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Rozhovor  
s paní Simonou Horákovou 

V dnešním 
Svinovníčku 
jsme po-
p r o s i l i 
o rozhovor 
paní Simo-
nu Horáko-
vou, která 
se stará 
o naše far-

ní internetové stránky. 

Dopis ze Zakarpatské  
Ukrajiny od paní Natálie, 
ve kterém se 
píše o tragické 
události, která 
tuto naši adop-
tivní rodinu 
postihla. 

Recenze na knihu Rudolf Jan  
arcibiskup olomoucký a kardinál 
 

Jistě vám neušlo, že náš pan farář 
je autorem nové knihy o olo-
mouckém arcibiskupovi Rudolfu 
Janovi Habsburském. Tento muž 
je pro Ostravu významný tím, že 
roku 1828 založil první tzv. Ru-
dolfovu huť ve Vítkovicích, ta se 
stala počátkem dynamického roz-
voje našeho regionu. 

Svátost bi řmování 
 

Dne 2. října navštívil naši far-
nost otec biskup František Vác-
lav Lobkowicz při příležitosti 
udílení svátosti biřmování. Tuto 
svátost přijalo dvacet jedna biř-
movanců. O svůj pohled  na to, 
jak celou slavnost prožili biřmo-
vanci i kmotři se s námi poděli-
lo i několik farníků. 

Ohlédnutí za letošní drakiádou 
 

Dnes se mimo jiné i dozvíte, proč 
na letošní drakiádu patrně neza-
pomeneme. 



Rozhovor  
s paní Simonou Horákovou 
 
Milá Simono, již nějakou dobu spravu-
jete internetové stránky naší farnosti, 
mohla byste nám říct, jak jste se k této 
službě pro svinovskou farnost dostala? 
Je to právě rok, co jsem nabídla otci Jano-
vi, že bych naše původní internetové strán-
ky dala do pořádku a spravovala je. Už 
dlouhou dobu nebyly farní stránky aktuál-
ní, v podstatě se o ně nikdo nestaral. Člo-
věku, který takové stránky otevřel, dávaly 
pocit, že se v naší farnosti nic moc neděje, 
nic, co by stálo za zmínku, a to bylo moc 
smutné. Chtěla jsem to 
změnit, moc jsem si 
přála, aby se naše far-
nost pěkně prezentova-
la. Velmi mě potěšilo, 
že otec Jan přijal moji 
nabídku s radostí a s 
důvěrou mi nechal 
téměř volnou ruku. 
 
Kolik času zabere ta-
ková tvorba interne-
tových stránek? 
Vytvořit internetové 
stránky není časově 
náročné. Měla jsem to 
štěstí, že jsem měla 
vedle sebe spolehlivé lidi, Dalibora 
Chvátala, který zařídil doménu a našeho 
varhaníka Peťu Macháče, který mi přinášel 
důležité informace a také fotografie, je-
jichž autorem je většinou pan Vojtěch Ma-
cháč. S tvorbou internetových stránek jsem 
do té doby neměla žádné větší zkušenosti, 
ale měla jsem představu, jak by měly vy-
padat a co všechno by mohly obsahovat. 
Inspirací mi byly také internetové stránky 
jiných farností, které jsem navštívila a kte-
ré na mě udělaly dojem. Než jsem vpustila 
naše stránky do virtuálního světa, pracova-
la jsem na jejich vzhledu a obsahu zhruba 

dva týdny, ale nejednalo se o intenzivní 
práci. Všechno ostatní se postupně doplňo-
valo až během jejich existence. V současné 
době stačí aktualizovat především ohlášky, 
ale protože mě to opravdu baví a zajímá, 
koukám, kde se co děje, kde je nějaká 
změna nebo nová informace, která by 
mohla farníky zajímat a hned to vkládám 
na stránky. 
 
Myslíte si, že je důležité, aby farnost mě-
la své internetové stránky? 
Na stupnici důležitosti to jistě není nejdů-
ležitější. Internetové stránky farnost pre-
zentují a zpřístupňují informace, to jsou, 

myslím si, jejich dva pří-
nosné úkoly. Ten třetí vi-
dím v tom, že se farní 
stránky můžou stát dalším 
místem setkání, pomáhají 
utvářet živé společenství. 
Na webových stránkách 
s v i n o v s k é  f a r n o s t i 
www.farnostsvinov.cz 
kromě aktuálních infor-
mací v ohláškách najdete 
např. nabídku aktivit ze 
života farnosti, pozvánky 
na vybrané akce (a to 
nejen u nás, ale v celé os-
travsko-opavské diecézi), 
vydaná čísla Svinovníč-

ku, zajímavosti z historie svinovské far-
nosti a také bohatou fotogalerii. Přínosné 
mohou být odkazy na vybrané křesťanské 
servery. Stránky nabízí možnost k disku-
sím prostřednictvím rubriky „kniha ná-
vštěv“. Tady chci vyzvat všechny farníky, 
aby se nebáli vložit příspěvek, otázku nebo 
připomínku a může se rozpoutat živá dis-
kuze, kterou naše stránky jistě unesou :-) 
 
Studovala jste něco jako informatiku, 
která se vlastně tvorbou internetových 
stránek zabývá? 
Ne, informatiku jsem nestudovala. Mám 



 ekonomickou školu (obor management 
obchodu a služeb). Se správou webových 
stránek jsem se setkala až v současném 
zaměstnání (pracuji na správě obchodního 
centra Galerie v Ostravě-Třebovicích). Ta-
dy jsem se zúčastnila školení obsluhy 
webových stránek a díky tomu můžu tyto 
znalosti uplatnit. 
 
Možná by čtenáře Svinovníčku zajíma-
lo, odkud pocházíte a jak jste se dostala 
do Svinova? 
Já přece pocházím ze Svinova! :-) 
 
Nebyla jste vychovaná v křesťanské ro-
dině, jak jste se tedy dostala ke křes-
ťanství? 
Jako malé děti nás tři sestry rodiče nevedli 
k víře, jen nás občas babička brala na mši 
do kostela. Tyto občasné návštěvy ve mně 
zanechaly pocit, že Bůh existuje, ale v tak 
útlém věku jsem nevěděla, jak ho do své-
ho života pozvat. Potom přišla puberta, 
střední škola, dospělost – a v té době jsem 
o Bohu nepřemýšlela. K mému obrácení 
došlo před čtyřmi lety, kdy moje babička 
zemřela. Po její smrti jsme maminka, my 
sestry i moje dcera začali chodit do koste-
la a cítili jsme, že se v našich životech ně-
co mění. Toto je pro mě svědectví, že Bůh 
si člověka dokáže najít kdykoliv a kdeko-
liv. Se sestrami jsme oslovily otce Vítěz-
slava Řehulku a po roční přípravě jsme 
přijaly tři svátosti – křest, první sv. přijí-
mání a biřmování. Dnes už si neumím 
představit neděli bez mše svaté a myslím, 
že se ze mě stal jiný člověk. Můj život teď 
dostal nový směr a smysl, který mě zcela 
naplňuje. Každý den mi Bůh ukazuje, jak 
mě má rád a řídí moje kroky. Poznala 
jsem, v čem spočívá pravé lidské štěstí, a 
to je, že člověk byl stvořen, aby miloval a 
byl milován. Jedině Bůh může člověka 
milovat bezmezně, protože nás stvořil ke 
svému obrazu a záleží jen na nás, jestli mu 
na jeho lásku odpovíme tím, že ho budeme 

též milovat. Já osobně můžu potvrdit, že 
stojí za to jít za Bohem. On sám je tím nej-
větším možným požehnáním. 
 
Máte nějaké plány do budoucna? 
Ano, připravuji kalendář naší farnosti. Bu-
de to liturgický kalendář většího formátu 
se spoustou fotografií našeho kostela a ži-
vota naší farnosti. Čím více takových foto-
grafií nasbíráme, tím osobitějším a důvěr-
ně známým kalendář bude. Pokud má ně-
kdo z farníků pěknou vhodnou fotografii, 
kterou by chtěl na budoucím kalendáři vi-
dět, budu moc ráda, když mi ji pošle. 
 
