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Milá Kristýno, tvá rodina patří od 

nepaměti do naší farnosti, můžeš nám 

o ní a sobě něco říct? 

Narodila jsem se před 16-ti lety v Ostravě 

a od malička patřím do svinovské farnosti. 

Tatínek je zdejší rodák a maminka pochází 

z Poruby, z farnosti Pustkovec. Mám dva 

sourozence. O rok starší sestru Kláru, která 

doprovází některé mše svaté na varhany a 

mladšího blonďatého bratra Ondřeje, 

kterého lze zahlédnout u oltáře. 
 

Máš nějaké záliby, o kterých bys nám 

chtěla říct? 

Má veliká záliba je neúprosný a prašivý 

spánek…s čímž ne každý je spokojen. Ehm 

ono se dobře spí, když se má v sobotu do-

poledne uklízet, že mami? Jinak ráda fotím 

(přírodu, akce, apod.), ráda cestuju, chodím 

po horách, zpívám, sportuju a navštěvuju 

animátory jak ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, 

tak zástupce v Zábřehu. 
 

Zmínila jsi zástupce, co si mají pod tím 

naši čtenáři představit? 

Původně jsem jezdila za naši farnost do 

Zábřehu, kde probíhá setkání zástupců za 

farnosti děkanátu Ostrava. Setkávají se 

mladí, kteří jsou za svou farnost vysláni, 

aby všem sdělili, co se u nich nového 

chystá, na co ostatní srdečně zvou, a taktéž 

O rozhovor do Svinovníčku jsme tentokrát požádali naši farnici slečnu 

Kristýnu  Šolcovou, která se angažuje v práci s mládeží v děkanátu Ostrava. 

setkání funguje jako spojka se střediskem 

mládeže. Celé to má nastarost kaplan pro 

mládež o. Jakub Dominik Štefík, zástupce 

za mládež Simča Kováčová a podzástupce 

za mládež děkanátu Ostrava – já. 
 

Jak často se setkáváte a na jak dlouho 

to trvá? 

Scházíme se jedenkrát za měsíc v neděli 

večer a trvá to…no, jak kdy. Tak hodinu, 

když se sejdeme bez ukecaných elementů, 

a tak dvě s nimi.☺Taky podle toho, zda jsou 

v měsíci před námi nějaké akce, které se 

potřebují pořádně naplánovat, anebo je klid. 
 

Jaké akce každoročně pořádáte a co 

vás teď nejbližšího čeká? 

Většinou na začátku prosince děláme tra-

diční mikulášský volejbalový turnaj mezi 

farnostmi, který se stal velmi oblíbenou akcí 

mládeže, dále březen/duben putovní křížová 

cesta za mladé lidi našeho děkanátu… 

Taky se společně účastníme BisCupu 

(diecézního  setkávání mládeže s otcem  

biskupem), kde se podílíme na chodu akce. 

Jelikož je v naši diecézi 11 děkanátů, po-

každé se funkce střídají. Naposledy 

(v Českém Těšíně) jsme měli na starost 

závěrečnou liturgii, ovšem loni ve Frýdku-

Místku jsme dostali těžký oříšek – moderaci. 

Podle mého názoru a ohlasu děcek 

a kněží si myslím, že se toho Ostrava bra-

vurně chopila a konečně ukázala, co má 

v sobě. Škoda ,že jste neviděli, o hodně jste 

přišli, haha.  Jinak nejbližší akce bude set-

kání mládeže s papežem v Krakově, kterou 

mají víceméně nastarosti Centra mládeže 

v ČR a jiných zemí. 
 

Děkujeme za rozhovor, chtěla bys na 

závěr něco vzkázat našim čtenářům? 

Určitě, ať se nebojí a zapojují se do akcí, 

jezdí na ně a užívají si života.  
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LISTÁRNA 4 

Křesťanská skupina Paprsky to v Ostravě rozjela naplno 

Když se řekne křesťanská skupina, většina lidí si vybaví chrámové prostředí, varhany, 

unylý vícehlasý zpěv, maximálně povolí uzdu představám ve formě jakéhosi hraní na kytary, 

flétny či housle. Kdyby však zavítali na koncerty současných Paprsků – alias nově pojmeno-

vané skupiny „Good work“, kteří se o minulém víkendu předvedli v Ostravě Svinově a ve 

Staré Bělé, asi by jim spadla čelist. Protože to, co mohli zažít, se dá pojmenovat jediným 

slovem: nářez. 

O koho vlastně jde? Zhruba před dvaceti lety se dalo dohromady pár mladých lidiček 

kdesi v severomoravských Odrách, aby nacvičili několik písniček známým na svatbu. A 

prostě řečeno -to zpívání už jim zůstalo. Jednak vznikla dobrá parta hudebně nadaných lidí, 

kteří si rozuměli a jednak tady mezi různými scholami a sbory nebyl nikdo, kdo by razil 

proud moderní a originální české křesťanské hudby. Během dvaceti let se ale skupina zcela 

přetransformovala. Dnes čítá zhruba tři až čtyři desítky členů z celé Moravy, od studentů 

středních škol po pracující. 

