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OBSAH ÚVODNÍK

Vážení a milí farníci,
zdá se mi neuvěřitelné, že se za pár dnů opět začneme rozjíždět na dovolené, 

děti na tábory, k babičkám a jiným příbuzným. V životě farnosti to vždy znamená, 
že kostely trochu prořídnou. Jistě je to nutné, abychom všichni několik dní či týdnů 
během roku změnili prostředí, vypli ze svého denního stereotypu a prožili inten-
zivněji několik dní se svými blízkými nerušeni pracovními povinnostmi. Stejně 
jako v loňském roce bych vás všechny rád ujistil svou modlitbou za ty, kteří budete 
na cestách. I tímto způsobem budeme moci opět vytvářet farní společenství (byť 
na dálku) a zároveň se spojovat ve vzájemné modlitbě. Při této příležitosti bych 
chtěl znovu zdůraznit modlitbu ve 21:00 na jakémkoli místě, na němž se budete 
nacházet. Požehnání, které jako kněží vysíláme v tuto hodinu všem, kteří se modlí 
s námi, vždy o prázdninách speciálně adresujeme těm, kteří cestují mimo farnost, 
aby se v bezpečí vrátili domů. 

Chtěl bych vás také pozvat, abyste před svým odjezdem na dovolenou přišli do 
sákristie nebo na faru a řekli si o požehnání na cestu. Čím déle jsem knězem, tím 
více si uvědomuji, jak mocné je požehnání, které člověk přijímá s vírou v Boží moc 
a pomoc. Často přemýšlím o slovech papeže Pia XII., který říkával: Na svět by pa-
dalo méně bomb, kdyby kněží více žehnali. Kdykoli nás kněze o požehnání žádejte! 
Před cestou, před hospitalizací, před důležitým rozhodnutím, nebo jen tak. Kněz 
je vždy rád, když může zprostředkovat tuto vzácnou milost, kterou Bůh uděluje své 
duchovní obdarování. 

V loňském roce bylo velmi milé, když jste posílali na faru své prázdninové pozdra-
vy z dovolených. Všechny jsme je vystavovali ve farním kostele, a tak mohl každý 
vidět, kde se zrovna „naše farnost“ nachází.  Budu velmi rád, když i letos tuto praxi 
obnovíme. Budu se těšit na vaše pozdravy z dovolených a přidělávat je v kostele na 
nástěnku pro radost ostatních. 

Chtěl bych vám všem popřát krásné slunné dny letních měsíců a především kvalit-
ní odpočinek. Děti budou odpočívat od školy, ale hlavně si snad odpočnou rodiče 
od vypravování ratolestí do škol, od chystání svačinek a od nervů z třídních schů-
zek. I Pán Ježíš říká apoštolům, aby šli na „opuštěné místo a trochu si odpočinuli.“

• otec Daniel

V zápatí časopisu vás budou provázet citáty papeže Františka z twitteru.
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V modlitbě zakoušejme Boží soucit, který je naplněn milosrdnou láskou.

PO DESETI LETECH MÁ 
KOSTELNIČENÍ V OČKU

Tak jako před rokem jsme v redakci i letos připravili soutěž na prázdniny pro 
čtenáře Kroku. Před rokem jste měli za úkol poslat na adresu redakce fotografii 
z dovolené, na které budete držet nebo číst časopis Krok. Přišlo nám mnoho ori-
ginálních fotografií, které byly po celý rok vystaveny ve farním kostele. 

Letošní soutěž je obdobná. V každém Kroku je vložena samolepka s logem naší 
farnosti, kterou si nezapomeňte přibalit do svého cestovního zavazadla na do-
volenou či prázdniny. Vaším úkolem bude i tentokráte poslat do redakce ori-
ginální foto, kam všude se vám podaří tuto samolepku nalepit. Jen, prosíme, 
zachovejte rozumnost. Určitě není vhodné lepit ji na prezidentskou limuzínu, na 
záda Svatému otci a už vůbec ne na okna Bílého domu ve Washingtonu. Nejlépe 
bude po vyfocení nálepku sundat. Ale hlavně posílejte fota. Poslední termín k za-
řazení do soutěže je 20. srpen. Autor nejoriginálnějšího snímku získá dárkový 
poukaz na nákup knih v Karmelitánském knihkupectví v hodnotě 500 CZK.

Adresa: redakcekrok@seznam.cz 
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Jak jste se dostal ke kostelničení?
Bývalý kostelník pan Max Slaný při-
šel tehdy za manželkou, aby mi do-
mluvila, že už nemůže, že ho nohy 
a kolena bolů a byl by rád, kdybych 
mu pomohl nalévat olej do svíček 
a všecko ostatní.  Hned po revoluci 
jsem chodil zpívat na kůr, protože 
bylo málo chlapů, málo basů. Jako 
malý jsem chodil do kostela, ale 
neministroval jsem. Maxovu výzvu 
jsem přijal ještě za otce Josefa Gru-

by, a tak jsem přišel, bylo to v roce 
2006. Skoro tři roky jsme byli s pa-
nem Maxem spolu, potom šel na 
operaci a už nemohl kostelničit, tak 
jsem zde zůstal sám. Jak už to bývá, 
nejprve jsem zde přišel jenom tak 
a nakonec jsem tady zůstal.
Pan Max mě všechno naučil, kde co 
najdu, kde mám chodit a kaj je ten 
náš kutský poklad – granát ve věži. 
Ale než jsem si zvykl tak to bylo 
těžké.

Jako malého vás ministrování ne-
lákalo?
Ne, protože se mi nechtělo brzo 
vstávat. No, ale včil mě to chytlo na 
staré roky, tak teď rád ministruju. 
Takže mě to nakonec neminulo.

Co máte nejradši na své službě?
Ministranty tady (smích ministrantů 
v povzdálí), že chodí, jsem rád, že i já 
můžu ministrovat, když nikdo z kluků 
nepřijde. 
Teď už přečtu i čtení. Jak jsem začínal 
číst, tak mi to moc nešlo. Říkal jsem si, 
že se to musím naučit. Víš jak. Zedníci 
moc nečtou. Musel jsem se naučit vý-

PO DESETI LETECH 
MÁ KOSTELNIČENÍ 
V OČKU

Ve vás, nemocných, církev spatřuje zvláštní přítomnost trpícího Krista.

ROZHOVOR 
S KUTSKÝM 
KOSTELNÍKEM 
PANEM JANEM 
OCZKOUPřed páteční adorací jsme zavítali do sakristie kutského kos-

tela za kostelníkem panem Janem Oczkou, abychom udě-
lali krátký rozhovor o jeho službě kostelníka. Pan kostelník 
nás provedl ve věži, ukázal inkriminované místo po dělo-
střeleckém granátu a předvedl pravidelnou údržbu zvonů.

slovnost, která mi dělala největší pro-
blémy. Vždycky to byly nervy. V živo-
tě jsem nestál před lidmi a musel číst. 
Otec Andrej mě to donutil. (smích) Ne 
že bych se styděl, ale měl jsem strach, 
že to čtu špatně. Hodně jsem si vymýš-
lel, ale pomalu jsem si zvyknul a lidi si 
zvykli i na mě.

Kdy se kostel otevírá?
Ráno ve čtvrt na sedm. Večer po mši 
pak poklidím, přičemž mi ministranti 
pomáhají, zapnu alarm, zamknu a jdu 
domů.

Který kněz byl váš oblíbený?
To se nedá říct, všici byli dobří.

