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Odkud pocházíte a jaká byla Vaše cesta 

ke kněžství? 

   Pocházím z Lubiny, původně samostatné 

obce, dnes místní části města Kopřivnice. Je 

to malá, leč aktivní farnost, jež byla rodiš-

těm o. Pavla Jiříka, někdejšího svinovského 

jáhna, na kterého se mnozí svinovští farníci 

jistě dobře pamatují. I na můj osobní a také 

duchovní život měla tato farnost svůj vliv 

a do značné míry zapůsobila i na mé roz-

hodnutí stát se knězem. Vždy jsem toužil 

pomáhat lidem a nejprve jsem se inspiroval 

v povolání mého otce, jenž byl řidičem sa-

nitky. Postupně jsem ale rozpoznal, že mě 

daleko více naplňuje nejen pomoc fyzická, 

nýbrž ta duchovní. Proto jsem se nakonec 

odhodlal, nastoupil do semináře a po zvlád-

nutí všech studijních i životních zkoušek 

jsem se stal knězem. 
 

Kde všude jste působil jako kněz či jáhen? 

   Svou  jáhenskou  praxi  jsem absolvoval 

v roce 2013/14 v Havířově pod patronátem 

P. Marcela Krajzla, pak jsem 2 roky působil 

v Kravařích, kde mě měl na starost P. Daniel 

Vícha a v roce 2016 jsem nastoupil do Ost-

ravy-Poruby, kde dodnes kaplanuju pod ve-

dením Mons. Josefa Gazdy. 
 

Prosím, představte nám Vaši činnost kaplana 

ve farnosti Ostrava-Poruba. 

   Má  kaplanská  činnost  spočívá  mimo 

běžné kněžské povinnosti, jimiž je vys-

luhování svátostí, také v  pastoraci mlá-

deže a rodin formou společenství,  kdy 

občas připravuji různá témata na jednot-

livá setkání. Mám také na starosti Hovo-

ry o víře, kde probíráme otázky víry a 

diskutujeme nad jejich správným pocho-

pením. Navíc během roku pořádáme pro 

jednotlivé skupiny ministrantů a  scholy 

S P. Pavlem Markem, kaplanem ve farnosti Ostrava-Poruba. 
Otče Pavle, byl jste naším panem farářem P. Janem pozván na svinovskou pouť jako slav-

nostní celebrant a kazatel. Dovolte nám několik otázek pro náš farní časopis: 

víkendovky či výlety, kterých se v  rámci 

svých možností také účastním. 
 

Nyní se hodně mluví o celocírkevní synodě 

a synodním procesu. Můžete nám přiblížit, 

jak se toto téma prožívalo v  porubské 

farnosti? 

   Synodu jsem v samém začátku vzal pod 

svůj patronát, a nakonec jsme ustavili jed-

notlivá společenství jako konkrétní synodál-

ní skupinky. Navíc jsme také dali možnost 

i těm, kteří do žádného konkrétního spole-

čenství nepatří, aby se začlenili do vytvoře-

ných synodních skupinek v rámci Hovorů 

o víře. Nakonec jsme odeslali asi 12 výstu-

pů, kdy si každá skupinka vybrala jeden 

z nabízených tematických okruhů. 
 

Jste duchovní rádce skautů v naší diecézi. 

V čem spočívá úkol takového rádce? 

   Úkolem takovéhoto rádce je doprovázet 
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skauty v jejich aktivitách a nabízet duchov-

ní pomoc, kde je potřeba. Pokud by se tato 

činnost uchopila důsledně, mohla by naplnit 

téměř celý úvazek jednoho kněze. V mém 

případě se tomu člověk při pastoraci věnuje 

spíše okrajově. Jedná se o vysluhování mší 

na táborech, přípravu a zaštítění skautské 

mše na Ivančeně i listopadové mše svaté za 

zemřelé skauty. Dále může takovýto rádce 

nabídnout přednášku, duchovní impuls či 

pomoc při řešení duchovních otázek nebo 

i konfliktů, jež mohou v družinách nebo od-

dílech skautů vznikat. 
 

Co je pro Vás jako kněze v prožívání 

kněžství nejdůležitější? 