Jaké máte ráda zvířata? Jaké jsou Vaše 
nejoblíbenější knihy? 
Zvířata mám ráda, doma máme psa, labra-
dorku Sáru. Je s ní sranda, je energická a 
neustále vyžaduje pozornost. 
S knížkami to je tak, že mi je doporučuje 
moje dcera Dominika. Domča je vášnivá 
čtenářka, přečetla už stovku knížek. V po-
slední době mě do tohoto zájmu také vtáh-
la, a tak se stává, že celou sobotu proleží-
me v posteli s knížkou v ruce. Kromě kní-
žek, které mi přinese Dominika z knihov-
ny, si občas koupím knížku s náboženskou 
tématikou. Moc pěkná je kniha Důvěrně s 
Ježíšem. 
 
Co nejraději d ěláte ve volném čase 
(jestli tedy nějaký máte)? 
Toho, co mám ráda, je hodně. Ráda vařím 
a peču. Baví mě zkoušet nové recepty a 
mojí odměnou samozřejmě je, když ostat-
ním chutná. Kromě toho si ráda zajdu do 
kina, do divadla, nebo na zajímavou před-
nášku. Nedávno jsem dostala příležitost 
prožít moc hezkou duchovní obnovu pro 
ženy. Bylo to zábavné a obohacující. A už 
se moc těším na plesy, mám ráda společ-
nost, hudbu a tanec. 
 

(jáhen Michal) 



80. výro čí vzniku Římskokatolické farnosti ve Svinov ě 
aneb úkol pro všechny svinovské farníky 
 

 Příští rok, tedy v roce 2011, si budeme připomínat 80 let vzniku naší farnosti. Dne 
1. prosince 1931 po delších jednáních jak s církevními, tak i se státními úřady, vznikla 
vyčleněním z porubské farnosti naše svinovská farnost. Určitě budeme o tomto výročí 
příští rok více mluvit a patřičně ho slavit. Nyní ale – s ročním předstihem – chci prosit 
svinovské farníky o následující: 
 Před časem vyšly drobné publikace – biografie svinovských duchovních správců a 
následně i kněží pocházejících z naší farnosti. Zdá se mi, že výše zmíněné výročí by 
mohlo být vybídnutím doplnit tuto řadu o publikaci, která by popsala život naší farnosti 
za oněch uplynulých 80 let její existence. Nemělo by v ní jít o chronologický sled udá-
lostí, tedy o vylíčení toho, co se kdy a kde stalo, ale o ucelené shrnutí jednotlivých sek-
torů života našeho farního společenství. Nemělo by jít jen o suchá fakta, ale o získání 
určitého nadhledu – pohledu z ptačí perspektivy - pro rozpoznání Boží přítomnosti 
v životě našeho farního společenství. Ostatně farnost jako instituce je právě z tohoto dů-
vodu zřizována. 
 Abych byl pro srozumitelnost konkrétnější. Například „ministranti“. Všem nám je 
zřejmé, že ministranti v našem kostele u oltáře po celou dobu existovali. To je ale všech-
no, co víme. Kolik jich bylo, zda mívali ministrantské schůzky, jak schůzky probíhaly, 
co patřilo k jejich úkolům, jak se oblékali, jestli kromě ministrantování spolu ještě pod-
nikali nějaké akce, v kterém období ministrantovali, kdy došlo k obměně nové nastupují-
cí generace…? Nevíme. A vlastně ani nevíme, zda ministranti byli a jsou pro farnost, (tj. 
pro kněze, rodiče, prarodiče, věřící mladší i starší) důležití a významní, jak nám jejich 
služba pomáhá na cestě k Pánu Bohu. Jak moc ministrantování samotné (bývalé i sou-
časné) ministranty v jejich vztahu k Pánu Bohu ovlivňovalo a ovlivňuje…..atd., atd.  
Prostě nevíme „nic“. 
 A podobně je tomu v dalších odvětvích života farnosti: kostelník, úklid kostela, vý-
zdoba kostela, opravy kostela, zvony a opravy zvonů, varhaník, kostelní sbor, schola, 
scholička. Určitě probíhaly a probíhají aktivity s dětmi a mládeží jako divadelní hry na 
biblické i nebiblické motivy v kostele i mimo kostel, výlety, prázdninové tábory. Máme 
farní knihovnu, máme farní časopis, internetové stránky. Starší generace mívala setkává-
ní seniorů, neodmyslitelně patří k životu farnosti mariánské večeřadlo nebo také vaječi-
na. Z kroniky či přesněji řečeno z farního archivu je zřejmé, že ve farnosti alespoň něja-
kou dobu pracoval Orel, Katolický skaut, Charita, Třetí řád sv. Františka i kroužek Kato-
lických žen…. Je zřejmé, že jsme jako farnost sice docela hodně udělali i prožili ale je 
téměř jisté, že o tom vlastně nic nevíme. 
 Proto bych rád vytvořil publikaci, která by popsala a shrnula život farnosti za těch 
uplynulých 80 let. Některé aktivity farnosti mohu popsat na základě historických doku-
mentů z farního archivu, ale některé, ba přímo mnohé se dají doložit jen na základě 
vzpomínek.  Proto prosím, kdokoliv by mohl obohatit toto znovuoživení historie naší 
farnosti, ať „si vyčlení trochu času – třeba jedno odpoledne či delší zimní večer, pozve 
na kafe své vrstevníky (a třeba i pana faráře), vytáhne staré poznámky a fotografie, 
zavzpomíná, vše alespoň jednoduše zachytí na papír a přinese na faru….“ 
 Kdyby se takto podařilo (věřím, že se podaří) shromáždit dostatek informací, mohla 
by vzniknout (věřím, že vznikne) publikace třeba pod názvem „Osmdesát let Římskoka-
tolické farnosti ve Svinově“. Moc tedy prosím (a všem už nyní děkuji).    (o. Jan) 



A ješt ě jednou víra a v ěrnost.  A Vánoce! 
 

  Jsou takoví farníci (i ve Svinově), kteří „zanášejí“. Jakže? Takto: Chodí občas do 
cizích farností. Nebudu je však naštěstí jmenovat. Ale stalo se to nedávno i mně. Byl 
jsem jednou opět mimo svou mateřskou (či otcovskou) farnost a účastnil se tam mše 
svaté. Poslouchal jsem pozorně, co říká pan farář na kázání a ...ustrnul jsem. Nejdříve 
jsem vyslechl potěšující myšlenku, že máme sice usilovat o dokonalost a svatost, ale ne-
máme přitom klesat na mysli, když se nám to nedaří,  přes veškerou snahu upadáme 
takřka denně do starých chyb a musíme začínat stále znovu. Pak vyslovil pan farář závěr, 
že nejdůležitější je však pouze naše víra, protože ta nás spasí. Samozřejmě musíme po 
spáse toužit. 
 A zde mi zatnulo. Vždyť něco podobného říkají protestanti. Jenom věř a budeš spa-
sen! Nenápadně jsem se rozhlédl, ale nezjistil jsem žádnou závadu. V presbytáři svítilo 
věčné světlo a chrám byl vyzdoben. Všechno je tedy v pořádku. Tak co teď? Věřit, být 
věrným ve víře! A nic víc? 
 Ale ano. Vždyť víme, že víra bez skutků je mrtvá. Že máme žít a případně i umírat 
podle víry a pro víru. Podle skutků poznáte je! Říká nám to přece Písmo svaté! 
 Oddechl jsem si. 
 Jak to však souvisí s Vánocemi? 
 O Vánocích oslavujeme narození Ježíše Krista, který je pramenem naší naděje a 
spásy, ale i zdrojem všech našich nejlepších hodnot a také původcem a dárcem víry. Přes 
svátky budeme mít více volna, takže budeme mít i možnost si vše krásně promeditovat a 
opět obnovit svá věčná předsevzetí a získat pro to další sílu a energii. 
 Budiž nám to bohatě dopřáno. 
 Radost a pokoj všem! 

(N. P.) 

