměrně vzácnou ukázkou rondokubismu z konce 20.let 20.století dochova-

nou v autentické podobě bez pozdějších podstatných úprav. 

Vzhledem k architektonickým hodnotám kostela komise nedoporučuje realizaci reliéfů 

ani jiných novodobých změn vzhledu exteriéru kostela.  

 

Takže se situace vzhledem k plánované opravě čelní fasády kostela stává přehlednější a 

jednodušší. Postoj našeho biskupství je v ohledu umístění evropských světců do oblouků 

balkónu našeho kostela zamítavý. 

Z dalších kroků se nyní předpokládá zpracování základní studie o rozsahu opravy a také 

o cenových relacích. 

(o.Jan) 

Super a extra noc na faře 
 

Tak jako v době adventní i v době postní (7.-8.4.2006) nám Martin a otec Jan při-

pravili super noc na faře. I tuto noc byl program bomba. 

Začali jsme tim,že jsme se všichni sešli v pátek na mši svaté. Pak už nás čekala 

jen dobrá večeře a zábava. Legrační film a dokonce i noční procházka kolem řeky Odry. 

Kluci šli i na hřitov, ale holkám se nechtělo, protože byla velká zima. Navíc jsme museli 

vstávat na ranní mši, takže by nám žádné ponocování moc neprospělo. Ráno nás probu-

dili teplé sluneční paprsky a taky Martin. Měli jsme pocit, že jsme sotva ulehli a začal 

nás budit. Po mši už jsme se všichni nemohli dočkat snídaně a dalšího programu. Všich-

ni jsme se rozehřáli hrabáním listí a většina si ještě zahrála fotbal. Po obědě měl pro nás 

Martin překvapení. Šli jsme na horolezckou zeď, kde jsme všichni zažili skvělý zážitek a 

kluci si pořádně zahráli florbal. Při adventní noci jsme byli v kině na Harryho Pottera a 

ohnivý pohár. Proto i tuto noc nám Martin objednal super místa na prima film. Nejdříve 

to měla být komedie: Jak se krotí krokodýli, ale kvůli nedostatku času to byla Doba le-

dová - obleva. I přesto, že se tam některým moc nechtělo, usoudili, že to byl hezký film 

a úžasný společný zážitek. A hurá domů! Vždyť už bylo skoro osm hodin! 

Chceme hodně Martinovi poděkovat za to, že nám připravil tak super program a i 

otci Janovi, že nám dovolil, abychom tam mohli tu páteční noc stávit a mohli mít lepší 

zábavu, než sedět doma u televize nebo u počítače. 

(Děti) 



Křesťanská zralost aneb svátost křtu, eucharistie a biřmování 
 

Jak už bylo dříve napsáno křest dítěte je možný pro víru rodičů a pro jejich slib 

vychovávat dítě ve víře. Tato výchova má svůj základ v rodině. Rodiče jsou prvními 

vychovateli k víře. Je to jejich „svaté právo“ ale také „těžká povinnost“. Kromě rodin-

ného společenství pak jsou zde další významné formační prvky. Jsou to: účast na neděl-

ní mši sv., svaté příjímání a svátost smíření. 

Výchova k pravidelné účasti na nedělní mši sv. je pro náboženskou výchovu dí-

těte nesmírně důležitá. Skrze prožívání nedělní mše sv. se dítě učí nejen vnímat posvát-

nou atmosféru bohoslužby, ale také patřit do širšího společenství věřících – do farnosti. 

Je jisté, že pro dítě (a potažmo ani pro rodiče) nemusí být vůbec jednoduché vydržet 

hodinu v kostele, ale určitě je možno při troše vynalézavé snahy (a také trpělivosti) hle-

dat a najít řešení, které udělá ve spolupráci s knězem mši sv. pro děti zajímavou. Bohu-

žel často opakované argumenty – není čas, až bude dítě větší, nejde to, ať se samo roz-

hodne, nebudu ho nutit, není přece důležité chodit do kostela – se zdají být spíše obha-

jobou vlastní pohodlnosti než snahy o naplňování třetího Božího přikázání: Pomni, 

abys den sváteční světil. (jedná se o Boží přikázání a nikoliv o nařízení lidské či církev-

ní). Kdy jindy se má dítě naučit chodit do kostela než v dětství, kdy je účast na boho-

službě přijímána v rámci přirozeného rytmu života rodiny, ve které vyrůstá? Později se 

jistě objeví mnohé krize, ale základní návyk prožívat křesťanským způsobem neděli zů-

stává díky výchově v dětství uložen v duši člověka. Odkládat tuto výchovu k účasti na 

nedělní mši sv. na pozdější dobu je nemoudré ba přímo chybné. 

Druhým formačním prvkem je svátost smíření a svaté přijímání. 

