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Farní
časopis

Milí farníci, farnice a farničátka,
prázdniny utekly jako voda a já vás zdravím opět v novém školním roce. Od té doby,
co jsme se neviděli, se jistě mnoho věcí změnilo. Užili jste si sluníčka na dovolené, děti si
společně vyhrály na farním táboře v Melči a mládež zase
příjemně strávila týden na chatě ve Vítkově. Mnozí se
zúčastnili celostátního setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou. Byl to pro ně nezapomenutelný zážitek a naštěstí
je napadlo podělit se o něj se mnou. Jelikož jsem dobrý
skřítek, který si nic nenechává pro sebe, dělím se o něj
s vámi na těchto stránkách.
Prázdniny ale pro některé neznamenaly jen příjemnou rekreaci. Byl jsem se podívat v Čechách a velmi mě
překvapilo, že řeky najednou tekly jinde, než jak je zaznačeno v mapách a v některých oblastech značně přibylo rybníků a jezer. Brodil jsem se blátem, pomáhal jsem
lidem opravovat zničené domy, těšil jsem je v jejich
smutku. Když jsem viděl, jak jsou od bláta zamazaní a
unavení, rozhodl jsem se jim věnovat alespoň povídku.
Farní skřítci mají totiž jen malé tlapičky, aby mohli pomáhat. Nemáme jiné ruce, než ruce farníků ochotných pomoct lidem v nouzi. Také vy jste
pomohli a dali své penízky potřebným. Díky vám za to! Z každého vašeho dobrého skutku
rostu.
Bohužel se našlo po prázdninách jen málo farníků, kteří mi napsali své zážitky. A tak
se stávám menším a menším...a chudnu a chudnu...doufám, že se nakonec nestanu trpaslíkem! Napište mi, prosím, moji milí farníčci, příště více! Ať můžu růst a tloustnout!
Přeji dětem i všem dospělým úspěšný školní rok, aby se dařilo na všech frontách a
měli jste spoustu krásných zážitků, z nichž bych příště ztloustl.
Váš Svinovníček.

Jeden bohatý člověk přišel do ráje. Ze všeho nejdřív se šel podívat na
trh a překvapeně zjišťoval, že je všechno zboží nabízeno velmi levně.
Hned vytáhl peněženku a začal si poroučet to nejkrásnější, co viděl.
Když měl zaplatit, podal andělovi, který tam prodával, plnou hrst velkých bankovek.
Anděl se na něj usmál: „Je mi líto, ale tyto peníze tu neplatí.“
„Jak to?“ užasl muž.
„Tady platí jen ty peníze, které byly na zemi darovány,“ odpověděl
anděl.
Mysli na svůj kapitál na cestu do ráje.
(Bruno Ferrero)

Dnes si povídáme…
s jáhnem Pavlem Moravcem
Otče, nedávno jste přišel do naší farnosti. Můžete nám o sobě něco říct? Odkud
pocházíte? Na co rád vzpomínáte ze své farnosti?
Pocházím z Bolatic, což je vesnice na
Hlučínsku. Nejsilnějším zážitkem pro mě asi
bylo jáhenské svěcení, byl jsem svěcen ve
své farnosti a oslovilo mě, jak se celá farnost
dala dohromady a mnozí se podíleli na přípravách na svěcení.
Studoval jste tři roky v Římě, jak jste se
k tomu dostal?
Studoval jsem gymnázium v Opavě,
pak jsem byl rok v Litoměřicích a tři roky
v Olomouci v semináři. Ve třetím ročníku
nám biskup nabídl možnost studií v Římě.
Zvažoval jsem to a nakonec jsem se rozhodl
jet. Neuměl jsem vůbec italsky, měl jsem
půl roku, abych se to naučil. V Římě jsem
studoval na Lateránské univerzitě. Měl jsem
spolužáky z třiceti zemí světa, celkem na
škole studovali lidé 116 národností.
Čím Vás studium v Římě obohatilo?
Samotné studium bylo zajímavé,
v mnohých oborech nás učily teologické
špičky. Ještě víc mě ale asi obohatilo poznání jiných kultur a jejich prožívání víry. Pomohlo mi to více pochopit církev. Jinak vypadá církev v Africe, na Filipínách… Každá
kultura se na určitý problém, třeba v oblasti
morálky, dívá z trochu jiného pohledu. Co je
pro Evropana samozřejmé, nemusí být jasné
pro Afričana. Pro studenty z islámského světa nemusí být například zcela jednoznačné,
že manželství znamená jeden muž a jedna
žena. Bylo to zajímavé, dnes mám kamarády
po celém světě.
Myslíte, že dnešní církev může lidi
oslovit? Čím?
U nás v Evropě to až na výjimky vypadá, že dochází k jakémusi ústupu církve, že
je více ateistů a člověka to deptá. Ale pravda
je, že církev neumírá, jen se jakoby přemisťuje jinde. V Brazílii nebo v Peru je 93%
procent katolíků. Církev ale má čím oslovit i

