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Odkud pocházíš a jaká byla Tvoje cesta 
ke kněžství? 
Toto je otázka, na kterou nelze odpovědět 

pouze jednou větou. Ale pokusím se zachy-

tit alespoň základ. V oblasti duchovního ži-

vota naše rodina nebyla příliš činná a do 

kostela jsme chodili spíše sporadicky. Vel-

kým zlomem byla pro mě nabídka Petry Ne-

jedlé, abych se zapojil do příběhu Josefa 

Egyptského. 

Pravidelné setkávání  s  věřící  mládeží  ve 

mně vyvolávalo různé otázky ohledně exis-

tence Boha, ale vedlo mě také k zamyšlení 

nad smyslem a významem samotné mše 

svaté. Ve Svinově jsem začal ministrovat. 

Jelikož jsem v Ostravě více nebyl než byl, a 

to z důvodu studia na SŠ Letecké v Kunovi-

cích  (u  Uherského Hradiště),  trávil  jsem 

značný čas na Slovácku, a to konkrétně na 

Velehradě. Také tam jsem mohl poznat farní 

společenství a duchovní z řádu jezuitů, ale 

také mé vrstevníky, kteří studovali na míst-

ním církevním gymnáziu.  

Všechny tyto události a momenty přispěly k 

rozhodnutí vydat se cestou za Kristem – 

k přijetí služebného kněžství. Ovšem nebylo 

to tak jednoduché a mnohokrát jsem se s 

Hospodinem hádal. Vnímal jsem, že nejsem 

úplně až takový studijní typ zejména na fi-

losofii a jazyky, se kterými jsme se na fa-

kultě setkali, hlavně co se týče řečtiny a 

hebrejštiny. 

Ovšem často mě provázely dva verše, které 

jsem si taky vybral na primiční obrázky: 

„Přemlouval jsi mě, Hospodine, a dal jsem 

se přemluvit.” (Jer 20,7) Což krásně vysti-

huje dynamiku povolání. Ale pak vědomí 

toho, co zachycuje evangelista Jan: „Ne vy 

jste  si  vyvolili  mne,  ale  já  si  vyvolil 

vás.” (Jan 15,16) 

s P. Mgr. Lukášem Gelnarem 
Otče Lukáši, byl jsi naším panem farářem P. Janem pozván při příležitosti poutní slavnosti 

našeho kostela na slavnost Ježíše Krista Krále jako hlavní celebrant a kazatel. Dovol nám 

několik otázek pro náš farní časopis:  

Kde jsi působil jako jáhen? 

Mojí první farností, do které jsem byl po-

slán jako vysvěcený jáhen, byly Valašské 

Klobouky. Zde také působím jako kaplan. 

 

Jak jsi prožil chvíle kněžského svěcení?  
Musím se přiznat, že nejintenzivnější chvíle 

mi přineslo právě jáhenské a kněžské svěce-

ní. Na rozdíl od primiční mše svaté jsem ne-

musel tak moc přemýšlet, co všechno mu-

sím dělat a jak to dělat. Nejsilnějšími chví-

lemi při kněžském svěcení bylo vložení bis-

kupových rukou (samotný moment svěcení) 

a pak také mazání dlaní posvátným olejem 

křižmem, který se také užívá při křtu a biř-

mování. Otec arcibiskup Jan Graubner nám 

doslova pomazal celé dlaně tímto olejem. 

Na znamení, že od této chvíle budou naše 

ruce zpřítomňovat a dotýkat se Božích ta-

jemství. 

 

Kde jsi slavil svoji první – primiční – mši 

svatou?  

Nakonec jsem měl primici právě na Vele-

hradě, kde jsem prožil zásadní chvíle rozho-

dování, rozhovory s kněžími i společenství 

podobně smýšlejících přátel. 
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Má novokněz nějaké zvláštní povinnosti? 

Hodně záleží na farnosti,  kam novokněz 

přichází. Požadavky farářů na novokněze se 

totiž v různých farnostech liší. Jsou farnos-

ti, kde není tolik pastorace a reálné práce. 

Pak jsou ale farnosti, které jsou velmi živé, 

co do společenství lidí i práce s mládeží. 

Pravdou však je, že během novokněžského 

roku člověk nejvíce pozná diecézi a také 

farnosti tím, že přijíždí na různá pozvání. 

Tak se i já mohu dostat do míst, na která 

bych se za běžných okolností nedostal.  

 

Prosím, představ nám Tvoji činnost kap-

lana ve farnosti Valašské Klobouky. 

Mnozí kněží častokrát utrousí, že je nás v 

Kloboukách poměrně hodně na faře. Mo-

mentálně je zde otec děkan a farář P. Pavel 

Macura, dva kaplani a bohoslovec na roční 

pastorační praxi. Jinak co se týká mé čin-

nosti, hodně se věnuji zpovídání. Ve farnos-

ti  máme vyhrazeno poměrně dosti  času, 

který nabízíme ke zpovědím, čehož využí-

vají věřící z celého děkanátu. Dále slouží-

me při častých svatbách, křtech i pohřbech, 

když  je  potřeba,  zastupujeme  kněze.  Já 

mám konkrétně na starosti vedení minist-

rantů,  ale  vedeme  je  společně 

s bohoslovcem.  Krom toho jsem měl na 

starosti skupinku biřmovanců. Na konci říj-

na přijalo svátost celkem 50 biřmovanců. 

