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ilí farníci,
stojíme před vrcholem a hlavní částí celého církevního roku,
které se nazývá Velikonoční třídenní neboli Triduum. V tomto období
→ Rozhovor s kaplanem otcem Pavlem
se během liturgie zpřítomňuje tajemství utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Velmi rád bych vás všechny, milí farníci, pozval k účasMLČET, VE JMÉNU POKROKU ti na letošních obřadech tohoto údobí, které nám může opět pomoci
k oživení víry a upevnění našeho vztahu s Bohem. Pomocí liturgie a
6
jejích symbolů budeme moci zakusit to, co Kristus prožíval během
→ Zamyšlení nad referendem na Slovensku
posledních hodin svého pozemského života a zároveň spolu s Ním
JÁ JSEM PŘIŠEL, ABY MĚLI ŽIVOT prožívat radost z vítězství života. Pokud je to pro vás alespoň trochu
možné, přijměte pozvání na obřady Tridua a nechme se v těchto dnech
A MĚLI HO V HOJNOSTI
7
obdarovat Boží láskou. Všechny bohoslužby, od Zeleného čtvrtku do
→ Duchovní obnova VIR
Velikonoční neděle tvoří jeden liturgický celek, v němž se postupně
BŮH POUŽIJE ČLOVĚKA KE SVÉMU zpřítomňuje tajemství našeho vykoupení. Často se mne lidé ptají na to,
které z těchto obřadů jsou nejdůležitější a které by určitě neměli vyneDÍLU TAK, JAK CHCE ON
8
chat. Všechny tři dny navazují jeden na druhý a tvoří nedílnou součást,
→ Rozhovor s otcem Maxem Jaroschem
v níž se rozvíjí a prohlubuje projev Božího plánu s člověkem v životě
Ježíše Krista. Samotná liturgie vnímá celé třídenní jako jednu velkou
PŮST LÉČÍ TĚLO I DUCHA, PROTO
liturgii, což je mimo jiné naznačeno tím, že na Zelený čtvrtek začíná
MĚJME PRÁZDNÁ BŘUCHA! 10
mše svatá znamením kříže „Ve jménu Otce, i Syna…“, a pak se v obřadech dělá znamení kříže až při závěrečném požehnání o Veliké noci.
→ Fyziologicky prospěšné hladovění
Zkusme i doma, ve své rodině, prožít tuto jedinečnou atmosféru těchto
ŽIVOT FARNOSTI dní. Hovořme se svými dětmi o tom, co se událo, přiveďme je k Boží12 mu hrobu, modleme se společně, čtěme Písmo svaté. Vyprávějme si o
tom, že život má svůj smysl především v Bohu, který nás vykoupil.
ZVONY OHLAŠUJÍ BOŽÍ Byl bych rád, kdybychom se po obřadech vzkříšení na Bílou sobotu
setkali ke společnému pohoštění ve farní stodole. Toto
PŘÍCHOD
14 setkání začne
ve 22:00, po skončení obřadů v obou koste→ K čemu nás zvony vybízí?
lích. Během
soboty budete moci nosit na faru něco
dobrého
k
snědku, čím pak oslavíme tuto noc.
ESOTERIKA A OKULTISMUS
ÚSMĚV NIC NESTOJÍ A LIDÉ HO
POTŘEBUJÍ
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→ Nebezpečí pro dnešní dobu

MODLITBY OBYČEJNÉHO
ČLOVĚKA

• P. Daniel
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Neměl podobu ani krásu, aby upoutal náš
pohled neměl vzhled, abychom po něm
zatoužili.
Opovržený, opuštěný od lidí,
muž bolesti, znalý utrpení,
jako ten, před nímž si lidé zakrývají tvář,
potupený, od nás nevážený.
A přece on nesl naše utrpení,
obtížil se našimi bolestmi,
ale my jsme ho pokládali za zbitého,
od Boha ztrestaného a ztýraného.
On však byl proboden
neotevřel svá ústa.
pro naše nepravosti,
Můj spravedlivý Služebník
rozdrcen pro naše zločiny,
ospravedlní mnohé,
tížily ho tresty pro naši spásu,
neboť sám ponese jejich viny.
jeho rány nás uzdravily.
Proto mu udělím mnohé
Všichni jsme bloudili jako ovce,
a s reky rozdělí kořist
každý šel svou vlastní cestou.
proto, že sám sebe vydal na smrt,
Hospodin na něho uvalil
že se dal přičíst ke zločincům,
vinu nás všech.
když nesl hříchy mnohých
Byl týrán, ale podrobil se
a prosil za viníky.
a neotevřel svá ústa,
jako beránek vedený na porážku
a jak ovce, která mlčí před střihači, (Izajáš 53,2b-7.11b-12)
Vyprávění o Hospodinovu
Služebníkovi, jehož utrpení
je vykresleno v textech liturgie velkopátečních obřadů, je
jedním z nejzkoumanějších
míst Starého zákona. Už jsme
si zvykli, že tohoto Služebníka nejčastěji ztotožňujeme se
samotným Kristem, jelikož
právě poselství Ježíšova života
nese prvky, které se s ním shodují. A konečně i sám Kristus
vztahuje jednu z pasáží o Služebníkovi na sebe a na své poslání (Mt 12,17-21).
Také židé vykládají tyto úryvky v mesiášském smyslu. Ovšem na rozdíl od křesťanské
tradice neberou ohled právě
na aspekt utrpení. Ten má ale
v roli Služebníka zásadní význam. V onom utrpení totiž
vidíme, že Služebník skutečně
toto všechno podstupuje, aby

byl opovržen, potupen, znevážen, pro hříchy proboden a
rozdrcen. A to nikoli pro svou
oslavu nebo dokonalost, ale
zástupně za odpykání všech
hříchů: „Jako beránek vedený
na porážku, a jako ovce, která
mlčí před střihači.“ V celém
vyprávění lze vidět velikost
Božího vyvolení, které dává
sílu snášet přicházející utrpení, a nakonec přináší odměnu:
„Udělím mu mnohé a s reky
rozdělí kořist.“
Tím největším, co si však z textu o utrpení Služebníka můžeme do života odnést my, je velikost lásky, která je potřebná,
aby byl zničen náš hřích, naše
zatvrzelost. Proto je útrpnost
vykreslena v Izajášově textu
tak barvitě a ukazuje na obě
roviny, do kterých se nám projektuje utrpení, jež snášel sám

Kristus. Jednak to tělesné, začínající zatčením v Getsemanské zahradě a vrcholící smrtí
na kříži, ale pak také utrpení,
které zažíval během svého kazatelského působení, když lidé
odmítali uvěřit jeho radostné
zvěsti lásky. Dokážeme-li si totiž do Izajášova textu promítnout obě roviny Ježíšova utrpení, zjistíme, že naše ublížení
je daleko větší, než si umíme
představit. Ale i přesto a právě proto musí být daleko větší
a přesahující také Boží láska,
která Ježíše vede těžkostmi
hlásání, utrpením kříže a temnotou hrobu až k radostnému
jitru nedělního vzkříšení, v
němž nachází smysl a potvrzení všechny jeho předpovědi o
velikosti této Boží lásky.
• P. Pavel
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ÚSMĚV NIC NESTOJÍ
A LIDÉ HO POTŘEBUJÍ

ROZHOVOR S OTCEM PAVLEM
Kdy jste poprvé přemýšlel, že
byste se stal knězem? Jak jste se
k tomu dostal?
Pocházím z běžné katolické rodiny, která pravidelně chodí do kostela. Od šesti let jsem ministroval.
Chodil jsem do skautu. Od mých
dvou let ve farnosti působil kněz
až do mých dvaadvaceti let, takže
mě kněžství na první pohled až
tak neuchvacovalo, protože to bylo
pořád stejné. Když mi bylo 12 let,
tak během ministrování, kdy jsme
se jako kluci snažili všechno dělat

