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VITRÁŽ

Vitráže Adama a Evy a Kaina a 
Abela byly zhotoveny ve sklářské 
dílně Jiřička – Coufal v Praze. Tato 
firma s dlouholetou tradicí se podílí 
také na restaurování vitráží kated-
rály Sv. Víta v Praze, její díla najde-
me na Pražském hradě či Úřadu 
vlády, ve velehradské bazilice a na 
mnoha dalších místech Česka i v 
zahraničí. Výroba vitráží pro farní 
kostel trvala 8 měsíců.
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Vážení čtenáři našeho časopisu, milí farníci!

Letošní prosincový Krok je o něco tenčí než jak tomu bývá u jiných 
vydání. Není to proto, že bychom v redakci zaháleli, ale proto, že do 
konce roku pro vás máme připraveno ještě jedno malé překvapení, 
které bude chybějící stránky časopisu kompenzovat. 

V tomto čísle se opět podíváme zpět do uplynulých měsíců k akcím, 
které jsme spolu ve farním společenství mohli prožít, a samozřejmě 
zde najdete důležité informace o předsváteční možnosti ke svátosti 
smíření v naší farnosti. 

Během podzimního období jsme toho prožili opravdu mnoho. 
Hlavní událostí podzimu bylo výročí posvěcení kostela Sv. Mikuláše 
s duchovním třídenním, které slavnosti předcházelo. Vrcholem pak 
bylo svěcení nového zvonu, který je již plně funkční a denně může-
me slyšet jeho hlas v šest hodin ráno a před večerní mší svatou. Až 
do listopadu pak probíhala postupná oprava kaple Sv. Jana Křtite-
le v Koutech. Velkou událostí pro 52 poutníků byla podzimní cesta 
do Svaté země. To z čeho mám v rámci pastorační činnosti největší 
radost, je skutečnost, že se podařilo od září rozjet náboženství pro 
děti předškolního věku na faře. Moc děkuji Mirce Ostrakové, která 
se této výzvy skvěle zhostila a také všem maminkám, které přivádějí 
své děti. Poprvé přišly čtyři děti a posledně jich bylo již šestnáct!

To vše svědčí o tom, že v rámci života farního společenství je potře-
ba neustále hledat nové možnosti, příležitosti a výzvy a nikdy se ne-
uzavírat pouze do zajetých způsobů pastorace. Moc prosím všech-
ny farníky o neustálou modlitbu za celou farnost a město, zejména 
denně ve 21:00. Bude-li farnost především společenstvím modlitby, 
tedy společenstvím komunikujícím s Bohem, budeme schopni přijí-
mat nové výzvy a také je pod vedením Ducha svatého uskutečňovat. 

Otec Daniel
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PUTOVÁNÍ PO SVATÉ ZEMI

„Boží království je mezi vámi.“ Není okázalé, roste v tichosti a skrytě, skrze svědectví, mod-
litbu a přitažlivostí Ducha.

První listopadovou neděli vyrazilo přes padesát pout-
níků z Kravař a blízkého okolí (Prostějov-1 kus, Brno-
3 kusy) na pouť do Svaté země. Autobus nás bezpečně 
dovezl až na vídeňské letiště, úspěšně jsme zodpově-
děli záludné otázky pracovníků letecké společnosti 
(např. jak se jmenuje ten pán, který nás vede) a hurá 
do letadla. Později jsme zjistili, že některá zavazadla 
prošla důkladnou kontrolou, patrně zjišťovali, zda 
jsou naše zásoby slivovice a řízků dostatečné. V Tel 
Avivu nás po půlnoci kromě „milého“ řidiče autobusu 
Važdího, kterého jsme si později přejmenovali na Va-
šíka, přivítal déšť. Rychlý přesun do hotelu v Betlémě 
a zasloužený spánek po náročné cestě.

Ráno, po vydatné snídani (jídlo bylo všude fantastic-
ké), jsme vyrazili do Ain Karem. Je to symbolické mís-
to setkání Panny Marie a sv. Alžběty a také místo naro-
zení Jana Křtitele. V kostele Navštívení jsme měli mši 
svatou. Na stěnách nádvoří jsou umístěny keramické 
desky, kde je v mnoha jazycích Magnificat-chvalo-
zpěv, zpívaný Pannou Marií při návštěvě sv. Alžběty, 
pak navštívíme kostel Narození Jana Křtitele. Na pro-
tějším vrchu se rozprostírá Yad Vashem, památník 
holokaustu. Atmosféra je tam více než tísnivá. Sou-
částí památníku je Alej spravedlivých, kde jsme našli 
strom zasazený jako dík Oskaru a Emílii Schindlero-
vým za záchranu židů během 2. sv. války. Odpoledne 
jedeme do Betléma, kde nás čekal vrchol dne, Bazilika 
Narození Páně, nejstarší křesťanský chrám na světě. 
Vystáli jsme si frontu a sestoupili pod překrásně zdo-
bený presbytář, do jeskyně Narození. Do podlahy je 
zapuštěná stříbrná hvězda s latinským nápisem: Zde 
se narodil Panně Marii Ježíš Kristus. Můžete zůstat 
jen chvíli a musíte pokračovat dál. Jen rychle proběh-
neme bazilikou sv. Kateřiny a pokračujeme do Mléč-
né jeskyně, kde se ukrývala Svatá rodina před útěkem 
do Egypta. Procházíme uličkami, probíhá naše první 
setkání s místními obchodníky, kteří nám na každém 
kroku nabízejí své zboží a odjíždíme do hotelu.

