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Můžete se nám představit? 

Pocházím ze Slavkova u Opavy, bylo nás 

dvanáct sourozenců a většina z nich ve 

Slavkově dále žije. Moji rodiče byli hluboce 

věřící. Rodiče měli větší hospodářství a jako 

děti jsme musely doma pomáhat. Proto jsme 

také nemohly studovat, a proto jsem hned 

po ukončení základní školy šla pracovat do 

prádelny v Opavě. Ekonomickou střední 

školu jsem studovala teprve při třech dětech 

a maturitní zkoušku jsem skládala až ve 

svých 36 letech.  

 

Jak jste se dostala do Ostravy? 

Do Ostravy jsem se přestěhovala za manže-

lem, který bydlel v Porubě. Už to bude 

55 let. Máme spolu tři děti, postupně přiby-

lo šest vnuků a před třemi lety také jeden 

pravnuk. 30 let jsem pracovala u Poštovní 

novinové služby (zkr. PNS) jako expedient-

ka a později jako vedoucí provozu.  

 

V roce 2021 jste obdržela od Magistrátu 

města Ostravy ocenění Senior roku 2021. 

Můžete našim čtenářům tuto událost   

objasnit? 

Vše začalo v roce 2000, kdy jsem onemoc-

něla rakovinou tlustého střeva a musela 

jsem na operaci. I když se zdálo, že vše 

dobře dopadlo, musela se operace následně 

několikrát opakovat. A teprve od roku 2011 

se můj zdravotní stav stabilizoval a já se 

mohla – pokud to tak mohu říci – zapojit do 

běžného života.  

Měla jsem v sobě silný pocit, že musím po-

máhat těm, kteří se ocitli ve stejné situaci 

jako já, že jim musím pomoci.  

 

Co to prakticky znamenalo? 

Od roku 2003 se podílím na chodu Slezské-

ho klubu stomiků. Organizuji klubová se-

tkání, zvu zajímavé přednášející, zajišťuji 

O rozhovor do Svinovníčku jsme tentokrát požádali SENIORA(-KU) ROKU 

2021 Města Ostravy naši farnici paní 

vstupenky na divadelní představení a v rám-

ci rekondičních pobytů rehabilitace či pobyt 

v bazénu. 

Kromě toho pracuji jako dobrovolnice ve 

prospěch Ligy proti rakovině. Od roku 2008 

organizuji prodej symbolických kytiček 

„měsíčků“ a pomáhám tak zajišťovat fi-

nanční prostředky pro lidi nemocné rakovi-

nou. Za 14 let se mi s pomocí dalších dobro-

volníků podařilo prodat více než 72 000 

těchto květinek.  

Nápis na upomínkové plaketě,  

viz obrázek výše.  

 

Jak se stalo, že jste byla oceněna v anketě 

Senior roku 2021? 

Předseda našeho klubu o anketě Města Ost-

ravy Senior roku věděl, tak mne do této an-
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LISTÁRNA  

Synoda a naše farnost 

Na impuls, který k tématu celocírkevní synody vyslalo do 

naší farnosti společenství dospělých, se na konci ledna 2022 

sešlo deset reakcí. Dvě obsahovaly jednoduchý impuls, jiné – 

což byla většina – obsahovaly více námětů. Jedna reakce byla 

ucelenou úvahou.  

Tyto se daly z různých hledisek blíže specifikovat podle 

témat:  

- celibát kněží x ženatí kněží (2x), 

- jazyková a pojmová srozumitelnost x nesrozumitelnost, 

znalost x neznalost (2x), 

- aktuální otázky života farnosti (1x), 

- aktuální otázky života (mládež, rozvody, homosexualita, senioři) (1x), 

- život církevního společenství a to jak na úrovni farnosti (1x), tak na úrovni diecéze (3x), 

- ekumenismus (1x) 

Některá témata se dotýkala přirozeného i nadpřirozeného zákona (rozvody, homose-

xualita) jiná církevní disciplíny (celibát, život církevního společenství). Některá patřila 

do kompetence biskupů a papeže a takto je jim vyslán impuls od Božího lidu,  jiná se 

dotýkala běžných pastoračních situací, které se musíme naučit komunikovat mezi námi 

v místním společenství.  

Společenství dospělých zaslalo závěrečnou zprávu pověřenému pracovníkovi na diecézi. 

Všem, kteří se takto zapojili do synodního procesu, patří velké poděkování. 

