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Odkud pocházíte a jaká byla Vaše cesta 

ke kněžství? 

Pocházím z Jablunkova, kde jsem vyrůstal 

ve věřící rodině jako prostřední ze tří bratrů. 

Cesta ke kněžství byla navenek jednoduchá, 

ale vnitřně klikatá až do r. 1999, kdy jsem 

byl vysvěcen na kněze. 
 

Kde všude jste působil jako kněz? 

Jako kněz jsem strávil rok v Karviné, pak 

následovala Břidličná, New York, Ostrava-

Stará Bělá, Opava a od tohoto léta bis-

kupství v Ostravě. 
 

S Vaší osobou je spojena renovace      

konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie 

v Opavě. Jak se takový úkol zvládá?  

Byly to náročné 2 roky, ale o to větší je od-

měna, když vidíte výsledek a zdokumento-

vaný rozdíl mezi tím, jaké to bylo a jaké to 

je teď. Stejně tak je radostné vidět, že to ne-

byla jenom stavba pro stavbu samotnou, ale 

že to místo slouží jak Bohu, tak lidem, kteří 

se tam scházejí k bohoslužbám a soukromé 

modlitbě, protože je celodenně otevřená. 
 

Nyní nemáte farnost, ale působíte jako 

delegát ad omnia na našem ostravsko-

opavském biskupství. Co tato funkce   

obnáší? 

Náplní práce je vlastně to, co přísluší gene-

rálnímu vikáři, tedy zastupování ordináře 

diecéze (v našem případě biskupa Martina) 

ve všech oblastech tam, kde ordinář určí. 
 

V čem spatřujete ve výkonu této funkce 

svůj hlavní úkol? 

Měl bych být takovým styčným bodem me-

zi farnostmi a biskupstvím, takže to není je-

nom o úřadování, ale také o kontaktu 

s každodenním životem diecéze. 

 

s Mgr. Janem Czudkem, Th.D.,  

delegátem ad omnia ostravsko-opavské diecéze...  

Jak vypadá Váš všední den? 

Začínáme na biskupství mší svatou, po které 

následuje miniporada s otcem biskupem, 

práce v kanceláři, 

kde probíhají dohod-

nuté návštěvy a pak 

se vyřizuje běžná 

poštovní a emailová 

agenda. Podle potře-

by vyjíždím během 

týdne na návštěvy – 

kvůli kontaktu 

s kněžími, ale pravi-

delně navštěvuji i na-

še lesy apod. 
 

Nyní se hodně mluví o celocírkevní syno-

dě a synodnímu procesu. Můžete nám tu-

to skutečnost přiblížit? 

Zmiňovaná synoda je na samotném začátku 

v první fázi – tzn. ve skupinkách na úrovni 

farnosti. Jako diecézní koordinátor mám ra-

dost z toho, že se do toho zapojilo tolik lidí 

a s takovým zanícením. Vyjadřuje to i záměr 

svatého otce, který chtěl povzbudit Boží lid, 

aby znovuobjevil svoje „putování na cestě“, 

tak jako učedníci putující do Emauz, kteří 

rozmlouvají nejenom spolu, ale i s Kristem 

– a ten jim postupně otevírá mysl a vnuká 

nové impulsy do budoucna. 
 

Jaký je Váš oblíbený světec a proč? 

Svatý Jan Křtitel jako patron a jako ten, kte-

rý říká o Ježíšovi: On musí růst, já však se 

menšit. 
 

Chtěl byste něco vzkázat našim čtenářům? 

Ať žijí s Pánem a jsou radostní – souvisí to 

spolu. 

Děkujeme za rozhovor ■ 
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Články  

LISTÁRNA 4 

Kaštanové odpoledne 
Jednoho hezkého podzimního nedělního dne, kdy ještě sluníčko udatně svíti-

lo i hřálo a dalo se ještě vesele pobíhat po venku, aniž by člo-

věku drkotaly zuby a křehly prsty… jsme se sešli na faře.  