Další den začínáme mší svatou v jeskyni na Poli pas-
týřů, místě, kde Anděl zvěstoval pastýřům, že se naro-
dil Spasitel. Během mše zpíváme koledy, venku je tep-
lo, všechno kvete. Počítám, že už mi na vánoce nebude 
vadit, že není sníh. Krátká návštěva chrámu „Gloria in 
excelsis“ ve tvaru pasteveckého stanu. Odjíždíme na 
Horu pokušení. Cestou se zastavujeme v Jerichu (nej-
starším městě na světě-10 000 roků). Zastavujeme u 
staleté moruše, stromu, na který vylezl celník Zacheus, 
aby spatřil Ježíše. Přijíždíme pod Horu pokušení-mís-
to v poušti, kde se Ježíš po čtyřicet dnů a nocí postil a 
kde byl pokoušen ďáblem. Šlapeme nahoru. Ke skalní 
stěně je zabudován pravoslavný klášter, ve kterém už 
žije jen jediný mnich. Na zpáteční cestě jsme pod Ho-
rou pokušení sami pokoušeni místními obchodníky a 
nakupujeme výborné datle, oříšky a popíjíme šťávu z 
granátových jablek. Přejíždíme hranici a jsme v Jor-

dánském království, místě zvaném Kasr al-Jahúd, kde 
působil Jan Křtitel a kde od něj přijal křest Ježíš. I my 
sestupujeme do kalných vod Jordánu, abychom ob-
novili svůj křest. A vyrážíme znovu do judské pouště, 
na místo zvané Wadi Qelt a máme po chvíli nádherný 
výhled do pouště a na do skály zabudovaný klášter Jiří-
ho Koziby. Tady v poušti mě napadá, kde jinde, než na 
takovém místě by se měly spojit cesty Boží a cesty lid-
ské. Tady snad bez víry ani nelze přežít, tady je člověk 
tak oproštěn od okolního světa, že se může soustředit 
na to, co k němu promlouvá Bůh. Na zpáteční cestě 
do hotelu zastavujeme na Olivové hoře, ve východní 
části Jeruzaléma, na symbolickém místě Ježíšova na-
nebevstoupení, které je dnes přeměněno na mešitu. V 
sousedství pak navštěvujeme kostel Pater Noster, kde 
Ježíš naučil své učedníky modlitbu Páně. Modlitba 
Otče náš, je pak na stěnách zahradních zdí i kostela na 
keramických deskách v mnoha jazycích.

Středu jsme strávili v Jeruzalémě. Procházíme bra-
nami v jeruzalémských hradbách a míříme křivola-
kými uličkami lemovanými obchůdky k hlavnímu cíli 
všech křesťanských poutníku v Jeruzalémě, Chrámu 
Božímu hrobu. Samotný Boží hrob je v malé svaty-
ni uprostřed chrámu. Vystojíme frontu a ocitáme se 
uvnitř. Už vím z Baziliky Narození Páně, že času ne-
bude mnoho. Takže žádný fotoaparát, ruce se dotýkají 
kamene, kde spočívalo Kristovo tělo a snažím se na-
čerpat atmosféru tohoto místa. Snad mi časem dojde, 
kde jsem se ocitl. V chrámu se nachází také Golgota, 
další kaple-Adamova, sv. Heleny, kámen pomazání, 
je dost času, je možné se modlit. Další kroky míří na 
chrámové návrší, kde stával Jeruzalémský chrám, cen-
trum kultu izraelského lidu. Dnes jsou na chrámové 
hoře dvě mešity, Skalní dóm a al-Aksa. Další program 
je nabitý, Kostel Dominus flevit (Pán zaplakal), kostel 
sv. Anny nad domem rodičů Panny Marie. Odpoledne 
mše svatá v bazilice Národů v Getsemanské zahradě, 
jejíž součástí je i kámen, na němž se Ježíš modlil před 
svým zatčením. Atmosféru místa dotvářejí původní 
olivovníky, staré více než 2000 let. Den končíme v kos-
tele Hrobu Panny Marie.

Patý den vyrážíme směrem k Mrtvému moři a prv-
ním cílem je pevnost Masada, tedy to, co z ní zbylo, na 
okraji Judské pouště. Vyjíždíme lanovkou a za chvíli 
jsme nahoře. Pevnost postavená Herodem Velikým se 
stala místem posledního odporu židovských povstalců 
proti Římanům. Ti, kteří se na Masadě bránili, volili 
raději smrt, než aby se podrobili římské moci. Dnes je 
Masada pro Izrael symbolem boje za svobodu. Odpo-
ledne jsme strávili u Mrtvého moře. Nelhali, opravdu 
se nepotopíte, lehnete si a voda je tak slaná, což zvy-
šuje její hustotu, že vám nedovolí se potopit. My, kteří 
jsme chtěli být ještě krásnější, než jsme, jsme se nama-
zali léčivým bahnem, největší odvážlivci si bahno ve-
třeli i do vlasů. Odpoledne mše svatá v Betfage (dům 
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KROK             5 Ježíš se nespokojí s “procenty lásky”: nemůžeme ho milovat na dvacet, padesát nebo šedesát 
procent. Chce všechno nebo nic.

PUTOVÁNÍ PO SVATÉ ZEMI
fíků), v místě odkud Ježíš vyrazil na oslátku na Květ-
nou neděli do Jeruzaléma. Večer jsme vyrazili ke Zdi 
nářků, správně Západní zdi, která je dnes nejposvát-
nějším místem Židů. Je to pozůstatek vnější hradby Je-
ruzalémského chrámu. K tomuto místu se váže jeden z 
nejsilnějších zážitků, které jsem ve Svaté zemi prožil.

