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Rozhovor  
s Petrou Nejedlou 

 
O rozhovor 
do tohoto 
čísla Svinov-
níčku jsme 
požádali Pet-
ru Nejedlou 
a položili ji 
několik otá-
zek o její 

cestě do naší farnosti a zejména 
pak o jejím současném působení, 
protože Petra se moc hezky stará 
o naše malá farničátka. 

Svinovská pou ť 
 
Konec školního roku je ve Svino-
vě spojen také s, již tradiční, svi-
novskou poutí. Informace o pro-
gramu najdete uvnitř. Všichni 
jste srdečně zváni! 

Kněžské sv ěcení  
našeho jáhna Pavla Ji říka 
 
Otec Pavel nás všechny srdečně 
zve na své kněžské  svěcení  
a  poté  také  na  primiční  mše  
svaté, které se budou konat v je-
ho rodišti v Lubině a samozřejmě 
u nás ve Svinově. 

Muzikál Josef Egyptský 
 
V minulém čísle Svinovníčku 
jsme uváděli upoutávku na připra-
vovaný muzikál Josef Egyptský. 
Nyní můžeme s radostí oznámit, 
že je před námi premiéra, která se 
uskuteční v neděli 20. května v 16 
hodin 

Farní pou ť  
na mariánské  poutní  místo 
 
Začátkem června se uskutečnila 
farní pouť na Střední Moravu. 
O zážitky se s námi podělili hned 
dva účastníci. Přečtěte si kde 
všude byli a koho navštívili. 
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Bible 
 Dokážete si představit, co by se stalo, kdybychom Bibli používali jako mobil? 
Na rozdíl od mobilu, Bible nemá omezený dosah. „Funguje“ na jakémkoli místě. Není 
třeba dělat si starosti kvůli vypotřebovanému kreditu, protože Ježíš už cenu zaplatil 
a kredit je neomezený. A nejdůležitější je, že spojení se nepřerušuje a kapacita baterky 
vydrží celý život. 
 „Dotazujte se Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko.“ 
Izajáš, 55-6 
 
V Bibli najdeme některá čísla pro případ nouze… 
Když jsi smutný, vyťukej   Jana 14 
Když o tobě někdo nehezky mluví, vyťukej  Žalm 27 
Když jsi nervózní, vyťukej Žalm 51 
Když jsi ustaraný (-á), vyťukej Matouše 6-19,34 
Když jsi v nebezpečí, vyťukej Žalm 91 
Když se ti zdá, že Bůh je daleko, vyťukej Žalm 63 
Když tvoje víra potřebuje povzbudit, vyťukej Židům 11 
Když jsi sám (sama) a máš strach, vyťukej Žalm 23 
Když jsi zatrpklý a kritizuješ, vyťukej 1. Korintským 13 
Chceš-li poznat, jaké je tajemství štěstí, vyťukej Koloským 3,12-17 
Když se cítíš skleslý a opuštěný, vyťukej Římanům 8,31-39 
Když toužíš po pokoji a odpočinku, vyťukej  Matouše 11,25-30 
Když to vypadá, že svět je větší než Bůh, vyťukej Žalm 90 
 
…a teď už jen stačí v Bibli si trochu zalistovat…  

Sudoku - lehké Sudoku - sřední 

Toto číslo sponzoruje 

Auto Ku čera - prodej ojetých a havarovaných vozidel 
Klimkovice - Václavovice 93, Klimkovice, 742 83   



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OSTRAVA!!!     OSTRAVA!!!      OSTRAVA!!!       OSTRAVA!!! 
 

Opravy našeho  farního kostela Krista Krále 
S pěkným počasím se znovu rozběhly práce na opravách našeho kostela. Celkově plánu-

jeme v této etapě proinvestovat dle smlouvy o díle s firmou Společnost J+P s.r.o. 
741 714 Kč. Za vydatné odborné pomoci pracovníků Ostravsko-opavského bis-

kupství se nám podařilo získat na tuto opravu grant statutárního města Ostravy 
ve výši 630 000 Kč. Chceme tímto vyjádřit vedení města Ostravy své poděkování.  

Podrobnější zprávu o průběhu oprav přinese příští Svinovníček. 
 

OSTRAVA!!!     OSTRAVA!!!      OSTRAVA!!!       OSTRAVA!!! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
NABÍDKA OSTRAVSKO-OPAVSKÉHO BISKUPSTVÍ PRO LEKTORY 
 
V sobotu 9. října 2010 bude v sále Biskupství ostravsko-opavského zahájen druhý Kurz 
pro lektory Božího slova. Celý kurz je rozložen do čtyř sobotních setkání v termínech 
9. října; 23. října; 6. listopadu a 20. listopadu a je určen pro lektory a lektorky nejen 
z řad ministrantů, ale i laiků od 16 let věku, kteří čtou při bohoslužbách a kteří dosud 
tento kurz neabsolvovali. Kurz je výbornou šancí k prohloubení lektorské služby a k dal-
ší formaci lektorů. 
 
Přihlášku je možné získat na faře nebo na stránkách ostravsko-opavského biskupství. 
 
Všem farníkům VŘELE DOPORUČUJEME!!!       

(o. Jan) 
 

Pyramida 
 
předložka  
předložka  
předložka  
surovina  
kostní výrůstek na hlavě některých zvířat 
nezdar  
geologická éra   

Lehké Střední Pyramida: 
O, PO, PRO, ROPA, PAROH, PROHRA, PRAHORY 



Čím se odplatím Hospodinu za všechno,  
co mi prokázal?  

Vezmu kalich spásy a budu vzývat  
jméno Hospodinovo. 

Žalm 116  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S radostí a bázní oznamuji, 

že přijmu skrze vkládání rukou 

 a modlitbu otce biskupa Františka Václava 

 

SVÁTOST KRISTOVA KNĚŽSTVÍ 
v sobotu 26. června 2010 v 9:30 hodin 

v katedrále Božs  kého Spasitele v Ostravě. 

 

Za dar povolání chci poděkovat  

společně s Vámi slavením 

PRIMIČNÍ MŠE SVATÉ 
v úterý 29. června 2010 v 15:30 hodin 

v kostele sv. Václava v Lubině  

a 

 v pátek 2. července 2010 v 17:30 hodin 
v kostele Krista Krále v Ostravě - Svinově. 

