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Přiznám, že si nejsem úplně jistý, jak se 

správně oslovují osoby, které se věnují 

renovaci uměleckých děl? Je to oslovení 

„restauratér“? 

Ne, restaurátor. 
 

Pro většinu svinovských farníků jste na-

prosto neznámá osoba. Můžete nám něco 

o sobě říci? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asi bych měl začít nejdříve tím, že jsme ro-

dinná firma, která se již několik generací 

zabývá restaurováním, začal strýc, dědeček, 

pak otec a nyní já, Jan Bittner s bratrem Mi-

roslavem Bittnerem a spolupracovníky. Po-

čátek sahá do přelomu 19. a 20. století, kdy 

začal František Bittner, který se vyučil u 

France Lance z Frýdku pozlacovačem. 

Na něho navázal dědeček Bohumír Bittner 

a otec Petr Bittner. 
 

Jak jste se dostal k této práci? 

S pozlacováním a restaurováním jsme se 

setkávali již od malička, kdy jsme chodili 

jako malí do dílny, kde jsme stále něco řeza-

s panem Mgr. Art. Janem Bittner, který v uplynulých letech postupně        

restauroval dřevěný mobiliář (obrazy křížové cesty, boži hrob, sochy sv. An-

tonína a sv. Terezie) v našem kostele. 

li, zabíjeli hřebíky a později se postupně se-

znamovali s touto profesí. Zároveň jsem 

prošel studiem na výtvarných školách od 

střední po vysokou v Ostravě, oborem figu-

rální malba. Dále VŠVU v Bratislavě, obor 

restaurování obrazů. 
 

Jaká je Vaše vnitřní motivace pro tuto 

práci?  

Musí vás především bavit a naplňovat vás. 

Každá práce je jiná. Jde tam především 

o staré postupy a technologie. Při opravě na 

jednotlivých památkách, které jsou přede-

vším v kostelech nebo uložené v muzeích, 

odhalujeme jejich původní krásu. Každá do-

ba, ve které tato díla vznikala, vycházela 

z nějakého poučení, požadavků doby 

(gotika, renesance, baroko, 19. století, ale 

i 20. století). Vše je navzájem propojeno 

zručností a zkušenostmi řemeslníků a uměl-

ců, kteří tato díla tvořili na objednávku. 
 

Ve kterých kostelech je možno se s Vaší 

prací setkat? 

Bílovec – hlavní oltář, Lichnov – hlavní ol-

tář, Krnov-Kostelec – hlavní oltář, Řepiště – 

mobiliář v celém kostele, Nový Jičín – kos-

tel Nejsvětější Trojice. 
 

Jak jste se dostal k práci ve svinovském 

kostele? 

Myslím, že zavolal Otec Jan Larisch, jestli 

bychom se nepřijeli podívat na křížovou 

cestu a oltáře, a pak jsme udělali návštěvu 

ještě i s otcem Petrem Bittnerem.  
 

Jak jste postupovali při renovaci sochy 

sv. Terezie z Lisieux a jejího oltáře 

v našem kostele?  

Oltář sv. Terezie je z dubu, se zlacenými 

dřevořezbami a sádrovou sochou sv. Tere-

zie. Celek byl rozebrán a převezen do dílny, 

kde bylo provedeno čištění špíny, laků, čer-
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LISTÁRNA  

vených přemaleb ze stupně aj. Dále bylo 

dřevo asanováno proti dřevokaznému hmy-

zu, zpevněno, doplněny boční kazety, sesa-

zeny rozklížené části, celek scelen retuší a 

závěrečným ochranným lakem. Chybějící 

zlacená dřevořezba byla vyřezána v lipovém 

dřevě a vše pozlaceno 23,75 ct plátkovým 

zlatem.  

Socha sv. Terezie byla nejdříve pročištěna, 

byly přilepeny a tmeleny obité části, např. 

část kříže a ruka Ježíše. Byly doplněny tme-

ly a roucha barevně rekonstruována včetně 

zlacení. 

 

Jaké další práce Vás čekají? 

Hlavní oltář v Ostravě Třebovicích, oltá-

ře v Luboměři a oltáře v Kunčicích pod 

Ondřejníkem. 

Co byste vzkázal našim čtenářům? 

Neutírejte prosím zlacení 

ani sochy mokrým had-

rem. Používejte vždy 

jemných vlasových štětců 

a ulomené části vždy ra-

ději přilepte, aby se jed-

notlivé části nepoztráce-

ly. A pokud budete mít 

třeba díru v obraze, mů-

žete se na nás obrátit. 

 

 

Všechny srdečně pozdravují Jan Bittner, 

Miroslav Bittner, Petr, Tomáš a další spo-

lupracovníci. 

Děkujeme za rozhovor ■ 
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VÁNOCE 2022 
Maran atha – Pane přijď – těmito slovy začala 1. adventní neděle. Jedná se o aramejský 

výraz, který pravděpodobně v prvotní církvi znamenal pozdrav a který se v bibli objevuje 

pouze jedenkrát (1Kor 16,22). Maran atha, text v refrénu stejnojmenné písně zní: „Maran 

atha, Pane, přijď opět v nádheře své, Maran atha, na konci časů sestup k nám zase.“ A přišel. 