Skautský tábor 
 

Tento článek měl být uveřejněn v předchozím čísle, nicméně kvůli technickým problé-
mům jej umisťujeme sem... 
 Prázdniny skončily. Každý byl jistě na mnoha krásných místech, ale já nejvíce 
vzpomínám na skautský tábor v Klokočůvku na Suché Louce. 
 Letos nás tam bylo pět skautek, čtyři skauti, šest světlušek a pět vlčat. Velitelem tá-
bora byl zkušený Veverka, kuchyň měly na starosti Pypy, Monča a Helium. O ostatní se 
staralo pět vedoucích. 
 Hned u našeho tábořiště protéká řeka Odra, v níž žije spousta raků říčních. Často 
jsme museli chodit na dřevo do lesa, aby bylo čím topit v naší polní kuchyni. 
  Asi v polovině táboření nás v noci přepadla obrovská bouře. Blesky se jen míhaly a 
já jsem se bála, že vznikne tornádo, neboť jsem četla, že na Velkých Rovinách v USA, 
kde jsou tornáda nejčastěji, také vznikají při velkých bouřkách. 
 Kromě různých zajímavých skautských her v přírodě jsme se individuálně i kolek-
tivně věnovali lovení skautských bobříků, například bobříka odvahy, hladu, otužilosti, 
síly a jiných. 
 Na mši sv. jsme chodili na známé poutní místo k P. Marii ve skále. Teď po prázdni-
nách se mnozí z nás táborníků scházejí zase u oltáře v našem svinovském kostele Krista 
krále.                   (světluška Hříbek) 



Vzpomínka na zá ří… 
 
 Camerata Janáček  
 V sobotu 11. září t. r. se v 18 hodin v našem kostele konal kon-
cert komorního orchestru Camerata Janáček, a to v cyklu koncertů 
pořádaných Svatováclavským hudebním festivalem, o. s. 
 Orchestr Camerata Janáček, s uměleckým vedoucím p. Pavlem 
Doleželem, nám přednesl dílo W. A. Mozarta Divertimento D dur 
KV 136 pro smyčcový orchestr a dílo A. Vivaldiho Le Quattro Stag-
nioni op. 8 č. 1-4, známé jako Čtyři roční období. 
 První skladbu od W. A. Mozarta jsme si vyposlechli v podání již jmenovaného soubo-
ru, druhá skladba od A. Vivaldiho byla  sólovým vystoupením p. J. Vodičky za doprovodu 
téhož souboru. I tentokrát jsme byli svědky výkonů velmi vysoké úrovně a hudební kvality. 
 Dojmy z překrásného koncertu pro nás posluchače byly hluboké. Dlouhotrvající potlesk 
byl odměněn dvěma přídavky, a to od A. Vivaldiho z cyklu Čtyři roční období– s názvy Letní 
bouře a Padající sníh, které uvedl a následně zahrál  p. J. Vodička za doprovodu Cameraty Ja-
náček. 
 Tento sobotní večer byl velmi zdařilý a jako vždy splnil naše očekávání právě díky 
výkonům účinkujících. 
 
 Slovenský komorní orchestr Bohdana Warchala  
 se v našem kostele představil v rámci VII. ročníku Svatováclavského hudebního fes-
tivalu 30. září ve večerních hodinách.  A tomu, že půjde o mimořádný kulturní zážitek, 
nasvědčovalo i to, že již týden dopředu byly lístky vyprodány. 
 Na programu zazněly skladby G. F. Handla, J. S. Bacha, W. A. Mozarta, F. Schuber-
ta a  F. Mendelsohna-Bartholdyho. Komorní orchestr hrál pod uměleckým vedoucím 
p. Ewalda Danela, dvě skladby sólově předvedl mladý houslista p. Roman Patočka. 
 Jen těžko se dá slovy vyjádřit, s jakou lehkostí a přesvědčivostí byly skladby uvede-
ných autorů předneseny. Poslouchali jsme 13 hudebníků, vč.p. E. Danela, pod jehož vede-
ním mistrovsky zahraná hudba právem řadí tento soubor mezi špičkové komorní orchest-
ry. Nelze opomenout i vynikající hru houslí  p. R. Patočky, pro kterého je jistě toto vy-
stoupení skvělou zkušeností na začátku slibně se vyvíjející profesní dráhy. 
 I tentokrát jsme byli za svůj dlouhotrvající potlesk odměněni skladbami navíc, a to 
v podání samotného orchestru, i sólově od p. R. Patočky. 
 Svatováclavský hudební festival je zárukou kvalitní hudby nejen díky skladbám, kte-
ré nám tu zanechali hudební skladatelé,  ale i díky  všem uměleckým tělesům a interpre-
tům, které na tomto festivalu vystupují. Mohli jsme se o tom přesvědčit i tento poslední 
zářijový den. 

(S. P). 
V tiskopisu programu je uvedeno o Slovenském komorním orchestru následující: 
 Od svého založení v roce 1960 je Slovenský komorní orchestr Bohdana Warchala jedním 
z nejpopulárnějších souborů v oblasti vážné hudby na Slovensku a předním představite-
lem slovenského interpretačního umění v zahraničí. Během své existence se soubor před-
stavil na nejvýznamnějších koncertních pódiích a hudebních festivalech v Evropě, Severní 
a Jižní Americe, Asii a Austrálii, spolupracoval s předními světovými interprety…
Zakladatelem orchestru byl Bohdan Warchal, který ho řídil a formoval celých čtyřicet let. 
Od ledna 2001 je uměleckým vedoucím orchestru Ewald Danel a soubor nese jméno své-
ho zakladatele ve svém názvu… 



Půlno ční mše v kostele Krista Krále  
Jan Jakub Ryba: Hej mist ře – pěvecký sbor Gymnázia Olgy Havlové 
 
 Když před 214 lety dirigoval Jakub Šimon Jan Ryba ve svém kostelíčku 
v Rožmitále pod Třemšínem svou zbrusu novou půlnoční mši „Hej mistře“, určitě si ne-
troufal pomyslet, že právě tato skladba jej proslaví po celém světě. Půlnoční mši svatou 
si mnozí lidé, ať už věřící, nebo jen ti, kteří navštíví svatostánek, neumí představit bez 
„Rybovky“. 
 Před 14 lety zpívali studenti Gymnázia Olgy Havlové z Ostravy-Poruby tuto sklad-
bu poprvé v Plesné, pak nastudovali jiné krásné mše Fr. Kovaříka, Ed. Marhuly i 2. mši 
vánoční J. J. Ryby, s nimiž doplňovali pak každoročně půlnoční mši v Plesné. Ale nako-
nec jsme se vrátili ke klasické mši „Hej mistře“. 
 Když jsem před několika lety oslovila otce Jana ze svinovského kostela, dovolil 
nám, abychom zpívali při půlnoční mši. Od roku 2003 každoročně doplňujeme slavnou 
mši půlnoční zpěvy i instrumenty. Pěvecký sbor je posílen o řadu kvalitních zpěváků ji-
ných ostravských sborů, mezi instrumentalisty spatříme učitele ZUŠ, muzikanty 
z filharmonie a jiných hudebních těles. 
 Rádi přivítáme další posily, které určitě přispějí k důstojnému ukončení adventního 
času. Zkoušky zpěváků budou v neděli 5. 12. od 17.30 hodin a ve středu 22. 12. od 16 
hodin na kůru našeho kostela. 

(sbormistryně Olga) 

Náboženství našich nejmenších d ětí 
 

 Už třetím měsícem se 
schází každé páteční odpo-
ledne skupinka dětí z první 
a z druhé třídy na hodině 
náboženství. Začínáme 
společnou krátkou modlit-
bou. Děti se už umí pěkně 
soustředit, dovedou podě-
kovat a pochválit Pána Bo-
ha za uplynulý týden. Po-
každé se  věnujeme něja-
kému tématu, povídáme si, 
vyplňujeme pracovní list a 
čteme si krátké příběhy 
z Bible. Děti už ví, že nám 
Bůh se vším pomáhá a má 
každého moc rád. Vědí, že 

máme každý svého andílka a znají jméno anděla, který zvěstoval Marii narození děťátka 
a mnoho další věcí.  Závěrem si vždy zazpíváme písničku nebo hrajeme nějakou hru. 
Děti hrají nejraději na kukačku. Doufám, že se společně budeme mít i nadále tak dobře 
jako teď, a že dětem zůstane energie a radost co nejdéle.  

(V. J.) 