Nejde jen o slavnost „první“ svaté zpovědi a „prvního“ svatého přijímání. Přestože vý-

raz „první“ znamená, že je to poprvé, nemůže a nesmí znamenat, že je to naposled. Vý-

znam těchto svátostí nespočívá jen v samotném prožití slavnostního okamžiku onoho 

„prvního“ ale v pokračování nastoupené výchovné linie, že totiž po prvním budou ná-

sledovat další. Je k tomu samozřejmě nutná pomoc a vedení rodičů. 

Svátost smíření má v tomto ohledu význam formace svědomí dítěte. Dítě se učí 

(jistě s pomocí rodičů ale přece jenom už také i samo) rozlišovat, co je dobré a co je zlé 

podle základního rozlišovacího vzoru, kterým je většinou Desatero. Učí se uvědomovat 

si, že i ono dělá chyby, učí se hříchů – špatných skutků litovat a učí se dělat kroky 

k nápravě. Zpověď – svátost smíření je pak Boží odpovědí na situaci konaného pokání, 

ve které zaznívá slovo o jistotě Boží lásky nabízející nový počátek. 

Svaté přijímání - možnost přistupovat ke svatému přijímání je pak významným 

krokem naznačujícím postupně narůstající aktivní zodpovědnost dítěte za rozvíjení jeho 

základních vnitřních postojů k Bohu a k člověku. Platí totiž, že už přestává být „jen 

malé dítě“ a že se začíná samo v rámci svých rozvíjejících schopností rozhodovat, zda 

může či nemůže, chce či nechce přistoupit ke stolu Páně. Tak nejen svůj vztah k Bohu 

rozvíjí (nebo nerozvíjí), ale navíc se mu svatým přijímáním dostává i vnitřní posily, aby 

na cestě vytrval. V tomto ohledu je pak příklad rodičů nemírně důležitým výchovným 

impulsem.  

(o.Jan) 



 Každý den jsem se dozvídala více o jeho životě v Africe i tady a nevycházela jsem 

z údivu. Tolik věcí jsem vůbec netušila. Nejvíce mě ale překvapil svým vztahem k Bohu. 

„Můj Otec mi říkal,“ začínal vždycky, když mluvil o Bohu. Když jsem si původně mys-

lela, že mluví o svém tatínkovi, vyvedl mě z omylu: 

„Ne, já mluvím o Bohu. My máme spolu velmi blízký vztah. On mě miluje, víš?“ 

A jindy mi zas řekl: 

„Já jsem velmi blízko k nebi, dej mi ruku, potáhnu tě za mnou.“ 

Dala jsem mu ruku, sevřel ji ve své černé dlani a řekl: 

„Takhle si představuji nebe. Lidi v Evropě mají spoustu peněz a vůbec neví, jak si užít 

život.“ 

 Tak jsem se postupně dozvěděla, proč je Sifiso tak šťastný. Zažil na svou kůži věci, 

po kterých by Evropan potřeboval několik let psychoterapie. Byl diskriminován kvůli 

barvě pleti, nesměl studovat, těžce pracoval od 17 let, rozpadla se mu rodina. Jeho život 

byl několikrát vážně ohrožen, byl napaden jedovatými hady. Několikrát na něj někdo vy-

táhl nůž, napadli ho i v jeho domě, když spal. Dokonce ani v kostele (v Evropě) mu ka-

tolíci nechtěli podat ruku, protože je černý. 

 Kde se v něm vzala síla toto všechno přežít? Odkud pochází úsměv, kvůli kterému 

jsem si ho všimla v autobuse? Nazýval Boha svým Otcem. 

(PN) 

Protože učil jako ten, který má moc 
 

 „A zástupy žasly nad jeho učením, protože učil 

jako ten, který má moc, ne jako jejich farizeové.“  

 Takto evangelium popisuje a zároveň vysvětluje 

úspěch Ježíšova kázání a působení mezi lidmi. 

Nedávno jsme si připomněli výročí smrti pape-

že Jana Pavla II. Asi by bylo nemožné spočítat 

všechny knihy, které o něm byly a budou napsány, 

všechny jeho obrázky a fotografie. Co proslavilo sla-

bého nemocného člověka s šedými vlasy – papeže, 

pro kterého miliony plakaly, když umíral a prosily 

Boha, aby nám ho zachoval na živu přes jeho pokro-

čilý věk? 

Proslavila ho významná pozice v čele celosvě-

tové organizace, jakou je katolická církev? Jeho 

vzdělání, množství jazyků, kterými mluvil? 

Ne. Stal se všem známým, protože se stal symbolem Krista mezi námi – viditel-

ným důkazem, slyšitelným hlasem svědčícím o Bohu. Protože učil jako ten, který má 

moc. Přesně jako Ježíš. A zástupy žasly nad jeho učením. 

