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Co to pro Vás znamená, že Vám Pán Bůh 

dal dožít se 90. narozenin? 

Každý z nás se musel někdy narodit a kaž-

dý z nás má pak výročí těchto svých naroze-

nin. Ale ve skutečnosti je tento den stejný 

jako jiné dny. Z hlediska těch uplynulých let 

je to ovšem důvod, aby za něco poděkoval. 

Za dar života – jak se s oblibou říká na po-

hřbech. Toto poděkování je však nutno pro-

nášet včas, ještě za živa. Tehdy, když jubi-

lant může sám za všechno poděkovat a pro-

jevit svou vděčnost za všechno dobré i zlé. 

I v mém životě byla horší období, ale i za 

to děkuji Pánu mého osudu. A neptám se, 

proč zrovna mně se stalo to nebo ono. Tak 

jak tak bych tento problém nedokázal vyře-

šit. Za sebe mohu říci, že všechno špatné 

v mém životě bylo k něčemu dobré, že to 

byla výborná škola života. Mám na mysli 

těch osm let, která jsem strávil 

v komunistických věznicích a koncentrač-

ních táborech. 
 

Jak konkrétně slavíte tyto narozeniny? 

Přijímáním gratulací a dárků, sms-zpráv 

a e-mailů a dalších pozorností z okruhů ro-

diny a mých přátel. Tohoto posledního okru-

hu si velmi vážím. A hlavně mezi ně patří 

moje paní, která je mým nejbezpečnějším 

a nejlepším zázemím. Velmi vnímám také 

pozornost našich svinovských farníků a vy-

jadřuji jim takto i svou vděčnost. Nejvíc 

mne potěšila slova některých z nich: 

„Máme Vás rádi.“ Potěšila mne i osobní 

gratulace současného pana starosty Ing. Ra-

dima Smetany spolu s bývalou starostkou 

paní Ing. Hanou Hauptovou. 

A další čas s vděčností věnuji vzdávání díků 

všem, kteří mne tak štědře zahrnují svými po-

zornostmi po stránce duchovní i materiální. 

s panem Leem Žídkem. 
Před osmi lety jsme ve Svinovníčku č. 3/2014 publikovali rozhovor s panem Leem Žídkem. 

Nyní, když slaví své 90. narozeniny, děláme s ním pro náš časopis rozhovor nový. Pokusíme 

se na jeho život podívat z perspektivy prožitých 90 let. 

Co byste vzkázal všem nám dříve naroze-

ným? 

Abyste se nebáli mít sny. I mně se mé sny 

splnily. Sice ne vždy tak, jak jsem si to 

představoval, ale mnohdy ještě lépe. Přál 

jsem si mít pestrý život, a to mi vyšlo na ví-

ce než na sto procent. Na osudu nelze nic 

vynucovat, ale lze jej přijmout. Přijmout 

a čerpat z něho podněty ke svému zdokona-

lení. Těm nejmladším bych přál, aby na-

slouchali hlasu svého svědomí a aby si uvě-

domili, že mají nesmrtelnou duši.  Že nesta-
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čí jen toužit po lásce, ale je nutno také mi-

lovat druhé. A také aby si byli vědomi, že 

není lásky bez obětí a bez věrnosti. 

Každý z nás si myslí (možná nevědomky, 

ale někdy i vědomě), že je středem světa. 

Ale když si uvědomíme, že i ten druhý je 

středem světa a my tento fakt respektujeme, 

pak bude i naše společnost lepší. 

 

Máte nějaké plány do budoucnosti? 

Pokud mi bude dán ještě nějaký čas, tak 

bych chtěl žít zcela normálně a nemyslet už 

teď jen na ukončení své pozemské pouti. 

Jen bych byl rád, kdybych mohl po sobě 

uklidit. Myslím tím, abych nezanechal po 

sobě nějaký nepořádek, aby moji milí ne-

měli s tím mnoho práce. Vím z vlastních 

zkušeností, kolik to dá práce, když někdo 

zemře a musejí se po něm dávat věci do po-

řádku. 

A také abych mohl pokračovat 

v dosavadní činnosti, která se týká mého 

zapojení ve Sdružení salesiánů spolupra-

covníků a v podávání svědectví o době ko-

munistické totality u nás formou besed na 

školách a s lidmi. Beru to jako svou službu 

a záležitost svého svědomí. A chci být také 

trochu užitečný naší farnosti ve Svinově. 