4		 KROK

precizně, jelikož jsme tomu jako
děti ještě nerozuměli, a protože nás
mše neoslovila tou podstatou, tak
jsme alespoň soutěžili, kdo to bude
mít nejlepší s misálem, kdo nejlíp
zvoní a tak. Možná tady v téhle
preciznosti, mě najednou při mši
oslovilo to podstatné, kdy jsem se
začal zamýšlet, co se tam opravdu
děje. Asi bych to přirovnal k tomu,
když bylo proměňování, tak jako
bych cítil, že se mě Kristus ptá,
vidíš co se tady děje a nechtěl bys
něco takového dělat i ty? Tohle byl

takový první impuls, kdy jsem začal
přemýšlet co se děje a jestli bych i já
neměl být tím, kdo toto zprostředkovává lidem.
Říkal jste, že jste vyrůstal v tradiční katolické rodině, jak ona na
to reagovala?
Maminka je praktická katolička co
do chození do kostela i co do osobní modlitby i prožívání, tak ta byla
ráda. U taťky to bylo trochu tvrdší.
Už když jsem šel na střední, počítal
s tím, že nepůjdu na gympl, ale na
průmyslovku, protože jsem byl více
technický typ. Na gymplu počítal s
tím, že tam aspoň zmoudřím a půjdu na nějakého inženýra, a když
jsem mu řekl, že seminář, tak semnou asi dva dny nemluvil. Nevyčítal
mi nic, spíš to v něm muselo dozrát.
Neuvažoval jste o rodině a manželce?
Jo, Furt! Do poslední chvíle jsem
měl tuto variantu. Myslím, že to byl
největší otazník, který jsem si musel v sobě vyřešit. Na jednu stranu
holky, zábava; na druhou stranu
zodpovědnost rodiny. Zásadní rozhodnutí přišlo ve čtvrťáku na přerušení. Do čtvrťáku to byly pořád
jakési zadní vrátka. Díky tomu jsem
taky přerušil, protože po třeťáku
jsem si jeden vztah obhajoval jako
kamarádství, jenže ve skutečnosti
to už byl takový románek, který začal zacházet za meze přijatelnosti a
hlavně jsem tahal za nos tu holku.
Pak když jsem se vrátil po prázdninách do semináře, věděl jsem, že už
to musím rozseknout, a že asi potřebuju i čas venku. Tak jsem o vánocích přerušil v semináři formaci,
dodělal jsem si školu z venku a po
čtvrťáku jsem šel na rok pracovat.
Tam jsem se seznámil s běžným
životem a jsem rád, protože do té
doby jsem měl hodně idealistické
představy o práci, o zaměstnání, o

tom jak běžný člověk prožívá víru.
Dal jsem si předsevzetí, že ať už
se vrátím do semináře, nebo ne,
budu se rok modlit z breviáře a
dodržovat ranní chvály a nešpory,
tyto dvě základní věci. Modlit se
ranní chvály po noční, tak to teda
bylo sado, ani chození po pokoji
nestačilo, kdy člověk únavou padal do postele a byl rád, že je rád.
Zkusil jsem si, že ne všechno jsou
lidé schopni zvládnout při tom,
co dělají. Představit si, že mám
ještě rodinu, dopoledne chci spát
a děti mi řvou v baráku, tak to
teda klobouk dolů.

lu. Pak se mi nechtělo, ale mamka mě přemluvila a jsem ji za to
vděčný doteď. K varhanám jsem
přičuchl asi na střední škole. Varhaníků není nikdy dost, tak jsem
se na to naučil hrát. Občas si tady
na varhany zahraju. Potřebují zásah, ale není to tak hrozné, že by
nehráli. Tak do pěti let potřebují
opravu.
Jistou dobu jsem působil v několika chrámových i mimochrámových sborech. Díky bratranci
jsem půl roku zpíval s Akademickým sborem Žerotín při Moravské filharmonii, tak jsem se dostal
k dílům a věcem, ke kterým bych
neměl šanci se nikdy dostat.
Na střední jsme si s kluky založili
acapellu, borci sotva uměli zpívat
a chtěli acapellu, což je náročné
na zpívání, tak jsme společně vytvořili takové těleso, které funguje
v rámci gymnázia doteď. Proto u
mě acapellová hudba jede asi nejvíc. Největším favoritem je u mě
texaská skupina Pentatonix.

Co děláte když máte dovolenou?
Když můžu tak vypadnu na hory
nebo někde do přírody vypnout.
Každopádně nějaká aktivita, určitě ne ležení. Většinou navštěvuju
známé. O prázdninách jsem byl
na týden v Maďarsku a to jsme
taky lítali po památkách. Už jenom to, že jsem z dědiny, člověka
nutí něco dělat ideálně manuální
práci.
Jak se Vám spolupracuje s Kravařským duchovenstvem?
Jak se připravujete v postní Myslím si, že takovou kaplanskou
době, a jak se postíte?
školu jako mám teď, jsem ještě
Snažím se být v některých věcech
na sebe tvrdší, především se snažím být tvrdší na sebe v tom, co
doporučuji farníkům. Je spousta
věcí o čem člověk káže, ale kolik
toho sám dělá to je druhá věc.

KRÁTCE ZE ŽIVOTA

• Narodil se 10. července 1987
rodičům Pavlovi a Marii. Se svým
starším bratrem Lukášem a rodiči bydlel prvních šest let života na
kopřivnickém sídlišti.
• Chodil do Základní školy
svaté Zdislavy. Pak se Pavlova rodina přestěhovala do Lubiny na
Sýkorec.
• Po absolvování základní školy
nastoupil v roce 2002 na gymnázium v Novém Jičíně, kde zakončil studium maturitou.
• V roce 2006 nastoupil do teologického konviktu v Olomouci,
kde začala jeho příprava ke kněžství. O rok později byl přijat ke
studiu na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, které dokončil
v roce 2013.
• Svůj jáhenský rok trávil ve farnosti Havířov – sv. Anna.
• 28. června 2014 byl ostravsko-opavským biskupem vysvěcen
na kněze.
•Od roku 2014 je kaplanem v
Kravařích.

Víme, že jste varhaník a máte
rád hudbu. Jak jste se k tomu
dostal? Co říkáte na stav varhan v Kravařích a máte čas si na
nich zahrát? Jaké je Vaše nejoblíbenější hudební skupina a
proč?
Jsem z muzikantské rodiny. Strejda a celá jeho rodina jsou varhaníci. Protože byl doma klavír, tak
jsem na něm začal hrát. Absolvoval jsem základní uměleckou ško-
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neměl a už mít nebudu. Snažíme se těný. Myslím si, že víra mladé lidi
vycházet si vstříc. Jsem spokojen. nutí přemýšlet nad životem jinak
Člověk se vrací na faru rád.
než ostatní mládež, takže se nebojím, že by mládež šla úplně mimo
Máte strach o budoucnost církve cestu.
při pohledu na dnešní křesťanskou mládež?
Jak se vám učí náboženství?
Ne, i přestože mládež všechno bere Člověk na dětech strašně moc popo svém, má osobitý přístup, kte- zná, jaké to mají doma, jak se tam
rý je jiný než střední generace, tak víra žije, jestli se staví v rodině na
je přece jenom aktivní a v mnoha víře nebo nestaví. Během jedné
směrech cílevědomá. Mladí ví proč hodiny za týden nepředám dětem
věří a ví proč chtějí věřit. Je prav- to, co mohou rodiče předat během
da, že cílevědomost u nich přichází výchovy doma. A když mám třídu,
mnohem později, než jsem zažil já, kde jsou dvě nebo tři děti, kde víru
během střední školy jsem si musel doma nežijí a nezajímá je to, jsou
urovnávat co a jak, i přesto, že je mi schopny rozložit celou třídu.
člověk rozlítaný a pubertou ztřeš- Můžu se tam stavět na hlavu a stej-

ně nic neudělám, pak musím být
na ně zlý, ale jinak to nejde.