Pamatujete si na nějakou vtipnou 
příhodu?
Jó, to bylo tenkrát, když mi přijeli 
kněží poprvé popřát na Geburtstag.  
Nevěděli, kde bydlím, a chtěli mě pře-
kvapit, tak nejdříve zavolali někomu 
z Kutů, a když zjistili kde to asi je, tak 
mě přijeli hledat. Prý našli tu ulici, ale 
dobývali se do chalupy naproti, a když 
nikdo neotvíral, tak farář přelezl plot. 
Jak začal štěkat pes, farář se zleknul 
a honem lezl zpátky. Protože ale byli 
přesvědčeni, že je to ta správná chalu-
pa, obešli ji a našli zvonky. Po pěti mi-

nutách zvonění, vylezla „naša sušeda“ 
v pyžamu a vynadala jim, co otravu-
jou. A když pozdravili „Chvála Kristu“, 
tak se začala omlouvat. Nakonec jim 
řekla, že žiju tam, jak maju tu velku te-
levizu co jde vidět přes okno až z cesty, 
a tak se vydali za mnou. Když mě ko-
nečně našli, tak nevěděli, kde jsou dve-
ře. Proto jako správní hosté lezli v noci 
balkónem a buchali nám na sklo, za-
tímco jsme se s manželkou už v pyža-
mu chystali spač. Tož jsme jim aspoň 
uvařili kafe a bo nebylo napečené, tak 
jsme vytáhli jakesi fajne sušenky. Byli 

jsme z toho tak nadšení, že jsme do tří 
nemohli usnout.

Leží vám něco v žaludku? Dělají 
vám farníci neplechu?
Jó, ty to tam napíšeš a mě lidí zdrbů 
co? (smích) Ne, musím jenom chvá-
lit. Uklizečky pěkně uklízejí. Kostel 
je vždycky dobře nazdobený. Já sám 
musím z rohů a kolem oken vymetat 
pavučiny. Sám tam nedosáhnu, tak 
jsem nadstavil tyče z garnyže, připojil 
metličku a s tímto vždycky pucuju.

Děláte jako kostelník ještě něco 
specifického?
Nic speciálního, ale jednou jsem tady 
vymaloval sakristii, protože za radiá-
torem byla už zašedlá zeď. Chtěl jsem 
s tím něco udělat, tak manželka pra-
ví: „Tak víš co, kup barvu a vymaluj 
to!“ V úterý po mši ráno jsme to tady 
s Pavlem Skřečkem zakryli, zalepili 
a válečkem vymalovali. Ve středu od-
poledne jsem to posklízel, aby nikdo 
nic nepoznal, otec Bohuslav přišel 
a říká: „Tady je nějaká vůně“ a než zjis-
til co se stalo, tak mu to chvilku trvalo.

Jsem rád, že můžu být kostelníkem 
a s Boží pomocí jím ještě dlouho budu.

• otec Pavel, Pavel Kučeja

Budoucnost společnosti vyžaduje plodné setkávání mezi mládeží a starými lidmi.

Mazání zvonů v kostelní věži svatého Mikuláše.

Příprava na mši svatou
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Ten, kdo žije od mala na jed-
nom místě, považuje jej za pupek 
světa, kde je vše ideální, a cokoli 
nového nebo jiného je v podstatě 
špatně, anebo alespoň nežádoucí. 
Naopak, opustí-li někdo své ro-
diště a dostane se na místo nové, 
může poznávat krásy a specifika 
místních občanů a farníků. Každá 
oblast má své kouzlo a není nad to, 
občas se nad ním zamyslet nebo 
dokonce se na něj nechat upozor-
nit, aby si člověk mohl uvědomit, 
v čem spočívá krása jeho farnosti, 
v čem je vlastně originální.

Hned napoprvé asi nikomu 
neunikne, jak vznosně a zároveň 
nešťastně je v Kravařích (Kouty 
samozřejmě nevyjímaje) pojme-
nována druhá ze dvou nedělních 
dopoledních mší svatých. Označe-
ní „Velká“ má a mělo určitě za úkol 
označit onen „große“ okamžik 
celého dne a v podstatě vrchol ce-
lého týdne, který je v této mši, na 
níž přichází asi nejvíce z farníků 
a nedělních návštěvníků. Jak už 
to ale bývá, čeština a její překlad 
je mnohdy záludný a nejednou 
v sobě skrývá nějaký dvojsmysl. 
Zeptat se totiž někoho „Jdeš dnes-
ka na Velkou?“ nebo „Co budeme 
dělat po Velké?“ zní pro nezasvě-
ceného nejen zajímavě, ale hlavně 
velmi komicky. Určovat totiž svou 
denní činnost s ohledem na vyko-
návání svých biologických potřeb 
je sice velice ohleduplné, ale za to 
ve společnosti přinejmenším ne-
taktní. Když jsem poprvé uslyšel 
otázku „Otče, budete dnes na Vel-
ké?“, podivil jsem se, jak úžasnou 
starost o svého kněze Kravařští 

mají, ovšem v oblastech, které po-
važuji spíše za soukromé. Nicmé-
ně si člověk rychle zvykne, že tyto 
otázky po biologických potřebách 
trávicího traktu jsou směřovány 
do duchovního prostředí, a tudíž 
se člověku nenabourávají do jeho 
soukromí. Proto už dnes s klidem 
můžu říct: „Očekávám vás všech-
ny v neděli na Velké!“

Dalším specifikum pochází 
z oblasti gest tělesných. Není to 
čistě Kravařská specialita, ale zato 
hojně užívaná právě zde. Dlouho 
jsem váhal, co znamená ono, řek-
něme, taneční gesto „přidřepnutí“ 
nebo „zaškobrtnutí“, které mnozí 
farníci při příchodu do kostela vy-
konají, a u něhož mnohdy rukou 
udělají buďto úplné, anebo alespoň 
velmi nápodobné znamení kříže. 
Nevěřícím, zvědavým či (donu-
ceným) občasným návštěvníkům 
se toto gesto očividně vyhýbá, ač 
se ho někdy snaží napodobit růz-
nými způsoby, třeba z oblasti tělo-
cviku, jak se tomu stalo například 
nedávno, kdy jistí svědci při svatbě 
ono přidřepnutí nahradili ukáz-

kovým podřepem přímo před ol-
tářem, aby ukázali všem, že v tě-
lovýchově určitě nezaháleli. O co 
se ale ve skutečnosti jedná, tomu 
jsem dlouho nedovedl přijít na 
kloub. Až jednou, když se o stejný 
tělocvičný počin pokoušela asi de-
vadesátiletá stařenka o francouz-
ských holích. Když uznala, že se jí 
to ani při nejlepší vůli nepovede, 
rozhodla se raději pro důstojnou 
úklonu. Ano, jedná se o poklek-
nutí, které se ale postupem času 
nebo vlivem neohebnosti našich 
kolenních kloubů, způsobené pře-
vážně leností, proměnilo v jakési 
přidřepnutí, či zaškobrtnutí. I toto 
je jedním ze specifik naší farnosti, 
ač pro mě trochu nemilým. Je to 
sice zvyk zděděný a naučený od 
rodičů, ale přijde mi, že už jaksi 
postrádá vnitřní myšlenku, s níž 
je pravé pokleknutí spojeno. Po-
kud si ale uvědomím, proč se při 
vstupu do kostela kleká, možná 
mi dojde, že ono „taneční gesto“ 
asi není tím nejvhodnějším způ-

Čemu jsem se v Kravařích přiučil (aneb není všechno tak, jak na první pohled vypadá, či 
na první poslech vyznívá)

Bůh má všechny lidi rád a nepohrdá hříšníky.