Věnuji  se  také  vyučování  náboženství  - 

učím 4 hodiny na ZŠ, především 3. a 4. tří-

du. Jistým způsobem mám na starosti spole-

čenství  modlitby  matek,  kterých  máme 

8 skupinek. Ale je to spíše mimořádná na-

bídka modlitby,  adorace,  mše svaté nebo 

poutě. Pak jsou zde přípravy na křest a man-

želství, v tom se s duchovními střídáme. Ta-

ké mám na starosti 25 lidí, ke kterým cho-

dím jednou  za  měsíc  se  sv.  přijímáním 

a možností zpovědi. 

 

Nyní se hodně mluví o celocírkevní syno-

dě a synodním procesu. Můžeš nám při-

blížit, jak se toto téma prožívalo ve far-

nosti, kde působíš? 
Ano, toto je téma kněžími velmi diskutova-

né. Někteří jsou skeptičtí, někteří v tom vidí 

výzvu. Celkem se v naší farnosti zrodilo ko-

lem 28 skupinek. K mému překvapení se do 

skupinek dostali také lidé, kteří do kostela 

moc  nechodí.  Hodně  zaznívaly  hlasy  po 

tom, aby byla  liturgie  více  srozumitelná. 

V této věci jsme půl roku vydávali komentá-

ře, které lidem mělo více přiblížit, proč se 

co dělá a jaký to má význam. Dále to byla 

touha po vzdělávání dospělých a možnost 

setkat  se  více  s  Božím slovem.  Během      

vrcholícího covidu vznikla iniciativa Biblic-

ké pochodně, kdy se lidé setkávali po do-

mech a rozjímali Písmo a společně se sdíle-

li. V tomto díle, které vzniklo, jsme poté po-

kračovali společně v pastoračním domě. 

Co vnímám jako obrovské možnosti, jsou 

naše existující společenství. Celkem máme 

asi 18 skupin různých společenství. Jsou to 

setkávání maminek s dětmi, přes ZŠ, středo-

školáky, společenství 35+, až po 50+ a hu-

dební skupiny, a také modlitby chval. Nej-

známější je Projekt On, kde chodí mnoho 

mladých lidí. Někdy mají otevřené skupin-

ky, a to se setká kolem 250 mladých lidí, 

zejména z děkanátu. 
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Jako pozitivní závěr těchto setkání vidím, 

že se lidé dokázali spolu setkat a pobavit se 

o různých tématech. Také i nám duchovním 

přišla jistá reflexe, co děláme dobře, pří-

padně co by se mohlo ještě posunout. 

 

Co je pro Tebe jako kněze v prožívání 

kněžství nejdůležitější? 
Stále více si uvědomuji to, co z úst našich 

představených zaznívalo během naší semi-

nární formace. A to je, že formace nekončí 

opuštěním zdí kněžského semináře, ale člo-

věk má být stále formován a nechat se ob-

rábět a dotvářet Bohem, za pomocí četby 

Písma, pravidelné adorace a samozřejmě 

každodenní mše svaté. Jako důležité vní-

mám ztišení a adoraci, odkud mohu načer-

pávat pro pastoraci.  

 

Jaký je Tvůj oblíbený světec a proč? 
Při biřmování jsem si vybral svého patrona 

sv. Michaela archanděla, protože vnímám 

jeho silnou přímluvu zvláště v duchovních 

bojích. Dále je mi blízký sv. Maxmilián 

Kolbe, který neváhal nasadit život pro dru-

hé. Také jeho neochvějnost a mariánská 

úcta jsou pro mne inspirací.  

 

Jak se těšíš na naši pouť ve Svinově? 
Na pouť do Svinova se velmi těším a jsem 

moc rád, že mohu přijmout pozvání právě 

na tuto velkou slavnost. Několik poutí jsem 

mohl prožít jako ministrant u oltáře. Nyní 

budu mít tu příležitost stát u oltáře nejen 

jako asistence kněze, ale jako ten, který bu-

de zpřítomňovat živého Krista.  

 

Pověz nám ještě o setkání se svatým Ot-

cem Františkem: 

Na samotném začátku měsíce října jsme 

byli jako novokněží pozváni na pouť do 

Věčného města. Představení semináře Ne-

pomucena, kde mj.  studují  bohoslovci z 

České  republiky,  nás  provedli  různými 

kouty Říma a také jsme mohli slavit mše 

svaté ve významných bazilikách. Celá tato 

pouť vyvrcholila setkáním se Svatým otcem 

Františkem při středeční generální audienci. 

Tato intenzivní chvíle osobního setkání s 

papežem mi ukázala,  jak pokorný papež 

František je a také s jakou vervou slouží ce-

lé církvi i přes fyzické těžkosti, které za-

kouší.  Po novokněžském požehnání  nám 

Svatý otec políbil ruce na znamení nesma-

zatelné pečeti kněžství.  

 

Chtěl bys něco vzkázat našim čtenářům? 