   Osobní  vztah  s  Kristem  ukřižovaným 

a vzkříšeným. Ježíšovo ukřižování mě posi-

luje a povzbuzuje v náročných chvílích ži-

vota,  jeho vzkříšení mě naplňuje radostí 

a  dává  mi  naději  pro  cokoli,  na  čem 

v životě pracuji. 

NA SLOVÍČKO 4 

Jaký je Váš oblíbený světec a proč? 

   Je jich asi více, ale svým životem mě 

oslovil svatý Jan Kapistránský, jenž měl 

zápal pro důležité věci. Učí mě, že má smy-

sl usilovat o to, co poznám jako důležité, 

samozřejmě nejlépe ve shodě s Boží vůlí. 
 

Jak se těšíte na naši pouť ve Svinově? 

   Rád zavítám do nového prostředí a po-

znám místní farníky. Zatím jsem měl tu 

čest být ve Svinově spíše výjimečně, např. 

na pohřbu, teď to bude setkání klasického, 

leč   pouťového  typu,  takže  bude možné 

setkat se s novými lidmi a poznat základ-

nu farnosti. 
 

Chtěl byste něco vzkázat našim čtenářům? 

Ať v těchto náročných dnech neztrácejí od-

vahu a svou naději opírají o Krista, který 

nám ukazuje cestu k věčnosti. 

Děkujeme za rozhovor ■ 

Výlet naší scholičky 

     Po dlouhé době jsme se scholičkou vyrazili na 

výlet. Doprovodili nás i dva ministranti, čímž 

obohatili naši ryze holčičí společnost a my jim za 

to moc děkujeme. Domluvili jsme se, že pojede-

me vlakem. Cílem cesty bylo navštívit kopřivnic-

kou faru a v ní dva naše bývalé jáhny -  Martina 

Kudlu a Jana Jurečku. A aby cíl nebyl tak snad-

ný, vzali jsme to přes Štramberk a rozhlednu na 

Bílé hoře. Celý den byl opravdu krásný, jako 

stvořený pro takovouto výpravu. Sluníčko svítilo 

tak akorát, cesta ubíhala nedělním tempem, vý-

hledy byly parádní, zmrzlinka nechyběla a hra 

Nálety nás naučila dobře se ukrýt v přírodě. Na 

faře nás pak s úsměvem přivítal o. Martin a o. 

Jan nás pak provedl celou farou i sklepením, kde 

si otcové vybudovali překrásnou kapli. Po cestě zpět jsme ještě obhlédli kopřivnický kostel 

sv. Bartoloměje, přijali od o. Jana požehnání nejen na cestu a spokojeně se vraceli domů. 

Děkujeme všem účastníkům za krásné společenství a těšíme se na příště…         L. Š. ■ 
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Poděkování  

Neslyšící katolíci 

     Jedenkrát za měsíc, v odpoledních hodinách, probíhá 

v našem kostele mše svatá pro neslyšící. Tu slouží rektor 

klášterního kostela v Uherském Hradišti a františkán slo-

venské národnosti, o. Felix Mária Žiška. Ve zpravodaj-

ských Noevinách (TV NOE) ze dne 5. dubna  o. Felix 

Mária o vedení mše svaté hovořil – o znakovém jazyku, 

který se on sám stále učí a kterým se snaží samotné poselství evangelia neslyšícím předat. 

Tento vstup proběhl i se záběrem na náš kostel. Přestože byl příspěvek z postní doby a náš 

kostel bez výzdoby, nic neubralo na kráse jeho zajímavého interiéru. 

     Na Noeviny navázal příspěvek o mších svatých pro neslyšící, a to v pořadu Křesťanské-

ho magazínu vysílaného z Ostravy na ČT 2 dne 8. května. I zde měl převážně hlavní slovo 

o. Felix Mária Žiška. Nelze nezmínit velký vděk, který zazněl z úst jednoho neslyšícího 

křesťana na adresu o. Jana, který neslyšícím svinovský kostel zpřístupňuje, aby i oni mohli 

slavit mše svaté. 

