
Milí farníci,farnice a farni čátka, 

 vzpomínáte si, jak jsem se vám v prvním čísle našeho farního časopisu představoval? 
Říkal jsem vám, že Svinovníček je vlastně přezdívka, a že můj život je závislý na lásce 
mezi farníky, aktivitě, radosti ze sdílení… 

 Dnes vám chci poděkovat za vaši přízeň, protože mi 
dáváte život. 
 Jsem Láska mezi farníky a budu vám v tomto čísle 
vyprávět o lásce, která smrtí nekončí, totiž o lásce, která 
nezhasíná ve vašich srdcích, zhasne-li život naší spolu-
sestry.  
 Jsem Radost a chci se s vámi rozdělit o zážitky spo-
lečně strávených chvil na výletě scholy i o radost první-
ho svatého přijímání. 
 Jsem Aktivita a musím říct, že vidím, jak mnozí 
z vás nezištně pracují pro církev. Také už někteří z vás 
přinášejí články do časopisu i bez osobního vyzvání. 
 Jsem Díky a vy si skrze mě v tomto čísle navzájem 
děkujete za práci a služby, které jedni pro druhé vykoná-
váte. 
 Jsem Umění a vy upozorňujete skrze mě druhé na 
krásu uměleckého díla i v našem kostele.  

 Jsem Touha a připojuji se k přáním, která vyslovily děti. Přeji si, aby mezi námi nadá-
le rostla spolupráce a vzájemné sympatie.  
 

Váš Svinovníček 

Číslo 3/01 
24. 6. 2001 

Farní 
 časopis 



SIRKY 
 

 
Každá sirka si chce škrtnout,  
ale ono to není jen tak….. 
 
Stačí se někde do něčeho namočit, 
přijít ve zmatku o hlavičku 
a nedá se svítit. 
Některé sirky končí, jako modelky 
v rukou modelářů. 
Jiné po opracování pracují jako párátka 
v ústech stolovníků, nemluvě o těch,  
které nastrčením do zvonku sami sobě  
naposledy zazvoní… 
 
A pak že je pro sirku snadné stát se zápalkou. 

 
(Bob Fliedr) 



Dnes si povídáme… 
s panem Grobařem 

 
Pane Grobaři, už padesát let doprovázíte 
mše svaté ve svinovském kostele svou hrou 
na varhany. Můžete nám říct, jak to všech-
no začalo? Kdy a kde jste se učil hrát? 
 
Studoval jsem na speciálním oddělení Ma-
sarykova ústavu hudby a zpěvu v Ostravě. 
Bylo to pětileté studium, které jsem zakon-
čil absolutoriem.  
 
Kde jste působil před příchodem do Svino-
va? 
 
V roce 1946 jsem nastoupil jako učitel na 
hudební škole v Bruntále, později i 
v Krnově. Působil jsem tam i jako varha-
ník, v Krnově hlavně u minoritů na Cvilí-
ně. V roce 1948 jsem složil zkoušku učitel-
ské způsobilosti ze hry na varhany a o dva 
roky později zkoušku ze hry na klavír. Pak 
jsem učil na hudebních školách 
v Butovicích, Bílovci, Klimkovicích a 
v Porubě. 
 
Jak jste se dostal do Svinova? 
Kdysi jsem působil v Zábřehu a seznámil 
jsem se tam s varhaníkem Janáčkem. Ten 
mi poradil, že se ve Svinově uvolnilo místo 
varhaníka. Bylo tenkrát o to místo více 
uchazečů, pořádalo se něco jako konkurz a 
já jsem ho vyhrál. 
 
Jak hodnotíte své působení ve Svinově? 
Jste spokojen? 
 
Celkem jsem spokojen. Dost mi pomáhají 
zpěváci a ostatní farníci. 
 
Ve Svinově působí dva varhaníci: Vy a Petr 
Macháč. Myslíte, že je to dostačující? 
 

To stačí. Celou dobu jsem to táhl sám až do 
mé nemoci a operace. Pak tu začal hrát i 
Petr. Pokud tu je, je to dobré. S Petrem se 
dobře dělá, on je ochotný, vždycky zaskočí, 
když nemůžu.  
 
Jak hodnotíte své působení v kostelním 
sboru? 
 
Ve sboru hraji rád, ale je nás málo. Půjčuje-
me si zpěváky z Vítkovic a Hrabůvky, ti 
nám pomáhají. Teď jsme zpívali na Boží 
tělo a pak budeme zpívat až na Krista Krá-
le. Přál bych si, abychom ten sbor dali do-
hromady. Mohlo by se oznámit, že hledáme 
nové zpěváky, aby se přihlásili lidé, kteří 
mají zájem, protože hodně zpěváků za tu 
dobu zemřelo.  
 
Přál byste si něco změnit? 
 
Měly by se učit nové písně a lidé by je měli 
zpívat v rytmu, ne tak, jak to zpívají. Nové 
písničky by se měli farníci učit přede mší. 
 