Byl to papež, na nějž byla hrdá nejen katolická církev. Jeho autoritu uznával celý 

svět. Stal se skutečně tím, čím má papež být – zástupcem Krista na zemi. 

(L.J.) 



Pinokio na cestách... 
 

 Dne 26.3.2006 mělo naše divadlo dvě reprízy. Mezi 12. a 13. hodinou jsme přijeli 

do Kozlovic. Najít v tak malé vesnici Kulturní Dům nebyl zas až tak velký problém, 

zvlášť když jsme se zeptali na cestu... 

 Mile nás překvapilo, že přišlo více lidí než jsme všichni očekávali. Publikum bylo 

především mladší (děti s rodiči). Podium bylo vcelku velké, samozřejmě měli i oponu, 

ale nebyly mikrofony - takže jsme museli řvát. Herci byli ner-

vóznější než ve Frýdlantě, takže se zdálo (jenom hercům, di-

váci to asi nepostřehli), že tady to byla jakoby zkouška a ve 

Frýdlantě naostro. I když jsme si uvědomovali drobné chyby, 

zdá se, že divákům se to líbilo, protože na závěr nás čekal vel-

ký potlesk. 

 Během představení se rozpoutal hustý liják a než jsme 

naložili kulisy, všichni byli mokří až na kůži. 

 Když jsme dojeli do Frýdlantu, část herců a zpěváků za-

šla do hospody na pizzu, a menší část chystala nepřipravený 

sál a rozkládala kulisy. Když bylo vše hotové, herci se začali 

převlékat do „herního“. V zákulisí bylo plno zmatku, protože 

tam byla tma a těžko se vše hledalo. Nakonec vše bylo O.K. 

 Zdejší publikum tvořili především staří lidé, ale přišli se 

podívat také zdejší pán farář Hrubiš a pan starosta Slavárek. Naše herecké výkony všich-

ni ocenili hlasitým potleskem a čekal nás guláš a chutné pohoštění. Všichni byli moc mi-

lí a fajn. 

Další repríza byla týden po Velikonocích, 23.4.2006. Tentokrát jsme jeli doi Teš-

kovic a jako dermiéru jsme to ještě zahráli 1.6.2006 ve škole ve Svinově. 

Pinokio méně-více 

chtěl navštívit Kozlovice. 

Zahráli jsme v pohodě,   

po vzájemné dohodě. 

 

Napadl nás Frýdlant taky, 

sbalili jsme saky-paky, 

vyrazili tam, 

vzhůru k Beskydám! 

Pak se strhl lijavec, 

nenašli jsme suchou věc. 

 

Doma šli jsme spát, 

ať můžeme ráno vstát. 

 Martina zas napadlo, 

 že budeme hrát divadlo. 

 Pro lidičky poblíž vesnic 

 a tak jsme jeli do Těškovic. 

 

Cesta byla daleká 

pro každého člověka. 

Sluníčko nám svítilo, 

všem se to snad líbilo. 

 Naposledy ve škole 

 co ve Svinově stojí. 

 

První stupen viděl ty, 

kdo se už nebojí. 

Máme to už ohrané, 

vše zpaměti umíme. 

A když někdo řekne „ne“, 

někým ho nahradíme. 

 

 

 

(Anežka Marelová) 



SVINOV TOUR 2006 

 

Dne 14.5.2006 proběhla již počtvrté neodmyslitelná jarní akce – na kolech po hra-

nicích Svinova. Řeknete si, no to už známe: trasu hranic, jednotlivé zastávky, takže co 

bychom ještě měli vědět? Opak je pravdou. Každý ročník má nové účastníky, jiné poča-

sí, svá specifika i kouzla. Letos jsme jeli v počtu 13 účastníků, viditelně označení vlaječ-

kami v podobě a barvách znaků Svinova a  nápisem SVINOV TOUR, který jsme si kaž-

dý připevnili na své bicykly. Touto cestou děkujeme Honzovi B. a Martinovi M., kteří i 

přes pracovní vytížení tyto atributy závodu dodali včas. 

Peloton vyrazil na svou cestu po 14. hod. od salonu Karina. Jedinou náročnější 

překážku, kterou jsou Svinovské mosty, překonali všichni i přes mírné brblání některých 

účastníků. 

Cesta pokračovala v poklidu až do doby, kdy jsme se blížili k 1. občerstvovací sta-

nici zvané „Na Honculi“. Tři naši skalní účastníci omluveni ze zdravotních důvodů, se 

měli coby motorizovaný doprovod dostavit k první zastávce, aby nás morálně povzbudili 

do další etapy. Jaké bylo ale naše překvapení, když jsme těsně před zastávkou už z dálky 

viděli velký slunečník s prostřeným stolkem, u něhož stáli připraveni 2 vyfešákování číš-

níci a jedna sličná servírka. Tak to tu ještě nebylo! Náš údiv narůstal úměrně 

s dokonalou obsluhou a skvělým občerstvením. Nemluvě o tom, že tito zdravotně vyřa-

zení museli vše chránit vlastním tělem proti nájezdům cizích cyklistů až do doby našeho 

příjezdu. 

