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Nová tvář v naší farnosti 
 

S jáhnem Vojtě-

chem Janštou 

jsme si povídali o 

jeho životě a po-

volání, o kněž-

ském semináři,  i 

o jeho práci a 

úkolech ve farnosti a na Biskup-

ském gymnáziu. 

„Patřím Ježíšovi.“ 
 
Životní svědectví mladé-

ho brazil-

ského fot-

balisty o 

Boží po-

moci v je-

ho těžké 

situaci. 

Primice otce Martina 
 

O t e c 

Martin již 

působí v 

jiné far-

nosti, ale 

stále nám 

zůstává v 

paměti jeho primiční mše 

svatá. 

Vzpomínka na 
o. Pilcha 

Dovolená našeho pana faráře 

Farní tábor 
 

Ohlédnutí za 

táborem dětí 

naší farnosti 

Pokrytectví  
v nás? 

Broučci 
 

Pokračování oblí-

beného seriálu pro 

děti. 

Setkání mláde-
že - Tábor 



Modlitba 
 

Začněme znovu 

Ježíši, 

v Tvé přítomnosti 

jsem začátečník 

 a zůstávám jím 

v mnohých  věcech: 

v pokoře, jak přijímat sám sebe 

takového, jaký jsem, 

v odvaze změnit se, 

pokud to dokážu. 

Jsem začátečník, když uvážím, 

jak málo Ti v podstatě důvěřuji, 

jak mi přijde zatěžko, 

milovat některé bližní, 

jak jsem citlivý 

vůči nespravedlnosti a utrpení. 

Je však podivuhodné, že 

u Tebe, Mistře, 

smím stále znovu začínat, 

každého dne znovu. 

Nabízíš mi šanci 

až do posledního dechu, 

neboť miluješ začátečníky. 

Ty sám dáváš začátek 

tomu, co bych chtěl upřímně začít. 

Ježíši, 

děkuji Ti za všechno, 

co se mnou začínáš. 

 

(Theo Schmidkonz: Volám k Tobě, Bože) 

 

(S.P.) 



 Nácviky zpěvu 
 

Jak již bylo oznámeno a jak jste zaznamenali v předchozích 

nedělích, zahájili jsme krátké nácviky zpěvu před nedělními 

bohoslužbami. Využijeme přítomnosti našeho jáhna, který je 

schopen nás nové věci naučit. Mohlo by se zdát, že je to zby-

tečné – vždyť si s tím, co umíme, určitě vystačíme. Dá se od-

povědět takto: Život na zemi i život člověka vykazuje velkou 

pestrost. Stačí si zajít do přírody (kolik je tam „zbytečných“ 

druhů) nebo si připomenout, kolik druhů jídla známe a také vy-

žadujeme. Je to rys Boží velkoleposti – z toho, jaký Bůh je a 

kým je, rozdává do stvoření a vrcholně člověku. Jak je lidský život bohatý na různá mís-

ta, vztahy, věci… A liturgie, a v první řadě nedělní mše svatá, by měla vyjadřovat naše 

lidství: Bohu totiž chceme a máme dávat co nejvíce a co nejlépe – a tak odpovídat na je-

ho štědrost, se kterou nás stále zahrnuje svými dary. Opak by byl projevem nevděku a 

lhostejnosti. A zpěv? Ten je velmi hlubokým a ryzím projevem člověka, jeho nitra, jeho 

cítění i smýšlení. Proto i liturgický zpěv by měl odrážet to, že chceme dávat Bohu co 

nejvíce a co nejlépe. Co nejvíce – tzn. i nácvikem nových písní, které tak vyjádří pest-

rost lidských výtvorů; a co nejlépe – tzn. s poctivým nácvikem, aby náš zpěv skutečně 

odpovídal důstojnosti liturgie. Už svatý Augustin říkal: „Kdo miluje, ten zpívá“, a již ve 

starověku vzniklo přísloví: „Kdo dobře zpívá, dvakrát se modlí.“ A tak se nácviky zpěvu 

mohou stát výzvou k naší snaze o hlubší modlitbu, o větší vděčnost Bohu, o chválu toho, 

který je „veškeré chvály hodný“ (Žl 145,3). 

(o. Jan + o.Vojtěch) 

 Křty – svatby – pohřby (červenec - srpen – září 07)  
 

Křty: 

Josef Pavel Randa (7.7.) 

Tomáš Hoza (27.7.) 

Tereza Hozová (27.7.) 

Victoria Renca Miarowski (12.8.) 

Svatby: 

Josef Randa a Anna r. Kyčerková (7.7.) 

Pohřby: 

Pizur Milan (+2.8.) 

Zita Bartošíková, r. Lacioková (+28.7.) 

Pyramida: 

S, SE, CES, CESE, CERES, RECESE, RESEKCE  

Bludiště: řešení B 

Tvoření slov: VRAK, VADA, OBAL, RADA, HLAD, ARAB, HRAD, HALA, VRAH, OBAVA, ODKLAD, KLADKA, LARVA… 

Čtverec: 

 

 

 

 

 

Významné osobnosti náboženského života:  

Jan Š r á m e k  

Antonín Cyril  S t o j a n  



 Čtení při nedělní liturgii 
 
Od příští neděle bychom rádi začali s novým systémem rozdělování čtení k bohoslužbě 

slova při nedělní mši svaté. Sami víte, jak je někdy pro jáhna náročné i nepříjemné, když 

obchází kostel a hledá, kdo by byl ochoten přečíst čtení. Pak je nucen rozdat čtení na po-

slední chvíli, a dotyční tak ani nemají čas v klidu si čtení připravit. Je dobré si připome-

nout víru i zkušenost církve, že totiž Písmo svaté „podává nezaměnitelně slovo Boha sa-

mého a v slovech proroků a apoštolů dává zaznít hlasu Ducha svatého“, že „je pro církev 

oporou a životem a pro její děti posilou víry, pokrmem duše, čistým a trvalým prame-

nem duchovního života“1. Z toho potom plyne 

velký důraz, který církev klade na Boží slovo ve 

mši svaté. A ti, kdo je předčítají? „Aby věřící 

z posvátných čtení pojali k Písmu svatému ve 

svém srdci něžnou a živou náklonnost, je nutné, 

aby lektoři, kteří tento úkol vykonávají … byli 

k němu způsobilí a pečlivě se připravovali.“2 Je 

tedy potřeba, aby ten, kdo čte, měl možnost si 

čtení dobře nachystat – a také připravit sebe sama k této službě. Proto bude od příští ne-

děle vzadu v kostele vyvěšen rozpis, do kterého se budete moci dopředu napsat 

k vykonávání služby slova. Prosím, využijte této možnosti, kterou vám liturgie nabízí. 

Kdo cítí, že by mohl, by zároveň měl, protože každý má svými schopnostmi přispět ke 

kráse liturgie. S novým systémem budete mít možnost v klidu si čtení nacvičit a také ho 

hlouběji pochopit. Tím získá naše předčítání charakter opravdového zvěstování. Pokud 

by někdo měl zájem, jáhen Vojtěch je ochoten s dotyčným člověkem čtení dopředu na-

cvičit, případně text vysvětlit. Je také možno si vypůjčit brožurku „Pravidla pro lektory“ 

a seznámit se v ní se zákonitostmi správného předčítání. Věřím, že se tak pro naši neděl-

ní bohoslužbu stane četba Božího slova událostí, prožitkem a inspirací 

(o. Jan + o.Vojtěch ) 
1 II. VATIKÁNSKÝ KONCIL, věroučná konstituce o Božím zjevení Dei verbum, čl. 21. 
2 Všeobecné pokyny k mešnímu lekcionáři, čl. 55. 