Dopis ze Zakarpatské Ukrajiny  
od paní Natálie, maminky naší adoptivní hol čičky Ani čky Midjanko 
 

Dobrý den,  
 
píše vám Natálie. Chci vám poděkovat za va-
ši podporu, za to, že nám pomáháte. Děkuji. 
Přeji vám zdraví, štěstí, celé vaší farnosti. My 
máme velký smutek, to vám ani nemohu vy-
povědět. Před třemi měsíci zemřel Jurik. Zů-
stala jsem sama se čtyřmi dětmi. Nejmenšímu 
je jeden rok a 4 měsíce. Musím je nyní vy-
chovávat sama, je to moc těžké. Nemám prá-
ci, o děti se nemá kdo postarat. Bydlíme ve 
dvou pokojích – pět duší. Nevím, co mám dě-
lat. Budu se obracet na Boha s nadějí a modlit 
se a prosit, aby mi pomohl najít lepší bydlení 
a nějakou práci, protože bez práce je život 
těžký. Dvě děti chodí do školy, starší děvče 
do 8. třídy a chlapec do 6. třídy, ti potřebují 
koupit spoustu věcí, a to je také těžké. Ještě 
jednou děkuji za vaši lásku a podporu. Přeji 
vám vše nejlepší. Naše rodina se nemůže 
vzpamatovat ze šoku, že již nemáme živého 

Jurika, který se dožil jen 37 let. Zkrátka, takový je náš život. Na shledanou, buďte 
s Bohem. Jsme vám vděčni. Děkujeme vám.  
 

(Z ukrajinského originálu přeložila paní Hana Fucimanová) 
 
Z dopisu je zřejmé následující:  
 
 Kromě dcery Marie (*1996) a syna Vasyla (*1998) a naší adoptované holčičky 
Aničky (*2005) přibylo do rodiny na počátku roku 2009 další dítě. Jméno nevíme.  
 Tatínek Jurik zemřel ve věku 
37 let. Maminka Natálie se o všechny 
čtyři děti stará sama.  
 
Sbírka na Aničku Midjanko, naší 
adoptivní holčičku, proběhne při bo-
hoslužbách o 3. neděli adventní 
12. prosince 2010 … viz rozpis kos-
telních sbírek. 

Fotografie rodiny je z roku 2008 (tedy 
ještě před narozením nejmladšího dítěte).  

Ukázka z dopisu paní Natálie Midjanko  



Byli jsme na bi řmování 
 
     Začátkem roku bylo oznámeno, že po pěti letech bude se udílet v naší farnosti svátost 
biřmování. Kdo měl zájem přijmout tuto svátost a dosud ji neobdržel, měl možnost se 
přihlásit. 
     Příprava zájemců probíhala každých 14 dnů buď na faře a nebo v kostele. 
     Slavnost udílení biřmování otcem biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem by-
la stanovena na sobotu 2. 10. 2010. 
     Chci tímto poděkovat našemu otci Janovi za jeho přístup a poučení, která nám během 
přípravy věnoval. 
     Otče Jane, děkujeme Vám za vše, co jste pro nás udělal a Pán Bůh Vám to zaplať. 
     Vděční biřmovanci. 

(S. M.) 
 

Několik v ět kmotry ke svátosti bi řmování v našem kostele 
 

 Přípravu na udělování svátosti biřmování jsem 
v našem kostele sledovala z povzdálí. Sice jsem by-
la oslovena být kmotrou, což mě potěšilo, ale sa-
motné přípravy jsem se zúčastňovala asi jako všich-
ni přihlížející, modlitbou a účastí na mších svatých. 
 Den předem, první říjnový pátek,  přípravy na-
staly. Po mši svaté všichni čekatelé biřmování, sku-
pinka mladých a starších, pokud možno i kmotři, 
jsme se shromáždili v přední části kostela a poslou-
chali slova o. Michala o tom, jak bude průběh slav-
né mše probíhat. Že to byla důležitá schůzka se uká-
zalo v momentě nácviku nástupu, protože zvládnout 
dosti velký počet biřmovanců nebylo zas až tak or-
ganizačně jednoduché. S pomocí o. Jana se to ale 
podařilo. Poté mohla začít duchovní příprava 

(litanie k Duchu Sv.), tu vedl o. Michal a zúčastnila se jí skupinka starších biřmovanců 
(po celou dobu příprav vedl duchovně skupinku starších biřmovanců  o. Jan, skupinku 
mladších biřmovanců, dnes již bohužel zesnulý, o. Pavel Jiřík). 
 V sobotu 2. října v deset hodin, o. biskup, po přivítání o. Janem, sloužil pro nás tuto  
mši svatou, která byla mimořádná právě i díky jeho přítomnosti v našem kostele. Jejím 
vyvrcholením bylo udílení svátosti biřmování. Průběh mše svaté byl plynulý a snad i 
o. biskup byl spokojen s námi, s ovečkami, které v jeho diecézi jsou. 
 Vřelé poděkování náleží o. Janovi, který má velký podíl na tom, že se stará, aby 
v naší farnosti mohli jít ke sv. biřmování i ti, kteří z jakéhokoli důvodu nemohli dříve 
přijmout tuto svátost, a také za to,  že se pak budoucím starším biřmovancům po celý 
rok věnoval . Přestože je o. Michal v naší farnosti krátce, i jemu za vše patří od nás velké 
díky. 
 Dovoluji se vyslovit poděkování do Nebe o. Pavlovi za mládež, o kterou pečoval… 

(S. P.) 



Pastora ční plán na m ěsíce prosinec - leden - únor  2010-11   
 
Listopad: 
1.– 4. neděli adventní bude v kostele od 16,00 do 17,00 výstav Nejsvětější svátosti.  
Bude zakončen zpívanými adventními nešporami 
 
27. listopadu (sobota) - pletení adventních věnců,  
  místo: školní jídelna ZŠ, čas: 14,00—18.00 (z. MO KDU-ČSL) 
28. listopadu (neděle) - 1. neděle adventní - svěcení adventních věnců 
 
Prosinec:  
5. prosince (neděle) - 2. neděle adventní - v závěru „velké“ mše sv. přijde sv. Mikuláš 
8. prosince (středa) - slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie doporučený svátek),  
  mše sv. v 7,00 a 17,30  
  mše svatá v 17,30 bude obětována za + novokněze Pavla Jiříka  
(Chystá se mimořádné číslo Svinovníčku, kde budou zveřejněny příspěvky týkající se 
otce Pavla. Stále je možnost tyto články a fotografie nabídnout do redakce) 
12. prosince (neděle) - 3. neděle adventní 

Tradiční adventní turnaj ve  stolním tenise, začátek ve 14,30 
17. – 18. prosince (pátek - sobota) - nocování dětí na faře  

sraz na mši sv. v pátek 17,30, po mši sv. večeře a program na faře,  
v sobotu v 7,00 účast na rorátní mši sv. a společná snídaně 

18. prosince (sobota) - příprava kostela na vánoční svátky  
 

Příležitost ke svátosti smíření a program bohoslužeb ve vánočním období 
viz Program vánočních bohoslužeb 

 
28. prosince (pondělí) - tradiční výlet na Jistebnické rybníky, sraz u kostela v 8,30 h  
 

Leden: 
Tříkrálová sbírka 2011 - podobně jako v předcházejících letech proběhne i letos na  
 počátku roku 2011 (od 1. do 14. ledna) Tříkrálová sbírka. Prosím farníky o vytvoře-
 ní kolednických skupinek a nahlášení vedoucího skupinky na faře. Bližší informace 
 na nástěnce kostela. 
8. ledna (sobota) - lidový ples (z. MO KDU-ČSL), začátek v 19,30 
 

Únor: 
2. února (středa) - svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice), mše sv. v 17,30 
3. února (čtvrtek) -  památka sv. Blažeje, mše sv. v 17,30 h, po mši sv. bude udělováno 

 svatoblažejské požehnání 
11. února (pátek) - památka Panny Marie Lurdské (den nemocných) 

 ve mši sv. bude společné udělování svátosti nemocných 
 

Březen: 
9. března (středa) - zahájení postního období – Popeleční středa – den přísného postu, 
    mše sv. v 7,00 a 17,30 (vždy s udělováním popelce) 



 
Koncerty duchovní hudby v adventním a váno čním období 2010 - 2011  
   
11. prosince (sobota) 18,00 h. koncert  v rámci cyklu Čtvero ročních období – zima. 
 Vystoupí Mužský sbor a orchestr Canticum Ostrava spolu s Pěveckým sdružením 
 ostravských učitelek a pod taktovkou Jurije Galatenka zazní Vánoční oratorium 
 C. Saint-Saënse a další vokálně-instrumentální skladby. Sólové party přednesou 
 Kateřina Sluková – soprán, Lenka Švorcová – mezzosoprán, Petr Němec – tenor, 
 Pavel Kozel – baryton.     (z. ÚMOb Svinov ve spolupráci SHF) 
 