Myslet na věčnost neznamená, že máme 
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být pasivní, naopak žijme aktivně svůj ži-

vot jako doposud anebo nejlépe ještě lépe. 
 

Jak se díváte z nadhledu svých prožitých 

90 let na současnou společnost? 

Za tak dlouho dobu jsem zažil ve společ-

nosti mnoho změn a zvratů. Někdy se situa-

ce zlepšila, ale jindy naopak zhoršila. Ne-

můžeme nevidět, že dnes se situace zhoršu-

je. Ale vím, že všude na světě jsou lidé 

dobří a zlí a jak to s námi dopadne, to zále-

ží na každém z nás. Jediná revoluce, kterou 

uznávám, je revoluce srdcí. Pokud my sami 

se vzchopíme a budeme lepší, máme vyhrá-

no. Nic však nelze řešit násilím. Zlo může-

me přemoci jedině dobrem a láskou. 

 

Těšíte se do nebe? 

To je těžká otázka. Vím, že člověk přes 

všechna utrpení lpí svým založením na ze-

mi a nechce se rozloučit se světem. Ale vě-

řím, že „tam nahoře“ to bude dokonalé a že 

nám budou zodpovězeny všechny otázky, 

které nás trápí. Už jako dítě jsem se těšil, že 

jednou v nebi všechno dokonale poznám. 

Ovšem to nebe si musím zasloužit. 
 

Děkujeme za rozhovor ■ 

BLAHOPŘÁNÍ 

Vážený a milý pane Leo Žídku,  

přejeme Vám k Vašemu životnímu jubileu především a hlavně 

pevné zdraví, Boží ochranu a ochranu naší nebeské Matičky a Va-

šich andělů strážných.  

Děkujeme za Vás Pánu Bohu, za Vaši přítomnost ve svinov-

ském kostele, spolu s Vaší paní Marií, která je již léta neoddělitel-

nou součástí Vaší osoby. Přejeme vám oběma ještě hodně společ-

ných vzájemných chvil…   

…a také – ať máte, vedle Vašeho pevného stisku, stále pevnou 

ruku při zapalování svíček na oltáři, i za to patří – díky Vám … 
 

svinovští farníci  



  

 

Pozvání k volbám 

Chci tímto pozvat či vyzvat všechny svinovské k účasti na volebním klání do městského 

a obvodního zastupitelstva. To se bude konat ve dnech 23. a 24 září. Můžeme si sice říkat, 

že „můj jeden hlas v množství dalších hlasů nemůže nic rozhodnout“ – to ani z hlediska ma-

tematiky není pravda. Kromě toho ale platí, že vhozením volebního lístku do urny odmítá-

me někde v sobě pokušení lhostejnosti a nezájmu a uskutečňujeme svou lidskou spoluzod-

povědnost za naše společné dobro. Můžeme se samozřejmě zmýlit, může se změnit i ten, 

komu jsme dali svůj hlas, všechno může nejen vzhledem k volebním výsledkům, ale také 

jiným událostem (epidemiím a válkám) dopadnout jinak, než jsme si představovali, ale to 

nám neodnímá náš díl zodpovědnosti.  

Přeji nám všem, aby volby do zastupitelstva města i do našeho městského obvodu byly 

volbou a hlavně výhrou naší společenské spoluzodpovědnosti.                                  P. Jan ■ 

 

 
 

Přemítání ke konci léta 

Je druhá zářijová neděle, loučíme se s létem, s prázdninami, s dovolenou v oblíbených 

destinacích, nebo v krajích, kde jsme předtím nikdy nebyli. Také já jsem se ocitla v místech, 

která znám jenom z četby, ale překvapila mě reakce mé osobnosti (?), duše (?), nebo nevím, 

jak bych to měla říci… Viděla jsem mj. pár zajímavých kostelů, a nakonec jsem si uvědomi-

la, že ať v kostele estonském, finském nebo švédském, stejně tak slovenském jsem vždycky 

po chvíli zapomněla na to, jak je postaven, vyzdoben, vždycky jsem pocítila potřebu sklonit 

se před Tím, pro koho byl postaven, pro koho se lidské schopnosti tak velice vypjaly… dě-

kovala jsem, že se mnou je, v neposlední řadě za  radost, že mohu obdivovat svět, který má-

me propůjčen k užívání. Zde si musím povzdechnout nad způsoby, které si lidstvo ke své 