     Při sledování těchto dvou příspěvků se mi vybavil film s názvem Bohem zapomenuté dě-

ti. Jedná se o film natočený v roce 1986 a dnes je již možná řazen do kategorie filmů pro pa-

mětníky. Hlavní představitelka tohoto filmu, mladá 21 letá hluchoněmá herečka Marlee 

Matlinová, obdržela za svůj herecký výkon v hlavní ženské roli nejlepší filmové ocenění –

Oskara. Zcela oprávněně. Stojí za to film vidět a „slyšet“ – to ticho z pohledu neslyšících, 

ticho, které pro ně nikdy nekončí a které bychom někdy potřebovali i my. 

     Bohu díky za to, že můžeme mít všech pět (viditelných a neviditelných) smyslů, včetně 

jejich orgánů, pohromadě. 

S. P. ■ 

 

 

 

Poděkování neznámému tvořiteli 

     Kdo má přístup na sociální sítě, jistě zaznamenal nové 

webové stránky naší farnosti ve Svinově. Zprávy, které k nám 

přicházejí, jsou přehledné a pravdivé – skoro by se chtělo říci, 

že jen světlo (psáno s malým písmenem „s“) dosahuje takové 

rychlosti jako uvedené aktuality na našem webu.☺ (FB je to-

ho přímým důkazem. Kdo je jeho virtuálním „přítelem“, ten 

to jistě potvrdí.) 

     Takže si všímáme, vnímáme a s mírným zpožděním 

(jednoho čísla Svinovníčku), děkujeme všem, kdo nás informují. Pokud se jedná pouze o 

jednu osobu, náš dík je minimálně dvojnásobný… 

Svinovští a přespolní farníci ■ 
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Jan Larisch: P. Alois Šebela,  

kněz mnoha funkcí a rolí, čestný kanovník a mučedník. (vyd. Biskupství   

ostravsko-opavské, Cyrilometodějská křesťanská akademie, Ostrava 2022) 
 

     Knížka mě vyprovokovala k úvaze. Nedávno jsem se totiž setkala 

s názorem, že si spisovatel literatury faktu Jan Larisch vybírá pro své pu-

blikace osobnosti, o nichž nikdo neví (!) a jejichž činnost nikomu nic neří-

ká. Nebylo dost času na obhajobu badatelových záměrů, ale sama pro se-

be jsem ten názor chtěla podepřít či popřít. Položila jsem si otázky: 
 

1. Ví se o těchto kněžích a jejich osudech? 
     Odpověď jsem našla přímo v publikaci: Už 25. září 1946 (P. Šebela 

zemřel v Osvětimi 9. února 1942) byl P. Aloisi Šebelovi udělen in memoriam Českosloven-

ský válečný kříž 1939. Dne 19. prosince 1948 mu byla slavnostně odhalena pamětní deska 

na budově vikárky na Stojanově náměstí v Kroměříži zároveň jako pocta všem umučeným 

kněžím. V době komunistické totality se nesměly významné osobnosti z řad kněží připomí-

nat, takže v krátké době ještě po Pražském jaru, r. 1971 bylo možné připomenout 45 kněží – 

mučedníků – vydáním knihy Josefa Beneše Kaine, kde je Tvůj bratr? Medailony českých 

katolických kněží – obětí fašismu, kde má P. Alois Šebela svých šest stránek malého formá-

tu. Po roce 1989 vydal papež Jan Pavel II. pokyn ke zhodnocení činnosti českého a morav-

ského duchovenstva za II. světové války, ale nijak zásadně neuspěl. Jen v roce 2003 vyšla 

publikace autorů Františka Vaška a Zdeňka Štěpánka Trnitá cesta moravského duchoven-

stva (1939-1945), kde je jedna stránka věnovaná P. A. Šebelovi. Připomínal ho Jan Larisch 

ve své publikaci Pronásledování katolické církve na území ostravsko-opavské diecéze; Še-

belova fotografie s životopisnými daty je uvedena i ve vzpomínkovém letáku Kněží – oběti 

nacistické totality z území ostravsko-opavské diecéze 1939-1945, vydaném ostravsko-

opavským biskupstvím v roce 2020 u příležitosti 75. výročí konce II. světové války. 