(Maran atha – zdroj: Hlaholík 1970, autor Karel Cikrle, Brno) 

 

Svatoštěpánský koncert 
Po víc jak dvouleté „kovidové“ přestávce se v našem kostele Krista Krále uskutečnil 

26. prosince Svatoštěpánský koncert Akademického pěveckého sboru VŠB-TU pod vede-

ním Mgr. Adama Sedlického. Přestože teploty onoho podvečera byly jarní (+9), nechyběl 

ani déšť, byly kostelní lavice obsazeny. Atmosféru svátků navodila vánoční výzdoba a re-

pertoár pěveckého sboru, který jako vždy nezklamal. Vedle skladeb středověkých a součas-

ných zahraničních autorů, např. Widman, Morley, Gjeilo, Lancaster, zněly také písně čes-

kých autorů, např. Janáček (1854–1928), Halma (1907–1985). /Z letáčku programu./ 

Koncertem, svým slovem, nás provázel otec Jan, duchovní správce svinovské farnosti. 

O. Jan hovořil mimo jiné o podstatě vánočních svátků, o Zázraku, který se děje každý rok a 

který se má především odehrávat v našich srdcích. Návštěvníci koncertu byli různých věko-

vých kategorií, různého vyznání i „nevyznání“- možná ten den navštívili kostel i ti, co ná-

vštěvu kostelů vyhledávají pouze kvůli kulturním zážitkům. V každém případě slova, která 

zazněla z úst o. Jana, nebyla jen o historii Zázraku. Byla o Lásce, která přichází po staletí na 

Články 



  

 

svět v podobě Pána Ježíše… Posluchač toho večera nemusel být ani hudební znalec ani hu-

dební kritik. Stačilo jen zaposlouchat se do krásných tónů, které nám jejich skladatelé zane-

chali a které se přenesly do neméně krásných hlasů zpěvaček a zpěváků sboru VŠB-TU pod 

vedením sbormistra Mgr. Adama Sedlického. Bohu díky. 

Prosinec 2022                                                                                                                  S. P. ■ 
 

P.S. Malá rekapitulace o Mgr. Adamovi Sedlickém (z internetu) 

Mgr. Adam Sedlický je absolvent hry na klavír a dirigování na konzer-

vatoři v Žilině, v roce 2016 ukončil magisterské studium na VŠ 

múzických umění v Bratislavě. Patří k nejmladší dirigentské slovenské 

generaci - v roce 2018 mu byla udělena Cena Unie českých pěveckých 

sborů –„sbormistr junior“. Od roku 2015 diriguje pěvecký sbor VŠB-

TU, od roku 2017 je stálým dirigentem operního sboru ND moravsko-

slezského v Ostravě a od roku 2020 diriguje Symfonický orchestr Slo-

venského rozhlasu.  
 

Předání ceny Ústavu pro studium totalitních režimů  

Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) uděluje každoročně 

ceny ve třech kategoriích – za statečné občanské postoje v době na-

cismu a komunistické diktatury, za mimořádný přínos k reflexi no-

vodobých dějin a za následováníhodné počiny při hájení principů de-

mokracie, svobody a lidských práv.  

Dne 19. ledna t. r. obdrželo cenu Ústavu pro studium totalitních 

režimů za svobodu, demokracii a lidská práva 21 lidí z Česka a za-

hraničí. Ústav ocenění výjimečným osobnostem za jejich občanské 

postoje a následováníhodné počiny předal počtrnácté. Předání cen proběhlo v Hlavním sále 

Valdštejnského paláce, v sídle Senátu Parlamentu ČR.  Záštitu nad letošním udělením cen 

převzal 1. místopředseda Senátu ČR pan Jiří Drahoš.  

Cenu Václava Bendy za rok 2022 získalo 10 osobností. Vedle jmen, která onoho večera 

zazněla, jako např. pan Jan Dus, teolog a evangelický farář, pan Petr Uhl, disident, nebo 

jméno novinářky a spisovatelky paní Lídy Rakušanové, zaznělo jméno pana Lea Žídka, bý-

valého místopředsedy konfederace politických vězňů a našeho svinovského farníka. 

Vážený pane Leo Žídku, blahopřejeme Vám a děkujeme. 

Leden 2023, svinovští farníci 

(s přispěním internetových stránek ÚSTR) 

Duchovní přesah prezidentské inaugurace 

   Všichni víme, že 9. března 2023 proběhla na Pražském hradě inau-

gurace našeho nového prezidenta Petra Pavla. Málokdo však ví, že tato 

událost měla i ekumenický rozměr. 

   Podle tradice se v minulosti na závěr inaugurace hlav našeho státu 

užívalo formy děkovné mše svaté „Te Deum“ (dle hymnu Tebe, Bože, 

chválíme). Tímto způsobem římskokatolická církev vzdávala Bohu dí-

ky a vyprošovala státníkům požehnání.  

   Letos tomu bylo ale jinak. Česká biskupská konference a Ekumenic-
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Zamyšlení 

ká rada církví se dohodla na ekumenické formě modlitebního zakončení slavnostního aktu, 

také vzhledem k tomu, že se na různých duchovních službách ve státní sféře (v armádě, ve 

vězeních, v nemocnicích …) podílejí různé církve. Pan prezident Petr Pavel toto řešení uví-

tal, jelikož je sice pokřtěný, ale zároveň nepraktikující „věřící“.  

