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1. Hlavní město Lotyšska? 
a) Kaunas 
b) Riga 
c) Latia 
d) Jelgava 

 
2. Hlavní město Rumunska? 

a) Bucuresti 
b) Deva 
c) Arad 
d) Ploesti 

Testík zeměpisných znalostí: 

3. Vyjmenuj Japonské ostrovy. 
a) Hokkajdo, Honšú ,Šikoku, Kjúšú 
b) Indus, Ganga, Eufrat, Tigrid 
c) Sumatra, Jáva, Borneo, Celebes 
d) Amur, Huang- He, Mekogg, Chang- Jang 

 
4. Jaké pohoří odděluje Evropu od Asie? 

a) Himaláje 
b) Ural 
c) Ťan-šan 
d) Altaj 

5. Úředním jazykem v Etiopii je? 
a) etiopština 
b) svahilština 
c) portugalština 
d) amharština 

 
6. S jako zemí je spjat Nelson Mandela? 

a) Sierra Leone 
b) Čad 
c) Gambie 
d) JAR 

7. Jaká je nejvyšší hora Austrálie? 
a) Mt.Mc.Kinley 
b) Mt.Blanc 
c) Mt.Everest 
d) Mt.Kosciusko 

 
8. Jací psi žijí v Austrálii divoce? 

a) Pudl 
b) Dingo 
c) Jezevčík 
d) Ovčák 

V kupé vlaku jedou: voják, lampasák a matka 
s dcerou. Vlak vjede do tunelu. Ozve se mlasknutí polibku a 
pak hrozná facka. 
Lampasák si myslí: "Voják si užívá a mě za to fackují." 
Matka si myslí: "To mám ale slušně vychovanou dceru." 
Dcera si myslí: "Kdyby ten vojak nebyl takové dřevo, tak si mě 
nemůže splést s matkou." 
Voják si myslí: "Až příště vjedeme do tunelu, tak zase mlasknu 
a střelím mu ještě větší." 

Pro zasmání: 
Eva povídá Adamovi: „Kde jsi zase byl? Ty určitě někoho 
máš!“ 
Adam ji však utěšuje: „Ale Evo, však víš, že jsi jediná na svě-
tě.“ 
Jdou spát. V noci Adama probudí šimrání. 
Zeptá se Evy: „Co děláš?“ „Počítám ti žebra!“  

Hádanky: 
 
Ve stáji jsou lidé a koně. Celkem 
je zde 22 hlav a 72 nohou. Kolik 
koní a kolik lidí je ve stáji? 
 
Tři muži se potápějí v řece, ale 
když vylezou z vody, pouze dva 
mají mokré vlasy. Jak je to mož-
né?  
 
Slyšel jsi mě před chvílí, teď mě 
slyšíš zase. Za chvíli zemřu, ale 
jen do doby, než mě znovu neza-
voláš. Kdo jsem?  



 „St řídání stráží“ 
 
Během léta do-
šlo v naší far-
nosti opět k tzv. 
„střídání stráží“. 
Dostal se k nám 
do služby nový 
jáhen a všichni 
jsou určitě zvě-

daví, odkud se vlastně vzal a kam 
směřuje.   

Do you speak English? 
 
Zní Va-
še odpo-
věď na 
t u t o 
o t á z k u 
ne? Pak 
Vás možná budou zajímat jazy-
kové kurzy anglického jazyka, 
které budou probíhat na faře.  

Hrátky se zví řátky 
 
Malé ohlédnutí za - v pořadí již 
8.! - tradičním táborem, který se 
letos konal v malé vesničce jmé-
nem Charváty nedaleko Olo-
mouce.  

Ministrantský víkend 
 
S našimi malými ministranty 
jsme vyrazili na víkend na faru 
do Pusté Polomi. 

„CHRISTO REGI“  
 
Kristus kraluje i na „konci“ svě-
ta. 

Výšlap na Lysou 
 
Výlet mláde-
že naší far-
nosti na nej-
vyšší horu 
Beskyd. 
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Kněz se prost ě nezavděčí 
 

Dle J. A. Feehana (aneb kanonizace až po smrti) 
 
 

Když je kázání kněze o pár minut delší než obvykle, řeknou lidé: 
„Je unavený“. 

 
Když  je krátké: „Nedal si s tím práci“. 

 
Když mluví hlasitě: „Jeden by z něho ohluchl“. 

 
Když mluví středně silně: „Člověk nerozumí ani slovu“. 

 
Když není doma: „Pořád někde lítá“. 

 
Když je doma: „Je pecivál“. 

 
Když navštěvuje své farníky: „Nikdy není doma k zastižení“. 

 
Když je na faře: „Nikdy za nikým nezajde“. 

 
Když mluví o penězích: „Trochu moc si na ně potrpí“. 

 
Když o nich nemluví: „Nikdo neví, co s nimi dělá“. 

 
Když je dobrý organizátor: „Dělá trochu moc věcí najednou“. 

 
Když není: „Farnost je mrtvá“. 

 
Když dlouho zpovídá: „Je moc zvědavý“. 

 
Když zpovídá krátce: „Nechce nikomu naslouchat“. 

 
Když jeho mše začíná včas: „Hodinky mu jdou dopředu“. 

 
Když začne o minutu později: „Nikdy nezačíná včas“. 

 
Když je mladý: „Nemá žádné zkušenosti“. 

 
Když je starý: „Měl by jít do důchodu“. 

 
A když zemře: „Nikdo ho nemůže nahradit“. 

 



 Do you speak English? 
 