Na začátku února letošního roku se
na Slovensku konalo médii velmi
přetřásané referendum. Shrňme si
nejprve základní fakta. Referendum se sestávalo ze tří otázek, na
které bylo možno odpovědět ano
nebo ne. První otázka zněla zda
souhlasíte s tím, že se manželstvím
nedá nazývat jiné soužití osob, než
svazek mezi jedním mužem a jednou ženou. Další otázka: souhlasíte,
aby párům stejného pohlaví nebyla
umožněna adopce dětí a konečně
jestli souhlasíte, aby školy nemohly
vyžadovat účast dětí na vyučování
v oblasti sexuální výchovy a eutanázie, pokud jejich rodiče nebo
samotné děti nesouhlasí s obsahem
vyučování.
Referenda se zúčastnilo 21,41%
voličů, bylo tedy neplatné. O tom,
jestli fakticky skončilo úspěchem,
se dá polemizovat, některé hlasy
považují za úspěch už jen to, že
bylo vypsané. To bylo určeno téměř 400 000 podpisy v petici. Z
více než dvaceti procent účastníků
referenda drtivá většina hlasovala
třikrát ano.
Spíše než rozborem samotného
problému homosexuálních sňat-

minaci bychom mohli mluvit, kdyby lidé jiné sexuální orientace museli platit vyšší daně nebo v MHD
museli sedět na speciálních místech. Tady můžeme hovořit o tom,
že sňatky lidí stejného pohlaví nebo
dokonce možnost adoptovat děti je
speciální privilegium, které bere v
potaz jejich sexuální odchylku. O
tom, jestli je takové zvýhodnění
správné nebo ne, se dá samozřejmě
diskutovat. Je třeba chápat názory
lidí, kteří s ním souhlasí, plně je respektovat, ale zároveň se nenechat
zmanipulovat řečmi o omezování
práv. Je správné, že jsou různé názorové proudy, je správné, že se na
toto téma vedou debaty, ale není
správné demagogicky označovat
odpůrce homosexuálních svazků
za xenofoby. Dostáváme se zde do
paradoxní situace, kdy jsou ve jménu liberálních trendů systematicky
uráženi lidé, kteří mají jiné názory
než ti, co sami sebe označují za pokrokové. Otázkou zůstává, kde berou liberálové tu jistotu, že zrovna
jejich model je ten pokrokový a kde
berou právo označovat jiné názory
za zpátečnické.
• Jan Mareček

Máte nějaké životní heslo?
Jestli smích opravdu prodlužuje
život, tak mě budou muset ve sto
dvaceti zastřelit, protože se to semnou nebude dát vydržet.
Na jeden úsměv získáte mnohem
více lidí, než na tisíc chytrých slov
s kyselou tváří.
Razím teorii, že úsměv nic nestojí a
častokrát ho lidé potřebují, snažím
se být radostný křesťan a hlavně radostný člověk, a toto předávat i dál,
pokud člověk nežije víru v radosti,
tak ji nežije naplno.
• Redakce

MLČET, VE JMÉNU POKROKU
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ků a následnou adopcí dětí se chci
zabývat ohlasy, které toto referendum vzbudilo. Ve slovenských ale
i jiných hlavních evropských médiích jsme se po zveřejnění výsledků
mohli dočíst prapodivné hodnocení typu: „Drtivá porážka xenofobů“, nebo „Xenofobové neuspěli.“
Když už pomineme, že někteří no-

vináři berou milion hlasů v zemi,
která má pět milionů obyvatel, jako
drtivou porážku, zůstává nám zde
označení, se kterým se již smířit
nemůžeme. Ti, kteří jsou pro zachování tradičního modelu rodiny,
jsou označováni za xenofoby. Jinde
jsme se zase mohli dočíst, že pokud
by referendum vešlo v platnost,
byla by omezena práva homosexuálů.
S tím se však souhlasit nedá. Homosexuálové by měli úplně stejná
práva jako všichni ostatní, o diskri-

JÁ JSEM PŘIŠEL, ABY MĚLI ŽIVOT A MĚLI HO V HOJNOSTI
Již každoročně se v postní době neustoupit a žít život naplno. To smyslem lidského bytí. Jedině
v Arcibiskupském kněžském znamená, naplno se odevzdávat potom Budeme šťastní.
semináři v Olomouci koná Bohu a bližním, protože to je
• Tomáš Stráník
duchovní obnova, které jsem se
letos zúčastnil společně se třemi
farníky. VIR, jak se také nazývá
tato postní duchovní obnova, je
pro muže od 18 do 35 let. Cílem
obnovy je za pomoci společných
modliteb, adorací, rozmluv a besed
rozjímat o svém životě a obnovit
vztah s Bohem. K tomu nám
také sloužilo od pátečního večera
do nedělního rána silentium
(posvátné mlčení).
Nosným tématem celého setkání
byl citát z Janova evangelia: „Já
jsem přišel, aby měli život a měli
ho v hojnosti.“ Všichni účastníci
měli své důvody, proč přijeli do
kněžského semináře. Jedny láká
kněžský život, druzí se nemohou
rozhodnout jakou životní cestu
zvolit, jiní se v tomto rozhodnutí
potřebují utvrdit a další přijeli
třeba jen utužit svůj vztah s
Bohem.

„Kdo by chtěl svůj život zachránit ztratí
jej; kdo svůj život pro mě a evangelium
ztratí, nalezne jej.“ Lk 9,24

Otec Daniel Vícha, který nás Kaple Panny Marie v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci
provázel celým setkáním, nám
svými promluvami postupně
odkrýval co dělat, abychom měli
život a měli ho v hojnosti. Podle Ministrant pomáhá knězi. Ministrování není nic těžkého, ale lehkéotce Daniela musíme nejdřív ho a zábavného. Zábavného proto, že vymýšlíme různé hry, výlety,
poznat sami sebe, odhodit ministrantské schůzky a mnohem víc. To nejlepší pro mě je sloužit
všechny představy druhých i naše na mši, kde se můžu toho hodně naučit a poznat, např. překonáo tom jací jsme a jací bychom vat trému při čtení před lidma. A ne jenom na mši. Ale i na zábavměli být. Přitom zůstat trpěliví a
ných ministrantských schůzkách, kde hrajeme i hry a povídáme si
nesrovnávat se s druhými, protože
o osobnostech církve. Za účast na těchto
schůzkách,
všichni jsme jedineční. Musíme
mších, svatbách a pohřbech včetně chování dostáváuchopit svůj život, dát ho do rukou
me během celého roku body. Body nám
slouží k
Božích a pevně se rozhodnout
Poklad v
jakou cestu zvolit. Zároveň pohybu na celoroční ministrantské hře
tý poklad,
se tohoto rozhodnutí nebát, i nebi. Na konci této hry leží někde ukryjedkdyž nebude správné. Je lepší se který hledáme. Všichni ministranti jsou
na
velká
parta.
rozhodnout špatně, než celý život
• Vojtěch Rainer (10 let)
jenom tápat. Z této cesty nikdy

Co dělá ministrant?

Každý chlapec se může přihlásit k ministrantské službě.
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BŮH POUŽIJE ČLOVĚKA KE
SVÉMU DÍLU TAK, JAK CHCE ON

ROZHOVOR S OTCEM MAXEM JAROSCHEM

Vydali jsme se neohlášeně do Dolní Sukolomi u nedalekého Uničova za našim rodákem otcem Maxem Jaroschem, který tráví důchod v místím domově pro seniory. Na místě jsme s
velkými rozpaky zjistili, že je celý ústav zasažen průjmovou epidemií. Po chodbách chodili
zdravotní sestry s rouškami a varovali nás před možnou zdravotní újmou. Abychom však
získali zajímavý rozhovor pro naše čtenáře, byli jsme ochotni riskovat i možnou nákazu.
Po krátkém seznámení, začal
otec Max vyprávět o svém životě a své kněžské službě. Zachytili jsme pro vás pár zajímavých
okamžiků a na několik málo otázek se zeptali.
Řekněte nám otče něco o svém
životě.
Vyrůstal jsem na Hlučínsku v tradičně katolickém kraji, v tradičně
katolické rodině. Základní školu
jsem absolvoval v Kravařích, pak
průmyslovou školu v Opavě a po
pražském jaru jsem nastoupil na
Teologickou fakultu v Olomouci.
Jak dlouho už jste knězem?
Jsem knězem 41 let, svěcený jsem
byl v roce 1973.