O Aloisi Šebelovi se tudíž málo, ale přece jen ví. Jeho přesah je výrazný, nepatří jen úzce 

k našemu regionu. 
 

2. Říká nám něco jeho osobnost či ne?  

     Říká, říká. Narozen 26. ledna 1880 v Ruprechtově patří ke kněžím, kteří se vypracovali 

až k aktivitám celostátního významu; začal ve farnosti Stará Ves u Rýmařova, zakrátko se 

ocitl jako administrátor v nedalekých Albrechticích, poté putoval na místo kaplana do Kate-

řinek u Opavy. Už tam kromě pastorace, denní služby ve farnosti, ve škole, v církevních 

spolcích pracoval na velkých projektech, jako byla První moravská pouť do Svaté země 

v roce 1905. A můžeme zmínit i každoroční třídenní Slezskou pouť na Svatý Hostýn a Vele-

hrad. Práce otce Šebely přerostla hranici farnosti a rozšířila se na české etnikum 

v opavském Slezsku.  Jeho zásluhou vznikla regionální organizace Všeodborového sdružení 

křesťanského dělnictva a Katolického lidového spolku, jehož byl mnoho let jednatelem. 

Místní organizace sdružení vznikaly v roce 1906 v Plesné, Pustkovci, Pusté Polomi, 

v Kyjovicích aj. Tiskovým orgánem tohoto hnutí bylo periodikum Naše Slezsko. 

Ale přichází zlom. P. Alois Šebela byl z víru práce v dubnu 1908 překvapivě přeložen do Mo-

ravské Ostravy a hned po měsíci do Kroměříže, kde byl jmenován vikářem Kolegiátní kapitu-

ly sv. Mořice. Co se týká práce pastorační, ale i spolkové a politické, je mladý kněz neúnavný. 
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Mj. pracuje ve straně Křesťansko-sociální (která později sloučena s Katolicko-národní stra-

nou vytvořila na společném sjezdu dne 26. 1. 1919 v Brně Československou stranu lido-

vou), angažoval se také v boji proti liberálně ateistickému spolku Volná myšlenka, při zaklá-

dání tělovýchovné jednoty Orel a Spořitelního záloženského spolku Zádruha. Činorodý národ-

ní a politický život však přerušila v roce 1914 válka. Páter A. Šebela se stal polním kurátem, 

mj. také za bojů na Piavě. Pro onemocnění byl v červnu 1918 z války vyreklamován. 

     Po vzniku Československa se Alois Šebela vrátil do Kroměříže a všechny své síly dal do 

obnovy církevního a spolkového života. Pustil se jako představitel Křesťansko-sociálního 

vzdělávacího spolku v Kroměříži do stavby spolkového domu… V knize jsou k tomu suges-

tivně psané stránky, kterým se pro neúnavnost, časovou náročnost, duševní a duchovní plné 

nasazení P. A. Šebely nedá skoro uvěřit (s. 41-48);  v září 1923 kandidoval v komunálních 

volbách v Kroměříži za ČSL a stal se jedním ze zastupitelů města. To se opakovalo i v roce 

1927, kdy ve volbách ČSL zvítězila a kněz A. Šebela měl být zvolen prvním náměstkem 

starosty Kroměříže. 

     Ale přišel další zlom – byl opět přeložen a jmenován farářem ve farnosti Jaktař u Opavy. 

Tady mi to nedá, abych si nepřisadila, psal se rok 1928 a církevní otcové usoudili, že by by-

lo třeba energie a sil toho nadějného veřejného činitele s kolárkem při nápravě statků cír-

kevních. Z dalších indicií soudím, že s trochou zklamání se páter Šebela dostal zpět 

k materiálním starostem o vlastní bydlení, opravy fary a kostela, znovu začal stavět své pas-

torační dílo, znovu s mimořádnou pozorností sledoval širší církevní dění – eucharistický 

sjezd v Opavě 1928, oslavy milénia smrti sv. Václava 1929 nebo Celostátní katolický sjezd 

1935, což prožíval se svou farností. Navíc organizoval cykly duchovní obnovy, napomáhal 

vysvěcení a primicím nových kněží ze své oblasti, ale do spolkového hnutí a katolického 

politického života se už nezapojoval. 