P.Jan ■  

 

 

Krásné výzvy 

Následující řádky určené k zamyšlení možná přelítnete a nebudete mít o ně z různých dů-

vodů ani zájem nebo vám pro jejich obsah srdce nezahoří. Ale některé vznešené myšlenky 

vás mohou vyprovokovat i k následování. 

kety bez mého vědomí přihlásil. Asi jsem 

prošla nějakou schvalovací komisí. Já jsem 

se o uděleném ocenění dozvěděla až 14 dní 

před samotným slavnostním aktem. Byla 

jsem velmi mile překvapena. Pozvali mne 

na Magistrát Města Ostravy a tam mi ná-

městek primátora pan Ing. Zbyněk Pražák 

předal toto ocenění. 

Co to pro Vás osobně znamená? 

Je to pro mne závazek, abych v rámci svých 

sil a možností dále pomáhala.  

 

Jaké je Vaše největší přání? 

Mé největší přání je, aby moje děti našly ces-

tu k Pánu Bohu a aby našly cestu do kostela.  

Děkujeme za rozhovor ■ 
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Milujte své bližní.   Milujte i své nepřátele.   Odpouštějte. (V Otčenáši není podmínkou, 

aby se viník omluvil a litoval.)   Nečiňte druhým, co nechcete, aby konali vám.   Udeří-li vás 

někdo na pravou tvář, nastavte mu i levou.   Půjčujte a nevymáhejte navrácení dluhu.   Dá-

vejte a nepočítejte.   Kdo dává, více dostává.   Běda těm, kdo činí pohoršení.   Přemáhejte 

zlo dobrem.   Lásky však kdybych neměl, nebyl bych ničím. 

Jistě vás napadá mnoho dalších myšlenek z Bible i odjinud. Co by se stalo, kdybychom je 

dokázali uskutečňovat anebo se o to aspoň pokoušeli a ve svém úsilí vytrvali? 

P. N.■ 

 

 

Několik slov o eutanazii 

Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu! Je někdo 

z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu 

Páně. Modlitba víry zachrání nemocného.                                                            (Jk 5, 13-15) 

K napsání níže uvedených řádků mě přivedl lidsky 

smutný skutečný příběh jednoho 37letého muže, Čecha, 

tatínka dvou dětí, který onemocněl nevyléčitelnou choro-

bou ALS (amyotrofickou laterální sklerózou) a který pod-

stoupil ve Švýcarsku eutanazii. (jaro 2021) 

Dle slovníku cizích slov je eutanazie usmrcení nevyléči-

telně nemocného a trpícího člověka na jeho žádost, ze sou-

citu, tzv. asistovaná sebevražda, jako způsob dobrovolné-

ho odchodu ze světa, a to s pomocí jiného člověka, buď 

laika nebo lékaře (v českém právu je eutanazie zakázána). 

Původní význam tohoto slova v řečtině znamenal dobrou, 

vhodnou, přiměřenou smrt = což je přání každého člověka. 

O ALS (amyotrofické laterální skleróze) internet mimo jiné píše: … dochází k pozvolné 

ztrátě nervových buněk, které vedou z mozku do míchy a z ní do svalů…pacienti umírají na 

selhání dýchání, přičemž smyslové, psychické funkce jsou zachovány, mozek není schopen 

ovládat jen svaly… 

Můžeme si položit otázku, zda člověk má právo (nebo nemá) chtít si utrpení v závěru ži-

vota zkrátit? „Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás: Kdo má 

dar prorockého slova, ať ho užívá v souladu s vírou. Kdo má dar služby, ať slouží. …“, píše 

apoštol Pavel v listu Římanům (12,6-8).  O svobodné vůli, o pravé svobodě z Božího Ducha 

tentýž apoštol v listu Galatským (5,13) píše: „Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři. Jen 

nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. …“. Tu-

to službu na konci života, vzhledem ke smrtelné chorobě, mohou splňovat hospicová zaříze-

ní – jak mobilní, tak lůžková. Člověk může tedy poslední chvíle života prožít důstojně buď 

v rodině anebo přímo v hospicových zařízeních. Věřím, že i zde je obklopen laskavým per-

sonálem. Pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém stadiu je poskytována 

tzv. paliativní léčba, jejímž cílem je mírnit jeho bolest a zachovat jeho důstojnost. Paliativní 

léčba vnímá proces umírání jako součást života. Tito pacienti-lidé – mají také právo na na-

ději v uzdravení, neboť u Boha není nic nemožné a zázraky se dějí… 
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LISTÁRNA 6 

Pokud se vrátím na začátek mého příspěvku, nechci soudit, a už vůbec ne odsuzovat roz-

hodnutí onoho mladého muže. Ani si neumím představit, co prožívali jeho nejbližší a on 

sám, když si byl plně vědom svého rozhodnutí. Jen si „beru“ na pomoc píseň z kancionálu 

číslo 914. Začíná slovy „Bůh ti tento život dal… 

Obzvlášť v dnešní „nemocné době“ vím, že Božím darem je zdraví a víra ve věčný život 

skrze Ježíše Krista Pána, Syna Boha Otce. 