Po super zastávce, která se zkrátila díky blížící se bouřce(vypili a snědli jsme 

všechno) jsme pokračovali v cestě. Bohužel letos byla příroda silnější (silný déšť a vítr), 

a tak jsme druhou část neprojeli po hranici, ale přímou čarou až do závěrečné stanice U 

slunce. Tady jsme si dali něco pro zahřátí a spolu s dalšími příznivci, kteří nás přišli 

v cíli přivítat, jsme zhodnotili celý výlet slovy: 

 

 

 

 

 

 

 

Protáhli jsme svaly, kosti  

zažili jsme srandy dosti,  

příště jedem všichni zas  

přidejte se, zveme vás!!!!  

   (zmoklí, ale veselí cyklisté) 

 



Nazýval Boha svým Otcem 
 

Potkali jsme se v autobuse. Seděl kousek ode mne se svým černým kamarádem, 

povídali si a Sifiso se celou dobu smál. Takový úsměv jsem snad v životě neviděla. On 

vypadal tak šťastný, že jsem až měla chuť přisednout si a zeptat se, co se stalo tak vese-

lého. Ale neudělala jsem to, protože myslím evropsky. Nevěděla jsem, že bych je tím vů-

bec nerušila, naopak že chtěl, abych přišla. 

 Vystoupila jsem v centru a šla do obchodu. Když už jsem byla skoro na místě, ně-

kdo mi řekl “ahoj”. Otočila jsem se a uviděla ho vedle sebe. Dost mě to překvapilo. 

“Nevíš, kde je tady Tesco?” zeptal se. 

To jsem se zase začala smát já. Vím, že muži se neptají na cestu a kromě toho zrovna v 

pátek se mě jiný černoch ptal, kde je Lesson Street, takže jsem pochopila, co chce vědět. 

Dala jsem mu telefonní číslo, když mě o něj poprosil a druhý den jsme spolu zašli na po-

merančový džus. 

 Mohla jsem ho ignorovat, když šel za mnou, co kdyby byl nebezpečný? Ale něco 

mi říkalo, abych ho poznala. A taky jsem byla zvědavá, co činí jeho život tak veselým, 

protože to nebyl jen úsměv, jeho tvář zářila štěstím. Zřejmě to byl Duch svatý, kdo mě 

upozornil, abych ho nepřešla. Jinak bych se nikdy nedozvěděla, kdo byl ten černoch z 

autobusu. 

Sifiso Dlamini, tak se jmenoval. A jestli se v mém věku hodí užívat termín 

“nejlepší kamarád,” pak Sifiso se jím stal. Mnohokrát jsme pak seděli spolu u džusu, 

procházeli se po parku a po ulicích Dublinu a on mi vyprávěl svůj příběh. Stále v poho-

dě, stále se smíchem, jen mezi řečí jsem se dozvídala střípky jeho osudu. 

Je mu dvacet čtyři let, dvacet tři z nich prožil v Jižní Africe. Deset let mají svobo-

du, předtím byla Jižní Afrika dánskou kolonií. Dánové se k nim chovali velmi nepřátel-

sky, rasisticky. Černoši nesměli studovat, nemohli získat dobrou práci, dokonce nesměli 

chodit po chodníku, jen po cestě, kde je každou chvíli mohlo přejet auto. To bylo povo-

leno. Kdykoliv je bez varování mohli střílet. 

„Ale to je strašné! Vždyť to je jak za druhé světové války, tak se chovali nacisti 

k Židům!“ zvolala jsem. Když viděl můj šokovaný výraz, omluvil se, že mě nechtěl stra-

šit. Že si myslel, že se to v Evropě ví. Deset let mají svobodu, ale ani on ještě nemohl 

studovat. Jednak proto, že si to finančně nemohl dovolit a taky proto, že černoši v Jižní 

Africe mohou studovat jen agrikulturu, protože stejně budou pracovat na dánských za-

hradách či dělat jinou nekvalifikovanou práci. On pracoval na benzínové pumpě od 17 

let. Neexistuje tam žádná minimální mzda, hodinový výdělek mu nestačil ani na krajíc 

chleba. 

 Jindy jsme seděli v parku a povídali o přírodě. 

„Jaká zvířata žijí ve českém lese?“ chtěl vědět. 

„Lišky, jeleni, zajíci, ptáci...“ jmenovala jsem. 