     Kdesi na počátku se angažoval pro vznik Jednoty katolického duchovenstva, těžce se pro-

sazovala, po deseti letech byla v roce 1918 po velkých debatách o dobrovolnosti celibátu 

v Praze ustavena a vedla ke vzniku Církve československé.. Šebela se stáhl do ústraní a je-

ho dalším činem bylo založení kněžského hospodářského, obchodního, pojišťovacího a zálo-

ženského sdružení Unitas v Olomouci. Pro Jaktařského faráře znamenalo vedení spolku hek-

tické pracovní nasazení, které trvalo deset let a bylo zastaveno až Mnichovskou dohodou. 

A dál už je to jasné. Všechny významné osobnosti světského i církevního života byly po ná-

stupu Reinharda Heydricha zakrátko zatčeny a odvezeny do koncentračních táborů. Páter 

Šebela po vazbě vydržel v Osvětimi devět dnů a ve svých 62 letech skonal. Přesto stačil spo-

luvězni říci, že …vykonal za těch několik týdnů jako kněz snad více než za celý předešlý ži-

vot. 

     A to je odpověď na druhou otázku. Jan Larisch píše o kněžích, jejichž dílo přerostlo hra-

nice svého regionu a poznamenalo další dějiny církve i státu, a bohužel jako takoví umírají 

mučednickou smrtí. Až dostaneme o příštích volbách před kostelem z rukou Martičky 

Dvorské bochník chleba, můžeme si vzpomenout, že ke vzniku Československé strany  

lidové přispěl svou prací také P. Alois Šebela. 

     Publikace ThLic. Jana Larische Th.D. je poctivým badatelským činem, zaujme nejen 

specifickým obsahem a fotografiemi ze sbírky Aleše Karbana z Kroměříže, ale také grafic-

kou stránkou, přehledností, perfektní jazykovou úrovní, poznámkovým aparátem, přehle-

dem životopisných dat a důsledným soupisem použitých pramenů a literatury. 

Lydie Romanská ■ 

LISTÁRNA 7 



  

 

RODINĚ 
Život ve víře 

 

Proč je na světě zlo? 

     Na tuto otázku existuje hodně odpovědí, ale je také mnoho pochybností, zda lze tuto 

otázku vůbec někdy vyřešit a pochopit, proč jsou lidé někdy tak velice zlí. Na každý pád je 

to, bohužel, aktuální téma v každé době. 

     Jednou z možností, jak odhalit tento problém, je všimnout si, kdo stojí za činy, které 

způsobují lidské tragédie a světové krize. Je to jen člověk? Většinou ano. Člověk má do-

konce na svědomí i některé přírodní katastrofy, ale v oblasti morální je jediným viníkem 

on. Značný vliv zde vykonává sice i prostředí, ve kterém žije, ale i to vytváří z velké části 

člověk. Hlavní osobou je tedy člověk se svou svobodnou vůlí, svým rozumem a svými cito-

vými sklony. Záleží opět jen na něm, jak tuto svobodu vůle užívá a kam ji svým rozumem 

a citem směřuje. 

     A jak se tento proces projevuje v dnešní době? Co dnes hýbe světem? Ani tady není nut-

no uvádět něco konkrétního. Stačí mít otevřené oči a dobře rozlišovat, co se kde děje dobře 

či špatně. A také, co já dělám dobře či špatně. 

     Hrozí nám však zde velké nebezpečí. Stejnou událost, stejnou realitu vidí dvě osoby, 

a přece každá jinak. Příklad: Ruští vojáci vstoupili v únoru 2022 na cizí území, rozpoutala 

se bratrovražedná válka a teď někdo tvrdí, že za to mohou Rusové, ale jiný za to viní Ukra-

jinu. Bohužel tak vzniká rozpor i mezi dobrými známými nebo i v jedné rodině. Jak se pak 

zachovat? Je možné prosazovat názor, že násilím se nedá nic dokonale a spravedlivě vyře-

šit. Ani hádkami a hromaděním argumentů a protiargumentů. Slepota je zlá věc. Kromě to-

ho skutečnost je většinou složitější. Lidské osudy i osudy celých národů jsou propojeny. 