Dvojvýznamy v Kravařích

„Bože, buď milostiv mně hříšnému!“. Nic víc. Krásná modlitba.

sobem vyjádření úcty. Jednak se 
mám zastavit, abych si uvědomil, 
s KÝM se v kostele setkávám, 
a především, tak jako v každé jiné 
slušné společnosti, při vstupu po-
zdravím. A jelikož je tím, koho 
zdravím, samotný Bůh, je vhodné 
opravdu pokleknout než použít 
gest z oblasti tance či tělocviku.

Abychom ale zakončili toto 
naše povídání něčím odlehčeněj-
ším, přenesme se teď lehce do ob-
lasti historického poznání. Prajz-
ská, a tudíž i Kravaře, je originální 
tím, že si velice zakládá na svých 
kořenech, a místní dějiny jsou zde 
něčím stejně známým a důležitým 
jako znalost německé hymny pro 
všechny věkové generace. Proto se 
není čemu divit, že jakákoliv změna 
je zde vítána těžce, anebo dokonce 
s odporem. A je to pochopitelné. 
Vždyť „To tak vždycky bylo!“. Proč 
by to měl někdo měnit? „Nesahej-

te nám na to, co je naše, nechte to 
spát, to tu vždycky tak bylo!“ Zpr-
vu jsem váhal, zda je paměť všech 
farníků a občanů tak velká, že si 
pamatují, jak to bylo „vždycky“. To 
chce velkou kapacitu paměti, aby 
tímto argumentem člověk mohl 
obhajovat to, co je zaručeně histo-
rické. Pak jsem se ale podivil, když 
mi dvě omy u jedné plotny tvrdily 
o jedné věci dvě rozdílné informa-
ce a každá se hájila stejně: „Vždyc-
ky to tak bylo!!!“ Podrobil jsem 
tedy odbornému zkoumání vícero 
tvrzení podléhajícím ospravedlně-
ní, že tomu tak bylo vždy, a pocho-
pil jsem, v čem tkví finta této fráze. 
Ani ne tak ve znalosti historie, jako 
spíše v její zapomětlivosti. Zvyk 
totiž nemusí (a často ani není) být 
tak starý, aby se o něm říkalo, že 
zde byl vždycky. Jednodušší je za-
pomenout, kdy to vzniklo, a aby mi 
to náhodou nezrušili, řeknu o tom, 

že to tak bylo vždy. A na to už si 
nedovolí nikdo sáhnout. „To tu 
vždycky bylo, že nedělní mše jsou 
v 7:30 a 9:30. To nesmíte změnit.“, 
„Zavřete ten hlavní vchod. To tak 
vždycky bylo, že se do fary chodí 
zadem!“. A našli bychom spoustu 
dalších výroků slavných rodáků, 
kteří pamatují, jak to bylo vždycky. 
Ještě že přicházejí odvážlivci, kteří 
se nebojí říznout do toho, co je živé 
a pseudohistorické. Tím se zakon-
zervovanosti dodává patřičného 
provzdušnění a možnosti vytvořit 
zase nové: „Vždycky to tak bylo!“

Je toho spousta, co se člověk 
může v Altreichu naučit a vše je 
pro život užitečné. Jen se nebát 
čerpat. Proto si na Kravaře určitě 
vždycky vzpomenu, když na Vel-
ké pokleknu a řeknu si: „Děláš to 
dobře. Vždyť to tak vždycky bylo!“

• otec Pavel F
ot
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Malinová pouť
Ráno posledního května slibovalo den jako vy-

malovaný, když jsme těsně před šestou nasedali na 
rychlík, který mířil přímo do matičky Prahy. Bylo 
nás přes třicet, kdo jsme toužili vidět na vlastní oči, 
jak vzniká okenní vitráž, na niž jsme jako farnost 
společnými financemi přispěli. 

Firma Jiřička -  Coufal má své sídlo téměř v cen-
tru Prahy, pár metrů od nemocnice Milosrdných 
bratří. Vývěsní štít hlásá, že umělecká dílna byla 
založena v  roce 1935. Přežila dobu války i čas, kdy 
vše řídila a na vše dohlížela jedna (téměř) všemocná 
strana a vláda. Ta firmu nezrušila, jak to udělala u ji-
ných v celé republice, ale využívala ji (a potřebovala) 
k  opravě historických památek. Krizi firma zažila 
vlastně jen jednou, a to při povodních v roce 2002, 
kdy byly vyplaveny sklepy objektu. Firma tak přišla 
o to nejcennější: o grafické návrhy, které byly právě 
z počátku její existence. 

 V samotné dílně na nás dýchlo kouzlo starých 
časů. Právě sem chodili mistři Švabinský či Mu-
cha, aby právě zde vznikala jejich neuvěřitelná díla. 
Namátkou uveďme okenní vitráž chórové kaple 
v katedrále svatého Víta (ano, to je to okno hrají-
cí všemi barvami, když máte hlavní oltář za zády), 
nebo veškerá okna, která navrhnul Alfons Mucha. 
Kouzlo starých časů na vás dýchne i proto, že tech-
nika okenních vitráží se dělá po staletí stále stejnou 
technikou. A vyžaduje nejen uměleckého ducha, ale 
především pokorné srdce – jak (alespoň na mě) pů-
sobili oni pánové, kteří v dílně pracují. 

V současné době je to tak, že dílna, která je svého 
druhu jediná v republice (pokud nepočítáme drob-
né minifirmičky o dvou, třech zaměstnancích), žije 
z opravy církevních památek. Vitrážová okna je to-
tiž čas od času nutno přeskládat, protože olovo, do 
kterého jsou barevné skleněné kompozice zasazené, 
časem praská. Doby, kdy firma Jiřička – Coufal, vy-
ráběla okna do nového kostela, jsou dávno pryč, po-
slední bylo v rozmezí let 1993/94, kdy dokončili vit-
ráže do novostavby kostela na Slovensku. Slovensko 
se v té době od nás oddělilo, což se bohužel projevilo 
i ve finančním vyrovnání za zmíněné vitráže. Sem 
tam si někdo objedná menší zakázku do necírkev-
ního objektu (rodinný dům, firma), pak se ukáže, že 
majitelem takového objektu je Rus. Tím chci říct, že 
kravařská farnost je po dlouhé době raritou, když si 
ve zmíněné firmě nechala udělat celé vitrážové okno 
nemalých rozměrů. Mně samotnou pohladilo, že jsme 

touto cestou mohli přispět seriózní firmě, která je za 
tuto zakázku velmi vděčná. 

V dílně jsme tedy mohli vidět, jak se opravují sta-
rá vitrážová okna a jak vzniká to naše nové. Právě na 
opravě vitráže sv. Antonína pracoval pán, který je ve 
firmě Jiřička – Coufal od roku 1960. Krásný bělovla-
sý pán měl za ty roky jedinou absenci: a to dvouletou 
vojenskou základní službu. Naše rodící se vitráž byla 
předkreslena na jakýsi plakát vysoký cca 2 metry a ná-
sledně rozkreslena v měřítku 1 : 1 na několik archů. 
Panna Maria rozvazující uzly je skutečně nádherná 
a nám obyčejným smrtelníkům srozumitelná. „Vy asi 
máte nějakou výtvarnou školu, že?“ – obrátili jsme se 
na autora návrhu. „Ne,“ odpověděl skromně asi čty-
řicetiletý pán. „Já jsem jen takový zapálený amatér.“ 
Když jsem se pak ještě pána zeptala, že musí být pro 
něj pracovat v TAKOVÉ firmě otázkou cti a prestiže, 
opět nevěděl, co říct. Tehdy jsem pochopila, že základ-
ním předpokladem této práce je obrovská pokora. 