Kdo? Několik maminek, sem tam tatínek (na prstech bychom 

ho spočítali;-), ale hlavně kupa (či tlupa) dětí. Cílem bylo vy-

tvořit něco hezkého z podzimního přírodního materiálu, po-

hrát si spolu, pobýt, popovídat a pomodlit se. 

Nejprve jsme se tedy vrhli na výrobu věnečků, roztodivných 

zvířátek, (i tvorů z jiných dimenzí) a různých podzimních ozdob ze šišek, 

kaštanů, sušených květů, bambulek a kdovíčeho ještě. A tak se stříhalo, tva-

rovalo, kreslilo, lepilo, foukalo, tvořilo i klábosilo a vznikla spousta origi-

nálních a hezkých výrobků, které by jistě potěšily oko leckterého estéta či 

nejednoho svinovského farníka…  

     Když už nám děti začínaly poněkud divočit, vypustili jsme je do volné příro-

dy u kostela, kde jsme pro ně měli připraveno několik her. Vznikly tyto týmy: 

Rychlé střely a blesky, Strašidlácké dýně, Míšové a tým        

o jednom členu: Molekula. Nutno dodat, že všechny týmy se 

rvaly se svými úkoly s ohromnou energií, nápaditostí i sta-

tečností. Všechny si nakonec vysloužily sladkou odměnu ve 

formě želé-myšek. 

Maminky mezitím odněkud zčistajasna vykouzlily dobré 

buchtičky a záviny a uvařily čaj, takže jsme se měli móóóc dobře. Ve hrách 

se pokračovalo i na faře do té doby, než se den nachýlil. Závěr akce patřil 

modlitbě růžence za všechny ty naše malé kulihrachy a kulihrášky. Dou-

fám, že příště přijdete taky!                              Vendy Rábová■ 

 

 
 

Stalo se ve Svinově 10. listopadu 2021… 
...přesně v den svátku svatého Lva Velikého. Nad Bíloveckou ulicí „kousek“ od školy se 

ráno vyhouplo slunce a přes pootevřené dveře kostela nakouklo dovnitř. Jeho takřka vodo-

rovné paprsky uctivě pohladily oltář a pozvolna jej při právě slavené mši svaté opouštěly. 

Slunce se totiž mezitím posunulo výš nad obzor; chtělo se asi podívat na kostel a na celou 

svinovskou farnost shora. „Chvalte Pána,“ chtělo nám říct, tak jak je jeho zvykem. 

Tato sluneční oslava oltáře kostela Krista Krále se neodehrává jen kolem svátku svatého 

Lva Velikého, ale i pár týdnů po zimním slunovratu při návratu slunečního kotouče 

k severu. Také jste si toho všimli? Teď prý se posouvá k jihu, aby se ohřálo a vrátilo pak 

v plné síle opět k nám. Věřte, nebo nevěřte! Ale určitě se můžeme na jeho návrat těšit a vě-

řit, že pak zažene i ten zlý koronavirus. 

Je to tak trochu i výzva pro nás. Také my máme ve zlých časech nebo v těžkých chvílích 

našeho selhání možnost utéci se pokorně ke zdroji hřejivé Boží lásky a s touto posilou 

a útěchou vydat se opět přímou cestou života. 

A můžeme si i zazpívat: „Slunce ať svítí, kde jsi ty, … ať ozáří celou zemi, všechno zlé 

ať v dobré změní...“                   P. N.■

Akce 



  

 