Ve svatováclavské kapli se tedy společně modlili církevní představitelé za stát i nově zvo-

leného prezidenta takto: Vrchní zemský rabín Karol Sidon přečetl čtení z hebrejské Bible, 

která je židům i křesťanům společná. Arcibiskup Jan Graubner, předseda české biskupské 

konference, přednesl modlitbu, ve které vzpomněl zemské patrony i mučedníky totalit 20. 

století. Luterský biskup Tomáš Tyrlík, předseda Ekumenické rady církví, přednesl modlitbu, 

ve které se zamýšlel nad jednotlivými výzvami modlitby Otčenáš. 

Společně pak předsedové obou církevních organizací a rabín pronesli modlitbu za prezi-

denta: „Bože, Tobě patří všechno na nebi i na zemi, a ti, kdo vládnou, mají svou moc od 

Tebe propůjčenu. Vyslyš naše prosby za nového prezidenta našeho státu a požehnej jeho 

službě: dávej mu světlo, ať poznává, co je správné a dobré a prozíravě vykonává svůj 

úřad, aby byl vždycky zajištěn právní řád a svobodné rozvíjení lidské osobnosti. Amen.“ 
Požehnáním, které společně pronesli arcibiskup Graubner a biskup Tyrlík pak byla církevní 

část modlitby ukončena.  

Následně vzdal prezident úctu svému předchůdci – položil květiny u ostatků sv. Václava 

a zazněl Svatováclavský chorál (verze z r. 1368). Poté se prezident i představitelé církví pře-

sunuli za zpěvu nejstarší dochované duchovní písně Hospodine, pomiluj ny do lodě           

katedrály sv. Víta, kde Česká filharmonie provedla koncertní verzi kantáty Te Deum od An-

tonína Dvořáka. Duchovní atmosféra slavnosti tak byla završena krásným uměleckým 

prožitkem.  

Je úžasné, že tato významná státní událost přinesla mimo jiné i hluboké poselství spočíva-

jící v usilování o jednotu a vzájemnou spolupráci církví.  

                                         Zdroj: www.proboha.cz. (Petr Jan Vinš: Ekumenický rozměr 

prezidentské inaugurace byl bezprecedentní událostí.) 

 

 

 

Milovat, či nemilovat? 

 Je to zcela normální, že se na světě potkávají lidé s lidmi. Někdy dobrovolně a s potě-

šením, protože mezi nimi vznikají citové vztahy a nechtějí zůstat sami, ale zcela přirozeně i 

z nutnosti, protože se potřebují. Společnost jim zaručuje lepší existenci a ochranu. Každý 

člověk dělá něco jiného a navzájem se tak lidé svou činností doplňují a pomáhají si. Může 

se ale stát a často se bohužel i stává, že tento přirozený pořádek někdo naruší, protože chce 

mít větší moc, větší kus země a více životních prostředků než ti druzí. Pak dochází k rozpo-

rům, projevům nenávisti, a nakonec i k válkám. 

 Proto je na místě, abychom raději všem sloužili, dokázali si odpustit a měli se rádi. Ne-

ní to snadná záležitost. Podívejme se na to trochu konkrétněji, jak to může vnímat kdokoliv 

z nás. 

 Stojím na nádraží a čekám na vlak. Těch čekajících a procházejících tam bývá obvykle 

http://www.proboha.cz
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hodně. Tvoří různorodou společnost. Jsou mezi nimi velcí i malí, spěchající i zevlující, za-

rostlí i plešatí, příjemní i mrzutí, staří i mladí, bezdomovci i bohatí a světem protřelí cesto-

vatelé, mile se usmívající i zamračení, odpudiví i přitažliví a dlouhá řada dalších různých 

lidiček. - Dívám se na ně a pozoruji je. Myslím si, že jsem křesťan – nebo se o to alespoň 

snažím, abych byl takový – a uvědomuji si, že bych je měl všechny jako své bližní milovat. 

Přátelské i nepřátelské, a i ty krásné nebo vzhledem odpudivé. Milovat je jako svého Pána a 

jako sebe samého. I když nemám někdy zrovna nejlepší náladu a jsou mi takřka všichni pro-

tivní. 

  Nebo stojím vzadu v kostele a sleduji, lépe řečeno snažím se prožívat mši svatou. Je 

neděle, kostel je naplněn mnoha lidmi. Jsou také různí, ale tváří se nějak vznešeněji. - Opět 

se na ně dívám a pozoruji je, když odcházejí na svá místa po přijetí oltářní svátosti. Zdá se 

mi, že jsou trochu jiní než ti předcházející a že by mi to nedalo tolik námahy je milovat. 

 Ale pozor! Hrůza! Jak to dopadne, když se situace obrátí a já se octnu v roli pozorova-

ného. Někteří se třeba odvrátí, ale jiní mne možná vezmou na milost a rádi mne uvidí. To 

potěší a povzbudí. Dobře, že jsou na zemi lepší lidé, než jsem já. To jsou ti, co umí milovat 

každého člověka! 