A snad všude se dá najít nějaká chyba. Jedna světová strana je zcela dokonalá a ta druhá je 

jenom špatná? Zlo, ať je kdekoliv, je třeba vyvažovat našimi dobrými činy. Nebudeme-li 

tak čestně a správně postupovat v našich rodinách i v našich občanských společenstvích, 

neuspějeme. Řečeno stručně: Nebudeme-li žít pravdivě a spravedlivě, zlo neporazíme. 

A  budeme to my sami, kteří na to krutě doplatíme. Na nikoho nic svádět nemůžeme. 

     A jak řešit rozdílné názory mezi našimi nejbližšími a sousedy či kolegy v zaměstnání? 

Dialogem a respektováním druhého. Pokud všechno selže, tak alespoň mlčením, tolerancí, 

velkomyslným nadhledem a odpouštěním. Co když ani já to nevidím správně? 

     Pak je tu ještě jeden rozšiřovaný názor: Všichni lžou, nikomu nelze věřit. (Lžu tedy 

i já?) Jsem-li věřící, znám východisko: Věřím v Boha, který je dokonalý (i když mu často 

nerozumím) a prosím, aby mi dal schopnost správně rozlišit dobro od zla a sílu přidržet se 

toho dobrého. Určitě pak bude na světě trochu lépe! 

P. N.■ 

 

 

 

 

Duchu svatý, prosím, veď mě 

Milí spolufarníci, spolufarnice a spolufarničátka,  

slavíme seslání Ducha svatého. „On je láska a výměna mezi Otcem a Synem. Otec se obra-

cí k Synovi a Syn k Otci, a s tak mohutnou silou a radostí, že z toho tryská další osoba.” ří-

ká Louis Evely ve své knize Krédo.  
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RODINĚ 9 

Prosme tedy Ducha svatého, aby nás naplnil darem moudrosti, rozumnosti, vědění, rady, 

lásky, zbožnosti a bázně Boží, ať nás Bůh  může “použít” k velkým věcem. Pro každého z 

nás má připraven speciální úkol. Nebojme se, že nejsme dost dobří, nikdo z nás není doko-

nalý, ale Bůh to ví a dokáže  s tím pracovat.  
 

     Existuje mnoho důvodů, proč by mě Bůh neměl povolat. Neměj však obavy. Jsi v dobré 

společnosti: „Mojžíš koktal. Davidovi nepadlo brnění. Marek byl zamítnut Pavlem. Timotej 

měl žaludeční vředy. Ozeášova žena byla prostitutka. Jediným vzděláním Amose byla 

škola v prořezávání fíkovníku. Jákob byl lhář. David měl milostné pletky. Šalomoun byl 

velmi bohatý. Ježíš byl velmi chudý. Abrahám byl příliš starý. David byl příliš mladý. Petr 

měl obavy ze smrti. Lazar byl mrtvý. Jan byl na sebe příliš přísný. Noemi byla vdova. 

Pavel byl vrah stejně jako Mojžíš. Jonáš utíkal před Bohem. Miriam, sestra Mojžíšova byla 

drbna. Gedeon a Tomáš pochybovali. Jeremiáš dělal ze sebe šaška, měl deprese a se-

bevražedné úvahy. Eliáš trpěl syndromem vyhoření. Jan Křtitel byl křikloun a buřič. Marta 

byla příliš starostlivá. Marie mohla být líná. Samson měl dlouhé vlasy. Noe byl opilý.” 

     Umíš si představit, jak Mojžíš rychle vzplanul? A co teprve Pavel či Petr? Ale Bůh 

nevyžaduje přijímací pohovor. On nenajímá a nepropouští jako většina zaměstnavatelů, 

protože On je mnohem více náš Otec než náš Zaměstnavatel. On se nedívá na finanční 

zisky a ztráty. On není předpojatý, stranický. On neposuzuje. On není nepřející. On nehledí 

na poslední módu. On není halasný. On není hluchý k našemu pláči. On není slepý k našim 

potřebám. Bůh nám dává své dary zadarmo, nakolik se mu otevřeme. Mohli bychom dělat 

nádherné věci pro nádherné lidi, a přesto nebýt… To je nádherné! 