 S touto větou se mnozí z nás setkávají v práci, ve škole nebo na dovolené. A často 
musíme přiznat, že ne. Neumím anglicky a jak se mnozí domnívají ani nikdy nebudou 
umět, protože na jazyky nemají hlavu a do kurzu se stydí, že by tam byli „za blbce“. 
 Doba se ale mění a tak jako se dnes už neobejdeme bez počítačů, angličtina se stala 
jazykem světové komunikace. Počítače, mobily, mezinárodní konference, programy v 
televizi, návody na použití elektronických přístrojů i jiných domácích spotřebičů, počíta-
čové hry, programy, jména obchodů nebo výrobků… to vše už je dnes běžně v angličti-
ně. Neumět dnes anglicky a neumět anglicky za pár let, bude stejně velký problém jako 
neumět číst a psát na začátku minulého století. A kdo jen trošku cestuje, pracuje v mezi-
národní firmě a obchoduje s jinými zeměmi, musí potvrdit, že bez angličtiny to dnes ne-
jde. 
 Naučit se anglicky je ovšem dlouhodobá záležitost. Naučit se plynule mluvit a 
hlavně myslet v angličtině, vyžaduje spoustu času, úsilí a v dnešní době i peněz, protože 
jazykové školy jsou čím dál dražší. 
 Proto jsem se rozhodla navázat na tradici farních jazykových kurzů a otevřít na faře 
nově kurz anglického jazyka, který bude probíhat na úrovni jazykových škol, ovšem za 
třetinovou cenu 1500 Kč na pololetí. 
 
Kurz bude rozdělen do dvou úrovní: 
1. Začátečníci:  úterý 18.15 – 19.15 
2. Pokročilí:  úterý 19.15 – 20.15 
 
 Pokud vám zmíněný čas nevyhovuje, přijďte se domluvit individuálně.  
Ke kurzu je nutno zakoupit si učebnici a pracovní sešit (k dostání v Librexu v centru u 
divadla Antonína Dvořáka) NEW ENGLISH FILE ELEMENTARY pro začátečníky 
(červená kniha), NEW ENGLISH FILE PRE- INTERMEDIATE pro pokročilé (modrá 
kniha). 
 Začínáme v úterý 23. 9. Počet zájemců je omezen, pro kvalitní výuku nesmí počet 
přihlášených přesáhnout 10 studentů.  
 Přihlásit se můžete na adrese petra.nejedla@centrum.cz nebo na tel. čísle 
737747554 ve večerních hodinách. 
 

Těší se na vás Petra Nejedlá 

Osobnosti: 
1.  ThDr. František Vaňák, olomoucký arcibiskup  
2.  P. Jan Němec  

 
 

Řešení testu:   
1 b, 2 a, 3 a, 4 b, 5 d, 6 d, 7 d, 8 b 

Hádanky: 
1. Ve stáji je 14 koní a 8 lidí. Výpočet: 14*4 + 8*2 = 72  
2. Třetí muž je holohlavý. 
3. Ozvěna 



  Brou čci (5) – pokra čování 
 
 Milé děti, dva měsíce prázdnin utekly  a vám už nastávají školní povinnosti. Dny se 
pomalu krátí, ubývá světla, sluníčko vysílá své poslední paprsky tepla. Podzim a zima  se 
blíží i našim svatojánským broučkům… 
 Protože byl Brouček ještě slabý a nemohl létat, aby svítil (vzpomínáte děti na minu-
lé povídání?), sešli se všichni naši známí broučci v chaloupce pod jalovcem  – kmotřička 
s kmotříčkem, Beruška s Janinkou, tatínek, maminka a Brouček. Pak tatínek pozval ještě 
toho broučka, který Broučka tenkrát nesl na nosítkách domů, i jeho tatínka. Sedli si ko-
lem kamen, však už bylo zima. Povídali si, jedli, popíjeli z celého zrnka vína. Maminka 
měla strach z velké zimy, a z toho, aby kvůli Broučkově nemoci měli na zimu dostatek 
dříví. I ten starý brouček  říkal, že bude velká zima, že to pozoroval na mravencích, ale 
tatínek maminku utěšoval, že se nemusí bát, že mají dříví dostatek. 
 Pak se všichni rozloučili, políbili a odletěli do svých chaloupek. 
 Maminka s tatínkem a s Broučkem nanosili do kuchyňky a do předsíňky dříví, a z 
komůrky do kuchyňky ještě zásoby jídla. Měkoučkým mechem zacpali dveře a okna. 
Ještě se pomodlili, dali si pac a pusu, lehli si a spali a spali a spali… Ale nespali dlouho. 
Brouček se probudil, volal maminku, že je mu zima,  i když byl zakrytý peřinkou. Tatí-
nek mamince poradil, ať přiloží dříví do kamen, aby bylo všem teploučko. Potom si 
chvíli povídali, pak usnuli, ale ne na dlouho. Broučkovi bylo stále zima, přestože mu 
maminka dala svoji peřinku a sama si vzala peřinku Broučkovu. 
 A tak broučci topili a topili a vařili polívčičku, až maminka začala mít obavy, aby 
jim polínka stačila. Tatínek ale říkal, ať maminka zatopí hodně, že nemůže být tak zle. 
Maminka tedy přiložila do kamen posledních dvanáct polínek, ještě se pomodlili – Pod-
večer tvá čeládka, jak k slepici kuřátka, k ochraně Tvé hledíme, laskavý Hospodine – da-
li si  pac a pusu, lehli si a  konečně pořádně usnuli. A spali a spali a spali…Dobře se jim 
to spalo. 
  Necháme broučky spát až do jara 
            teta Aťka 
 
upraveno podle stejnojmenné knížky od Jana Karafiáta 

Scholi čka pro farni čátka 
 
  Kdy?     Každý pátek od 16.15 do 18.00 hod. 
  Kde?     Ve Svinově na faře. 
  Pro koho?    Všechny děti do 12 let. 
  Co budeme dělat?   16.15 – 17.00 zpívat a povídat si 
       17.00 – 17.30 hrát si 

17.30 – 18.00 zpívat při dětské mši svaté písničky, které jsme se naučili. 
Těší se na vás Karolínka a Petra 



Rozhovor s jáhnem Martinem 
Kudlou 
 
Během léta došlo v naší farnosti opět 
k tzv. „střídání stráží“. Dostal se k nám 
do služby nový jáhen a všichni jsou urči-
tě zvědaví, odkud se vlastně vzal a kam 
směřuje. Snad nám malinko napoví ná-
sledující řádky.  
 