2/2022                                                                                                                              S. P.■ 
 

P. S. (1) + homilie papeže Františka v rámci jeho generální audience ve Vatikánu dne 10. 2. 

t. r. / ze záznamu TV Noe / 

P. S. (2) + v úterý 15. 2. v pořadu Fokus Václava Moravce na ČT 24 - téma umírání, palia-

tivní léčba, eutanazie (archív České televize), do pořadu byl přizván otec Marián Pospěcha, 

jehož odpovědi byly velice přínosné. 

 

 

LARISCH, Jan: Exerciční hnutí na Moravě a ve Slezsku v období 

1850-2020. Olomouc, Matice cyrilometodějská, s.r.o., 2021 

Není to zábavné čtení, podle mne je tato publikace historický, vě-

decký materiál určený pro další použití badatelům, vědcům, spisova-

telům dokumentární literatury, je to příspěvek k faktům o církevním 

společenství, bez kterého by dějiny Moravy a Slezska nebyly v bodě 

regionální religiozity úplné.  

Co jsou to exercicie? Autor to moudře vysvětluje, protože ví, že 

mnozí z nás slovo sice znají, ale je pro ně prázdným pojmem. Du-

chovní cvičení, duchovní obnova, dalo by se říci.  Konkrétně? Má 

čtyři etapy, které se rozvinou během daného času, podle sv. Ignáce 

třicet, ve zkrácené moderní verzi pět až sedm dní, ale i dva týdny. A 

jsou další, kratší formy, konventy, ve farnostech např. třídenní tridua.  

Jak exercicie probíhají? První etapa je ve znamení sebepoznání, 

druhá v poznávání Krista s větší láskou k němu, ve třetí si exercitant 

uvědomuje Kristovo utrpení a rozhoduje se následovat ho; poslední etapa nazírá Ježíše 

zmrtvýchvstalého, v závěru jde o kontemplaci v lásce a v hledání Boží přítomnosti 

v běžném životě – a to je konečný a nezpochybnitelný smysl exercicií. Zduchovnění, nalé-

zání smyslu v pobývání s Kristem, o které stojí nejen kněží a řeholníci, ale také laikové…  

Exercicie pro laiky bývají většinou zkrácené a probíhají ve farnostech; nazývají se lidové 

misie. Trvají většinou 7–14 dní, opírají se o tematická kázání misionářů. Základní linie vyu-

žívá upraveného učení sv. Ignáce. Součástí je svátost smíření a obnova křestního slibu. 

Autor knihy dělí svůj zájem mezi dřívější i současné diecéze: arcidiecézi olomouckou, 

diecézi brněnskou a vratislavskou (z historického hlediska rakouskou), po roce 1990 pak 

ještě diecéze ostravsko-opavskou a těšínskou. Zabývá se realitou exercicií v jednotlivých 

obdobích – v nejstarším, kdy vznikl první exerciční dům v Praze a vzápětí téměř skončil 

zrušením jezuitského řádu (1773); zabývá se rozkvětem, ovlivněným ústavou z r. 1849, poz-



  

 

dější nepříznivou etapou Bachova absolutismu, která našla omezující odezvu v právní úpra-

vě roku 1874, a dále obdobím Velké války, mezidobím mezi válkami, lety 2. světové války, 

poválečným, tj. předkomunistickým obdobím končícím rokem 1949  A poslední kapitolou je 

reflexe exercicií za totalitního režimu mezi lety 1950–1989. 

Příznivým obdobím pro rozkvět exercičního hnutí kromě krátkých období uvolnění 

(1848, 1968) byla doba přelomu století, kdy se mohly zapojit mnohé skupiny obyvatel: uči-

telé a také učitelky, akademikové, středoškolští studenti, paní a dívky, dělníci, rolníci. Roz-

květ prokázaly i meziválečné roky, kdy rozhodování měli v rukou biskupové; dařilo se řeho-

lím, vznikaly nové exerciční domy, uskutečnilo se mnoho kursů pro kněze, a to v jazyce čes-

kém i německém, dařilo se ve větším počtu zapojovat laiky do lidových misií, které propa-

govali a vedli jezuité a redemptoristé v domech na Svatém Hostýně, na Velehradě, v Brně, 

Vranově aj. Obě války zbrzdily snahy o rozvoj exercičního hnutí, změny hranic po první 

válce ovlivnily situaci ve Slezsku, po druhé válce se změnila situace odsunem Němců a po 

roce 1948 manipulativním ovládáním společnosti komunisty.  