Další den začínáme na hoře Sion. Chrám Zesnutí 
Panny Marie, večeřadlo poslední večeře, hrob krále 
Davida, místo, kde se formuje prvotní církev, seslání 
Ducha svatého, Kristus se zjevuje učedníkům. Tady 
kráčely dějiny, můžete jen tiše stát a žasnout. Násle-
duje mše svatá v Kostele sv. Petra in Gallicantu (ko-
hout zakokrhal), místo kde Petr zapřel Krista, dřívější 
veleknězův palác, kde také Ježíš strávil poslední dny 

v podzemní kobce před svým odsouzením. Sestoupili 
jsme dolů a pomodlili se žalm. Procházíme si v tichosti 
Křížovou cestu, která vede přes klikaté uličky starého 
Jeruzaléma. Uličky jsou přecpané, trhovci křičí, mus-
limové se vracejí z modliteb, chaos a zmatek. Odpole-
dne individuální program a tak se touláme po uličkách 
a nasáváme atmosféru. Večer znovu ke Zdi nářků, to 
místo mě fascinuje. Je pátek a začíná šabat. Desítky 
Židů spěchajících ke zdi. Něco jiného než minule. Pro-
stranství je přeplněné, stovky Židů modlících se u zdi, 
všichni černé kabáty a klobouky, popř. vzácné kožeši-
nové čepice, dlouhé vousy, pejzy. Při modlitbě se hý-
bou na všechny strany, chvíli hlasitě, chvíli tiše, modlí 
se celým tělem. Cítím, že tam nepatřím, ale jsem fasci-
nován, uhranut, ohromen, mám mravenčení v celém 

těle, posvátnou hrůzu. Pokud se díváte jen z dálky, toto 
nezažijete, běžte mezi ně, to nejde slovy popsat.

Kdo chce, může následujícího rána (v 5 hod.) vyrazit 
znovu k Božímu hrobu. Klid, málo lidí, úplně jiný pro-
žitek. Sestupuji do kaple sv. Heleny a čeká mě během 
posledních dvanácti hodin, po Zdi nářků, druhý du-
chovní „šok“. Dva muži a asi pět žen zpívá v potemně-
lé kapli něco, co jsem ještě nikdy neslyšel. Čistá krása, 
mám pocit, že jsem v nebi. Vyrážíme na sever, Naza-
reth-kostel sv. Josefa, Bazilika Zvěstování. V poledne 
stojíme na tomto místě a modlíme se s františkány: 
Anděl páně zvěstoval Panně Marii a ona počala z Du-
cha svatého…-nepopsatelné. Kána Galilejská a obno-
va manželských slibů, je jiné místo na světě, které by k 
tomu bylo příhodnější? V podvečer mše svatá na Hoře 
Blahoslavenství. Fascinující místo u Genezaretského 
jezera. Tolik podnětů, asi mi praskne hlava. Každé 
nově navštívené místo přebíjí to předchozí.

Zvláštní kapitolou našeho pobytu byly nákupy. Vr-
cholnou disciplínou pak smlouvání, bez kterého to 
tam nejde. Cena za jeden výrobek bývá většinou nad-

sazená a k lepší ceně se dopracujete nákupem většího 
množství. Věty jeden za pět dolarů, tři za deset, možná 
budí ještě některé dodnes ze spaní.

Četl jsem, že v životě má smysl jediná pouť a to pouť 
ke Svatému hrobu. V kázání při mši svaté na hoře Kar-
mel, nám otec Daniel řekl, že Svatá země není jen zde, 
na biblických místech, která jsme prošli, ale všude 
tam, kde žijeme, všude tam se máme snažit žít tak, aby 
tam Svatá země byla. A tak doufám, že duchovní plo-
dy, které tato pouť přinesla nám poutníkům, pomohou 
každému z nás na pozemské pouti, aby to nebyla jen 
pouť k hrobu, ale k Svatému hrobu, který není kon-
cem, ale novým začátkem. 

Děkuji za všechny účastníky Terezce Tiché Miklas a 
otci Danielovi, za skvělou organizaci a nádherný pro-
gram. Jedno vím určitě (tedy téměř), že se do Svaté 
země budu chtít alespoň ještě jednou za svého pozem-
ského života podívat, protože její návštěva nezůstává 
bez následků a mně zasáhla plnou silou.

Martin Weczerek
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6  KROK Prvním krokem k poznání Ježíše Krista je rozpoznání naší vlastní chudoby a naší potřeby 
být zachráněni.

ADVENTNÍ (NE) POKOJ

Vánoce jsou už za dveřmi. Ti prozíraví už mají všechny dárky doma pod střechou, možná i napečené cukroví, 
ale spoustě z nás nějaký ten dárek ještě chybí. Jak to udělat, aby tyto Vánoce byly trochu udržitelné? Říká se, že 
Vánoce jsou svátky klidu a míru, ale když se podívám na houfy lidí venku před obchody a v ulicích, tak to moc 
neplatí. Období adventu spíše připomíná závod s časem, pro koho ještě nemán dárek, který druh cukroví mi 
ještě chybí upéct, co ještě rychle nakoupit ve slevách v supermarketu, sehnat stromeček a k němu ozdoby, které 
musíme sladit do barvy letošních Vánoc, co ještě rychle objednat z internetu .... a hodně dalších věcí, které ještě 
nemám a musím udělat. Takže maratón začíná za tři, dva, jedna... 

Anebo to můžeme udělat jinak, udržitelně pro naši 
planetu, naše zdraví a nervy.