škodě osvojilo, a vzápětí se mi vybavila jedna z dnešních přímluv: prosba za Ty, kteří neu-

mějí nakládat se svou svobodou… 

Co je to vlastně svoboda. Životní zkušenost nás poučila, zažili jsme dlouholetý diktát 

mocnosti, která se u nás bez souhlasu většiny zabydlela, a dneska se chce krvavou cestou 

zabydlet v další zemi, kterou mylně považuje za svou državu. Jakoby svoboda a právo pod-

léhaly pouze historickému, většinou spornému hledisku, proto je demokracie této populaci 

protilehlé západnímu pojetí svobody pojmem vzdáleným, a nelze jí toto pojetí vnucovat, 

což se bohužel častokrát po světě děje. 

Západní civilizace spojuje svobodu národa, státu, především se svobodou individuální. 

V tomto smyslu jsme jejími až tvrdošíjnými zastánci a vyžadujeme svobodu jako své samo-

zřejmé lidské právo. A mohla bych zmínit pocitovou svobodu, potažmo svobodu jedince, 

který ji ztratil zásahem společnosti. Co silných osobností napsalo ve vězení velká umělecká 

díla…; svoboda ducha je u nich nad svobodou pohybu. Prostor jejich myšlení je relativně 

nekonečný, omezení pohybu je naproti tomu fyzická záležitost, a nemá pro ně absolutní 

hodnotu. 

Jak zachází se svou svobodou člověk našeho času?  Podívejme se kolem sebe a prosme za 

ty, kteří svévolí, nevázaným životem plným povzbuzovacích prostředků, vášní, ať už 

v konzumaci, v hazardu, ale také třeba svým pohodlím a leností ubližují sobě i druhým… 
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Prosme za ty, kteří ve své bezbřehé svobodě utiskují druhé, usilují o jejich životní prostřed-

ky nebo přímo o život. Prosme a pokračujme u sebe: nakolik dopřáváme svobodu lidem 

vedle sebe? Manželé, partneři, rodiče…; nezapomněla jsem na větu, kterou jsem nedávno 

četla v knize J. P. Vaswaniho: „Děti nikdy nehubujte. Když jim vynadáte, potlačíte v nich 

životní sílu, která v nich je.“ A to je slovo do pranice; nejen etnické, historické, planetární 

aspekty, ale také rozměr obyčejného lidského života – kde jsou hranice svobody pro dospě-

lé a kde pro děti, problém to není jednoduchý, a jsem ráda, že se podnět k zamyšlení našel 

právě při dnešní bohoslužbě. 

Rozlučme se s létem, ale podržme si, čím nás obohatilo.  Vzpomeňme i na kostely, které 

jsme navštívili, a nebuďme smutní, že ten náš není jako katedrála svatého Víta (Václava 

a Vojtěcha) v Praze nebo Katedrála svatého Jindřicha v Helsinkách. Všude, a také v našem 

kostele, najdeme Toho, který nás vede, ukazuje cestu, kterého pro plnost a vyšší smysl 

svých životů potřebujeme a uctíváme. 

Lydie Romanská ■ 

 

O moudrosti nejen z Knihy moudrosti 
Pravá moudrost? Boží moudrost!  

Moudrost byla při stvoření,…..  čteme v Knize přísloví v kapitole 8,22–31. 

Daruj mi moudrost, která sídlí u tvého trůnu.                                                           (Mdr 9,4) 

I kdyby byl někdo mezi lidmi dokonalý, bez moudrosti od tebe nebude znamenat nic.  (Mdr 9,6) 

 

K moudrosti můžeme dozrát věkem skrze životní zkušenosti, ale někdy 

také i přes fyzickou bolest. Na vlastní kůži obojí zakusil Roy Campanella, 

(1921–1993), v historii té doby nejlepší americký hráč baseballu, který se 

modlil a žádal Boha o to, co považoval za nejlepší. V lednu roku 1958 po au-

tonehodě ochrnul a po zbytek života potřeboval invalidní vozík. Boží moud-

rost jej vedla jinak – jinam. Jak ji přijímal, vystihují jeho slova: 

„Prosil jsem Boha o sílu, abych mohl konat veliké věci. Byl jsem učiněn slabým, abych 

se naučil pokorně poslouchat. Žádal jsem Boha o zdraví, abych mohl konat velké věci. Do-

stal jsem nemoc, abych mohl konat lepší věci. Žádal jsem o bohatství, abych mohl být 

šťastný. Dostal jsem chudobu, abych se mohl stát moudrým. Žádal jsem o moc, aby mne 

lidé chválili. Dostal jsem slabost, abych mohl pociťovat potřebu Boha. Žádal jsem o všech-

ny věci, abych mohl užívat života. Dostal jsem život, abych mohl užívat všech věcí. 