Co byste si ještě přál jako náš svinovský 
varhaník? 
 
Chtěl bych ještě chvíli hrát, to hraní mě dr-
ží. Letos mi bude osmdesát a když je člo-
věk furt doma, tak to není dobré. 
 
Kdybyste chytil zlatou rybku a mohl si přát 
tři přání pro farnost, která by to byla? 
 
1. Aby se trošku dbalo na sborový zpěv. 
2. Pokud budu zdravý, abych ještě hrál. 
3. Tak, jako jsme v dobrém do této farnosti 

přišel, abych se s ní také v dobrém roze-
šel, až přijde čas. 

 
(Petra Nejedlá) 



Výkupné 

 Pastor George Thomas, který v malém městečku v Nové Anglii vedl svůj sbor, přišel 
jednoho velikonočního nedělního rána do kostela a nesl rezavou ptačí klícku, kterou polo-
žil vedle kazatelny. Věřící lidé údivem nadzdvihovali obočí, když pastor promluvil. Vyprá-
věl, jak se včera procházel po městě a uviděl proti sobě chlapce, který nesl tuto klícku. Byli 
v ní tři malí divocí ptáčci třesoucí se chladem a strachem. Zastavil se a zeptal se: 
“Co to máš, synku?” 
“Jenom pár starých ptáků,” odpověděl. 
“Co chceš s nimi dělat?” zeptal se pastor. 
“Vzít je domů a hrát si s nimi. Budu je dráždit a vytrhávat jim peří, aby se poprali. Vsadím 
se, že se dobře pobavím.” 
“Ale dříve nebo později jich budeš mít dost, co uděláš potom?” 
“Mám i pár koček,” povídá malý chlapec, “rády si na nich pochutnají. Dám ptáčky jim.” 
Pastor na chvíli ztichl.  
“Kolik chceš za ty ptáky, synku?” 
“Co? K čemu by vám byli, pane? Jsou to jen obyčejní ptáci 
z pole. Ani nezpívají a vůbec nejsou pěkní.” 
“Kolik?” znovu se zeptal pastor. 
Chlapec si ho přeměřil jako by byl blázen a řekl: 
“Deset dolarů!” 
Pastor sáhl do kapsy a vytáhl desetidolarovku. Dal ji chlapci do ruky a ten zmizel rychle 
jako blesk. Pastor zdvihl klícku a nesl ji na konec aleje, kde byl strom a malý trávník. Po-
ložil ji na zem, otevřel dvířka a klepáním na mřížku klícky přiměl ptáčky, aby vyletěly. Pus-
til je na svobodu. To vysvětlilo přítomnost klícky na kazatelně. Potom pastor začal vyprá-
vět tento příběh: 
 Jednoho dne rozmlouval Ježíš s ďáblem. Satan se právě vrátil z rajské zahrady a ško-
dolibě se vychloubal: 
“Pane, právě jsem nachytal plný svět lidí. Nastavil jsem past, starou návnadu. Věděl jsem, 
že neodolají. Mám je všechny! 
“Co s nimi budeš dělat?” zeptal se Ježíš. 
Satan odpověděl: 
“Cha cha cha, budu se bavit! Budu je učit jak se brát a rozvádět, jak se mají nenávidět a 
škodit si. Naučím je pít, kouřit a proklnat. Naučím je, jak vynalézat pušky, bomby a navzá-
jem se zabíjet. Už se těším na tu zábavu!” 
“A co uděláš potom?” zeptal se Ježíš. 
“Zabiji je!” hrd ě se vzepjal Satan. 
“Kolik za ně chceš?” zeptal se Ježíš. 
“Snad bys ty lidi nechtěl? Není v nich ani kapka dobra. Jestli si je vezmeš, budou tě nená-
vidět, naplivou na tebe, budou tě proklínat a zabijí tě! Co bys s nimi dělal?” 
“Kolik za ně chceš?” zopakoval Ježíš svou otázku. 
Satan se podíval na Ježíše a ušklíbl se: 
“Každou tvoji slzu a všechnu tvoji krev!” 
Ježíš odpověděl: 
“Máš je mít.” 
A zaplatil. 
 Pastor pozdvihl klícku, otevřel dveře a odešel z kazatelny. 

(autor neznámý) 



Za paní Aničkou 
 

 Dne 19. dubna 2001 náš nebeský Otec povolal 
k sobě svou služebnici, paní Aničku Holušovou. 
  Zlá nemoc, která ji již delší dobu trápila, byla 
silnější než její vůle ji překonat. Krátce po Novém 
roce musela být hospitalizována. Její místo v lavici 
osiřelo a nám všem začala scházet v kostele její pří-
tomnost. Každou neděli přede mší svatou jsme klad-
li otázky po jejím zdravotním stavu těm, kdo ji v 
uplynulém týdnu navštívili. Odpovědi nebyly ra-
dostné a poslední zpráva byla pro nás velmi smutná. 
 Paní Anička byla spjata se svinovskou farností 
od počátku svého života. Narodila se ve Svinově 
26.7.1933, zde byla pokřtěná a biřmována. 
K prvnímu svatému přijímání přistoupila v Hejčíně 
u Olomouce, kde její rodina za okupace bydlela. Od 
mládí byla členkou svinovského kostelního pěvec-
kého sboru, kde se také sblížila se svým manželem 
Václavem. Sňatek rovněž uzavřeli ve svinovském 
kostele a byla tu pokřtěna i jejich dcera. Ale i smut-
né události se odehrály ve zdejším chrámu Páně. 
Rozloučila se tu se svým bratrem, otcem, manželem 
i maminkou. 