Snad jen to, aby konec liturgického roku s 

sebou přinesl vědomí, že jediným Králem 

našeho života je Ježíš Kristus, Pán a Spasi-

tel. Pokud budeme vnímat, že se pod tíhou 

našich každodenních starostí budeme topit, 

tak máme jistotu, že je zde Zachránce, který 

nás vždy vytáhne a touží po naší záchraně. 

Stačí volat: „Maranatha, příjď, Pane.” 

Děkujeme za rozhovor ■ 
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VE SVINOVĚ POŘÁDÁ  

                   LIDOVÝ PLES 
      v sobotu  14. ledna 2023 

od 19:00 hodin 

v sále restaurace U slunce 

K poslechu a tanci hraje hudební skupina PARADOX 
Vstupné: 450,- Kč včetně večeře - výběr ze dvou jídel 

Slosovatelná vstupenka, lidové ceny, bohatá tombola     

Prodej vstupenek:          Ing. Petra Burešová  tel. 736 601 647 

                                        Eva Korpasová          tel. 737 675 604 

 
Vážení farníci, tímto malým plakátkem 
Vás a Vaše blízké srdečně zveme na tradiční Lidový ples. Současně si dovolujeme požádat ty, kteří mají 
možnost, a jsou nakloněni plesovým radovánkám, o sponzorský dárek do tomboly. Za Vaše příspěvky 
předem mnohokrát děkujeme a těšíme se z Vaší účasti. 
              Za místní organizaci KDU-ČSL ing. Eduard Dvorský 

 

 

Milion dětí se modlí růženec 

Panna Marie ve Fatimě řekla, že modlitba s důvěrou dítěte může měnit svět, porazit 

zlo a přinést pokoj. V duchu těchto slov se rozhodla papežská nadace ACN – Pomoc trpící 

Církve rozdmýchat plameny víry v celosvětové kampani Milion dětí se modlí růženec. Ten-

to rok se na celém světě modlilo přibližně 868 686 dětí. Mezi ně patřily i děti z naší svinov-

ské farnosti, které se v úterý 18. 10. 2022 setkaly v našem kostele Krista Krále před mší 

svatou. Všem dětem, které se růženec modlily, i těm, které ukládaly kaštany do tvaru růžen-

ce a maminkám, které pomáhaly, moc děkujeme, že si našly čas a vytvořily společenství 

modlící se církve.               MirkaB■ 

Pozvánka 

Akce  



  

 

Říjnová kázání 

Pomalu se stalo zvykem, že v říjnu, adventu a v postní době se v našem kostele otec Jan 

věnuje v kázáních více dětem. Bylo tomu tak i tento říjen. Na prvním kázání dostaly děti za 

úkol modlit se celý měsíc modlitbu k andělu strážnému. Každou neděli pak otec Jan dětem 

část modlitby vysvětlil. Dozvěděly se tak, co všechno jejich anděl strážný musí dělat, aby je 

chránil. Kromě toho měly děti za úkol slepit puzzle anděla, ze kterého dostávaly kousek ke 

konci každé nedělní mše svaté. Kdo obrázek anděla slepil, vybarvil a odevzdal, odnesl si do-

mů malý dáreček, který mu jeho anděla strážného bude připomínat. Děkujeme otci Janovi za 

kázaní i všem dětem, které se zapojily a poslouchaly a těšíme se na kázání opět v adventu. 

                                                                                                          MirkaB■ 

 

VZPOMÍNKA 

Dne 22. října vysílala ČT 2 v přímém přenosu ve 12 hodin mši svatou 

k 80. výročí za oběti heydrichiády ze svatovítské katedrály v Praze. Mši sva-

tou celebroval arcibiskup pražský Jan Graubner, hudební doprovod obstaral 

tamní chrámový sbor za zvuku varhan pod vedením pana Kšici staršího. 

Mší svatou a modlitbami se vzdávala úcta památce 294 obětí, které nasadily 

své životy v operaci Anthropoid. Za to byly popraveny v koncentračním tá-

boře Mauthausen (24. 10. 1942- 262 obětí, 26. 1. 1943 – 31 obětí, 3. 2. 1944 

– 1 oběť). Během průvodu kněží v úvodu mše svaté byla čtena jména všech 

294 obětí tohoto zločinu. Ve stejném počtu hořely před oltářem svíce po ce-

lou dobu mše svaté. Svíce, jako symbol věčného života, byly zapáleny i za 

ty, jejichž životy vyhasly v boji proti totalitním režimům.  

V homilii, kterou pronesl kardinál Dominik Duka, zazněla mimo jiné slova o lidské dů-

stojnosti a tolik potřebné lásce člověka k člověku. Kardinál Duka zdůraznil, za jakých okol-

ností vznikl náš stát - díky lásce mnohých lidí k našemu národu, kteří hájili naši důstojnost 

a svobodu, a za to zaplatili v koncentračních táborech/gulazích cenu nejvyšší. Slova evange-

listy Jana (15,13) Největší lásku má ten, kdo dává život za své přátele, vyřčená ústy kardiná-

la Duky, zazněla v katedrále do hrobového ticha.  Jedna z několika proseb, které zazněly 

za oběti- Bože, prosíme, kéž pocítí Boží blízkost a Boží lásku, byla povzbuzením pro přítom-

né potomky a příbuzné. K nám všem směřovala prosba- Bože, za nás všechny prosíme, 

chraň naši zem od války. V závěru mše svaté zazněla československá hymna a Svatováclav-

ský chorál.  