 

Pavel Jiřík 
 



Rozhovor s Petrou Nejedlou  
 
Petro, jak a kdy ses vlastně do naší far-
nosti dostala? Nikdo si Tě nepamatuje 
jako dítě… 
 To je pravda. Jako dítě jsem nikdy 
v kostele nebyla. Pocházím z nevěřící rodi-
ny, o Bohu mi nikdy nikdo nic neřekl. Ob-
rátila jsem se sama ve 12 letech a ve stejné 
době moje sestra. To byl takový dvojitý 
zázrak- začaly jsme se nezávisle na sobě 
modlit, nelze vysvětlit proč. Byla to Boží 
milost. Asi po měsíci jsme si to navzájem 
řekly a rozhodly se, že budeme chodit do 
kostela. Bylo mi 13, když jsme samy požá-
daly otce Slávka o 
křest. Pokřtil nás po tří-
měsíční přípravě a bez 
souhlasu rodičů. Ten-
krát bylo všechno nějak 
jednodušší než dnes…   
 
Kdy jsi ve farnosti za-
čala být aktivní? 
 V podstatě už bě-
hem přípravy na křest. 
Četly jsme se sestrou 
křížové cesty, paní Chamrádová nás po-
zvala do kostelního sboru. Otec Slávek nás 
představil mládeži, a ti nás pozvali do 
scholy, kterou vedla Jitka Hrazděrová. 
Dodnes na tu první scholu moc ráda vzpo-
mínám. Bylo nás tenkrát hodně a panovala 
tam taková atmosféra lásky a zbožnosti. 
Scházeli jsme se na scholu třikrát týdně – 
ve středu byla biblická hodina, v pátek 
jsme nacvičovali zpěv a v neděli jsme zpívali. 
Ve 14 letech jsem byla biřmovaná, v 15 
jsme začaly ministrovat. Bylo nás tenkrát 5 
holek, když jsme začínaly. Ministrovala 
jsem 8 let, během té doby jsem byla na mši 
téměř denně. Hodně jsem se tenkrát naučila 
z liturgie i z Písma.  A hlavně člověk vnímal 
mši svatou úplně jinak – soustředěněji a ví-
ce ji prožíval. V 17 letech jsem začala vést 
ministrantské schůzky malých ministrantek, 
to byly mé první děti, které jsem v životě 
učila. Dodnes se s nimi scházím a píšeme si. 

Kdy jsi začala učit náboženství a co je 
k tomu potřeba? 
 Během mého studia na vysoké škole 
se na biskupství otevřel katechetický kurz 
– bylo to tenkrát dvouleté studium, po je-
hož ukončení jsme dostali certifikát. Kurz 
probíhal každou druhou sobotu skoro celý 
den. Bylo to dost náročné období- skloubit 
toto studium se studiem na vysoké škole, 
občas jsem mívala dohromady z obou stu-
dií i 11 zkoušek za semestr. Ale jsem ráda, 
že jsem to vystudovala, katechetika mě 
moc baví. Dnes už to mají budoucí kate-
cheté náročnější. Katechetický kurz 
v Ostravě probíhá stále na biskupství, ale 

funguje pod Českobudě-
jovickou univerzitou ja-
ko tříleté bakalářské stu-
dium. Všichni zájemci 
musí tedy mít maturitu. 
Kurz jsem dělala mezi 
roky 1999 a 2001, v té 
době už jsem nábožen-
ství učila. Téměř vždy 
jsem učila  první stupeň, 
ale jedna skupina pokra-
čovala dokonce až do 8. 
třídy. Dnes se to bohužel 

většinou nepovede. Po 5. třídě odejde pár 
dětí ze skupiny na Biskupské gymnázium, 
přestanou chodit do náboženství ve farnos-
ti a skupinka se rozpadne. Je to škoda, pro-
tože na druhém stupni se v náboženství 
probírají především postoje k životu a 
vztahy. Mluví se o tématech jako sebevě-
domí, svědomí, kdo jsem… a to pak hodně 
mladým lidem chybí, protože ve škole se o 
tom nemluví z křesťanského pohledu. 
 
Kdy přišla myšlenka založit scholičku?  
 Bylo to v době, kdy tady byl na civil-
ce Lukáš Klezla, tedy přesně před 10 lety. 
Přišel s tím vlastně on – rozdělili jsme si 
úkoly. Já seženu děti a budu si s nimi hrát, 
aby je to bavilo, on se o scholičku postará 
hudebně. Měli jsme skvělé děti, už jsou 
velké, ale některé zpívají dodnes. Opravdu 
rádi jsme s nimi trávili svůj volný čas,  



Brou čci (10) 
 
 Milé děti, 
 poslední vyprávění  o svatojánských broučcích končilo svatbou Berušky a Broučka, 
a také tím, že z našich známých broučků zůstali na živu jen kmotřička a Janinka… 
 