 Po smrti manžela se její péče dělila mezi rodinu dcery, maminku a svinovskou farnost. 
Jako biblická vdova Anna pečovala o potřeby kostela a byla oporou kněžím, kteří farnost 
spravovali. V kostelním sboru se starala o notový archív. Byla vždy ochotná pomoci činem 
tomu, kdo pomoc potřeboval. Její ctižádostí bylo, aby svinovský kostel byl důstojným stán-
kem Krista Krále. 
 Poslední rozloučení za účasti mnoha kněží, ministrantů, zpěváků a velkého počtu věří-
cích a přátel bylo důkazem její oblíbenosti. Modlíme se, aby v ní i náš nebeský Otec našel za-
líbení a odměnil jí na věčnosti za všechno dobré, co v životě vykonala. 
 

(p. Světlíková) 

Poděkování 
 

 Mám takové nutkání poděkovat za práci, kterou už dlouhá léta vykonává pan Jaroslav 
Dluhoš. Stojí vždy v povzdálí, jen ty jeho nástěnky září do daleka a jsou stále aktuální. I 
když vandalové zničí tabuli, znovu dá vše bez reptání do pořádku a pokračuje. Není jedno-
duché sbírat zajímavý materiál, psát, shromažďovat zprávy a v pravý čas je zveřejnit. 
Díky 
 

(p. Šimunská) 



Díky dětem 
 

Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji, mně jsi je dal a za-
chovali tvé slovo. Nyní poznali, že všecko, co jsi mi dal, je od tebe, neboť slova, která jsi 
mi svěřil, dal jsem jim a oni je přijali. Za ně prosím. Ne za svět prosím, ale za ty, které jsi 
mi dal, neboť jsou tvoji.”  
(Jan 17, 6-9) 
 
Milé děti, 
 chci se vás zeptat, kolikrát vám už někdo řekl, že jste zlobivé, neposlušné, užalované, ne-
pořádné, že se hádáte a snad i to, že vás Pán Bůh potrestá? A řekl vám už někdo, že ve vás 
vidí Boha? Že ho svým životem přivádíte blíže k Němu? Že svou přirozenou důvěrou 
v Ježíšovu moc a lásku zahanbujete malou víru dospělých? Promiňte… my dospělí jsme 
občas takoví: trestáme vaše drobné hříchy různými zákazy a příkazy a sami někdy dlouhou 
dobu nepřistupujeme ke svátostem, protože se nedokážeme zříct svých těžkých hříchů. Vy-
právíme vám o Boží lásce a milosrdenství a sami přitom neumíme tolik důvěřovat jako vy.  
 To všechno měl asi Ježíš na mysli, když říkal svým učedníkům: “Amen, pravím vám, 
kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde.” 
(Mk 10,15) 
 Souhlasím s naším Pánem, a tak vám chci, děti, poděkovat za uplynulý školní rok, 
který jsme společně prožili. Všechno samozřejmě nebylo ideální, někteří měli problém 
s pravidelnou docházkou, jiní zapomínali domácí úkoly, další se zase neúčastnili nedělních 
mší svatých, ale celkově si myslím, že jsme vytvořili pěkné společenství a hodně nového 
jsme se naučili. 
 Vy, prvňáci a druháci, už dnes víte hodně o Pánu Ježíši a Panně Marii, umíte zahrát 

příběhy z bible a znáte spoustu písniček. Třeťáci a 
čtvrťáci se naučili desatero, mši svatou a připravili se 
k prvnímu svatému přijímání, taky umí zpívat hodně 
písniček Pánu Ježíši. Slečny (už nemůžu říct děti) ze 
sedmé a osmé třídy hodně přemýšlely nad sebou, nad 
svým vztahem k Bohu a vztahy mezi lidmi. 
 Musím vás všechny pochválit nejen za vědomos-
ti, ale hlavně za živý vztah k Ježíši a přátelství mezi 
sebou. Za každé tři jedničky jste dostávali obrázek 
s pochvalou, celkem jsem vám letos rozdala 198 ob-
rázků. Učila jsem vás 40 ve 3 skupinách od první do 
osmé třídy. 
 Také vám všem, děti, moc děkuji za všechny pro-
jevy lásky a náklonnosti. Děkuji za kytky věnované jen 
tak, za obrázky, co jste mi malovaly, za dárky 

k Vánocům nebo jen tak pro radost, za hezká slova, pohlazení, objetí… 
 Za zpěv ve schole, ministrování, účast na výletech. 
 A také děkuji vašim rodičům, že vám umožnili chodit do náboženství, a že vám svým 
životem pomáhají na cestě k Bohu. 
 