dnešního člověka, protože v sobě nese poselství Ježíšovo. Radostnou zvěst, která dává
lidskému životu smysl, že Bůh ho má rád a
odpouští mu.
Zároveň s jáhenskou službou ve Svinově jste na civilní službě v Heřmanicích. Jak
to zvládáte a čím vás to obohacuje?
Neměl jsem hotovou vojenskou povinnost, takže jsem po domluvě s biskupem nastoupil civilku v charitním domově
v Heřmanicích. Plánovalo se, že tam budu
pro staré lidi, budu si s nimi povídat, číst
jim, něco pro ně zorganizuji… než se
k tomuto ideálu ale dopracuji, dělám tam
různé záskoky: v prádelně, uklízečku, vrátného…Mám z té práce radost, když lidé,
kterým sloužím, dávají najevo, že mě mají
rádi. I když je někdy třeba jednodušší sekat
trávu než si povídat s lidmi, kteří na to zrovna nemají náladu. Skoro dvě hodiny strávím
každý den v autobuse, takže tam někdy
podřimuji. Moje běžná směna je od sedmi
do tří; když mám dvanáctku, dělám až do
večera.
Co se Vám líbí ve Svinově?
Pozitivně mě oslovilo, že ta fara je otevřená pro lidi – že můžou přijít ministranti
na snídani, schází se tu děti a mládež na náboženství. Není to všude samozřejmostí.
Nejvíc se mi ale asi líbí to společenství, které v kostele je. Že i když kostel není přes týden plný, jsou tam lidi, se kterými se dá
v pohodě na všem domluvit. Mám pocit, že
se lidi v té farnosti cítí doma. Taky se mi líbí, když děti chodí k oltáři během modlitby
otčenáš.
Kdybyste chytil zlatou rybku a mohl si
přát pro farnost tři přání, která by to byla?
1. Ať dá Bůh sílu mně i otci Janovi, abychom byli dobří duchovní a lidem
předávali živou víru.
2. Aby ti, kteří chodí do kostela, byli
dobrými křesťany a jejich život oslovoval nevěřící.
3. Aby našlo víru i to množství nevěřících lidí ve Svinově, které máme
taky na starost.
(Lukáš a Petra)

Farní tábor – Melč 2002
V sobotu 27.7. to všechno začalo. Dorazili jsme k obrovské faře na kopečku
v malebné vesničce. Bylo nás celkem 36. Ubytovali jsme se a šli hrát hry naproti do zámeckého parku. Večer nám místní pan farář vyprávěl zdejší legendu a tím začala celotáborová hra.
Děti se rozdělily do čtyř skupinek, zvolily si názvy Rytíři, Cvrčci, Červíci a Severáci. Každá skupinka měla svého vedoucího, táborový pokřik a oddílové tričko.
Po celou dobu se sbíraly erby například za pracovitost, pomoc, dobré chování
atd. Děti hledaly poklad srdce a každým erbem se posouvaly na mapě blíže k pokladu.
Fara byla velice prostorná, na půdě
měla dřevěnou učebnu, kde jsme se scházeli
k večernímu programu. V nádherné kapličce
jsme se ráno a večer modlili. Po večerní
modlitbě děti zalezly do spacáků a usínaly
při pohádce a písničce na dobrou noc.
Počasí nám přálo, a tak jsme zažili i
pár výletů: v pondělí jsme se koupali v řece
Moravici, ve středu jsme putovali na poutní
místo Maria Talhof. Otec Jan sloužil mši svatou v přírodě. Když se oblékal do ornátu,
děti se ptaly: „My si budeme hrát na kostel?“ Ještě ten večer se konal táborák, oheň byl
zapálen pagodou, která byla vyrobena ze smůly a přírodnin.
V pátek jsme jeli do Hradce nad Moravicí. Večer se konala stezka odvahy. Vycházelo se od kostela kolem hřbitovní zdi a parkem. Děti šly ve skupinkách a s jedním dospělým, ale můžu říct, že všichni bojovali se strachem. Občas se zjevila bílá paní, za stromem zahejkal hejkal a tak dále. Po cestě byly čtyři zastávky u svíčky s daným úkolem.
Závěr byl radostný, protože se nalezl tolik očekávaný poklad.
V sobotu přijel opět otec Jan a představil nám nového jáhna Pavla.
Tábor se slavnostně ukončil a hurá domů. Nálada byla výborná a děti moc šikovné.
Děkujeme ti, Pane, za společně strávené chvíle.
(D.Š.)
(