Úryvky z chystané knihy Večeřet s mužem (Lydie Romanská),  
kde je jednou z hlavních postav kněz, lékař a jezuita, který byl před časem návštěvou v naší 

farnosti. Bude mu patřit za to, co mi vyprávěl, in memoriam můj dík. Jméno má v tomto ro-

mánu jiné… 
 

Ještě o Ctiborovi 

Boha ze svých osudových ran neobviňujme. Ani Ctibor to nedělá, za své fatální onemoc-

nění, které vyústilo ve vyhnání, jak říká, si může sám. Volil. I v Bolívii. Stačí, že Otec do-

pustí, aby se člověk ráno probudil, vybral si řidiče, nasedl do auta a zelená! Jeďte. Proč 

selže člověk, proč se v určitou chvíli podívá vlevo místo vpravo, to Bůh neřídí. Ale dobře 

o tom ví. Nekárá. Člověk si trest za své chyby najde. Nechá se zabít. Zmrzačit. Zmrzačí jiné. 

Tehdy to odnesl smrtonosným šokem. Jel se zvěrolékařem, který byl zavolán do blízkosti 

San Borja kastrovat lamy. Samce určené k přenášení břemen. O něco blíž, mezi San Borja 

a  San Ignacio de Moxos, rodí předčasně mladá žena. Jen co vyrazili, na auto se sesuly 

z projíždějícího náklaďáku klády. Zvěrolékař za volantem nepřežil. Ctibor na zadním seda-

dle vyvázl. Seděl v polovině auta, které po oddělení předku zůstalo rozpůlené, neschopen 

pohybu. Nemohl se hnout, přestože nebyl zraněn. Teprve v nemocnici po mnoha hodinách 

se začaly jeho nohy i zastavený mozek probírat k životu. Zase chodil, ale dostavily se ná-

sledky. Z prožitého traumatu se vyklubala epilepsie. Z té se dosud nevzpamatoval. 
 

Tovaryšstvo Ježíšovo v Bolívii 

Ctibor slouží. Kolikrát nasedal na traktor, kolikrát na čtyřkolku, pár jich tu měli od Ame-

ričanů ze severu, na koně, také se přemisťuje malým letadlem, a to nejen tehdy, když se 

v Bolívii rozvodní  Arroyo San Chuan, líný přítok hraniční Rio Mamoré. Tolik páchnoucí. 

Čím vlastně?  Obyvatelé už odér nevnímají, snad jen zbloudilé anakondy, která přicestuje 

otevřenými kanály, si všimnou. Všechno je v tom městě navolno, lenochodi, anakondy, cuk-

rárny s vynikajícím sladkým salteňas či cuňapes z kasawy, náklad letadla se přísně váží. Cti-

bor má dvaapadesát kilo, cestuje většinou vzadu, tam se narovnávají lehké náklady. Do sídla 

České provincie Tovaryšstva Ježíšova v San Francisco de Moxos v Bolívii se jinak dostat 

nedá, jedině lehkým letadlem z Trinidadu. 
 

Lékařem indiánů 

Jako tažný pták a možná jako tažný kůň se Ctibor hodiny a hodiny trmácel ze 

San Francisca de Moxos do indiánských sídel, aby očkoval děti, kontroloval jejich vzrůst 

a výživu, aby ošetřoval zranění, přikládal dláhy, čistil nehojící se vředy, aby posílal děcka do 

nemocnice v Trinidadu, když bylo zle. Pracoval ve své nemocnici i v terénu, léčil tropické 

nemoci – malárii, lepru, potraty byly zakázány, ale někdo ho v pralese začne a v nemocnici 

se to musí dokončit. Právě kvůli potratům a porodům se zdráhali provinciálové dávat jezui-

tům souhlas ke studiu medicíny. I Ctibor měl potíže. Ale co je platný jezuita v džungli bez 

lékařské aprobace! Jako když mu chybí ruce. A to jen proto, aby nenahlédl do klína ženy… 

Ale přemýšlet o něm může, i toužit po něm může, může se o něj přít s Bohem, tam provinci-

álové nedosáhnou. Také čagas – chodilo s tím dost lidí, je to ojedinělá nemoc, červ se spustí 

na člověka a ten potom má srdeční potíže, třeba arytmii. Jezdil za pacienty všelijak, do blíz-

kého okolí třeba na koni. Půjčoval si je, nebo z osady, kde potřebovali lékaře, koně poslali. 