 … po zimě přišlo jaro, všecko kvetlo, jen kmotřička o tom nevěděla –když ji přišli 
navštívit  
 Beruška s Broučkem, byla již bez sebe. A jak si kmotřička přála, vykopali jí hrobe-
ček v lese pod dubem, a i na něm vyrostla bělounká kytička. 
 Beruška naříkala, že už zůstali sami, ale Janinka ji utěšovala, ať se hlavně poslou-
chají a že bude zase dobře. 
 A tak Brouček svítil a svítil a s Beruškou se měli rádi. Ale přece jen – někdy býval 
mrzutý, občas broukl na Berušku. Když tak jednou přiletěl zase tak zamračený a nepro-
mluvil, zeptala se ho Beruška při večeři: „ Broučku, copak ti je? Tak se mračíš a ani nic 
nemluvíš.“  Brouček odpověděl: „Jiní broučci už mají malé broučky a my jsme pořád 
sami.“ Berušce to přišlo líto, a když Brouček viděl, jak se jí po tváři sypou slzy jako hra-
chy, tak ho to nakonec taky zabolelo. 
 Druhý den se stavil u Janinky a ta hned začala sama, že by-
la navštívit Berušku, která byla celá uplakaná, a že se Janinka 
bojí, aby byl Brouček na Berušku hodný, poslušný. Brouček na 
to povídá: „Když nás je teď tak málo! Jindy se mnou svítíval 
kmotříček a tatínek, ale teď jsem jen já! To nebudou lidé vidět.“  
„Ale Broučku“, povídá Janinka, „jaké ty si děláš starosti! Jen 
pěkně sviť, o lidi se nestarej. Ne lidi, ale Pán Bůh si tě objednal, 
a kdyby chtěl, dovedl by si vás rozmnožit v tisíce!“ Tak Brouček letěl a svítil celou noc. 
 Když letěl Brouček ráno domů, a byl už ve stráni u samého jalovce, slyší: „Tatínku, 
tatínku!“, takový roztomilý malounký brouček se mu batolí naproti. „Tatínku, copak 
mne neznáte? Já jsem váš Broučínek a už na vás čekám. I Janinka čekala, ale šla domů, 
když jste dlouho nešel.“ Brouček-tatínek byl celý vyjevený, ale Beruška-maminka stála 
u dveří chaloupky a tolik se smála. Tatínek vzal Broučínka na kolena, viděl, že má očka 
a nosánek jako on a že je celý jako on. 
 Netrvalo dlouho a jednou, jak zase letěl tatínek domů, utíká mu naproti Broučínek 
a oznamuje, že mají dalšího malinkého Broučíninka. Ten mu šel naproti, tatínek ho na 
rukou pochoval a Beruška, celá radostná, stála ve dveřích. Všichni byli šťastni – tatínek 
svítil, maminka hospodařila a malí broučci si hráli před chaloupkou. 
 Za nějakou dobu – Broučínek s Broučíninkem běželi tatínkovi naproti, říkali, 
že mají malou hezounkou berušku, a že se bude jmenovat po Janince. Po čase měli zase 
maloučkého broučka, na to malounkou berušku. To už tatínek začínal mít starosti, 
jak jim všem budou říkat a kam je dají. Maminka tatínka utěšovala, že si na nějaká jmé-
na vždycky vzpomenou a že mají přece pokojíček po tatínkovi a mamince od Broučka. 
Nakonec měli sedm broučků a tři berušky. Jedna beruška  měla nožičku nemocnou 
a když už nemohla běhat, vzali ji broučci na ramena a pěkně ji nosili. 
 Všichni se měli rádi. Tatínek svítil, maminka se o všechny starala a všech deset 
broučků si spolu pěkně hrálo. 
 A jak to bylo dál, to si povíme příště… 
              teta Aťka  

(upraveno podle stejnojmenné knížky od Jana Karafiáta)       



Informace k táboru v Životicích 
 
 Milí táborníci, 
 posíláme informace pro přihlášené děti a mládež. Tentokrát jsme byli nuceni 
z organizačních důvodů (je nás moc, nikam se už nevejdeme) náš tábor rozdělit na dva 
turnusy – děti od 31. 7. do 7. 8., mládež se dopraví sama 6. 8. ráno, společně prožijeme 
poslední den a noc. Děti odjedou 7. 8. ráno – prosíme rodiče, aby si je vyzvedli mezi 10. 
a 10.30 na faře v Životicích, abychom se pak už mohli věnovat mládeži. Mládež pak zů-
stane do pondělního večera, pak se všichni společně vrátíme do Svinova na nádraží v 19. 
15. 
 Informace pro všechny: zavazadla přineste na faru v pátek 30. 7. od 18.00 do 18.30. 
S sebou do vlaku si vezměte jen baťůžek, ve kterém budete mít láhev s pitím, kartičku 
zdravotní pojišťovny a potvrzení o bezinfekčnosti. Nevozte, prosíme, žádné jídlo (např. 
řízky na cestu). Do krosny nebo kufru si sbalte: dvoje botičky (do sucha i do vodičky), 
oblečení, pláštěnku, papuče, pokrývku hlavy, opalovací krém, plavky, ručník, hygienické 
potřeby, pouzdro (nůžky, pastelky, tužka, pero, guma), šátek, děti masku. 
 Maminky vnucující nám na faře 30. 7. večer vlastnoručně vyrobené buchtičky jsou 
srdečně vítány. Pokud vám na zahradě uzrává ovoce a zelenina ve velkém a nestíháte je 
jíst, přineste taktéž s sebou na faru. 
 V týdnu od 31. 7. do 7. 8. platí přísný zákaz používání mobilních telefonů!!!! Je to 
součást táborové hry, proto moc prosíme všechny rodiče, aby dětem mobilní telefony ne-
dávali. Pokud by nastal jakýkoliv problém, budeme volat my. Taktéž pokud byste vy co-
koliv potřebovali, můžete kdykoliv volat nám. 
 Letos budeme všichni potřebovat karimatku a spací pytel, přineste jej na faru, 
odvezeme je společně se zavazadly. Hlavně si všichni dovezte dobrou náladu, srdce ote-
vřená novým přátelstvím a pěkný úsměv. Doma nechejte kromě mobilních telefonů taky 
domácí zvířata, pubertu, rodiče a starosti. 

Těší se na vás tradiční táborový tým. 
 
Následující část odevzdají děti na nádraží 31. 7. a mládež po příjezdu do Životic 6. 8.: 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Potvrzení o bezinfekčnosti: 

 
Prohlašuji,že mé dítě………………………………………………………… nepřišlo za 
poslední týden (tj. od 24. 7. pro děti, od 30. 7. pro mládež) do styku s žádnou nakažlivou 
chorobou. Pokud by mé dítě během pobytu onemocnělo nebo porušilo vážným způso-
bem táborová pravidla, přijedu si pro něj. 
 