A když jsem zmínila pány Muchu a Švabinského, 
kteří do umělecké dílny často docházeli, zůstal po nich 
původní nábytek. Ten dnes využívají pracovníci. Tak 
jsem neodolala a aspoň na pár vteřin jsem si sedla ke 
stolku, kde sedávali tito dva mistři. 

Z firmy Jiřička – Coufal se nám ani moc nechtělo. 
Vládla tam atmosféra pokoje a jakési genius loci, tedy 
duch místa, kde se krása stýkala a stále stýká s umělec-
kým mistrovstvím. Větší polovina našeho zájezdu se 
pak vydala na Malostranské náměstí, kde jsme v kom-
plexu historických budov měli objednanou přesně 

v  poledne návštěvu poslanecké sněmovny. Menší 
hrstka naší výpravy zamířila do Valdštejnské jízdárny, 
kde je nainstalována velkolepá výstava k 700. výročí 
narození Karla IV. Výstava se týká všeho, co se živo-
tem a dobou Otce vlasti souviselo. Tedy architektura, 
umění, politika, církevní dějiny, politika, vojenský ži-
vot. Umělecké skvosty sem byly přivezeny ze 140 zemí, 
čemuž také odpovídala ostraha na výstavě. Projekce 
byla doplněna hranými dokumentárními filmy, mohli 
jsme vidět originální listiny (třeba od založení Karlovy 
univerzity), věci, které Karel IV. používal či umělecké 
skvosty, které známe pouze z učebnic dějepisu a které 
(myslím) už víckrát v životě neuvidíme.

Neuvěřitelný dojem z  výstavy jsme zalili stejně 
výbornou kávou v kavárně 1. patra Valdštejnské jíz-
dárny. Káva byla nezbytná i proto, že počasí upustilo 
od svého záměru, že dnes se udělá hezké, a vylilo nad 
matičkou Prahou celou nádrž vody. 

Pak už nás čekala cesta domů – a to stejným spo-
jem a stejným vagónem jako ráno. Usoudili jsme, že je 
třeba konat dobré skutky, a že postupně jak Pán Bůh 
dá, vybereme třeba na další okna a všechny je takhle 
zodpovědně pojedeme do Prahy zkontrolovat. Je totiž 
třeba podporovat takové firmy, jako je firma Jiřička – 
Coufal. 

Asi se, milý čtenáři, ptáš, proč jsem naši pouť na-
zvala (nejen já) Malinovou. Je to takový malý rébus. 
My, co jsme ve vagónu č. 6 cestovali, jsme byli poslušní 
a zodpovědní – a tedy „víme“. A zcela upřímně se těší-
me na příště.

• Božena Muczková 

PRÁZDNINOVÝ ROZVRH BOHOSLUŽEB
Od 1. července do 31. srpna bude v naší farnosti prázdninový rozvrh bohoslužeb. Mnozí farníci odjíždění na 
dovolenou, prázdniny, lidí je během prázdnin i na bohoslužbách o něco méně a samozřejmě také my kněží 

potřebujeme vybrat svou dovolenou. Bohoslužby budou tedy následovně:

PONDĚLÍ 17:00 filiální kostel Sv. Mikuláše
ÚTERÝ 18:00 farní kostel Sv. Bartoloměje
STŘEDA 17:00 filiální kostel Sv. Mikuláše
ČTVRTEK 18:00 farní kostel Sv. Bartoloměje
PÁTEK 17:00 filiální kostel Sv. Mikuláše; 18:00 farní kostel Sv. Bartoloměje
SOBOTA 7:30 farní kostel Sv. Bartoloměje; 18: 00 filiální kostel Sv. Mikuláše
NEDĚLE 8:00; 10:00; 18:30 farní kostel Sv. Bartoloměje

9:00 filiální kostel Sv. Mikuláše

Sobotní mše svatá v kostele Sv. Mikuláše je s nedělní platností.

Když dokážeš nepomlouvat druhého, jsi na dobré cestě stát se svatým. Je to jednoduché. Sdírat druhé lidi v práci kvůli vlastnímu obohacení - to dělá pijavice a je to smrtelný hřích.
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Pokud se máme bavit o úloze farnosti ve společnosti, měli bychom podle mého názoru 
dát prostor subjektivním názorům každého z nás. Nemohu se zde vyjadřovat za jiné, ne-
mohu ani psát, jak by tomu mělo být, tak zde popíši, jak vnímám úlohu farnosti ve spo-
lečnosti já.

Pro mě je a vždycky bylo nejdůležitější především spo-
lečenství, které díky farnosti vzniká. Obecně se jaká-
koliv organizovanost lidí, kteří sdílí společné hodnoty, 
pozitivně odráží ve formování a především rozvoji je-
jich názorů. Mě osobně v mém vnímání náboženství 
velmi posunula společenství, do kterých jsem chodil. 
Ta v podstatě fungovala na principu diskuze na různá 
témata. V takových chvílích se vaše pohledy na věc do-
stanou do konfrontace s ostatními a vy se v nich buď 
utvrdíte, nebo zjistíte, že jiné přístupy jsou vám bližší. 
Když už nic jiného, tak vás alespoň donutí přemýšlet, 
což by prý jednou za čas nemělo být na škodu. Mno-
ho lidí tvrdí, že k víře v Boha není zapotřebí žádné 
organizace, žádné církve, tudíž ani farnosti. Jak jsem 
psal na začátku, nejspíše jde o subjektivní přístup jed-
notlivců, pokud někdo tvrdí, že se jeho víra prohloubí 
nejlépe rozjímáním doma v pokoji a že společenství, 
stejně jako církevní svátosti a eucharistie mu osobně 
nic nedávají, jeho názor mu neberu. K víře jako takové 
organizace skutečně potřebné nejsou, k jejímu formo-
vání jsou ale podle mě více než nápomocné. 

Farnost nejsou samozřejmě jen hodiny náboženství 
a společenství, je tu i plno akcí, které jsou farností or-
ganizovány. Během nich nemusí jít vždycky jen o pro-
hlubování své víry. V tu chvíli jde prostě o to, jestli je 
lepší vymýšlet různé aktivity a trávit čas s lidmi, se kte-
rými vás spojuje určitý zájem, nebo jestli je to úplně 
jedno. Na to ať si opět odpoví každý sám, já osobně 
jsem vždycky preferoval první možnost.

Role farnosti ve společnosti je neměnná v čase a je 
vlastně stejná, jako role všech ostatních organizací 
nebo společenství, které vůbec nemusí mít nic spo-
lečné s náboženstvím. Lidé, kteří sami uznají za vhod-
né, že jim má co dát, se mohou stát její součástí. Jestli 
poté zjistí, že pro ně nijak pozitivní není, mohou stejně 
rychle „odejít“. Každopádně to, že farnosti fungují už 
dlouhou dobu a nic nenaznačuje, že by jejich činnost 
měla v brzké době vzít za své. To dokazuje, že lidem 
nejspíše měly a stále mají co dát.

• Jan Mareček

Boží Slovo může oživit vyprahlé srdce a uzdravit jej ze slepoty.