„Ale já myslím která jedovatá zvířata. Nebo nebezpečná.“ 

„Nic, v našich lesích nežije nic tak jedovatého.“ 

„Cože? Nic? Žijete v nebi nebo co?“ divil se upřímně. Pak mi povídal o tom, jak zabíjel 

jedovaté hady. Na otázku proč je zabíjel, odpověděl: 

„Když potkáš hada, musíš jednat rychle. Buď zabiješ ty jeho nebo on tebe. Stejné je to 

s jedovatými pavouky.“ 

  



Vracím se domů… 

 
 … a skoro se mi chce běžet. Od nádraží bez dechu přes celou Bíloveckou až ke 

kostelu. Všechny vás před kostelem obejmout a pak společně pokleknout před Bohem a 

děkovat za to, že jsem doma.  

Protože dokud člověk nežije ve světě, neuvědomí si, že žijeme v nádherné zemi. 

Česká republika je jednou z nejkrásnějších a nejmodernějších zemí Evropy. Máme boha-

tou historii, krásnou přírodu, bezplatné školství a zdravotnictví, vypracovaný systém 

hromadné dopravy, takže můžeme cestovat po republice i bez auta, což v některých ze-

mích téměř nejde. Tady se narodila svatá Anežka, J.A. Komenský, Václav Havel a stov-

ky dalších Čechů, jejichž jména mají ve světě zvuk. V téhle zemi není bída, průměrná 

rodina má mnohem víc než kolik k životu nutně potřebuje. Máme výbornou kuchyni, 

spoustu českých pokrmů. Téměř každý umí vařit, neohříváme polotovary. Mluvíme 

svým jazykem, který nebyl nikdy zničen ani umlčen, i když nás v historii mnohokrát ně-

kdo okupoval. Máme větší slovní zásobu než angličtina a můžeme tedy mnohem přesně-

ji vyjádřit své myšlenky. Česká krajina je poseta hrady a zámky, které se svou krásou a 

historickou hodno-

tou nedají srovnat s 

jinými státy. Máme 

svobodu. 

Jediné, co nám do-

ma chybí, je sebe-

vědomí. Hrdost na 

to, že jsme Češi, že 

je nás v celém světě 

jen 10 miliónů a to-

lik jsme toho doká-

zali.  

 

…Vracím se domů …. a skoro se mi chce zůstat. Protože tolik jsem toho ještě ne-

poznala, tolik zajímavých lidí jsem ještě nepotkala, tolik nových věcí jsem se ještě nena-

učila. Nechám tu práci, ve které bude pokračovat někdo jiný. Opustím přátele, kteří se 

mi stali tak blízkými. Odjedu z pohodového života, ve kterém jsem zakusila tak málo 

stresu. Co říct těm, kteří váhají, zda mají zkusit žít chvíli v cizině? 

Jednoznačně ano. Svět je pro nás dneska otevřený, Češi mají dobrou pověst. Odjet 

je nejlepší způsob jak se naučit jazyk, jak vydělat pro nás neuvěřitelné množství peněz. 

Poznat, jak se dnes doopravdy ve světě žije, protože to, co jsme vyčetli z učebnic, už ne-

ní pravda. 

Ale než odjedeš, zeptej se sám sebe: domluvím se tam aspoň na komunikační 

úrovni? Jsem schopen opustit všechny a všechno, co tady mám? Jsem otevřený najít si 

přátele mezi lidmi, které potkávám na ulici? Nebo musím jet s někým, aby mi nebylo 

smutno? Mám dost peněz do začátku? (Z našeho měsíčního platu vyžije člověk v Dubli-

nu tak týden.) 

Pokud odpovídáte “ano” na tyto otázky, balte kufry. Je to nezaplatitelná zkuše-

nost.  

(Petra) 



Pastorační plán na prázdniny (červenec – srpen) 
 

Poutě a prázdninové aktivity ve farnosti: 
 

 Slavnost sv. Cyrila a Metoděje: středa 5.7., mše sv. v 7.00 h. 

 

 Prázdninový pobyt dětí v Melči ve dnech 5. – 12. 8. 2006, podrobné informace při-

jdou všem přihlášeným dětem 14 dní před konáním táborem poštou. 

 

 V týdnu od 7.8. do 12.8. (pondělí - sobota) nebudou v našem kostele žádné boho-

služby 

 

 Pouť farnosti na Hrabyň se koná v neděli 13. 8. 2006 

 - ve farním kostele ve Svinově bude mše sv. pouze v 8.00 h. 

 - v 9,00 h. bude od kostela vyjíždět autobus se zastávkami v Porubě a v Pustkovci. 

 

 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – úterý 15.8. mše sv. v 17.30 h. 