Nedostal jsem nic z toho, oč jsem žádal, ale dostal jsem vše, v co jsem doufal. Téměř na-

vzdory mně samotnému byly moje nevyslovené modlitby vyslyšeny. Jsem ten nejblaženější 

z lidí.“                          Roy Campanella 
 

Tak kéž by člověk moudrý (homo sapiens) vedle pozemské moudrosti – rozumnosti za-

kusil trošku té Boží moudrosti za pomoci působení Ducha svatého. 

S. P.■ 

Synoda včera, dnes a zítra 
Docela nedávno jsme toho slyšeli o synodě velmi mnoho, ale lidská paměť je krátká. 

Dnes už se na ni trochu zapomíná a co bude v budoucnosti, nevíme… 

Synoda znamená u katolíků církevní shromáždění (sněm, též koncil). Ve tvaru mužského 
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rodu – synod – představuje v Československé církvi evangelické nebo v ruské pravoslavné 

ortodoxní církvi nejvyšší správní orgán. U nás se tedy užívá jeho podoby v ženském rodě 

(synoda), což může právem potěšit tu lepší polovinu lidstva. Synoda může být celocírkevní 

nebo jen diecézní apod. 

Nás ale zajímá, co se při těch sněmech děje a jaké je jejich poslání. Čím je to dění vý-

znamné i pro nás. Církevních sněmů se v naší církví uskutečnilo již nespočet. Jejich úko-

lem bylo řešit různé, zvláště věroučné či pastorační a strukturální problémy, kterých je také 

hodně. Byly velmi přínosné a taková má být i synoda, která byla slavnostně zahájena v říj-

nu 2021 a má být ukončena v říjnu 2023. Její pojetí je úžasné tím, jak je do tohoto dění za-

pojen veškerý Boží lid. Proto jsme i my v naší farnosti podali návrhy námětů k projednává-

ní. A co teď? Návrhy zpracovávaly a sumarizovaly jednotlivé diecéze a jejich výstupy teď 

budou projednávány v Římě. Tam bude rozhodnuto, co z těchto návrhů bude přijato a co 

ne. Výsledek se dozvíme až v říjnu 2023. Není se co divit, poněvadž se jedná o celosvětový 

soubor různých návrhů a požadavků. Zatím tedy nemusíme nic dělat a můžeme jen pasivně 

čekat, případně zapomínat, že probíhá nějaká synoda. 

To je ale chyba! Už při přemýšlení, co navrhnout k projednávání jsme se museli setkávat 

a na všem se společně domlouvat. A zde je právě jeden z hlavních důvodů, proč má synoda 

proběhnout a co nejúčinněji zasáhnout do našich životů a takto i do života církve. Z řečtiny 

pocházející slovo synoda znamená společnou cestu nás poutníků na Zemi. Máme se stále 

potkávat, lépe poznávat, pomáhat si a kráčet spolu. Pokud možno třeba i bez zastávky v 

očistci až do nebe. Ovšem předtím se musíme o to přičinit! 

Nevíme, jak synoda dopadne, ale víme, že tak velké množství často protichůdných názo-

rů nemůže být přijato. Že mnozí z nás budou zklamáni. Když si ale uvědomíme, že syno-

da přestavuje i naši společnou cestu a my na ni poctivě vykročíme, domluvíme se a odpus-

tíme si vzájemné chyby, máme vyhráno! 

Nebudeme tak hodnotit a kritizovat literu zákona – synody, ale budeme dál čerpat z jejího 

ducha. Naše dobrá vůle a Duch Svatý pak může činit divy!                                          N. P.■ 

 

Zkusme se na věc podívat z jiné strany 

Milí spolufarníci, spolufarnice a spolufarničátka,  

nastartovali jsme zdárně nový školní rok, začíná nové roční období, život běží dál… Na 

sklonku léta a po prázdninách bývají mnozí skleslí, že už nám ten čas odpočinku zase tak 

rychle utekl. Ale nezapomeňte, že existuje vždy více úhlů pohledu a je jen na nás, jak se 

k věci postavíme. Buďto můžeme být z nového začátku školního roku otrávení, anebo se mů-

žeme těšit z nových příležitostí, nových setkání, nabytých vědomostí, zážitků a zkušeností. 