Otec Max Jarosch s Joachimem kardinálem Meisnerem v Kravařích

nemocnici se mě sestra Teopista
pocházející ze Strahovic zeptala, zda bych nechtěl studovat na
kněze. Bylo to v roce 1954. Tehdy jsem jí řekl: „Sestřičko já mám
základní vzdělání technické a ne
humanitní a o teologii jsem nikdy neuvažoval.“ „No já se budu
modlit.“ Její modlitba byla vyslyšena.
Dále bych chtěl také ještě říct,
že jsem byl velice duchovně zaštítěný mariánskou družinou v
Uvažoval jste už v mládí o Kravařích. Přes celou dobu mého
studia se denně modlily za mě růkněžství?
Při jednom z pobytů v opavské ženec, abych došel kněžství.
Kdy jste byl v životě poprvé
osloven Bohem?
No prakticky to ani nemůžu říct.
Jelikož se u nás v rodině udržoval
cyklus církevního roku a já jsem
tak postupně vrůstal do víry, aniž
jsem to pozoroval. Pro studium
teologie jsem se rozhodl až po
třicátém roku života. V mé době
bylo zapotřebí zachovat víru a nemít marxisticko-leninské
inženýry.
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A kolik je dnes ještě členů v
mariánské družině?
Jeden. Slečna Marie Žídková.
Jaké bylo pro vás studovat bohosloví za komunismu?
To bylo zajímavé. Ono, tady ty
bredšnajdery (příjmení Brettschneider se v češtině začalo
užívat jako obecné označení pro
donašeče, protože v románu Jaroslava Haška Dobrý voják Švejk
proslavená postava fízla nesla toto
příjmení - pozn. redakce) jsme
měli i v semináři, kteří na nás dávali pozor. Člověk tušil, kdo to asi

je. Mluvili jsme před nimi tak, aby my.
slyšeli to, co chtěli.
Když jste zjistil v jakém stavu je
kostel, co jste podnikl?
Co vás oslovilo, že jste šel na kně- Víte, financování celých prací bylo
ze a jaké jste měl překážky na velice obtížné, protože státní dotace
této cestě?
nebyly, ale obětavost farníků byla
Ke kněžství mě podnítil nedostatek veliká. Na to, že Uničov je dosídhlasatelů evangelia. Kromě zdra- lené město a že do kostela chodili
votních problémů jsem jiné kom- většinou starší lidé, byli ochotni dát
plikace neměl. I přes určité pře- na opravy mnoho. Třeba jedna bakážky jsem se nenechal odradit a s bička přispěla do sbírky 20 korun. I
Boží pomocí jsem je překonal.
když se to někomu může zdát málo,
Takže dostat se ke studiu boho- pro ni to bylo živobytí na celý den.

Jak trávíte den?
Poslouchám velice hodnotné přednášky na Rádio Vaticana a televizní
stanici KTV, která vysílá v němčině. Bylo by záhodno, aby tyto programy byly i v češtině pro věřící intelektuály.
Kde jste teď na důchodě?
Důchod jsem začal trávit v Kravařích. To jsem byl ještě schopen se
o sebe postarat sám, ale v prosinci
2012 přišly zdravotní komplikace,
kdy už jsem nebyl ani v těch nejdůležitějších věcech soběstačný. Od té
doby pobývám v domově pro seniory kousek od Uničova v Dolním
Sukolomu.

Byl jste asi hodně dobře jazykově vybaven, když jste uměl německy.
Neměl jsem jazykovou bariéru. Samozřejmě jsme na Hlučínsku uměli všichni německy. Za doby totality
a indoktrinace jsem mohl poslouDomov pro seniory v Dolní Sukolomi, tady můžete navštívit otce Maxe.
chat německý rozhlas, který nebyl
sloví nebyl žádný problém?
Také mi velmi pomáhali rodáci a rušený. Díky tomu jsem si uchoval
Přihlášku jsem podal v březnu kněží z Hlučínska.
nezávislé postoje.
1968, pak ale nastala rodinná tragédie, maminka onemocněla a v listo- Na své duchovní cestě jste se po- Všiml jste si nějakého nešvaru,
padu téhož roku zemřela. V Opavě znal s kardinálem Meisnerem.
který se vám nelíbil ve farnosti,
na urologii mi stanovili smrtelnou Bylo to v roce 1962, když jsem byl když jste pobýval v Kravařích?
diagnózu, rakovinu ledviny. V za- na cestě s rektorem doktorem Bra- Nelíbí se mi, jak dnešní mladá geměstnání jsem dal výpověď. S vy- dáčem v Erfurtu u biskupa Auf- nerace uznává úspěšné a bohaté
hlídkou na můj zdravotní stav jsem terbeka. Tehdy tam byl jako kněz lidi, aniž by se zamyslela nad tím,
vůbec nevěděl, jestli budu studovat. kardinál Meisner a měl na starosti zda se vypracovali na své pozice
No, ale všechno Pán Bůh upravil řehole v DDR. Naše přátelství trvá poctivou cestou.
tak, že to vyšlo.
dodnes.
Máte nějaké životní heslo?
Když jste byl farářem v Uničově, Jak vnímáte dnešní dobu?
Ano. Roma locuta, causa finita
v jakém stavu byl kostel?
Těžko říct. Jedna věc mě těší, že (Řím promluvil a věc je tím uzavřeNa mém prvním působišti byl kos- máme konečně svobodu. V mém na)
tel a fara ve špatném stavu. Zde mládí převládala materiálně-marbych se bez stavařiny neobešel. Je xistická ideologie. Teď je doba kon- Chtěl byste něco vzkázat novým
zajímavé, když jsem po svěcení vy- zumu. A podle mého názoru je kněžím v Kravařích?
šel z olomouckého dómu a podíval konzum pro víru daleko nebezpeč- Ať pokračují tak, jak začali. Z různa nebe, řekl jsem si: „Teď jsi fará- nější než totalitní nátlak. Totalitní ných zdrojů vím, že farníci reagují
řem, na co jsi byl stavařem?“ a pak nátlak odvál plevu, jádro zůstalo. kladně na to, co dělají. Ať už je to
mi to došlo, že Bůh použije člověka Ale konzum zasahuje i jádro a tam zvon pokoje nebo oprava kostela.
ke svému dílu tak, jak chce On a ne jsem dost skeptický.
• Redakce
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Půst léčí tělo i ducha, proto
mějme prázdná břucha!
„Doba postní“, když slyšíme tento
pojem, automaticky si vybavíme
půst a většinou nám na mysli
vyvstane cosi docela nepříjemného
- odříkání a sebezapírání. Postit
se můžeme od mnohého (maso,
sladkosti, televize, počítač), avšak
základní význam slova půst
je nejíst, vzdát se jídla. V
hebrejsky psané části
bible je použito
slovo „tsóm“, v
řecké části je
použito slovo
„nésteía“
(ze
slova „ésthíó“
- jíst, a záporné
částice „ne“). Půst
tedy v původním a
základním významu
znamená
nepřijímat
žádnou potravu.
Takovýto půst může
připadat lidem, kteří trpí nebo trpěli
hladem, jako nebezpečný a nijak
neprospěšný. Opak je pravdou,
ovšem jen pokud se jedná o půst
dobrovolný. Pokud se ocitnete bez
přísunu jídla a bez vyhlídky na
změnu, budete prožívat obrovský

vypořádalo s množstvím neduhů,
nadbytečnými kilogramy, jedy
uloženými v tkáních apod. Je to
bezpochyby věc velice nepříjemná,
vyžaduje
velkou
dávku
sebezapírání a obrovskou vůli,
avšak výsledek skutečně stojí za
to. Odborně se tomuto
dobrovol nému
půstu
říká
fyziologicky
prospěšné
hladovění
(FPH).

stres, strach ze smrti hladem
a to vše vám skutečně dokáže
ublížit, dokonce i zabít. Pokud se
však dobrovolně zřeknete jídla s
možností kdykoliv s hladověním
přestat, dáte tělu šanci, aby se samo

tak se to děje i v přírodě. Když je
zvíře nemocné, tak prostě nežere.
Bohužel jsme na tohle tak nějak
zapomněli. Lékařství se pod vlivem
ziskuchtivých
farmaceutických
společností, posunulo do oblasti