Výuka náboženství v naší farnosti  
 
Začal nový školní rok. Prosíme rodiče, aby pamatovali na náboženskou formaci svých 

dětí a využili možnosti své dítě přihlásit do výuky náboženství. Ta probíhá pro žáky na 

nižším stupni (včetně 6. třídy) následovně: 

 

1.+ 2. třída budova na Rošického ul. středa 13,15 – 14,00 h. 

1.+ 2. třída hlavní školní budova středa 13,15 – 14,00 h. 

3.+ 4. třída  učebna na faře 14,15 – 15,00 h. 

5.+ 6. třída  učebna na faře 15,00 – 15,45 h. 

 

Pro žáky vyššího stupně jsou připravovány speciální programy, které budou rodičům 

oznámeny v kostele.           

 (o. Jan) 



Rozhovor s jáhnem Vojtěchem 
Janštou 

 

V červenci letošního 

r o k u  n a s t a l a 

v obsazení naší farnos-

ti změna: Přišel k nám 

Vojtěch Janšta, který 

u nás stráví rok jáhen-

ské služby. Požádali 

jsme ho, aby nám o sobě něco pověděl, 

a my ho tak mohli více poznat.  
 

Otče jáhne, odkud pocházíte? 

Vyrůstal jsem a bydlel celou dobu 

v Opavě, tedy jako otec Jan. Jsme také 

z jedné farnosti: od konkatedrály Nanebe-

vzetí Panny Marie. 

 

Řekněte nám něco více o Vaší rodině. 

Můj otec je jáhen a má teď jako svou 

hlavní starost a poslání Církevní základní 

školu v Hradci nad Moravicí a v Opavě. 

Maminka je alergologickou lékařkou. 

Mám tři bratry. Nejstarší Jakub (28 let) 

vystudoval na AMU hru na varhany a žije 

se svou manželkou a třemi dětmi v Praze. 

Druhý nejstarší je Petr (26 let) – ten bydlí 

v Opavě a učí na církevní škole na Hradci 

češtinu a dějepis. Třetím v pořadí a dlou-

hou dobu nejmladším jsem byl já (25 let). 

Před deseti lety si rodiče osvojili kluka 

z dětského domova. Jmenuje se Viktor 

(19 let) a v současné době si dodělává 

maturitu k učebnímu oboru truhlář. 

 

Jaká byla Vaše cesta až sem do Svino-

va? 

Studoval jsem na opavském Mendelově 

gymnáziu. Po maturitě jsem nastoupil do 

Teologického konviktu v Litoměřicích – 

to je takový přípravný rok před kněžským 

seminářem. Následovalo pět roků forma-

ce v olomouckém semináři a studií na te-

ologické fakultě. A mým prvním pasto-

račním rokem je nyní Svinov. 

Jak jste se rozhodoval ke kněžství? 

V druhém ročníku na gymnáziu jsem za-

čal přemýšlet o kněžství – byly to takové 

příležitostné úvahy, zda by se mi to líbilo 

nebo ne. Ale když jsem se za to potom 

modlil, získal jsem jistotu; zvláště 

v jednom okamžiku při adoraci jsem jas-

ně poznal, že mě Bůh volá na tuto cestu. 

To bylo na začátku třetího ročníku. A pak 

se mé rozhodnutí dalšími setkáními 

s Pánem prohlubovalo a utvrzovalo. Ne-

byl to pro mě žádný boj, spíše jsem ra-

dostně Pánu Bohu kývnul. 

 

A po celou dobu formace v semináři 

jste vnímal tak jasně svou cestu? 

Jsou přirozeně okamžiky, v nichž se člo-

věku jeho cesta vlivem vnějších či vnitř-

ních okolností nějak zatemní. To je pak 

člověk vybízen k důvěře v Boží vedení, 

protože vnímá, že na službu kněze sám 

rozhodně nestačí. Ale to vnitřní hluboké 

nasměrování v mém povolání mě neopus-

tilo. I ve chvílích zmatku a nejistot jsem 

vnímal, že Boží pozvání je pevné a ne-

měnné. A že se musím menšit (v realizaci 

jen svého já) a on ve mně růst (srov. Jan 

3,30). 

 

Jak vypadá život v kněžském seminá-

ři? 

Základem formace je řád života, který 

otevírá přístup k intenzivnímu setkávání 

s Bohem, ke studiu a ke společenství 

s druhými. Ráno jsme začínali modlitbou 

breviáře, rozjímáním a mší svatou (6:15-

cca7:50). Následovala škola, před jednou 

hodinou Anděl Páně, oběd, volný čas a 

odpoledne opět škola nebo samostudium. 

V 18:15 modlitba večerních chval, večeře 

a volný čas do 20 hodin, pak prostor ještě 

pro studium nebo četbu. Ve 21 hodin 

punkta (body) k rozjímání na další den a 

dále už jen modlitba před spaním a silen-

tium (mlčení). Ve středu a v sobotu bylo 

odpoledne volno. Neděle měla své těžiště  



ve slavnostní mši svaté, odpoledne byl 

čas na výlety či procházky a večer probí-

halo setkání po jednotlivých ročnících. 

 

Z toho by se mohlo zdát, že seminář je 

nějaký přísný ústav s neutěšeným živo-

tem… 

Je to právě naopak: kde se dá životu řád a 

prostor pro to důležité, tam roste radost, 

pokoj a vzájemné sdílení. V semináři je 

čas i pro spoustu legrace, zvláště při tra-

diční mikulášské besídce a dalších men-

ších akcích. Sedmdesát lidí (před pěti lety 

devadesát) je slušný počet na to, aby se 

občas něco vyvedlo, ale také abychom si 

vzájemně pomáhali a podporovali se 

v našem povolání. Společné zážitky patří 

k tomu cennému, co si jistě každý ze se-

mináře odnáší. 

 

Vzpomínáte si na nějakou žertovnou 

příhodu ze semináře? 

Těch bylo nepočítaně. Napadá mě jedna 

z posledního ročníku: Jeden spolužák měl 

hodně párů černých polobotek – ty se 

v semináři hodně využívají (ke klerice). A 

dva vtipálkové se rozhodli, že ho těchto 

jeho pokladů na chvíli zbaví. Vzali horo-

lezecké lano, natáhli ho přes ochoz nad 

hlavní chodbou a za tkaničky pověsili 

všechny polobotky dotyčného spolubratra 

tak, aby na ně nedosáhl. To vše velmi br-

zy ráno jako překvapení a pobavení pro 

přecházející spolubratry. Oloupený boho-

slovec pak musel jít do kaple v nějakých 

světlých botaskách. Ještě že si vyměnil 

ministrantskou službu, jinak by to vyvo-

lalo nemalé úsměvy při liturgii. 

 

Teď jste přišel do Svinova. Jaká práce 

a úkoly Vás tady čekají? 