15. prosince (středa) 18,00 h. tradiční předvánoční koncert ZŠ a MŠ a ZUŠ Svinov 
 
Kromě výše zmíněných samostatných koncertů budou hudebně doprovázeny mše sv.: 
 

24. prosince (pátek) 24,00 h. -  vánoční mše sv. Jana Jakuba Ryby: Hej, Mistře prove-
dou studenti gymnázia Olgy Havlové pod vedením Mgr. Olgy Blažkové (viz článek) 
 

9. ledna (neděle) 10,00 h. - hudebně doprovodí pedagogové ZUŠ Heleny Salichové 
 z Ostravy - Polanky 

Svátost k řtu - svátost manželství - poh řby  
(²/2 září - říjen - listopad 2010  )  
 
Křty: 
Hruzíková Ela Marie   31. října 
 

Svatby:   
Petr Němec a Žaneta Stankušová    30. října 
 

Pohřby: 
Karel Ondra       + 9. září 
František Bárta       + 1. října 
Marie Romanová, r. Blinková    + 1. listopadu 
Anton Lukács       +18. listopadu 
 
Plán finan čních sbírek v m ěsících prosinec - leden - únor 
 
Sbírky v rámci naší farnosti: 
Na opravy kostela neděle 9. ledna a 20. února 
 

Sbírky v rámci celé diecéze: 
Na potřeby ostravsko-opavské diecéze    neděle 5. prosince 
Na adoptivní holčičku Aničku (viz článek)   neděle 12. prosince 
Tříkrálová sbírka    neděle 16. ledna 
Svatopetrský haléř    neděle 27. února 



Zájezd…….  
 

     Již koncem pozdního léta se my, všichni účastníci zájezdu, těšíme na podzimní dny, 
kdy autobusem odjedeme na jižní Moravu. A tento den nastal 25. září 2010. 
     Ráno se scházíme u kostela, dostáváme požehnání našeho otce, abychom se vrátili ve 
zdraví domů. A jedeme. Nabíráme směr Velké Bílovice. V autobuse vezeme taky hejno 
holubů, kteří občas zavrkají: „Vrkůůů, vrkůůů  ….. máme sucho v krku.“ A tak se naše 
osvědčená zdravotnice musí postarat o jejich napojení. Aby cesta nebyla příliš fádní, 
ujme se mikrofonu naše paní „kulturní“ a pro obveselení hýří anekdotami, načež násle-
dují gejzíry smíchu. Cesta rychle ubíhá, navštívíme zlínské muzeum a  poté  jako každo-
ročně přicházíme ke hrobu P. Jana Němce v Huštěnovicích. Zde pokládáme krásnou ky-
tici živých květů a přidáváme modlitbu. Pokračujeme směrem k Břeclavi a tam si prohlí-
žíme místní památky. 
     Večer se blížíme k Velkým Bílovicím, kde ve sklípku ochutnáváme výborná morav-
ská vína. Zábavu obstarává místní harmonikář, ale i naše super kytaristka z autobusu. 
     V neděli dopoledne navštěvujeme místní kostel, zúčastňujeme se mše svaté, kde 
v závěru pan farář zjišťuje, že asi něco nebylo v pořádku. Oveček v kostele bylo mno-
hem více než obvykle. Vlastně je všechny ani nezná. Uvědomuje si telefonický rozhovor 
o objednané bohoslužbě, vše napravuje a nám se dostává velmi vřelého uvítání. Taky se 
dovídáme, že naši duchovní otcové se znají ještě z dob studia. Příjemné překvapení. 
     A náš autobus míří do Brna. Je čas na prohlídku Špilberka, Petrova aj... Pak se už mu-
síme vracet k domovu. Celou cestu nás doprovází déšť, ale to nikomu nevadí. 
     Komu vlastně máme poděkovat za krásný a poučný výlet? Je to přece místní KDU-
ČSL. Nelze jmenovat všechny, kteří měli větší či menší zásluhu, podíl na přípravách a 
zajišťování. Dovedeme ocenit tuto snahu. Vám všem patří velké díky a dostáváte od nás 
velkou jedničku. 
     Závěrem byl jednomyslně odsouhlasen příští zájezd v roce 2011. Hurá !!!! 
 
     Tak to viděla, slyšela a zapsala 

(B. Šimunská) 

Recenze na knihu Bohumila Zlámala a Jana Larische 
Rudolf Jan arcivévoda rakouský, arcibiskup olomouck ý a kardinál 
 

 Pro soudobého člověka se může zdát téma této publikace dosti odlehlé. Vnikneme-
li však do textu knihy, kterou na podkladě textů Bohumila Zlámala napsal Jan Larisch, 
kněz působící ve svinovském kostele, pochopíme, že jsme se tak příliš nevzdálili výsled-
ku života hlavní postavy, že nás do dnešní doby její některá rozhodnutí ovlivňují. 
 Může nás překvapit, jak se začala kariéra vysokého církevního hodnostáře, jak 
rychle se stal z velmi vzdělaného laika přes jáhenské a vzápětí nato kněžské svěcení bis-
kupem, přijal kardinálský biret ve Vídni a byl dosazen na olomoucký arcibiskupský sto-
lec. 
 A budeme se divit jeho urozenosti a vzdělání. Jeho matka, dcera španělského krále, 
otec, vnuk císařovny Marie Terezie, byl pozdější rakouský císař Leopold II. Bratr  Fran-
tišek se stal jako otec  pozdějším rakouským císařem. 
 Rudolf Jan (1788- 1831) se musel naučit ještě před školním věkem číst a psát, už 
v dětství musel zvládnout konverzaci v němčině, francouzštině, španělštině a latině a 
musel se prakticky orientovat v italštině, maďarštině a češtině. Ve svých třiadvaceti le-



tech se mohl stát arcibiskupem, ale vzdal se následnictví a tento 
post přijal v Olomouci až za osm let, v roce 1820. 
 Během doby svého pověření rozhodl významem důležitou a 
dlouhodobou záležitost - založení hutního závodu a železáren v 
„obci Vítkovice“, podílel se na obnovení univerzity v Olomouci, 
podal do Říma žádost o svatořečení Jana Sarkandra. Podporoval 
olomoucké divadlo, pořádal veřejné koncerty, zasloužil se o vznik 
farních a děkanských knihoven, ležel mu na srdci rozvoj českého 
písemnictví, prosazoval český jazyk do vzdělání německých boho-
slovců v olomouckém kněžském semináři. 
 Význam těchto činů je pro rozkvět českých zemí první třetiny 
19. století zásadní. A nesmíme zapomenout i na jeho sklony umělecké. Má rozsáhlé hu-
dební dílo komorní, orchestrální a písňové; neslo se v duchu nově se rozvíjející umělec-
ké epochy, romantismu. Není zanedbatelné ani jeho přátelství s jedním 
z nejvýznamnějších hudebních skladatelů Evropy, Ludwigem van Beethovenem, jehož 
byl štědrým mecenášem. To, že mu skladatel věnoval nejednu svou skladbu, mezi jinými 
také 4. a 5. klavírní koncert a slavnou Mši D dur známou jako „Missa solemnis“, je vý-
razem Beethovenova vděku za přátelství a podporu, bez níž by mnohá z těchto děl pro 
nedostatek hmotných prostředků umělce nemohla vzniknout. 
 O theologickém významu arcibiskupa Rudolfa Jana se můžeme dozvědět z jeho 
(v knize publikovaného) Pastýřského listu, který vydal v roce 1826, v čase papežského 
„milostivého léta“, kdy šlo o obnovu zbožnosti a posílení úlohy církve v životě společ-
nosti. Pastýřský list je určen především kněžím; čteme v něm mimo jiné větu - cituji: Je 
tedy zapotřebí se modlit a nikdy neumdlévat, proto při všech povinnostech svého povo-
lání spoléhejte více na modlitbu než na poznání, píli nebo práci. Vždyť „nestřeží-li měs-
to Hospodin, nadarmo bdí strážný“. Touto myšlenkou a jí podobnými se přes svůj sou-
hlas se státním osvícenským způsobem nazírání na náboženství hlásil k novým myšlen-
kám směřujícím k hlubšímu chápání Božího poselství a z něho vyplývajících úkolů círk-
ve. 
 Svazek je opatřen předmluvou moravského metropolity Jana Graubnera, úvod na-
psal autor Jan Larisch; ten připravil knihu s vědeckou erudicí, nalezneme zde bohatý po-
známkový aparát, soupisy důležitých faktů, pramenů a použité literatury; obsahuje něko-
lik ilustrací, včetně barevných. Resumé zastupuje poslední kapitola nazvaná Celkový 
pohled  na život a působení arcibiskupa Rudolfa Jana. 
 Knížka, charakterem populárně naučná, je čtivá, uspořádána přehledně, napsaná 
bohatě rozvinutým, kultivovaným jazykem. Díky tomu, že v ní Jan Larisch navázal na 
materiály sebrané Bohumilem Zlámalem a sám ještě na některých místech fakta doplňo-
val, vyznačuje se text  mimořádnou pečlivostí a podrobností, také co se týče jmen histo-
ricky zavátých a pojmů laikům méně proniknutelných, viz např. kapitola Arcibiskup Ru-
dolf Jan a vídeňští redemptoristé (s. 54). 
 Publikace vyšla záslužnou péčí Matice cyrilometodějské v Olomouci v roce 2010 
podpořená Arcibiskupstvím olomouckým a Metropolitní kapitulou u sv. Václava 
v Olomouci. Je přínosná pro každého, kdo se chce na příkladu života a působení uroze-
ného a vzdělaného olomouckého arcibiskupa Rudolfa Jana poučit o stavu církve a vlivu 
církevních vzdělanců na duchovní i společenský rozvoj českých zemí a potažmo Evropy 
v první třetině 19. století.        (Dr. Lydie Romanská)  