Vánoční dárky – není nic horšího než kupovat ně-
komu dárek, protože mu ho musíte koupit. Vůbec ne-
víte, jestli to potřebuje nebo si to přeje a jestli se mu to 
bude hodit anebo ne. Proto v takovém případě je dob-
ré požádat dotyčného člověka o seznam přání, co by si 
přál k Vánocům dostat, o to jednodušší je to s dětmi, 
které píšou své dopisy s přáním dárků Ježíškovi. Pro-
to je dobré jeden večer si s rodinou sednout a sepsat si 
vaše seznamy dárků, které pak můžete někde pověsit 
doma. A každý bude vědět, co si přejete pod stromeček 
dostat. 

Vlastnoručně vyrobený dárek – pokud máte 
odvahu a čas, můžete dárek vyrobit. Vyrobené dár-
ky jsou ty nejlepší. S vyrobeným dárkem darujete i 
čas, který jste strávili jeho přípravou a myšlenkami 
na obdarovaného. Může to být cokoliv, vlastnoručně 
upečené cukroví, domácí paštika, nasušené ovoce ve 

vlastnoručně ušitém pytlíku, odlitá svíčka, upletené 
ponožky nebo šála, výrobek z keramiky, namalovaný 
obrázek, nasušené bylinky, domácí slivovice a spousta 
dalších věcí, co vás jen napadne a může obdarované-
mu udělat radost.

Lokální dárek – zkuste letos nakoupit dárky od 
místních řemeslníků, umělců nebo na farmářských 
trzích. Snížíte tak ekologickou stopu způsobenou do-
pravou výrobků a k tomu ještě podoříte místní ekono-
miku a lidi ve vašem okolí. 

Další variantou jsou nákupy z druhé ruky, nemusí to 
být jen oblečení, ale třeba i takové knihy z antikvariá-
tu mají své kouzlo. Třeba takové první vydání nějaké 
knihy může obdarovaného člověka velmi potěšit, tak 
zkuste nějakou takovou knihu ulovit. 

Pak tady máme spoustu charitativních organizací, 
které prodávají výrobky svých klientů či handicapova-
ných  dětí. Koupí takového orginálního výrobku nejen 
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KROK             7 Neděle je pro nás svatým dnem, který je posvěcený slavením Eucharistie. Ta je živou přítomností 
Pána mezi námi a pro nás.

ANEB UDĚLEJME SI UDRŽITELNÉ VÁNOCE

potěšíte člověka, kterému ho dáte, ale i lidi, od kterých 
si ho koupíte. Podpoříte tak dobrou věc. 

Zážitky – někdy je dobré člověku, kterého máte 
rádi darovat žážitek. Můžete mu darovat poukázku, 
vstupenku či pernamentku: do divadla, na koncert, do 
kina, na bazén, na jízdu na koni, putování za vínem, 
masáže, výlet. Darujete mu tak i čas strávený s Vámi a 
budete pak na společné chvíle rádi vzpomínat. Můžete 
toho využít i jako celá rodina, že si někam zajedete a 
společně to prožijete.  Mamince můžete dát poukázku 
na masáž, můžete naučit své blízké běžkovat nebo ly-
žovat, nadělit partnerovi nebo partnerce kurz, po kte-
rém už delší dobu touží. 

Občas darujeme luxusní a drahé dárky, ale už neumí-
me darovat svůj čas lidem, které máme rádi. Jak říká 
malá holčička u vánočního stromečku svému otci: „Ta-
tínku děkuji ti za ty nádherné hodinky a drahé dárky, 
ale já bych raději dostala trochu tvého času a pozor-
nosti pro mě.“

Je možné taky předplatit na rok různé časopisy, ná-
kupy v prodejnách zdravé výživy či nákup fairtradové-
ho zboží.

Obdarovací hry aneb Tajný Ježíšek – nemu-
síte řešit spoustu dárků pro každého člena rodiny. Ješ-
tě v adventu si sednete a vylosujete si komu z rodiny 
koupíte dárek (vždy jedné osobě). Pokud to nikomu 
neprozradíte, tak to může být i velká zábava o Štědrém 
večeru.

Jak na balení dárků? Kolik bude zas letos pod 
vánočním stromečkem balícího papíru, který se hned 
druhý den vyhodí. A teď si to vynásobte všemi domác-
nostmi na světě. To je papíru a mrtvých stromů! Nej-
lepší možností jsou staré noviny nebo papír z kalendá-
ře, které se dají velmi pěkně ozdobit. Hodně nápadů je 
i na internetu. Pokud ale nechci tuto možnost, tak ještě 

můžu nakoupit dárkové tašky, které se mohou použí-
vat opakovaně.

Pečení cukroví – Jak uspořit při pečení více ener-
gie a času? Pečte cukroví s širším kruhu rodinném 
nebo s přáteli. Strávíte tak pěkné chvíle pospolu a bu-
dete utužovat rodinné a přátelské vztahy. Pečení ne-
bude tak náročné, že všechno musíte zvládnout sami, 
úkoly si rozdělíte a uvidíte jak si ten čas i pěkně společ-
ně užijete.  

Chtěl bych Vás pozvat na nákup surovin v bezobalo-
vém obchodě, je to nejšetrnější způsob, kdy nenakupu-
jeme zbytečné obaly. Suroviny nakoupíte do vlastních 
sklenic, pytlíků, krabiček. Bohužel se, ale bezobalový 
obchod v Opavě v listopadu zavřel, pokud chcete, tak 
se dá ještě nakupovat v bezobalovém obchodě v Ost-
ravě. 