Je chvályhodné, že se každoročně od roku 2011 tato tragická událost připomíná. Bohu díky. 

                                                                                                                                  S. P.■ 

 

P.S. Operace Anthropoid byl krycí název pro parašutistický výsadek vyslaný během 2. svě-

tové války z Velké Británie na území Protektorátu Čech a Moravy. Tvořili ho vojáci česko-

slovenské exilové armády Josef Gabčík a Jan Kubiš. Jednalo se o diverzní operaci, která 

proběhla mezi prosincem 1941 a červnem 1942 – cílem bylo zlikvidovat zastupujícího říš-

ského protektora Reinharda Heydricha. K útoku došlo 27. 5. 1942. Oba strůjci zaplatili za 

svůj čin životem, když spolu s dalšími výsadkáři podlehli 18. 6. 1942 v boji s přesilou nacis-

tických vojáků v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze.                                        Wikipedie■ 
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LISTÁRNA 8 

Jako dítě 

Každý z nás měl možnost zažít nebo už viděl na ulici, jak maminka drží malé dítě za ruč-

ku a vede jej. Dítě už sice umí chodit i samo, ale přeci jenom někdy klopýtne, a když je ma-

minka nablízku, obejde se to bez pádu nebo zranění. Ovšem chvilinku trvá, než opět najde 

stabilitu. Pak se možná dítko mamky i pustí a odejde kousek stranou. To už jej maminka při 

jeho pádu nemůže zachytit. Tak vznikají odřená kolena nebo v lepším případě naražená ru-

ka. 

Proč o tom všem píši? Protože tyto situace se hodně podobají vztahu mezi námi a naším 

Nebeským Otcem. Taky se Jej držíme za ruku a kráčíme vedle Něj. Možná se snažíme 

s Ním udržet krok. Jestliže Jej máme nablízku, může nám zabránit v ošklivých pádech. I 

když nás možná ta ruka, kterou se ho držíme, hodně bolí. Možná chvíli trvá, než se postaví-

me opět na nohy. To všechno je ještě pro nás dobré. Ale pokud se od Boha dobrovolně 

vzdálíme a pustíme se Jeho ruky, dřív nebo později nás čeká pád. A tento náš pád nemůže 

skončit jinak, než velikou bolestí. Naší bolestí. Takový pád bolí mnohem víc a trvá dlouho, 

než se z něj zvedneme a vyléčíme se ze všech ran. Bůh je nám nablízku vždy, ale v případě, 

že Jej odmítáme, naše zranění bolí ještě víc. Když Mu opět podáme svou ruku a budeme 

chtít vedle Něho opět kráčet, naše zranění se nám zacelí mnohem rychleji. 

Přeji nám všem, abychom se Boha drželi vždy, ať se děje cokoliv. Ať nám dává sílu krá-

čet dále, nezastavovat se, ať se můžeme hodně rychle uzdravovat z našich zranění a ať těch 

zranění, způsobených našim vzdálením se od Boha, je v našich životech co nejmíň. 

       MirkaB■ 

 

„A to nejlepší teprve přijde.“ 

Tato slova vyslovil náš papež František letos v srpnu při generální audienci. Byla adreso-

vána starším a věřícím lidem. (Takových je dnes u nás více než těch mladých, zdravých a 

silných.) Hezky to zní a dobře se to poslouchá. Zvláště těm starším, kterých se to týká „par 

excellence“. Ovšem mladí a zvláště ti starší lidé mohou o těchto slovech poněkud zapochy-

bovat. Vždyť na stará kolena přicházejí nemoci, bolesti, velmi často i osamocení a odchody 

blízkých příbuzných a starých přátel z řad bývalých současníků. Nezřídka se projevuje 

strach z možné nemohoucnosti. Stárnutí, nebo jak často říkáme dozrávání, neprobíhá vždy v 

pohodě v kruhu milujících dětí, vnoučat či i pravnoučat. A ve stáří asi nikdo nehýří zdravím 

a energií. 

Tak jak na to, aby to byla pravda, že to nejlepší teprve přijde? 

Určitě známe i starší lidi, kteří toto období prožívají šťastně a takřka bez problémů, poně-

vadž jsou zahrnuti láskou svých partnerů a obklopeni svou milující rodinou. Nescházejí jim 

ani přátelé, takže ani samota je netíží. 

Ovšem více je možná těch nešťastných, opuštěných, nemocných a nemilovaných. 

Papež František to však posuzuje z vyššího hlediska. Totiž, že všechno bude vyřešeno na-

ší vírou. Vírou, která uzdravuje i naši duši. Skutečně bude jednou lépe těm, kteří uvěřili, vy-

trvali a přestáli všechno své utrpení a trápení až do okamžiku, kdy vstoupili do věčnosti. 