Základem je péče o farnost – liturgie 

(kázání, pohřby, křty), vyučování nábo-

ženství, společné akce apod. Kromě toho 

mě pan biskup poslal vyučovat na ostrav-

ské biskupské gymnázium náboženskou 

výchovu (tři hodiny týdně). A navíc začí-

nám v Olomouci dálkové postgraduální 

studium z dogmatické teologie. 

 

Odhlédněme od úkolů – jaké jsou Vaše 

záliby? 

Mým velkým životním průvodcem, mohu

-li to tak říci, je hudba. Dvanáct let jsem 

hrál na klasickou kytaru, od páté třídy 

pak na klavír a později na varhany. 

V semináři jsem také začal navštěvovat 

hodiny zpěvu. Nemám sice na hudbu to-

lik času, ale je pro mě vítaným odreago-

váním a zdrojem vnitřních inspirací. 

 

Kdybyste chytil zlatou rybičku a mohl 

si pro naší farnost přát tři přání, jaká 

by to byla? 

K tomu mě napadá jeden starý vtip – 

ztroskotali tři politici (dosaďte si, koho 

chcete) a dostanou se na pustý ostrov, kde 

vyloví zlatou rybku – a ta že tedy každé-

mu splní jedno přání. Tak první dva si 

přejí být hned doma a ten třetí říká: „Co 

tady budu dělat sám – ať jsou ti dva hned 

zpátky!“ A tak mám také jen jedno: aby-

chom svými přáními nikdy neškodili dob-

ru druhých – ani svému. 

 

(Honza, o. Vojtěch) 



Broučci - pokračování 
 

 Naše první povídání o svatojánských brouč-

cích jsme ukončili v době, kdy si broučci nachysta-

li chaloupku na zimu, pomodlili se, pak si lehli a 

spali a spali a spali. Teď si povíme, co broučci dě-

lají v chaloupce, když nemohou létat, protože je 

venku zima. 

  

 Když se Brouček probudil, maminka s tatínkem již byli vzhůru. Brouček byl zvěda-

vý, chtěl se podívat, jak to venku vypadá a přemluvil tatínka, aby oddělal z oken prkén-

ka, pomalounku i mech. Brouček viděl samý sníh, na jalovci nad chaloupkou ho leželo 

tolik, až se větve prohýbaly. Sníh se třpytil od sluníčka, a přestože by se Brouček díval 

stále rád, tatínek okno zacpal a zabednil, protože venku mrzlo. 

 Maminka mezitím zatopila v kamnech a uvařila polévku. Broučci se pomodlili, na-

jedli a protože jim bylo trošku zima, tak si lehli a povídali. Třeba o Janince, která i když 

bydlela sama, sama nebyla, byl s ní Pán Bůh, ona to věděla a nebála se být ve své cha-

loupce sama. Brouček se také dověděl, že až bude léto, poletí lidem svítit a že i lidé si 

povídají pohádky. 

 A jednu takovou, kterou měl Brouček rád, mu maminka na jeho přání začala  vy-

právět. 

 Byla o tom, jak se kočičce a kocourkovi narodila tři koťátka, dva kocourci, jeden 

černý, druhý bílý a mourovatá kočička. Měli se rádi a byli hodní. Jednou, bylo to z jara, 

kocourek a kočička šli chytnout koťátkům myšku, a než odešli, maminka kočička zatopi-

la v kamnech a  zavřela  za sebou dveře, aby nikdo ke koťátkům nemohl. A jak to u 

mláďátek bývá, když jsou bez dozoru, koťátka se začala strkat a hádat, porazila kamna, 

ta se zbořila, oheň se vysypal, začalo všechno hořet, a protože byly dveře zavřeny, cha-

loupka a koťátka byla spálena, protože byla neposlušná. … a nedaleko byl kopec, na 

něm kočička a kocourek pověsili zvonec a pohádky byl konec. Broučkovi se pohádka 

líbila, držel maminku za ruku, říkal si bim bam, bim bam, až při tom usnul. 

 A tak spali a spali, a když se  Brouček probudil, byli tatínek s maminkou vzhůru. 

Leželi v posteli a zase si povídali, zase maminka zatopila v kamnech a uvařila polívčič-

ku a společně se modlili – Ó náš milý Bože, povstali jsme z lože, a pěkně Tě prosíme: 

                    Dej, ať se Tě bojíme a posloucháme a přitom se rádi máme. 

 

 Pojedli a ven ještě nemohli, zase si lehli a povídali a když už nic nevěděli, před spa-

ním se pomodlili – Podvečer Tvá čeládka, jak k slepici kuřátka, k ochraně své hledíme, 

laskavý Hospodine. 

… a spali a spali a spali 

až se probudí, povíme si, jak to bylo dál. 

 

                                                                                                       Teta Aťka 

 

(upraveno podle stejnojmenné knížky od pana Jana Karafiáta) 

 

(S.P.) 



 Pokrytectví v nás 
 

 Na veřejnosti se často setkáváme s mnohými sympatickými projevy mladých lidí, 

kteří svým chováním dávají najevo úctu k jiným lidem a ochotu někomu pomoci či po-

sloužit. Někdy to bývá bohužel obráceně, a pak ze strany starších takto „postižených“ 

lidí dochází k příkrému odsuzování těch nezdvořilých provinilců. V zamítavém stanovis-

ku je zdůrazněno, že „to se za našich mladých let nemohlo stát“, „dnešní mládež je horší 

než kdysi“ apod. Nejde jen o běžné případy, kdy mladý člověk neumí pozdravit nebo ne-

pustí staršího občana na své sedadlo v přeplněných prostředcích hromadné přepravy 

osob. Dnes se setkáváme s mnohem hrubšími formami chování a s krutějšími projevy v 

mezilidských a v mezigeneračních vztazích. Patří sem vysoká míra zločinnosti mládeže, 

okrádání starších bezbranných osob, od nichž chtějí na drogách závislí mladí lidé získat 

finanční prostředky na nákup omamných látek, vyhledávání bezduché zábavy, obtěžová-

ní širokého okolí hlukem „techna“ apod. 

 Má však význam řešit otázku, zda jsou dnešní mladí lidé horší než před padesáti 

nebo před sto lety? Žily předcházející generace spořádaněji? Nedopouštěli se kdysi mla-

dí (ale i starší) lidé také různých neřestí, nevěry, sociální nespravedlnosti a nerespekto-

vání práv svých bližních? Nebyly dříve hrozné války? 

 O jedné skutečnosti pochybovat nemusíme. Nejen mladí lidé jsou dnes vystaveni 

stále se stupňujícím tlakům nesmírně pokleslého prostředí. Takřka všichni lehce podlé-

háme nevkusným formám často pochybného umění, nabídkám tržního konzumismu, se-

xuálním zvrácenostem, projevům hrubosti a vulgarity. Vše je dovoleno, na všechno má-

me právo, nepřipouštíme si žádné omezení, vítězí jen ti chytří, bezohlední, bohatí a moc-

ní. Zlo je těžko postižitelné, soudní pře vyhrávají často darebáci. 

 Odcházející generace se obává katastrofy a chytá se za hlavu, co čeká její děti a ce-

lou dnešní společnost. Co s ní a z ní bude? Jak to přežije? 