Vánoční stromeček
Můžete si pořídit jedličku v květináči. V předvánoč-

ním čase namísto řezaných a umělých stromků jsou 
organizace, které prodávají jedličky v květináči. V 
lednu neskončí v popelnici jako jejich řezané kolegy-
ně, ani nejsou z plastu, ale při dobré péči s vámi oslaví 
mnoho příštích Vánoc, nebo obohatí naše lesy svou 
bělokorou krásou. Nejsou sice vysoké, ale o to větší 
nám dělají radost. Prodej probíhá v dobročinných ob-
chodech Nadace Veronica, ale i na dalších místech. 
Jak se o stromečky starat si můžete stáhnou zdarma 
na stránkách  www.veronica.cz

Přeji nám aby doba adventu nebyla honem na dárky, 
ale dobou zpomalení, setkání s přáteli a přípravou na 
příchod našeho Spasitele Ježíše Krista.

Tomáš Peterek

„Tati a odkud je vlastně Ježíšek?“ ptá se pětiletý syn otce 
pod stromečkem. „Když se podívám na většinu etiket z 
dárků, tak bych řekl, že z Číny.“ 

Poslední den ve škole přinesly všechny děti paní učitelce 
nějaký dárek. Syn květináře dal učitelce dárek, ta si pro-
hlédla krabici, zatřepala s ní a povídá: „Vsadím se, že vím 
co to je - jsou to květiny.“Přesně tak.“ Syn majitele cukrárny 
jí dá dárek, ona si ho prohlédne a povídá: „Vsadím se, že je 
to bonboniéra.“ „Správně.“ Pak jí předá dárek syn majitele 
vinárny. Učitelka si všimne, že z toho něco odkapává, tak to 
ochutná a ptá se: „Je to víno?“ „Ne.“ Učitelka ochutná další 
kapku a ptá se: „Tak šampaňské?“ „Ne.“ „Tak to vzdávám. 

Co to vlastně je?“ „Štěně!“

Co znamená vegetarián?  Slovo severoamerického indi-
ánského původu, které překládáme jako „líný lovec“.

Nedávný průzkum ukázal, že žena s mírnou obezitou žije 
déle než muž, který se o tom zmíní.

Mamííí, mamíí, můžu letos dostat na Vánoce psa? Bláz-
níš?! Budeš mít kapra jako všichni ostatní... 

Nezapomeňte, že se Ježíšek narodil ve chlévě. Takže se 
vykašlete na vánoční úklid, ať se u vás cítí jako doma!

Smějeme se s KROKem
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8  KROK Kde je hřích tam je také milosrdný Pán Bůh, který odpouští když k Němu přijdeš.

STALO SE VE FARNOSTI

Poděkování za úrodu

Odpoledne 16. září proběhlo marmeládobraní, 
okurkování a chlebování – a to  ve farním areálu a v 
soutěživém duchu. Účast byla velice hojná, tak jako 
celý tento rok na našich zahrádkách. Před porotu 
kladli přicházející farníci své výrobky, a tak za malou 
chvilku byl stůl zaplněn nespočtem marmelád, oku-
rek, kečupů, sterilovaných příloh a voňavého domá-
cího chleba. Porota měla před sebou nelehký úkol, 
který jim od jisté chvíle už nikdo nezáviděl, ochutnat 
všechno, co se přineslo. Ještě těžší bylo ale rozhod-
nout, kdo vyhraje, kdo si diplom odnese.

Soutěžící toto těžké rozhodování svěřili do odbor-
ných rukou a čas trávili příjemněji, ve společnosti 
přátel u kávy, koláčků a domácího chleba.Jakmi-
le byly po dlouhé chvíli výsledky známé, všichni se 
přidávali ke gratulaci výhercům, následovalo focení 
a velké ochutnávání všechdodaných produktů. Lze 
konstatovat, že absolutní výherkyní se stala Lenka 
Kupková, která bodovala ve třech kategoriích.

Myslíme ale, že ve chvíli obecného koštu každý pochopil, jak je vše výborné, voňavé a chutné. Výherci se tak 
stali všichni. Děkujeme za překrásnou akci spojenou s poděkováním za to vše, co od našeho Nebeského Otce 
máme.

Chrám slavil 90. výročí

V neděli 23. 9. se v kostele sv. Mikuláše v Koutech 
konala velká slavnost. Chrám slavil 90. výročí svého 
vysvěcení. Koutští jsou na svůj Boží stánek po zásluze 
hrdí. Bylo cítit dojetí i vznešenost, když v průvodu krá-
čeli vedle kněží i hasiči ze všech tří kravařských okrsků.

 Kostel byl nádherně vyzdoben, atmosféru dotvářel i 
příjemný zpěv kostelního sboru a přítomné karmašni-
ce. Netřeba dodávat, že kostel byl obsazen do poslední-
ho místečka, přičemž plno lidí muselo stát venku. 

Součástí slavnosti bylo i žehnání nového zvonu sv. Flo-
riána, který byl pro tuto příležitost pořízen. Původní tři 
zvony z kostela sv. Mikuláše padly jako mnohé další za 
oběť válečném zrekvírování. Zvonění po celé roky na-
hrazoval zvon z kapličky Jana Křtitele.

Pouť seniorů

Ve středu 26. září se skupinka seniorů spolu s o. Da-
nielem vydala na pouť. První zastávkou byla překrásná 
bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku. Zde se sešli 
poutníci nejen z Kravař, ale i z dalších farností, aby na 
této požehnané půdě slavili mši svatou. Po ní následo-
vala prohlídka samotné bazilice. Po malém občerstvení 
na zámku následovala přednáška manželů Zajíčkových 
z Centra pro rodinu a sociální péči v  Ostravě na téma: 
Babičky, dědové a vnoučata. Na zpáteční cestě pak se-
niory čekalo ještě jedno zastavení, a to v kostele Sv.Pet-
ra z Alkantary v Karviné. Paní průvodkyně zajímavě 
popovídala o tomto unikátu. Kostel, který hojně navště-
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KROK             9 Kéž nám Pán pomůže pochopit logiku Evangelia, tu která se týká milosrdenství a vydávání svě-
dectví.