     Satan říká: „Nemáš žádné zásluhy!“          Ježíš říká: „O co jde, já mám!“  

     Satan se dívá zpět a vidí naše chyby.          Bůh se dívá zpět a vidí kříž. 

     Bůh nevypočítává, co jsi dělal v roce 2022, ani si o tom nevede záznamy. Buď si jistý, 

že existuje mnoho důvodů, proč by nás Bůh neměl povolat. Ale jestliže Ho milujeme, jes-

tliže po Něm toužíme, On nás použije vzdor tomu, kdo jsme, kde jsme byli, co jsme prožili 

či jak vypadáme! Modlím se, abychom jako křesťané vystoupili z naší omezenosti do 

neomezené Boží přirozenosti. Tehdy naše touha po Bohu a po sdílení se s Ním roztrhá na 

cucky naše hranice, omezení. 

(Zdroj: Rodinný život č. 49/1999, www.pastorace.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Pán dokáže použít kohokoli. Stačí se jen vložit do jeho rukou a poprosit, aby nás 

použil. A on to udělá, protože v nás věří. To je to nejdůležitější – věřit, že Bůh nám dů-

věřuje. Možná ti nedůvěřují lidé kolem tebe, ale Bůh ti důvěřuje a on je Pánem tvého 

života. Proto nám Ježíš řekl, abychom nikoho nesoudili a soud nechali na něm. Pouze 

Ježíš má právo člověka soudit, protože nikdo neví, co se za vnější slupkou skrývá. 

(Zdroj: Elias Vella: Ruku v ruce s Ježíšem, www.pastorace.cz) 

http://www.pastorace.cz
http://www.pastorace.cz


  

 

Manželské - partnerské vtipy 
„S manželem se doplňujeme. On se svlékne, já vyperu. On vyleze z postele, já ustelu.         

Já uvařím a on to sní. Nevím, co bych si počala, kdybych ho neměla.“☺ 

„Víte, proč muži nosí v peněženkách fotky svých žen? Aby jim to připomínalo, že tam místo 

nich mohli mít peníze.“  ☺☺ 

„Občas přemýšlím, jak mohli muži objevit celé kontinenty. Za normálních okolností nena-

jdou ani máslo v ledničce…“ ☺☺☺ 

+1 židovský, manželský ☺ 

Stěžuje si Goldflamová doktoru Freudovi: „Můj muž mluví každou noc ze spaní. Co mám 

dělat?“ A Freud na to: „Zkusej ho pustit ke slovu ve dne.“ 
 

Ze života 
Někdy mám výčitky, že na své děti křičím. Pak si ale uvědomím, že některá zvířata svá  

mláďata žerou, a jsem v klidu. 

Strašně nesnáším, když mě na ulici zastaví nějaký starý člověk a vyklube se z něj spolužák 

ze základky. 
 

Pavel Kosorin a jeho biblické aforismy 
Když budete lidem dávat všechno až pod nos, zkazíte jim čich. 

Železo se taví úplně jinak než sýr. 

Láska je energická bomba s nulovým obsahem kalorií. 

Noc je důkazem toho, že i Bůh po sobě zhasíná. 

Nikdo nemá úplně rovnou páteř, to vám potvrdí každý ortoped. 
 

Citát  
Co je to štěstí? Mít rád lidi a milovat lidi, to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí. 