 

Význačnější poutě a prázdninové aktivity v děkanátu Ostrava: 
 

 Primiční mše sv. ve farnosti Ostrava-Poruba: 

 kostel sv. Cyrila a Metoděje, novokněz Petr Kříbek neděle 2.7. ve 14.00 h. 

 kostel sv. Cyrila a Metoděje, novokněz Tomáš Mlýnek středa 5.7. 15.30 h. 

 

 Sobota 15. 7.: pouť k Panně Marii Karmelské na Slezské Ostravě 

 (mše sv. v 7 h, 8.30 h., 9.30 h. 11.00 h. 17.30 h.) 

 

 Neděle 23. 7.: patrocinium kostela sv. Anny v Polance n. Odrou 

 (mše sv. 9.10, odpolední požehnání pravděpodobně ve 14.00 nebo 14.30) 

 

 Sobota 5. 8: pouť děkanátu Ostrava k Panně Marii do Frýdku 

 (16.00 modlitba růžence, 17.00 eucharistická adorace, 18.00 mše sv. s otce  

 biskupem) 

 

 Sobota 26. 8.: pouť ostravsko-opavské diecéze při 10. výročí jejího vzniku 

katedrála Božského Spasitele v Moravské Ostravě, mše sv. v 10.00 hodin. 

kostel sv.Václava v Moravské Ostravě 

14.00 koncert Canticum Novum 

15.00 promítání filmu Jan Pavel II. 

16.00 slavnostní latinské nešpory 



Podle svého povolání 
   

 Když jsem četl článek v minulém čísle Svinovníčku, srovnávající život církve 

v naší farnosti s farností v irském Dublinu, neodolal jsem pokušení více se nad popiso-

vaným tématem zamyslet. 

  Ve zmiňovaném článku je například popisována nedělní mše svatá v tamním spole-

čenství jako radostná a spontánní nedělní show, při které se může víceméně každý far-

ník realizovat. Ale je toto opravdu účelem mše svaté? Je například důležité, aby při mši 

kázala pastorační asistentka, když ke kázání a výkladu Božího slova má společenství 

biskupem vysvěceného kněze (instrukce Redemptionis sacramentum, č.29-30)? 

V podobných případech „seberealizace“ laiků v církvi mi připadá, že dotyčný člověk se 

snaží být důležitý, ale přitom kolikrát přehlédne to pravé místo, na kterém ho Bůh po-

třebuje. 

  Nemusíme ani být v Dublinu, abychom se rozhlédli 

kolem sebe a zjistili, kde všude je pro nás (kdo nejsme 

duchovními) v církvi volné místo. Po druhém vatikán-

ském koncilu, který zareagoval na zvyšující se intelektu-

ální úroveň lidstva v 20. století, se nabízí laikům řada 

možností, jak se aktivně podílet na církevním životě: 

vzdělaný křesťan se může stát katechetou nebo učitelem 

na církevní škole, zapojit se do práce různých pastorač-

ních center na biskupstvích nebo projektů charitativních 

organizací, spolupracovat s křesťanskými médii nebo 

vést některé ze společenství ve farnosti. Prostě musíme 

začít hledat své místo i jinde, než u oltáře. 

 Myslím, že důležitější, než dělat ze mše svaté show 

přitažlivou pro všechny, je zkusit hledat způsob jak ji 

opravdověji liturgii prožívat. Vždyť nejde o nic menšího, 

než setkání s opravdově přítomným Bohem v jeho Slově 

a Těle!  A také kdy jindy by k nám mohl Bůh více hovo-

řit, než v chvíli, kdy jsme mu natolik blízko? A jak se 

často říká, Bůh k člověku mluví velmi potichu a proto je potřeba umět jeho hlas slyšet. 

Slyšet s pokorným srdcem - mše svatá není oslavou člověka Bohem, ale Boha člově-

kem. Proto místo (hlučné) show bychom se měli snažit vnímat mši jako mystérium – 

Bůh nám dává jako pokrm své Tělo, otevírá cestu k věčnému životu a promlouvá 

k nám. 

 Samozřejmě nemám nic proti různým dalším aktivitám, jako mohou být (i velmi 

hlučné☺) koncerty křesťanské hudby, svědectví různých laických misionářů a osob 

pracujících v církvi, nebo spontánní modlitební setkání. I tyto aktivity se mohou stát 

krásnými a užitečnými chvílemi prožívání hlubokého společenství církve. Nemyslím si 

ale že je na místě „vměstnat“ a propojit je se slavením Eucharistie. 

 

 (Vladimír Kružík) 



Svátost křtu, svaté přijímání,  

svatby, pohřby  

(leden – červen 2006) 
 Křty:  

- dětí: 

Martin Kotulan (22.1.) 

Ondřej Šolc (6.3.) 

Nikola Witoszová (23.4.) 

Tomáš Rotter (14.5.) 

Mariána Šuláková (18.6.) 