Role farnosti ve společnosti 
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Rádi zpíváme a zpěvem vzdáváme chválu našemu Pánu, 
proto jsme členy chrámového sboru v Koutech. Pokud se i ty 
chceš s námi podílet na liturgii, rád(a)  zpíváš a chtěl(a)  bys 
podpořit náš kolektiv, rádi tě přijmeme mezi sebe. Zkoušky 
našeho chrámového sboru máme vždy v pondělí od 17.30 

hod v Kostele sv. Mikuláše v Koutech.
Přijď mezi nás, jestli je ti 20 či již 80let, jestli jsi žena či 

muž, rádi tě přivítáme.
Vedoucí sboru: Sr. M. Margareta Štědroňová

tel.: 722 079 158

CHRÁMOVÝ SBOR V KOUTECH
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SE BAVÍ

Hromadná svatba

FARNOST

Uprchlická krize
Není anděl jako anděl

Ve zdravém těle zdravý břuch

Děti z divokých vajec

Já chci být taky otec

Česká Pisa

Pořád nevíš kdo jsem?
Wo ist meine Bombe?

Očekávám vzkříšení mrtvých

Jak u Glinza

 Pozadí: Flickr, Birgitta Sjöstedt (CC BY 2.0)

Zase jste se kochal pane doktore

Baj by i id

Tom a jeho parta

Vařila myšička kašičku
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Velikonoční triduum Opravy a investice v naší farnosti
 Během prvního pololetí roku 2016 se v naší farnosti naplno rozběhla oprava farní budovy. 
V prvé řadě bylo vyměněno 18 oken přízemí a zbývající chodbová okna prvního patra. Dále bylo 
nutné vyměnit rozvody elektřiny, a to ne pouze z důvodu stáří, ale také nedostatečnosti. Kupří-
kladu farní kancelář nebo místnost pro scholu měly pouze jednu zásuvku. Zároveň se udělal nový 
systém internetu, který byl zaveden také v malém sále, nový systém zvonků na faře a audiovizu-
ální techniky pro přednášky na faře. Chtěli jsme také, aby se celá fara zhodnotila esteticky, proto 
byly všechny dráty a chuchvalce pod stropem zjednodušeny, znovu nataženy a vloženy do zdi. 
Bylo pořízeno nové vybavení kanceláře namísto provizorního a zařízen farní archiv. To je věc, 
která možná někoho překvapí, ale každá fara má svůj archiv, kde se uchovávají dokumenty až 
70 let. Doposud byly dokumenty uloženy v různých místnostech a nyní jsou všechny v jednom 
archívu. Největším problémem se ukázala kuchyně, kde se nacházel nejen již nefunkční mobiliář 
a vybavení, ale především prohnilá podlaha. 

 Současně byly na farním kostele opraveny již celkem čtvery dveře a pokračuje se dále tak, 
aby do konce roku byly všechny dveře zrestaurovány. Na tuto opravu přispělo město Kravaře do-
tací ve výši 400 000 CZK, za což bych chtěl velmi poděkovat.

 Před kostelem v Koutech byly umístěny dvě lavičky k odpočinku a do kostela byl pořízen 
bezpečnostní systém, aby mohl být kostel otevřen po celý den. 

Přehled investic farnosti 1. pololetí 2016

Nová okna farní budovy 468 078 CZK
Nová elektroinstalace fary 138 000 CZK
Elektro – routery, zvonky, kamery, audiovizu-
ální přednášková technika

68 270 CZK

Mobiliář farní kanceláře 32 800 CZK
Stavební materiál (omítky, barvy, beton,... ) 47 872 CZK
Mobiliář kuchyně 68 756 CZK
Nové židle do přednáškového sálu 37 500 CZK
Alarm v kostele Sv. Mikuláše 13 752 CZK
Lavičky u kostela Sv. Mikuláše 12 292 CZK

 Na výměnu oken nám biskupství poskytlo půjčku ve výši 300  000 CZK, kterou budeme 
bezúročně splácet měsíčně ve výši 15 000 CZK. 

 Zároveň bych chtěl vyslovit své velké poděkování všem, kdo se zapojili do brigád při do-
savadních pracích. Je jich úctyhodná řada. Mnozí trávili na faře nespočitatelné množství hodin 
a vím, že kdybych je jmenoval, nebyli by rádi, proto tak neučiním. Také děkuji stavební firmě 
Rybka za sponzorskou pomoc ve formě materiálu a odvedené práce. Děkuji všem, kteří pomáháte 
svou radou a svými zkušenostmi a nebojíte se je nabídnout, i těm, kteří se za opravy modlíte.

• otec Daniel

Chudí i bohatí zemřou, mají stejný úděl jako my všichni. Neexistují výjimky.
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FARNOST PŘED STO LETY

... zodpovědnost pečovat o drahocenný dar Božího stvoření.

V létě 2015 zažily Evropa, Střední a Dálný 
východ další rekordní vlnu veder (kolik ta-
kových rekordních vln nás ještě čeká?). 
Planeta se ohřívá. I proto se pro tyto změny vžil termín 
globální oteplování. My z naší části světa máme sice 
stále častěji zimy bez sněhu, v létě vlny veder, vysychají 
nám vodní zdroje, ale jinak se zdá být většinu času 
zeleno a vody je někdy i víc než míň. Často se tak mluví 
spíš o změně klimatu než o oteplování. Hunter Lovins, 
spoluzakladatel Rocky Mountain Institute, navrhl, 
abychom začali používat termín global wierding 
neboli „globální zdivňování“. Podle něho tento termín 
počasí v dnešní době vystihuje lépe – náhlé, překvapivé 
a velmi těžko vypočitatelné změny počasí.

Stačí několik kliků na internetu a dostanete se 
k informacím o tom, že světoví vědci se dobrali 
konsensu o tom, že změny klimatu jsou z největší 
míry způsobené lidskou činností. Pokud si tedy člověk 
prolistuje základní studie, nemusí ani příliš cestovat, 
aby si skoro na vlastní kůži osahal to, co se okolo 
nás děje. Přesto například třetina americké populace 
v současné době věří, že změna klimatu je vymyšlená 
věc s cílem prosadit finanční či ideologické zájmy 
určitých skupin.

Podle Noama Chomského ukazuje toto popírání 
v korporátní sféře na základní instucionální problém 
naší společnosti. Chomský říká, že manažeři velkých 
nadnárodních firem informace mají a vědí moc dobře, 
co se děje. Jenomže hrají svou roli v dané situaci. 
Jejím hlavním, či někdy dokonce jediným úkolem je 
maximalizovat krátkodobý zisk firmy, kterou zastupují. 

Až 97% vědců se shoduje do faktu, že planeta bude 
obyvatelná za předpokladu, že se oteplí maximálně 
o dva stupně v porovnání s počátkem průmyslové éry. 
V roce 2014 bylo tepleji už o 0,8 ºC a v letošním roce 
dokonce už o 1,3 ºC. Podle odhadů carbontracker.org 
se oteplí maximálně o dva stupně pouze za předpokla-
du, že do atmosféry vypustíme v období 2011 do 2049 
maximálně 565 gigatun CO2. Varují, že zatím máme 
našlápnuto (pokud se nic nezmění na 2 795 gigatun. 
To ale znamená oteplení o 4-6 ºC. Jaké procesy takové 
oteplení nastartuje?
Budeme muset mít uzavřené, klimatizované 
autobusové zastávky nebo nákupní centra o velikosti 

menších měst, jako např. v Dubaji, kde v létě mají 
50 stupňů ve stínu? O kolik metrů stoupne hladina 
oceánů a moří? Jaká část pevniny zmizí? Kde příště 
udeří přívalové deště nebo tornádo? Takhle bude 
vypadat naše budoucnost?