Po d l e
m é h o
názoru
jde o ten
nejlevnější
a nejzázračnější
lék skoro na všechny
choroby a působí i preventivně.
Bůh nám, obrazně řečeno, v
našem těle ukryl lékaře, který si
dokáže poradit s nemocí mnohem
lépe než většina léků. Stačí mu
jen dát prostor pomocí FPH.
Naše tělo o tom ví, když jsme
nemocní, nemáme hlad. Stejně

alopatické medicíny (alopatie =
léčba příznaků). Již se ani příliš
nesnažíme léčit příčinu nemocí
a problémů, soustřeďujeme se
na odstranění jejich příznaků.
Například když nás bolí hlava,
vezmeme si prášky proti bolesti
a už nás nezajímá příčina.
Tímto stylem se v současnosti
řeší většina problémů. Přitom
je
zdokumentováno
mnoho
případů, kdy FPH pomohlo s
vysokým či nízkým krevním
tlakem, cholesterolem, cukrovkou,
žaludečními vředy, při jaterních
problémech, kožních nemocech,
atd. V neposlední řadě pomohlo
FPH s rakovinou.
Co se tedy během půstu
s naším tělem děje? Tělo začne
získávat energii ne z potravy, ale
z rozkladu svých vlastních tkání.
Má přitom úžasnou schopnost
upřednostňovat tuky a poškozené
nebo méně potřebné tkáně. Navíc
se při hladovění postupně utlumí
činnost našich orgánů spojených
s procesem zažívání a takto

Odříkání jídla totiž ohromně posiluje
lidskou vůli a očišťuje mysl zaměstnanou
tělesnými a pozemskými starostmi a
povznáší nás blíže k Bohu.
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našetřená energie je využita k
ozdravě těla a obnově správných
funkcí organismu. Zajímavé je, že
člověk časem úplně přestane mít
hlad. Půsty můžou mít různou
délku a všechny jsou bezpochyby

prospěšné, ale úplné FPH končí
teprve tehdy, až dotyčný začne
mít znovu hlad. To může trvat
někdy i 40 dní, nicméně je to velmi
individuální.
My křesťané se však
nepostíme pouze ze zdravotních
důvodů. Náš půst by měl být spojen
i s rozjímáním a modlitbou. Ovšem
půst není jen součástí křesťanství
nebo judaismu. Půst je známý
a používaný ve všech světových
náboženstvích, má vést k zamyšlení
se nad smyslem života i nad sebou.
Jeho hlavním cílem je očistit naše
vztahy s Bohem i s lidmi. Odříkání
jídla totiž ohromně posiluje lidskou
vůli a očišťuje mysl zaměstnanou
tělesnými a pozemskými starostmi
a povznáší nás blíže k Bohu. Tímto
způsobem nás osvobozuje od
tělesných žádostí a očišťuje kromě
celého těla, také nitro. Cílem půstu
je tedy zklidnění a zastavení se,
odpoutání se od starostí i žádostí.
Závěrem musím zdůraznit,
abyste se nepouštěli do FPH bez
nabitých vědomostí a zkušeností.
Někteří odborníci trvají na
praktikování FPH pouze pod
lékařským dohledem a v mnoha
zemích Evropy existují tzv. kliniky
léčebného hladovění. Bohužel v
Česku, pokud vím, nic takového
nemáme, ovšem podle mě stačí
mít určité vědomosti, zkušenosti s
kratšími půsty a pokud nepodceníte
tzv. návratovou dietu (tělo po
delším půstu než tři dny není
schopné ihned přejít na normální
stravu, při nedodržení určitých
zásad hrozí velké nebezpečí), pak se
FPH nemusíme bát. K nastudování
mohu doporučit knihu od V.
Partykové Hladovění pro zdraví
nebo Léčení hladovkou od J. C.
Nikolajeva a E. I. Nilova.

I vy si máte navzájem
umývat nohy
Při poslední večeři došlo i přes hluboké pohnutí Mistra k tomuto
směšnému a trapnému sporu učedníků o pořadí. A jak na to Kristus
reagoval? Čtěme dál:
„Proto vstal od večeře, odložil svrchní šaty a uvázal si kolem pasu lněnou
zástěru. Potom nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a
utírat jim je zástěrou, kterou měl uvázanou kolem pasu. A potom jim řekl:

„Chápete, co jsem vám udělal? Vy mě nazýváte Mistrem a
Pánem, a to právem: to skutečně jsem. Jestliže jsem vám tedy
umyl nohy, já, Pán a Mistr, máte také vy jeden druhému umývat
nohy. Dal jsem vám příklad: Jak jsem já udělal vám, tak máte
dělat i vy. Amem, amen pravím vám: Služebník není víc než jeho
pán, posel není víc než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze
vám, jestliže podle toho jednáte!“(Jan 13, 4-5. 12-17).

Co to musí být za muže, jenž na tolik sobectví a ješitnosti reaguje tak
ušlechtile! Dobře to uvažme – je to všemohoucí Bůh, který tu mlčky chodí
s umyvadlem! Všemohoucnost se sklání ke špinavým nohám, protože
lidé nosí přemoudřelé hlavy příliš vysoko! Úplně stačí, spočineme-li svým
zrakem na tomto obrazu, který po dvou tisíciletích neztratil nic ze své
velikosti.
To co Ježíš dělá, není opravdu nic zvláštního. Poměřováno tím, jak
„skvěle“ my dokážéme zvládat světové problémy, by měl mít Spasitel světa
dvacet hodin před násilnou smrtí na práci určitě závažnější věci než mýt
zaprášené nohy. Co všechno by ještě měl říci, rozhodnout, uspořádat!
Jeho příznivci v Jeruzalémě byli v onen večer bezpochyby ještě příliš
málo proškoleni, zorganizováni a zapojeni do jednotné akce. Drahocenné
minuty však míjejí – a Boží Syn, pro něhož by bývalo zajisté hračkou toto
všechno uskutečnit, umývá nohy: beze spěchu a vzrušení, jistě pečlivěji,
než to tehdy dělávali otroci.
Pokusme se jít po těchto cestách Boží lásky a pochopit je. Co nám chtěl
říci? Možná toto: Můj milý příteli, když se ti zdá, že se ve světě smráká
a nastává noc nenávisti, zrady a prolhanosti, platí už jen prostý skutek
lásky. A pak, pravá láska musí šetřit slovy, a především chce Kristus říci, že
lásce nesmí připadat žádná věc příliš malá a nedůležitá. Ačkoli má dojem,
že se dobře míněná autorita už nebere vážně, musíš pamatovat na to, že
nesmí být panovačná, tvrdošíjná a rozkazovačná, nýbrž příkladně činná
a sloužící.
Způsob, jakým Kristus vykonává nad lidmi vládu, nás na okamžik ohromí
– a vstoupí nám na mysl, jak jinak jsme to zvyklí dělat ve svém okolí. Věřím,
že všichni tušíme, že tento Boží Syn umývající nohy káže naléhavěji, než
• Tomáš Stráník kdyby byl tehdy před deseti mikrofony přednesl přednášku o autoritě.

• Kniha Láska až do krajnosti, Reinhold Stecher
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ny zrekvírované za války. Nesou
jména sv. Jana Sarkandra a Panny
Marie. V poslední době se velmi často odlévají zvony, které až
po mnoha desetiletích nahrazují
zvony válkou ztracené. Je třeba si
uvědomit, že zvonů ze zvonoviny máme v České republice jen
13 procent oproti předválečnému
období! Mnoho kostelů má rychle a levně zhotovené zvony z oceli, které byly po válce dostupnější.
Oproti tomu zvonovina je dale-

ZVONY OHLAŠUJÍ BOŽÍ
PŘÍCHOD
K čemu nás zvony vybízí?