Texty, melodie, hudební aranžmá, rytmiku, nazvučení… vše si dělají sami a nutno dodat, 

že to dělají dobře. V povaze jejich hudby lze vnímat prvky snad ze všech hudebních žánrů, 

aniž by to působilo nevyváženě – naopak, vše do sebe úžasným způsobem zapadá. Líbivý 

pop, drsný rock, prvky moravské lidové či irské tradiční hudby, neotřelé melodie alternativ-

ních proudů, ale i klasické křesťanské sborové spirituály, to vše v jednom velmi sympatic-

kém balení. Skupina disponuje hned několika schopnými a výraznými vokalisty i instru-

mentalisty, kteří ale zároveň nemají potřebu sebestředně vyčnívat z řady, takže celá skupina 

tvoří velmi kompaktní zvučné těleso. Z nástrojů můžeme vyzdvihnout výborné klávesy 

(nehraje na ně nikdo jiný než sám vedoucí skupiny – Jirka Jakubík, jenž si občas potyká i se 

saxofonem), dále tady máme ostré bicí, nekompromisně rychlé a vyladěné housle, flétny – 

zobcové i příčné, klarinet, kytary - klasické i elektrické -a další nástroje. Texty slyšíme 

z 90% v češtině, zbytková procenta pokrývá většinou jazyk anglický. 

Atmosféra koncertů je velmi přátelská, ale zároveň nabíjí neskutečnou energií. Krom dobře 

propracované muzikální stránky totiž skupina disponuje schopností výborné komunikace 

s publikem. Nedrží si odstup ani nenudí těžkopádností či ztuhlostí – právě naopak. Celá ka-

pela je vlastně pořád v pohybu, taneční rytmizace střídají divadelní a výrazové prvky, vše 

v duchu přívětivého humoru a čiré muzikální profesionality. Po celou dobu koncertu je tedy 

nejen co poslouchat, ale také na co se koukat, vše se odehrává v jednolitém nenásilném dia-

logu mezi kapelou a publikem. Rytmika písní navíc posluchače zvedá ze židlí, nohy si podu-

pávají do taktu a prsty svrbí touhou také si hrábnout do strun  nebo zabubnovat na bicí… 

Velké plus a pomyslné body navíc přidávají skupině i povedené texty písní, které - ó světe 

div se - nejenže dávají smysl, ale dokonce dokážou i zahřát na srdci nebo inspirovat 

k přemýšlení. Jejich texty na jednu stranu oslavují Toho, kterému věří - čili Boha, ale na 

druhou stranu nabízejí mnohá filozofická zamyšlení či sdílejí životní peripetie a zkušenosti, 

které jsou blízké každému  - tedy i nevěřícímu posluchači. 

Je proto velká škoda, že v době, kdy na veřejné scéně sklízejí úspěchy uměle vytvořené 

skupiny s chabými tisíckrát překopírovanými melodiemi v rozsahu ne víc než pěti tónů a 

směšnými vyprázdněnými texty, existuje na scéně muzikálně velmi schopná kapela plná 

úžasně talentovaných lidí, ale téměř nikdo o ní neví. 

Články 



  

 

Pro příznivce mám dobrou zprávu. „Good work“ je název, který budeme slýchat čím 

dál častěji. Skupina totiž připravuje nové koncerty, chystá se vyrazit na hudební festiva-

ly a čeká ji i zahraniční turné. Možná ještě budeme překvapeni, ze kterých koutů světa 

o ní uslyšíme… 

 

Paprsky = Good Work 

Nový název již jmenované skupiny Paprsky, nově asi půl roku skupiny Good work, skupi-

ny, kterou jsme si měli možnost poslechnout v našem svinovském kostele Krista Krále  dne 

30. dubna v podvečerních hodinách. Toto jsme se dozvěděli od uměleckého vedoucího pana  

Jiřího Jakubíka, který nás po celou dobu koncertu provázel nejen slovem, ale také hrou na 

klávesy a v jedné ze skladeb i na klarinet. 

Dynamická a rytmická hudba byla slyšet v našem kostele po celou dobu koncertu. Skupi-

na Paprsky tvoří otevřenou skupinu zpěváků a doprovázejícího orchestru. V  jednotlivých 

skladbách se ze sborových zpěváků stávají sólisté a  někteří sboroví zpěváci doprovázejí 

v dalších skladbách zpívající sbor na nástroje, aby pak všichni dál společně opět zpívali.  

Mnohdy se pod sílou zvuku doprovodu ztrácel text písní, ale všímavý posluchač vnímal 

nejen již zmiňovanou dynamiku hudby, ale i obsah- ve všech písních se táhla společná nit - 

Pán Bůh = naše  Víra, Naděje a Láska. 

Skupina Paprsky slaví letos dvacet let od svého vzniku. Vznikla v Odrách v roce 1996 pů-

vodně jako schola a teprve postupem času se z ní utvořilo společenství mladých lidí ze 

vzdálenějších míst. V současnosti ji tvoří zpěváci a muzikanti z celé Moravy. To jsme se do-

zvěděli nejen z letáčku, ale také z úst pana Jiřího Jakubíka. Ten za nás, téměř v každém 

svém slovním projevu, nezapomněl oslovit a pak děkovat našemu otci Janovi, který se za-

sloužil o to, aby skupina Paprsky v našem kostele po osmi letech opět vystoupila. I my se 

k těmto díkům připojujeme a jsme rádi, že  předvečer začínajícího měsíce Panny Marie, má-

je, jsme prožili v našem kostele Krista Krále několik desítek minut radosti v muzice. 