Otče jáhne, povězte nám něco o sobě. 
Jaké jsou vaše kořeny? 
Považuji se za synka z vesnice. Narodil 
jsem se sice v Ráji, tedy v Karviné – Ráji, 
ale místem mého dětství byla vesnice Pet-
rovice u Karviné. Napadá mne spojitost se 
Svinovem v počtu obyvatel, doufám že se 
neurazíte, ale Petrovice mají také 4,5 tisíce 
obyvatel. Miloval jsem volnost pohybu v 
lesích, prostě vesnický 
život včetně poklízení do-
mácích zvířat, práce v díl-
ně atd. Když jsme se mu-
seli v mých deseti letech 
přestěhovat do panelové-
ho bytu v Karviné, nesl 
jsem to těžce. Víkendy 
jsem stále trávil  u babič-
ky, kde jsme původně 
bydleli. Až časem jsem 
přivykl městskému způ-
sobu života.  
 
Můžete nám říci něco o 
Vašich nejbližších? 
Pocházím z věřící rodiny, přestože tatínek 
Pavel do kostela nechodil. Když mi byly 
tři roky, narodil se můj bratr David, s nímž 
jsem se často hašteřil, ale nyní si spolu 
dobře rozumíme. Je šťastně ženatý s man-
želkou Monikou a plodem jejich lásky je 
14 měsíční syn Víťa. Zhruba v době naše-
ho přesunu z dědiny do města nám umřel 
tatínek a maminka Marie nás musela vy-
chovávat sama. Tož, vydržela si toho s ná-

mi dvěma sourozenci dost. Jí vděčím za 
spoustu věcí v mém životě, včetně daru 
víry.  
 
Prý jste absolvoval více škol, je to tak? 
No, dokončil jsem Střední průmyslovou 
školu strojní v Karviné, ale když jsem po-
znal peprný slovník a pivní život dělníků v 
provozu, táhlo mě to někam jinam. Na-
stoupil jsem tedy na Obchodně podnikatel-
skou fakultu v Karviné, a přesto že nepat-
řím mezi studijní typy, školu jsem dokon-
čil. Po absolvování roční základní vojen-
ské služby jsem nějakou dobu pracoval ja-
ko obchodník s dvojkolími na železniční 
vagóny.  
 
A jak vypadala, tedy jak vypadá Vaše 
cesta ke kněžství? 
Už během první vysoké školy jsem pociťo-

val Boží volání a od té do-
by jsem tuto Boží výzvu 
více či méně řešil. Až na-
konec jsem kapituloval 
"Přemlouvals mě, Hospo-
dine, a dal jsem se pře-
mluvit. Zdolal jsi mě a 
přemohl." (Jer 20,7). Vím, 
že to bylo nejlepší rozhod-
nutí v mém životě: Ote-
vření prostoru Bohu, přije-
tí života plného dobro-
družství a překvapení, na-
plněného starostlivou péčí 
nebeského otce. V seminá-

ři jsem často bojoval se svými zájmy, aby 
se změnily v zájmy Boží. To je asi klíč k 
úspěšné formaci, vzdát se svých představ a 
zájmů ve prospěch nových a věčných. Nej-
více jsem vděčen za setkání s živým Bo-
hem, s jeho zázračnou mocí. Bůh si mně 
nějak vedl do různých dobrodružných 
evangelizačních akcí, kde se mi pak více 
ukazoval. Za tyto setkání s Ním jsem Mu 
nesmírně vděčný a chtěl bych, aby tuto ra-
dost mohl zažít každý. 



Jak se Vám líbí ve svinovské farnosti? 
Kdybych si to naplánoval, asi by to nedo-
padlo tak dobře. Od prvních dnů cítím, že 
si mne tady Bůh poslal a že mi připravil 
toto místo přímo na míru, jak to On ostat-
ně dělá vždycky. 
 
V létě, téměř hned po Vašem nástupu, 
jste jel s našimi dětmi a mládeží na tra-
diční tábor. Co Vám tento tábor dal a 
jak se Vám tam líbilo? 
Velké díky patří těm, kteří tento tradiční 
tábor vedou už mnoho let. Jsem velmi 
rád, že jsem se mohl zúčastnit této prázd-
ninové akce a poznat tak většinu dětí a 
mládeže svinovské farnosti. Tento týden v 
Charvátech byl pro mne obohacením, 
protože člověk viděl jiné přístupy v práci 
s dětmi. 
 
Velmi aktivn ě jste navázal na práci 
s malými ministranty v naší farnosti, 
kterou započal Váš předchůdce otec 
Vojt ěch. Máte nějaké dřívější zkuše-
nosti s touto činností? 
Díky otci Vojtěchovi a rodičům minist-
rantů tady máme sedm malých služebníků 
a to je důvod k radosti. Časem určitě při-
budou další. Ministrant, protože je nejblí-

že k oltáři, má právo, aby se mu věnovala 
patřičná pozornost. A ta se nyní očekává 
ode mne.  
Pravda, nějaký ministrantský tábor už 
mám za sebou a taky jsem pracoval na 
formaci ministrantů v rámci bohoslovec-
kého projektu Minifor, ale každá nová 
zkušenost je opět dobrodružstvím. 
 
Co si myslíte, že je v životě křesťana 
důležité? 
Stále děkovat Bohu a spoléhat se na Ně-
ho. "Všechnu svou starost vložte na něj, 
neboť mu na vás záleží." (1Pt 5,7) A také 
mít to vědomí, že nemůžeme dělat to, co 
ostatní lidé.  Proč? Věci a činnosti nás 
buď stahují dolů, nebo vytahují nahoru 
blíž k Bohu, k našemu štěstí. A my 
nejsme přece tak hloupí, abychom se ne-
chali obrat o své štěstí. Neboť "nepokojné 
je srdce lidské, dokud nespočine v Tobě".
(sv. Augustýn)  
 
Děkujeme za rozhovor a vyprošujeme 
Boží požehnání na Vaší cestě ke kněžství. 
 