Naše učitelka
Snad mi všichni dají za pravdu, že skloubit náročné studium na vysoké škole a ještě
vyučovat ve svém volném čase náboženství je určitě těžké. A tohle dokázala naše paní
učitelka. Ve vyučovacích hodinách náboženství dokáže děti zaujmout, umí poradit, vykouzlit úsměv na jejich tvářích. Umí přitáhnout pomyslné opratě a zase je utáhne, když
je potřeba. Při hrách s dětmi se v zápalu boje docela mezi nimi ztratí. Pomůže ráda, kdokoliv ji o něco požádá.
V novém školním roce nastoupí před svou třídu malých žáčků. Rodiče nastávajících školáků ani nevědí, jak výborná učitelka bude učit jejich děti. A že nevíte, o koho se
jedná? Je to přece Mgr. Petra Nejedlá. Pamatujme na ni v modlitbách při náročném úkolu, který jí Bůh svěřil.
(p. Šimunská)

Začíná podzim…
Když lidé neví, na jaké téma spolu hovořit, začnou se bavit o počasí. Já sice vím, o
čem bych chtěl ve svém příspěvku do Svinovníčku psát, ale přesto bych téma "počasí" na
začátek svého příspěvku použil. Hodí se mi totiž k tématu, nad kterým bych se chtěl zamyslet.
Když pozorujeme přírodu kolem sebe, nezbude nám než konstatovat, že léto je již za
námi. Listí začíná opadávat stále víc, rána bývají chladná a letní sluníčko se na nás usměje už jen na chvíli během poledne, pokud mu v tom ovšem nezabrání nějaký větší mrak.
Vše se připravuje na zimu. Když se třeba při cestě do práce nebo do školy (nebo u těch
zbožnějších při ranní cestě do kostela) nad tím vším zamyslíme, nemůžeme se ubránit pocitu, že všechno kolem nás je pomíjivé. Tyto pocity v nás ještě mohou umocnit blížící se
dušičky, při kterých budeme vzpomínat na ty, kteří tu s námi byli, které jsme měli rádi,
ale po kterých nám zůstaly kromě kytek na hrobu už jen vzpomínky. Jistě ne náhodou se
dušičky slaví právě v tomto období. A člověk se ptá: Co bude dál? Co nastane, až i já z
tohoto světa odejdu? Existuje opravdu nebe?
Tuto otázku si pokládá každý člověk. Pokládá si ji nevěřící, který hledá, protože každý člověk v sobě nosí naději, že po smrti "musí ještě něco být". Ale i věřící lidé se ptají,
zda nebe opravdu existuje. Nikdo z nás tam totiž ještě nebyl a tak se nemůžeme opřít o
žádnou lidskou zkušenost. Nikdo nám prostě neřekne, jak to bude přesně vypadat, když z
tohoto světa budeme odcházet. A to v nás může vyvolávat obavy.
Avšak my křesťané se můžeme o něco opřít. Tento opěrný bod je velmi pevný. Je
to Kristovo zmrtvýchvstání. Protože Kristus vstal z mrtvých, vstaneme z mrtvých jednou i
my. Smrt není konečným bodem našeho života. Náš život je stvořen k oslavení. A zárukou této pravdy je Bůh sám.
Někdy nám ale ani toto nestačí. Ostatně uvěřit, že po smrti něco nastane, to by ještě
šlo. Nicméně v každém člověku se objevují obavy: Co mně pak potká? Jaké to bude? A
někde v skrytu duše se dokonce může objevit pochybnost: Co já se svými hříchy? Vezme
mě Bůh k sobě do nebe? Anebo skončím v pekle…? Představu naší smrti máme totiž často spojenou s představou Boha soudce, který bude rozhodovat, co s námi.
Bůh je však na prvním místě láska. Bohu záleží na každém člověku a každého člověka nekonečně miluje. Naši smrt bychom si proto měli představovat jako setkání s nekonečnou láskou, kterou je Bůh, daleko víc než jako soud, kde bude všechno podtrženo a
sečteno. Skoro bychom mohli říci, že je to naopak, než jak to máme v sobě zafixované.
Bude záležet hlavně na nás, zdali Bohu řekneme v hodince smrti své poslední, ale zároveň
definitivní ano, anebo jej odmítneme. Celý náš život je jednou velkou přípravou na toto
rozhodování. Už tady na zemi se učíme říkat Bohu ano, s důvěrou, že to s námi myslí
dobře a že mu na nás záleží.
Představu soudu ale nemusíme úplně zahodit. Soud totiž nastane, ale soudit se budeme spíše my sami. Náš život ukáže, zdali jsme se v něm k Bohu neustále přibližovali a
přijímali jeho dobrý plán s námi, anebo zdali jsme stavěli stále více na sobě, na svých
schopnostech, na svých penězích a nakonec Boha úplně ze života vytěsnili. Tak, že ho nakonec vůbec nebudeme potřebovat.
Kéž nám do zlata obalený podzimní čas pomáhá přemýšlet nejen o pomíjivosti všeho pozemského, ale zároveň nás vede k přemýšlení nad tím, že existuje někdo, komu na
nás záleží, kdo to s námi myslí dobře a kterému stojí zato říkat dennodenně své ano…
Ve svém zamyšlení jsem použil myšlenky z knihy Gesu di Nazareth od našeho římského profesora teologie Marcella Bordoniho.
(otec Pavel)