Až do roku 1949 byla využívána exerciční střediska na Velehradě, Vranově, v Dačicích, 

v Brně, Znojmě, obnovena byla činnost domu ve Frýdku Místku. Po nástupu komunistů 

k moci byl násilně ukončen život církve s výjimkou konání bohoslužeb v kostelích, a to za 

stálého dozoru Státní bezpečnosti. Režim povolil exercicie v malém množství, a jen pro 

kněze. Lidové misie se nekonaly. Ty byly obnoveny až v letech 1968-70, stejně jako kněž-

ský seminář v Olomouci, ale po roce 1971 byly opět zakázány pod hrozbou přísných posti-

hů. Proměna nastala v roce 1985, kdy v rámci oslav 1100 letého výročí smrti sv. Metoděje 

se na Velehradě čtvrt milionů poutníků veřejně přihlásilo k pastorační linii pražského arci-

biskupa, kardinála Františka Tomáška. Poté už docházelo k samovolnému rozvoji církevních 

aktivit, které vyvrcholily svatořečením Anežky Přemyslovny 12. listopadu 1989 v Římě, což 

notně pomohlo k pádu totalitního režimu v Československu. 

Vývoj po roce 1989 směřuje k pomalému návratu do normálu. Zásahy do života církve 

byly hluboké, byly zpřetrhány vazby, chyběly základní informace a zkušenost, nebyli připra-

veni exercitátoři. Obnovení lidových misií v olomoucké arcidiecézi je sporadické. 

Z exercičních domů byla mj. zprovozněna rezidence na Svatém Hostýně, diecéze může vyu-

žívat i domy na Velehradě či v Českém Těšíně. V brněnské diecézi bylo vykonáno do roku 

2020 dvaačtyřicet lidových misií pro 72 farností. Pomalu jsou obnovovány kláštery, např. 

v Kostelním Vydří nebo v Břežanech, kde se kněžím ale i laikům nabízejí exerciční pobyty. 

Z olomoucké arcidiecéze byla vyčleněna ostravsko-opavská diecéze, v jejímž čele stanul 

v roce 1996 biskup František Václav Lobkowicz a navázal na pastorační tradici původní 

diecéze (zesnul 17. února t. r.). Nevydal tehdy žádná zvláštní nařízení, záleželo jen na inicia-

tivě duchovních správců farností. Kurzy nejčastěji organizovali redemptoristé, také salesiáni 

a další subjekty duchovních společenství. Exerciciím jsou k dispozici domy v Českém Těšíně 

a ve Starém Bohumíně. Do roku 2020 proběhlo dvacet kurzů lidových misií pro 17 farností.  

V závěrečné části knihy autor umístil řadu tabulek, z nichž je možno získat přesný pře-

hled. Na obálce pak najdeme soupis Larischových publikací, které se věnují církevním ději-

nám na Moravě a ve Slezsku. Všechny málo běžné pojmy, i zde užité, jsou v poznámkovém 

aparátu knihy vysvětleny. Jak jinak, tento autor literatury faktu je náš a na nás mu velmi zá-

leží. Přestože nám tentokrát předložil velké sousto, jinak řečeno silný tabák, chce, abychom 

si navzájem porozuměli. Velký dík. 

     Lydie Romanská■ 
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HUSY 

     Husy ze dvorku dodržovaly po celý týden určitý řád, na kterém jim 

velmi záleželo. Ten den se šly koupat do rybníčku, urovnávaly si pečlivě 

peří, čistily si ho a načechrávaly, leštily si zobáky a pak se s kýváním usa-

zovaly na břehu v zátoce ve stínu staré smuteční vrby. 

     Ctihodný a moudrý husák tam připomínal slavnou tradici Hrdinného 

husího spolku. Obcházel hejno a pohnutým hlasem připomínal minulé do-

by. Husy tehdy létaly v sevřeném šiku ve tvaru „V“, brázdily oblohu, 

vzdorovaly větru a zdolávaly velké vzdálenosti. 

     Vzpomínal na hrdinská tažení za oceán, kdy husy překonávaly hrozné 

bouře, a vyprávěl, jak letěly celé dny bez odpočinku, nádherné, statné, odolné. Hovořil o 

proslavených husách, které obětovaly život za záchranu hejna. 

Husy ze dvorku byly dojaté, slzely a tloukly křídly. 