 
 

(Honza, Vendy, o.Martin) 

Hodiny zp ěvu 
 
 S příchodem otce Vojtěcha (tehdy ještě coby jáhna) do naší farnosti, přišel k nám 
nový zvyk. Vždy několik minut před nedělní mší svatou jsme se mohli pod vedením o. 
Vojtěcha rozezpívat na písních, které poté zněly během liturgie. Nejenže došlo u nás 
k procvičení hlasivek, ale myslím, že mnozí z nás jsme přicházeli dříve na mši svatou 
vyposlechnout si krásný čistý hlas o. Vojtěcha a spolu s ním jsme svým zpěvem mohli 
začít oslavovat příchod našeho Pána. 
 Rok uběhl jako voda a primiční mší 4. 7. jsme se u nás ve Svinově s naším no-
voknězem otcem Vojtěchem rozloučili. 
 Proto mi dovolte, otče Vojtěchu, ještě jednou za nás svinovské farníky poděkovat 
a popřát Vám ve Vaší další službě pod Vaším vedením hodně pěkných setkání 
s aktivními farníky-zpěváky, které byste obohatil tak, jak jste, nejen svým zpěvem, 
obohatil nás.  
 

(S.P.) 



Rytíři Ježíše Krista aneb ministrantský víkend 
 
 Velice zajímavý nadpis, mám pravdu? Zkusím jej tedy trochu objasnit.  
 Prázdniny skončily a děti se musely vrátit z dovolených opět do školních lavic - to 
platilo i pro naše malé ministranty, kterým opět začínají pravidelné ministrantské schůz-
ky a podobně. Stejně jako jezdí sportovci před sezonou na soustředění, vzali jsme i my, 
v čele s jáhnem Martinem, naše svěřence na takové malé “ministrantské soustředění“. 
Byl to víkend 19.9.-21.9.2008 a vyrazili jsme na nedalekou faru v Pusté Polomi, kde 
nám tamní pan farář, otec Martin Šmíd, poskytl velmi příjemné zázemí. 
 Celý víkend byl směřován k určitému tématu a tím bylo, jak praví nadpis, Rytíři Je-
žíše Krista. Takový ministrant se totiž dá velice snadno přirovnat k rytíři. Ctí velmi po-
dobné zásady právě jako rytíř. Každý rytíř musí pevně věřit svému pánu. Musí jej po-
slechnout a musí mu věrně sloužit. Také musí vykazovat nesmírnou odvahu v těžkých 
úkolech, jimiž je mnohdy pověřován. Nic z toho není jednoduché a člověk se tomu učí 
celý život. Naší “malí rytíři“ mají před sebou kus cesty k tomu, aby se stali pravými rytí-
ři Ježíše Krista. Jedno jim však ale rozhodně nechybí, a to je jejich odvaha. Odvaha po-
stavit se k oltáři a začít ministrovat. 

 A jak takový ministrantský víkend probíhal? Přijeli 
jsme v pátek v podvečer a po cestování v nepříznivém 
počasí jsme se ubytovali, zatopili v krbu a uvařili teplý 
čaj. Následovaly nějaké hry a po večeři jsme prožili ve-
černí motlitbu v kostele. Druhý den dopoledne byla na 
programu výroba rytířského štítu a nutno říci, že se na-
šim ministrantům povedla velice hezká díla. Následoval 
oběd, který nám uvařila místní farnice paní Krajzlová. 
Musím podotknout, že oběd byl velice chutný a tímto za 
něj velice děkujeme. Odpoledne jsme se vydali hrát fot-
bal, ale počasí nám zhatilo plány, a tak jsme se vrátili 
lehce zmoklí zpět na faru a program pokračoval právě 
tam. K večeru nás přijel navštívit otec Jan a společně 
jsme v kostele slavili mši svatou. Po večeři následovala 
stezka odvahy a motlitba opět v kostele a poté se už šlo 
na kutě. V neděli jsme se zúčastnili tamní mše svaté, 
uklidili faru a po obědě, který jsme si už vařili sami, 

jsme vyrazili zpět k našim domovům. 
 Zbývá už jen říci, že víkend se velmi povedl a věříme, že naše “malé rytíře“ dobře 
připravil pro následující službu u oltáře. Těm patří samozřejmě velký hold za to, že 
všechno bravurně zvládli. Také bychom chtěli poděkovat panu faráři z Pusté Polomi za 
vřelé přijetí a poskytnuté ubytování, které bylo, jako odměna za ministrování našich mi-
nistrantů, zcela zdarma a také všem, kteří se nějak podíleli na přípravě tohoto výletu. 
Budeme se těšit na další “ministrantské soustředění“. 
 

 
(Honza) 



VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI NÁBOŽENSKÉHO ŽIVOTA (8) 
 
Pokračujeme v rubrice „významné osobnosti náboženského života“, díky níž si můžeme 
připomenout některé významné lidi – muže i ženy, jejichž životní cesta se nějakým způ-
sobem vztahuje k životu církve, především v našem okolí. Metodou postupných nápově-
dí nechť si čtenář ve své paměti dohledává souvislosti týkající se jednotlivých osobností, 
uvědomí si výrazné vlastnosti, schopnosti nebo také situaci těchto lidí a nechť sám na-
lezne odpověď na to, o kterou osobnost se jedná.  
 
První série nápovědí: 
• narodil se 28. června 1916 v obci Vojtěchov u Litovle,  
• středoškolské vzdělání získal na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži 

(maturoval v r.1936),  
• teologické vzdělání na CM bohoslovecké fakultě v Olomouci,  
• na kněze vysvěcen v roce 1941 v Olomouci, 
• v roce 1950 získal doktorát teologie, 
• od roku 1951 působil plných 38 let v Rýmařově,  
• v letech 1961 a 1973 jej Vatikán zařadil mezi kandidáty na úřad olomouckého arci-

biskupa, ale komunistická vláda jeho jmenování znemožnila, 
• v červenci 1989 se stal biskupem a apoštolským administrátorem olo-

moucké arcidiecéze, 
• teprve po pádu komunistického režimu mohl být v prosinci 1989 jmenován 13. olo-

mouckým arcibiskupem, 
• usiloval o obnovu náboženského života v arcidiecézi, zejména pak o obnovení ře-

holního života, poutních tradic, teologického studia a církevního školství, 
• k osobním „vrcholům“ jeho působení ve funkci arcibiskupa patří setkání s papežem 

Janem Pavlem II. v dubnu 1990 a velehradská pouť v červenci 1991, kdy už bylo 
zřejmé, že je nevyléčitelně nemocen, 

• + 14. září 1991 v den svátku Povýšení sv. Kříže v Městě Albrechtice 
• dle vlastního přání je pohřben na Svatém Hostýně. 
 