Často koně vysílali domorodci nebo farmáři, když jel odčervovat nebo očkovat. Uštknutí 

hadem zvládal také sám, i většinu porodů. Aprobovaný Jezuita. 

LISTÁRNA 4 LISTÁRNA  5 
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Praxe lékaře a faráře 
Večer, když se zapálí krb, začne vyprávět, ignoruje otázky, takže už žádné nejsou, tiše 

mluví. A je tu zase něco nového, o Frascati ještě neslyšeli. Pracoval tam v centru utrpení 

s dobrovolníky. Frascati je stanice vláčku před Římem, Rocca priora – místo náboženské 

duchovní skupiny; byl tam poslán ještě s jedním řeckokatolickým knězem. A pak Mada-

gaskar – tam se mluví francouzsky, místní obyvatelé jsou malgaši a mluví malgašsky. Prošel 

kurzem malgaštiny – jeden školní rok. V té době se otvírala nemocnice v Nazaretě, italský 

provinciál ho odradil; mělo to být na šest měsíců, nevyšlo. Následovaly tři roky práce 

s malomocnými. To byla osmdesátá léta. Dostal lehkou formu lepry, onemocnění imunolo-

gického systému jako AIDS. Měl lepru tuberkulozní, v malgaštině rabuka – buka je lepra.  
 

Malomocný 

Mnich, jezuita, tři roky dennodenně mezi malomocnými, neminula ho. Lepra. Malomo-

cenství. Být to ve středověku, chodil by s kápí a zvonečkem. Začal nosit rukavice, aby si ni-

kdo nevšiml červených prstů, zduřelých kloubů, bílého ukazováčku na levé ruce. Necítil 

prsteníček a malíček, ještě že na levé…, bál se o pravou…, jak se mu usíná, jak zdolává ná-

valy zlých myšlenek, jak se suší, když ho oblévá pot, na levé ruce na dlani pod prsty se kůže 

zvedá, jen ať se neotevře, preventivně obkládá místo antibiotickou mastí, dělá co může, po-

moc zatím nehledá, vždyť je lékař.  Infekčnost neřeší, nekašle, rýmu nemá, je to turbekulóz-

ní forma, a přece ne bez rizika. Ohrožuje své pacienty? Muka, osobní muka a pořád se vším 

sám, jen s Kristem, a ten vždycky nepovídá, nevezme za ruku, jen občas řekne pár konejši-

vých slov, to když se v Duchu rozbřeskne, když se z hluchých vstane; Ctibor se stydí, odhá-

ní hříšné myšlenky, vzpomínky na ženu, která ho milovala, tehdy na počátku převezla jeho 

papíry z Ostravy do Krakova. Ne, Bože, nic bych na životě neměnil, jsem tady, kde je mě 

třeba, dokud to půjde… Tolik neposlušných myšlenek, nakonec útočiště v pevnosti. Odtud 

úniku není…, jen zvenčí je patrný stín hradeb… 

Lydie Romanská■ 

 

Připravte cestu Ježíškovi 
Milí spolufarníci, spolufarnice a spolufarničátka, (a tentokrát zvláště vy, farničátka)… 

nastává nám doba adventu a my se pomaloučku začínáme těšit na Váno-

ce. Ale to není jen tak. Pokud chceme Vánoce hezky prožít, je třeba se na 

ně dobře připravit – a tím nemyslíme jen udělat doma generální úklid, ne-

bo napéct cukroví. Připravit se musí i naše srdíčko. A s tím nám právě 

může pomoci jeden kamarád z nebe – svatý Jan Křtitel, který chodil po 

zemi už kdysi dávno, ještě než se narodil Ježíšek. Dobře, děti, poslouchej-

te nedělní kázání, protože tam se dozvíte, co všechno se událo před Ježíšo-

vým narozením. Dozvíte se napínavý příběh o Marii a Josefovi, ale zjistíte také, kdo to byli 

Alžběta, Zachariáš a Jan Křtitel.  