Ale když uslyšely, jak hospodyně dává krmivo do koryta, všechny s natřásáním a kolébá-

ním spěchaly k jídlu. Byly blažené a uspokojené a ani je nenapadlo, že by se mohly zved-

nout alespoň na centimetr nad zem. 

Kolikrát jsou i křesťané jako domácí husy… 

Bruno Ferrero■ 

Pane, učiň mě nástrojem svého pokoje 

Milí spolufarníci, spolufarnice a spolufarničátka, 

svět se od posledního vydání Svinovníčku posunul směrem, který jsme asi sotva očekávali. 

Nedaleko našeho území začala válka. I proto jsme zvolili do naší rubriky text, který nám po-

máhá se s nastalou situací nějak popasovat.  

Dnes nám možná víc než jindy může v srdcích rezonovat modlitba Františka z Assisi:“Pane, 

učiň mě nástrojem svého pokoje.“ Ačkoli sami asi nic nezmůžeme s válečným stavem na 

Ukrajině, můžeme usilovat o pokoj alespoň v našich domovech, protože odtud se může šířit 

dál… 

 

Zprávy z Ukrajiny v nás vyvolávají nejrůznější pocity 

Každého z nás hluboce zasáhla zpráva o vypuknutí války na Ukrajině, resp. o přepadení 

malé zemičky světovým obrem. Dle průzkumů veřejného mínění 90 % obyvatel České re-

publiky odsuzuje agresi Ruska proti Ukrajině. Průběžné detailní zprávy o přepadení malé 

země a vraždění místních obyvatel v nás vyvolávají nejrůznější pocity: vztek, strach, bez-

moc, smutek, nejistotu, pocit nespravedlnosti, hněv, agresi, nenávist, touhu po pomstě...  

 

Jak se s tím vším vypořádat? 

Lidé v sobě mají odpradávna různé „strategie“ reakcí na stres a ohrožení. Někdo reaguje 

„útokem“, jiný „útěkem“, což pak dostává nejrůznější podoby v našich aktuálních reakcích: 

RODINĚ  
Život ve víře 
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od nadávání agresorům, přes pořádání demonstrací a sbírek peněz, až po stažení se do sebe a 

zakuklení se ve svém strachu a nejistotě.  

 

Jak může reagovat křesťan krom přirozených reakcí? 

Pokusím se je popsat v pár bodech bez přílišného rozvíjení: 

 Ježíš upozorňoval na to, že budou i války a že zlo bude ovládat mnoho lidí. Ale 

přislíbil nám, že on sám „s námi bude až do skonání světa“ a že je Pán dějin, který defini-

tivně zaručí spravedlnost. Toto je naše křesťanská naděje, ze které můžeme čerpat 

v konkrétních životních okolnostech, ve chvílích temnoty, utrpení i smrti.  

 Ježíš nás křesťany poslal do tohoto světa s výbavou i úkolem, abychom mohli 

být tvůrci pokoje. Je tedy potřeba Kristův pokoj v sobě střežit, v modlitbě obnovovat a 

následně šířit ve svém nejbližším okolí. 

 Ježíš nás vybízí, abychom se nenechali ovládnout a zahltit nenávistí k našim ne-

přátelům, či k těm, kdo činí zlo. To ovšem neznamená - nestavět se na obranu slabých. Je 

třeba se na svém místě a svými prostředky zasazovat za spravedlnost,- ale bez temných brýlí 

nenávisti, která jen rodí další a další křivdy a roztáčí spirálu zla. Je třeba nenávidět zlo a bo-

jovat proti němu, ale v agresorovi stále vidět člověka. 

 Ježíš řekl, že „to co uděláme tomu nejposlednějšímu člověkovi, děláme 

Ježíšovi. A co jsme odmítli udělat pro toho nejposlednějšího člověka, odmítli jsme udělat i 

pro samého Ježíše“. Sám Bůh se tak solidarizuje s každým člověkem. A každý z nás má 

možnost udělat pro Boha něco zcela konkrétního. Přispět na sbírku pro Ukrajinu, účastnit se 

demonstrace, podpořit uprchlíky z Ukrajiny, modlit se za Ukrajinu – a i za nepřátele. 