Druhá série nápovědí: 
• narodil se 5. července 1910 v Huštěňovicích u Uherského Hradiště, 
• středoškolská studia absolvoval na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, 
• teologická studia na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci,  
• v den svých 25. narozenin (5. 7. 1935) byl vysvěcen na kněze, 
• působil jako kaplan v Starém Hrozenkově, jako katecheta v Prostějově a jako pro-

fesor náboženství v Uherském Hradišti, od roku 1952 v Moravské Ostravě,  
• v roce 1958 přichází do Svinova a působí zde až do své smrti v roce 1986, 
• za jeho působení:  
• proběhla v roce 1968 oprava vnějšího pláště našeho kostela, 
• se konalo 31. října 1971 biřmování, (biřmoval P. Josef Vrana, kapitulní vikář, biř-

movanců bylo 264)  
• byla v roce 1977 dokončena pokoncilní úprava presbytáře,  
• + 5. února 1986 v nemocnici v Ostravě- Zábřehu,  
• pochován byl v rodných Huštěňovicích, 
• „svinovští“ hrob svého faráře dle možností pravidelně každoročně navštěvují….. 



Gratulujeme našemu otci Janovi k zdárnému dokon čení studií! 
 
 Po zhruba deseti letech studia obhájil dne 16. září ve 12 hodin svou disertační dok-
torskou práci na téma "Katolická akce v olomoucké arcidiecézi v letech 1928-1950". Ta-
to práce popisuje dosud nezmapovaný kus historie naší Církve. Katolická akce byla mo-
torem pro činnost laiků na procesu obnovy křesťanství pod vedením biskupů a kněží.  
 Jak říkal arcibiskup tatíček Stojan "Potřebujeme vzdělaných kněží", tak nás těší, že 
máme v naší farnosti študovaného pana faráře. 

Zářijová pou ť 
 
 Jako každoročně, tak i letos se v naší farnosti uskutečnila téměř podzimní pouť. 
Zde je malá rekapitulace nejen pro ty, kteří se zúčastnili: 
  Pouť se konala 6. září a odjezd byl v osm hodin ráno od svinovského kostela. Jeli 
jsme směr Olomouc, neboť program poutě byl tematicky zaměřen převážně na olo-
moucké arcibiskupy a jejich působiště. 
 První zastávkou bylo sídlo olomouckého arcibiskupství, jehož jednotlivými míst-
nostmi prvního poschodí nás provedl laskavý pan průvodce. Poté jsme navštívili ka-
tedrálu Svatého Václava, kterou jsme si prošli a do které jsme se po dvou hodinách, po 
přestávce na oběd, opět vrátili. Zde se nám dostalo taktéž odborného výkladu tamního 
průvodce i s doplňujícím komentářem našeho otce Jana. 
 Druhou zastávkou byl moderní chrám svatých Cyrila  a Metoděje v Olomouci-
Hejčíně, kde se nám věnovala paní doktorka – průvodkyně a která nás po výkladu v 
chrámě zavedla do prostor pod chrámem, do krypty, kde je pohřben jeden z olo-
mouckých arcibiskupů - ThDr. Leopold Prečan (1866-1947). Zasloužil se o zbudování 
tohoto chrámu a ve velké úctě se chová i v současnosti. Na věž chrámu se odvážil vy-
stoupit pouze otec Jan, jáhen Martin a dva poutníci, neboť před jejím náročným výstu-
pem působícím závratě jsme byli předem varováni. 
 Třetí zastávkou byl Přerov, kde jsem si vyzvedli tetu našeho otce, která byla naší 
další průvodkyní a se kterou jsme pokračovali do Beňova, do obce,  kde působil další z 
olomouckých arcibiskupů – Dr. A. C. Stojan (1851-1923), jehož nástupcem byl již zmi-
ňovaný Dr. L. Prečan. Zde jsme navštívili beňovský kostelík i muzeum, ve kterém jsme 
našli stopy působení pana arcibiskupa, a to díky tetě našeho otce, která se z velké části 
zasloužila o zřízení muzea. 
 Čtvrtou zastávkou našeho putování bylo poutní místo Svatý Hostýn. Zde pro nás a 
ostatní poutníky sloužil mši svatou otec Jan.  Klid vstoupil do našich srdcí   v okamži-
cích, kdy jsme každý sám za sebe P. Marii mohli přednést naše díky i prosby a kdy jsme 
pocítili mimořádnou atmosféru tohoto poutního místa. 
 Odjezd byl naplánován na půl osmou večerní, ale jelikož jedna účastnice poutě ne-
mohla najít cestu k autobusu, do našeho Svinova jsme dojeli až k desáté hodině.  
 Poděkování= touto cestou bych za nás poutníky chtěla poděkovat manželům Dlu-
hošovým za uskutečnění poutě, otci Janovi a jáhnu Martinovi za jejich přítomnost a je-
jich duchovní vedení, tetě našeho otce za výklad v Beňově a panu řidiči za pohodovou 
dopravu v obou směrech. 
 

(S.P.) 