Hlas zvonů nás v životě zastihne v nejrůznějších situacích. Někdy nás probudí a vítá do nového dne,
jindy nám uprostřed denních starostí a spěchů připomene poledne. Zvoní-li se v neobvyklou dobu,
ptáme se, co se asi děje nebo stalo a když se loučíme
s našimi blízkými zemřelými, zvěstují nám zvony
pomíjivost pozemského života. Před začátkem bohoslužby nás zvony vítají do kostela a při proměňování vítá zvonek samotného Pána, který sestoupil
na oltář chrámu. S životem božího
lidu jsou zvony od nepaměti úzce
spjaty. Když se však zeptáme náhodných kolemjdoucích, kdy se
nejčastěji zvoní, odpovídají, že v
poledne. Podle křesťanské tradice
se v poledne ráno a večer vyzvání
k modlitbě Anděl Páně, v níž rozjímáme o tajemství Božího vtělení,
které se uskutečnilo po andělově
zvěstování, když Matka Boží řekla
ANO Božímu plánu. Hlas zvonu
nám tak připomíná, že uprostřed
jednoho všedního dne vstoupil do
života neznámé dívky v Nazaretě
Bůh se svým tajemným plánem.
Uprostřed našich všedních dnů
nám hlas zvonu připomíná, že i
do našeho života chce Bůh vstupovat. Často je to pozváním k
bohoslužbě, před kterou se zvoní,
jindy je to pozváním k modlitbě,
ke které nás zvon vybízí. Slyšíme-li tedy vyzvánění k modlitbě, je
to jakoby sám Pán zazvonil u dveří našeho soukromého života a chtěl s námi promluvit několik slov. Jen několik, v průběhu dne, aby nás
příliš nerušil, ale aby přece dal vědět, že o nás stojí
a ví. V modlitbě Anděl Páně přemýšlíme nad konkrétním příběhem, v němž vstoupil Bůh do života
Panny Marie. Na pozadí tohoto příběhu bychom
ale měli přemýšlet, jak a kdy vstupuje Bůh do mé
všednosti. Jen těžko můžeme očekávat, že se nám
zjeví archanděl Gabriel a přinese nám navýsost dů-
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ko dražší, ale zároveň lahodnější
co do zvuku. Zvonovina je čistý
bronz – tedy 78 procent mědi a
22 procent cínu, dovoleno je také
0,5 procenta nečistot nebo jiných
přímesí. Nejstarší zvon v naší věži
se jmenuje sv. Bartoloměj a je z
počátku 17. století. Tento zvon nechali pořídit Eichendorfové, když
místní obyvatelstvo přecházelo na
katolickou víru. Tento zvon je památkově chráněný. Jeho zvuk však
není čistý, protože již odlev zvonu

Zvon sv. Jan Sarkander

ležité poselství od Hospodina. Můžeme se ale učit
číst jednotlivé události, které prožíváme, abychom
v nich viděli Boží zásah do svých životů. Věřte, že
to není nikterak složité. Stačí se
zastavit a znovu si promítnout
svůj den a zeptat se Boha, co na
mě dneska říkáš? Jak se ti líbím?
A co bys ty sám změnil nebo raději úplně vynechal? Stojí za to dát
si námahu a hledat Boží stopy v
tom, co můj život zrovna naplňuje. Stojí za to uvědomovat si, jak
nás život přerůstá a jak přicházejí
situace, s kterými si nevíme rady,
neboť právě v nich je prostor pro
Boži působení. Copak si Maria
věděla rady se svým zázračným
početím? Jen celou situaci odevzdává Bohu a On se stará sám.
Možná někdy chceme mít v životě
všechno příliš pod kontrolou a na
Pána Boha nezbývá prostor, aby se
mohla projevit jeho vůle a pomoc.
Bůh přichází právě v situacích, v
nichž si jako Maria nevíme rady
a nemůže nic víc, než je svěřit a
odevzdat Pánu.

Zvony farního kostela
Ve farním kostele Sv. Bartoloměje máme ve věži celkem 3 zvony. Jistě si mnozí z vás vybaví svěcení dvou
zvonů v roce 1995, které se nechaly ulít z pravé zvonoviny za pana děkana v Brodku u Přerova v dílně
Dytrichová – Vránová. Tyto zvony měly nahradit zvo-

se příliš nezdařil. Není tak snadné
přesně určit tón, do něhož je tento
zvon ulit. Proto je nemožné sladit
tento zvon k dalším zvonům tak,
aby zvonily dohromady čistě. Jistě
se naskýtá otázka, zda tento historický zvon, který je ukryt zrakům
farníků ve věži, nebude vhodné
z věže sundat a natrvalo vystavit
v kostele, aby si jej mohli všichni
prohlížet. Jelikož jeho zvuk příliš
nelahodí, mohla by být zajímavá
jeho krása viditelná a zároveň by
tato památka byla všem k vidění.
Touto otázkou se bude zabývat
také nově zvolená farní rada. V letošním roce přibude na věži další
zvon „Zvon pokoje“ za naše padlé
na paměť ukončení války. Tento
zvon bude trvalým odkazem na
všechny, kteří byli nejen obětí války, ale také na ty, kteří válkou trpěli v podobě ztráty svých blízkých
a trpí dodnes. O průběhu výroby
tohoto zvonů budete všichni informováni.
Ať nás hlas zvonů učí tomuto odevzdání a víře v Boží prozřetelnost!
• P. Daniel

Zvon Panny Marie (vlevo) a sv. Bartoloměje (vpravo)

ANKETA: Co si myslíte o „Zvonu pokoje“?

Jarmila Bystroňová

Jan Premus

Vojtěch Mareček

Ten nápad mě oslovil, hned když
jsem ho poprvé slyšela. Je to důstojný způsob, jak uctít památku
všech, kteří ve válce zemřeli. Zároveň by měl zvon vyvolat touhu po
životě v klidu a míru.

Podle mne se jedná o zajímavý
nápad. Zvon mi ale nepřipadá
jako ideální památník - jména
tam pravděpodobně nepůjdou
dobře vidět. Na druhé straně tam
vydrží fakt dlouho.

Myslím, že je to určitě krok
správným směrem a zároveň
symbolika, jak uctít naše zemřelé
předky ve válce. Nicméně je podle mě škoda, že jména nebudou
na viditelném místě.
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ESOTERIKA A
OKULTISMUS

Nebezpečí pro dnešní dobu

V co dnes věříme? Někteří lidé věří v Boha, ale mnoho lidí věří v cokoli (horoskopy, karty, kyvadla, magii,
elfy…)