 

- dospělých: 

Eva Haroková (úterý 30.5.) 

 

 První svaté příjímání:  

10 dětí (7 chlapců a 3 děvčata) 

zadní řada zleva: 

P.Jan Larisch a jáhen Martin Sudora 

prostřední řada zleva: 

Markéta Hruboňová, Adam Jiránek, 

Karolína Homolová, Richard Mikeska, 

Pavel Honeš, 

přední řada zleva: 

Václav Vytřas, Lukáš Troják, Jiří Ma-

lík, Jana Schmidtová, Tomáš Marel 

 

 Svátost manželství: 

Sobota 10. června  Lubomír Hoza a 

Eva Hozová, r. Mlynárová 

 

 Pohřby:  

Jaroslav Zlámal (+16.3.) 

Gabriela Baumannová (+19.5) 

1.svaté přijímání 
 

V neděli 28. května proběhlo v našem svinovském kostele 1. svaté přijímání. Děti 

se pod vedením Martina dlouze a pilně připravovaly na tento okamžik. Vše bylo perfekt-

ně připraveno - od květinové výzdoby až po malé občerstvení dětí na faře. 

Ruku k dílu přidali i rodičové. Dostali jsme smetáky, lopatky a kousek místa před 

kostelem a už se za námi prášilo. 

 V neděli v 10 hodin začala ta velká sláva. Nastrojené děti šly průvodem s panem 

farářem a Martinem. Prožili jsem krásnou mši. Děti poděkovaly za pěknou přípravu a 

nechyběla ani společná fotka. Poté se děti vrátily domů, aby mohly oslavit to, že dnes 

přijaly poprvé Pána Ježíše.          

     (p. Trojáková) 



Historický příspěvek k 77. výročí posvěcení svinovského kostela: 
 

V souvislosti s přípravou článku pro diecézní časopis Okno (č.6/2006) o poslanci 

Janu Rýpalovi se mi podařilo objevit v časopise Naše Slezsko (rok 1932/č.46) novinový 

článek svinovského prvofaráře dr. Ladislava Kubíčka pod názvem „Poslanec Rýpar svi-

novským katolíkům“. V tomto článku v rámci oslav 50. narozenin poslance P. Jana Rý-

para vzpomíná také jeho zásluh při budování svinovského kostela. Pro oživení naší pa-

měti v rámci 77. výročí oslav posvěcení našeho koste-

la, uvádím několik jeho části. (jsou citovány doslova).  

Píše se v něm toto: 

„…svinovský kostel a jeho dějiny zůstane vždy spojen 

se jmény dvou kněží, a to porubského faráře a nyní ar-

cib. konsistorního rady Aloise Gece a poslance Jana 

Rýpara. První dal myšlenku, počátky a základ, druhý 

v druhé polovici sílu a energií ku provedení myšlenky 

ve skutek….  

…hledal se nový předseda (kostelní Jednoty sv. Jana a 

Pavla. Ta byla pro postavení kostela a zřízení samostat-

né duchovní správy ve Svinově založena již v roce 

1911…pozn. redakce). A tak se jím stal obhájce české-

ho lidu opavského, poslanec Rýpar. Stalo se to na val-

né hromadě Kostelní jednoty dne 24. prosince 1925… 

…co kdysi Stojan řekl („Hanák vyhrne rukávy, plivne 

do ruk a přiloží ruku k dílu“), provedl ve Svinově poslanec Rýpar. Místo řečí a schůzí, 

radění a mluvení, vyhrnout rukávy a chutě do práce… 

…a hle, p. Rýpar má návrh: Každá rodina katol. zaváže se, že do 5 let, tj. do 

31. prosince 1932 zaplatí pro kostel 500 Kč. Tedy ročně 100 Kč. Měsíčně asi 8 Kč. Zdá-

lo se mnohému i kněžím odvážné, ale posl. Rýpar stál neustupný. A lidé – nadšeně přija-

li, že rádi pro kostel oběti přinesou. Hned natištěny upisovací listiny. Mnohým byly moc 

přísné, ale jednalo se o zabezpečení kapitálu. Tak se rozběhli někteří členové výboru po 

Svinově po našich rodinách…upsalo se celkem na 100.000Kč. Nejd. Pan arcibiskup dr. 

Prečan daroval hned 10.000Kč. I zde prosil a informoval kromě faráře porubského i pan 

posl. Rýpar. Tak jsme se dali do stavby. Kdo viděl slavnost kladení základního kamene, 

průvod z nádraží, který trval přes 20 minut, Čechy, Němce, Ostraváky a z krajů Opav-

ska, ví, jak rád mluvil potom p.poslanec.  