 Na místě by však měly být jiné otázky! Kdo to vše zavinil a kdo je zodpovědný za 

tento stav? Kdo vychovával či nevychovával dřívější generace a kdo je vede k lepšímu 

či k horšímu v současnosti? Jací jsou ti dnešní dospělí? 

 Nejsme vlastně hrozní pokrytci? Kdysi se některé veřejně prováděné akce (např. 

filmy, zábavní podniky apod.) označovaly jako „mládeži přístupné nebo nepřístupné“. I 

dnes jsou některé televizní pořady označovány za nevhodné pro děti a adolescenty, ale 

těžko jim lze zabránit v  přístupu k čemukoliv. Lze dokonale uhlídat internet? Když řek-

nete např. paní v trafice, že by neměla vystavovat časopisy s pornografickým obsahem, 

řekne vám, že v televizi uvidíte horší věci a nikomu to nevadí! 

 Pojďme však dále. Proč nechceme (možná už jen ze setrvačnosti a formálně) uka-

zovat některé věci mladým lidem, ale my starší a dospělí si dovolujeme takřka všechno? 

Jsme tak imunní a dokonalí, že nám už se nemůže nic stát? Čistému je vše čisté? Tak 

proč už tak mnozí čistí klesli? Proč se špiníme brakem, nemravností, morbiditou a ne-

vkusem a necháváme svou obrazotvornost zaplňovat a zamořovat takovým svinstvem? 

Proč kupujeme bulvár a sledujeme nejen mnohé prázdné, ale i zvrácené pořady někte-

rých televizních kanálů? 

 Nemáme snad právo na něco lepšího a hodnotnějšího, co bychom pak mohli a měli 

předat našim nástupcům, o které se teď tolik strachujeme? 

 Myslíte si, že nás se to netýká? 

          (N. P.) 



 

Celostátní setkání mládeže - Tábor 
 

„Jako jsem já vás miloval láskou, milujte svět, ať ví, že jej hledám!“ 

 

V srpnu se opět po několika letech konalo celostátní setká-

ní mládeže, tentokrát v Táboře-Klokotech, kterého se zú-

častnilo téměř šest tisíc mladých lidí. Sjeli jsme se na místo 

různými vlaky, posilněnými spoji, ve kterých jsme stáli na 

jedné noze a i v tomto případě na cizí, ale přece jen jsme 

šťastně přijeli do krásného města Tábor. 

Setkání mělo velmi obsáhlý  program určený pro všechny 

věkové kategorie a zájmové skupiny. Každé odpoledne se konalo přibližně 35 přednášek 

na různých místech po celém městě, několik tvořivých dílen a poraden přímo 

v Klokotech, různé taneční kroužky a mnoho jiného programu. Samozřejmě každý den 

jsme se všichni setkali na mši svaté a dopolední katechezi, při které se střídali naši otco-

vé biskupové. Příjemným zážitkem byla také mše svatá v latinském jazyce, kterou ce-

lebroval otec nuncius v České republice, arcibiskup Diego Causero. Každá diecéze měla 

i své vlastní setkání se mší svatou a samostatným programem. Naučný i zábavný pro-

gram setkání byl skutečně bohatý a výborný. 

Abychom jen nepřijímali, ale i dávali, byla uspořádána charitativní sbírka na Haiti, která 

probíhala během celovečerního koncertu Richarda Čanakyho a Rebecy St.James, na kte-

rý si mohl zakoupit vstupenku i kdokoliv mimo účastníků setkání. Vůbec celé setkání 

bylo velkou výzvou pro obětování se. Obětovat cokoliv mohl každý…a že bylo co obě-

tovat. Celodenní únavu, déšť, horko, přeplněné autobusy a podobně. 

Kněží nám byli velkým příkladem, když během celého týdne neustále nabízeli možnost 

svátosti smíření, a to pod širým nebem a za každého počasí, tedy i za deště. 

Na poutním místě Klokoty - u naší Nebeské Matky - jsme prožili opravdu požehnaný 

týden. Požehnaný na setkání s Pánem, s kamarády, s trpícími a nemocnými, se sebou sa-

mými. Pevně věříme, že síla a jednota křesťanství opět učarovala nejen nám, účastní-

kům, ale i všem, kteří nás potkávali v Táboře během celého týdne. 

 

(Katka a Vladimír Kružíkovi) 

…  a ještě jednou vzpomínka na svinovskou pouť  
 
V den svátku narození sv. Jana Křtitele 24. 6. t. r. se uskutečnila v našem kostele slav-

nostní poutní mše, kterou nás -  pěvecky – provázel smíšený sbor LAŠAN Brušperk. 

Bylo příjemné, že jsme našli v každé kostelní lavici letáčky s informacemi  jak o pěvec-

kém sboru, tak i jednotlivých hraných skladbách včetně jejich autorů. 

Proto touto cestou děkuji za nás farníky a návštěvníky našeho kostela, za slavnostně pro-

žitou část nedělního dopoledne, neboť určitě nejednoho z nás vystoupení pěveckého 

sboru zaujalo a potěšilo. 

 

 

(S.P.) 



 Kaka: „Patřím Ježíšovi.“ 
 

 Když fotbalista Kaka zvedl nad hlavou trofej pro vítěze Ligy mistrů, což se stalo 

několik minut před půlnocí 23. května 2007 v Aténách, jeho hlavou běžel vzkaz pro Bo-

ha. „Děkuji. Děkuji za svůj život. Děkuji za vítězství. A díky za to, žes mi dal možnost 

hrát fotbal.“ Tuhle modlitbu poslal v kleče k nebesům, zatímco kolem něj se mísili roz-

dovádění spoluhráči se zklamanými fotbalisty Liverpoolu. Tomuto mladému špičkové-

mu fotbalistovi, který ozdobil minulý ročník Ligy mistrů deseti brankami, se mohl jeho 

živý sen rozplynout jako pára nad hrncem, kdyby se nestal, jak sám říká, Boží zázrak. 

 V roce 2000 byl Kaka blízko tomu, aby ochrnul a po zbytek života se pohyboval na 

invalidním vozíku. Jak se to stalo? Když byl s rodinou na dovolené u moře, při běžné 

zábavě na vodní skluzavce mu podjela noha a hlavou se uhodil o kraj bazénu. Okamžitě 

byl převezen do nemocnice. Lékaři se domnívali, že kompletně ochrnul a navždy ztratil 

pohyblivost. Rentgenové snímky navíc odhalily zlomeninu páteřní kosti, což jeho šance 

na normální život odkazovalo do oblasti teorie. 

 První diagnóza byla pro Kaka velkou ranou, vždyť snil o dráze profesionálního fot-

balisty! Pro nadaného hráče juniorky slavného klubu Sao Paulo jako by se v tu chvíli 

přestala točit zeměkoule. „Pamatuji si, jak mi po tom úrazu bylo – jako bych spadl do 

hluboké a temné propasti. Cítil jsem, jak mým tělem koluje krev. Myslel jsem, že kaž-

dou chvíli omdlím. Těžko se mi dýchalo. Přemýšlel jsem co budu dělat, když nebudu 

moct hrát fotbal. Hrozná situace“, svěřil se Kaka. 