pouze zasťiňují skutečného
původce
Jak rozlišit léčitele? Ten, který
si léčení nechá
zaplatit, tak ten určitě nemá dar
od Boha.
Kletba (malodicere = zlořečit) – je opakem
OKULTISMUS
požehnání,
např.
prokleté
celé
rody (lámat
(slovo označuje něco skrytého) - člověk uznává exiskletby)
tenci bytostí či sil, které nejsou zachytitelné běžnými
Homeopatie – nejsou bylinky, ale staré poprostředky a prostřednictvím těchto bytostí chce
hanské náboženství. Zakladatel Hahnemann.
dospět k nadvládě nad lidmi či věcmi.
Princip:
Jak probíhá? pomocí vykonávání zvláštních okultních
1.
podobnosti – léčí látka, která je nejpodobpraktik. Člověk praktikující okultismus má za to, že
nabývá nadpřirozeného poznání a moci, kterou ostatní nější příčině choroby
nekonečně malých dávek – s klesající dávkou
lidé nemají, a které se nacházejí za hranicí fyzikálních 2.
látky
vzrůstá
její léčebný účinek
zákonů a racionálního myšlení.
potenciace – kaskádovité ředění několikrát za
Jedním z primárních zdrojů okultismu je MAGIE. Po- 3.
mocí určité formule nebo chování ovládnu vyšší moc. sebou v poměru 1:10 nebo 1:100
dynamizace – po každém ředění se zaříkává a
Pokud se magie zaměřuje na zlo a škodu, pak hovoří- 4.
dodává
potřebná kosmická energie
me a černé magii. Bílá magie by měla sledovat cíle jako
prosperita, zdraví apod. Často bývá pod pláštěm černé Jóga – východní filozofie, uctívání bohů a energií.
Evropan to nechápe jako náboženství, ale bere to jako
magie, protože využívá k těmto účelům zlo.
cvičení. Jsou to, ale cviky z pohanské liturgie, které
SPIRITISMUS - je vstupování do kontaktu se uctívají démony.
zesnulými prostřednictvím rituálního vyvolávání nebo Důsledky praktikování okultismu: začne působit zlo
skrze medium. Je naprosto jisté, že hlasy nepocházejí v životě člověka. Ďábel je zákoník, stačí udělat gesto a
od Boha, dobrých andělů, duší v nebi nebo očistci, pro- jde vám pomoct. Za své služby si, ale nechá tvrdě vámi
tože Hospodin nedovoluje, aby se jmenované skupiny zaplatit.
tvorů staly hříčkou v rukách živých. To co lidé vyvolají - zamoření: vázanost zla na místo (domy, předměty a
je zlý duch, který vystupuje jako zesnulý člověk.
zvířata)
VĚŠTĚNÍ - např. karty, kyvadlo apod. Kdo tahá za - svázanost: zlý duch se snaží člověka dohnat k zoufalkyvadlo nebo jak to, že karty všechno o nás ví? Kdo to ství, a tím až k sebevraždě nebo utvrzuje člověka ve zlu
řekne kartářce? Vždyť je to obyčejný kus skla, kovu a či hříchu.
- obtěžování: člověk trpí vážnými obtížemi způsobepapíru. To není něco, ale
NĚKDO! Jsou to bytosti, které se vzepřely Bohu nými démonem
- posedlost: démon se zmocnil člověka zevnitř a využía čekají na člověka, aby mu mohly mluvit do života.
vá jeho tělo
Věštění je vždy nedůvěra v Boha.
Další okultní praktiky - reiki, léčitelství, kletby, homeo- EXORCISMUS = modlitba za osvobození
Exorcista musí umět rozlišovat mezi psychosomaticpatie, jóga, makrobiotika…
Reiki – vkládání kosmických energií a otvírání čaker. kým onemocněním a soužením ďabelského původu.
Nebezpečné, protože otvíráme cestu zlým důchům a Exorcisté a psychiatři musí spolu spolupracovat.
Ochrana před démony: s ničím si nezahrávat a život s
přerušujeme kontakt s Bohem.
Bohem.
Léčitelství – můžeme rozdělit na čtyři skupiny:
Knihy: Zlí duchové a exorcismy, Exorcisté a psychiatři
1.
nadpřirozený dar od Boha
- Gabriele Amorth, Křesťanství a esoterika – Maria
2.
přírodní moudrost
Widl
3.
šarlatáni
• Zápisky z přednášky o.Daniela
4.
nadpřirozené – pomocí zlého ducha, bylinky
vypracoval Tomáš Peterek
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MODLITBY OBYČEJNÉHO
ČLOVĚKA
Žalmy tvoří jednu knihu Písma svatého, kterou najdeme ve Starém zákoně. Jako jsou knihy Mojžíšovy rozděleny do pěti knih, podobně dělíme
i žalmy.
Hebrejský překlad slova „te hillim“ doslovně znamená chvály. „Te hilla“
neboli chvála, se v hebrejštině odvozuje od slovesa „hallel“ což znamená
chválit či velebit, „hellelu“ pak vyjadřuje rozkaz - chvalte. Připojením části
tetragramu (JHVH – boží jméno) nám vzniká známé slovo „hallelujah“
doslovně přeloženo jako chvalte Pána. Chvály tvoří základní texty židovského náboženství a mají zde své pevné místo. Žalmy jsou inspirované
Duchem svatým, což znamená, že jsou Božím slovem. Od počátku křesťanství také zaujaly důležité místo v křesťanské bohoslužbě. Můžeme o
nich také říci, že jsou jednou z nejpopulárnějších knih Písma svatého.

Velkopostní modlitba
Svatého Efréma
Syrského
Pane a Vládce mého života,
odežeň ode mne ducha lenivosti,
mocichtivosti a prázdných řečí.
Daruj mi, tvému služebníku,
ducha čistoty, pokory a lásky.
Ano, Pane a Králi, daruj mi vidět vlastní
hříchy a
neodsuzovat svého bratra,
neboť ty jsi požehnaný na věky věků, amen.
Bože, očisti moje hříchy a smiluj se nade
mnou.

Liturgie
Při liturgii uslyšíme žalmy v bohoslužbě slova po prvním čtení. Žalmy tvoří zhudebněnou část liturgie, ve skutečnosti jsou však liturgií samy o sobě.
Tvoří protiklad ke čtení z Písma svatého. Čtení chápeme jako rozumovou
část bohoslužby slova, protože máme čtením naslouchat a přemýšlet o obsahu. Naproti tomu žalmy oslovují spíše část emoční. V žalmech může
přijít ke slovu vše, co má člověk na srdci, jako například: radost, strach,
smutek, touhu, nářek, chválu, prosby, a další. Jsou to básně a jako takové
jsou zhuštěním základních lidských potřeb a přání, jsou to prosté modlitby
obyčejného člověka.
Žalmy se ukazují jako nástroj symbiózy mezi Bohem a člověkem, nebojme
se proto zapojit svým zpěvem do liturgie a připojit se tak k Boží chvále.

• Monika Stráníková
studentka 4. ročníku Církevní konzervatoře v Opavě
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PLÁNOVANÉ INVESTICE A OPRAVY VE FARNOSTI V
ROCE 2015
Jak jste již mnozí zaznamenali z farních ohlášek během bohoslužeb, byl bych velmi rád, kdybychom v
letošním roce pokračovali ve farnosti s opravou farních objektů. Na prvním místě mám na mysli opravu nejstarší památky Kravař – věže farního kostela.
Ne všichni farníci vědí, že uvnitř ve věži se skrývá
stará křtitelnice, která sloužila jako křtící nádoba
starého kostela, který už dnes nestojí. Po setkání s
některými z vás, kteří se zajímáte o místní historii,
jsem se dověděl, že samotná věž je rovněž opředena
otázkou, zda nebyla věží ještě původnější tvrze sídla
Pánů z Kravař. Ať tomu bylo jakkoli, jedná se bezesporu o jedinečný příběh stavby, která je v jistém
smyslu dominantou našeho města.
Kostelní věž si zaslouží nejen novou fasádu a nátěr,
ale je potřeba rovněž oprava částí interiéru. Podle
prvního odhadu bude potřeba výměna zhruba 30
procent omítky, celoplošné přeštukování a poté
nanesení nového nátěru. Dále je nutné vyřešit problém ptáků, zvláště holubů, kteří na římsách věže

posedávají a svým trusem znečišťují hřbitov. Co se
pak týče oprav interiéru věže, budeme muset napustit trámy chemikáliemi, které zahubí dřevokazný hmyz a zpevní dřevo do požadované tvrdosti.
Zvláštní pozornost pak bude věnována zvonům,
které se musí převěsit. Po sundání zvonů ze stolice
bude i tato opravena, ztrouchnivělé části nahrazeny
v nezbytně nutném rozsahu a poté zvony zavěšeny
na dubové závěsy místo ocelových.
V mezipatře věže se nachází ne příliš velký prostor,
který by se i přes svou malou plochu mohl využít k
vytvoření galerie, která by seznamovala návštěvníky
s fázemi výroby zvonů.
Co se týče farní budovy, bude nadále nutné pokračovat ve výměně oken přízemí a také je nutno provést výměnu rozvodů a topných těles celé budovy.
Na podzim jsme zakoupili nový kondenzační kotel
(74 000 Kč), který už i tak přinesl finanční úspory.
Následně bude potřeba na tento kotel napojit nové
okruhy a z kotelny přemístit kotel přímo na faru,
aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám tepla během transferu.