Pán Bůh má pro nás jistě připraveno spoustu radostných, krásných i dobrodružných chvil, 

a tak se – hlavně vy, milé děti, přestaňte kabonit a vrhněte se do víru dnů budoucích 

s nadšeným očekáváním. 

O tom, jak si někdy neuvědomujeme obrovskou míru Božího milosrdenství a dary, kterými 

nás zahrnuje každý den, nám vypráví následující příběh.  

RODINĚ 
Život ve víře 



  

 

RODINĚ 8 

Chudoba kdysi dohnala jednu východoevropskou rodinu k tomu, 

aby zpřetrhala své kořeny a emigrovala do Ameriky. Jejich přátelé a 

příbuzní se s nimi naposledy sešli a přinesli jim jako dárek na 

rozloučenou chléb a sýr. Byli stejně chudí jako oni, a tak si nic jiného 

nemohli dovolit. Měli tedy dost chleba a sýra, aby s ním dopluli až do 

Nového světa. Cestovali v podpalubí starého zaoceánského parníku a 

rozhodli se raději zůstat po celou cestu v kabině, aby nerozházeli své 

skrovné úspory. Všechno jejich jídlo byl jen chléb se sýrem – a tak to 

šlo po celé týdny.  

Poslední večer, který měli na lodi strávit, nejmladší dítě, devítiletý chlapec, uprosil 

svého otce, aby mu dovolil alespoň jedno jablko, protože už mu bylo z chleba a sýra 

špatně. Otec mu – až po velikém přemlouvání – váhavě dal nějaké drobné, aby tedy šel na-

horu a jablko si koupil. A dal mu také přísný příkaz, aby se pak okamžitě vrátil do kabiny.  

Chlapec tedy odešel, a když se po dost dlouhé době nevracel, rodiče dostali strach a otec 

se vydal na palubu, aby ho našel. Nahlédl do lodní jídelny a k svému ohromení viděl 

chlapce, jak si, obklopený exotickými lahůdkami, pochutnává na skvělé večeři. Otec si 

představil její cenu a vyřítil se vpřed, aby synovi vyčinil, ale hned první slova ho zastavila: 

"Ale tati, vždyť je to všecko zadarmo! Mohli jsme to mít od začátku. Bylo to v ceně lístku, 

a my žili jen o chlebu a sýru!" 

 

Jak často se i my během naší životní plavby živíme jen chlebem a sýrem a vůbec si 

nevšimneme, co všechno je vlastně v ceně lístku. Je to především přítomnost a moc Pánova 

Ducha, který v nás přebývá! 

Zdroj: www.pastorace.cz (Z knihy Bůh ukrytý v příbězích, J. A. Feehan) 

 

Stáří  

Papež František a jeho katecheze o stáří. (vybráno z generálních audiencí): 

 Žalm 71 Utíkám se k tobě, Hospodine, v. 9: „Nezamítej mě v čas stáří, neopouštěj mě, 

když pozbývám sil“, v. 12: „Bože, nevzdaluj se ode mě, Bože můj, na pomoc mi pospěš!“ 

 Starý člověk je poklad společnosti. 

 Starý člověk je pamětí rodiny a státu. 

 Hanba těm, kteří mají zisk ze stáří starých lidí. 

 Moudrost života: stáří přichází na všechny. 

 Stáří je dar pro všechny věkové kategorie. Je to dar zralosti 

a moudrosti. 

 Být starý je stejně důležité – a krásné – jako být mladý. 

 Starší člověk není odpadní materiál, je požehnáním pro společnost. 

 

Pán tě ve tvém stáří neopustí. Když člověk stárne, ztrácí sílu – tu mu dodá Pán.“   sv. Augustin 

Staří lidé jsou v rodinné a společenské kultuře jako kořeny stromu. Vše, co má strom, který 

kvete, pochází z toho, co má pod zemí.                                        Francisek Luis Bernandéz 

Nevysmívejme se stáří, je to naše budoucnost.                                             Anglické přísloví 

http://www.pastorace.cz


  

 

 

Výroky 
Jediný despota dokáže zastaralé myšlenky udržovat při životě daleko za přirozenou dobu, 

ale generační obměna je nakonec musí odnést.                          Hugh Trevor-Roper, historik  
 

Zemřeli jsme, jen když na nás zapomenete.  