 Takže: přidejme se k nim!            P. N.■ 

 

O naději 

Byl jednou jeden muž a ten přišel o bratra. Jeho zármutek byl tak ohromný, že prosil sa-

motná nebesa, aby mu dovolila bratra ještě naposledy spatřit. Když bohové jeho prosby ne-

vyslyšeli, začal ničit všechno, co bohové na zemi milovali. „Dost!“ zavolali bohové. „Proč 

si přeješ se svým bratrem mluvit?“ „Abych mu pověděl něco, co jsem mu nestihl říct, dokud 

žil,“ odpověděl mladík. Toužil svému bratrovi vyjádřit city. Sdělit mu, že ho má rád, protože 

si byl jistý, že jeho bratr to netuší. „Poskytneme vám pět minut, ale na oplátku si vezmeme 

tvůj hlas. Souhlasíš?“ řekli bohové. Muž na dohodu bez zaváhání přistoupil. Když se pak 

mrtvý bratr zjevil, mladík k němu začal hovořit, ale bratr ho pohybem ruky utišil. „To 

všechno už vím,“ řekl. „Vím, že jsi mě miloval.“ Pak se odmlčel, protože ho přemohlo doje-

tí. „Vždycky jsem cítil, že si mě vážíš. Naše společné vzpomínky budou navždy tvou součás-

tí.“ A pak, když viděl, jak na něj mladík užasle hledí, vysvětlil mu: „Ve svém srdci jsem to 

vždy věděl. Jsme přece bratři. Naše srdce jsou jedno jako druhé.“ Tím, že bratr nedopustil, 

aby mladík své vyznání vyslovil, zabránil tomu, aby přišel o hlas. Bratři se naposledy objali. 

Poté jim bohové sdělili, že jejich čas vypršel a mrtvý bratr dal dojatě mladíkovi sbohem. 

Tentokrát ho však zarazil pro změnu mladík. „Není třeba si dávat sbohem,“ řekl, čímž své-

ho vyděšeného a osamělého mrtvého bratra překvapil. Pak dodal: „Znovu se setkáme.“ 

A ačkoliv tak přišel navždy o svůj hlas, mladík byl šťasten, protože daroval svému bratro-

vi to jediné, co pro něj mělo význam: naději. 

Z knihy od Sejal Badaniové: Síla dávných tajemství 

 

 

 

 

 

Naděje není odpovědí na všechna naše proč, dává nám ale dost světla a síly! 
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Půst od věcí aneb jak měla zařízenou svou domácnost Matka Boží? 

Nevím, jak vy, ale když člověk doopravdy žije, tak je čas od času 

mimo dům, tak sem tam spěchá, vynechá sobotní úklid, rád zapome-

ne, kde má která věc své správné místo, někdy to přepískne 

s návštěvami, a pak jde celý řád domácnosti do kytek. Dárky se po-

staví ledakam, došlá pošta se shrne na kraj stolu ke stěně a časem tam 

přibývají další listy a lístky, a už se tam ta hromádka zabydlí, a už ji 

skoro nevnímáme… A tak se stává, že najednou je všude plno, že 

v chodbě stojí nejen boty, ale pár prázdných petek, zapomenutá be-

dýnka s ořechy, trekové hole,  kameny z vycházky, pod zrcadlem se 

kupí suché květiny, původně jen hortenzie, pak se tam natlačila i le-

vandule a vřes, větvičky šípku, je z toho koště bez ladu a skladu, 

vedle se uhnízdil prázdný květináč, je docela hezký, zelený…; na vě-

šáku visí ne jedna, ale tři nákupní tašky, jednu ušila sousedka, druhá 

je ze zájezdu do Polska, třetí tady někdo zapomněl… , v koutě chodby se usadil kbelík 

s mopem, postrčit ho, kam patří, je nad síly; a ty stěny! Takových placek a placiček – Ostra-

vu máme v srdci, Poezie mi sluší, Karel for president, Každá žena bdí se sovou atd., dva pro-

šlé kalendáře, umělecky možná cenné, ale čeho je moc, toho je příliš.  A těch tretek porůznu, 

polehávají tu sádroví andělíčci, stojí rádoby keramické příšerky, vázičky atp. Ale to jsem vy-

jmenovala jen zlomek z toho, co nám přeplňuje domácnost. Nemluvím o knihách, to je vel-

mi citlivé téma, k tomu až jindy.  

Takže nápad: uděláme si půst od věcí. Jde také o sebezapření, o vůli. Je na každém, jak 

zhodnotit věc, jak se na ni podívat, jak nelitovat, jak si říct, buď věci, nebo já. Ale, má-li to 

být účinné, je třeba přidat předsevzetí: odmítat, nekupovat zbytečnosti, nenechávat využité 

(třeba se  ještě mohou hodit), nepolidšťovat si věci, což často dělám, jsem jim vděčná za 

dobré služby,  ale opakuji: co nás přeroste, to tu nepatří. I věci by měly mít pochopení a 

umět včas odejít (to je to polidšťování!), některé to uznají a třeba upadnou, zatoulají se, zlo-

mí a je vymalováno. Asi bychom jim sami měli určit čas života, má ho omezený každý, i 

člověk. Jen je třeba důstojně se s nimi rozloučit. Uschlé květiny dát žehu, sádrové příšerky 

zabalit, aby se nedotýkaly okolní špíny a uložit do popelnice, z řádky bot v poličce vybrat 

ty, které zůstaly od předpředloňska neobuty, dát je do igelitu, aby měly v popelnici své sou-

kromí. Ta nemilosrdnost někdy bolí. Některé páry je možné postavit vedle, pokud zmizí, je 

možné to opakovat. Já sama mám jednu fintu: obnošené šaty a prádlo, které už nenosím, 

dám do zvláštní krabice a odložím na odlehlé místo… Pokud si na ně rok nevzpomenu, další 

šanci jim nedám. 