Takovou zkušenost měli např. někteří političtí vězni z padesátých let minulého století, 

kteří byli komunistickou justicí odsouzeni k smrti. Ve svých posledních dopisech svým dra-

hým, psaných jen pár hodin před popravou, nevyčítali Bohu svůj neblahý osud, ale odevzdá-

Články  
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vali se pokorně do Božích rukou a ve své víře setrvali. Pro ně už to nejlepší přišlo! 

Věřme, že i my k tomu poznání dospějeme, až zpřetrháme všechny vazby s pozemským 

světem a zbavíme se jeho marností, které nás zatím často velice poutají a přitahují, i když na 

tom nejsme někdy zrovna nejlépe. 

A pak poznáme, že to nejlepší už je na dosah! 

P. N.■ 

 

Proč tak rychle utíká čas 

Když docestujete třeba do Mnichova, začíná setkání se známými otázkou: Jaká byla ces-

ta? Když se ocitnete v Londýně, stočí se úvodní konverzace na počasí, a pokud vystoupíte 

z vlaku v Praze, uslyšíte lamentaci: Jak ten čas letí!  

Proč nám vlastně ten čas tak rychle běží? Odpověď, jakou chystám, určitě není nová myš-

lenka, ale je dobré si ji připomenout. (Komu čas neletí, nemusí číst 

dál.) Nikdo nechceme rychle stárnout, jisté však je, že seniorům tr-

vá všechno o něco déle než mladším, proto se toho za den moc ne-

stihne. Čas je pryč a práce za člověkem málo. Ale když zapomene-

me na seniorské trampoty, můžeme hledat příčinu jinde, nejlépe ve 

svém životním stylu. Odpozorovala jsem to spolehlivě. Sedíte 

s matkou, sestrou nebo kamarádkou a řeč jde asi tudy: zítra musím 

do Kauflandu, mají tam vejce  za dvě pade. – Odpoledne je třeba 

pohrabat to listí, brzy bude pršet a co s tím marasem potom? –  Mi-

nulý týden měli v Lidlu máslo za šestačtyřicet, škoda, nestihla jsem 

to. – Do divadla jsem lístky neobjednala, Louskáčka jsme už viděly, 

ne? Ale hodilo by se, je to ve čtvrtek. No tak jo, hned zítra ráno.   –   

A vůbec, to bude zase vypráskaný týden, ve středu mám zubaře a na 

pátek jsem slíbila Bláži, že s ní půjdu koupit tu bundu… Stačí. Ty 

ženy teď nežijí, prožívají minulost a neexistující budoucnost, která 

je za hodinu, zítra nebo na konci týdne, a ještě si dělají starosti. Je-

jich představy je stresují. Ony opravdu zapomněly žít, jsou jinde, 

přítomná chvíle jim neříká nic, přenášejí svou mysl k budoucí sháň-

ce, vzdychají nad úkoly, v duchu se už vidí, jak bude nepříjemná cesta do Kauflandu, když 

bude pršet – a má, v televizi to říkali… Možná by jim čas tak neutíkal, kdyby danou chvíli 

prožily až do dna v přítomném čase. Když si povídají, bylo by lépe probrat, co mají na duši. 

Když pletou vánočku, měly by to udělat soustředěně a co nejlépe. Když sedí u nemocného, 

měly by otevřít srdce, jako by to bylo společně naposled. Možná, že ty dvě, jen se podívejte, 

které se posadily právě teď na lavičku v parku, to dělají správně… Nezapomněly, že jsou 

spolu, že kolem padá listí, že ta naproti vypadá unaveně… stíháš všechno, mami? Co táta, je 

lepší? Pojď, nepůjdeme ještě k nám, zvu tě na kafčo, probereme to. Ale vždyť si ho můžeme 

uvařit samy… to můžeme, ale necháme to na druhých, vychutnáme si sebe… no tak jo, ale ty 

nemáš čas, bůhví, co všechno tě zítra čeká… neboj, čas na tebe jsem si udělala… 

Bible nás učí, nabádá, abychom se příliš nestarali. Můžeme to vzít jako nadsázku, ale tře-

ba nás to zaujme a ze svých starostí ubereme… Cituji: Nemějte starost a neříkejte: co bude-

me jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš ne-

beský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spra-



  

 

vedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starosti o zítřek; zítřek bu-

de mít své starosti. Každý den má dost na svém trápení. (Matouš 6,25-34 ). Ano, každý den 

má své, proč mu přidávat další starosti…? Bůh nám nevykouzlí mísu čočky, musíme si na ni 

vydělat, Bůh to ví, odkazuje nám pokoj a v pravý čas vnukne,  co je právě nejdůležitější, po-

vede nás, jen je mu třeba naslouchat, vnímat jeho přítomnost a podle toho se zařídit. Teď, 

v tomto okamžiku, v tuhle chvíli; čas se zpomalí, poznáme sebe a druhé, a to poznání bude 

víc než poznatky, které nám právě utíkají v televizním pořadu, jenž jsme nestihli…  

Lydie Romanská■ 

 

 

 

Smrt, to je anděl s klíčem v ruce 

Milí spolufarníci, spolufarnice a spolufarničátka,  

v nedávném čase jsme prožívali Dušičky, kdy jsme vzpomínali na 

své blízké zemřelé. Není však na škodu popřemýšlet i o smrti vlast-

ní. Je součástí našich životů a i když v nás někdy vzbuzuje strach, 

protože na sebe často nabaluje smutek a utrpení, nemusí to tak být. 