A přitom o vlivu CO2 na změnu klimatu na Zemi víme 
už od konce 19. století. Už v roce 1896 švédský vědec 
Svante Arrhenius spočítal, že zdvojnásobení CO2 
v atmosféře by znamenalo oteplení na zemi o 5-6 ºC. 
Ano, už v devatenáctém století!

Nejsrozumitelnější definice globálního oteplování 
zazněla v červnu 2015 z úst papeže Františka: 
„Většina globálního oteplování v posledních dekádách 
je způsobena velkou koncentrací skleníkových plynů 
(oxidu uhličitého, metanu, oxidů dusíku a dalších) 
uvolněných především v důsledku lidské aktivity. 
Koncentrovány v atmosféře tyto plyny nedovolují, aby 
se teplo slunečních paprsků odražených od zemského 
povrchu rozptýlilo do vesmíru.“

Naše největší potíž je v tom, že většina z nás žije 
ve městech, v interiéru, kde si globální zdivňování 

všimneme jen velmi obtížně. Jak píše kanadská 
novinářka Naomi Kleinová: „...jsme od okolí odděleni 
našimi klimatizovanými domy, auty a kancelářemi, 
změny v přírodním světě nás často míjejí. Nemusíme 
mít ani potuchy, že na farmě nedaleko našeho 
předměstského domku právě ničí úrodu historické sucho 
– kamiony přece stále plní náš supermarket horami 
jídla z dovozu. Chce to něco skutečně velkolepého – 
hurikán, jaký dějiny dosud neviděly, nebo povodeň, 
která zničí tisíce domovů – abychom si všimli, že něco je 
skutečně špatně. A dokonce i tehdy máme potíž udržet 
toto vědomí v paměti: krize brzy střídá krizi a my jsme 
rozptýleni dřív, než se tato pravda stačí usadit.“

Co s tím uděláme?
Ti, kteří změnu klimatu zkoumají už nějaký čas, 
tvrdí, že to hlavní, co je nutné udělat pro změnu, je 

urychleně nechat být mrtvé (tj. uhlí, ropu a plyn) tam, 
kde jsou a kam patří – pod zemí, tj. z fosilní energie 
přejít urychleně na obnovitelnou. Každý z nás může 
udělat minimálně např. tyto tři věci:

1. Začít nekompromisně volit svojí peněženkou 
– kupovat pouze to, co je šetrné k životnímu 
prostředí. A to nejenom tak, že přejdeme 
na zelenou energii. Stejně můžeme jako 
dodavatelé, investoři, příjemci darů a dotací, 
zaměstnanci apod. začít investovat do 
projektů prospěšných planetě a lidskému 
zdraví či jakkoli jinak svoji energií podporovat 
organizace, které považujeme za užitečné 
a poctivé.

2. Vyjasnit si, co skutečně potřebujeme, a začít 
to odlišovat od toho, po čem pouze toužíme. 
Omezit nakupování věcí pro zábavu.

3. Dostat do života dříve běžné alternativy 
nákupu, jako jsou výroba, výměna, sdílení, 
pronájem, zapůjčení, oprava, koupě z druhé 
ruky nebo třeba i zjištění, že to či ono vlastně 
ani nepotřebuji.

 • Připravil z knihy 
Třínáct tisíc dní Tomáše Hajzlera

Tomáš Peterek

Globální zdivňování

Milí farníci, i tentokráte pro vás vybíráme ze starých 
ohlášek naší farnosti, abyste měli povědomí o tom, 
čím kdysi farnost žila:

3. dubna 1892

Dnes odpoledne bude křížová cesta a křesťanské 
naučení.
Dnes začíná čas zpovědi a přijímání velikonočního 
a trvá do soboty před svatou trojicí. Každý katolický 
křesťan jest pod trestem smrtelného hříchu povinen za 
tohoto času svátosti pokání a oltářní přijmouti a kdo to 
zanedbá, vylučuje se sám ze společnosti katolické, nemá 
již podílu na duchovních statcích a církevních právech. 
A až ten svůj poměr k Církvi svaté nenapraví, musí se 
s ním nakládati jako s odpadlíkem od víry katolické. 
Z té příčiny nesmí býti za kmotra, a umře-li nekajícně, 
musí se mu křesťanský pohřeb odepříti. 

Připomíná se vám také, že dle úmyslu církve svaté, každý 
ve svém farním kostelu svátost oltářní v čas velikonoční 
má přijmouti, byť i kde jinde se byl zpovídal. A konečně 
napomínají se obzvláště rodiče, hospodáře, mistři a jiné 
představení, aby své děti a poddané ke svaté zpovědi 
v pravý čas nabízeli. 
Zítra začne se ráno o páté zpovídati a přijdou synci od 
14 – 18tého roku z obou obcí na svatou zpověď. V úterý 
děvuchy Kutské téhož stáří, ve středu děvuchy Kravařské 
od Hoštického konce a ve čtvrtek od druhého konce.

15. května 1892

Zítra jest den svatého Jana Nepomuckého. Ráno bude 
odsloužena tichá mše sv. pohřební (Muczka). 
O deváté hodině vesele.
Procesí ke štatyi svatého Jana povede se na večer před 
májovou pobožností. 
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Neznalost Písma je neznalost 
Krista – sv. Jeroným

Může se stát, že se časem naše 
modlitba promění v monolog. My 
se modlíme, prosíme, děkujeme, 
chválíme, ale Bůh neodpovídá. 
Možná jej neslyšíme, ale možná 
bychom měli něco v  naší modlit-
bě změnit. Jednou z možností, jak 
přistoupit k modlitbě jiným způso-
bem a vstoupit tak do dialogu s Bo-
hem, je „modlit se s Biblí v ruce“.

Na konci května do naší far-
nosti zavítal kněz působící v praž-
ské diecézi a vyučující na pražské 
KTF - Angelo Scarano. Nám, kteří 
jsme byli na jeho přednášce, nabí-
dl způsoby a praktické náměty, jak 
přistoupit k četbě Božího slova, jak 
se s  Božím slovem modlit, jak ho 
nechat promlouvat do svého živo-
ta a jak se vyvarovat chyb při jeho 
četbě. Představil četbu Písma jako 
základ poznání Krista. Četba Bib-
le bývá opomíjena a nahrazujeme 
ji jinou duchovní četbou. Biblické 
texty se nám jeví složité a nestra-
vitelné. Otec Angelo mluvil o tom, 
že Boží slovo je třeba vzít a jíst ho, 
nechat ho vstoupit do svých útrob, 
tzn., přijmout jej do všech svých 
plánů, myšlenek, vztahů, zkrátka 
do každé chvíle svého života. Pak 
může člověk získat nové srdce, kte-
ré je ochotno žít podle Božích zá-
měrů a není zahleděné jen do sebe 

a do svých plánů. 
Slyšeli jsme, jak se s modlitbou 

nad Písmem potýkal otec Angelo 
i příběhy jiných lidí, kdy jim třeba 
jediný verš z Písma, někdy i po le-
tech, změnil život.

Nejdůležitější je podle otce An-
gela zaujmout při četbě Písma po-
stoj žebráka, který očekává od Pána 
milost. Milost porozumění a přijetí 
jeho slova. Neboť pán naplňuje hla-
dové žebráky dobrými věcmi. Bez 
Boží milosti, bez jeho Ducha, stane 
se nám i Písmo jen mrtvou literou, 
která zabíjí.