STALO SE VE FARNOSTI

Turnaje ve stolním tenise

Sobotu 29. září lze nazvat ping-pongovou. Ten den se totiž uskutečnily ve farní stodole dva turnaje ve stolním 
tenise. Dopoledne se utkali mezi sebou ministranti hlučínského děkanátu a mezi nimi se neztratili ani ti naši, 
když vybojovali dvě 2.místa (Lucie Weczerková a Michael Weczerek) a dvě 3.místa (Denis Bínek a Vojtěch Rai-
ner) - gratulujeme! Odpoledne si zahráli dospělí neregistrovaní hráči a jedna hráčka. První tři místa obsadili 
borci z Bohuslavic, nejlepší domácí hráč František Kotzian vyhrál soutěž útěchy (celkové 9. místo).

Farní les

Neděle 7. října vůbec nepřipomínala podzim, ale 
zářila jako předpisové babí léto. Ten den odpoledne 
se skupina farníků vydala na vycházku do farního 
lesa, která se nachází v oblasti pískovny. Vycházka 
byla zahájena růžencem ve farním kostele. Pak se 
návštěvníci přesunuli přes ulice Novodvorskou a 
Lelkovu až k odkryvu. Průvodce o. Daniel s hrdos-
tí pána domu ukázal farníkům pole i samotný les, 
které farnost vlastní. Obě nemovitosti farnost pro-
najímá. Pak už následovala úzká cesta do samotné-
ho lesa, který je ozdoben ptačími budkami, jež jsou 
dílem našich šikovných ministrantů. Na konci lesa 

Svatohubertská mše

Svatohubertská mše svatá se v kostele sv. Bartoloměje konala již potřetí. Co 
je prý potřetí, stává se tradicí – řekl o. Daniel, který mši svatou slavil. A bylo to 
skutečně duchovní hostina i pastva pro oči a uši. 

I tentokrát tuto důstojnou slávu okrášlili Trubači z Rabštějna, kteří byli letos 
víc vidět – vzhledem k tomu, že nestáli na kůru, ale kvůli opravě varhan zakot-
vili u oltáře sv. Josefa. 

Noblesu celé slavnosti dodali rytíři řádu sv. Huberta.

Nové informační technologie a jejich vliv na děti a naše 
chování

V pátek 16. 11. 18 se ve farním areálu uskutečnila před-
náška: Nové informační technologie a jejich vliv na děti a 
naše chování. Přednášejícím byl P. Libor Všetula z Brna. 
Bylo až překvapivé, kolik lidí na tuto přednášku přišlo. 
Mladou generací počínaje, seniory konče. Ne všem bylo 
vše srozumitelné, ne všichni se dokonale kamarádí s tech-
nikou, ale všichni jsme asi pochopili záměr celé akce. 
Technika není ani dobrá ani špatná, ale může posloužit k 
dobrému či zlému. Že se dá použít k evangelizaci nám v 
hojné míře ukazuje v dnešní době i papež František. Tech-
nika má sloužit nám a ne my jí. A nebezpečí číhá právě na 
nejmladší generaci, pro kterou jsou informační technolo-
gie nedílnou součástí jejich života, ba život sám!   

vují turisté, se z důvodu dovolání uhlí propadl o 37 metrů a naklonil. Úklon stavby je tedy 7°, což je viditelné i 
pouhým okem. I když je podlaha v kostele rovná, stěny jsou nachýlené, takže zde někteří lidé zde nemají dobrý 
pocit. Mše svaté se v tomto chrámě konají jednou za měsíc, a to střídavě v českém a v polském jazyce.  Senioři 
touto cestou děkují o. Danielovi za zorganizování pouti.

byl pak slavnostně požehnán a zavěšen obrázek sv. Františka. Dílo jsme „pojistili“ společnou modlitbou. V sa-
mém závěru vycházky se nám od o. Daniela dostalo požehnání. Některým ušlým poutníků se pak ještě dostalo 
kafe na faře.

Božena Muczková
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10  KROK Modlit se znamená klepat na dveře přítele. Bůh je náš přítel.

VÁNOCE A KONZUM
První zboží s vánoční tematikou již někdy v říjnu, 

plné obchody, reklamy, slevy, přetížené internetové e-
-shopy, nákupní mánie. Všechna tato fakta jsou dnes s 
Vánocemi pevně spjata, a ať chceme nebo ne, ovlivňují 
i nás. 

Nyní by se nejspíše příslušelo, abych v následujících 
odstavcích spojení materializmu s Vánocemi autori-
tativně odsoudil a přísně zkritizoval všechny, kteří s 
plnými nákupními vozíky v období adventu drancují 
supermarkety. Snad nebudu znít příliš namyšleně, 
když řeknu, že by v takovou chvíli čtenáři nad článkem 
souhlasně pokývali hlavou a ztotožnili se s ním. To by 
pak ale nic nezměnilo na tom, že by velká část z nich by 
před Štědrým dnem dychtila po slevách a obrovských 
nákupech úplně stejně, jako před přečtením článku.

Spíše, než jednoduché striktní odsouzení se na pro-
blém podívejme trochu objektivněji. Tlak nákupních 
řetězců skrze nejrůznější reklamy a slevové akce je 
dnes už tak enormní, že se chtě, nechtě dotýká ka-
ždého z nás. Bohužel ale faktem je, že kdyby si lidé z 
předvánočního nakupování a shonu po slevách nedě-
lali mánie, nabídky obchodů by vypadaly jinak. Bylo 
by pokrytecké vyčítat supermarketům, že dávají lidem 
to, co si lidé chtějí brát. Dále pak nejsem marketingový 
expert, ale domnívám se, že kdyby v říjnu neměl nikdo 
o zboží s vánoční tematikou zájem, obchody by je pro-
stě nenabízely. 