(Petra Nejedlá) 



 

 

“Abych byla Pánu Ježíši věrná, plnila dobře 
své úkoly a dostala se do nebe.” 

(Janička H., 1. tř.) 
“Abych dobře psal diktáty.” 

(Vítek G., 1. tř.) 
“Abych pěkně psal.” 

(Tomáš B.1.tř.) 
“Abych se dostal do nebe.” 

(Marek Š.2.tř.) 
“Abych šla do nebe, měla dobré známky, po-
slouchala a napravila každý hřích.” 

(Kristýnka Ž.2. tř.) 
“Abych šla do nebe a byla věrná Pánu Ježí-
ši.” 

(Klárka J.3. tř.) 
“Mít svůj pokoj, svoje soukromí, mír na ze-
mi, zvětšit kapesné.” 

(Jarmila H., 7. tř.) 

“Abych byla hodná, poslouchala a kdybych 
udělala něco špatného, abych šla ke zpovědi 
a napravila to.” 

(Irenka H. 3. tř.) 
“Abych dostával skoro pořád samé jednič-
ky.” 

(Lukáš L.3. tř.) 
Abychom byli všichni šťastní a veselí.” 

(Pavlík B., 3 tř.) 
“Aby se už neválčilo a lidé se měli rádi.” 

(Martin L., 4. tř.) 
 

 Mít malého sourozence (ségru), mít 
svůj pokoj a jednou strašně velký dům 
v Americe.” 

(Katka D., 8. tř.) 
 

 

Děti už jste někdy přemýšleli nad tím, jaké je vaše největší 
přání? (Tuto otázku jsme položili dětem z náboženství.) 

První svaté přijímání 
 

 Osm dětí z naší farnosti přijalo 10.června poprvé Pána 
Ježíše. Všichni jsme to s nimi prožívali a pomáhali dětem 
modlitbou. Jejich slavnostní oblečení a účesy napovídaly, 
že se všechny dobře připravovaly a ví, co se bude v jejich 
srdcích odehrávat. Svá srdce očistily dokonce dvakrát ve 
svátosti smíření. Ke svátosti smíření a ke svatému přijímá-
ní připravoval děti otec Jan Larisch a katechetka Petra Nejedlá. Nemalý podíl na jejich pří-
pravě měli jistě jejich rodiče. 

(Helena.S.,7.tř.) 
 
O průběhu mše svaté a jejich prožití svatého přijímání nám napsaly děti samy: 
 
 Nejdříve jsme přišli do kostela v průvodu, pak jsme stáli ve dvou řadách po čtyřech. 
Když šel Ondřej Strakoš číst první čtení, sedli jsme si do lavice. Druhé čtení měl Marek 
Šimunský. Po kázání jsme zase vylezli z lavice a se zapálenými svíčkami vyznávali svou 
víru. Pak nám ministranti sesbírali svíčky a my jsme nesli obětní dary.Už jsme se nevraceli 
do lavice, ale zůstali jsme stát u oltáře v půlkruhu. Při proměňování jsme si klekli. Otec 
nám pak podal každému svatou hostii a my jsme poprvé přijali Pána Ježíše. Klekli jsme si 
do lavice a děkovali Ježíši za to, že k nám přišel a taky za všechny lidi. 
 
 Před koncem jsme si zase stoupli ve dvou řadách po čtyřech a ministranti nám rozdali 
svíce. Odešli jsme z kostela v průvodu. 
 

(Irenka a Janička H., 1. a 3.tř.) 



O hřivnách 
 
 Jako učitelka na ZUŠ jsem se nejednou zamýšlela nad smyslem své práce. Samotná 
moje vlastní cesta k hudbě a k přijetí mého povolání nebyla úplně jednoduchá, ale myslím, 
že to vše, co jsem za ta léta, co hraji na klavír a kdy jsem pak tento obor vystudovala, pro-
žila, mě vede stále více k vděčnosti za tento dar – za hudbu a za toto mé povolání. 
 Už mnohokrát jsem si uvědomila spojitost mezi světem hudby a duchovnem. Někdy 
mám pocit, že hudba je jako modlitba. Může člověku přinášet radost, vyjadřujeme jí celou 
paletu citů, představ, myšlenek. Hudbou lze vyjádřit opravdu mnoho. Ne nadarmo prová-
zela hudba vlastně od počátku i křesťanství. Už v prvních stoletích po Kristově narození 
vznikají jednohlasé zpěvy – chorály, z nichž se v prvním tisíciletí vyvinul tzv. gregorián-
ský chorál (jednohlasý zpěv římskokatolické církve), který měl pak velký vliv na pozdější 
rozvoj evropské hudby jako takové.  
 Nechci ale zabíhat do historie. Mé myšlenky směřují k vyjádření díků Bohu za dar 