Kristus kraluje i na „konci“ sv ěta 
 
 Letos o prázdninách jsme se vypravili na cestu za poznáním na souostroví Malé 
Sundy v Indonesii. Na těchto rovníkových ostrovech žijí vedle sebe ve vzájemné tole-
ranci buddhisté i muslimové a na východě, nejblíže australským břehům na ostrově Flo-
res i křesťané. 
 Při našem putování po tomto překrásném, ale neuvěřitelně chudém ostrově, jsme se 
na jednu noc zastavili v pobřežním městečku Ende. Večer jsme se vydali nasát atmosféru 
nočního rybího trhu a pořídit pár fotek. Cestou jsme narazili na kostel, na jehož průčelí 
bylo velkými písmeny napsáno „CHRISTO REGI“. Před kostelem stála obrovská socha 
Krista stojícího na zeměkouli, na podstavci s nápisem „CHRISTUS REX MUNDI“. 
Kristus byl velmi podobný tomu našemu na oltáři a i paže měl napřaženy s podobným 
přátelským gestem. Na první pohled bylo jasné, že kostel je zasvěcen Kristu králi stejně 
jako ten náš svinovský. Bylo pro nás nesmírně milé v tomto velmi vzdáleném místě bez-
mála na „konci“ světa – vždyť slovo Ende znamená konec -  připomenout si náš do-
mov – Svinov, který byl v tuto chvíli vzdálen mnoho tisíc kilometrů. Na prostranství 
před kostelem si místní kluci kopali míčem a my jsme se po několika týdnech putování 
světem, který byl sice velice milý a přátelský, nicméně o jehož náboženství a zvycích 
jsme toho moc nevěděli, ocitli na chvilku jakoby na dosah domova. 
 Možná bychom my farníci od Krista krále ze Svinova mohli napsat dopis a dát o 
sobě vědět farníkům do Ende. A možná bychom těm vzdáleným lidem, jejichž domov je 
obklopen dýmajícími sopkami a ohrožován zemětřeseními a vlnami tsunami, mohli být 
nějak nápomocni. Protože proti lidem z Floresu jsme my Češi, a to i ti chudí a nezaměst-
naní, pohádkově bohatí. Mohli bychom na ně alespoň vzpomenout ve svých modlitbách.  
Pamatuji si, že se z naší farnosti před časem pořádal zájezd po kostelech Krista krále v 
okolí a navazovali jsme přátelství s tamními farníky. Kostel v Ende asi nikdo z nás v 
rámci farního zájezdu nenavštíví. Mohli bychom ale založit „družbu na dálku“ a dát vě-
dět našim vzdáleným spolubratřím z Indonésie, že se o nich ví i zde ve Svinově na druhé 
straně zeměkoule (což z toho jejich pohledu je možná někde na „konci“ světa). 
 

(Hana a Jan Trtílkovi) 



• Od pátku 14. do pátku 28.11. proběhne v kostele prodejní bazar náboženských 
knih. Výtěžek bude odeslán na Katolické biblické dílo. 

 
• Pro příležitost 180. výročí založení Vítkovických železáren olomouckým arcibis-

kupem Rudolfem Habsburským byla vytvořena putovní výstava o tomto arcibisku-
povi, která postupně prochází ostravské kostely. U nás a v našem nejbližším okolí 
bude tato výstava: 

Ostrava - Pustkovec, kostel sv. Cyrila a Metoděje 30.10. - 10. 11. 
Ostrava - Svinov, kostel Krista Krále 15. 11 - 30. 11., 
Ostrava - Poruba, kostel sv. Mikuláše 5. 12. - 15. 12. 

 
• 23. 11. (neděle) - slavnost Krista Krále patrocinium našeho farního kostela, mše sv. 

v 8,00 h a 10,00 h. 
• 29. 11.(sobota) - pletení věnců (z. KDU-ČSL Svinov) 
• 30. 11.(neděle) - 1. neděle adventní - zahájení adventní doby + svěcení adventních 

věnců 
 

Plán finančních sbírek: 
• 21.9., 26.10. a 23.11. - sbírka na opravy kostela 
 
Mimořádné sbírky:  
• 14.9. (neděle) - sbírka na církevní školy 
• 19.10. (neděle) - sbírka na misie 
• 16.11- (neděle) - sbírka na biblické dílo (bude realizována prodejním bazarem knih 

v týdnu od 14. do 28.11.) 
• 30.11. (1. neděle adventní) - sbírka na potřeby diecéze 
• 14.12. (3. neděle adventní) - sbírka na adoptivního chlapce 

Svátosti k řtu, manželství, poh řby (červenec - srpen – zá ří) 
 
Křty: 
Jan Dluhoš 6.7.2008 
Matěj Dluhoš 6.7.2008 
Adam Petr Gelnar 30.8.2008 
 
Svatby: 
Libor a Helena Hlaváčovi 6.9. 2008 
 
Pohřby: 
Žofie Gelačáková, r. Kubalíková + 23.6.2008 
Antonín Žebrák + 13.7.2008 
Josefa Chamrádová, r. Homolová + 26.7.2008 
Jan Palaček + 26.7.2008 
Jan Šimek + 11.8.2008 
Vítězslav Štancl + 23?.8.2008 
Anna Čepláková, r. Sirková + 21.9.2008 
Blažena Twardziková, r. Urbánková + 23.9.2008 



Pastora ční plán na m ěsíce září – říjen – listopad 
 
 
Rok sv. Pavla 
Pravidelně vždy v neděli po ranní mši sv., tj. 9,05 (s výjimkou neděle 19.10. viz misijní 
neděle) promítáme na pokračování sedmidílný dokument „Po stopách apoštola Pavla“ 
o životě sv. Pavla (cca půl hodiny).  
 
• 7.9. (neděle) - Světlo z nebe 
• 14.9. (neděle) - Barnabáš, muž dobrý 
• 21.9. (neděle) - My vám přinášíme radostnou zvěst 
• 28.9. (neděle) - Všude posilňoval církve 
• 5.10. (neděle) - Neboj se, jen mluv a nemlč 
• 12.10. (neděle) - Odvolávám se k císaři 
• 19.10. (neděle) - misijní neděle – viz výše 
• 26.10. (neděle) - Běh jsem dokončil 
 
Září: 
• 6.9. (sobota) - podzimní pouť farnosti (podrobněji viz článek Podzimní pouť far-

nosti) 
• 14.9. (neděle) - den církevních škol 
• 28.9. (neděle) - svátek sv. Václava, mše sv. v 8,00 a 10,00 a zároveň při mši sv. po-

děkujeme za úrodu. 
 
Říjen – měsíc modlitby růžence: 
• V neděli 12. 10., 26. 10. a 9. 11. se bude konat při mši sv. v 10,00  h. bohoslužba 

slova pro děti v sakristii. 
• 4. 10. (sobota) - pouť děkanátu k Panně Marii do Frýdku,  
 Program: 

− 16,00 h společná modlitba růžence,  
− 17,00 h eucharistická adorace,  
− 18,00 h mše sv., které předsedá diecézní biskup, popř. generální vikář. 