S.P.■ 

 

P.S.  Z tvorby Paprsků na  youtube.com-Good Work 
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LISTÁRNA 6 

Poděkování a pozvání 

I letos k nám do farnosti nastoupil pan jáhen, Mgr. David Tyleček. Kdo jsme byli loni 

v Opavě na kněžském svěcení jeho předchůdce u nás, otce Marka, mohli jsme se s ním ale-

spoň na dálku seznámit – tehdy stál po boku našeho otce biskupa – skromný svým zjevem 

a vystupováním. Tak se pan jáhen jevil po celou dobu působení v naší svinovské farnosti =  

jak ve svých poctivě připravených kázáních při mších svatých, kdy  v úvodu nezapomněl 

pozdravit otce Jana a všechny přítomné na bohoslužbě, tak  na hodinách náboženství, které 

probíhaly na faře téměř v pravidelných intervalech ve čtvrtek.  Opět jsme nenápadně a nená-

silně a zase jinak  pronikali do řádků Písma svatého, vždy s připravenými materiály pro da-

né období od otce Davida. Jeho odpovědi na naše dotazy, diskuse na daná témata, dávaly 

tušit o znalostech a přehledu našeho „pana učitele“.  

Dne 25. června  přijme pan jáhen David (poté už otec David) kněžské svěcení (dle slov: 

dá-li Pán Bůh)  a rozšíří řady našich duchovních otců. 

Otče Davide, děkujeme Vám za Váš čas a přítomnost v naší farnosti, za promluvy, dialo-

gy, které nás obohatily a daly proniknout do tajemství, nejen Písma svatého. Na Vaší kněž-

ské službě Vám vyprošujeme Boží ochranu a ochranu Panny 

Marie, ať je Vám dopřáno šířit Boží slovo a přinášet klid ostat-

ním svojí přítomností a rozvahou. Ať Vás neopouští úsměv a hu-

mor. 

S díky a s modlitbou za Vás                                            S.P.■ 

A ještě jedno poděkování 

Chodíme-li do kostela častěji než v neděli, nemůžeme si nepovšimnout jednoho člověka, 

který je léta neodmyslitelně spjat s naší farností. Je jím pan Dluhoš. Téměř pravidelně ve 

všední den na každou bohoslužbu přichází do kostela, (v zimním období na faru, kde probí-

hají mše svaté), aby nachystal vše potřebné k jejich slavení. Mnohdy dohlíží na ministranty  

a je spolu s nimi u oltáře. Po skončení mše svaté, opět v tichosti a nenápadně, odchází, jako 

poslední uzamyká náš kostel. 

Je mnoho pomocných a neviditelných  rukou v naší farnosti, díky kterým chodíme v klidu 

a bezstarostně na bohoslužby, i jim všem , neadresně, patří velký dík! A právě mezi tyto 

obětavce se řadí i pan Dluhoš. Děkujeme Vám !       S.P.■ 



  

 

P. Stanislav Dubina, dobrý a věrný služebník Boží  

     Veřejnosti se dostává do rukou z pera P. Jana Larische další z příběhů 

našich kněží 20. století, a to příběh P. Stanislava Dubiny. V tomto roce 

uplynulo 110 let od jeho narození (*1906) a také 30 let od jeho smrti 

(1986). Jako kaplan působil v Dobromilicích, v Kozlovicích 

a v Polešovicích, následně pak jako farář v Kozlovicích (1936 – 1950) 

a po propuštění z komunistického vězení v Želechovicích nad Dřevnicí 

(1958 – 1965) a ve Vizovicích (1965 – 1973), zemřel v Charitním domo-

vě pro duchovní na Moravci (1986), pochován je na hřbitově 

v Kozlovicích. 

     Je to příběh neobyčejně obyčejného katolického kněze. Charakteris-

tickým rysem jeho života byla nejen stálá touha dát všem lidem pocítit 

milosrdnou Boží lásku, ale i z této touhy vycházející schopnost vykonat konkrétní – tuto lás-

ku zpřítomňující – skutek. Lidé v jeho blízkosti mohli zakoušet často originálním, ale záro-

veň pravdivým a reálným způsobem Boží blízkost. 

 

 

 

Byli jsme na Národní pouti v Krakově (28. 5. 2016) 

Biskupové Čech a Moravy vyhlásili ve Svatém roce milosrdenství Národní pouť do svatyně 

Božího milosrdenství v Krakově-Lagiewnikách. Organizací této pouti bylo pověřeno Radio 

Proglas, které událost spojilo s Poutí křesťanských médií. 

Z Ostravy odjely na pouť dva autobusy. Jsme nesmírně rádi, že P. Larisch zorganizoval 

odjezd ze Svinova a my se mohli připojit. V autobusu se sešli poutníci nejen ze Svinova, ale 

i z Polanky, Plesné, z Háje, z Pustkovce, farníci z Don Bosca a dokonce i z Prahy. Po dešti-

vé noci nás přivítalo modré ráno. Vyjeli jsme od kostela v 7 hodin, což byl čas naprosto pří-

jemný, když uvážíme, že poutníci z Prostějova odjížděli už ve dvě hodiny v noci, z jiných 

měst ještě dříve. V místě určení vedle nás parkoval autobus z Frenštátu a z druhé strany až 

ze Spišského Podhradí. Při našem příjezdu k bazilice Božího milosrdenství už probíhal pro-

gram. V přední části u schodů k presbytáři se prezentovala média - televize Noe, rádio Pro-

glas, vydavatelství časopisů Světla, Imaculáty a další. 

Před desátou se začal formovat průvod a my si stoupali na špičky, abychom vše viděli. 

Mezi přítomnými jsme poznávali otce biskupy z Plzně, Hradce, Brna, Budějovic, arcibisku-

pa Graubnera z Olomouce a kardinála Duku z Prahy. Po přivítání knězem z polské farnosti 

začala slavná  mše svatá. Bazilika Božího milosrdenství je prostorná nádherná stavba, vy-

svěcená v roce 2002. Asi čtyři tisíce poutníků v bazilice a ostatní na ochozech prožívali prů-

běh mše svaté. Vpředu za oltářem na zdi je velký obraz Božího milosrdenství, vlevo obraz 

Jana Pavla II. a vpravo sv. Faustyny. Hlavním celebrantem mše svaté byl kardinál Dominik 

Duka, homilii měl arcibiskup Jan Graubner a zpěvem celý obřad doprovázela Schola brněn-

ské mládeže s dalšími hudebníky. Krásná atmosféra plná radosti a zbožnosti byla umocněna 

zpěvem české hymny na závěr mše svaté. 