  Ohlédnutí za letošní drakiádou 
 

 Dlouho připravovaná akce s krycím názvem „drakiáda“ vlastně začala hromadným 
nakupováním všeho potřebného, co takový doma dělaný drak potřebuje ke svému  
životu: špejle, dřevěné tyčky, bambus, papír, provázky, izolepu… Toto všechno však  
byla pouze příprava na samotné stavění draků, které proběhlo v sobotu 9. 10. Z původně 
dopoledního programu se celá událost protáhla až do podvečerních hodin, i proto jsme 
s nejvytrvalejšími staviteli draků zakončili společně strávenou sobotu večeří. 

 
 Následujícího dne po sobotě bylo vše připraveno 
k hromadnému útoku svinovských farníků na modré  
nebe. Útok byl vskutku masový, sešlo se jistě přes deset 
doma (tedy na faře) vyráběných draků a ještě nějací ku-
povaní. Ani naše společné nadšení však nebylo schopné 
draky dostat do vzduchu - problém byl patrně technické-
ho rázu a projevil se až v okamžiku, kdy všichni kupova-
ní draci létali a doma dělaní nikoli… Inu, co si o tom 
myslet… Nutno uznat, že děti byly skutečně statečné, 
kdyby se měřila rychlost, se kterou utíkaly se svými  
draky, pak by možná padl nejeden světový rekord. Avšak 
vzhledem k tomu, že dostat draky do vzduchu se jevilo 
jako skutečně nemožný cíl, jednotlivé děti na tuto snahu 
rezignovaly a postupně se drakiáda změnila v zábavné 

odpoledne strávené několika kolektivními hrami (nutno však dodat, že někteří jedinci 
snahu dostat draka do vzduchu nevzdávali a neohroženě běhali po louce - nicméně i zde 
se ukázaly gravitační zákony jako nemilosrdné a draci ve vzduchu odmítali zůstat).  
 
 Navzdory tomu všemu však 
není možné neohlédnout se za  
takto stráveným odpolednem 
s vděčností: kdyby nám totiž draci 
létali, ale nebylo by nám spolu 
dobře, byla by to horší varianta, 
než opačná, která skutečně nastala: 
draci nelétali, ale jakoby nás to 
ještě více stmelilo a odpoledne  
bylo skutečně moc hezké. Chtěl 
bych moc poděkovat všem, kteří 
se drakiády zúčastnili, především 
rodičům a dětem i fotografovi  
panu Janu Trtílkovi, jehož fotky jsem si dovolil v tomto článku použít; pevně doufám, že 
takto optimisticky nevidím celou akci „drakiáda“ pouze já.  
 
 Neděle 10. 10. se však bohužel do srdcí mnohých z nás trvale zapsala jinou událos-
tí: radost byla vystřídána smutkem, nebe bylo totiž toho dne otevřené někomu jinému, 
než našim drakům.                    
                     (jáhen Michal) 



Almužna 
  

Milé děti, co dělají broučci o vánocích a v zimě? No přece spí, aby mohli lidem na jaře 
zase pěkně svítit. A tak tu mám pro vás  jeden příběh, který se stal kdysi velmi dávno 
v Anglii... 
 
 Jedna žena v otrhaných šatech chodila po vesnici, klepala na dveře domů a prosila 
o almužnu. Neměla ale žádné štěstí. Mnozí ji uráželi, jiní na ni poslali psy, aby ji ode-
hnali. Někdo jí hodil do zástěry kousek plesnivého chleba anebo shnilé brambory. Jen 
jedna babička s dědečkem, kteří bydleli úplně na konci vsi, ji pozvali dál. „Sedni si a tro-
chu se zahřej,“ povídá dědeček. Babička mezitím připravila hrnek teplého mléka a velký 
kus chleba. Mezitím si všichni pěkně povídali a oba ženu povzbuzovali. 
 Druhý den se ve vsi stala mimořádná věc. Královský posel zval všechny lidi ve 
vesnici do královského zámku. Nečekané a překvapivé pozvání vyvolalo ve vesnici 
pozdvižení. Po obědě se všechny rodiny oblékly do svátečních šatů a hrnuly se na zá-
mek. Byli uvedeni do nádherné místnosti, každý na určené místo. Když se všichni hosté 
posadili, číšníci je začali obsluhovat. Tu se začali ozývat zklamaní hosté a jejich rozzlo-
bené výkřiky. Číšníci jim totiž dávali na talíře bramborové slupky, kameny a kousky 
plesnivého chleba. Jen staré manžele, babičku s dědečkem, kteří seděli v koutku míst-
nosti, obsluhovali číšníci se zdvořilostí těmi nejvybranějšími jídly. 
 Do místnosti vešla nečekaně žena v otrhaných šatech. Všichni zmlkli. „Dnes,“ po-
vídala žena, „jste našli přesně to, co jste mi darovali včera“. Shodila ze sebe obnošené 
hadry, pod kterými se skrývalo zlatem vyšívané a drahokamy posázené zářící rou-
cho.Tou ženou byla královna. 
 
Z knihy Malé příběhy pro potěšení duše od B. Ferrera  převyprávěla                  teta Aťka 
 

Pro zábavu 
 
Pyramida 
 

předložka 

zkratka Katolické akce 

síť na chytání ryb 

pokladna 

privilegovaná skupina osob 

jeden ze svinovských farářů 

pozemek 

Řešení pyramidy 
K, KA, SAK, KASA, KASTA, STRAKA, KATASTR 



 
 
Děti píší Bohu (vybrané úryvky ze stejnojmenné knížky)  

Stránka pro rodinu 
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Milý Bože, podle mne je Bible skvělá. Na-
psal jsi ještě něco jiného? Katka 
 
Vážený Pane Bože! Prosím tě, udělej, aby 
se lidé tak snadno nerozpadali. Mám tři 
stehy a jednu injekci. Johana 
 
Milý Bože, chtěla bych se vdávat, ale ni-
kdo mě zatím nechce. Kristýnka 
 
Pamatuješ, jak nám odpadla škola, protože 
bylo hrozně moc sněhu? Nešlo by to udě-
lat znovu? Olda 
 
Milý Bože, kdybys nenechal dinosaury 
vymřít, neměli bychom krajinu. Udělals to 
dobře. Ferda  

Pane Bože! Dělám, co můžu. Franta 
 
Milý Bože, Vánoce by měly být dřív, pro-
tože děti nemůžou přece vydržet být tak 
dlouho hodné. Tvá Bětka 
 
Milý Bože, jsi opravdu neviditelný nebo je 
to trik? Lucka 
 
Milý Bože, já jsem Čech. A co ty? František 
 
Milý Bože, můj táta říká, že dětství je nej-
lepší doba v životě. Řekni mu, prosím, že 
to není pravda, protože nemůžeme být ve-
čer vzhůru a koukat na televizi. Jirka 

Toto číslo sponzoruje 

Sponzor tohoto čísla si nepřeje být jmenován 

Vtip 
Po důkladné prohlídce pravil gynekolog: „Tak, milá paní, až se dnes vrátí Váš manžel 
domů…“ 
„ Nejsem vdaná,“ přeruší ho pacientka. 
„No tak až se setkáte s Vaším snoubencem…“ 
„Nejsem zasnoubena“. 
„Tak tedy řekněte svému příteli, že…“ 
„Nemám a nikdy jsem neměla žádného přítele…“ 
Na to se lékař zamyslel, poodešel k oknu a dlouho se mlčky díval ven na oblohu. 
„Pane doktore, proč vyhlížíte tak dlouho z okna?“, neudržela pacientka svou zvědavost. 
„Protože naposledy, když se stalo něco podobného, tak vyšla hvězda na východě…“ 

Marcus Tullius Cicero v roce 55 před n. l. 
 
"Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh 
by se měl snížit, arogance úřednictva by se měla zmírnit a být pod dozorem a pomoc ci-
zím zemím by se měla omezit, pokud Řím nemá přijít na mizinu. Lidé se opět musí nau-
čit pracovat namísto toho,  aby žili z veřejné podpory." 
Pokročili jsme někam za 2065 let? 



Předvánoční příležitost ke svátosti smíření: 
Neděle 19.12.  7,00 – 11,30 (budou přítomni 2 zpovědníci) 

Úterý  21.12.  15,00 – 17,30  
Středa  22.12. 8,00 – 9,00 
Čtvrtek 23.12. 16,00 – 18,30  

 
Vánoční pořad bohoslužeb: 

 

Pátek 24. 12. Štědrý den 
otevírání betléma 15,00  

(bude možnost odnést si domů betlémské světlo) 
půlnoční mše sv. se sborovým zpěvem 24,00  

 

Sobota 25. 12. Slavnost Narození Páně = Boží hod vánoční 
mše sv. v 8,00 a 10,00 

 

Neděle 26. 12. svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 
mše sv. v 8,00  a 10,00 s obnovou manželských slibů 

 

Pondělí 27.12. svátek sv.Jana 
mše sv. v 7,00 

 

Úterý 28.12. v 17,30 mše sv. 
Středa 29.12. v 7,00 mše sv. 
Čtvrtek 30.12. v 17,30 mše sv. 

 

Pátek 31. 12. sv. Silvestra – poslední den v kalendářní roce 2010 
mše sv. v 15,00 na poděkování za uplynulý rok 2010 

 

Sobota 1. ledna 2011 slavnost Matky Boží Panny Marie (Nový rok 2011) 
mše sv. v 8,00 a 10,00  

 

Neděle 2. ledna 2011 
mše sv. v 8,00 a 10,00  

 

Čtvrtek 6. ledna slavnost Zjevení Páně = svátek Tří králů 
mše sv. v 17,30 – bude posvěcena voda, křída a kadidlo 

 

Neděle 9. ledna: svátek Křtu Páně (závěr vánoční doby) 
mše sv. v 8,00 a 10,00  

při mši sv. v 10,00, která je obětována za všechny pokřtěné v uplynulém roce 2010, 
budou zpívat pedagogové z ZUŠ Ostrava - Polanka 

 
Promluva papeže Benedikta XVI. k adventní dob ě 
 
 Zamysleme se nad významem slova advent, které lze přeložit jako „přítomnost“ či 
„příchod“. V jazyce antického světa to byl technický výraz používaný k označení příchodu 
funkcionáře, návštěvě krále či císaře v nějaké provincii. Mohl však znamenat také příchod bož-
stva, které vychází ze své skrytosti, aby zjevilo svou moc nebo se prezentovalo v bohoslužeb-
ném kultu. Křesťané přijali slovo advent, aby jím vyjádřili svůj vztah k Ježíši Kristu. Ježíš je 
Král, vstoupil do této chudé provincie nazývané země, aby navštívil všechny; o slavnosti svého 
příchodu dává účast na liturgickém setkání těm, kteří v něho věří, těm kteří věří v jeho přítom-
nost. Slovem adventus se v podstatě chtělo říci: Bůh je tady, nevzdálil se ze světa, nenechal nás 



samotné. I když jej nemůžeme vidět či se jej dotknout jako je tomu u skutečností, jež vnímáme 
tělesnými smysly, On tady je a přichází nás navštěvovat mnoha způsoby. 
 Význam „adventu“ tudíž obsahuje také termín visitatio, který znamená „návštěvu“. V tomto 
případě jde o návštěvu Boha. On vstupuje do mého života a chce se ke mně obrátit. Z každodenní-
ho života máme všichni zkušenost, že máme málo času pro Pána a málo času také pro sebe. Do-
chází k tomu, že jsme zcela pohlceni „činností“. Není snad pravdou, že často je to právě aktivita, 
kterou jsme posedlí, společnost s jejími rozmanitými zájmy, které mají monopol na naši pozor-
nost? Není snad pravdou, že je věnováno velmi mnoho času na zábavu a povyražení nejrůznějšího 
druhu? Někdy nás ty věci strhnou. Advent, toto výmluvné liturgické období, které začínáme, nás 
vybízí zastavit se v mlčení a chápat přítomnost. Je to výzva, abychom pochopili, že jednotlivé 
události dne jsou znamení, která nám dává Bůh, znamení pozornosti, kterou má pro každého z 
nás. Jak často nám Bůh dává vnímat něco ze své lásky! Vést si jakýsi „niterný deník“ této lásky 
by byl krásný a spasitelný úkol našeho života! Advent nás vybízí a podněcuje ke kontemplaci pří-
tomného Pána. Neměla by nám snad jistota jeho přítomnosti pomáhat vidět tento svět jinýma oči-
ma? Neměla by nám pomáhat chápat celou naši existenci jako „návštěvu“, jako způsob, kterým On 
může přijít k nám, aby nám byl v každé situaci nablízku? 
 Dalším základním prvkem adventu je očekávání. Očekávání, které je současně nadějí. Advent 
nás vybízí chápat smysl času a dějin jako kairos jako vhodnou příležitost k naší spáse. Ježíš vylíčil 
tuto tajemnou skutečnost mnoha přirovnáními: ve vyprávění o služebnících, povolaných čekat na 
návrat pána, v podobenství o pannách, které čekají na ženicha; nebo v podobenstvích o setbě a 
žních. Ve svém životě je člověk v nepřetržitém očekávání: když je dítětem, chce vyrůst; jako dospě-
lý usiluje o realizaci a úspěch; když mu přibývají léta, čeká na zasloužený odpočinek. Přijde však 
čas, kdy objeví, že doufal příliš málo, pokud mu mimo jeho profesi nebo společenské postavení již 
nezbude nic jiného, v co doufat. Putování lidstva je poznamenáno nadějí, ale pro křesťany je oživo-
váno jistotou: Pán je v průběhu našeho života přítomen, provází nás a jednoho setře také naše slzy. 
Jednoho dne, nikoli vzdáleného, všechno nalezne svoje dovršení v království Božím. 
 Existuje však mnoho různých způsobů očekávání. Pokud tento čas není vyplněn přítomností 
obdařenou smyslem, stane se očekávání nesnesitelným; pokud se na něco čeká, ale momentálně 
není nic, pokud přítomnost zůstane prázdnou, jeví se každý uplynulý okamžik přehnaně dlouhým 
a čekání se mění na obrovskou zátěž, protože budoucnost zůstává zcela nejistá. Je-li však čas vy-
baven smyslem a v každém okamžiku vnímáme něco zvláštního a platného, pak radost z očekává-
ní činí přítomnost vzácnější. 
 Drazí bratři a sestry, žijme intenzivně přítomnost tam, kde nás zastihují Pánovy dary, žijme 
je nasměrováni k budoucnosti naplněné nadějí. Advent se tak stane příležitostí k probuzení pravé-
ho smyslu očekávání, vrátíme-li se k jádru naší víry, kterým je tajemství Krista, Mesiáše staletí 
očekávaného a narozeného v chudobě Betléma. Přišel mezi nás, obdaroval a neustále nás obdaro-
vává svou láskou a svou spásou. Je mezi námi přítomen, mluví k nám rozmanitými způsoby: v 
Písmu svatém, v liturgickém roce, ve svatých, v událostech všedního života, v celém stvoření, 
které mění tvář podle toho, zda je za ním On anebo zda je zakryto mlhou jeho nejistého původu a 
jeho nejisté budoucnosti. My se k němu můžeme obrátit slovy, představit mu trápení, která nás 
sužují, netrpělivost, otázky, které nám plynou ze srdce. Jsme si jisti, že nás slyší vždycky! Je-li 
přítomen Ježíš, neexistuje už žádný okamžik, který by byl prázdný a postrádal smysl. Je-li příto-
men On, můžeme doufat neustále, třebaže nám druzí už nemohou poskytnout žádnou oporu a 
přesto, že je přítomnost namáhavá. 
 Drazí přátelé, advent je doba přítomnosti a očekávání věčnosti. Právě z tohoto důvodu je 
především dobou radosti, vnitřní radosti, kterou nemůže odejmout žádné utrpení. Radost ze sku-
tečnosti, že se Bůh stal dítětem. Tato radost, neviditelně v nás přítomná, nás povzbuzuje, aby-
chom putovali s důvěrou. Vzorem a oporou této vnitřní radosti je Panna Maria, jejímž prostřed-
nictvím nám bylo dáno Dítě Ježíš. Kéž nám Ona, věrná učednice svého Syna, vyprosí milost žít 
tuto liturgickou dobu v bdělém a činorodém očekávání. Amen! 
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mše sv. v 8,00 a 10,00  