My Vám tady přinášíme krátké zamyšlení o Janovi a jeho slovech… 

 

RODINĚ 
Život ve víře  
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Když Jan promlouval k lidem, často používal slova dávných proroků. Jedním z nich byl 

prorok Izaiáš, podle kterého je i pojmenována kniha v Bibli, z níž v Adventu hodně čteme. 

Proroci už dávno předpovídali narození někoho, kdo přijde všechny lidi zachránit od hříchu. 

Také lidem připomínali, že mají více žít s Bohem, utěšovali je, ale i napomínali. Tak jako 

Izaiáš, říkal i Jan lidem: „Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každé údolí ať je 

zasypáno, každá hora a každý pahorek srovnán; co je křivého, ať je narovnáno, cesty 

hrbolaté ať se uhladí!“  

Jan tím samozřejmě nemyslel, aby lidé šli opravovat cesty a silnice. Můžeme si ale 

představit naše srdce, náš život jako dům. Aby se do takového domu dalo vejít, musí k němu 

vést cesta. Může být úzká nebo široká, klikatá i rovná, může vést do kopce, z kopce nebo po 

rovině. Jako takovou cestu si můžeme představit naše chování k druhým lidem. Někdo je ke 

svému okolí přátelský a otevřený – k jeho domu vede široká a rovná cesta, jiný člověk je 

třeba nesmělý a je radši sám – jeho cestičku si můžeme přestavit třeba úzkou a možná vede 

i přes nějaký kopeček, takže jeho dům není na první pohled vidět. Není ale tolik důležité, 

jaký kdo jsme, ale jak upravená je cesta, která k našemu domu vede. 

Může se třeba stát, že ke kamarádům se chováme pěkně, takže naše cesta vypadá jako 

pěkná a široká, ale sourozence doma nemůžeme vystát. A najednou je naše cesta plná 

balvanů nebo prohlubní. Anebo od nás někdo žádá pomoc, ale my si radši děláme svoje 

věci. Pak se může stát, že na naši cestu začne prorůstat plevel nebo křoví, protože my jsme 

zalezlí ve svém domečku a o ostatní se nestaráme. 

V adventu očekáváme a těšíme se na Ježíšův příchod. Abychom ho mohli přijmout do 

svého srdce, musíme připravit cestu. Odvalit kameny zlosti, vytrhat plevel lenosti, 

zasypat jámy, které jsme vykopali těm, které nemáme rádi. Práce je to těžká, ale jistě se 

vyplatí. Kdo Ježíše pozve a přijme do srdce, nikdy není sám. 

Zdroj: www.deti.vira.cz■ 

 

Adventní výzva  
I ty můžeš být andělem a zažehnout jiskřičku naděje v každém, s kým se 

setkáš. Můžeš potěšit slovem, darovat chvilku času, povzbudit, pomoci, 

pohladit, obejmout… 

 

Vánoční velepíseň lásky pro hospodyně 
Kdybych svůj dům perfektně ozdobila světelnými řetězy, jedlovými větvičkami a cinkají-

cími zvonečky, ale neměla lásku ke své rodině, nejsem nic víc než dekoratérka. Kdybych se 

lopotila v kuchyni, napekla kila vánočního cukroví, navařila labužnické pokrmy a připravila 

vzorově prostřený stůl, ale neměla lásku ke své rodině, nejsem nic víc než kuchařka. Kdy-

bych pomáhala vařit polévku pro bezdomovce, zpívala koledy v domově pro seniory a vše-

chen svůj majetek darovala pro dobročinnost, ale neměla lásku ke své rodině, nic by mi to 

neprospělo. Kdybych ověšela vánoční stromeček třpytivými baňkami a vánočními hvězda-

mi, zúčastnila se úchvatných slavností, zpívala sóla v kostelním sboru, ale zapomněla na Je-

žíše, potom jsem nepochopila, oč o Vánocích běží. 