Zdravotní pojišťovna: ________________ alergie a nemoci: _____________________ 
Kontakt na prarodiče či jiné pověřené osoby, pokud bychom se vám nemohli dovolat: 
_______________________________________________________________________ 
 
Datum:_________   Podpis rodičů: __________________________________________ 



 scházeli jsme se dvakrát týdně a před 
prázdninami nás napadlo vzít si ty cizí děti 
i na dovolenou, protože by nám o prázdni-
nách chyběly. Spolu s Pavlou a Honzou 
Blažkovými jsme vzali 11 dětí, byla to spí-
še taková rodinná dovolená, ale v podstatě 
se z toho stala nová tradice – farní tábory. 
Hned druhý rok jsme už měli 22 dětí. Počet 
nikdy neklesl, loni jsme jich měli 34 a po-
prvé jsme byli ubytováni v DDM, protože 
už jsme se na žádnou faru nevešli.  
 
Jak probíhají takové farní tábory? 
 Snažíme se udržovat rodinnou atmo-
sféru z 1. tábora, proto musíme bohužel 
omezovat počet dětí, které s námi jedou. 
Většina dětí je z farnosti, pár dětí jsou ne-
věřící spolužáci našich farních dětí. Je to 
svým způsobem evangelizace, protože i ty 
nevěřící děti se tam cítí dobře a jezdí 
s námi už spoustu let. Tábor probíhá týden, 
vždy jedeme někam na faru. Celý tábor se 
vždy nese v nějakém duchu, který určuje 
celotáborová hra – např. putování kolem 
světa, let do vesmíru, cestování časem… 
Děti jsou rozděleny do družstev. Soutěží, 
hrají si, vyrábějí něco nebo se učí novým 
znalostem a dovednostem. Máme celých 
těch 10 let v podstatě stejné děti, s tím, že 
časem začali jezdit i jejich mladší souro-
zenci, takže dětí neubývá, nýbrž počet ros-
te. Letos poprvé musíme tábor rozdělit na 
dva – na mladší a starší skupinu, protože už 
bychom se nikam nevešli. 
 
Loni prob ěhla premiéra muzikálu Moj-
žíš, letos se chystá premiéra Josefa 
Egyptského. Jak vznikla myšlenka muzi-
kálu a kde na to vlastně bereš tolik času? 
 Jak říká otec Jan: „Čas máme na to, na 
co si ho uděláme. Každý má stejných 24 
hodin.“ Záleží na tom, čemu svůj čas chce-
me věnovat. Je pravda, že obě divadla za-
brala mnohem více času, než jsem původně 
plánovala. Mojžíš stejně jako Josef je mezi-
generační projekt – účastní se ho děti, mlá-
dež i dospělí. Spojila jsem v něm dohroma-
dy volný čas asi 40 lidí z naší farnosti, není 

lehké to zorganizovat. Nikdy se neshodne-
me všichni na zkoušce. Před každou zkouš-
kou posílám všem maily nebo sms – větši-
nou dvakrát: jednou píšu a podruhé připo-
mínám. K oběma hrám jsem napsala scé-
nář, režíruji to. Písničky máme od křesťan-
ské hudební skupiny Učedníci, je to rytmic-
ky i melodicky náročná hudba, naštěstí má-
me ve farnosti spoustu pěveckých i herec-
kých talentů. Obě divadla se zkoušela zpo-
čátku na 3 skupiny – děti, mládež, dospělí. 
To pro mě znamenalo být na zkoušce občas 
i několikrát týdně. Za Mojžíšem a Josefem 
už nejsou hodiny práce, ale měsíce. Mojží-
še jsme cvičili půl roku a odehráli jsme 4 
představení – ve Svinově, v Kr. Poli, 
v Porubě a v Zábřehu. Josef je hudebně i 
herecky ještě náročnější a hrají v něm pře-
devším muži a mládež, ale taky děti, zpívá 
kapela jako v Mojžíšovi. Zkoušíme už od 
listopadu, premiéra proběhne dnes. Mohlo 
by se zdát, že ta námaha nestojí za to, aby-
chom odehráli pár představení. Ale jak říká 
jeden člověk, kterého si velmi vážím-někdy 
i cesta může být cíl. A Malý princ dodává: 
„Pro ten čas, který jsi své růži věnoval, je ta 
Tvá růže tak vzácná.“ A právě pro ten čas, 
který jsme hře a sobě navzájem tím nácvi-
kem věnovali, je ta hra tak vzácná. Lidé, 
kteří se léta znali od vidění, najednou popr-
vé začali spolupracovat a lépe se poznali. 
To je moc dobře. 
 
A poslední otázka, kterou si možná ně-
kteří farníci kladou: scholička, nábožen-
ství, muzikály, tábory…proč to vlastně 
všechno děláš? 
 Z lásky a vděčnosti. Bůh mě zavolal 
jménem, když jsem byla ještě příliš malá na 
to, abych ho mohla sama hledat. Mnoho-
krát jsem ve svém životě zakusila Boží lás-
ku, splácím Mu tím aspoň trochu svůj dluh. 
A taky to dělám kvůli těm dětem a ostatním 
lidem – aby mohli zakusit, jak moc má Bůh 
rád a jak je blízko všem, kdo ho hledají 
upřímným srdcem. 
 

(Petra, Vendy, Honza) 
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Srdečně vás zveme na představení 

muzikálu 

Josef EgyptskýJosef EgyptskýJosef Egyptský   
 

 
Kdy: 20. 6. v 16.00 hod. 