Četba písma „na vlastní pěst“ 
má však i svá úskalí. Člověk špatně 
pochopí nějaký verš, neporozumí 
kontextu, upne se jen k nějaké části 
písma a problém je na světě. V naší 
farnosti, je ale i možnost společné 
modlitby nad Božím slovem. Schá-
zíme se vždy ve středu večer v kláš-
teře v Koutech (v týdnu, kdy nejsou 
Hovory o víře). Většinou, pokud 
nemá jiné povinnosti, je s  námi 
otec Daniel. Každý může (ale ne-
musí) říci, čím ho daný text oslovil, 
jak mu rozumí, čím je mu blízký 
v  jeho současné situaci. Všechny, 
kdo byste měli zájem si takovouto 
společnou modlitbu nad písmem 
vyzkoušet, rádi po letních prázdni-
nách přivítáme mezi námi. Bude-
me potěšeni, pokud nás bude víc. 
Však to znáte, víc hlav víc ví.

Je jen na nás, zda dáme Bo-
žímu slovu svůj čas a dovolíme 
mu, aby mohlo v  našem životě 
působit a přinést plody. Bůh to-
tiž slibuje, že blaze je tomu, kdo 
si oblíbil jeho zákon a rozjímá 
nad ním ve dne i v  noci. Tako-
vý člověk je jako strom zasaze-
ný u tekoucí vody a v  pravý čas 
vydá své ovoce a zdaří se mu vše, 
co koná (Žalm 1).

Více informací a praktických 
rad získáte v drobné knížce: An-
gelo Scarano: Modlitba s  Biblí 
v ruce.

• Martin Weczerek

Cesta, kterou ukazuje Ježíš, spočívá ve službě, ale v církvi se často vyhledává moc, peníze a samolibost.

Modlitba s Biblí v ruce – Angelo Scarano 
– přednáška ve farní stodole

O pohár faráře
    V pondělí 30. května se usku-

tečnil jubilejní 10. ročník turnaje 
ve stolním tenise neregistrova-
ných hráčů s přiléhavým názvem 
„O pohár faráře“. Zúčastnilo se ho 
celkem 18 hráčů a hráček z Kravař, 
Bohuslavic a Komárova. Z toho 

bylo 6 dětí a 12 dospělých. Zahá-
jení turnaje se ujal otec Daniel, 
který přivítal všechny účastníky 
a popřál jim hodně úspěchů ve hře. 
Poté byli dospělí hráči rozděleni lo-
sem do čtyř tříčlenných skupinek, 
žáci hráli každý s každým v jedné 

skupině. V kategorii žáků zvítězil 
Patrik Mrkwa bez ztráty setu před 
Michaelem Weczerkem a Karlem 
Kotzianem, čtvrtý skončil Karel 
Muczka. Ve finále žákyň porazila 
Lucie Weczerková Anežku Kotzia-
novou 3:0. 

Jak to bylo s bombou v kutském kostele?
Je úterní ráno a kolem kostela se začínají sjíždět 

policejní vozy. Několik zvědavých všude přítomných 
hlav trčí přes okolní ploty s nadějí, že se jim podaří 
zahlédnout něco mimořádného. Z jednoho vozu vy-
stupují kněží, kteří s  policisty odcházejí za červeno 
bílou pásku. „Že by ti dva zas něco provedli?“ šušká 
se po hřbitově a přihlížející vytahují své mobilní tele-
fony, aby o tom co nejrychleji spravili ostatní členky 
kravařského tiskového střediska. Rázem je mobilní síť 
přetížena a do Kravař se není možné dovolat. Z útrž-
kovitých zpráv, které se podařilo rychle předat mobily 
ztrácejícími signál za inkriminovanou zónu, se začína-
jí jako při hře na tichou poštu rodit pestré teorie, které 
mohou lehce konkurovat fantasy příběhům jako Pán 
prstenů či Letopisy Narnie. 

„V kutském kostele našli granát.“ „V kostele je bom-
ba.“  „Teroristi drží v kostele věřící a kněze a chtějí odpá-
lit bombu.“ „Na kostel spadla bomba.“ „Komusik v Ku-
tach vypadla plomba.“………

Konečně pyrotechnici vynášejí podezřelý předmět 
z věže a odvážejí jej k likvidaci. Z poza pásky se smě-
rem k nim ozývají výkřiky: 

„Nechte nám to tu, to je naše.“ „Žádnému farářovi 
to nevadilo, enem temu fčil.“ „To nevybuchne, to je au-

šus z braneckych.“ „To tam zapomněli naši, jak střilali 
na Rusy.“

Jak rychle akce začala, tak pomalu končí a davy se 
rozcházejí.

A nyní jak to bylo doopravdy. Jedním farníkem 
jsem byl upozorněn na skutečnost, že ve věži kostela 
se nachází granát z války, který při střelbě nevybuchl 
a zůstal zabodnutý do vnitřní strany věže po průletu 
oknem. Po ohledání místa jsem viděl, že granát ve 
zdi skutečně je, a proto bylo mou povinností věc ře-
šit, protože nebylo na první pohled jasné, zda se jed-
ná o nálož aktivní či nikoli. Po obhlédnutí kravařská 
policie usoudila, že je nutno zavolat pyrochechniky. Ti 
si sami nebyli jistí, a proto podezření na aktivní nálož 
stále trvalo. Po vysekání ze zdi se však naštěstí ukázalo, 
že k výbuchu dojít nemohlo. Zpráva se však šířila vel-
mi rychle a do několika minut mi volaly redakce ně-
kterých televizních stanic. Na otázku, o jakou bombu 
se jedná, jsem v legraci odpověděl, že o atomovou. To 
jsem však netušil, že to v médiích vezmou vážně. 

Inu malá ostuda trvá týden, velká sedm dní. Kaž-
dopádně se už celá historka hodí „do placu“ k veselé-
mu vypravování na dlouhé zimní večery.

• otec Daniel

       V kategorii mužů se  mezi 
poslední 4 probojovali hráči, kteří 
tento turnaj už v minulosti vyhrá-
li nebo byli alespoň ve finále. Obě 
semifinále byla velmi vyrovnaná 
a o postupujících do finále se roz-
hodovalo až v pátém setu. Šťastněj-
ší byli nakonec pánové Alois Buhla 
(Bohuslavice) a Emil Peterek (Kra-
vaře). Lépe vkročil do závěrečného 
zápasu turnaje E. Peterek a brzy 
vedl 2:0. Ve třetím setu kladl A. 
Buhla větší odpor a nakonec ho vy-
hrál 13:11. Avšak v následující sadě 
Emil Peterek znovu zabral, vyhrál ji 
11:6 a celkově tedy zvítězil 3:1 na 
sety. Pohár pro vítěze tedy zůstal 
tentokrát doma. V utkání o 3. mís-
to se setkali vítězové dvou posled-
ních ročníků - Jan Stoček (Bohusla-
vice) a Jaromír Měch (Komárov). 
Vítězství 3:2 vydřel J. Stoček. 

    Na závěr nezbývá než podě-
kovat všem, kteří se aktivně zapojili 
do hry, sponzorovali občerstvení 
(Josef Melecký) a zajišťovali obslu-
hu v kuchyni (Kristýna Baránko-
vá, Lucie Buličková). Myslím, že 
se turnaj vydařil a během večera 

se vytvořila příjemná a přátelská 
atmosféra, kterou na jiných tur-
najích, kde jde o velké ceny, neza-
žijete. Nám však jde o vytvoření 
hezkého společenství a to se určitě 
povedlo.