Láska přeruší pečení, aby mohla vzít dítě do náruče. 

Láska zanechá zdobení a políbí manžela. 

http://www.deti.vira.cz


  

 

Láska je přátelská a trpělivá navzdory chvatu a stresu. 

Láska druhým nezávidí jejich dům s vzácnými vánočními porcelánovými servisy a nádher-

nými ubrusy. 

Láska neokřikuje děti, ale je vděčná za to, že jsou. 

Láska nedává jen těm, od kterých může něco očekávat, ale ráda obdarovává právě ty, kte-

ří to nemohou oplácet. 

Láska všechno vydrží, všemu věří, vždy doufá, všechno snáší. Láska nikdy nepřestává. 

Mobilní telefony špičkové kvality se rozbijí, perlové náhrdelníky se ztratí, golfové hole zrezaví, 

ale darovaná láska zůstane. 

Zdroj: katyd■ 

Adventní modlitba 
     Duchu Svatý, tvou mocí sestoupil Boží Syn na zem a narodil se z  Panny 

Marie. Prosím tě, aby se tvou mocí narodil v našich srdcích. Takto ať se napl-

ní také letošní advent: kéž se dobře připravíme na příchod Páně do jeslí a do 

našich duší!          (z knihy Advent od Josefa Janšty) 

 

 

 

Střípky moudrosti 
Stále naříkáme, že máme málo času, ale žijeme tak, jako bychom ho měli nazbyt. 

Buď moudřejší než ostatní lidé, můžeš-li. Ale neříkej jim to!          Dostojevskij 

Mnozí lidé považují za pošetilé to, co je nad jejich chápání.             sv. Tomáš Akvinský 

Moudrost: Dovolit Bohu, aby nám ukázal, co je třeba dělat.       bl. Charles de Foucauld 

(z knihy Mozaika duchovní moudrosti) 

Svatá pravda 
Pracujme dokud je den, až přijde noc, Pán se postará.      P. Ignác Stuchlý 

Kdybych se chtěl zalíbit lidem, nebyl bych služebník Kristův.           Sv. Augustin 

 

 

 

Přines mi žákovskou! 
My dospělí často nedokážeme z hlavy říct, co všechno jsme se naučili na základní škole, 

tedy kromě psaní, čtení, počítání. Za to některé poznámky, které jsme dostali do žákovských 

knížek, si pamatujeme slovo od slova.  

Učitelovy rozpaky:  

Dává pozor, jestli dávám pozor. A když si myslí, že nedávám pozor, tak nedává pozor. 

Schovává si ruce do svetru a dělá, že je bez rukou. 

Frustrace učitele z toho, kam to mužské pokolení v nastupující generaci přivedlo:  

Prala se s klukem a ještě ho přeprala. 

Žák, který se ve škole příliš nezdržel: Přišel a odešel. 

Žák, který drze zařehtal: Jezdí na židli po třídě a imituje koně. Po mém napomenutí drze zařehtal. 

Hladový pedagog: Má brambůrky a ani nenabídne. 
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Paranormální jev: Směje se mi za zády do očí. 

Smysl pro tajemno: Lezl do pětimetrové výšky na třímetrový strom. 

Až moc hodný žák: Při mé hodině se snažil být hodný. Až moc. 

Odbojný otec:   

Učitel: „Smrdí! Umývat!“ Otec: „Učit! Nečuchat!“ 

Učitel: „Bere spolužákům pomůcky.“ Otec: „Domů nic nepřinesl.“ 

Učitel: „Neustále mluví.“ Otec: „To má po matce. Nápravu se pokusím 

zjednat u obou.“ 

Stalo se na třídní schůzce: „A vy, paní Hrádková, mlčte“, pravila paní  

učitelka. „Ale já jsem nic neříkala!“, bránila se oslovená maminka. „Ale chtěla jste,“ zněla 

odpověď paní učitelky. 