hudby ať už jde o zpěv nebo o hru na kterýkoliv hudební nástroj. 
V tomto směru jsem ráda, že mohu učit třeba i nevěřící děti, kte-
rých mám většinu, a právě u nich doufám, že se mi podaří při-
pravit cestu té duchovní rovině. 
 A tak chci povzbudit děti, které třeba chodí do ZUŠ a ně-
kdy si možná povzdechnou, že zas musí cvičit, a že jim toho 
učitelé hodně zadávají, aby se zamyslely nad tím, jak mohou 
tento svůj dar (talent) využít. Vzpomeňte si, děti, na řeč Pána 
Ježíše o hřivnách, o tom, že je máme rozmnožovat. Myslím, že 
mnozí z vás už jste tyto své nabyté schopnosti využily třeba ve 
schole nebo jinde. Proto chci všechny zpěváky a instrumentalis-
ty povzbudit: chvalte Boha dál.  

 Ze zkušenosti vím, že po dřině přijde výsledek a radost z výkonu a z toho, že můžu 
potěšit druhé, stojí za to. 
 

(R. A.) 

Smažení vaječiny 
 
 Původně podmračený nedělní den na-
konec prozářilo sluníčko a my jsme se jako 
každoročně sešli k tradičnímu smažení vaje-
činy. Účast dospělých i dětí byla hojná. 
Všichni jsme brzy zasedli ke stolům, kde by-
lo již přichystáno bohaté pohoštění: slané 
pečivo, koláče a skvělé buchty nás ujistily o 
tom, jak výtečné kuchařky máme mezi se-
bou ve svinovské farnosti. 
 KDU – ČSL pro tuto příležitost zajistila 
kávu a minerálky, a tak si dámská část celé 
sešlosti družně vyprávěla u kávy, zatímco 
pánové se soustředili na výrobu vaječiny. Za 

vydatného míchání pana Žídka, (kterého asi 
ještě teď z toho bolí záda) se vše podařilo a 
vaječina všem báječně chutnala. 
 Nejvíce se ale celá akce asi líbila dě-
tem. Tak bohatý program plný her a soutěží 
určitě nikdo z nich nečekal. Především díky 
našemu civilákovi Lukášovi a katechetce Pe-
tře se mi jen ztěží podařilo odvléci své roz-
dováděné děti v osm hodin večer domů. 
 Nad celým dnem kraloval náš otec Jan 
a svou přítomností střídavě posiloval debatu-
jící společenství dospělých i hrající si děti.  
 Bylo to velmi milé setkání, které jsme si 
všichni pořádně užili. 

(P.B.) 



Stránka pro rodinu 
Osmisměrka:  
 
Po vyškrtání všech místních názvů vše-
mi 8 směry zůstane 15 písmen, která 
dávají název církevních svátků. 
 
Cvilín,Háj, Hodonín,Jezernice, Jičín, Krmelín, 
Lány, Lom, Lovosice, Náchod, Odry, Olomouc, 
Orlová, Opava, Ostrava, Pardubice, Paskov, 
Praka, Prostějov, Provodov, Svinov, Tovačov, 
Vítkovice, Vracov 
 
 

Hádanka: pro malé i velké 
Šlape tiše, nekřičí, 
staví si dům z jehličí. 
Díky svojí píli, 
nemá dlouhou chvíli. 

(mravenec) 

 
Přišel k nám host, 
spravil nám most. 
Bez sekery bez  
dláta je pevný dost. 

(mráz)) 

Něco pro zasmání: 
Přátelé tráví dovolenou v kempu. V noci 
vzbudí jeden druhého: 
“Podívej se na tu jasnou oblohu a hvězdy. 
Co si o tom myslíš?” 
“Že bude zítra pěkné počasí.” 
“Já myslím, že nám někdo ukradl stan.” 

 
Potkají se dva známí: 
“Tak co teď děláš?” 
“Už mi vyšel první článek.” 
“Píšeš do novin?” 
“Ne, mám tasemnici.” 

Úkol pro celou rodinu: 
Zamyslete se společně nad 
tímto blahoslavenstvím. 

Stránka pro rodinu 
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Z historie svinovské farnosti 
 
 Při stavbě nového kostela ve Svinově bylo potřeba postarati se o zřízení duchovní 
správy. Proto se na žádost nejdůstojnějšího arcibiskupského ordinariátu ze dne 13. 8. 1928 
sešla komise sestávající ze zástupců církevních a světských úřadů ve Svinově, kdež bylo 
ujednáno, aby obec Svinov byla propuštěna ze svazku farnosti porubské a byla utvořena 
samostatná fara a duchovní správa. Přítomný farář Alois Gec z Poruby s tím souhlasí. Bylo 
ujednáno, aby samostatná duchovní správa ve Svinově vstoupila v život dne 1. října 1929. 
Příslušná žádost na církevní úřady byla hned podána. Kostelní jednota se tímto zavázala 
postaviti farní budovu pro farní úřad.  
 Prvním svinovským farářem byl zvolen P. Ladislav Kubíček, po něm zde působili: P. 
František Hadamčík, P. František Gavlas, P. Jan Němec, P. Miroslav Straka a P. Jan La-
risch. 
 