Kde: kostel Krista Krále v Ostravě-Svinově 
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obětovanou za nás a naše blízké. Na více než stoleté varhany nás doprovázel náš pan 
varhaník. Čas neúprosně běžel, po mši sv. jsme se rozloučili s otcem Františkem, na kte-
rého před kostelem čekala svatba. 
 Posilněni  dobrým  obědem v nedaleké restauraci jsme se vydali na další pouť, a to 
do Zlína. Tady jsme na rozdíl od Štípy stáli před naprosto novým moderním kostelem, 
u kterého nás čekal neméně usměvavý otec Ladislav Kozubík. Mnozí jej zřejmě znají 
z Třebovic, kde několik let působil. Po vstupu do kostela nás uvítala svým překrásným 
zpěvem zlínská schola..Poté nás otec Ladislav obeznámil se vším, co souviselo se stav-
bou kostela, jenž je zasvěcen Panně Marii Pomocnici, provedl nás celým střediskem, 
které je ve správě  salesiánů a slouží především mládeži, ale ne jenom jí. Scházejí se tu 
rovněž  maminky s dětmi, cvičí scholy a kostelní sbor. Další překvapení na nás čekalo 
v podobě občerstvení u dobré kávy, ale čas při povídání s otcem Ladislavem rychle ubě-
hl a my pospíchali k naší poslední poutní zastávce. 
 V pozdním odpoledni jsme dorazili do Fryštáku. Fryšták je první salesiánské dílo 
zbudované P. Ignácem Stuchlým  nar. 14. 12. 1869, zemřel 17. 1. 1953 a je pochován na 
blízkém hřbitově tamtéž. Také zde nás očekával kněz – tentokrát otec Miroslav Dibelka. 
Obeznámil nás s chrámem, který je zasvěcen sv. Mikuláši. Pak jsme se vydali na blízký 
hřbitov, kde odpočívá již zmíněný P. I. Stuchlý a také svinovský rodák P. František Hrn-
číř. Fryšták byl naším posledním poutním místem. Po krátké modlitbě jsme se rozloučili 
a vydali se na cestu k domovu. 
 Co říci na závěr, snad jen to, že pouť se nám  vydařila a všichni jsme byli plni krás-
ných dojmů. Ti, co váhali a nejeli s námi, přišli o pěkné chvíle strávené v dobré společ-
nosti poutníků. Velké poděkování patří především našemu  otci Janovi, který vše 
s velkou pečlivostí připravil a také manželům Dluhošovým za dobrou organizaci. 

(MM) 

Svatý rok  2000 
 
 Letos již uplynulo deset let od doby, kdy se konala národní pouť diecézí České re-
publiky v Římě ve dnech 31. 3. až 2. 4. 2000. 
 Byly to nezapomenutelné tři dny, které jsme jako poutníci v Římě prožili. Postupo-
vali jsme dle předem připraveného programu. Každý mimo jiné obdržel průkaz poutníka 
s národním označením, na které jsme byli patřičně hrdi. Denně jsme se zúčastňovali 
slavnostních mších svatých, které celebrovali naši biskupové. 
 Navštívili jsme hlavní římské baziliky, a  to baziliku sv. Petra ve Vatikánu, sv. Pavla 
za hradbami, baziliku Nejsvětějšího Spasitele v Lateránu a baziliku Santa Maria Maggi-
ore. Ve velké aule papeže Pavla VI.  proběhlo srdečné setkání se sv. otcem Janem 
Pavlem II. Při nedělním Anděl Páně na vatikánském náměstí docházelo k přátelskému 
setkání s našimi krajany, kteří do Říma přiletěli snad z celého světa. 
 Zážitky a vzpomínky na celonárodní pouť v Římě nás provází po celý život. 
V té době jsme měli dojem, že Řím patří poutníkům z Česka. Jako refrén nás po celou 
dobu provázela píseň: 
                                                „Kriste náš, včera i dnes 
                                                 a na věky věků všech, 
                                                 ty jsi Bůh Spasitel sám, 
                                                 vládneš světu i dějinám.“ 

(S. M.) 



3. ročník cyklu koncert ů Čtvero ro čních období – Jaro 2010 
 

 Stalo se již tradicí, že v rámci koncertního cyklu Čtvero roč-
ních období, se v našem kostele konají koncerty, jejichž organizáto-
rem je Svatováclavský hudební festival, o. s. 
 Tak tomu bylo i letos, v sobotu 10. dubna, kdy u nás vystoupilo 
hudební těleso VENTI DIVERSI ensemble. Pod vedením umělecké-
ho vedoucího Martina Petráka, který bravurně ovládal hru na fagot, 
se nám, ve stejné hudební kvalitě, představili svou hrou na hudební 

nástroje tito umělci: p. D. Součková – housle, p. O. Michal – violoncello, p. P. Ries – 
kontrabas a p. Filip Dvořák – cembalo. Společným jmenovatelem všech účinkujících by-
ly v jejich provedení italské barokní sonáty, které vznikly v 17. a 18. století. Sonáta – 
přeloženo z latiny a z italského „sonare“, znamená „aby to znělo“, tak opravdu, v podání 
VENTI DIVERSI sonáty zněly celým kostelem a jejich krásné tóny jsme si odnášeli do 
svých domovů. Jediným stínem onoho podvečera bylo letecké neštěstí našich polských 
sousedů, na které jsme mohli vzpomínat ve svých modlitbách i následující dny. 
 

(S. P.) 
 
Z letáčku programu o VENTI DIVERSI ensemble: je komorní ansámbl, který se speciali-
zuje na interpretaci hudby 17. a 18. století hranou na moderní nástroje. Zatímco tzv. sta-
rá hudba hraná na originální dobové nástroje není v celé Evropě nic neobyčejného, ten-
to soubor představuje současný moderní zvuk dnešních nástrojů ve spojení 
s interpretační tradicí hudby 17. a 18. století. Soubor je tvořen předními mladými inter-
prety, členy významných českých orchestrů a komorních těles, např. České filharmonie, 
SOČR, FOK, Škampa Quartetu…Soubor vznikl v roce 2006, skládá se z variabilního po-
čtu hudebníků dle náročnosti programu. VENTI DIVERSI může současně prezentovat 
skladby pro tři hráče sonáty, kvartety až po orchestrální skladby jako jsou např. serená-
dy, sinfonie. Jádro souboru tvoří smyčce, doplněné klávesovými (cembalo, varhanní po-
sitiv) a dechovými (flétna, hoboj, fagot) nástroji. 