 Dost možná i díky silné víře v Boha nakonec vše dobře dopadlo. Osmnáctiletý 

chlapec se dokázal vze- přít verdiktu lékařů. Od-

hodlaně bojoval proti nepřízni osudu a trium-

foval. Proto po každém úspěchu nezapomene po-

děkovat Bohu a každý vstřelený gól slaví tak, 

že vzhlíží k nebi s rukama ukazujícíma 

nahoru. „Bylo to jedno z nejhorších období mé-

ho života. Každý večer jsem plakal, dokud mě 

nevysvobodil spánek. Ale nepřestal jsem dou-

fat, že se stane zázrak. Napsal jsem si deset cí-

lů, jichž bych chtěl v životě dosáhnout. Vět-

šinu z nich jsem si splnil – třeba hrát za národní 

tým, získat místo v elitním evropském klu-

bu, vyhrát mistrovství světa – a teď si chci odškrtnout další položku. Tou je vítězství 

v Lize mistrů,“ přál si Kaka v rozhovoru, který se uskutečnil krátce před vítězným atén-

ským finále. 

 Opravdu jde o zázrak? „Ano, jsem žijícím důkazem Boží velikosti. Jak jinak vy-

světlit, že jsem se dostal z tak vážné situace a opět hraji fotbal? Splnil jsem si většinu cí-

lů, které jsem si vytknul během těžkého období, a jsem Bohu vděčný za to, že mi k tomu 

dal příležitost. Ta zkušenost mě naučila vážit si života.“ 

 Kaka dává deset procent svých příjmů na charitu a aby ukázal světu vděk za to, že 

dostal další šanci, nosí pod dresem tílko s nápisem v angličtině: I belong to Jesus, tedy 

„Patřím Ježíšovi“. 

 

(Honza) 



  Je tedy nutno konstatovat, že věta o „neexistenci tradice smažení vaječiny“ je ne-

pravdivá. Všem dotčeným se omlouváme a za připomínku děkujeme. Těší nás, že se 

tato tradice pěstuje i v jiných farnostech a že se k nám (díky nechtěné a určitě ne se zlým 

úmyslem uvedené okrajové poznámce) dostaly informace o životě v okolních farnostech 

– jsou pro nás milým a příjemným povzbuzením.          

 

(o. Jan) 

Vzpomínka na primiční mši O. Martina Sudory aneb Jak jsme kuli 
pikle na Martina 
 

 Vše začalo svěcením, obědem, hornickým muzeem a skončilo to první mší, rautem 

a fotbalem. Po Martinově svěcení jsme s otcem Janem a autobusem farníků z Martinova 

rodiště Vrbového jeli na oběd. Na obědě jsem se seznámil s faráři, kteří ho přivedli ke 

kněžství a společně jsme začali “kout pikle“ na Martina. Tyto pikle jsme dopletli s paní 

Sudorovou a s její tetou v hornickém muzeu v Petřkovicích. Věděli jsme, že Martin ve 

své skromnosti nechce žádnou “velkolepost“, ale….všichni jsme věděli, že neděláme 

nic, s čím nakonec nebude souhlasit a na co nakonec bude rád vzpomínat. Zpětně si 

myslím, že o tom Martin věděl, nebo to aspoň tušil, ale těžko říct. Tak jsme se domluvili 

na několika podrobnostech ohledně mše svaté. 

 Jak nakonec primice dopadla, víme všichni. Na Martinovi bylo poznat, že je spoko-

jen a tudíž byli spokojeni všichni v kostele. Odpolední posezení a fotbal mužů i žen byl 

velmi pěknou třešničkou na primičním dortu. 

 A jaký jsem z toho všeho měl pocit já? Toho dne jsem prožil jednu z nejsilnějších 

mší v mém životě. Když Martin poprvé proměňoval, měl jsem pocit, jako by se mu kle-

paly ruce. Nevím, jestli to byl jen můj pocit, ale bylo cítit obrovskou sílu toho okamžiku. 

Mše nebyla jen primicí novokněze, ale také setkáním dvou farností a vytvořením atmo-

sféry klidu a pokoje. Pevně věřím, že tento kontakt mezi farnostmi nebude přerušen a 

ani přátelství s otcem Martinem. 

 

A pro osvěžení paměti 

Otec Martin byl v naší farnosti: 

a) dva roky, 

b) tři roky, 

c) jeden rok. 

Je členem řádu: 

a) menších bratří, 

b) neřád, 

c) premonstrátů. 

Odešel do farnosti: 

a) Frýdlant v Čechách, 

b) Frýdlant nad Opavicí, 

c) Frýdlant nad Ostravicí. 

O čem kázal o. Jan? 

 

(J. Černý) 



 OMLUVA REDAKCE ČASOPISU SVINOVNÍČEK   
ANEB JAK PROBÍHÁ SMAŽENÍ VAJEČINY V OKOLNÍCH FARNOSTECH 
 
 V minulém čísle Svinovníčku (č. 2/2007) se na str. 14 v článku pod názvem 
„Smažení vaječiny“ mimo jiné objevila věta v tomto znění: „účast hojná, posílena o ná-
vštěvníky z jiných farností (Polanka, Poruba, Nová Bělá, apod.), neboť jsou o tuto skvě-
lou tradici ochuzeny.“ Tato věta – především její druhá část vyvolala výraznou odezvu 
v jedné z výše zmíněných obcí s tím, že její obsah je nepravdivý. Pokusil jsem se tedy 
získat přesnější informace o tom, zda a jak smažení vaječiny v těchto obcích či farnos-
tech probíhá, a dostalo se mi následujících odpovědí. 
  
 Z farnosti Polanka nad Odrou: 
 „Ve farnosti Polanka se vaječina smaží na farní zahradě každoročně ve spolupráci 
s Charitou Hrabyně, MO KDU-ČSL a jednotou Orel. Také letos se akce konala. … Akce 
byla předem ohlášena v kostele, plakáty vyvěšeny jak v kostele na nástěnce, tak i na ná-
stěnkách spolupořádajících organizací. Veřejnost byla informována a všichni byli zváni. 
Akce byla tak veliká, že Charita dovezla auto laviček a stolečků, aby lidé měli kde se-
dět.“     ( P. Zdeněk Pl.) 
 
 Z farnosti Stará Bělá, kam patří i obec Nová Bělá:  
 V obci Nová Bělá, ale potažmo i ve Staré Bělé probíhá podle telefonických infor-
mací s místními farníky vaječina na několika místech v rámci různých skupin farníků 
podle rodinných či přátelských vazeb. Podle ne úplně přesného odhadu se takových sku-
pin schází v katastru těchto obcí celkem 4 – 5. Vaječina se jako velká celofarní, popř. ja-
ko novobělská  akce neorganizuje. 
 