Možná, že během letošního půstu své domácnosti odlehčíme a budeme spokojenější 

v prostředí, kde se nezakopává o věci. Možná i ten úklid bude lehčí. Jen si uvědomme, jak 

asi měla zařízenou svou domácnost Matka Boží?  Určitě ji nenapodobíme, ale můžeme si 

vzít příklad z tehdejší prostoty, jednoduchosti, účelnosti a mohu určitě říct – střídmosti. 

Představa, že všechny věci, které máme kolem sebe, také potřebujeme, je mylná; stačí chví-

le, svět se zúží a člověk si vystačí s minimem. Pro příklad nemusíme jít daleko, jen přes jed-

nu malou sousední zemi.  

     Lydie Romanská■ 

Postní zamyšlení 
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Povídka velkopáteční 

Starý Mráček byl znám svou láskou k alkoholu a nenávistí k církvi. S přibývajícími roky 

se to ještě horšilo. Nevynechal žádnou příležitost, kdy se mohl napít, ani kdy mohl zesměš-

ňovat faráře nebo napadat církev. Jednou z jeho „tradičních“ provokací bylo pořádání domá-

cí zabijačky na Velký pátek. Ani letos tomu nemělo být jinak. Posilněn notně alkoholem, do-

stal další ze svých nápadů. Zavolá faráře, že je u nich někdo před smrtí, aby mu přijel dát 

poslední pomazání. Ať je nějaká sranda. Když mohl Lada nechat mluvit kocoura Mikeše i 

Pašíka, co by nemohl mluvit taky jejich Pašík? Kopnul do sebe další skleničku a vytočil čís-

lo. „Prosím, farní úřad.“ „To je pan farář?“ „Ano, u telefonu, co potřebujete?“ „Já bych 

nutně potřeboval zaopatřit, mám už smrt na jazyku.“ „A kdo volá? Kde bydlíte?“ „Vy jste 

pan Mráček?“ „Ne pan Mráček, já jsem to prase vod Mráčků,“ dusil v sobě smích. „Já 

vám nerozumím, co říkáte? Asi jsem špatně slyšel. Jaké prase?“ „No, žiju celej život jako 

prase, takovej svinskej život. Jedna prasečina za druhou. Tak hlavně přijeďte rychle, ať to 

stihnete dřív, než umřu. Prosím vás, pospěšte si,“ snažil se Mráček o zoufalý hlas. Pak ještě 

do telefonu zachrochtal a zavěsil. Ihned propukl v bouřlivý smích, až se za břicho popadal.  

Místní farář, otec Matěj, držel ještě v ruce mobil, když na faru dorazil kostelník pomáhat 

mu se zahalováním křížů. Zhruba mu převyprávěl telefonát, protože mu to celé přišlo krajně 

zvláštní. „Jestli to byl starej Mráček, tak si z vás dělal srandu, to je jasný jak facka,“ zhod-

notil situaci kostelník. „Když ale někdo požádá kněze o pomazání nemocných, tak musí jet. 

Člověk před smrtí často změní svůj pohled a chce se smířit s Bohem.“ „Když musíte, tak 

musíte, ale já vám říkám, že na každou svini už se někde vaří voda. A to rozhodně platí taky 

o Mráčkovi.“ „Takhle už nikdy o nikom nemluvte. Teď ale už musím pospíchat.“ 

Za čtvrt hodiny dorazil k Mráčkům. Tam bylo Boží dopuštění. Po dvoře volně pobíhalo 

zdivočelé prase. Dveře do stavení byly otevřené, tak zaklepal a zavolal: “Pane Mráčku, jste 

doma?“ Zevnitř vyšel řezník v zástěře s nožem v ruce. Když uviděl otce Matěje, tak se i 

s tím nožem divoce pokřižoval a vykřikl: „Ježišmarjá, farář!“ Otec Matěj si jen pomyslel, 

že to je zvláštní trojka, Ježíš, Maria a farář. Ani Nejsvětější Trojice ani Svatá rodina.  

Potom proklouzl kolem něho do sednice. Na posteli ležel bezvládně pan Mráček, zkřive-

nou pravou půlku obličeje, spadlé víčko. Něco se pokoušel říct, ale pouze mu vytekly sliny 

ze svěšeného koutku. Vedle postel stála brečící paní Mráčková, neschopná slova. Otec Matěj 

nezahálel. Vyznání hříchů už teď nepřipadá v úvahu, ostatně se z nich vyznal už v tom tele-

fonátu, v tom případě rovnou pomazání nemocných. Sotva dokončil udílení svátosti, vyde-

chl pan Mráček naposledy. Přidal tedy pro jistotu ještě jednou Otčenáš a Zdrávas a zatlačil 

mu oči.  