Milí farníci a farnice,
v letním období došlo ke třem stavebním akcím v naší farnosti.
Po všech stránkách nejnáročnější byla a doposud je oprava podlahy a omítek v kapli na
faře. Celá vynucená oprava má svůj původ v povodních před pěti lety. Tehdy se
s výjimkou výše zmíněné kaple podařilo opravit celou farní budovu a zdálo se, že tuto
místnost voda nijak nepoškodila. Teprve
později se ukázalo, že zde byla přítomna až
do úrovně dřevěné podlahy, která
v průběhu pěti let vpodstatě vyhnila a začala se propadat. Bylo tedy nutno celou podlahu vytrhat, oklepat vlhké omítky, vše nechat vyschnout, navozit výplňový materiál
a začít betonovat podlahu novou. Následně
- a to chceme stihnout do zimy - je potřeba
položit izolaci, zalít novou vrstvou betonu a
položit dlaždice.
Další oprava, která byla připravována už
v rámci projektu farního hřiště, se týkala
farního plotu a v první fázi jeho části ohraničující farní dvorek. I tato akce by se
v průběhu měsíců září a října měla dokončit.
Poslední, bohužel ne úplně optimistickou zprávou, je informace o nedávno dodělaných vnitřních sanačních omítkách v našem kostele. Ukázalo se, že přes všechna opatření a technické vymoženosti byly omítky na jaře 2002 opět vlhké. Tato skutečnost byla
nahlášena stavebnímu odboru našeho ostravsko-opavského biskupství. Ten totiž v tomto
našem případě vybíral firmu a dozoroval provedení celé stavby. Byly odebrány vzorky
pro chemický rozbor do laboratoře a začíná se rozbíhat jednání „o reklamaci celého díla“. Věříme, že tato jednání dopadnou v náš prospěch, ale vždy to bohužel znamená, že
nás čekají práce, které jsme považovali už za uzavřené.
Tyto tři stavební akce znamenaly jak pro nás pro všechny ekonomickou zátěž, tak pro
některé farníky nasazení vlastního volného času i svých fyzických sil. Vám všem chci
tímto vyslovit upřímné „Pán Bůh zaplať.“
(otec Jan)

Vytvářejme naše farní společenství
V duchu pracovních iniciativ, které probíhaly v naší farnosti v letním období a o kterých je psáno na dalších stránkách Svinovníčku, jsem si připomněl jeden rozhovor se
snoubenci, kteří se rozhodli pro svatbu v kostele. Situace byla složitější v tom, že jeden
ze snoubenců byl nepokřtěný, a tak prosili i o udělení sv. křtu. Při rozhovoru začal pokřtěný partner – a to bylo velice zvláštní – argumentovat tím, že není přece důležité chodit každou neděli do kostela, že je přece důležitý život člověka. Měl jistě pravdu v tom,
že je důležitý život člověka, ale takto položený argument před nepokřtěného člověka,
kterého chci získat pro víru je velice nevěrohodný, ba přímo kontraproduktivní. Jestliže
takto formuluje před svým nastávajícím životním partnerem svůj přístup k víře, pak
vlastně argumentuje jako nevěřící člověk.
Tehdy jsem mu namítl, že bych spíše od
člověka, který chce někoho pro víru získat,
očekával, že mu bude ukazovat co všechno
my ve své farnosti děláme, jak je nám spolu
dobře, jak přes všechny obtíže a nedokonalosti (třeba i faráře) nás víra v Pána Boha dává dohromady a že je rozhodně moc krásné
patřit do církevního společenství, které se mimo jiné setkává při nedělní bohoslužbě.
Myslím, že byl onen pokřtěný překvapen, o čem tedy víra je, ale chci tímto vyprávěním poděkovat všem, kteří jste jakýmkoliv způsobem přidávali třeba onen biblický
„vdovin haléř“ k tomu, aby naše farní společenství (a potažmo i kostel, fara i farní zahrada) bylo krásné. Prosím všechny, aby s nastávajícím novým školním rokem si tuto pravdu víry znovu uvědomili a naše společenství takto vzájemně pomáhali budovat. Více než
kdekoliv jinde pro nás křesťany platí, že jaké si to uděláme, takové to budeme mít. My
to přece chceme mít pěkné a Pán Bůh nám dává všechno potřebné, abychom to pěkné
mohli mít. Záleží opravdu na každém z nás, i na všech dohromady.
(otec Jan)