 Z farnosti Poruba: 
 „Milí farníci, farnice a farničátka ze Svinova. Byli jsme vašim panem farářem po-
žádáni, abychom se s vámi prostřednictvím vašeho časopisu podělili o zážitky 
z porubských setkávání při vaječině a špekáčcích. Jsem ráda, že se tohoto úkolu můžu 
zhostit právě já a při této příležitosti zavzpomínat na konec května, kdy celá církev slavi-
la slavnost Seslání Ducha sv. A právě tento den se zapsal do podvědomí porubských far-
níků nejen jako den slavení této velké slavnosti, ale také jako pěkná mezigenerační příle-
žitost posedět a popovídat si s přáteli a známými z celé naší farnosti. Krásné sluneční 
počasí nám opět umožnilo se hned po májové pobožnosti, kterou celé setkání začalo, 
přemístit na farní hřiště pod kostelem. Tam už se svého úkolu zodpovědně zhostily zá-
stupkyně skautu, které každoročně ochotně smaží vaječinu z přibližně 400 vajíček. Letos 
měl také svou premiéru otec kaplan, který jídelníček, sestávající z vaječiny a párků, obo-
hatil ještě o steaky a klobásy, které vlastnoručně griloval. Ani ty nejmlsnější jazýčky ne-
zůstaly neukojeny, neboť maminky a babičky ani letos nezapomněly buchty a koláče do-
ma. A zatímco gurmáni jedli, mladí splašeně lítali za mičudou a děti střílely z luku, ani 
starší a staří nezůstávali pozadu a také zahřívali svá těla – ale trochu pomalejším tem-
pem – vínem a pivem. V přátelské atmosféře těchto pár hodin uteklo jako voda a nám 
nezbylo nic jiného než doříct poslední slova načatých rozhovorů a kopnout poslední 
branku. Otec Josef nás požehnáním vyslal do svých domovů a my jsme odcházeli 
s pocitem dalšího vydařeného „Ducha svatého na hřišti“.                         
               (Anička M.) 



 Jak prožíval dovolenou pan farář….?!? 
 

 …je jasné, že i pan farář se na prázdniny moc a moc těšil a předáním vysvědčení na 

konci června si i on začal plnými doušky vychutnával chvíle volna. Mimo jiné o prázd-

ninách navštívil tři své ovečky v dalekém Irsku – Petru, Janu a Helenku – a pod starost-

livou péčí zvláště prvních dvou jmenovaných prožil 10 dní v zemi sv. Patrika v městě 

Dublinu a blízkém okolí.  

A zážitek to byl moc a moc pěkný...  

 každý den začínal mši sv. v blízkém farním kostele v 10 h. samozřejmě 

v angličtině, 

 pomodlil se v katedrále sv. Patrika a také v katedrále Krista Krále v Dublinu, 

 navštívil ruiny klášterního komplexu Glendaloug – údolí dvou jezer, který založil 

sv. Kevin v 6. století, 

 prohlédl si překrásnou národní obrazovou galerii v centru Dublinu, 

 vstoupil do Chester – Beattyho knihovny a na vlastní oči uviděl papyrus P 45, což 

je jeden z nejstarších dochovaných zlomků evangelia sv. Lukáše ze 2. století, 

 nasál do sebe atmosféru Dublin Castle  (dublinského hra-

du), 

 pohoršil se nad tím, jak je řeka Liffey protékající Dubli-

nem špinavá, 

 sledoval v národním historickém muzeu bolestné dějiny 

irského národa, 

 absolvoval prohlídku výrobny irské whisky Jameson a ir-

ského piva Quinness  a obdržel příslušné odborné certifi-

káty (irskou kávu bohužel v Irsku nepil), 

 prošel se po O´Connoll Street (což je obdoba Václavského 

náměstí) a zastavil se u tzv. ŠPICE (což je oblíbené orien-

tační místo podobně jako socha sv. Václava na koni), 

 navštívil čtvrť Templ Bar a byl nadšen vystoupením tanečníků s irskými tanci, 

 dýchal mořský vzduch a cítil písek pláží (do studené vody nevlezl), 

 nechal do sebe vstoupit tvůrčího ducha Oskara Wildea při návštěvě míst, kde žil a 

psal, 

 a mnoho dalšího……. 

 

Po 10 dnech pobytu v Irsku se obohacen mnohými dojmy vrátil domů…ke svým oveč-

kám do Svinova.  

(o. Jan) 



 Můj první tábor 
 

 Jelikož už prázdniny skončily a léto za sebou pomalu zavírá dveře, chtěl bych se 

s vámi podělit o zážitek, který jsem o těchto prázdninách zažil a tím je náš farní tábor 

v Potštátě, na kterém jsem byl jako vedoucí. 

 Jako malý jsem na žádné tábory nejezdil. Nebylo to proto, že bych se nějak stranil, 

nebo měl strach, ale spíše to bylo dáno tím, s jakými lidmi jsem vyrůstal. Mí kamarádi 

na žádné tábory nejezdili a tak ani já jsem neměl tu potřebu na nějaké jezdit. Jenže dět-

ská léta už mám dávno za sebou a rozhodnutí, zda jet letos na tábor, bylo jen a jen na mě 

a neovlivňovaly ho žádné jiné okolní vlivy. Když se mě Petra zeptala, zda bych letos ne-

chtěl jet na tábor jako vedoucí, odpověděl jsem: „Jasně že ano. Proč ne?“ Byla to pro mě 

docela výzva, i když s blížícím se odjezdem jsem měl obavy, zda tam budu prospěšný a 

jak mi to půjde s dětmi. Tak se stalo, že jsem ve svých dvaceti letech jel poprvé na tábor. 

 Po prvních pár dnech vzájemného se poznávání s dětmi a také díky skvělému týmu 

ostřílených vedoucích ze mě spadly veškeré obavy a já se tak mohl plně věnovat všem 

těm úžasným dětem. Sice jsem poznal, jak je takový tábor z pozice vedoucího namáhavý 

a únavný, když celý den musíte hlídat 30 dětí a pořádně si nesednete, do noci musíte vy-

mýšlet program na další den a brzy ráno zase dělat budíček, ale ani jednou jsem nezali-

toval, že jsem jel. Zaprvé mi to není vlastní litovat něčeho, pro co jsem se sám rozhodl, 

za druhé všechnu tu únavu zastínila skvělá zábava a sranda, kterou jsme si tam všichni 

bezesporu užili. 

 Musím říct, že tento tábor měl pro mě jen samá pozitiva. Vždyť jsem poznal spous-

tu šikovných dětí, o kterých jsem skoro ani nevěděl, že je máme ve farnosti. Poznal jsem 

i našeho nového jáhna Vojtu, který byl také jedním z vedoucích. Se starými známými 

jsem se dobře bavil a jsem jim vděčný za to, že jsem s nimi mohl jet. A především je to 

velice cenná zkušenost do života. 

Z letošního táboru v Potštátě jsem si odvezl krásný zážitek. Doufám, že jsem byl dětem 

dobrým vedoucím a byl jsem aspoň trochu užitečný vedoucímu týmu. A příští rok? No 

jasně, že rád pojedu znovu. 

 

(Honza) 

Tábor Potštát 2007 
 

 Obvyklou tradicí svinovské farnosti jsou letní tábory. Letos jsme vyrazili do Potštá-

tu. Na svinovském nádraží se sešli jak děti tak tradiční sbor vedoucích, a zjistili jsme, že 

nás jede opravdu hodně (34 dětí)… Není divu, počasí je krásné, tak proč sedět doma?! 

Večer jsme byli rozděleni do družstev (my dvě jsme byly spolu ) plni očekávání, jaká  



 Podzimní putování na Turzovku 
 

 Naši pouť jsme zahájili v osm hodin ráno odjezdem téměř plného autobusu od svi-

novského kostela. 

 První zastávkou byl kostel  zasvěcený svaté Hedvice, a to v Mostech u Jablunkova. 