 Někteří lidé jsou fascinováni událostmi a tak hodiny sedí přilepeni na obrazovce a 

sledují hrůzné a nevšední záběry z dějiště agrese. Možná by bylo ale lepší rozhodnout 

se omezit svůj čas u zpravodajství a věnovat se místo toho například modlitbě. Spojení 

s Bohem má sílu proměňovat naše srdce, pomáhá nám rozlišovat,co je právě naším (i když 

malým) posláním na místě, kde se nalézáme. A v modlitbě můžeme prosit o požehnání i pro 

miliony bezejmenných lidí, kteří jsou agresí zasaženi…  

 

Ochromit nepřátelské iniciativy 

A nakonec trefný úryvek z jedné knížky: 

„Milovat své nepřátele neznamená, že nebudeme cítit nechuť vůči zlu, které způsobili, 

zvláště pokud toto zlo zasáhlo naši duši; neznamená to nevnímat běžné reakce naší přiroze-

nosti, která cítí odpor a reaguje na zlo. Znamená to však činit dobro těm, kteří nás nenávidí, 

vyprošovat jim Boží milosrdenství, aby proměnilo jejich srdce i vůli a učinilo z nich nová 

stvoření. (...) 

Mít nepřátele znamená, že je v ohrožení náš vlastní pokoj a musíme čelit i vnějšímu 

nebezpečí, neboť každý nepřítel nám může způsobit mnoho zlého. Nejkrásnější je ... 

ochromit nepřátelské iniciativy skutky lásky a tam, kde by láska nezapůsobila, zneškod-

nit zlo modlitbou. ... “                                 

             P. Dolindo Ruotlto/z kníhy: Ježíši, postarej se ty! 

Zdroj: www.vira.cz (z článku Válka. A co já s tím? 

V.R.■ 
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P O H Á D K A (na dobrou noc): Stéblo, uhlík, fazolka 

V jedné vesnici žila stará chudá žena.  

Jednou dostala chuť na fazolové boby a řekla si, že si 

je uvaří. Aby se oheň rychleji rozhořel, vzala hrst slámy 

a podpálila jí třísky. Pak vysypala boby do hrnce, ale ne-

všimla si, že jedna fazolka upadla na zem a zůstala ležet 

vedle stébla slámy. Za chvíli spadl z  kamen rozžhavený 

uhlík a zůstal ležet vedle fazolky a stébla. Stéblo se sna-

žilo navázat řeč: „Odkudpak jste přišli, milí přátelé?“  – 

„Já jsem naštěstí na poslední chvíli vyskočil z  ohně,      

a kdybych to násilím nebyl prosadil, už bych teď nebyl 

živ,“ řekl uhlík. „I já jsem vyvázla životem jen pouhou 

náhodou,“ řekla fazolička. „Kdyby mě byla stará paní 

dala do hrnce, byla bych se bez milosti rozvařila na kaši jako všechny mé kamarád-

ky.“ – „Ani mne by byl nečekal lepší osud,“ pravilo stéblo slámy. „Všichni moji 

bratři vzali za své v ohni a dýmu, šedesát jich naše stařena najednou popadla a zba-

vila života, já ji naštěstí proklouzlo mezi prsty.“  – „Jenže co si teď počneme, moji 

milí,“ řekl uhlík. „Já bych si myslela, že když jsme tak šťastně ušli záhubě, že by-

chom měli všichni tři u sebe stát jako dobří kamarádi a vystěhovat se, aby nás tady 

nestihlo ještě nějaké další neštěstí,“  radila fazolka. 

Návrh se druhým dvěma zalíbil a všichni se vydali na cestu. Šli a došli k  potůčku, 

přes který nevedl žádný můstek ani lávka, a nevěděli, jak se  dostat na druhou stranu. 

Stéblo poradilo: „Lehnu si přes vodu a vy po mně přejdete jako po lávce.“  Natáhlo 

se od břehu ku břehu a horkokrevný uhlík hned směle vcupital na nově postavený 

most. Ale jakmile došel doprostředka a uslyšel pod sebou hučet vodu, dostal přece 

jen strach. Zastavil se a nemohl dál. Stéblo od něho chytlo, začalo hořet, zlomilo se 

vejpůl a spadlo do vody, uhlík sletěl za ním a jak zavadil o vodu, zasyčel a bylo po 

něm. Fazoličce, která z opatrnosti zůstala ještě na břehu, to přišlo k  smíchu, roze-

smála se, nemohla přestat a smála se tak dlouho, až pukla. A byla by měla i ona od-

zvoněno, nebýt jednoho krejčovského tovaryše, který šel vandrem a u toho potoka 

odpočíval. Měl soucitné srdce, a jakmile uviděl, co se fazolce stalo, sáhl honem do 

svého batohu, vyndal z něho jehlu a nit a fazolku sešil. A protože ji sešil černou nití, 

mají od té doby všechny fazoličky na bříšku černý šev.  

Jakub a Vilém Grimmové: Pohádky■ 

 

 

Citát 

Jediné, co bude důležité, až odejdeme, budou stopy lásky, které tu po nás zůstanou. 