 

Neděle 2. ledna 2011 
mše sv. v 8,00 a 10,00  

 

Čtvrtek 6. ledna slavnost Zjevení Páně = svátek Tří králů 
mše sv. v 17,30 – bude posvěcena voda, křída a kadidlo 

 

Neděle 9. ledna: svátek Křtu Páně (závěr vánoční doby) 
mše sv. v 8,00 a 10,00  

při mši sv. v 10,00, která je obětována za všechny pokřtěné v uplynulém roce 2010, 
budou zpívat pedagogové z ZUŠ Ostrava - Polanka 

 
Promluva papeže Benedikta XVI. k adventní dob ě 
 
 Zamysleme se nad významem slova advent, které lze přeložit jako „přítomnost“ či 
„příchod“. V jazyce antického světa to byl technický výraz používaný k označení příchodu 
funkcionáře, návštěvě krále či císaře v nějaké provincii. Mohl však znamenat také příchod bož-
stva, které vychází ze své skrytosti, aby zjevilo svou moc nebo se prezentovalo v bohoslužeb-
ném kultu. Křesťané přijali slovo advent, aby jím vyjádřili svůj vztah k Ježíši Kristu. Ježíš je 
Král, vstoupil do této chudé provincie nazývané země, aby navštívil všechny; o slavnosti svého 
příchodu dává účast na liturgickém setkání těm, kteří v něho věří, těm kteří věří v jeho přítom-
nost. Slovem adventus se v podstatě chtělo říci: Bůh je tady, nevzdálil se ze světa, nenechal nás 



samotné. I když jej nemůžeme vidět či se jej dotknout jako je tomu u skutečností, jež vnímáme 
tělesnými smysly, On tady je a přichází nás navštěvovat mnoha způsoby. 
 Význam „adventu“ tudíž obsahuje také termín visitatio, který znamená „návštěvu“. V tomto 
případě jde o návštěvu Boha. On vstupuje do mého života a chce se ke mně obrátit. Z každodenní-
ho života máme všichni zkušenost, že máme málo času pro Pána a málo času také pro sebe. Do-
chází k tomu, že jsme zcela pohlceni „činností“. Není snad pravdou, že často je to právě aktivita, 
kterou jsme posedlí, společnost s jejími rozmanitými zájmy, které mají monopol na naši pozor-
nost? Není snad pravdou, že je věnováno velmi mnoho času na zábavu a povyražení nejrůznějšího 
druhu? Někdy nás ty věci strhnou. Advent, toto výmluvné liturgické období, které začínáme, nás 
vybízí zastavit se v mlčení a chápat přítomnost. Je to výzva, abychom pochopili, že jednotlivé 
události dne jsou znamení, která nám dává Bůh, znamení pozornosti, kterou má pro každého z 
nás. Jak často nám Bůh dává vnímat něco ze své lásky! Vést si jakýsi „niterný deník“ této lásky 
by byl krásný a spasitelný úkol našeho života! Advent nás vybízí a podněcuje ke kontemplaci pří-
tomného Pána. Neměla by nám snad jistota jeho přítomnosti pomáhat vidět tento svět jinýma oči-
ma? Neměla by nám pomáhat chápat celou naši existenci jako „návštěvu“, jako způsob, kterým On 
může přijít k nám, aby nám byl v každé situaci nablízku? 
 Dalším základním prvkem adventu je očekávání. Očekávání, které je současně nadějí. Advent 
nás vybízí chápat smysl času a dějin jako kairos jako vhodnou příležitost k naší spáse. Ježíš vylíčil 
tuto tajemnou skutečnost mnoha přirovnáními: ve vyprávění o služebnících, povolaných čekat na 
návrat pána, v podobenství o pannách, které čekají na ženicha; nebo v podobenstvích o setbě a 
žních. Ve svém životě je člověk v nepřetržitém očekávání: když je dítětem, chce vyrůst; jako dospě-
lý usiluje o realizaci a úspěch; když mu přibývají léta, čeká na zasloužený odpočinek. Přijde však 
čas, kdy objeví, že doufal příliš málo, pokud mu mimo jeho profesi nebo společenské postavení již 
nezbude nic jiného, v co doufat. Putování lidstva je poznamenáno nadějí, ale pro křesťany je oživo-
váno jistotou: Pán je v průběhu našeho života přítomen, provází nás a jednoho setře také naše slzy. 
Jednoho dne, nikoli vzdáleného, všechno nalezne svoje dovršení v království Božím. 
 Existuje však mnoho různých způsobů očekávání. Pokud tento čas není vyplněn přítomností 
obdařenou smyslem, stane se očekávání nesnesitelným; pokud se na něco čeká, ale momentálně 
není nic, pokud přítomnost zůstane prázdnou, jeví se každý uplynulý okamžik přehnaně dlouhým 
a čekání se mění na obrovskou zátěž, protože budoucnost zůstává zcela nejistá. Je-li však čas vy-
baven smyslem a v každém okamžiku vnímáme něco zvláštního a platného, pak radost z očekává-
ní činí přítomnost vzácnější. 
 Drazí bratři a sestry, žijme intenzivně přítomnost tam, kde nás zastihují Pánovy dary, žijme 
je nasměrováni k budoucnosti naplněné nadějí. Advent se tak stane příležitostí k probuzení pravé-
ho smyslu očekávání, vrátíme-li se k jádru naší víry, kterým je tajemství Krista, Mesiáše staletí 
očekávaného a narozeného v chudobě Betléma. Přišel mezi nás, obdaroval a neustále nás obdaro-
vává svou láskou a svou spásou. Je mezi námi přítomen, mluví k nám rozmanitými způsoby: v 
Písmu svatém, v liturgickém roce, ve svatých, v událostech všedního života, v celém stvoření, 
které mění tvář podle toho, zda je za ním On anebo zda je zakryto mlhou jeho nejistého původu a 
jeho nejisté budoucnosti. My se k němu můžeme obrátit slovy, představit mu trápení, která nás 
sužují, netrpělivost, otázky, které nám plynou ze srdce. Jsme si jisti, že nás slyší vždycky! Je-li 
přítomen Ježíš, neexistuje už žádný okamžik, který by byl prázdný a postrádal smysl. Je-li příto-
men On, můžeme doufat neustále, třebaže nám druzí už nemohou poskytnout žádnou oporu a 
přesto, že je přítomnost namáhavá. 
 Drazí přátelé, advent je doba přítomnosti a očekávání věčnosti. Právě z tohoto důvodu je 
především dobou radosti, vnitřní radosti, kterou nemůže odejmout žádné utrpení. Radost ze sku-
tečnosti, že se Bůh stal dítětem. Tato radost, neviditelně v nás přítomná, nás povzbuzuje, aby-
chom putovali s důvěrou. Vzorem a oporou této vnitřní radosti je Panna Maria, jejímž prostřed-
nictvím nám bylo dáno Dítě Ježíš. Kéž nám Ona, věrná učednice svého Syna, vyprosí milost žít 
tuto liturgickou dobu v bdělém a činorodém očekávání. Amen! 