                               anonymní epitaf / masový hrob ze španělské občanské války 1936–1939/ 
 

Pod zemí proudí mnoho vody, která nevyrazí do pramene. Sami však máme být vodou, kte-

rá najde cestu, aby se stala pramenem, u něhož člověk utiší svou žízeň.    Albert Schweitzer 
 

Katolická církev není žádné archeologické muzeum. Spíš ji můžeme přirovnat k vesnické 

studni, která dává vodu dnešním generacím stejně, jako ji dávala v minulosti.     Jan XXIII. 
 

Se životem je to jako se hrou. Nezáleží na tom, jak je dlouhá, nýbrž na tom, jak se hraje. 

Seneca, římský filozof 
 

Kdosi se ptal jednoho biskupa, co by udělal, kdyby ho někdo udeřil do tváře. Odpověděl: 

„Co bych měl udělat, to vím. Měl bych nastavit druhou tvář. Ale co bych udělal, to nevím.“ 

MIKULÁŠEK, Jiří. Kde by se vzalo to dobro. Brno 1999. 
 

Výroky dětí ☺ 
Na maminky se nemá křičet, protože jsou prospěšné. 

Babička je tlustá, protože je plná lásky. 

Čím je člověk starší, tím jsou jeho zuby dražší. 

Když babičku bolí zuby, dá je do skleničky. 

Obyvatelé Sardinie se nazývají sardinky. 

Každá ryba vyrábí jikry, ruské ryby i kaviár. 

Poloostrov je takový ostrov, který nedokončili. 
 

Biblické aforismy Pavla Kosorina 
Je těžké udržet krok s dobou, když vám neslouží nohy. 

Vždycky byste měli počkat na ostatní, zejména na sebe. 

Kdo nic nedělá, všechno pokazí. 

S lidmi, které musíte neustále stavět do latě, nepostavíte ani obyčejný plot. 

Bůh neřeší, zda být či nebýt – Bůh prostě je. 

Na světě jsou 2 druhy lidí. Jedni se ráno probudí a řeknou: „Dobré ráno, Bože!“ A pak jsou 

ti, co se ráno probudí a řeknou „Dobrý Bože, ráno!“☺ 

Kroužek na klíče je dobrý starý vynález, který nám umožňuje ztratit všechny klíče najednou.☺ 

Průměrná rychlost pohybu manželky v obchodě = 2000 Kč/hod.☺ 
 

Baví se dvě duše v ráji: „Jaká byla poslední věta, kterou jsi slyšel na zemi?“ „Byl to hlas 

mé ženy.“ „A co říkala?“ „Když mě na chvíli pustíš k volantu, budeš úplný anděl!“☺ 
 

Přísloví 
Ve dvou se jde i do pekla veseleji.                                                                            (japonské) 

Není vždy čestné, co je dovoleno.                                                                              (latinské) 

V běhu nechej starce vzadu, ale ne jejich rady.                                                        (německé) 

RODINĚ 9 
Zábava 



  

 

RODINĚ 10 

Pyramida 

Předložka 

Předložka 

Předložka 

Hádka 

Porucha vědomí 

Pokrytí místa vegetací 

Neohraničené prostředí 

Řešení pyramidy: viz. poslední strana          

                     Leo Žídek ■ 

Omalovánka (aneb procvičujeme si matematiku a angličtinu) 

Add the numbers and color the picture by number.  



  

 

PASTORAČNÍ PLÁN na měsíce září – říjen – listopad 

Září  

středa 28. září – slavnost sv. Václava 

mše sv.  7.00 

 

Říjen – měsíc modlitby růžence 

Každou neděli v měsíci říjnu 

společná modlitba růžence, začátek v 9.30, 

při mši sv. v 10.00 kázání pro děti. 

Neděle 16. října – slavnost sv. Hedviky, patronky ostravsko-opavské diecéze  

mše sv.  v 8.00 a v 10.00 

po mši sv. modlitba za naši obec u sochy sv. Hedviky (před kostelem) 

Neděle 23. října – misijní neděle  

mše sv. v 8.00 a v 10.00; po každé mši sv. proběhne přednáška Magdaleny Kroupové, 

která jako dobrovolnice Salesiánské asociace Dona Boska strávila rok v Zambii.  