Albert Schweitzer 
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Tip pro děti: ČLOVÍČKU, POSKOČ SI! 

Tato hra má vlastně dvě části. První část spočívá v tom, že si hru sami vyrábíte a druhá 

část, že si ji zahrajete.  

Potřebujete hlavně spoustu papírů (formát A4, min. 35 kusů), fixy a kostku. Na každý pa-

pír musíte vymyslet a napsat zábavný úkol, který může být (nebo nemusí) směřován na 

postní dobu. Vymýšlet může celá rodina, protože nápadů (úkolů) musí být skutečně hodně. 

Několik příkladů:  

1. Řekni ostatním, na co se těšíš, může to být maličkost. 

2. Zatoč se pětkrát dokola a udělej holubičku. 

3. Vyjmenuj 12 apoštolů 

4. Předveď, jak plaveš ty, jak plave tvoje mamka a tvůj taťka. 

5. Řekni ostatním, co bys chtěl někdy vyzkoušet a proč. 

6. Vyjmenuj alespoň 10 předmětů, které se nacházejí v kostele. 

7. Udělej 5 dřepů a při každém postavení zakvákej jako kačer Donald. 

8. Předveď dřevorubce, který při práci zjistí, že na něj padá strom. 

9. Jak se nazývají dny Svatého týdne? 

10. Zajdi za někým z rodiny a řekni mu něco moc hezkého 

… 

Teď vezmi papíry s úkoly, pokládej je jeden za druhým na zem a udělej z nich cestičku 

s mírnými rozestupy po celém bytě. Může vést například z kuchyně až do pokoje, nebo se 

točit v kruhu (podle možností prostoru). Papíry jsou otočeny napsaným textem dolů, aby byl 

úkol pro vás překvapením. Pak už stačí vzít jen kostku a můžete hrát! Čím více hráčů, tím 

větší zábava. Figurky jste vy sami! Hážete kostkou a poskakujete po papírech, na kterém se 

zastavíte, ten otočíte a musíte splnit úkol. Ostatní kontrolují, jak jste jej zvládli a potom hra-

je další, až doskáčete do cíle… Nezapomeňte se za zdárné dokončení hry sladce odměnit.☺ 

 

Biblické aforismy od Pavla Kosorina 

Jak daleko to člověk dotáhne? Záleží na tom, kolik toho vleče. 

Když se psychoterapeuta zeptáte, zda je možné chodit po vodě, pravděpodobně vás přestane 

léčit ambulantně. 

Ježíš pracoval do třiceti se dřevem, takže nemám obavu, že by si neuměl poradit s takovým 

polenem, jako jsem já. 

Pozor na Jidáše – umí líbat jako málokdo! 

Vést mohou jen ti, kdo nemají potřebu se předvádět. 
 

Ze života 

Život je jako trubka, když do ní nefoukáš, nic z ní nevyjde.                           Louis Armstrong 

Dobří přátelé jsou jako hvězdy, nemusíš je vidět, ale víš, že jsou.             Fr. Novotný, básník 

Je statisticky dokázáno, že ženy, které mají nějaké to kilo navíc, se dožívají vyššího věku 

než muži, kteří k tomu měli jakékoliv komentáře. ☺                                                internet 

Povídá muž ženě, která právě položila sluchátko: „Co se stalo, že jsi mluvila jen čtvrt hodi-

ny?“ „Ále, byl to omyl,“ odpověděla žena. ☺ 
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PASTORACE  
Pastorační plán 

PASTORAČNÍ PLÁN (na měsíce duben – červen 2022) 

VELIKONOČNÍ DOBA: 17. DUBNA – 5. ČERVNA  
 

DUBEN  

Neděle 17. dubna SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ – VELIKONOCE 

Velikonoční program bohoslužeb – viz poslední strana Svinovníčku 

Sobota 23. dubna Cyklotour po hranicích Svinova 

 sraz v 10.00 u Salonu Karina  
 

KVĚTEN 

Neděle 8. května Den matek 

Neděle 22. května 

 mše sv. v 10.00 slavnost Prvního svatého přijímání dětí 

Čtvrtek 26. května slavnost Nanebevstoupení Páně 

 mše sv. v 17. 30 
 

ČERVEN 

Neděle 5. června slavnost Seslání Ducha Svatého 

 mše sv. v 8.00 a 10.00 

 FARNÍ VAJEČINA – v odpoledních hodinách na farní zahradě  

Pyramida 

  Předložka 

  Zkratka pro slečnu 

  Zvíře 

  Zásobník na obilí 

  Městský stát ve starém Řecku 

  Pomoc 

   Sbírka kázání 

Řešení pyramidy: viz. poslední strana         L.Ž.■ 
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Učitelka: „Pepíčku, pojď k tabuli!“ 