Poutní zájezd naší farnosti 
 
 V sobotu 5. 6. 2010 se uskutečnil farní zájezd do Štípy, Zlína a Fryštáku. Chtěla 
bych se podělit o své zážitky z tohoto, myslím, zdařilého zájezdu. 
 V týdnu před zájezdem jsme s obavami sledovali předpovědi počasí - jak máme 
všichni jistě v živé paměti, po celý květen nás provázel velmi vytrvalý déšť, který roz-
vodnil na mnoha místech potoky i řeky. Není proto divu, že jsme měli obavu o zdar naší 
pouti. Sobota nás však k naší veliké radosti přivítala modrou oblohou bez mráčků a po 
dlouhé době se na nás smálo i sluníčko. Jako by sama Maria nás tímto krásným ránem 
zvala na pouť po „mariánských kostelích“. 
 Po společné modlitbě jsme vyrazili do Štípy, kde byla naše první zastávka. Před 
kostelem Narození Panny Marie nás očekával usměvavý otec František Sedláček. Prove-
dl nás celým barokním chrámem a poutavě nám vyprávěl o jeho historii. Také pro naše 
ministranty, které historie moc nezajímala, měl v zásobě několik úsměvných příběhů. 
Na tomto překrásném poutním místě jsme slavili s naším otcem Janem mši svatou  



Dobře střežený pr ůvod 
 
Tento článek měl vyjít ve speciálním čísle Svinovníčku před volbami, což se nezdařilo. 
 
 Několik posledních let se pořádají o význačných církevních svátcích před svinov-
ským kostelem průvody s Nejsvětější svátostí. Obnovuje se tak starší tradice nábožen-
ských průvodů s baldachýnem, který vždy nosívali přední mužové obce, jako pan staros-
ta, pan řídící apod. 
 Letos tímto způsobem oslavila svinovská farnost na Boží hod velikonoční nejdůle-
žitější událost dějin spásy – vzkříšení Ježíše Krista po jeho ukřižování před dvěma tisíci-
letími. A ten letošní průvod ve Svinově se konal dokonce za asistence policie! Ale nešlo 
zde o státní dozor nad církví jako kdysi za totality. Naopak: mladá a mile se tvářící a 
usměvavá příslušnice Městské policie, která stála poblíž fary před kostelem, pozorovala 
se zájmem muže, kteří připevňovali tyče k baldachýnu, a pak sledovala s upřímným zau-
jetím i průběh průvodu. 
 Atmosféra svátečního rána byla uvolněná a radostná. Přítomnost zástupkyně veřej-
né moci jen nenásilně podtrhovala jistotu naší bezpečnosti a nijak nenarušovala pocit na-
prosté svobody. 
 Zaplať Pán Bůh za to, že již dvacet let dýcháme volně a svobodně. Že máme demo-
kracii a můžeme rozhodovat i o své budoucnosti. Zvláště při volbách. Vždyť Boží krá-
lovství se buduje i u volebních uren. Nepromarníme tuto šanci a nenaletíme na nesplni-
telné a populistické sliby některých navrhovaných kandidátů a politiků? Víme opravdu 
všichni, že je i naší křesťanskou povinností občansky se angažovat a jít i k volbám? Je 
na nás obyčejných voličích, abychom se kvůli nutným reformám a zajištění lepší bu-
doucnosti dokázali na čas i uskrovnit. A na těch „nahoře“ abychom vyžadovali odpověd-
nost a poctivou politiku! 
 Vraťme se však k naší hezké policistce. Možná, že je věřící nebo aspoň pokřtěná a 
že ví, proč se za nás Kristus obětoval. Také je možné, že vůbec nezná křesťanské učení o 
lásce, nebo má o křesťanství jen povrchní či zkreslené názory. Svou přítomností a svým 
zájmem však dala najevo svou dobrou vůli. Pokud to dokážou i nově zvolení členové zá-
konodárných sborů, bude jim patřit naše uznání i další podpora. 
 A Vám, milá ženo zákona, dík za Vaši práci! 

(N. P.)  

Pouť naší farnosti                                                                                                           
 

 V sobotu 5. června pořádala naše farnost pouť na Střední Mora-
vu, na kterou jsme vyjeli autobusem těsně po osmé hodině od našeho 
svinovského kostela. 
 Naší první zastávkou bylo mariánské poutní místo - chrám Na-
rození Panny Marie ve Štípě. 

 Zde nás přivítal vtipný a laskavý o. Sedláček, který nám chrám představil. Poté 
jsme společně prožili mši svatou, slouženou naším o. Janem se současným jáhnem 
o. Pavlem a s ministranty naší farnosti. Na varhany nás doprovázel náš pan varhaník. 
Po  ukončení mše svaté jsme si prohlédli kostelní kapli. Kdo chtěl, mohl v prohlídce po-
kračovat - k nedaleko vzdálené, ale od roku 1764 zakonzervované kapli. První zastávku 
naší poutě jsme ukončili v restauraci chutným obědem. 
 Ze Štípy jsme odjížděli hodinu po poledni do Zlína, Jižních Svahů, do kostela  



Panny Marie Pomocnice křesťanů. Zde již čekal o. Kozubík, který nás uvedl do nově po-
staveného kostela (r. 2003). Po dvou písničkách v podání skupiny TIBI se ujal slova 
a s velkou ochotou k nám o kostele promluvil. Po modlitbě a mariánské písni jsme si 
kostel prohlédli a byli jsme pozváni do jedné z místností salesiánského klubu mládeže 
střediska Dona Bosca,  které se nacházejí v těsné blízkosti kostela. Přichystané pohoště-
ní o.  Kozubíkem a tamními farníky bylo milým překvapením. I zde jsme se setkali 
s laskavostí a vstřícným přijetím. 
 Naší poslední zastávkou byl kostel Sv. Mikuláše ve Fryštáku. Administrátor farnos-
ti o. Dibelka vzpomenul význam P. Ignáce Stuchlého, pod jehož vedením přišli 
do Fryštáku z Itálie salesiáni (1927).  Ze zakoupeného kláštera zde zřídili Ústav Dona 
Bosca, který v 50. letech násilně zabrali komunisté. Od roku 1994 tato budova nese ná-
zev Dům Ignáce Stuchlého. 
 Po modlitbě a písni jsme poděkovali za sympatické přijetí a poskytnuté informace. 
Někteří z nás navštívili hřbitov, hrob P. Stuchlého a hrob svinovského faráře P. Hrnčíře, 
u kterého jsme se  pomodlili. 
 Před pátou hodinou jsme odjížděli směr Svinov. K našemu kostelu Krista Krále 
jsme dojeli v šest hodin. 
 Za nás poutníky vyslovujeme velké poděkování:  manželům Dluhošovým, kteří se 
postarali o vše potřebné k uskutečnění poutě, otci Janovi, který nás vedl duchovně celým 
dnem, dále pak otci Pavlovi, panu varhaníkovi a ministrantům. 
Díky patří i panu řidiči za pohodovou jízdu v obou směrech. 
 