Pokusme se přestat vnímat, jak Vánoce prožívá spo-
lečnost kolem nás, a soustřeďme se, co tyto svátky 
znamenají pro nás. Pro mě osobně Vánoce znamenají 
čtení evangelia, kterým si v tuto dobou každý rok při-

pomínám narození Krista. Znamenají pro mě půlnoč-
ní mši, ve které vnímám tu pravou vánoční atmosféru. 
Nechápu, proč by mi období radosti z narození Boží-
ho syna měly kazit reklamy a zástupy lidí v obchodech. 
Všechny věci vypsané v první větě tohoto článku bez-
pochyby patří k časovému období prosince, ale určitě 
nepatří k Vánocům, alespoň pro mě ne. K Vánocům 
patří duchovní rozměr, tedy to, proč vznikly a začaly 
být slaveny. Je na každém z nás, jestli se i letos rozhod-
ne prožívat Vánoce, nebo zimní období nákupů a slev. 

Jestli je pro někoho důležitější materiální rozměr, jistě 
nalezne zastání na každém kroku na ulici, v supermar-
ketu i v televizních vysíláních. Ale pokud se někdo roz-
hodne prožít Vánoce s Kristem a křesťanskými tradi-
cemi, nemůže mu tento svátek už nikdo vzít ani zkazit 
a to bez ohledu na to, jak jej prožívají jiní. 

Jan Mareček
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KROK             11 Ježíš nás zve abychom slavili spolu s Ním, žili blízko Něho, a tak abychom změnili své životy.

KŘÍŽOVKA O KAPRA
Vyluštěním křížovky se můžete zúčastnit soutěže o KAPRA od místního rybáře Karla Vaňka. 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 pátku 21. prosince . Losování proběhne v neděli 23. prosince.

1. Chrám 

2. Obutí koně 

3. Odpad z obilí 

4. Jakubův syn prodaný do otroctví 

5. Potrava na poušti

6. Podzimní měsíc

7. Abrahámův prvorozený syn

8. Ten, který se stará o ovce

9. Hora, na které zemřel Mojžíš 

10. Papežská listina 

11. Kůň malého vzrůstu 

12. Český středověký světec se Sázavy 

13. Bezvěrec 

14. Potok poblíž Olivové hory

15. Sladidlo

16. Plevel zmiňovaný v Bibli

17. Bratr Marie a Marty

18. Prorok uvězněný ve velrybě

19. Původní povolání apoštola Matouše

20. Autor knihy Kazatel 

Setkání, Martina Slobodová 

Přicházíš ke mně, maličké dítě, jak-
pak Tě přivítám, čím potěším Tě?

Slova mi chybějí, řeknu jen „dále“. 

V úžasu (tajenka)
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12  KROK

VÁNOČNÍ KONCERT 

Bůh je věrný a naše naděje v Něj je jako upevněná kotva v nebi.

Vánoční koncert 
Jakub Jan Ryba

 ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
„Hej mistře“

sobota 29. prosince 2018 v 17 hod.

kostel Sv. Bartoloměje v Kravařích

…vypráví o zvěstování Kristova narození a příchodu pastýřů k jesličkám.

             

    

               Srdečně zveme!         Srdečně zveme! 

Vánoce, vánoce přicházejí….. 

Tak se zpívá v „komunistické koledě“. Než se nadě-
jeme, budou tady. Zvláště pro ty, kteří nikoho nemají, 
nebo pro ty, kteří cítí, že se jim život nepovedl a proto 
jsou osamoceni, mohou svátky představovat nepří-
jemné období. 

Vánoce jsou těžké také pro ty, kteří v uplynulém 
roce někoho milovaného ztratili či pro ty, kterým ně-
kdo těžce ublížil. Kolik smutku se skrývá za vánoční 
výzdobou oken rodičů, které nenavštíví jejich děti 
a vnoučata? S jakým smutkem prožívají Vánoce ti, 
kteří trpí nemocí, s níž jim už nikdo nemůže pomoci? 
Právě o Vánocích je nám více než kdy jindy líto rozbi-
tých či narušených vztahů a toužíme po odpuštění a 
novém přijetí. 

Byl bych velmi rád, kdybychom jako farnost vyšli 
vstříc všem, kteří budou letošní Vánoce prožívat v 
bolesti, ale také těm, kteří Vánoce prožívají bez hlub-
šího duchovního rozměru. Jsou lidé, kteří do našich 
kostelů zavítají jen o svátcích, ale jsou i takoví, kteří 
nepřijdou nikdy. Právě těmto Božím dětem bychom 
měli vyjít naproti a setkat se s nimi tam, kam oni při-
cházejí. 

23. prosince v 16 hodin bude již po čtvrté 
probíhat farní akce s názvem „Pojďme spolu do Bet-
léma“. Stejně jako vloni se uskuteční před naším 
krásným zámkem. Každý z kolemjdoucích bude moci 
přijít a zastavit se. 

My kněží budeme rozdávat lístky, na něž budou 
moci všichni napsat anonymně své problémy, které v 
rodině prožívají, nebo své životní těžkosti a vložit je 
do jeslí, které přineseme. 

Každý z přítomných si zároveň bude moci zapá-
lit Betlémské světlo a přinést je domů. Za všechny 
úmysly a starosti, které budou vloženy do jeslí, bude 
následně sloužena letošní půlnoční mše svatá v obou 
kostelích. Pozvěte své známé, kteří Pána Boha nezna-
jí, aby každý z nás mohl složit do jeslí svá trápení a 
zakusit Boží něhu. Vždyť Kristus se narodil pro všech-
ny a všichni jsme Boží děti.