Pepíček: „No tak to jsem zvědavý, co jste mě naučila!“ 



  

 

PASTORACE 13 

Pátek 10. června Noc kostelů 2022 

Čtvrtek 16. června slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) 

 mše sv. v 17.30 a eucharistický průvod 

Pátek+sobota+neděle 17.+18.+19. června SVINOVSKÉ POSVÍCENÍ 

 Pátek 18.00 Hradišťan 

 Sobota 14.00 – 20.00 poutní program před kostelem 

 Neděle slavnostní bohoslužby v 8.00 a 10.00  

   slavnostní celebrant a kazatel P. Pavel Marek, kaplan z Ostravy-Poruby 

Pátek 24. června slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

 mše sv. v 17.30  a svátostné požehnání 

 

 

 

 

Svátost křtu – svátost manželství – pohřby (²/2 listopadu 2021 – březen 2022) 

Křty:   Tobiáš Mentuz  křest 13. 3.  

  ; Mario Rafael   křest 27. 3.  

Svatby:   0 

Pohřby:   Ludvík Kallai      † 23. 11. 

   Pavel Foltýn        †  7. 12. 

   Miroslava Jaščurkovská, r. Dijádková  †  8. 12. 

   Jiří Čevela       † 18. 12. 

   Hildegarda Göbelová, r. Sikorová   †  8. 1. 

   Dagmar Šmídová, r. Pokludová   † 18. 1. 

   Jaroslava Mikysková, r. Urbánková  †  5. 2. 

   František Špánik      † 10. 2 

   Růžena Hrdinová, r. Vrvová   †  1. 3. 

   Růžena Strakošová, r. Jurigová  † 11. 3. 

   Vlasta Neiwirthová, r. Vavrošová  † 15. 3. 

   Marie Fucimanová, r. Kulíšková   † 18. 3. 

 

 

 

 

Plán finančních sbírek (duben – červen 2022) 

 

Sbírky na opravu kostela: neděle 10. 4., 15. 5., 19. 6., 

Sbírky v rámci ostravsko-opavské diecéze: 

 na opravy chrámů ve Svaté zemi (při adoraci u Božího hrobu) 16. 4. 

 na kněžský seminář  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně  17. 4. 

 na pomoc pronásledovaným křesťanům      22. 5. 

 na Diecézní charitu Slavnost Seslání Ducha svatého    5. 6. 

Svátosti a svátostiny 

Kostelní sbírky 



  

 

PASTORACE 14 

Řešení pyramidy: S, SL, LOS, SILO, POLIS, POSILA, POSTILA 

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 

Předvelikonoční příležitost ke svátosti smíření: 

Pátek 8. dubna  16.30 – 17.25 

Neděle 10. dubna   7.15  – 7.55,  9.15 – 9.55 

 Úterý 12. dubna   16.00 – 17.25  (dva kněží) 

Čtvrtek 14. dubna 16.30 – 18.15 
 

Vlastní pořad bohoslužeb: 

Květná neděle (10. 4.) 

Připomínka vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma – svěcení ratolestí, 

mše sv.: 8.00 a 10.00 
 

Zelený čtvrtek (14. 4.) 

Poslední večeře Páně, ustanovení mše sv., 

Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zatčení, 

mše sv. 18.30 a následná adorace do 20.30 
 

Velký pátek (15. 4.) 

Ježíš umírá na kříži za záchranu celého světa, 

den přísného postu jako výrazu vědomí vlastních hříchů, 

temné hodinky (tj. ranní chvály s modlitbou čtení) 8.00, 

obřady Velkého pátku 15.00 
 

Velká (Bílá) sobota (16. 4.) 

Tělo Pána Ježíše je uloženo ve skalní hrobce, 

vchod je zavalen kamenem a hlídán římskými vojáky, 

temné hodinky (tj. ranní chvály s modlitbou čtení) 8.00, 

příležitost k modlitbě u Božího hrobu  8.30 – 18.30, 

slavnostní bohoslužba Vzkříšení 20.00 
 

Neděle - slavnost Vzkříšení Páně (17. 4.)  

Výstav Nejsvětější svátosti a modlitba ranních chval  7.30, 

slavná mše sv. 8.00 a 10.00  

(žehnání pokrmů a velikonočních beránků) 
 

Velikonoční pondělí (18. 4.) 

mše sv. 8.00 

Velikonoční pořad bohoslužeb 