…dočkal se svěcení zvonů a konečně i dokončení díla. Dne 23. června 1929 při svěcení 

kostela vítá nejd. pana biskupa dra Schinzla z Olomouce a může radostně prositi 

o posvěcení domu Božího, který vlastně on svojí energií vybudoval. Při svěcení kostela 

sloužil na venku před kostelem pan poslanec mši sv., že děkoval Pánu Bohu z té duše, že 

kostel postaven, rozumí se samo sebou. Ale kostel byl prázdný. Stará se tedy dále. Vy-

mohl v Praze, že státní škola kamenická v Supíkovicích zhotovila ze slezského mramoru 

oltáře i krásnou kazatelnu a křtitelnici. Hlavní oltář zaplatily k nemalé radosti předsedy 

katolické ženy a dívky…. 



…v roce 1930 na svinovský krmáš svěceny varhany, na rok 1931 kazatelna. A konečně 

na svátek Krista Krále 1931 posvětil sám pan poslanec krásnou mramorovou sochu Kris-

ta Pána, dílo to akademického sochaře Pelikána z Olomouce. Tak kostel aspoň dokon-

čen. Kolika schůzí se zúčastnil, neví asi on sám, ani my jsme jich nepočítali. Že to vždy 

nešlo hladce, víme všichni. Jen jedno vždy hájil, že chce míti kostel důstojný pro Svi-

nov. Jednalo se o zvony. Navrhovány laciné a veliké ocelové. Byly by stály asi 6000 Kč 

všechny. První, kdo se proti tomu opřel, byl předs. posl. Rýpar. Dejte je na dráhu a ne na 

věž, by chválily Boha.  

…a předseda (p.Rýpar, když viděl obětavost lidí…pozn. redakce) říká: „A pak já nemám 

pomoci?“ Však kromě vší práce a starostí věnoval okno sv. Jana Nepomuckého. A pocti-

vě měsíčně zasílal, jak mohl, až je zaplatil… 

…a sotva dostavěl p. poslanec náš kostel, již stavěl nový ve Vřesině na Hlučínsku a nyní 

opět v Bašce u Frýdku. Kdosi mu dal jméno při schůzi „stavitel chrámů“. 

 

PS: 

Bohužel válečné události zasáhly i náš kostel ve Svinově. Nejprve v roce 1942 byly pro 

válečné účely rekvírovány původní zvony. Bezprostředně však byly nahrazeny zvony 

novými, ale jen ocelovými. Ty svému účelu slouží dodnes. Později při osvobozování Os-

travy (duben 1945) byly zničeny původní vitráže českých světců (sv. Václav, sv. Jan Ne-

pomucký,sv. Ludmila, sv. Hedvika) v oknech našeho kostela. V roce 1949 byly nahraze-

ny novými, ale tématicky jinými vitrážemi s motivy Krista Krále. Jedině socha Krista 

Krále, byť byla zasažena dělostřeleckým granátem, sražena na podlahu a poškozena 

(ulomeny ruce a hlava), byla opravena a instalována na své původní místo.  

 

(o. Jan) 

 

fotografie z roku 1943 



Hádanka 
 

V hořícím domě je skupina přátel. 

Chce se dostat za každou cenu ven, 

neboť dům za 12 minut spadne. 

Musí proběhnout chodbou která je 

celá v plamenech. Pokud skrz ní 

chce někdo projít, tak musí mít u 

sebe hasící přístroj a plameny ale-

spoň trochu krotit. Problém je, že 

přátelé mají jen jeden. 

Chodbou mohou jít zároveň maxi-

málně dva lidé. Pak se někdo musí 

vrátit s přístrojem a mohou jít další 

dva. 

Mezi přáteli je jeden hasič, který se v 

plamenech pohybuje běžně, a tak do-

káže chodbou proběhnout během mi-

nuty. Jeho nejlepší kamarád, taky docela korba, proběhne za minuty dvě. Pak je tam ješ-

tě jeden starší pán, kterému to trvá čtyři minuty, a ožrala, který se bude chodbou motat 

pět minut. Pokud jde dvojice, pohybuje se rychlostí pomalejšího. Jak budou postupovat, 

aby se dostali ven do 12 minut, než dům spadne? 

Sudoku 
 

 

Doplňte čísla od 1 do 9 do prázdných polí tak, 

aby každý řádek, každý sloupec a každý ohrani-

čený čtverec 3x3 obsahoval všechna čísla od 1 

do 9. 

 

Stránka pro rodinu 
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Pyramida 
 
předložka 
název hlásky 
zvíře 
mřížové dveře 
cigareta (lid.) 
trocha 
doména 
 

Dva turisté se ztratí, a tak se podívají do mapy, 

kde vlastně jsou. Pak ten jeden říká: „Tak 

podle této mapy jsme …..viz tajenka.“ 

Pokud půjdete nejkratší cestou zleva doprava a 

posbíráte všechna písmena, dostanete tajenku. 