Zde působil jako jáhen náš otec Jan, který nás s tímto kostelem seznámil. 

 Druhou zastávkou byl náš hlavní cíl – slovenské poutní místo T u r z o v k a. 

 

Pro ty, kteří nemají přístup na internet, pár poznámek z tohoto pramene: 

 slovenský jezuita P. R. Mikuš si psával s P. Piem. V jednom z dopisů se ho zeptal, 

co si myslí o Turzovce. Pater Pio mu odpověděl: „Turzovka – to je pravé zjevení, 

budou to jednou slovenské Lurdy.“ 

 v roce 1958 v období přísného komunistického režimu, kdy si jen tak někdo ne-

mohl „zahrát“ na vizionáře, protože šlo o život, se Matúšu Lašutovi zjevila Panna 

Maria, o zjevení se dovídáme z písemného prohlášení „Nepoškvrněné početí k nám 

mluví z Turzovky“ 

 hora Živčák, známé poutní místo s kapličkou Panny Marie, královny míru, postave-

né v roce 1993 

 

 Na Turzovku jsme dojeli po jedenácté hodině a došli jsme - každý svým tempem - 

ke kapličce Panny Marie, královny míru, kde byla v pravé poledne sloužena mše ve slo-

venském jazyce i za účasti českých kněží, včetně našeho otce Jana. Toho dne jsme slavili 

svátek Panny Marie Sedmibolestné, ve stejném duchu proto zaznělo i kázání v podání 

slovenského kněze. Mše svatá a pobyt v těchto místech a v okolí byl určitě pro každého 

z nás nevšedním duchovním zážitkem. 

 Měli jsme i čas projít si slovenské Lurdy se svými prameny s ozdravnou vodou. Po 

modlitbě u pramene Panny Marie Lurdské jsme se vydali k autobusu, abychom završili 

naši pouť třetí zastávkou ve Frýdlantě nad Ostravicí. Zde působí náš bývalý jáhen, teď 

již otec Martin. 

 Do Frýdlantu jsme dojeli v čase odpolední svačiny a 

chutně jsme poobědvali v restauraci U Fary. Poté jsme již by-

li očekáváni otcem Martinem, který nám zpřístupnil prohlíd-

ku tamního kostela, zasvěceného sv. Bartolomějovi a také 

nás provedl kaplí, která se nachází kousek od kostela 

v domově seniorů. Po rozloučení s otcem Martinem jsme jeli 

směr Svinov. 

 Děkujeme otci Janovi, který nás duchovně provázel a 

vedl celou cestu -  modlitbou a zpěvem. 

 Děkujeme manželům Dluhošovým za realizaci nápadu  

Turzovku navštívit a  za všechny záležitosti s cestou spojené. 

 Děkujeme panu řidiči za pohodovou  a bezpečnou jízdu. 

 

 Přestože nás na počátku našeho putování provázel déšť, nikomu z nás to nevzalo 

dobrou náladu. Na cestě zpět nám svítilo slunce. Věřím, že i v našich srdcích.  

 

(S.P.) 



 Vzpomínka na P. Miroslava Pilcha 
 

 Možná se to ani nezdá, ale už je to tři měsíce, kdy nás 

opustil otec Miroslav Pilch. Myslím si, že by na tomto místě by-

lo vhodné poděkovat mu za vše, co pro nás udělal a obohatil na-

še farní společenství. I když si už tyto řádky nikdy nepřečte, vě-

řím, že se za naši farnost modlí i nyní na věčnosti. 

 Otec Pilch byl rodákem ze Svinova a do své rodné farnosti 

se vždy rád vracel, i když ho otec biskup posílal do jiných far-

ností v průběhu jeho kněžské služby. Možná stojí za to připome-

nout, že v letošním roce by oslavil 58 let kněžství. Za tuto dlou-

hou dobu odsloužil tisíce mší svatých, přivedl k oltáři mnoho 

dětí, biřmovanců i snoubenců, sloužil primiční mše s novoknězi 

a také doprovodil k Bohu mnoho zemřelých. 

 Ve chvíli, kdy mu otec biskup oznámil, že může odejít do důchodu, neváhal ani 

chvíli nad tím, co udělat. Ihned se spojil s naším otcem Janem a ten ho s radostí přijal za 

kaplana pro Svinov. A tak jsme najednou měli dva kněze – seniora a juniora. 

Otec Pilch se zhostil svého úkolu výborně – uděloval svátost smíření; sloužil mše svaté, 

když byl náš otec na cestách; dodával odvahu těm, kteří se na něj obraceli se svými sta-

rostmi; modlil se za svinovské farníky i kněze; obohacoval nás svým kázáním atd. Řekla 

bych, že právě v jeho kázáních jsme mnozí nacházeli pomoc, radu i útěchu v našich běž-

ných starostech. Mnohdy jsme otce obdivovali, že přestože mu bylo přes osmdesát let, 

stále mu to perfektně myslelo, zajímal se o světové problémy a sledoval televizi i tisk. 

Hlavně nám však dokazoval, že i na většinu problémů současnosti můžeme najít odpo-

věď v Bibli. 

 Často s námi postával po ranní mši před kostelem a zajímal se o to, jak budeme 

prožívat neděli. Chválil nás, že začínáme neděli správně na mši svaté a kladl nám na srd-

ce, že právě neděle je den odpočinku a měla by být spojená s rodinou. Občas nám vyklá-

dal své historky z mládí, když ještě jako kluk chodil s rodiči do kostela. Když jsme si 

s ním povídali, říkával: „Když stojím tady před oltářem, dívám se na ta místa v lavicích, 

a představuji si svou maminku a tatínka, jak tam sedí.“ 

 Vím, že toto určitě není úplný výčet všech činností a skutků, které nám otec proká-

zal, ale i tak si myslím, že je to slušný výčet za život jednoho člověka. Děkuji alespoň 

takto otci Pilchovi za všechno a vás farníky prosím jen o jedno: nezapomínejte na něj ve 

svých modlitbách, protože on si to skutečně zaslouží. 

 Na závěr si připomeňme ten radostný zpěv, který zaznívá na každém pohřbu a který 

nám může posloužit i jako modlitba za zemřelé. 

 Věřím, že můj Vykupitel žije a že v den poslední ze země zase vstanu. A v svém tě-

le uvidím Boha, Spasitele svého. (srov. Job 19,25-26) 

 

 

(Radka a Martin) 



  bude táborová hra. Další den jsme uviděli dva hybridy… že by to byli mimozemšťa-

né?!? A ještě k tomu němí! Je to jasné: Dnes jsme vyletěli do vesmíru na planetu 

němých. „Kurnik shopping park – co budeme celý den dělat? Mlčet, mlčet a mlčet!!!! 

Nakonec to ale nebylo tak zlé. 

 Další den jsme přistáli v Slepákově… No to snad ne…   Kdo nezažil, ten nepo-

chopí, jak to mají těžké. Den uběhl rychle a  

dalším dnem se hlásilo další dobrodružství. Zase jsme se ráno sešli připraveni k odletu. .. 

Tentokrát na Chromákov. Ráno nás čekalo překvapení: V Potštátě byl vojenský den a my 

mohli vidět vzlétat vrtulníky a prohlédnout si je zevnitř. Pro většinu z nás to byl nezapo-

menutelný zážitek. Odpoledne jsme jezdili na invalidních vozíčcích. Se zájmem jsme 

pozorovali skryté talenty.  