ZDROJ: Fronta dnes, č. 36/2021 (upraveno)■ 

 

Vtipy ☺☺ 
Ajťák ukládá ke spánku své dítě a přemýšlí: „Mám ho ULOŽIT, nebo ULOŽIT JAKO…?“☺ 

Šéf mě dnes v práci tolikrát napomenul, že jsem mu ze zvyku řekl: „An miláčku“.☺ 

/z internetu/ 

3x s Pavlem Kosorinem 
Každá myš doufá, že v příštím životě z ní bude kočka. 

Jakmile začne hon, čarodějnice se vždycky najde. 

Vždycky byste měli počkat na ostatní, zejména na sebe. 

 

O ženách a (nejen) pro ženy 
Ženy mají dvě velké zbraně: líčení a pláč. Naštěstí nemohou použít obě najednou.       N. Bonaparte 

Komár by byl oblíbený, kdyby místo krve sál tuk.  

Pyramida 

Písmeno 

Citoslovce 

Anglická předložka 

Pevnost  

Skupina bojujících 

Klášterní brána 

Latinsky štěstí 

 

 

Řešení pyramidy: viz poslední strana                Leo Žídek■ 
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PASTORAČNÍ PLÁN listopad 2021 – březen 2022 

Prosíme o vzájemnou ohleduplnost a dodržování aktuálních protiepidemiologických 

opatření dle nařízení vlády ČR a pokynů KHS v Ostravě při všech níže společenských 

i náboženských setkáních. 
 

Listopad – prosinec 

Adventní doba 2021  

vždy v neděli při mši sv. v 10.00 adventní kázání pro děti 

Neděle 28. listopadu 1. neděli adventní 

žehnání adventních věnců při mši sv. v 8.00 a 10.00, 

v kapli na faře  v 15.30 adorace a v 16.15 nešpory, 

vánoční jarmark před kostelem 8.00 – 20.00, od 16.00 kulturní program, v 17.00 rozsví-

cení vánočního stromu (zajišťuje ÚMOb Svinov) 

Neděle 5.+12.+19. prosince 2.+3.+4. neděle adventní 

v 16.00 adorace v kapli na faře, v 17.00 zpívané nešpory v kostele 

Středa 8. prosince slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie 

vigilie slavnosti (úterý 7. 12.) mše sv. 17.30, 

den slavnosti (středa 8. 12.) kostel 7.00 mše sv., kaple na faře 17.00 mše sv., 

Adventní koncert ZUŠ Dobroslava Lidmily v 18.00 (zajišťuje ZUŠ Svinov) 

Neděle 12. prosince 3. neděle adventní 

sbírka pro Aničku a její rodinu na Zakarpatské Ukrajině, 

sbírka cukroví pro lidi bez domova (zajišťuje Charita Ostrava) 

Sobota 18. prosince od 8.00 příprava kostela na vánoční svátky 
 

Příležitost ke svátosti smíření a program bohoslužeb ve vánočním období  

viz Pořad vánočních bohoslužeb 
 

Leden 

Čtvrtek 6. ledna slavnost Zjevení Páně (svátek Tří králů) mše sv. v 17.30, 

při mši sv. bude posvěcena voda, křída a kadidlo 

Neděle 9. ledna svátek Křtu Páně mše sv. v 8.00 a 10.00, 

mše sv. 10.00 je obětována za všechny pokřtěné v roce 2021 

Tříkrálová sbírka 2022 

Podobně jako v předcházejících letech proběhne i letos na počátku roku 2022 (od 1. do 

16. ledna) Tříkrálová sbírka. Ve Svinově proběhne v sobotu 8. ledna 2022. Při mši sv. 

v 8.00 si vyprosíme požehnání. Pak bude pro přítomné na faře snídaně, předání pokladni-

ček a kolem deváté hodiny začne koledování. Prosím farníky o vytvoření kolednických 

skupinek a nahlášení vedoucího skupinky na faře. 
 