(vděční svinovští účastníci poutě) 

Pozdrav od o. Kamila 
 

V Logaru 28. 5. 2010 
 
 Zdravím vás přátelé,  
 a ještě před prázdninami vám chceme poděkovat za vaše dary a předat poděkování 
místních obyvatel, vojáků a také náčelníka generálního štábu, který nás navštívil 
a na vlastní oči se přesvědčil o vaší štědrosti a velkorysosti. Díky vašemu obdarování 
můžeme pomáhat a dělat radost mnoha místním dětem i dospělým. Ještě jednou vám dě-
kujeme a posíláme poděkování Náčelníka Generálního Štábu a několik fotek z okamžiků 
předávání vašich darů a darů nakoupených za vaše peníze.  
 Pokud by vás zajímaly další informace a fotky, tak je můžete nalézt na webových 
stránkách:  
http://www.mise.army.cz/scripts/detail.pho?pgid=28 
http://www.72mpr.army.cz/isaf/index1.html 
 
 Přejeme vám pěkné a klidné dny,  
       vojáci a vojákyně 5. kontingentu PRT AČR v Logaru. 
 
 
PRO PŘIPOMENUTÍ:  
Sbírka, která se za tímto účelem konala při návštěvě vojenského kaplana P. Kamila Ví-
chy v naší farnosti v neděli 7. února, vynesla 12000 Kč. 



Stanovisko biskup ů 
 
Pro důslednější a objektivnější informovanost (nejen) katolické veřejnosti uvádíme        
ve Svinovníčku následující stanovisko českých a moravských biskupů ze dne 
21. 4. 2010 k mediální kritice papeže: 
 V poslední době se množí útoky na Svatého otce v souvislosti s případy některých 
kněží, kteří se dopustili odporného hříchu zneužívání dětí a dospívajících. Stejně jako 
papež tyto hříchy kategoricky odsuzujeme v duchu slov samotného Krista, který řekl: 
Kdo by svedl ke hříchu jednoho z těchto nepatrných, kdo ve mne věří, pro toho by bylo 
lépe, aby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře (Mk 9,42). Přidáváme se 
k omluvě Svatého otce všem postiženým a spolu s ním vyjadřujeme hlubokou lítost nad 
spáchanými hříchy i zraňováním nevinných. 
 Zároveň se musíme ohradit proti těm, kteří zneužívají tyto bolestné případy k vlast-
nímu obohacení a útokům na církev a jejího představitele. Žádná instituce na světě nedě-
lá v boji proti hříchu a pro ochranu nevinných – včetně pozornosti k preventivním opat-
řením a řešení tohoto konkrétního problému – tolik jako katolická církev. Odmítáme za-
měňování individuální viny a zodpovědnosti za vinu kolektivní. Obviňování papeže či 
biskupa za hřích některého kněze je podobně jako obviňování Krista za Jidášovu zradu 
nespravedlivé. Stálé mediální opakování starých případů se snaží vytvářet atmosféru 
hněvu a odsuzování celého stavu kněží či věřících katolíků, kteří se stávají nevinnými 
oběťmi bezohledného boje vytvářejícího protikatolickou fobii. 
 Informace vytržené ze souvislosti vytvářejí nepravdivý obraz. Například statistika 
státního departmentu USA za rok 2008 uvádí, že 64 % těchto zločinů bylo spácháno 
v rodinách, 10% ve školách a kněžími 0,03%, to jsou 3 kněží z 10 000 případů. Američtí 
advokáti získávají pro sebe polovinu odškodného. Chlubí se rychlým zbohatnutím. Te-
prve souvislost nám odhaluje pravdu. Znovu však opakujeme, že byť by šlo o jediný pří-
pad, je nutné odsouzení každého zločinu, proto se praktikuje nulová tolerance. Ani při 
ostrém soudu nezapomínáme, že Kristus nepřišel zachránit spravedlivé, ale hříšníky, 
když se dají na pokání. Každý může mít naději. 
 Všechny, kterým opravdu záleží na dobru dětí, vyzýváme ke spojení sil a připojení 
se k úsilí papeže za ochranu práv dětí na život v harmonické a stabilní rodině, za právo 
na zdravou výchovu v rodině i ve škole, za zdravé morální prostředí vytvářené sdělova-
cími prostředky, za právo nenarozených dětí na existenci a respektování života každého 
člověka až do přirozené smrti. Děkujeme všem, kteří naši výzvu aktivně přijmou. 
 

Čeští a moravští biskupové  

Hudební návšt ěva 
 
 V neděli, 7. března, navštívili naši farnost mladí přátelé našeho jáhna, otce Pavla, 
kteří ranní i desátou mši svatou doprovázeli svým zpěvem a hrou na kytaru. Přestože by-
li v nevelkém počtu, (i když mít v životě devět opravdových kamarádů není málo), 
o  to více vynikla jejich připravenost pro nás. Svým velmi pěkným vystoupením přispěli 
ke svátečnímu prožití této třetí postní neděle. 
 
Děkujeme! 

(S. P.) 



Svátost k řtu – svátost manželství – poh řby  
(2. polovina  února – 1. polovina června 2010) 
 
Křty: 
4. 4.  Linda Šedivá    
4. 4.  Amálie Krajzlová   
18. 4. Eliška Veronika Malčíková   
18. 4. Lucie Adéla Bódiová    
25. 4. Marek Výtisk    
25. 4. Klára Ďurišová   
16. 5. Jakub Randa    
 
Plán finančních sbírek: 
V měsících červenec – srpen – záři se nebude konat žádná účelová sbírka.  

Svatby:  nebyla svatba 
Pohřby: 
+ 19. 2. Adolf Režnar   
+ 1. 3. Vlasta Krestová, r. Marková   
+ 17. 3. Mikuláš Bandy   
+ 19. 3. Josef Valeš   
+ 27. 3. Olga Huliaková, r. Chebeňová   
+ 20. 5. Marie Kukuková, r.                   