Nejvýznačnější slavnosti v naší farnosti na podzim 2002
-

říjen: měsíc modlitby růžence
středa 16. října: svátek sv. Hedviky, patronky Slezska a naší diecéze
7.00 mše sv.
1. – 8. listopadu: Týden modliteb za naše zemřelé
pátek 1.11: Slavnost Všech svatých
slavná mše sv. 7.00 a 17.30 hod.
sobota 2.11.: Památka Všech věrných zesnulých
mše sv. v 7.00, 9.00 a v 16.00 hod.
neděle 3.11: mše sv. v 8.10 a 10.10 hod.
odpoledne v 15.00 dušičková pobožnost na hřbitově
pátek 8.11. - zakončení týdne modliteb za všechny zemřelé
16.45 společná modlitba křížové cesty za zemřelé
17.30 mše sv. za všechny zemřelé
Slavnost Krista Krále – svinovský krmáš : 24.listopadu
pátek 22.listopadu : příležitost ke sv.smíření - 16,00 hod.
neděle 24.listopadu : Slavnost Ježíše Krista Krále – svinovský krmáš
slavnostní bohoslužby 8,10 a 10,10 hod.
úterý 26.listopadu 17,30 hod.: mše sv. za všechny zemřelé v naší farnosti

„Vy jste sůl země a světlo světa“ (Mt 5, 13 – 14)
Třetí celostátní setkání mládeže probíhalo ve dnech 13. – 18. 8. 2002 ve Žďáru
nad Sázavou. Zúčastnilo se ho asi 5000 mladých lidí z celé republiky.
Začátek setkání provázelo nepříznivé počasí, díky němuž se
hlavní pódium, u kterého jsme se měli všichni společně scházet,
muselo přemístit do areálu zimního stadionu.
Měli jsme spoustu možností jak prožít den, protože program
byl hodně nabitý a každý měl z čeho vybírat. Ráno jsme vždy začali společnou modlitbou, pak následovaly katecheze biskupů a slovo
na den, svědectví, přednášky, modlitby a mše svatá. Odpoledne byl
program volnější. Měli jsme možnost jít na přednášky, koncerty,
něco si vytvořit ve tvořivých dílnách nebo si zasportovat. Společný
program na pódiu uváděly a doprovázely dvojice moderátorů. Přišla za námi také spousta hostů.
Poslední sobotní večer byl pro nás asi nejsilnějším zážitkem.
Vše začalo mší svatou, po které nám biskupové a kněží rozdali
svíčky a sáčky se solí. Pořadatelé pro nás měli přichystané překvapení a tím byl velký ohňostroj doprovázený hudbou. Večer byl zakončen adorací, při které se každý z nás náhle ztišil, zapálil svou svíci a otevřel srdce
Bohu. Byl to nezapomenutelný zážitek – 5000 plamínků plápolajících do tmy.
Cílem těchto společně strávených dní bylo setkání mladých lidí s Ježíšem a svědectví naší víry. Měla nás posílit v tom, abychom měli odvahu být solí země a světem světa.
(Eva a Mirka)

Informace
1.Vyučování náboženství:
středa 15.00 – 15.45 7. a 8. třída
čtvrtek 14.30 – 15.15 2. a 3. třída
čtvrtek 15.30 – 16.15 3. a 4. třída –příprava na 1. svaté přijímání
čtvrtek 16.30 – 17.15 5. a 6. třída
2.Prosíme rodiče prvňáčků, aby co nejrychleji oznámili, zda budou jejich děti chodit do
náboženství. Pokud jich bude dost, bude mít 1. třída náboženství ve středu v 14.30 hodin. Jinak se spojí s 2. třídou ve čtvrtek v 14.30 hodin.
3.Biblické hodiny pro dospělé probíhají na faře pod vedením otce jáhna Mgr. Pavla Moravce vždy ve čtvrtek jednou za 14 dní. Příští setkání je 26.9. 2002.
4.Kurz angličtiny se schází každé úterý v 18.15 hodin na faře.
5.Mládež se setkává každý pátek v 18.30 hodin na faře.
6.Večer mladých je připraven na biskupství dne 25.9. Tématem jsou SOS vesničky a
Dětské domovy rodinného typu. Začíná se mší svatou v 16.00 hodin v kapli na biskupství.
7.Každý pátek je mše svatá v 17.30 hodin pro děti a jejich rodiče.
8.Malá schola se setkává každý pátek v 16.15 hodin.
9.Velká schola má svá setkání v sobotu v 16.00 hodin na faře.
10.Knihy z farní knihovny si můžete půjčit vždy v neděli po velké mši sv.