„Pane faráři, jak jste to věděl? Já volala jenom doktora, vás jsem zapomněla zavolat?“ 

nechápala paní Mráčková. „S tím si hlavu nelamte. Bůh má zcela zvláštní smysl pro humor. 

Váš pan manžel možná věděl, že se blíží smrt, a tak se asi dal na pokání a zavolal mě sám, 

abych přijel a doprovodil ho do náruče našeho Pána. Tentokrát to vyšlo, ale jinak si pama-

tujte,“ stočil pohled na chvíli i k řezníkovi, který s otevřenou pusou stál u dveří, „že není 

dobře odkládat smíření s Bohem až na poslední chvíli.“  

„To není možný,“ divila se paní Mráčková, „sice se občas modlím za jeho obrácení, ale 

tomuhle bych nikdy nevěřila, že by se mohlo stát.“ „Tak proč jste se tedy za to modlila, když 

jste tomu nevěřila?“ Od odpovědi už ale paní Mráčkovou zachránil lékař, který pospíchal 

dovnitř?: „Dobrý den, tak, kdepak máme toho maroda?“                               Zdroj neznámý■ 

 



  

 

RODINĚ 10 
Život ve víře 

Postní výzva:  

ODPUSŤ SOBĚ I DRUHÝM aneb ODPUŠTĚNÍ JAKO ŽIVOTNÍ POSTOJ 

Milí spolufarníci, spolufarnice a spolufarničátka, 

téma, které se chystám dnes otevřít, je docela těžké a možná i nepříjemné a bolavé. Ale je 

potřeba se nad ním zamyslet, chceme-li se posunout dále. Možná na vás dosud všechny ty 

věty o odpuštění z křesťanských pouček působily jako pouhé prázdné fráze. Možná jste si ří-

kali, že vás se to naštěstí netýká, protože vám nikdo nijak zásadně neublížil. Ale mám pro 

vás novinku. Týká. A je hrozně důležité si to uvědomit. Odpuštění je vlastně náš každodenní 

chleba, jeden z pilířů naší křesťanské životní cesty. Stejně jako je Bůh shovívavý k nám a dí-

ky jeho odpuštění máme vůbec šanci na život věčný, tak žádá po nás, abychom byli shovíva-

ví k sobě navzájem a také sami k sobě. Bez toho to ani nejde. To, co máme odsoudit, je špat-

ný skutek, nikoli osoba. Nebuďme přísnými kritiky druhých. Nebuďme tak přísní ani na sebe, 

odpusťme sobě samým a přijměme se s vědomím, že jsme milované Boží děti, na které Bůh 

nahlíží s veškerou laskavostí a pochopením. Stejně tak laskavě nahlíží i na našeho bližního, 

který nás možná zrovna štve. Nebo který nás možná svým chováním i hluboce zranil. Všech-

no to je však potřeba svěřit Bohu, který nás svou mocí dovede přivést na cestu uzdravení. 

Pokud totiž necháme v sobě klíčit zlost a vztek z ublížení, věci se mohou rychle zvrtnout 

špatným směrem. Chceme-li jít cestou pokoje, ve stopách Ježíšových, prosme Pána o dar od-

puštění. 
 

CÍTIT SE SEBOU (Anselm Grün) 
Jednám se sebou milosrdně, když mám se sebou soucit, když cítím urážky a křivdy, když 

mám soucit se zraněným dítětem v sobě, když se mu otvírám. Nedívám se na své rány ob-

jektivizujícím pohledem, který chce všechno prozkoumat, nýbrž vidím všechno, co je ve 

mně, soucitným pohledem srdce. Nezuřím proti sobě, proti svým chybám a slabostem, 

nýbrž cítím s nimi, věnuji jim svou pozornost. Smějí existovat. Pod tímto laskavým pohle-

dem se mohou proměnit. (s. 73) 
(…) 

Máme tedy cítit se sebou. Nemáme tvrdě řádit proti nepřátelům v sobě, nýbrž máme s nimi 

cítit. Jsme-li zklamáni svými chybami a slabostmi, máme mít soucit se sebou samými. Tento 

soucit vůči sobě samým, kteří se zmítáme mezi dobrem a zlem a kteří vždycky zase pochy-

bíme, nás připodobňuje Bohu. Srdci Božímu nás nepřibližuje naše bezúhonnost, nýbrž naše 

soucítění se sebou, s našimi slabostmi a s lidmi kolem sebe. V srdečném smilování pociťu-

jeme něco z bytosti milujícího a milosrdného Boha. (s. 73) 
(…) 

Být k sobě milosrdný proto znamená neuzavírat srdce před tím, co je ve mně nešťastného a 

osamělého, před ubožákem ve mně, před nešťastným a trosečníkem v mém nitru, před 

pocity opuštěnosti a osamělosti. Nezavírám své srdce před tím, co je ve mně hodné poli-

tování, před tím, co bych nejraději přehlédl a potlačil. V každém z nás vyvstávají takové 

pocity opuštěnosti a až příliš rádi je potlačujeme. Jsou nám příliš nepříjemné. Ale pak se 

naše osamělost a opuštěnost, naše bída a náš strach nemohou proměnit, pak stále prcháme 

před temnými tušeními a pocity. Když se chovám srdečně k ubohému a slabému v sobě, 

může se právě to ubohé ve mně stát zdrojem požehnání. Může mě to otevřít právě tajemství 

Boží lásky, která se mnou cítí a má pro mne srdce. (s. 73–74) 

(Zdroj: Anselm Grün: Buď dobrý sám k sobě. Kostelní Vydří, 1997.) 
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ODPUŠTĚNÍ A JEHO PRAVIDLA (Elias Vella) 
Když někdo někoho nenávidí, stává se v jistém smyslu závislým na nenáviděné osobě. 