Svatodušní vaje čina 
 
     Tak jsem si našla loňské číslo Svinovníčku, abych si jeho prostřednictvím připomněla 
jak probíhalo minulé smažení. No a už se skoro směji, protože tak, jak je už smažení va-
ječiny v naší farnosti tradiční, tak i počasí v této době je tradiční a to, promiňte mi ten 
výraz, hnusné a nevyzpytatelné. Důkazem toho je i reakce otce Jana, který málem nervo-
vě nevydržel, ostatně tak jako my všichni bydlící podél potoka Porubka, ten neustálý 
proud vody padající shůry a plnící jak její koryto, tak i koryto nedaleké řeky Odry, a už, 
už chtěl termín akce přesunout na příští týden. V poslední chvíli se ale na malé okamži-
ky začalo závěrem týdne ukazovat sluníčko a pochybnosti, že v neděli nebude krásně se 
okamžitě rozplynuly.Což nám otec  potvrdil po nedělní mši v 11,00 hod. při ohláškách, 
kdy nás zval na tradiční smažení vaječiny slovy cituji:“… vaječina bude! Už jsem volal 
do Německa, aby posunuli finálový zápas v hokeji mezi ČR a Ruskem  na večer, což mi 
přislíbili a teď ještě budu volat nahoru našemu nejvyššímu šéfovi prosbu o pěkné poča-
sí.“ Po těchto slovech si oddychli  zejména hokejoví fanoušci, že nepřijdou jak o vaječi-
nu, tak o svou vrcholnou lahůdku a ti co nefandí, což si myslím, že jich byla hrstka, byli 
rádi, že bude krásně a nemusí  sebou brát už ten odporný deštník. 
     A stalo se! Naše modlitby a přání stoupající vzhůru byly vyslyšeny. 
Sešla se opět spousta lidí a dětiček, a když se to rýmuje 
usmažilo se 260 vajíček 
Rekord zase nebyl pokořen(288 ks)-nevadí, ale hrály se hry, sportovalo se, diskutovalo 
a konzumovalo mnoho dobrot a samozřejmě vaječinka. Jakmile se přiblížila kýžená ho-
dina určená k hokeji, začalo se nenápadně sklízet a uklízet a pomalu rozcházet do svých 
domovů. 
     No a ptáte se jak to dopadlo s počasím? Celou dobu neskutečně krásně po dlouhé, 
dlouhé době zase svítilo sluníčko, ale jakmile jsme usedli k hokeji opět začalo pršet, ale 
všichni spokojení farníci se změnili na obecenstvo fandící a v zápalu boje už to nikdo 
nevnímal. 
     Po krásně prožité neděli a úspěšném zakončení našich hokejistů na mistrovství světa 
musíme poděkovat otci Janovi, že nám to sice po krátkém zaváhání nakonec tak krásně 
zařídil. 

(E.Korpasová st.) 



Pastora ční plán na m ěsíce červen – červenec – srpen – zá ří 
 
19. června (sobota) – svinovská pouť na prostranství před kostelem, zajišťuje ÚMOb Svinov 
Program bude zahájen ve 13,30 a bude následující: 

13,30 – 14,00 vystoupení dětí MŠ 
14,00 – 14,20 vstoupení souboru písní a tanců Opavička 
14,40 – 15,40 vystoupení kapely KRAFOLT 
16,00 – 18,30 vystoupení skupiny Šajtar 
19,00 – 21,00 vystoupení kapely  Dumping Drums 
21,00 – 24,00 diskotéka 
 

20. června (neděle) – svinovská pouť – slavnost posvěcení kostela Krista Krále ve 
Svinově, mše sv. v 8 a 10 h., slavnostní poutní kazatel svinovský rodák P.Mgr. Miro-
slav Strnad, farář ve Slavičíně, slavnostní mši sv. v 10 h. hudebně doprovodí chrámový 
sbor z Krásného Pole, odpoledne  v 16 h. muzikál Josef Egyptský 
22. června (úterý) - v 17,30 mše sv. za všechny zemřelé farníky a svinovské spoluobčany 
25. června (pátek) -  v 17,30 při mši sv. zakončení školního roku pro děti, v závěru mše 
sv. proběhne předávání vysvědčení z náboženství, po mši sv. bude táborák pro děti na 
farní zahradě. 
25. června (pátek) - v 18,30 h. v kostele Krista Krále v rámci cyklu Čtvero ročních ob-
dobí – léto se uskuteční koncert „Liselotte Rokyta – panova flétna, Jan Rokyta ml. – 
cimbál“ 
26. června (sobota) - kněžské svěcení jáhna Pavla Jiříka v 9 h. v katedrále Božského Spasitele 
29. června (úterý) – slavnost sv. Petra a Pavla, primiční mše sv. novokněze Pavla Jiříka 
v 15,30 ve farním kostele v Lubině 
2. července (pátek) – primiční mše v 17,30 ve Svinově 
 
Pořad bohoslužeb v době prázdnin ve Svinově a poutní slavnosti v blízkém okolí: 
!!!Pořad bohoslužeb v době prázdnin je beze změn s výjimkou neděle 15. srpna…
viz dále!!! 
5. července (pondělí) - slavnost sv. Cyrila a Metoděje, mše sv. v 8,00 h. - při mši sv. 
vzpomene 100. výročí narození P.Jana Němce 
16. července (pátek) – svátek Panny Marie Karmelské – pouť na Slezské Ostravě 
25. července (neděle) – svátek sv. Jáchyma a Anny – pouť v Polance n/Odrou 
15. srpna (neděle) – pouť k Panně Marii do Hrabyně, mše sv. ve farním kostele ve Svi-
nově bude pouze v 8 h., odjezd autobusu na Hrabyň v 9 h. od kostela se zástávkami u 
kostela v Porubě a U Jarošů.  
 
Farní tábor na faře v Životicích u Nového Jičína  
pro děti od soboty 31. července – do 7. srpna 
pro mládež pak 6. – 8. srpna 
 
!!!Mimo řádné upozornění!!! 
Udělování svátosti biřmování se v našem kostele uskuteční v sobotu 2. října v 10 h.  
 