Pán Ježíš se postaral o to, abychom se bát nemuseli. Je to cesta do 

neznáma, ale On tou cestou prošel před námi. Každý pan farář, 

který doprovázel umírající, může dosvědčit, že smrt může znamenat 

také pokoj, smíření a naplnění. Klidné dovršení cesty.  

Nikdo z nás neví, kdy náš život skončí. Může to být za hodně let, 

za rok, nebo i zítra. Žijme tedy tak, abychom nemuseli litovat žád-

ného okamžiku, který za sebou zanecháme. 

K zamyšlení nad smrtí vám nabízíme i tři následující příběhy. 

 

Smrt tu může být náhle – pro každého z nás. Musíme být proto 

zoufalí? Nikoli. Zkušený řeholní kněz a duchovní správce jednou 

řekl: „Svět je povídavý a prostořeký, dokud je vše v pořádku. Ale když někdo umře, pak je 

zaražený, pak už neví, co říci. A právě ve chvíli, kdy svět mlčí, předává církev poselství. Mi-

luji církev právě pro toto poselství.“ 

A jak zní poselství církve? Smrt není pro křesťana konec, nýbrž začátek. Není to zničení a 

nicota, nýbrž nový začátek a život. Smrt není pouze „poslední hodinka“, naopak, po umírání 

následuje zmrtvýchvstání… 

Věřící zakouší smrt jako onen chlapec, který spadl do hluboké jámy. Když se nad ni otec 

naklonil, aby ho zachránil, vykřikl chlapec strachy, protože se v jámě úplně zatmělo. Ale 

otec synovi řekl: „I když je tma, neboj se, to jsem přece já.“ – Za smrtí stojí pro křesťana 

vždy osoba, totiž Bůh! Bůh nás nestvořil jako jepice, nýbrž povolal nás k životu a 

k dovršení, k dokonalosti. Zaslíbil nám „nové nebe“ a „novou zemi“, kde budeme moci být 

šťastni a budeme smět žít s ním ve společenství. „Ne, smrt mě neleká,“ píše francouzský 
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básník a letec Antoine de Saint-Exupéry, „spíše mi připadá jako něco sladkého, protože je ve 

spojení s životem.“ 

O slavném milánském arcibiskupovi Karlu Boromejském (1538-1584) se vypráví, že dal 

jakémusi umělci příkaz, aby namaloval obraz smrti. Po nějaké době malíř odevzdal skicu. 

Zobrazil smrt jako kostlivce s kosou v ruce. S tím však biskup nesouhlasil. „Takhle se smrt 

nemaluje“, prohlásil s jistotou, „znázorni ji jako anděla se zlatým klíčem v ruce!“ 

(Zdroj: R. Abeln a A. Kner, Umírání znamená loučení, Karmelitánské nakl. 1993) 

 

Prázdná židle 

Jeden starý muž těžce onemocněl. Protože nemoc byla vážná, při-

šel ho domů navštívit farář. Jakmile vstoupil do pokoje nemocného, 

všiml si prázdné židle. Měla zvláštní místo, hned vedle postele, na 

které odpočíval nemocný. Kněz se tázal, k čemu ta židle slouží.  

Muž se slabě usmál a odpověděl mu: „Představuji si, že na židli 

sedí Ježíš. Právě než jste přišel, jsem s ním mluvil… Dlouhá léta se 

mi modlitba zdála strašně obtížná, až mi jeden přítel poradil, že 

modlitba je vlastně povídání s Ježíšem. Tak si teď představuji Ježíše 

na židli naproti sobě, vyprávím mu a poslouchám, co mi odpovídá. 

A už nemám s modlitbou těžkosti.“ 

Za několik dní přišla dcera starého muže na faru, aby oznámila, 

že její tatínek zemřel.  

„Nechala jsem ho jen pár hodin samotného,“ řekla. „Když jsem 

se vrátila do pokoje, našla jsem ho už mrtvého. Hlavu měl opřenou 

o prázdnou židli, kterou chtěl mít stále vedle své postele.“ 

(Zdroj: Bruno Ferrero, Příběhy pro potěchu duše, nakl. Portál 1996) 

 

Dívka a dva ctnostní mnichové 

Byl jednou jeden klášter a v něm vládlo přísné pravidlo: žádný mnich se nesměl dotknout 

ženy, nesměl jí ani podat ruku, natož pak některou ženu obejmout. A jednou dva mladí mni-

chové šli světem a došli až k rozvodněné řece. Na břehu spatřili uplakanou dívku, půvabněj-

ší nežli rusalku.  

„Pánové, dobří mužové!“ žadonilo děvče. „Za řekou mám rodiče a do-

mov, ale já neumím plavat a netroufnu si přes brod. Pomožte mi, pro-

sím, na protější břeh!“ 

Oba muži zaváhali. Po chvíli starší z nich rázně vykročil svou cestou. 

Mladší zvedl dívku do náruče a přenesl ji přes hučící vodu. Pak dohnal 

svého druha a beze slova putovali dál.  