Stránka pro rodinu
Krížovka:
Řešení (tvořené čtyřmi slovy) se
nachází ve středním svislém
sloupci této doplňovačky.
Napovíme, že je to označení pro
obě části bible.
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1. Ježíš poslal před sebou ….
(Lk 9,52)
2….Cedron (J 16,1), 3. Boží jméno je…(Lk 1,49), 4. Ježíš zemřel nejenom
za …(J 11,52), 5. Kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy … (J 13,10), 6.
Natanael byl … Izraelita (J 1,47), 7. Starozákonní prorok (Lk 11,30), 8.
Roztrhla se v chrámě … (Mt 27,51), 9.nejpřednější (Mt 22,38), 10. Jedl se
… učedníky. (Lk 22,11), 11. Opět přijdu a … vás k sobě (J 14,3), 12. Volání andělů v Betlémě (Lk 2,14), 13. Jeden z apoštolů (Mt 3,10), 14. plody
(Mt 3,10), 15. Kdo vytrvá až do …, bude spasen. (Mt 24,13)
Hádanka pro malé i velké:
Trochu voda, trochu zem,
volá na tě: Nechoď sem!
(bažina)

Žluté, červené, zelené,
poutníku žízeň zažene,
rozsvítí stromy ve stráni.
Přejeme dobré chutnání.
(jablka)

Mění se jako počasí,
Hned oheň, hned je voda.
Důvěrně s každým tyká si
a v zápětí ho prodá.
A že má zvyky kočičí,
Tak sama neví, kdy je čí.
A to je velká škoda.

Trochu logiky pro pobavení:
V tomhle čtverci dávají vyobrazená
čísla součet 15. Zbývající čísla od 1
do 9 doplňte do prázdných políček
tak, aby součet tří čísel ve vodorovných, svislích i úhlopříčných řadách
byl vždy také 15.
Něco pro zasmání:

(faleš)

Z historie svinovské farnosti
Zvony
První zvony ulila firma Manoušek z Husovic u Brna za 35 255,65 Kč. Byly čtyři:
největší zvon o váze 750 kg s obrazem sv. Antonína Paduánského a nápisem „Sv. Antoníne, oroduj za nás" daroval „staříček“ Antonín Kudela s manželkou, druhý „Sv. Josef“
o váze 335,5 kg obchodník Josef Přádka z Moravské Ostravy na památku své sestry Antonie Pavlíkové, manželky náčelníka obecní policie ve Svinově, zemřelé 7. září 1927. Třetí
zvon „B. P. Maria“, tzv. „poledník“ o váze 183 kg s nápisem „Maria, Boží Máti, rač nám
požehnání dáti" koupila paní Žofie Benišová, manželka obchodníka ve Svinově, a nepřála
si být jmenována. Zemřela ještě před zavěšením zvonů. Poslední zvon „Sv. Barbora“, tzv.
„umíráček“ o váze 31 kg s nápisem „Od náhlé a nenadálé smrti vysvoboď nás, Pane" koupil dělník ze Svinova Vincenc Suchý s manželkou. Železnou zvonovou stolici darovaly
kostelu Vítkovické železárny a ještě přidaly darem 10 000 Kč v hotovosti. 26. května 1929
byly zvony posvěceny děkanem Augustinem Henslem z Bílovce za přísluhy faráře Aloise
Gece a P. Rudolfa Zásměty, faráře z Lubojat.
Slavnosti se zúčastnilo na 5000 lidí, z nichž
většina trpělivě čekala do večera, kdy se zvony poprvé slavnostně rozezněly.
Za války podle říšského nařízení musely
být odevzdávány barevné kovy, především
zvonovina, pro válečnou výrobu v Říši. Farní
kostely si směly ponechat nejmenší zvon nebo zvony z náhradních slitin, případně zvláště cenné historické zvony. Svinov pochopitelně žádný historický zvon neměl. Proto byly 23. - 25. února 1942 sejmuty zvony z kostelní věže a odvezeny do skladiště ve Vítkovických železárnách, odkud putovaly do sléváren v Hamburku. Zůstal jen nejmenší, umíráček „Sv. Barbora“.
Na místo odvezených zvonů byly zavěšeny 3 ocelové zvony z Vítkovických železáren v ceně 2000 RM: „Christus Rex“ 1605 kg, „St. Joseph“ 1202 kg a „S. Maria“ 160 kg.
Stolice pro zvony se musela znova upravit a předělat. Všechny náklady uhradila sbírka
v kostele a dary jednotlivců.
V sobotu 28. března 1942 dovezli nové zvony do Svinova rolníci František Kudělka, Josef Valder a Josef Urbánek. Slavnostně je posvětil na Květnou neděli, tj. 29. března
1942 odpoledne P. Alois Gec, děkan z Poruby. Kromě zdejších kněží byl přítomen porubský kaplan František Navrátil, administrátor z Háje Paul Gemsa a farář z Třebovic Bohumil Kittrich. Kázání před svěcením německy a česky měl P. Ladislav Kubíček.
Dne 30. března vytáhli montéři z Vítkovických závodů zvony na věž. Ponejprv se
jimi zvonilo na Vzkříšení 4. dubna 1942.
Původní svinovské zvony už nebyly po válce na „hřbitově zvonů“ u Hamburku nalezeny.
(převzato z farní kroniky)
Adresa redakce: Římskokatolická farnost, Bílovecká 50/548, 721 00 Ostrava – Svinov, tel. 069/6961489
http://svinovska.farnost.cz