Odpoledne program pokračoval souběžně na čtyřech místech – v bazilice koncertem 

scholy, přednáškami a adorací. My jsme se rozhodli pro klášter Kongregace sester Božího 
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milosrdenství, kde je v kapli uložena truhla s relikviemi sestry Faustyny Kowalské, kanoni-

zované 30. dubna 2000 sv. otcem Janem Pavlem II. Adoraci v kapli sv. Faustyny vedl biskup  

Mons. Jan Vokál. V 15 hodin jsme šli do baziliky na společnou Korunku k Božímu milosr-

denství. Poutníky zde přišel pozdravit i krakovský arcibiskup kardinál Stanislav 

Dziwisz (dlouholetý osobní sekretář svatého Jana Pavla II.), který byl překvapen množstvím 

českých poutníků. Po požehnání na cestu se autobusy s poutníky rozjížděly do svých domo-

vů. Jsme rádi, že jsme mohli strávit nádherný slunečný den v Lagiewnikách a ve společen-

ství věřících slavit Boží milosrdenství. 

Děkujeme.          Marie Kudrnová a Eliška Chodurová,  

Pustkovec.■ 

Diecézní pouť charit ostravsko-opavské diecéze 

se uskutečnila 11. května v nově zrekonstruované katedrále Božského Spasitele 

v Ostravě. Tato pouť začínala v 10 hodin mší svatou, kterou vedl přizvaný Mons.Mgr. Pavel 

Posád, pomocný biskup českobudějovický a také prezident Charity ČR. 

Slovo úvodem pronesl náš pan farář, P. ThLic. Jan Larisch, Th.D., který všechny poutníky 

srdečně přivítal. Poté se ujal slova ředitel Charity ČR pan Mgr. Lukáš Curylo. Ten připome-

nul výjimečnost strávených chvil na této mši svaté právě v letošním roce, ve Svatém roce 

milosrdenství. 

Otec biskup ve své promluvě v kázání nezapomněl na slova díků a vděku pro všechny, 

kteří působí v charitách. Svými ústy vyzdvihl jejich záslužnou a obětavou práci, kterou vy-

konávají  a ocenil jejich péči potřebným. Poukázal na velké srdce, které mají, a i na sílu, 

kterou dostávají od Pána Boha. Slovy papeže Františka řekl pan biskup: „Pracovník charity 

není jen pracovník charity, ale je nositel Krista.“ Jistě slova povzbuzení pro všechny, kte-

rých se to týká. Bezprostředně po mši svaté následovala modlitba za získání milostí Svatého 

roku milosrdenství. 

V další části programu přímo v kostele proběhlo povídání - svědectví ze života charit ost-

ravsko-opavské diecéze. Příjemným a osvěžujícím závěrem bylo občerstvení nachystané 

před vchodem katedrály, a pak ,dle zájmu poutníků, komentovaná prohlídka zrekonstruova-

né katedrály.                 Zúčastnění svinovští poutníci■ 

 

 

 

 

„Jeho brány zůstanou ve dne otevřené, NOC tam už nebude.“ Srov.Zj. 21,25 

Letošní Noc kostelů v ostravsko-opavské diecézi proběhla jako součást Dnů víry v rámci 

20. výročí diecéze. K projektu Noc kostelů, který se od roku 2009 koná každoročně ve 

všech diecézích republiky, se připojila také naše farnost. Před večerní mši svaté byl připra-

ven varhanní koncert studentů ZUŠ Svinov, po mši sv. jsme otevřeli dveře kostela až do 

pozdních nočních hodin. Otec Jan spolu s jáhnem Davidem vítali každého návštěvníka a po 

skupinkách je seznamovali s historií a současností kostela Krista Krále a výklad tu a tam 

obohatili nejednou zajímavou historkou. Zpřístupněn byl také vchod na kůr s prohlídkou, 

výkladem i poslechem varhan prostřednictvím našeho varhaníka Petra Macháče. Zvědavost, 

odvaha a fyzická zdatnost byla vstupenkou k prohlídce věže a  zvonů, neboť kdo tam kdy 



  

 

byl, ví, že vede úzkým prostorem příkrého schodiště. A protože každý návštěvník byl přijí-

mán jako skutečný host, byl pozván také k ochutnávce mešních vín a odřezků hostií - tzv. 

čipsů. Jáhen David připravil velmi chutné jednohubky s nakládanými cibulkami, které 

v pozdním čase přišly mnohým vhod. Skrze tuto „církevní turistiku“ jsme otevřeli nejen 

dveře , ale též srdce téměř dvou stům návštěvníkům, kteří do kostela Krista Krále zavítali.  

S.H.■ 

 

Rozumět si… 

Jsou příhody, na které člověk hned tak nezapomene. 

Uklízela jsem svou chodbu před prosklenými domovními dveřmi. Bylo to v květnu, slun-

ko, na zahradě všechno v květu. Dveře dokořán a já jsem se věnovala dlaždicím podlahy. 