(převzato z farní kroniky a knihy Svinov ve znamení kříže) 

Adresa redakce: Římskokatolická farnost, Bílovecká 50/548, 721 00 Ostrava – Svinov, tel. 069/6961489 
http://svinovska.farnost.cz 

P. ThDr. Ladislav Kubíček P. František Hadamčík P. Miroslav Straka 

P. Jan Němec P. František Gavlas 



Obraz Panny Marie ustavičné pomoci 
 
 V květnu byl během májových pobožností v našem kostele na hlavním oltáři umístěn krásný obraz 
Panny Marie. Je to obraz Matky ustavičné pomoci. 

 Nedávno jsem něco hledala v knihovničce a nara-
zila jsem přitom na brožurku, kterou jsme si přivezli 
z pouti na Svatou Horu. Píše se v ní právě o tomto ob-
raze. A tak mě napadlo, že bych se mohla s vámi podě-
lit o tyto vědomosti, neboť si myslím, že jako já i 
spousta dalších vnímala spíše jen jeho krásu. 
 Je to vlastně ikona namalovaná asi ve 13. století 
na ostrově Kréta. V pozdějších dobách se za nezná-
mých okolností obraz dostal do Říma. Zde byl uctíván 
v kostele sv. Matouše až do roku 1798. V době napole-
onských bouří členové  kláštera milostný obraz zachrá-
nili, ale vícekrát se stěhovali a postupně vymřeli, a tak 
obraz upadl v zapomenutí. Matka ustavičné pomoci 
však nedopustila, aby její památka dočista zanikla. Dí-
ky shodě okolností roku 1866 papež Pius IX. odevzdal 
obraz do opatrovnictví redemptoristům, kteří působili 
v Římě. V kostele sv. Alfonsa je originál obrazu umís-
těn dodnes. Kolem obrazu ustavičné pomoci se rozvi-

nuly různé formy pobožností. Zvláště si je třeba připomenout ustavičnou novénu. Mnoho 
lidí, zejména mladých, prostřednictvím těchto devítitýdenních pobožností nachází víru. 
V naší vlasti zaváděli úctu k této matce otcové redemptoristé. 
 O čem nám obraz vypráví? Originál je namalován pravděpodobně na desce 
z cedrového dřeva. Vidíme na něm Matku Boží, která ukazuje pravou rukou na Jezulátko: 
Ono je Vykupitelem člověka. Tajemná řecká písmena u hlav světců naznačují zobrazení 
druhého zvěstování. Archandělé Michael a Gabriel ukazují Božímu dítku, (tvář prozrazuje 
už zralého chlapce) co jej čeká, až vyroste. Oznamují svaté Panně: Budeš matkou bolest-
nou. Dítě jakoby obrací tvář od kopí a houby a vidí náhle přicházet archanděla Gabriela 
s křížem a hřeby. Z lidského strachu budoucího utrpení hledá Ježíš pomoc u své matky. 
Přivine se k ní až se mu uvolní sandálek a chytá se ji pravé ruky. 
 Matka cítí se synem, dívá se před sebe na všechny, kdo jdou za Ježíšem a nesou svůj 
kříž. Z tváře Madony je vidět hluboký smutek, utrpení, ale i obětavou lásku. 
  Na ikonách mají svůj význam i barvy a rozličné symboly. Zlaté pozadí obrazu zna-
mená stálost a neměnnost nebe. Červená barva ženiných šatů je symbolem lásky a modrý 
plášť je znamením víry. Dítě má zelené šaty, což  znamená v řeči barev božství. Hnědý 
plášť zobrazuje spojitost se zemí – Ježíš je bohočlověk. 
  Uvolněný sandálek může být znázorněním důstojnosti Panny Marie, která byla hod-
ná zavazovat mu řemínky na obuvi. Písmena nad postavami jsou iniciály jmen: nahoře 
Matky Boží a dole Ježíše Krista, dále archanděla Michaela a Gabriela. Korunky na jejich 
hlavách jsou pozdějším dodatkem. 
  Poznali jsme společně význam tohoto obrazu. Panna Maria je Matkou s pevnou ru-
kou, které se vždy můžeme chytit. 
 

(E. Korpasová ml.) 