 Další den jsme byli na Hluchavce. Den byl zajímavý hlavně pro starší, jelikož jsme 

se učili znakovou řeč. Odpoledne všichni vyslechli přednášku paní Vavříkové na chatě u 

paní Pražákové. Snědli jsme dobré mimozemšťany a také vesmírnou šlehačku přímo do 

úst.  

  

 Čtvrtý den jsme přiletěli do Siamu. Siam? Siamov? Siamská dvojčata – ano! Úko-

lem bylo najít si kamaráda (my dvě byly zase spolu), se kterým bys vydržel(a) co nejdé-

le, a to ve všech podmínkách. Někteří sice měli menší trauma, ale většina to vydržela až 

do odpoledne. Ten den jsme byli ještě na bobové dráze v Tošovicích. Všichni jsme si to 

moc užili a měli se báječně. Největším zážitkem dne byla stezka odvahy. Pořádali ji star-

ší pro mladší  a myslíme, že se velmi vydařila a splnila svůj účel.  

 Poslední den byl velice pohodový. Poslední procházka, odpolední karneval (pro 

mladší), vyhodnocení, večerní diskotéka (pro všechny), kterou jsme si všichni užili.  

 Pak zbývalo už jen říct sbohem, sbalit si saky paky a nastoupit na vlak. Dostali 

jsme ještě pistolky a skvělé ceny, ale to už je vážně všechno. Děkujem všem vedoucím a 

těšíme se na příště! 

 

 

(Kája a Janička)  



Významné osobnosti náboženského života (4) 
 

Pokračujeme v rubrice „Významné osobnosti náboženského života“. Tato chce otázko-

vou formou připomenout některé významné lidi – muže i ženy vztahující se k životu 

církve v našem regionu. Metodou otázek a postupných nápověd nechť si čtenář ve své 

paměti dohledává souvislosti týkající se jednotlivých osobností, uvědomí si výrazné 

vlastnosti či schopnosti těchto lidí a nechť sám nalezne odpověď na to, o kterou osob-

nost se jedná. 

 

První série otázek na osobnost: 

 

1) Pocházel z Grygova u Olomouce, kde se v r. 1870 narodil,  

2) v r. 1892 byl vysvěcen na kněze, 

3) věnoval se studiu sociálního učení církve, 

4) intenzivně se angažoval v práci pro pozvednutí českého dělnictva v Novém Jičíně, 

5) byl spoluzakladatelem československé strany lidové v r. 1918, 

6) angažoval se v politickém životě 1. čs. republiky jako poslanec Národního shro-

máždění a také jako ministr ve většině vlád v letech 1918 – 1938, 

7) byl předsedou československé exilové vlády v Londýně, 

8) v únoru 1948 patřil k těm, kteří na protest proti zneužívání moci komunisty podal demi-

si, 

9) v březnu 1948 byl zatčen a vězněn v komunistickým vězeních, 

10) zemřel v roce 1956 v komunistickém vězení. 

 

Druhá série otázek na osobnost: 

 

1) Narodil se v Beňově u Přerova v r. 1851, 

2) v r. 1876 byl vysvěcen na kněze a jako mladý kněz působil také v Příboře, 

3) pracoval pro náboženské probuzení na Moravě a intenzivně prosazoval a 

4) podporoval úctu ke sv. Cyrilovi a Metoději, 

5) vyvíjel rozsáhlou sociální a charitativní činnost, založil na Moravě „Katolickou 

charitu“, 

6) angažoval se také v politice, byl poslancem rakouské Říšské rady a 

7) po roce 1918 také poslancem Národního shromáždění v Praze, 

8) v r. 1921 se stal olomoucký arcibiskupem, 

9) zemřel v r. 1923 a je pochován v královské kapli na Velehradě, 

10) v r. 1985 byl dokončen diecézní proces jeho blahořečení. 

(o. Jan) 



Pastorační plán na měsíce září – říjen – listopad 
 

Září: 
 15. září (sobota) - poutní zájezd na Turzovku spojený s návštěvou o.Martina Sudory 

ve Frýdlantu n/O 

 16. září (neděle) - svátek sv. Ludmily - den církevních škol 

 28. září (pátek ) - svátek sv. Václava, mše sv. v 17,30 

 

Říjen: 

Měsíc modlitby růžence 

Každou neděli v 9,25 společná modlitba růžence 

 

 7. října (neděle) - při bohoslužbách poděkujeme za úrodu 

 12. října (pátek) - v 19,00 v rámci svatováclavského hudebního festivalu při příleži-

tosti „Výročí 440 let od narození Claudio Monteverdiho“ bude provedena jeho Ve-

spri Veneziani 

 16. října (úterý) - svátek sv. Hedviky patronky naší diecéze, mše sv. v 17,30 

 21. října (neděle) - misijní neděle, návštěva misionářů a misionářek SVD (v rámci 

mše sv. a po mši sv. přednáška o působení na Nové Guinei) 

 

Listopad: 

 1. listopadu (čtvrtek) - svátek Všech svatých, mše sv. v 7,00 a 17,30 

 2. listopadu (pátek) - památka Všech věrných zesnulých, mše sv. v 7,00 a 17,30 

 4. listopadu (neděle) - dušičková pobožnost na svinovském hřbitově v 15,00 

 11. - 18. listopadu - proběhne v kostele prodejní bazar náboženských knih.Výtěžek 

bude odeslán na Katolické biblické dílo. 

 11. listopadu (neděle) - televizní přenos (TV NOE) mše sv. biskupského gymnázia 

z kostela sv. Václava v Moravské Ostravě, kam jsou zváni také i všichni svinovští 

farníci 

 25. listopadu (neděle) - slavnost Krista Krále patrocinium našeho farního kostela, 

mše sv. v 8,00 a 10,00 

 

Prosinec: 

 1. prosince (sobota) - pletení věnců (z. KDU-ČSL Svinov) 

 2. prosince (neděle) - první neděle adventní – zahájení adventní doby + svěcení ad-

ventních věnců 

 

Plán finančních sbírek: 

 9. září, 14. října a 11. listopadu - na opravy kostela 

 16. září - na církevní školy 

 21. října - na misie 

 18. listopadu - na biblické dílo – bude realizována prodejním bazarem knih 

 2. prosince - na potřeby diecéze 

 17. prosince - na adoptivního chlapce 



 

Stránka pro rodinu 

Adresa redakce: Římskokatolická farnost, Bílovecká 50/548, 721 00 Ostrava – Svinov, tel. 596/961489 

http://svinovska.farnost.cz, registrováno u MK ČR E 15012 

Pyramida 

 

 

předložka 

zvratné zájmeno  

snížený tón  

postoupení pohledávky  

rostlinný tuk  

výstřední žert 

chirurgický úkon  

 Úkolem je spo-

jením písmen 

sestavit co nejví-

ce podstatných 

jmen v 1. pádě 

jednotného čísla. 

Slova musí být 

nejméně čtyřpís-

menná a nesmí 

se přeskočit žádné písmeno, přes které 

hráč projede. Je povoleno se vracet. 

Kterou cestou se musí ministrant 

dát, aby došel pro kalich? 

Z těchto dílů sestavte čtverec 