Přilétla mladá kosice, postavila se venku před můj práh a sledovala mě. Znám ji, je 

z našeho letošního odchovu. Říkám z našeho, protože hnízdo jsem denně sledovala. Mám je 

na parapetu okna své podkrovní ložnice v úrovni očí; viděla 

jsem všechno, od nakladení vajíček (také jak se naši kosi do 

sebe hluboce zamilovali), po zahřívání, vylíhnutí, růstu mlá-

ďat a nakonec jsem zažila i pokyn k rozletu. Ten jsem ne-

schvalovala, stačilo počkat jednu noc a křidélka by byla sil-

nější. Bohužel. 

V ty osudné čtyři hodiny odpoledne dala matka pokyn, nu nezkušená, prvorodička. Tři 

kosíci na to hned  pod mým oknem doplatili životem, dva doletěli. Plakala jsem hodně. 

Hřbitov našich pejsků a Micky přijal tři ptáčata.  Hned jsem si ale všimla, že staří dokrmují. 

Dělali to intenzivně. Malí byli za pár dnů větší než táta s mámou… 

Ta juniorka teď přišla pod okno, na  kterém se narodila, jen tak, ze zvědavosti, nebo měla 

vážnější úmysl? Nevěděla jsem co dělat, jen tak na sebe hledět? Začala jsem pískat líbivou 

melodii. Překvapilo ji to. Chvíli poslouchala, pak začínala přivírat oko, propána, já ji snad 

uspím, tak to ne… Změnila jsem repertoár. Mám odposlouchané kosí melodie, beru lekce 

z toho zpěvu denně.  No, to bylo něco pro ni. Tomu jazyku rozuměla. Za chvíli roztáhla kři-

délko, ukázala mi je v celé kráse.  Až se dostatečně pochlubila, roztáhla do vějíře druhé 

a nechala se obdivovat. Já jsem jí k tomu pískala. Oběma se nám to líbilo. 

A nebyla bych to já, kdybych si z té příhody nevzala něco pro sebe. Porozuměly jsme si, 

kosice a člověk, našly jsme společnou řeč, protože jsme byly pokojné, naslouchaly jsme jed-

na druhé, důvěřovaly jsme si a respektovaly se. 

Myslíte, že mezi Bohem a člověkem je to jinak? On na nás mluví mnoha jazyky, jazyky 

lidskými i mluvou  přírody, řečí našeho těla, zázrakem eucharistie…  Zastavíme se, snažíme 

se porozumět?    Důvěřujeme? Umíme si vychutnat Boží přítomnost mezi sebou, mezi stro-

my, v sobě, na oltáři? Ty mne tomu učíš, ptáčku, poslíku okřídlený po vzoru andělů. Díky. 

Cítím se teď jako v pohádce, v níž Jirka rozuměl ptačí řeči. Takže i můj život je trochu jako 

pohádka. Není to dobré zjištění? 

Jak se neradovat, když si lze rozumět s božími tvory, jak se neradovat, když je naděje, že 

můžeme  rozumět i jejich Stvořiteli. „Nebuďte nikdy smutní, křesťan nemůže být smutný. 

Nenechte se nikdy ovládnout bezmocí.“ To jsou slova Svatého otce Františka. Jak dobře za-

padají do našich dennodenních příhod. Jak ladí s tím, po čem toužíme… 

Lydie Romanská■ 
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Za našich mladých let… 

 bylo prý všechno jinak. Lépe či hůře? Záleží na tom, kdo to hodnocení provádí, jaký 

volí „úhel pohledu“ a jak se snaží o nedosažitelné objektivní shrnutí všech pro a proti, aby 

se konečně pokusil vyslovit svůj subjektivně zatížený názor. 

 Vyznejme se v tom! Kdysi tu nebyla tak sofistikovaná elektronika a takové ohromné 

množství telekomunikačních prostředků, sloužících k dorozumívání mezi lidmi, ale přesto 

měli často lidé k sobě blíž a měli pro sebe více času. 

 Dnes se takřka celý svět za pár vteřin dozví, co se kde událo, nebo co si kde někdo ně-

co vymyslel, a my tak získáme okamžitý přehled o všem možném i nemožném. Samozřejmě 

spousta informací nám přesto unikne a o mnohých věcech se svět vůbec nikdy nedozví, ale  

to, co je dnes ve vyčerpávající míře předáno posluchačům, divákům a čtenářům různých 

médií, stačí k tomu, aby konzumenti byli zahlceni zprávami a ovlivněni jejich obsahem způ-

sobem podání. 

 Máme si kvůli tomu zoufat? Určitě ne. Léto se blíží, prázdniny a dovolené jsou již na 

dosah. Využijme toho a ve dnech volna si uložme mediální půst ve formě informačního em-

barga. Odložme na pár dnů mobily, smartphony, laptopy, notebooky a neprohlížejme inter-

net, nezapínejme toho blikajícího skřeta (jak nazval televizi spisovatel Karel Pecka), nečtě-

me noviny a neposlouchejme rozhlas. Však ty informace nás samy později dohoní, nebo je 

lze získat zpětně z archivu. 

 A s těmi mladými lety buďme opatrnější. Vždyť za dvacet třicet let se bude o dnešku 

mluvit stejně: Za našich mladých let… Takže držme se toho zjištění a považujme se za 

mladé od narození až do konce života. Nebude to na škodu, když se nám to podaří a my pak 

zapomeneme i nadávat. 

Také se říká, že za našich mladých let býval svět jako květ a lidé byli zbožnější. Kdo nám 

brání, abychom my všichni mladí byli i dnes také takoví? 

Mnoho úspěchů a Božího milosrdenství vám v tom všem přeje 

P.N.■ 

 

A jako bonus přidávám krátkou myšlenku o přátelství. Nás mladé toto téma vždy velice 

zajímalo. Nechcete k tomu přidat nějakou další vzpomínku? 