Brzy se vrátili do kláštera a nikdy už o té příhodě nepromluvili. Uběhlo 

více než padesát roků. Tehdy se starší z mnichů chystal zemřít. Dal si 

zavolat mladšího a zatrpkle se na něj obořil: „Ty jsi ale bezbožník a 

hříšník! To, že jsem na tebe nežaloval, neznamená, že jsem zapomněl! 

Jak ses jen mohl tak provinit proti pravidlům řádu? Vždyť jsi věděl, že 

se nesmíš dotknout ženy! A ty nejen, že ses dotkl, tys ji dokonce nesl 
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v náručí!“ Druhý mnich vypadal překvapeně, jako by se musel rozpomenout, o čem tu je 

vlastně řeč. A náhle se velmi soucitně usmál. „Ach ano, máš pravdu, nesl jsem kdysi jakou-

si dívku přes divokou řeku. Jenže já jsem ji na druhém břehu pustil. Kdežto ty, můj ubohý 

bratře, ty ji, jak vidím, neseš už přes padesát let!“ 

(Zdroj: Daniela Fišerová, Duhová jiskra, nakl. Vyšehrad 1998) 

 

 

 

Přísloví 

Hádka je solí lásky – ale ať vám neujede ruka!                                                         gruzínské 

Žena hledá u chytrého muže nedostatky, u hloupého přednosti.                               gruzínské  

Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.                                                     české 

 

Vtipné citáty☺ 

Na světě nejtěžší věc k pochopení je daň z příjmu.                                          Albert Einstein 

Snažme se žít tak, aby naši smrti litoval i majitel pohřební služby.                      Mark Twain 

Dělá-li soupeř chybu, netřeba ho rušit.                                                                      Napoleon 

Zlato se zkouší ohněm, žena zlatem, muž ženou.                                                   Pythagoras 

Chcete-li, aby žena mlčela, musíte jí vyznat lásku nebo se jí otázat na věk.              O. Wilde 

Lidé se dělí na dvě skupiny: jedna se špatně vyjadřuje a druhá špatně rozumí.      A. R. Roda 

 

 

 

Vtipy (ze života)  

Říká manžel manželce: „Mám kvadratickou nemoc.“ „A to je jaká?“, ptá se manželka. 

„Mám chuť na druhou“, vysvětluje manžel.  

Žena, která říká: „Nejsem na tebe naštvaná“, je to totéž, jako když zubař říká: „Nebojte se, 

nebude to bolet.“ 

Žena za volantem je jako hvězda na nebi. Ty ji vidíš, ale ona tebe ne. 

Manželství je takový celoživotní WORKSHOP: on WORK a ona SHOP.  

 

 

 

 

 

 

 

Zábava 



  

 

Test znalostí 

1. Kterému oceánu se říká Pacifik? 

a) Tichý         b) Indický      c) Atlantský 
 

2. Smícháním jakých barev vznikne zelená? 

a) žluté s modrou   b) žluté s hnědou   c) žluté s červenou 
 

3. Co je v japonštině Ikebana? 

a) víra v převtělení   b) rituální sebevražda   c) způsob úpravy květin 
 

4. V jaké jednotce se udává elektrický proud? 

a) volt   b) watt   c) ampér 
 

5. Co je rebarbora? 

a) divadelní hra Voskovce a Wericha   b) rostlina reveň kadeřavá c) vánoční větev 
 

6. S kolika zeměmi má Česko společné hranice? 

a) čtyřmi    b) třemi   c) pěti 
 

7. Jak dlouho se vaří vejce natvrdo? 

a) dvě minuty   b) čtyři minuty   c) deset minut 
 

8. Co znamená advent? 

a) příchod   b) očekávání    c) naděje 
 

9. Jaké je po Praze a Brnu třetí největší české město? 

a) Plzeň   b) Ostrava   c) Liberec 
 

10. Jaký je význam slova amen? 

a) otevři se   b) nekončí   c) staň se 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Správné odpovědi:  1.a, 2.a, 3.c, 4.c, 5.b, 6.a, 7.c, 8.a, 9.b, 10.c.           Zdroj:  Dnes 26/2022 

         ======================================================== 

Pyramida 

Předložka 

Název řeckého písmene 

Druh paměti výpočetní techniky 

Předložka 

Málo ve složeninách 

Miliontina metru 

Název řeckého písmene 

 

 

Řešení pyramidy: viz poslední strana                Leo Žídek■ 
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PASTORAČNÍ PLÁN listopad 2022 – březen 2023 
Listopad – prosinec 

Neděle 20. listopadu slavnost Ježíše Krista Krále, patrocinium kostela 

mše sv. v 8.00 a 10.00  slavnostní celebrant a kazatel novokněz P. Lukáš Gelnar 

slavnostní nešpory a svátostné požehnání v 17.00 

Adventní doba 2022  

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

Neděle 27. listopadu 1. neděli adventní 

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

v kapli na faře v 15.30 adorace a v 16.00 nešpory, 

vánoční jarmark před kostelem, od 14.00 kulturní program, v 17.00 rozsvícení vánočního 

stromu (zajišťuje ÚMOb Svinov) 