Potopa (povídka)
„Tak, pane Vrána, z nejhoršího jsme venku. Dneska jsme vynesli poslední škopek bahna, no, to víte, všude je to ještě cítit, ale máme to za sebou.“
„Hm,“ pronesl jsem zamyšleně.
„Vám dneska není moc do řeči, co?“ všimla si paní Králková mého nepřítomného výrazu.
Neodpověděl jsem.
„No, tak polívku máte na stole a snad abych už šla, že?“ usmála se rozpačitě. Než jsem jí stačil poděkovat, byla pryč. Je to dobrá sousedka, udělá pro člověka první poslední, ale dneska
jsem bez nálady. Všechno mě to nějak vzalo, jako by mně až teď došlo, co se vlastně stalo.
Nebyl to sen, ta voda tady doopravdy byla.
Dívám se na promáčené zdi, odstavený nábytek, zničenou zahradu. Jak je to vlastně
dlouho, co se přes nás přehnala povodeň? Nevím. Ztratil jsem pojem o čase. Už ho nepočítám na minuty jako dřív, ale na kýble bahna, které denně seškrabávám z rozprýskaných parket, na zablácené hadry vyždímané v troše vody, na polívky paní Králkové, jež mi teď čím
dál častěji nosí, abych nemusel vařit. Celý den jsem v jednom kole, ale když pak sedím večer
sám v křesle, nutí mě to přemýšlet. A pak teprve zjišťuji, že mi voda vzala víc než jen trochu
zeminy ze zahrádky, kus plotu a brambory ze sklepa.
Voda mi vzala všechnu jistotu a vysmála se těm dlouhým rokům mého života, kdy jsem
se domníval, že mě se živelné katastrofy netýkají. Stokrát jsem zahlédl v televizi, jak někomu
plave nábytek, ale to se dělo lidem mnoho kilometrů daleko. Dokud člověk nestojí po kolena
ve vodě, nepochopí…
Já jsem vlastně viděl potopu už jako dítě. Dodnes si pamatuji ten obrázek z Bible: všude
voda, na ní se houpe archa a Noe vypouští z rukou holubici. Jako dítě jsem tomu věřil, ale jak
šel čas, stal jsem se mužem a dospělí přece nevěří pohádkám. Celý ten příběh o biblické katastrofě včetně obrázku na mě působil velmi nadneseně a nereálně. A tak jsem příběh i s Pánem
Bohem odložil zpátky do knihovny mezi pohádky a bajky, z kterých člověk jednou prostě vyroste. Povznesen nad všechny biblické příběhy, které mi vyprávěla maminka, když jsem byl
chlapcem. Teď už věřím, že když pršelo 40 dní a 40 nocí, nastala potopa světa. U nás to začalo tak nenápadně. Prostě jen pár dní pršelo. Zpočátku se nikdo nebál, ale ráno stála voda u
dveří a když jsme se bránili pozvat ji dál, vrhla se aspoň do sklepa, sebrala, co našla, protáhla
se po domě, olízla zdi, zanechala po sobě jen nános bahna a ztratila se tak rychle, jak přišla.
Mé sebevědomí se utopilo, voda ho vzala s sebou a nevím, kam ho odnesla. Člověk je pánem
tvorstva, že? Vždycky jsem si to říkal a byl hrdý. A pak jsem slyšel v rádiu o obětech záplav.
O tom, že lidé ztrácejí domovy, majetky, že dokonce umírají. Že stojí na střechách a volají o
pomoc, že matky s dětmi žijí v tělocvičnách. A najednou jsem cítil, že proti tomu nemohu nic
dělat. Nemohu ucpat vodopády valící se z nebe. Nemohu poručit větru, vodě, vrátit řeky zpět
do koryt a vystavět těm ubohým lidem nové domy. Nemohu udělat nic, co by mělo rozhodující význam. Mohu jen přiznat porážku své pýchy.
Bože, odpusť, já jsem se ti smál. A nejen já, hodně se nás smálo a říkali jsme, že nejsi,
abychom uklidnili své svědomí. A i kdybys byl, mysleli jsme, že sedíš na obláčku, že jsi hodný dědeček, který stvořil svět a teď se mu to vymklo z rukou. Já zapomněl, že jsi mocný, že
jsi veliký, že naši otcové se tě báli.
„Vrátím se!“ napadlo mě náhle.
A tu jsem se přistihl, že kráčím v přítmí pokoje ke knihovně a nesměle vytahuji knihu, kterou
jsem neviděl snad čtyřicet let. Opatrně jsem rozevřel její desky a chvíli listoval. Ano, stále
jsou tady – voda, archa, Noe i holubice.
Ten večer jsem usínal jako dítě. Jako tehdy před lety v maminčině náruči, když jsem
ještě bral potopu vážně.
(P.N.)