 

Jestliže se někdo stane mým přítelem, 

nemusím souhlasit se vším, co dělá a jak smýšlí, 

ale beru ho takového, jaký je. 

Pokud jsem přesvědčen, že v něčem chybuje, 

stává se výsadou mého přátelství, 

že mu mohu pomáhat vymanit se z jeho chyb. 

A jsem šťastný, když i on přistupuje ke mně  

stejným způsobem.
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O nenávisti 

Milí spolufarníci, zřejmě jste si také všimli, že situace ve společnosti se vyostřuje. Lidé 

jsou plní nesnášenlivosti, neuznávají jiný názor a nerespektují jeden druhého. V úctě vy-

slechnout druhého člověka a říct svůj názor bez toho, aniž bych potupil svého protivníka, 

umí jen málokdo. Vidíme to dennodenně. Stačí se postavit do fronty u pokladen 

v supermarketu nebo projet městem MHD. A to nemluvím o internetových diskuzích např. 

pod články o uprchlících nebo politice, z  nichž nenávist jen kape. 

My ale věříme v tvůrce pokoje a ten nás učí jiné cestě. Vyprošujme si dar moudrosti Ducha 

svatého a společně se sv.Františkem se modleme:Učiň mě,Pane, nástrojem svého pokoje.“ 

Snad nás povzbudí i krátké zamyšlení nad úryvkem z evangelia sv. Lukáše o setníkovi. 

 

 

V Kafarnau žil jeden setník, který měl služebníka, na němž mu 

velmi záleželo. Ten služebník však byl nemocný a umíral. Když set-

ník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu židovské starší s prosbou, aby 

přišel a služebníka mu uzdravil. Ježíš s nimi tedy šel… 

(srov. Lk 7,1-5) 

 

 

V Ježíšově době bylo židovské území okupováno nepřátelskou 

mocností – Římem. A jeden z představitelů této nenáviděné mocnosti žil v malém městečku 

Kafarnaum, kde jako setník velel stovce mužů. Byl to cizinec a nebyl židovským věřícím. 

Tohoto konkrétního setníka měli sice místní v oblibě, ale obecně se Židé nad nevěřícími po-

hany vnitřně povyšovali a stranili se jich. U Ježíše tomu tak ale nebylo. Neměl problém 

k pohanskému setníkovi zajít. Během celého svého působení se totiž ucházel o všechny. 

Překračoval hranice politické, kulturní, společenské i náboženské – aby mohl vycházet 

vstříc úplně všem. 

A protože se Bůh uchází úplně o každého, uchází se i o mě!  Stejně tak ale i o mého 

sprostého souseda, o mého arogantního a sebestředného nadřízeného, o despotického zapšk-

lého politika, o vysmátého oligarchu, o piráta silnic... Prostě nejen o ty, které mám rád, ale i 

o každého, kdo mi „pije krev“. Všem jednotlivě Bůh usiluje sdělit svou náklonnost, lásku a 

… nejhlubší uzdravení. 

Pro nás má tato skutečnost vlastně osvobozující účinek. Můžeme totiž žít v jistotě, že Bůh 

usiluje o uzdravení a proměnu každého člověka. V první řadě mě samého, dále pak ale i 

o uzdravení každého v mém okolí a na celém světě. To nás sice nezbavuje nutnosti bojovat 

za spravedlnost, ale osvobozuje nás to od jakési nevyhnutelné nákazy vnitřní nenávisti 

(závisti a pomstychtivosti) vůči těm, kdo druhým škodí. Nenávist totiž rozežírá člověka ze-

vnitř a dělá z něho ukřivděnou, nepokojnou a zapšklou bytost, která vidí okolní svět jenom 

šedivými brýlemi zášti. 

S Bohem můžeme ale i spolupracovat. V první řadě můžeme například žehnat těm, kte-

rým bychom spontánně nadávali. Přejeme jim tak, aby osobně zakusili Boží dobrotu, lásku 

a uzdravení... 

Zdroj: text je se svolenim převzat z webu www.vira.cz 

V. R.■ 
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Učiň mne, Pane, nástrojem! 

Modlitba sv. Františka z Assisi (+1226) 

Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje, 

abych přinášel lásku, kde je nenávist,  

odpuštění, kde je urážka,  

jednotu, kde je nesvornost, 

víru, kde je pochybnost,  

pravdu, kde je blud,  

naději, kde je zoufalství,  

radost, kde je smutek,  

světlo, kde vládne tma.  

Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil, 

po porozumění, ale rozuměl,  

po lásce, ale miloval.  

Vždyť, kdo dává, ten dostane,  

kdo odpouští, tomu se odpustí,  

kdo umírá, vstane k životu. 

 

Být rodičem se učíme celý život. 

 "Vůbec mě neposlouchá!" 

 "Už fakt nevím, co s ním/ní mám dělat!" 

"Jen, když křičím, bere mě vážně!"    ............... a tak dále ...........a tak dále 

 

Být rodičem není jednoduché, i když je to nejlepší věc, která nás mohla v životě potkat. 

Bez ohledu na to, jak staré děti máme, naše "rodičovská" práce nikdy nekončí. Snažíme se 

dětem vytvořit zázemí  lásky a porozumění; vést je k zodpovědnosti a úctě ke druhým; pod-

porovat je i předcházet špatnému chování; a také rozumět jejich potřebám a chování. 

Právě pro všechny rodiče, kteří mají někdy pocit, že by své děti chtěli vychovávat jinak a 

možná i lépe, je určen KER – kurz efektivního rodičovství, který pořádá Centrum pro ro-

dinu a sociální péči v Ostravě.  