Když jí však odpustí, osvobodí se od ní. Když někoho nenávidíte, když někomu neod-

pouštíte, jste k nenáviděné osobě připoutaní a tato osoba vás v myšlenkách neustále 

pronásleduje a soustavně citově týrá. Když jí však odpustíte, rozvážete negativní pouto, 

které vás s ní svazovalo a už vás citově nezraní. Když tedy odpouštíte, je to spíše pro vaše 

osobní dobro než pro dobro osoby, kterou nenávidíte. 

S lidmi můžete být spojeni pozitivně nebo negativně. Pozitivní závislost nastává tehdy, 

když milujeme určitou osobu, například přítele. Pozitivní závislost v nás vyvolává pokoj, 

vyrovnanost a radost. Když je však pouto mezi osobami negativní, závislost vnáší do našeho 

života smutek a nevyrovnanost. Proto je třeba odpouštět. Když odpouštíme, od dotyčné 

osoby odpoutáváme se. Proto nám Ježíš říká: “Přinášíš-li tedy svůj dar k oltáři a tam si 

vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed 

smířit se svým bratrem, teprve potom přijď a obětuj svůj dar” (Mt 5,23-24). Je to velmi 

zvláštní. Dokážu pochopit, že když udělám něco zlého určitému člověku, půjdu za ním a po-

prosím ho za odpuštění. Ale Ježíš říká: “Když ti někdo udělal něco špatného, ty jdi za ním a 

odpusť mu.” Ne proto, že bych byl vinen, ale protože jsem na této osobě negativně závislý. 

A Ježíš chce, abych byl svobodnou osobností. 

Když člověku odpouštím, dělám něco, z čeho mám větší užitek já než osoba, které od-

pouštím. Více pomáhám sobě, protože se odpoutávám od něčeho, co v mém životě bylo 

překážkou. 
 

Čtyři pravidla odpuštění 

Buďme nyní konkrétnější a položme si otázku: Co znamená 

milovat, zejména co znamená milovat nepřátele? Myslím, že 

velmi jasnou odpověď nacházíme u Lukáše, kde nám Pán Ježíš 

dává čtyři jasná doporučení. Ježíš říká: “Ale vám, kteří 

posloucháte, říkám: Milujte své nepřátele, prokazujte dobro 

těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete 

se za ty, kdo vám ubližují” (Lk 6,27-28). 

 (Zdroj: www.pastorace.cz, článek zpracován dle knihy: Elias Vella, Ježíš – lékař těla i duše) 
 

MODLITBA ZA ODPUŠTĚNÍ (Vojtěch Kodet) 

Pane, rád bych teď v síle Tvého svatého Ducha odpustil každému, kdo mě v mém životě 

zranil. Prosím Tě, pronikni nyní i do těch oblastí mého nitra, které ještě nejsou naplněny si-

lou Tvého odpuštění. Zříkám se pokušení ospravedlňovat se a hledat důvody, pro které mi 

bylo ublíženo. Zříkám se každé touhy po pomstě a odplatě pro ty, kteří mě zranili. Ve Tvé 

síle odpouštím všem, každé jednotlivé zranění, jež mi kdo způsobil. Chci přijmout všechny 

své bližní jako bratry a sestry před Tvou Tváří i s jejich chybami a slabostmi a odpouštím 

jim každé slovo i čin, všechno, čím mě kdy zranili nebo mi způsobili jakoukoli bolest.  

Pane, prosím o milost odpustit každému, jemuž odpustit mi připadá velmi těžké. Pane, dej 

mi sílu, aby moje ochota odpustit stále rostla. A ještě Tě, Pane, prosím, aby mně odpustili 

všichni, které jsem svým jednáním zranil a kterým jsem ublížil já. Amen. 
 

Tip redakce pro rodiny s dětmi: Téma odpuštění je moc hezky zpracováno v knize Patricie 

St. John: Poklady pod sněhem. Vřele doporučujeme k přečtení.☺                              V.R.■ 

http://www.pastorace.cz


  

 

RODINĚ 12 

Zábava 

Pro poučení 

Přísloví 

Lidé pomlouvají, když jim naslouchají.                                                                            české 

Blbost vynásob výmyslem a vyjde ti pomluva.                                                       portugalské 

Zvědavost je nekonečná, neklidná a marná.                                                                 anglické 

 

 

Řekli : 

Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat 

se hlupákem.                                                                                                 J.  Á. Komenský 

Psi nejsou celým naším životem, ale díky nim je náš život úplný.                        Roger Caras 

Miliony lidí viděly padat jablko, ale Newton byl jediný, kdo se zeptal proč.      B. M. Baruch 

 

 

 

 

 

 

„Odposlechnuto z internetu“ ☺ 

Mám hodnou maminku, ale když zakřičí, tak začnou uklízet i děti u sousedů. 