Bylo či nebylo?
Bylo dříve na světě lépe než dnes? Žilo se kdysi spořádaněji a lidé nebyli tak zlí? Jednoznačnou (ať už kladnou či zápornou) odpovědí můžeme popudit buď ty duchem mladší
nebo ty duchem starší. Dá se na tyto otázky nějak odpovědět nebo se alespoň k těmto problémům pokusit něco říci?
Samozřejmě, že nebylo! Vždy to bylo stejné: Lidé šidili, dělali lumpárny, byli si nevěrní, kradli, pili, chodili do veřejných domů, soudili se o maličkosti, staří nechápali mladé
atd. atd.
Samozřejmě, že bylo! Rodiny držely více pohromadě, lidé neseděli večer co večer u televize a nedívali
se na nemravné filmy. Nebrali drogy, nechlubili se
svým pohoršlivým životem. Mládež neviděla své idoly
v otřesně žijících zpěvácích a modelkách atd. atd.
Kdo má tedy pravdu? Ti první nebo ti druzí?
Všichni by dokázali vyjmenovat desítky příkladů a argumentů.
Z dějin víme, že už zanikla spousta světových říší
a civilizací. A co už jich bylo? Jen namátkou: egyptská,
babylonská, perská, římská, …, ale byly tu také Mayové, snad i Atlandita a mnoho dalších. Když se dovídáme, co všechno se v mnohých z nich odehrávalo před
jejich zánikem, nutně se začneme bát i o civilizaci naši.
Ty tisíce a milióny mrtvých v posledních válkách, v nacistických koncentrácích,
v komunistických diktaturách po celém světě, během teroristických akcí, při potratech,
AIDS a podobně, to vše nás přesvědčuje, že není všechno v pořádku. Rozdíl je asi v tom,
že kdysi bylo skoro všem jasné, co je dobro a zlo, lidé věděli, co je hřích, a měli jiný vztah
k životu a smrti.
A závěr našeho uvažování?
Co kdybychom nastavili zrcadlo sami sobě: byli jsme my starší lepší? Jsme my mladí
horší? Nebo jsme všichni stejní? Co pro to můžeme udělat, abychom byli lepší? Třeba
hned dnes?
(L.Ž.)

Do you speak English?
Zveme všechny zájemce, kteří by se chtěli naučit nebo si zopakovat angličtinu a procvičit anglickou konverzaci. Scházíme se každé úterý v 18. 15 hodin na faře. Kurz trvá dvě
vyučovací hodiny a kurzovné činí půl dolaru na hodinu.
Učí nás anglicky plynně hovořící lektorka Mary. Zažijete zde dvě
hodiny „břicha bolu“ (samozřejmě ze smíchu), zazpíváte si anglické písničky, zahrajete si různé hry i situace ze života a seznámíte se s otcem
Billem.
Naše heslo: „Nice to meet you!“
(Peggy and Kit)