 • Hubert Weczerek
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1. Příjmení autora, který napsal Letopisy  
 Narnie.
2. Co znamená latinsky Agnus Dei?
3. Jakým původním jazykem je napsán  
 Starý zákon?
4. Z jaké země pochází papež František? 
5. Kmen, který rozvrátil římskou říši? 
Nápověda: Skupina lidí, která ničí cizí majetky.
6. Za kterého císaře zemřel sv. Petr?
7. Vzácná pryskyřice, která se používá při  
 liturgii?

8. Obrovská vodní obluda, která se 
 vyskytuje v Písmu.
9. Město ze kterého pochází Miss České  
 republiky 1995?
10. Doplň: „Já jsem Cesta, Pravda a …
11. První papež, který v dějinách odstoupil z  
 úřadu papeže.
12. Poslední písmeno řecké abecedy.
13. Hora na které byl člověk vykoupen   
 z hříchů.
14. Kolik je darů Ducha svatého? (číslovkou)

Vyluštěním křížovky se můžete zúčastnit soutěže o CD Promluvy biskupa Tomáše Holuba . Správnou odpo-
věď posílejte na emailovou adresu: redakcekrok@seznam.cz, do předmětu napište „křížovka“, nebo vhoďte 
správnou odpověď se jménem a kontaktní adresou do krabice na bočním otáři v jednom z obou kostelů. Odpo-
vědi posílejte nejpozději do 22. července. Losování proběhne v neděli 24. července.

Výrok z Písma, určený i nám lidem v různých životních situacích.

KŘÍŽOVKA O CDSTRÁNKA PRO DĚTI

Svatý Petr uslyší klepání na ne-
beskou bránu, otevře a uvidí 
tam stát muže. Než se ho stačí 
na cokoliv zeptat, muž zmizí. 
Po chvíli se klepání ozve zno-
vu. Když svatý Petr otevře, stojí 
před ním tentýž muž, ale v příští 
vteřině zmizí. „Poslyšte“ zavolá 
za ním svatý Petr. „Vy si ze mě 
děláte srandu, nebo co?“ „Ne,“ 
ozve se v dálce. „Oni se mě sna-
ží vzkřísit.“

Ateista tráví klidný den rybaře-
ním v jezeře. Najednou na jeho 
člun zaútočí lochneská nestvů-
ra. Jediným máchnutím oca-
su vyhodí člun i s rybářem do 
vzduchu a otevře tlamu, aby oba 
spolkla. Za letu vzduchem muž 
vykřikne: „Pane Bože, pomoz 
mi!“ Zázrakem všechno zne-
hybní, ateista zůstane i se člu-
nem viset ve vzduchu. Z nebes 
zazní hromový hlas: „Já jsem 
myslel, že ve Mne nevěříš!?!“ 
„No jo, Pane Bože - na lochnes-
kou příšeru jsem ještě před mi-
nutou taky nevěřil!“

Had přemlouvá Evu:
„Evo, vezmi si jablko, poznáš 
rozdíl mezi dobrým a zlým.“
Eva: „Nevezmu.“
Had: „Vezmi si jablko, budeš 
jako Bůh.“
Eva: „Nevezmu.“
Had si odevzdaně povzdechne:

„...a nejsou v něm žádné kalo-
rie....“

VTIPY

Slyšme pláč obětí a těch, kteří trpí, kéž by zde nebyla rodina bez domova, žádné dítě bez dětství.Bůh má jednu slabost, slabost pro pokorné. Pokornému srdci Bůh zcela otevírá svoje srdce.

BLUDIŠTĚ A SPOJOVAČKA

Na obrázku vidíš mnoho zašmodrchaných cest. Správná 
je jediná a poznáš ji podle toho, že vypadá jako srdce. Až 
ji najdeš, pořádně ji vybarvi svojí oblíbenou barvou, aby 
srdce hezky zářilo. 

Každému člověku se může stát, že se jeho životní cesta 
ošklivě zašmodrchá. Víš, kdo jediný v takovém případě 
může naše srdce očistit? Je to …………. Tajenku zjistíš 
spojením čísel od čísla I do 41. (Pokud ještě neumíš číst 
psací písmo, popros někoho staršího o pomoc s přečte-
ním.) 

deti.vira.cz

SOUTĚŽ
O CD
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Každý čtvrtek se těším do kostela. Ministrujeme totiž my, děvčata. V sakristii nám taťka a pan kostelník rozdělí 
úkoly. Svěřený úkol je pro nás důležitý a zároveň nový, proto občas něco popleteme, ale snažíme se a ministru-
jeme s velkým nasazením. Mše je teď pro nás více zajímavá, protože jsme blízko obětního stolu a musíme dávat 
pozor.

Doufám, že se časem klukům vyrovnáme. Ministrování nás velmi baví.

• Lucka Weczerková

(Pozn. redakce - v Koutech mohou holky ministrovat ve středu.)
  

Baterkou, kterou si křesťan svítí, je modlitba.

KAŽDÝ ČTVRTEK SE TĚŠÍM 
DO KOSTELA

Již několikrát bylo v  ohláškách zmíněno, že 
v  průběhu letošního roku bude potřeba přemístit 
lurdskou kapli ve farním kostele ze stávajícího mís-
ta. Kaple stojí ve vchodu do kostela, který je celou 
dobu uzavřen. Požární technik, který vykonává re-
vizi zabezpečení v  rámci požární ochrany v sakrál-
ních objektech, již několikrát upozorňoval na tuto 
skutečnost. Je tedy potřeba tento vchod zprovoznit. 
Často slyším, že to roky nikomu nevadilo, že tako-
vé „hloupé“ předpisy, co jsou nyní, přece nebudeme 
poslouchat a podobně. Je však potřeba si uvědomit, 
že i tyto předpisy mají své odůvodnění. Nedokážu 
si představit, co by nastalo, kdyby někdo do kostela 
vhodil třeba zápalnou láhev, jak se již stalo před pár 
lety ve Francii. V případě plného kostela by se strana 
u lurdské jeskyně těžko dostávala ven jen jedním vý-
chodem. Navíc by roli hrála panika. Kromě toho je 
potřeba opravit dveře, které jsou zastavěné. Všechny 
dveře kostele se v  letošním roce postupně renovují, 
ale k těm, které jsou jeskyní zastavěny, nemáme pří-
stup. Dostat se k nim znamená kapli odstranit. Vím, 
že tyto věci vzbudí u některých z vás nelibost či ne-
pochopení, ale děláme to pro svou vlastní bezpečnost 
a věřím, že po dvou třech debatách u kávy, co je to 
za změnu, se i toto přebolí. S touto záležitostí souvisí 
otázka místa pro svátost smíření. Myslím, že by nebyl 
problém zpovídat na boku v místě, kam byl umístěn 
starý zvon, tedy tam, kde jste kdysi byli zvyklí. Časem 
bychom tak pořídili novou pohodlnější zpovědnici.

Nové řešení celé situace počítá se zhotovením 
lurdské jeskyně v místnosti, kde se nyní zpovídá. Rov-
něž ona bude zprovozněna, aby mohla sloužit jako vý-
chod, ale i tak se v ní najde dostatek místa pro lurdskou 
kapli. Novou jeskyni nám zhotoví Základní umělecká 
škola Ivo Žídka, s níž jsem tuto záležitost již projednal. 
Věřím, že si na nové umístění zvykneme, a že se na mě 
nebudete příliš dlouho hněvat. 

• otec Daniel

PŘEMÍSTĚNÍ LURDSKÉ KAPLE

Nejbližší Svaté brány:
Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opavě
Katedrála Božského Spasitele v Ostravě
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