Pátek 28. října – oslava české státnosti  

mše sv.  v 17.30   po mši sv. zazpíváme svatováclavský chorál 

 

Listopad 

Úterý 1. listopa – Slavnost Všech svatých  

mše sv.  v 17.30 

Středa 2. listopadu – Památka věrných zemřelých „Dušičky“ 

mše sv.  7.00 a 17.30 

mše sv.  v 17.30 bude obětována za všechny zemřelé v období od XI/2021 do X/2022 

Neděle 6. listopadu 

modlitba za zemřelé – 15.00 svinovský hřbitov 
  

Prodejní bazar knih: 

Od pátku 4. listopadu do pátku 25. listopadu se uskuteční tradiční prodejní bazar knih 

s náboženskou tématikou. Smysl tohoto prodejního bazaru spočívá v možnosti oživit četbu 

náboženské literatury. Výtěžek z tohoto bazaru je věnován na Katolické biblické dílo. 
  

Patrocinium farního kostela Krista Krále  

Neděle 20. listopadu 

mše sv.  v 8.00 a 10.00, hlavní celebrant – novokněz P. Lukáš Gelnar  

zpívané nešpory a svátostné požehnání  v 17.00 

Úterý 22. listopadu  mše sv.  v 17.30 za všechny zemřelé farníky 
  

Adventní doba 

Sobota 26. listopadu – pletení adventních věnců – jídelna ZŠ Svinov od 14.00 – 18.00 

(zajišťuje MO KDU-ČSL) 

Neděle 27. listopadu – 1. neděle adventní – žehnání adventních věnců v závěru mše sv. 

Svinovský vánoční jarmark na náměstí před kostelem a rozsvícení vánočního stromu. Pro-

gram bude upřesněn a publikován, zajišťuje ÚMOb Svinov.

PASTORACE 11
Pastorační plán 



  

 

Kostelní sbírky 

Pravidelné pastorační aktivity ve farnosti 
Vyučování náboženství pro děti 

Výuka náboženství probíhá: 

1. + 2. třída  pondělí  14.15  učebna na faře, 

3. + 4. třída  pondělí  15.15  učebna na faře, 

5. + 6. třída  čtvrtek   14.30  učebna na faře. 

Setkávání scholičky: pátek  1x/14 dní na faře v 16.15, první setkání 23. 9.  

Příprava k přijetí svátosti biřmování: první setkání na faře v pátek 30. září v 18.15  

Společenství dospělých: čtvrtek 1x/14 dní na faře v 18.15, první setkání 22. 9. 

Mše sv. pro neslyšící: neděle 1x/měsíc v kostele ve 14.30, první setkání 27. 11. 

 

 

 
 

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

Křty: 

Elen Eva  Hurníková  k. 12. 6.              Alex Jiří Korpas   k. 30.7. 
 

Svatby:   

Tomáš Blažek a Cinthya Elizabeth, r. Calderon Roldán   21. 7. 

Vojtěch Žabka a Renáta, r. Němcová       3. 9. 
 

Pohřby: 

Jaroslav Krátký    † 11. 6.       Danuše Kafková, r. Smolíková † 15. 6. 

Miluše Bajgerová, r. Kaňová  † 25. 6.       Jiřinka Kölblová, r. Bělíková † 25. 6. 

Magdaléna Balážová    † 29. 6.       Pavel Korpas     †   1. 8. 

Vlastimil Zajvar     † 14. 8.       Radmila Jančíková    †   1. 9. 

Jiřina Nečasová, r. Sedláková   †   5. 9.       Věra Holušová, r. Urbaníková      †   7. 9. 

 

 

 
Plán finančních sbírek: 

Neděle   6. října, 20. listopadu   sbírka na opravy (na splácení dluhu) 

Neděle 18. září       sbírka na církevní školy 

Neděle 23. října       sbírka na misie 

Neděle 13. listopadu      sbírka na katolická média 

Řešení pyramidy:  O, PO, PRO, SPOR, SOPOR, POROST, PROSTOR 

Adresa redakce: Římskokatolická farnost Krista Krále, Bílovecká 50/548, 

721 00 Ostrava-Svinov, tel. 596 961 489 

Redakční e-mail: svinovnicek@farnostsvinov.cz  

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

PASTORACE 12 

Svátosti a svátostiny 