Otec Daniel

POJĎME SPOLU DO BETLÉMA
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KROK             13 Chceš-li naslouchat Pánovu hlasu, vydej se na cestu, buď tím kdo hledá. Pán mluví k těm, kteří 
hledají.

MINIZPRÁVIČKY
Věděli jste, že…
• když my klidně spíme nad naším kostelem a fa-

rou létá v noci běžně asi 30 netopýrů?

• takový netopýr hvízdavý … si dovolí dokonce 
budit některé citlivé obyvatele fary!

• naše milované farní kozy mají ve své „rezervaci“ 
na farní zahradě svůj rodokmen. Až půjdete na 
procházku, jste zváni si ho přijít nastudovat. 

• podle vyjádření cestovní kanceláře Miklas tour 
byli naši farníci ve Svaté zemi skupinou, která 
za dobu existence cestovní kanceláře uměla u 
obchodníků nejlépe smlouvat a tím i nejvíce na-
kupovat.

• sestra Margareta oslavila v listopadu krásných 
40 let svého života. Farníci v Koutech se však 
spletli, protože nad oltářem visela výzdoba s čís-
licí 90. I tak přejeme vše nejlepší. 

• kolo kostelníka Josefa Thimela je patrně závislé 
na alkoholu. Již mnohokrát bylo spatřeno na 
farní zahradě, jak leží nehybně pod stromem. 

• na posledním setkání farníků na Hovorech o víře 
proběhl souboj ? Hejno much probudivších se 
po zatopení celou dobu útočila na otce Daniela. 
Z boje vyšel vítězně o. Daniel se skóre 17:0

JUBILEUM VE FARNOSTI
18. října 2018 oslavila krásné životní jubileum sestra Margareta Štědroňová. 

K jejímu výročí přejeme hodně zdraví, štěstí, síly, elánu a Božího požehnání do její práce.
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14  KROK

ZPOVÍDÁNÍ PŘED VÁNOČNÍMI SVÁTKY

Jsme povoláni, abychom naslouchali co nám Duch říká. Duch Svatý je vždycky něco nového.

Ohlášky z 25. 12. 1892
Milí farníci!

Jak vám v neděli po Posvěcení oznameno bylo, mohli bychom již začnouti stavěti nový kostel, kdybychom měli 
dostatek peněz. Než leží peníze hotové, vlada nedá povolení ke stavění. Jsou mezi vámi lidé, kteři naklonost 
svou k budování kostela většími peněžními dary přispěti častější projevovali. Těm se tímto ten jejich chvalitebný 
úmysl připomíná. Bez pochyby jest i takých lidí, kteří o tom nikdy nemluvili, a přece znamenitým darem chcou 
přispěti. 

Ostatním ale uvadí se na pamět, že nynější pokolení ještě nic, pranic na nový kostel neplatilo, ano naopak že 
velký díl peněz, které vaši předkové do stavební kapsy platili, na svůj prospěch vynakládali, totižto na obecné 
outraty. Aby se tedy všem poskytla příležitost budování nového kostela dle možnosti podporovati, přijdou v tyto 
dni k vám mužové od p. faraře poslani, aby peněžné dary k budování nového kostela, aneb aspoň podpisy sbíra-
li, s kterými se podpisovatelé zavázají, jistou summu na budovu kostela v budoucnosti, v čas stavění, darovali. 
Obdržené peníze budou kvitované z kazatelnice, a ty z kravařské a kutské obce osobně spravované.

FARNOST PŘED 100 LETY

DATUM Kostel Sv. Bartoloměje Kostel Sv. Mikuláše

NEDĚLE 16.12. 15:00 – 18:00 cizí zpovědníci přede mší svatou

PONDĚLÍ 17.12. 17:00 – 18:00 16:00 – 17:00

ÚTERÝ 18.12. 17:00 – 18:00 -----------------

STŘEDA 19.12. 17:00 – 18:00 16:00 – 17:00

ČTVRTEK 20.12.
9:00 – 11:00

17:00 – 18:00
16:00 – 17:00

PÁTEK 21.12.
9:00 – 11:00

17:00 – 18:00

16:00 – 17:00

17:30 – 19:00

SOBOTA 22.12.
6:30 – 7:30

16:30 – 17:30
6:00 – 7:00

NEDĚLE 23.12. jen přede mší svatou jen přede mší svatou

Příležitost ke svaté zpovědi před Vánocemi 2018 ve farnosti Kravaře

 V neděli 23. 12. 2018 už bude možnost omezená pouze přede mší svatou pro ty, kteří jindy opravdu ne-
mohou (staří, nemocní) nebo pro nutné případy. 

Nenechávejte zpověď až na poslední den.
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KROK             15 

Vitráž - foto 2

Naděje není idea, je to setkání; jako když žena čeká na setkání se svým dítětem, které se jí má 
narodit.

Cyklus tří vitráží uzavírá za-
mýšlenou kompozici. Adam a 
Eva se dopustili prvního hříchu. 
Hřích však v dějinách lidstva po-
kračuje dál a šíří se, jak můžeme 
vidět na vraždě Abela. Sv. Irenej 
ve 2. století říká, že první lidé 
zauzlovali lidské dějiny a Maria 
je ta, která je svou poslušností 
Bohu opět rozvazuje. Proto se 
kolem Panny Marie rozvazující 
uzly nachází motivy s hříchy prv-
ních lidí.
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Přání redakce PF 2019

M
ilostiplné a pokojné svátky vánoční 

přeje
 vaše redakce.
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