• 16. 10 (čtvrtek ) - svátek sv. Hedviky patronky naší diecéze mše sv. v 17,30 h. 
• 19. 10.(neděle) 

− misijní neděle - návštěva P. Antonín a Kocourka (tč. faráře ve Staré Bělé), kte-
rý působil mezi českými krajany v USA (po mši sv. bude možnost dotazů) 

− v rámci Svatováclavského festivalu se uskuteční v 18,00 koncert Missa votiva 
e moll v provedení Colegium 1704 a Colegium vocale 1704 pod vedením Vác-
lava Lukse 

 
Listopad: 
• 1. 11. (sobota) - Slavnost Všech svatých - mše sv. ráno v 8,00 h. 
• 2. 11. (neděle) - Památka Všech věrných zesnulých - mše sv. v 8,00 a 10,00 h. 
 Odpoledne dušičková pobožnost na svinovském hřbitově v 15,00 h. 



 Hrátky se zví řátky  
 
 Letošní tábor se konal v malé vesničce nedaleko Olomouce, která se jmenuje Char-
váty. Letos jsme bydleli asi v nejhezčí faře od začátku pořádání našich táborů. Táboro-
vou hru nám pojmenoval Péťa Macháč, který vymyslel název „Hrátky se zvířátky“. 
 Každý den jsme věnovali jednomu zvířátku. A první den jsme věnovali hadům, ha-
dicím a háďátkům. Vedoucí pro nás vymysleli krásnou scénku, při které nejprve ulovili 
„Hada Korpasového“ a posléze pitvali. Celý den jsme si moc užili i přesto, že někteří 
pociťovali k hadům trochu nechuť. 
 Druhý den jsme se stali tučňáky. Všichni se rozdělili do dvojiček (holka – kluk), 
dostali své nové vajíčko, o které se měli postarat a šli si stavět hnízda. Když jsme si je 
konečně dostavěli, začali na nás útočit medvědi. Většina tučňácích rodičů si své vejce 
ochránila, ale byli zde i takoví, kteří to nezvládli. 
 Další den však někteří z nás pocítili znovu nechuť, a to k dnešnímu roztomilému, 
huňatému zvířátku – pavoukovi. Ve scénce si pavouka zahrál Honza Blažek a stal se tak 
nejoblíbenějším pavoukem roku. Zjistili jsme, jak mají pavouci těžký život, protože 
svou kořist nejprve musí zamotat do „kokonu“ a pak ji teprve mohou vysát. 
 Ve středu jsme byli gorily. „Velké“ čekala dlouhá a velice náročná hra, při které 
jsme měli nalézt šéfa druhé tlupy a sebrat mu míček, což se bohužel nikomu nepovedlo. 
„Malí“ měli o něco lehčí den. Vyrobili si loďky, poslali je po řece a hráli další pěkné hry. 
 Ve čtvrtek se z fary stal malý útulek. Všichni jsme se stali psy, dostali jsme vodítko 
a náš vlastní obo- jek. Pak jsme plni-
li „Psí olympiá- du“ a myslíme si, 
že se to všem moc hezky poved-
lo.  
 V pátek jsme si udělali hezký 
výlet do olo- moucké ZOO. 
Prošli jsme celou ZOO křížem krá-
žem a pak jsme se vrátili na faru. 
„Velcí“ začali při- pravovat stezku 
odvahy, zatímco „malí“ odjeli na 
malý výlet do jedné móóóc krás-
né fary. Stezka odvahy byla děsi-
vá a zřejmě nej- povedenější za ce-
lé dění tábora. Večer nás čekalo vyhodnocení, malí šli potom hajat a velcí si povídali. 
 V sobotu jsme začali uklízet faru a balit své věci. Pak nás čekala nejsmutnější část 
tábora – odjezd domů. Nasedli jsme na vlak a po velkých zpožděních jsme se přece jen 
vrátili do Svinova.  
 
 Tábor se vydařil a už aby byl další.  
 

 
 

(Šárka a Karča) 



Oni nás ješt ě poslouchají! 
 
Aneb z historie a současnosti svinovských táborů 
 
„To je dneska mládež!“ stěžuje si každá starší generace na tu mladší. 
 Tento článek je ale oslavou nejlepší mládeže, jakou si ve farnosti můžeme přát. 
Chtěla bych se touto cestou podělit o nevšední zážitky z letošního tábora. 
 Tábory jsme začali organizovat s Lukášem, Petrou a Pavlou a Honzou Blažkovými 
před osmi lety. Poprvé jsme vyrazili do Kunčic pod Ondřejníkem, byla to tenkrát spíše 
rodinná dovolená, měli jsme jen 11 dětí. Ačkoliv celý tábor pršelo, atmosféra byla skvě-
lá. Všichni jsme se vrátili tak nadšení, že jsme se rozhodli zopakovat celou akci následu-
jící rok.  
 Jeli jsme do Melče, tentokrát už s 25 dětmi a rozšířeným týmem vedoucích a ku-
chařek. Hledali jsme poklad, chodili na výlety, měli jsme i stezku odvahy. Z tábora se 
stala tradice, nikdo nepochyboval o tom, že pojedeme zase. V zimě jsme podnikli jeden 
minitábor na Lubině pouze pro 6 dětí. Poté jsme v létě 2003 vyrazili na Pohoř. Plavili 
jsme se kolem světa a poznávali různé státy. Další rok následoval Hradec nad Moravicí. 
Stali jsme se svědky krádeže obrazu Panny Marie, dětem se dokonce podařilo vypátrat 
zloděje! Jelikož se nám v Hradci moc líbilo, jeli jsme tam příští rok zase, tentokrát jsme 
ale putovali v čase od pravěku až do budoucnosti. O rok později jsme ještě jednou zaví-
tali zpátky do Melče, kde jsme se vydali po stopách Harryho Pottera do jeho školy čar a 
kouzel. A protože už jsme v naší fantazii všude byli, loni na Potštátě jsme se vydali do 
vesmíru. Létali jsme z planety na planetu a sami na sobě vyzkoušeli, jak těžký je život 
na planetě hluchých, slepých, chromých, němých a srostlých siamských dvojčat. Letos 
jsme vyrazili na zatím nejkrásnější faru v Charvátech. Tentokrát jsme se vydali do světa 
zvířat a každý den jsme žili jako jedno zvířátko. Dnes už víme zcela přesně, jak se žije 
hadovi, pavoukovi, tučňákovi, opici a psovi a poslední den jsme zavítali do olomoucké 
ZOO. 
Jak přibývalo táborů, přibývalo taky dětí. Z původních 11 jsme se dostali až k počtu 34!  
 Je těžké uvěřit, že s námi po celých 8 let jezdili v podstatě stále stejné děti. Když 
jsme začínali, byli některé z nich ještě ve školce nebo v první třídě, dnes už je jim kolem 
14 let! 
 Když jsme letos posílali přihlášky na tábor, nevěřili jsme, že by s námi tyto „velké 
děti“ ještě chtěly někam jet. Když jsme přihlášky viděli odevzdané, byli jsme šokovaní 
nejen počtem 31 dětí, ale taky věkem. Více než polovinu tábora tvořily naše „odrostlé 
děti“, druhou polovinu jejich mladší příbuzní a kamarádi, které na tábor pozvali. 
Nedokázali jsme si na začátku představit, jak skloubíme dohromady program, který by 
zaujal malé i velké. Obávali jsem se, že se jedni budou nudit nebo druzí nebudou rozu-
mět. Obávali jsme se, že velcí budou drzí a dávat najevo nezájem či odpor. Ale nic tako-
vého se nestalo.  
 Naše velké děti, nazvěme je už mládež, nám neuvěřitelným způsobem pomáhali 
s vedením. Starali se nám o menší děti, každý den vedli hudební, dramatickou, výtvar-
nou a pracovní dílnu a připravovali pro ostatní test znalostí ze života zvířat. Vodili menší 
děti za ruku, utěšovali je, když jim bylo smutno. Mládež nám připravila pro menší stez-
ku odvahy, zorganizovali hledání pavoučího pokladu, pomohli s úklidem…  
..a hlavně: oni nás ještě poslouchali! Dělali, co jsme jim řekli, hráli si, nebyli drzí, když 
něco provedli, dokonce se přišli omluvit! Někteří se nám stále ještě svěřovali se svými  