Tento kurz mohou lektoři uspořádat i ve Svinově na faře, pokud se najde 14 - 16 rodičů 

(mohou to být páry, ale i jednotlivci). Předběžný termín konání kurzu by byl říjen až prosi-

nec 2016, ale všechno záleží na počtu přihlášených a pak na další domluvě, jak s lektory, tak 

i skupinou přihlášených rodičů dle jejich časových možností. 

Pokud byste měli zájem KER - Kurz efektivního rodičovství absolvovat, přihlaste se, pro-

sím, u p. Radmily Macháčové (mobil: 605 364 206, email: radmila@email.cz).   

Stručně o kurzu: 

Základní Kurz efektivního rodičovství tvoří devět setkání dvou lektorek s uzavřenou 

skupinou rodičů, je vhodný pro rodiče dětí různého věku. V jednotlivých lekcích jsou pro-

bírány základní principy pozitivní výchovy a jejich aplikace do praktického rodinného živo-

ta. Je veden zážitkovou formou, rodiče se aktivně podílejí na programu, dostávají pracovní 
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listy a náměty pro domácí procvičování, díky kterým mají možnost se k probranému tématu 

vracet i později. Nově nabyté vědomosti rodiče postupně svým aktivním přístupem přetvářejí 

v rodičovské dovednosti, jimiž mohou ovlivňovat v rodině svůj vztah k dětem a chování dětí. 

Přehled témat: 

Základy efektivního rodičovství, budování kladného vztahu rodič x dítě. 

Tři výchovné styly, vliv původní rodiny, jsem jedinečný. 

Sourozenecké konstelace. 

Pochopení nesprávného chování dětí. 

Povzbuzování a chvála. 

Emoce v životě rodičů a jejich dětí - vstřícné naslouchání. 

Emoce v životě rodičů a jejich dětí - já - sdělení. 

Rodičovská autorita - trest a co volit místo něho. 

Rodinná pravidla, řád, závěr. 

Cena kurzu je : 1200 Kč/osoba, nebo 2000 Kč/manželský pár 

 

 

Smečka 

„Jestli chceš vstoupit do party, musíš to udělat!“, řekl Petr neústupně. Alan nespouštěl oči 

ze špiček svých bot. „Nikdy jsem nekradl,“ mumlal. 

„To je vždycky jenom o poprvé. A zkouška odvahy je zkouška odvahy!“ 

„Nebuď srab,“ povzbuzoval ho Pavel. „My zabavíme starocha a ty sbalíš čokoládu, strčíš 

ji do kapsy. No tak!“ 

Alan pokrčil rameny: „To není moc velká zkouška odvahy vzít na hůl jednoho starýho 

chlápka a sebrat mu čokoládu.“ 

„Chceš být u nás nebo ne? Copak jsi zbabělec?“ 

„Nejsem zbabělec,“ utrousil mezi zuby Alan. Všichni tři si to pak zamířili k malému ob-

chůdku, kde bylo na prodej všechno možné. Zvonek na dveřích zacinkal. Starý muž na ně 

pohlédl přes okraj brýlí a kývnutím je pozdravil. Petr a Pavel s lhostejným výrazem předstí-

rali, že si prohlížejí zboží. Pak obrátili pozornost na prodavače na druhý konec obchůdku, 

kde byly sešity. 

„Kolik stojí tenhle?“ 

„Pět korun.“ 

Na druhé straně obchodu zatím Alan rychle sáhl po něja-

kých čokoládách a strčil je do kapsy. Kluci zaplatili sešit a sta-

řík ještě daroval každému žvýkačku. Dával dětem vždycky. 

Na ulici se pak všichni tři kluci vzrušeně dali do běhu. V parku Alan odevzdal kořist. 

„Oříšková čokoláda! Velká!“ Hned se do ní pustili. Alanovi se zdála nepříjemně hořká. 

„Tak a teď už jsi v naší partě,“ prohlásil Petr a dal mu herdu do zad. 

„Jdu domů,“ zamumlal Alan. Celý večer se učil a bez odmlouvání šel do postele. 

Když šel druhý den ráno kolem obchůdku, sevřelo se mu srdce. Po vyučování loudavě 

sbíral a skládal knihy a ostatní věci do batohu, až ve třídě zůstal sám. Cestou se pak zastavil 

u obchůdku a vstoupil dovnitř. Zvonek zacinkal a stařík Alana s úsměvem přivítal. Chlapec 

Příběh 
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položil vedle pokladny bankovku. „Tři tabulky čokolády.“ 

„Vem si je tady, Alane,“ ukázal hlavou stařík. 

Chlapec zrudl a zamumlal: „Už jsem si je vzal včera.“ Potom dodal: „Musel jsem to udě-

lat. Byla to zkouška odvahy…“ Stařík si vzal bankovku, vrátil drobné a jako vždycky daro-

val Alanovi žvýkačku. Pak pochvalně pokýval hlavou: „Zkoušku odvahy jsi zdolal dneska.“ 

 

Všichni patříme ke smečce, která nám přikazuje, jak se máme obléci, jak máme mlu-

vit, kam máme chodit, co si máme osvojit. Nátlak druhých drtí naši vnitřní svobodu, působí 

na naši poctivost, upřímnost, ušlechtilost. Útočí tam, kde se rodí naše sny. Pravá odvaha 

spočívá ve schopnosti osvobodit se od nátlaku toho, kdo rozhoduje za nás. 