Bůh nemůže být všude, proto stvořil babičku. 

Voda je základ života, neboť bez vody se nedá udělat káva. 

Můžeš být velkým králem, ale manželka je manželka. 

Moudro o mužích: muž by měl být finančně pohledný.  

☺☺☺ 

Pyramida 

  Spojka 

  Dětský pozdrav 

  Šachový výraz 

  Notový záznam 

  Odděleně anglicky 

  Malé dítě 

   Pracovitý člověk 

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



  

 

PASTORACE 13 
Pastorační plán 

PASTORAČNÍ PLÁN (na měsíce duben – červen 2023) 
DUBEN 
SVATÝ TÝDEN od 2. do 9. dubna, viz VELIKONOČNÍCH POŘAD BOHOSLUŽEB 
Neděle 16. dubna neděle Božího milosrdenství po každé mši sv. modlitba Korunka BM 

 

KVĚTEN 
Neděle 14. května Den matek 
Sobota 20. května cykloputování po hranicích Svinova, sraz: Salon Karina 10.00 
Neděle 21. května slavnost Prvního svatého přijímání dětí  mše sv. v 10.00 
Čtvrtek 18. května slavnost Nanebevstoupení Páně    mše sv. v 17. 30 
Neděle 28. května slavnost Seslání Ducha Svatého   mše sv. v 8.00 a 10.00 
 FARNÍ VAJEČINA v odpoledních hodinách na farní zahradě (z. řk.farnost a MO KDU-ČSL) 
 

ČERVEN  
Pátek 2  června Noc kostelů 2023 
Neděle 4. června slavnost Nejsvětější Trojice  mše sv. v 8.00 a 10.00 
 při mši sv. v 10.00 bude biskup Martin David udělovat svátost biřmování 
Čtvrtek 8. června slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo)  mše sv. v 17.30 a eucharistická adorace 
Sobota 10. června poutní zájezd do Kladska (připravuje a podrobnosti sdělí P. Grezgorz Borski) 
Pátek 16. června slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova  mše sv. v 16.30 a svátostné požehnání 
 

Svinovská pouť 
Pátek – sobota – neděle 16.–17.–18. června SVINOVSKÉ POSVÍCENÍ 

Pátek (od 17.30) a sobota (od 14.00) poutní program před kostelem (z. ÚMOb Svinov) 
neděle slavnostní bohoslužby v 8.00 a 10.00, slavnostní kazatel P. Marián Pospěcha 

 
 

Svátost křtu – svátost manželství – pohřby (²/2 listopadu 2022 – březen 2023) 

Křty: Heidi Kateřina Večerková k. 25. 2.       Svatby: 0 

Pohřby:  

 
Plán finančních sbírek (duben – červen 2023) 

Sbírky na opravu kostela: neděle 2. 4., 21. 5., 18. 6., 

Sbírky v rámci ostravsko-opavské diecéze: 

 na opravy chrámů ve Svaté zemi (při adoraci u Božího hrobu)   8. 4. 

 na příspěvek do Diecézního mzdového a solidárního fondu     9. 4. 

 na pomoc pronásledovaným křesťanům     14. 5. 

 na Diecézní charitu(Slavnost Seslání Ducha Svatého)   28. 5.  

Svátosti a svátostiny 

Kostelní sbírky 

Josef Rokyta,      † 12. 11.    Marta Nováková, r. Schmiedová  † 13. 12. 

Jiří Černý      † 14. 12.     Jiří Urbánek      † 23. 12. 

Zdeňka Dutschková, r. Martiníková† 24.12.     Otto Hlavica     † 30.12. 

Emilie Mišeková, r. Šereniková  † 25.12.     Josefína Vlková, r. Brachňáková  † 27. 12. 

Bohuslav Švenk    † 26.12.     Josef Novák     †   9.  2. 

Marie Michalíková, r. Vavrečková † 24.  2.     Jiřina Nováková , r. Dluhošová † 13.  3. 
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Řešení pyramidy: A, PA, PAT, PART, APART, CAPART, PRACANT 

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 31. března    16.30 – 17.25 

Neděle 2. dubna      7.30 – 11.00 

Úterý 4. dubna        16.00 – 17.25 (dva kněží) 

Čtvrtek 6. dubna     16.30 – 18.15 
 

Vlastní pořad bohoslužeb ve Svatém týdnu: 

Květná neděle (2. 4.) 

Připomínka vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma – svěcení ratolestí, 

mše sv.: 8.00 a 10.00 
 

Zelený čtvrtek (6. 4.) 

Poslední večeře Páně, ustanovení mše sv., 

Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zatčení, 

mše sv. 18.30 a následná adorace do 21.00 
 

Velký pátek (7. 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 (8. 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 (9. 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 (10. 4.) 

mše sv. 8.00 

Velikonoční pořad bohoslužeb 