 láskami i radostmi, chodili za námi pro radu nebo se potěšit, když je něco trápilo. Říkáte 
si, že tak to má být a že to není nic zvláštního? V tomhle věku je to rozhodně zvláštní. 
Tohle je období, kdy se mladý člověk bouří proti autoritám. Cokoliv dělal nebo čemu 
věřil jako dítě, to už chce překonat a zbavit se toho. A my musíme říct, že problémy, kte-
ré jsme s touto mládeží museli řešit, byly takové mikroproblémy, že je ani nemá smysl 
zmiňovat. 
 Rádi bychom tímto způsobem pochválili naši mládež a vyzvali je, aby se stejně 
ochotně jako nám pomáhali na táboře, zapojovali do dění ve farnosti.  
 Víme, jak jste šikovní a jak už jste v tom věku schopní. Máte na to, abyste se posta-
rali o scholu, ministrování a spoustu dalších aktivit ve farnosti. Scházejte se ve společen-
ství a nečekejte na další tábor, abyste mohli být spolu. Jste skvělá parta a společně doká-
žete ve farnosti divy. Hodně štěstí! Provázíme vás v modlitbách. 
 

(Táborový tým vedoucích) 

Výšlap na Lysou horu 
 
  Náš výlet na Lysou horu začal v 8:40 na svinovském nádraží. Už na začátku výletu 
pocítila Petra adrenalin v krvi, když dobíhala na vlak a stihla ho opravdu jen tak tak (a to 
také musím zmínit, že chudák Petra vyjela na výlet jen s krabičkou ledové kávy). Po čet-
ném přestupování z vlaku na vlak jsme se konečně objevili v Ostravici. Kolem nás byly 
vysoké hory a některým byla zima už při pohledu nahoru.  
  Po posledních přípravách v místním obchůdku, ve kterém jsme doplnili zásoby, 
jsme vyrazili na cestu. Došli jsme k úpatí Lysé hory, kde jsme se rozhodli, že naši túru 
obětujeme za všechny nenarozené děti. Pomodlili jsme se první desátek růžence a šli 
jsme. Po cestě jsme hráli hru "Nálety," a tak nám cesta rychleji ubíhala (některým hlavně 
proto, že mnohé nálety byly velice zákeřné).  
  V poledne už nás přepadl hlad (na který jsme si stěžovali už od 11:30), a tak jsme si 
našli pěkné místečko, kde jsme posvačili. Už jen výhled odtamtud byl působivý a tak 
nám ještě víc chutnalo. Martin nám dal za úkol zjistit, kterým směrem by mohla být Pra-
ha, což se nám po několika nepovedených pokusech nakonec povedlo. A protože už jsme 
byli všichni po jídle, rozhodli jsme se jít dál.  
  Aniž bychom to nějak sledovali, HUP a už jsme byli skoro nahoře. Když jsme sly-
šeli, že nahoře je hospůdka a teplé jídlo, honem jsme se snažili "vydrápat“ se až na vr-
chol. A než byste řekli švec, už jsme se vtěsnali do přeplněné hospůdky. Zatímco se Kar-
ča se Šárkou vysílením svalily na stůl, ostatní šli čekat do dlouhé řady. Všichni jsme si 
dali "zelňačku" a k ní nejdražší chleba na světě. Pak jsme se všichni rozhlíželi po okolní 
krajině a chtěli jsme se společně vyfotit, ale ještě před tím nás čekal obtížný úkol, a to 
naučit fotografovat dvě neznámé, které si s Petřiným fotoaparátem doopravdy nevěděly 
rady.  
  A pak jsme se vydali dolů. Po cestě jsme se pomodlili druhý desátek a cesta nám 
pěkně ubíhala. Než jsme se nadáli, už jsme byli na nádraží a vlak měl co nevidět odjet. 
Nastoupili jsme tedy, párkrát jsme zase přestoupili a už jsme byli ve Svinově, kde jsme 
se rozloučili a každý odjel na jinou stranu republiky. :-) 
  Výlet se určitě vydařil a snad naše modlitba pomůže na svět všem nenarozeným dě-
tem. 
 

 (Šárka) 