Milí farníci,  
 
 otevíráme třetí téma našich společných zamyšlení nad statistickými čísly. Tentokrát se bude týkat 
křesťanské formace, tj. výchovy dětí a v souvislosti s tímto tématem pak i dalšího statistického souboru a 
tím je počet dětí, které přistupují k 1.svatému přijímání. Tuto svátost je totiž nutno vnímat 
v neodmyslitelném kontextu výchovy, která se pro dítě stává určitým významným krokem - stupněm 
dlouhodobé nábožen-
s k é  f o r m a c e . 
V opačném případě se 
může stát, že svaté 
přijímání je sice prv-
ní, ale také  někdy 
bohužel i poslední.  
Výchova dětí je pře-
devším svaté právo 
ale také svatá, i když 
někdy velice těžká, 
povinnost rodičů, od 
které je nemůže nic a 
nikdo osvobodit. I 
výchova nevykonáva-
ná nebo vykonávána 
polovičatě je vlastně 
také výchovou, neboť 
otec a matka jsou pro 
dítě nejpřirozenějšími 
a nejzákladnějšími 
životními vzory jak po stránce obecně lidské tak i po stránce náboženské.  
Pro konkrétní náboženskou formaci dítěte je tedy naprosto zásadní:  
- osobní modlitba rodičů, která je pro dítě nejsilnějším kázáním o Boží existenci 
- nedělní návštěva bohoslužby a způsob, jak jí rodiče prožívají ukazuje dítěti na její důležitost  
- příklad života podle Božích přikázání – desatera, který téměř automaticky tyto hodnoty do života dítě-

te vštěpuje, aniž by bylo nutno si je vynucovat přísnou drezůrou.  
Výuka náboženství už pak jenom doplňuje a dotváří celkovou formaci dítěte upřesňujícím vysvětlením či 
naučením konkrétních znalostí. Podle náboženských pedagogů se na náboženské formaci dítěte podílí z 
90% rodina a rodinné prostředí, pouze 2 – 5% vlivu přisuzují odborníci knězi nebo katechetovi v rámci 
formace v hodinách náboženství.  
Číselný graf ukazuje kolik dětí z naší farnosti přistupuje k 1.sv.přijímání. Není to ani moc ani málo. 

Podle křestní matriky dle příslušného roku narození je možno poukázat na skutečnost, že přibližně 1/3 
pokřtěných dětí přistoupí k 1.sv.přijímání. Z těchto dvou informací je možno z hlediska pastorace předlo-
žit naší farnosti několik námětů k zamyšlení, popř. i pro konkrétní jednání : 
- 2/3 pokřtěných dětí ani jejich rodiče nechodí do kostela, i když jsou na základě křtu členy našeho far-

ního společenství  
- s největší pravděpodobností ani děti ani jejich rodiče kromě přípravy ke křtu neměly a asi ani dnes 

nemají jakýkoliv kontakt na naše farní společenství 
- co konkrétně jsme připraveni učinit, aby i tyto děti, popř. jejich rodiče opět, ale v některých případech 

snad dokonce poprvé, našli cestu k víře v Ježíše Krista? 
Papež Jan Pavel II. hodně hovoří o nutnosti tzv. nové evangelizace, tj. o misijní činnosti církve ne na nějakém dosud 
“pohanském” misijním území, ale v místech, kde mnohdy i celé skupiny pokřtěných ztratily živý smysl víry a její 
uskutečňování klade jako úkol na všechny křesťany, aby na svém místě a se svými dary byli kvasem a solí ve 
společnosti.  

(o. Jan) 
 
PS.: Prosíme farníky, pokud mají některé staré fotografie z 1.sv.přijímání o jejich zapůjčení. Rádi bychom je okopí-
rovali a zaplnili jimi prázdná místa v knize 1.sv. přijímání. 

První svaté p řijímání za posledních 20 let
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Z let 1980, 1981, 1983 a 1985 nemáme žádné statistické údaje. Pokud vlastníte např. fotografie dětí z 
těchto let, prosím kontaktujte nás! Osobně, telefonicky, nebo e-mailem na rkf.ostravasvinov@doo.cz.



Informace 
 
1. V neděli 24.6. slavíme 72. výročí posvěcení farního kostela. 

Mše sv. bude v 7:10, v 10:10 slavná mše se sborovým zpěvem sboru Lašan. 
Koncert pěveckého sboru Lašan z Brušperka se uskuteční v 9.45. 

1. Diecézní pouť na Prašivou proběhne v pondělí 2.7. (podrobnosti na nástěnce, přihlášky 
v sakristii) 

2. Tábor dětí naší farnosti ve Staré Vsi u Rýmařova proběhne od 23.7. do 28.7.  
(stále je možnost děti přihlásit.) 

1. Diecézní pouť do Třebnice k patronce naší diecéze sv. Hedvice proběhne v sobotu 25.8. 
2. Pořad Bohoslužeb v době prázdnin (od 1.7.-31.8.): 

Neděle (s výjimkou19.8.) budou mše sv. v 7:10 a 10.10 hod. 
Ve všední dny budou mše ve středu, čtvrtek a v pátek v 17:30 hod. 
(v pondělí, úterý a sobotu- pokud nebude oznámeno jinak mše sv. nebudou) 