Neděle 4.+11.+18. prosince  2.+3.+4. neděle adventní 

v kapli na faře adorace 16.00 ‒ 17.00, nešpory v 17.00 

Čtvrtek 8. prosince slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie 

mše sv. 17.30 

Neděle 11. prosince 3. neděle adventní 

sbírka pro Aničku a její rodinu na Zakarpatské Ukrajině, 

sbírka cukroví pro lidi bez domova (zajišťuje Charita Ostrava) 

Středa 14. prosince  

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

Sobota 17. prosince  

příprava kostela na vánoční svátky od 8.00  
 

Příležitost ke svátosti smíření a program bohoslužeb ve vánočním období  

viz Pořad vánočních bohoslužeb 
 

Leden 

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

při mši sv. bude posvěcena voda, křída a kadidlo 

Neděle 8. ledna  svátek Křtu Páně mše sv. v 8.00 a 10.00, 

mše sv. v 10.00 je obětována za všechny pokřtěné v roce 2022 

Tříkrálová sbírka 2022 

Podobně jako v předcházejících letech proběhne i letos na počátku roku 2023 (od 1. do 

15. ledna) Tříkrálová sbírka. Ve Svinově proběhne v sobotu 7. ledna 2023. Při mši sv. 

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

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

skupinek a nahlášení vedoucího skupinky na faře. 
 

Únor: 

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

Pátek 3. února po mši sv. bude udělováno svatoblažejské požehnání 
 

Březen 

Postní období 2023 

Středa 22. února  Popeleční středa – den přísného postu – zahájení postního období 

PASTORACE 14
Pastorační plán 



  

 

Kostelní sbírky 

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

příležitost ke svátosti smíření od 16.00,  

pobožnost křížové cesty v 16.45 

Pondělí 20. března  slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie  

mše sv. v 17.30 (slavnost přesunuta z postní neděle 19. 3. na pondělí 20. 3.) 

Sobota 25. března slavnost Zvěstování Páně  

mše sv. v 7.00 
 

Pravidelné pastorační aktivity ve farnosti 

Setkávání scholičky: v pátek 1x/14 dní na faře v 16.15 v termínech 25.11., 9.12., 16.12. 

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

Další termíny budou upřesněny při ohláškách v závěru nedělních bohoslužbách.  

Mše sv. pro neslyšící v neděli 1x/měsíc v kostele ve 14.30: 27.11., 18.12., 22.1., 26.2., 26.3. 

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

 

 

 

 

Svátost křtu – svátost manželství – pohřby (říjen – listopad 2022) 

Křty: 

Sára Březinová      k. 22. 10. 

Rozálie Kubisová     k. 22. 10. 

Svatby:  

nekonala se žádná svatba 

Pohřby: 

Petr Janalík      † 18.  9. 

Tereza Lepidi, r. Koshor   † 23.  9. 

Vlasta Cicková, r. Šarišková   † 30.  9. 

Jaroslava Ustupská, r.Vaščešenová † 10. 10. 

Arnold Martinák     † 21. 10. 

Alexandr Červeňák    † 22. 10. 

Vlasta Kajfošová, Urbaníková   †   2. 11. 

Justina Horváthová, r. Čurejová  †   2. 11. 

Jolana Bandyová     †   5. 11. 
 

 

 

 

 

Plán finančních sbírek v měsících prosinec – březen 

Sbírky v rámci ostravsko-opavské diecéze: 

Svatopetrský haléř  neděle 26. 2. 

Sbírky ve farnosti: 

na Aničku Midjanko  neděle 11. 12. 

na opravy     neděle 8. 1., 5. 2., 5. 3. 

PASTORACE 15 

Svátosti a svátostiny 



  

 

Řešení pyramidy:  O, RO, ROM, KROM, MIKRO, MIKRON, OMIKRON 

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 

PASTORACE 16 

Předvánoční příležitost ke svátosti smíření 

Neděle  18. 12.   7.30 – 11.00 

Úterý    20. 12.  16.00 – 17.25 

Čtvrtek 22. 12.  16.00 – 17.25  

Pátek   23. 12.  16.00 – 17.25  

 

Vánoční pořad bohoslužeb 

Sobota 24. 12. Štědrý den 

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

Půlnoční mše sv. v 24.00 

  

Neděle 25. 12. Slavnost Narození Páně – Boží hod vánoční 

mše sv. v 8.00 a 10.00 
  

Pátek 30. 12. svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 

mše sv. v 17.30 s obnovou manželských slibů a s žehnáním vína 

  

Sobota 31. prosince – sv. Silvestra – poslední den roku 2022 

mše sv. v 15.00 na poděkování za uplynulý rok 2022 

  

Neděle 1. ledna 2023 slavnost Matky Boží Panny Marie  

(Nový rok 2023) 
mše sv. v 8.00 a 10.00 

  

Pátek 6. ledna slavnost Zjevení Páně – svátek Tří králů 

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

  

Neděle 8. ledna svátek Křtu Páně (závěr vánoční doby) 

mše sv. v 8.00 a 10.00 

mše sv. v 10.00 je obětována za všechny pokřtěné v uplynulém roce 2022 

Pořad vánočních bohoslužeb 