Únor: 

Středa 2. února svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice), mše sv. v 700 a 17.30 

Čtvrtek 3. února po mši sv. bude udělováno svatoblažejské požehnání 
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Kostelní sbírky 

Březen 

Postní období 2022 

Středa 2. března Popeleční středa – den přísného postu – zahájení postního období 

mše sv. v 7.00 a 17.30 (vždy s udělováním popelce) 

16.00 příležitost ke svátosti smíření, 16.45 pobožnost křížové cesty 

Sobota 19. března slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie mše sv. v 7.00 

Pátek 25. března slavnost Zvěstování Páně mše sv. v 17.30 
 

Pravidelné pastorační aktivity ve farnosti 

Setkávání scholičky: v pátek 1x/14 dní na faře v 16.15 v termínech 3. 12., ... 

Společenství dospělých: ve čtvrtek 1x/14 dní na faře v 18.15 v termínech 25. 11., …  

Další termíny budou upřesněny při ohláškách v závěru nedělních bohoslužbách.  

Mše sv. pro neslyšící v neděli 1x/měsíc v kostele ve 14.30:  

28. 11., 26. 12. (od 14 h. příležitost ke svátosti smíření, po mši sv. posezení na faře) 
 

 

 

 

 

Svátost křtu – svátost manželství – pohřby (říjen – listopad 2021) 

Křty: 

Josef Prusek   k. 17. 10. 

Václav Trávník   k. 24. 10. 

Daniel Tomáš Polok  k. 31. 10. 

Josefína Grofková  k. 21. 11. 

Svatby:  

Vojtěch Mentuz a Veronika r. Psotová  9. 10. 

Pohřby: 

Kolman Mirga      † 30. 10. 

Eva Bužková, r. Výtisková    †   9. 11. 

Václav Bužek      † 10. 11. 

Zdeňka Strakošová, r. Karkošková † 15. 11. 

Marie Teichmanová, r. Jašková  † 16. 11. 
 

 

 

 

 

Plán finančních sbírek v měsících prosinec – březen 

Sbírky v rámci ostravsko-opavské diecéze: 

na dostavbu komunitního centra DCM ve Staré Vsi n/O. neděle 19. 12. 

Tříkrálová sbírka   neděle 16. 1. 

Svatopetrský haléř  neděle 27. 2. 

Sbírky ve farnosti: 

na Aničku Midjanko  neděle 12. 12. 

na opravy     neděle 9. 1., 6. 2., 6. 3. 

PASTORACE 11 

Svátosti a svátostiny 
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PASTORACE 12 

Předvánoční příležitost ke svátosti smíření 

Neděle  19. 12.    7.30 – 11.00 

Úterý    21. 12.  16.00 – 17.25 

Čtvrtek 23. 12.  16.00 – 17.25  

 

Vánoční pořad bohoslužeb 

Pátek 24. 12. Štědrý den 

Otevírání betléma v 15.00  
(bude možnost odnést si domů betlémské světlo) 

Půlnoční mše sv. v 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 a s žehnáním vína 

  

Pátek 31. ledna sv. Silvestra – poslední den roku 2021 

mše sv.  15.00 na poděkování za uplynulý rok 2021 

  

Sobota 1. ledna 2022 slavnost Matky Boží Panny Marie  

(Nový rok 2022) 
mše sv. v 8.00 a 10.00 

  

Čtvrtek 6. ledna slavnost Zjevení Páně – svátek Tří králů 

mše sv. v 17.30 (svěcení vody, křídy a kadidla) 

  

Neděle 9. ledna svátek Křtu Páně (závěr vánoční doby) 

mše sv. v 8.00 a 10.00 

mše sv. v 10.00 je obětována za všechny pokřtěné v uplynulém roce 2021 

Pořad vánočních bohoslužeb 