Výlet do Oder 
 
 Tímto článkem bychom se s vámi chtěli podělit o zážitky z našeho společného výle-
tu do Oder. Naši partu tvořilo třináct lidí, někteří byli ze scholy, zúčastnili se i ministranti a 
někdo se k nám jen tak přidal. V pátek 11.5. jsme se sešli s přeplněnými batohy na svinov-
ském nádraží. Počasí nám přálo, a tak jsme měli všichni dobrou náladu. 
 Když jsme dorazili na oderskou faru, přivítal nás otec Bohuslav a ukázal nám pokoje, 
kde budeme spát. Zjistili jsme také, že máme k dispozici místnost s pingpongovým stolem, 
který jsme okamžitě vzali útokem. Vůbec nám nevadilo, že nemáme dost pingpongových 
pálek, některým z nás vystačila i tabulka čokolády. Později jsme se rozhodli, že využijeme 
čas a ještě se vydáme na malý výlet. Když už byla tma, podnikli jsme v lese malou stezku 
odvahy. Nutno podotknout, že nejvíce se báli kluci. Po návratu na faru jsme povečeřeli a i 
když se nám ještě nechtělo, šli jsme spát. 

 V sobotu jsme po společné snídani vyrazili na neda-
lekou starou faru na Pohoři, kde bylo mimo jiné našim 
úkolem i oklepávat omítku. Po výtečném obědě nás 
Lukáš provedl štolou, kde jsme se ale nezdrželi moc dlou-
ho, protože v televizi měl každou chvíli začínat hokejový 
zápas: Česko – Švédsko. Ten si hlavně kluci nemohli ne-
chat ujít. Večer jsme se pak shromáždili u ohniště, opekli 
jsme si pár špekáčků a později jsme společně hráli sice 
dlouhou, ale nezapomenutelnou hru. Plní dobré nálady a 
krásně unavení jsme zalehli do svých spacáků a spali. 
 V neděli jsme se zúčastnili mše svaté. Pak jsme si 

zahráli turnaj v pingpongu. Později následoval úklid fary, balení a cesta domů. Víkend 
opravdu utekl jako voda a nám se ani nechtělo domů. Z tohoto výletu jsme si odvezli 
spoustu krásných vzpomínek a zážitků, na které určitě nikdy nezapomeneme. 
 

(Mirka a Eva) 



Vzpomínka na Národní pouť v Římě 
 

 Je to už víc než rok, co se opět konala ve dnech 31.3. až 2.4. 2000 Národní pouť 
diecézí ČR v Římě po padesáti letech v jubilejním roce.  
 Vyjeli jsme v dopoledních hodinách 30.3. 2000 z Ostravy a po 25 hodinové jízdě 
jsme byli v Římě u Baziliky svatého Pavla za hradbami – jedné z jubilejních bazilik se 
Svatou bránou.  
 V 15 hodin byla pouť zahájena křížovou cestou, zde byla možnost svátosti smíře-
ní u českých kněží.  

První jubilejní mši celebroval arcibiskup Jan Graubner Slavnost byla zakončena 
písní Bože cos ráčil. 
 Ubytovali nás na okraji Říma, proto se vstávalo velmi brzy, abychom stihli mši 
svatou ve Vatikáně. Mše sice měla být v Bazilice sv.Jana v Lateráně, ale přeložili ji do 
papežské auly.  
 Druhou jubilejní mši svatou celebroval p. biskup 
Otčenášek. Zde jsme nakonec zazpívali píseň Svatý Václa-
ve. Po mši za námi přišel sám svatý otec Jan Pavel II. 
 Odpoledne jsme se prošli po Římě, navštívili jsme ba-
ziliku P. Marie Maggiore a Lateránskou baziliku, obě se 
svatými branami. 
 V Římě bylo v té době kolem osmi tisíc poutníků 
z naší republiky, všichni jsme měli viditelná označení jako 
poutníci z Čech. Ve městě jsme se navzájem potkávali a 
podařilo se vytvořit velice pěknou radostnou atmosféru. 
Vypadalo to, jako by Řím v této době patřil jen Čechům. 
 Třetí jubilejní mši svatou sloužil tentokrát kardinál M. 
Vlk. Mše byla sloužena na oltáři vyhrazeném svatému ot-
ci. Na začátku jsme společně nacvičili píseň: 
Kriste náš, včera i dnes 
a na věky věků všech, 
ty jsi Bůh Spasitel sám 
vládneš času i dějinám. 
Tato píseň se při mši svaté několikrát opakovala. Zakončení provázela papežská hym-
na a zpěv Kristus vítězí, Kristus kraluje… 
 V poledne jsme se na svatopeterském náměstí společně modlili Anděl Páně. Zde 
jsme teprve zjistili, kolik je tu putníků z Evropy, Ameriky, Kanady a Austrálie. 
 Odpoledne jsme dostali volno na prohlídku Říma, obdivovali jsme antické i novo-
dobější památky.  
 Ve večerních hodinách jsme se vraceli autobusy do svých domovů. 
 Byly to nezapomenutelné tři dny, na které budeme vzpomínat do konce života. 
 

(St. Marková) 