          Jan Werich 

RODINĚ 10 

Pyramida 

Předložka 

Předložka 

Tibetský kultovní objekt 

Úsek činnosti 

Dříč  

Dřina 

Laskavost 

 

Řešení pyramidy: viz. poslední strana          

                     Leo Žídek ■ 

Zábava 



  

 

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

Červen 

Neděle 5. června    slavnost Seslání Ducha Svatého 

   mše sv. v 8.00 a 10.00 

          smažení vaječiny od 14.30 na farní zahradě (z. řk. farnost a MO KDU-ČSL) 

Pátek 10. června - Noc kostelů 2022 

          16.00 varhanní koncert žáků ZUŠ Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov 

   18.15 přednáška František kardinál Tomášek  

   19.00 - 21.00 příležitost k individuální prohlídce kostela  

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

      mše sv. v 17.30, po mši sv. eucharistický průvod 

Neděle 19. června  Svinovská pouť - viz níže 

Pátek 24. června slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

     mše sv. v 17.30  a svátostné požehnání 

     po mši sv. slavnostní ukončení výuky náboženství a táborák 

Neděle 26. června -žehnání automobilů a dopravních prostředků 

     po mši sv. v 8.00 a 10.00 

 

Svinovská pouť – slavnost Posvěcení kostela Krista Krále 

Pátek 17. června – mše sv. v kapli na faře v 17.00 

       – koncert Hradišťanu v kostele v 18.00 

Sobota 18. června  –  program před kostelem od 14.00 

Neděle 19. června  -  slavnost Posvěcení kostela Krista Krále ve Svinově, 

mše sv. v 8.00 a v 10.00, hlavní celebrant a slavnostní kazatel P. Pavel Marek, kaplan 

ve  farnosti sv. Mikuláše v Ostravě-Porubě. 

 

Červenec – srpen 

Pořad bohoslužeb v době prázdnin ve Svinově bude jako obvykle s výjimkou:  

Neděle 14. srpna   pouť k Panně Marii na Hrabyni 

     mše sv. ve farním kostele ve Svinově bude pouze v 8,00 

 

Poutní slavnosti v okolních farnostech v době prázdnin: 

Úterý 5. července - pouť v Ostravě-Pustkovci (slavnost sv. Cyrila a Metoděje) 

     mše sv. 7.30 

Sobota 16. července - poutní slavnost Panny Marie Karmelské ve Slezské Ostravě 

      mše sv. 7.00; 8.30; 9.30; 11.00 a 17.30 

Neděle 24. července - pouť v Polance n/Odrou (svátek sv. Jáchyma a Anny) 

     mše sv. v 8.30 a svátostné požehnání v 14.00 

Neděle 14. srpna -  pouť k Panně Marii na Hrabyň 

     mše sv. v 6.00; 7.30; 9.00; 10.30; 18.00 a svátostné požehnání v 14.00 

Neděle 28. srpna - pouť v Ostravě-Nové Vsi (svátek sv. Bartoloměje) 

     mše sv. v 9.30 
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Kostelní sbírky 

Svátost křtu – svátost manželství – pohřby (²/2 března – ½ června 2022) 

Křty: 

Mario Rafael     k. 27. 3. 

Karolina Anna Robenková  k. 22. 4. 

Eliáš Josef Dvořáček    k. 23. 4. 

Sára Olivie Dvořáčková    k. 23. 4. 

Apolena Tomáková     k.   8. 5. 

Adam Mikšánek    k. 15. 5. 

Oliver Norbert Tobiáš Bulava  k. 22. 5. 

 

Svatby:   

Vlastimil Žídek a Diana, r. Bičánková     7. 5. 

Eduard Souček a Petra, r. Blašková    14. 5. 

Lindsey William Young a Jana, r. Kořistková  21. 5. 

 

Pohřby: 

(P =pohřeb proběhl v Polance nad Odrou) 

Vlasta Neiwirthová, r. Vavrošová   † 15. 3. (P) 

Marie Fucimannová, r. Kulíšková    † 18. 3. 

Justína Schwarzerová , r. Brachňáková   †   7. 4. 

Marie Foltová, r. Stanovská     † 11. 4. (P) 

Roman Míža       † 23. 4. 

Irena Wawrzaczová , r. Glombíková   †   5. 5. 

Jiří Felzmann        †   6. 5. 

Wanda Gikov        † 19. 5. 

 

 

 

 

Plán finančních sbírek: 

Neděle 19. června a 11. září   sbírka na opravy (na splácení dluhu). 

Neděle 18. září     sbírka na církevní školy. 

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

Řešení pyramidy:  O, OB, OBO, OBOR, ROBOT, ROBOTA, DOBROTA 

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 
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