Z knížky Ptačí zpěv pro duši od B. Ferrera opsala a upravila 

Aťka■ 

 

 

Citát 

Albert Einstein: 

„Nemůžete-li sloužit jako jiný příklad, tak alespoň jako ten odstrašující“.  

 

Vtip 

Žena se ptá manžela: „Viděl jsi někdy zmuchlanou stovku?“ „Ne“, odpoví muž. 

Manželka před ním zmuchlá stovku. 

„A viděl jsi někdy zmuchlanou tisícovku?“ „Ne“, řekne muž. „Tak se podívej…“ a zmuchlá 

před ním tisícovku. 

Pak se ho ptá: „ A viděls někdy zmuchlaných osm set tisíc?“ „ Muž na to nechápavým hla-

sem: „Ne…“ 

„Tak to se jdi podívat, stojí v garáži.“ 

Pyramida 

  Spojka 

  staročeské vztažné zájmeno  

  zkratka politického hnutí  

  zdrobnělé ženské jméno  

  ložní prádlo  

  zděšení  

   hanlivě paní  

Řešení pyramidy: viz. poslední strana         L.Ž.■ 

Zábava 
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Pastorační plán na měsíce ²/2 června – červenec – srpen – ½ září 

Červen 

Pátek 17. června v 17.30 při mši sv. zakončení školního roku pro děti navštěvující nábo-

ženství, v závěru mše sv. proběhne předávání vysvědčení z náboženství a po mši sv. táborák 

na farní zahradě 
 

Svinovská pouť – slavnost Posvěcení kostela Krista Krále 

Sobota 18. června svinovská pouť, v 13.00 zahájení programu (z. ÚMOb Svinov) 

Neděle 19. června slavnost Posvěcení kostela Krista Krále ve Svinově 

mše sv. v 8.00 a 10.00 
 

Kněžské svěcení jáhna Davida Tylečka  

Sobota 25. června kněžské svěcení v 9.30 v katedrále Božského Spasitele v Ostravě 

Neděle 26. června primice novokněze ve Staré Vsi nad Ondřejnicí 

mše sv. 14.30 

Neděle 3. července děkovná mše sv. ve Svinově 

mše sv. 8.00 a 10.00 
 

Červenec 

Pátek 1. července diecézní pouť dětí na horu Prašivá 

Úterý 5. července slavnost sv. Cyrila a Metoděje mše sv. v 17.30  
 

Srpen 
V týdnu od 6. do 12. srpna farní tábor v Andělské Hoře 

 

 

 

 

Pořad bohoslužeb v době prázdnin ve Svinově  

bude jako obvykle s výjimkou:  

Od pondělí 1. srpna do soboty 6. srpna nebude v kostele mše sv. 

Neděle 14. srpna pouť k Panně Marii do Hrabyně 

mše sv. ve farním kostele ve Svinově bude pouze v 8.00 

odjezd na Hrabyň v 9.00 od kostela, je potřeba se dopředu přihlásit, počet míst 

v mikrobusu je omezen 

Pondělí 15. srpna slavnost Nanebevzetí Panny Marie mše sv. v 17.30 
 

Poutní slavnosti v okolních farnostech v době prázdnin 
Středa 5. července Úterý 5.července slavnost sv. Cyrila a Metoděje – pouť v Pustkovci, 

mše sv. 7.30 a 9.00 

Sobota 16. července svátek Panny Marie Karmelské – pouť na Slezské Ostravě, 

mše sv. viz rozpis v kostele 

Neděle 24. července svátek sv. Jáchyma a Anny – pouť v Polance n/Odrou, 

mše sv. v 8.30 a svátostné požehnání ve 14.00 

Neděle 28. srpna svátek sv. Bartoloměje – pouť v Ostravě-Nové Vsi (U Hrubků), 

mše sv. v 8.45 

Pořad bohoslužeb v době prázdnin 
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Svátost křtu – svátost manželství – pohřby (²/2 dubna – ½ června 2016) 

Křty: 

Klára Bláhová    k.   7. 5. 

Terezie Foltýnová   k. 22. 5. 

Anna Staňková   k. 11. 6. 

Martin Mrázek   k. 12. 6. 

 

Svatby: 

Pavel Korpas a Petra, r. Hajzochová  21. 5. 

Březina Radek a Barbora, r. Knoblichová  11. 6. 

 

Pohřby: 

Jiřina Kudelová, r. Bujnochová   †   1. 4. 

Lýdie Freislerová, r. Hufová   †   7. 4. 

Ludmila Králová, r. Nováková   † 16. 5. 

Zdeňka Hrbáčová, r. Gardoňová   † 30. 5. 

Anna Kořínková, r. Strýčková   †   3. 6. 

Žofie Čermáková, r. Hamplová  † 12. 6. 

 

 

 
Svatováclavský hudební festival  

Neděle 4. září 2016 v 17.00  

Festivalový komorní orchestr SHF provede „Giuditta“ od Antonia Vivaldiho.  

 

 

 

 

Plán kostelních sbírek v měsících červen - červenec - srpen - září 

Neděle 19. června sbírka na opravy. 

V měsících červenec a srpen se nebude konat žádná účelová sbírka. 

Neděle 18. září sbírka na církevní školy. 

PASTORACE 16 

Řešení pyramidy: A, AN, KAN, ANKA, KAPNA, PANIKA, PANIČKA 

Adresa redakce: Římskokatolická farnost, Bílovecká 50/548, 

721 00 Ostrava – Svinov, tel. 596/961489 

Redakční e-mail: svinovnicek@farnostsvinov.cz  

Web: http://www.farnostsvinov.cz, registrováno u MK ČR E 15012 

Kostelní sbírky 

Svátosti a svátostiny 

Koncerty 