VOLBY DO FARNÍCH RAD
Celkem bylo odevzdáno 295 hlasovacích lístků. V případě volby ekonomické rady se
objevilo celkem 53 jmen. Někteří dostali ojedinělé hlasy, jiní několik desítek. Ve volbě
rady pastorační bylo navrženo 67 jmen. Většina volebních lístků měla vyplněna všechna pole (tedy návrh tří jmen do rady pastorační a dvou jmen do rady ekonomické),
ale část lístků obsahovala pouze jednu nebo dvě nominace. V Kravařích se objevovala
také jména farníků z Koutů a v Koutech z Kravař. Tato skutečnost ukazuje, že farníci
přemýšlejí o farnosti jako celku bez rozdílů Kravař a Koutů.
Jmenovaní členové ekonomické Jmenovaní členové pastorační Členové pastorační rady jmenovarady farnosti na základě výsledku rady farnosti na základě výsledku ní farářem na období 2 let:
voleb na období 5 let:
voleb na období 5 let:
Martin Weczerek (44 hlasů)
Petra Guldová (27 hlasů)
Marie Melecká ( 25 hlasů)
Martin Hahn (21 hlasů)
Spojovací člen obou rad: Martin
Weczerek ( 27 hlasů)

Hubert Weczerek (51 hlasů)
Tomáš Peterek (35 hlasů)
Karel Heider (30 hlasů)
Petr Muczka (28 hlasů)
Petr Jochim (23 hlasů)
Petra Jochimová (17 hlasů)
Tomáš Stráník (16 hlasů)
Eva Rainerová (16 hlasů)

Pavel Kučeja
(redaktor farního časopisu)
Petr Kotzian
(správce farního webu)
Pavel West
• Otec Daniel

Kolem kostela Sv. Mikuláše by měla v letošním roce
vzniknout výsadba nové zeleně. V současné době je
zadaná poptávka Ing. Michalu Richterovi, který navrhne více variant. S těmito variantami budete seznámeni a budete moci vybrat tu, která se vám bude
nejvíce líbit. Kromě nové zeleně se u kostela objeví
lavičky, aby si maminky s dětmi, s nimiž musí jít ven
nebo lidem, kterým se třeba udělá v kostele nevolno, měli kam sednout.
Na závěr chci dodat, že budete o všech akcích předem informováni a také seznámeni s finančním
rozpočtem záměrů. V této chvíli čekám na cenové
nabídky ke zmíněným plánovaným akcím.

• Otec Daniel

VTIPY

Přijde kaplan na bohoslužbu a postěžuje si kostelníkovi:“To není možné! V kostele ani noha! Kde jsou všichni?
Dokonce ani varhanistka nepřišla - kdo bude teď hrát?“ ... „Česko s Ruskem!“
V kostele byla vyloupena pokladnička. Po několika dnech obdržel farář obálku s dvacetikorunou. Na přiloženém lístku stálo: „Ukradl jsem ve vašem kostele sto korun. Protože mě trápí svědomí, posílám tímto dvacet
korun zpět. Bude-li mě svědomí trápit dál, můžete počítat s dalšími splátkami.“
Jaké je nejsilnější víno? Mešní - jeden se napije a pak všichni zpívají!
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STRÁNKA PRO DĚTI
RÉBUS co bylo v latině napsáno na kříži?
MY, DL, AN, PG, HB
AS, ZD, YK, SN, IU, NV, VE, PG, HB
CL, NV, QF
RU, IR, LE, SN, DL, TK, CL, PG, HP

KŘÍŽOVKA O KNIHU

A

Z

D

M

Y
I
T K O
S H B
C R L
Q X F
N

P

G
V

U

E

Vyluštěním křížovky se můžete zůčastnit soutěže o knihu Raniera Cantalamessy „Život pod vládou Kristovou“. Správnou odpověď 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. Odpovědi posílejte nejpozději do pátku 27. března. Losování proběhne na Květnou neděli 29. března.
Kdo je autorem výroku:
Obraz oslátka nesoucího Pána je obrazem Krista nesoucího kříž. Svislá Boží linie kříže nese vodorovnou linii
světa. Veškeré utrpení a veškerá bolest, všechny problémy a všechny starosti všech lidí všech staletí mají své místo
na této vodorovné linii světa a nese je svislá Boží linie kříže. Jejím až dojímajícím obrazem je rozcuchané oslátko, které nese Pána do města Jeruzaléma, kde on potom na sebe vezme kříž. V oslátku Květné neděle můžeme
tak trochu poznat naše vlastní povolání, a sice citelně ulehčit život člověku po našem boku tím, že se pokusíme
nést spolu s ním jeho břímě.

Dešifrování: při dešifrování postupně čteme dvě písmena a určíme trojici, ke které náleží toto písmeno. Dešifrované písmeno je pak to třetí vynechané.
Např. rébus KO, CL, AS _KO = T C_L = R AS_ = N slovo TRN
Na mnoha křížích je nápis INRI. Jde o zkratku latinských slov viz. dešifrování rébusu, česky to znamená Ježíš Nazaretský, král židovský. Janovo evangelium uvádí, že takový nápis nechal na Ježíšův
kříž umístit Pilát Pontský a to ve třech jazycích – hebrejštině, latině a řečtině.
Pomoz dětem najít správnou cestu za Ježíšem, aby ho mohly s radostí přivítat. Nedodělaného panáčka
domaluj podle sebe a poté najdi i svoji správnou cestu, po které dojdeš k Ježíši, který vjíždí do Jeruzaléma na oslíkovi.

SOUTĚŽ
O KNIHU!

FOTOHÁDANKA
Kvete v březnu a dubnu před
rašením listů. Květy jsou uspořádány v nápadná, stříbřitě lesklá
jehnědovitá květenství dlouhá
okolo 3 cm. Samčí květenství jsou
žlutá od prašníků a samičí jsou
zelenavá. Je to důležitý strom i
ve včelařství, protože poskytuje
bohatou a zároveň první jarní
pastvu včelám. Poznáš, o který
strom se jedná?
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1. Velký starozákonní prorok (proroctví o výhonku, služebníkovo utrpení...)
2. Farizeus, který donesl okolo 100 liber myrhy a
aloe k nabalzamování těla Pána Ježíše
3. „Dobrá zpráva“, kterou přinesl Ježíš
4. Veleknězův sluha, při zatýkání Ježíše v Getsemanské zahradě mu Petr uťal ucho
5. Kdo řekl: „Je lépe, aby jeden člověk zemřel za
lid.“

6. Jak se jmenoval lotr po pravici
7. Hora, kde měl Abrahám obětovat Izáka
8. Svátek nekvašených chlebů (Hod beránka)
9. Pozdější jméno Jákoba a následně celého národa z jeho potomků
10. Velikonoční chvalozpěv k velikonoční svíci
11. Město u Tiberiadského jezera, Petrův domov
12. Kolébka lidstva
13. Mojžíšův tchán

KROK
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OZNÁMENÍ
→ Kravařská schola zpívá v kostele

Akce Radia Proglas a Tv Noe
V letošním roce si budeme
připomínat 20. výročí rádia Proglas. Jako první si tuto událost
připomněli tzv. kapři (KAPR =
KAmarád PRoglasu) na svém setkání 31. ledna 2015. Takovýchto
dobrovolníků je v současnosti již
1230. Během programu jsme vyslechli poděkování za podporu
rádia. Upřímné a velké Pán Bůh
zaplať, patří samozřejmě všem
dárcům, kteří své příspěvky posílali sami nebo formou sbírek a
také těm, kdo podporují Proglas
a Noe svou vytrvalou modlitbou
a obětí. Součástí programu byly
také živé diskuse s přítomnými
redaktory, moderátory a techniky
Proglasu. Setkání bylo ukončeno
mší svatou ve 14:00. Na závěr ředitel rádia poděkoval všem kaprům, neboť roznášením zpravodajů ročně ušetříme Proglasu cca
900 000,-Kč na poštovném. Také
pozval nejen nás v sobotu 16.
května na Svatý Hostýn při příležitosti tradiční poutě Proglasu
a Tv Noe. Hlavním celebrantem
bude Dominik kardinál Duka.
Dlouho se nerozmýšlejte, počet míst je omezený. Informace
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vám ochotně poskytnu. Na závěr bych vás poprosil o podporu
(modlitební i finanční) našich
nekomerčních křesťanských médií, aby radostná zvěst evangelia
mohla zaznívat z jejich vysílání
do mnoha domovů. Svou podporu můžete vyjádřit i vstupem do
Klubu přátel Radia Proglas nebo
Tv Noe, za jejichž členy je pravidelně sloužena každý týden mše
svatá.
• KaPr a KaNoe
Hubert Weczerek

sv. Bartoloměje za doprovodu kytar a jiných nástrojů už přes deset
let. V současnosti se však začínáme bát o naši budoucnost. V poslední době ve schole ubývá počet
stálých členů a chybí nám děti
školního věku. Na větších akcích
a při liturgických slavnostech bychom se bez pomoci značné části
chrámového sboru (tzv.: „mamin“,
čímž jim zároveň oficiálně děkujeme) neobešly. Proto vás srdečně
prosíme, pokud máte doma děti,
které rády zpívají, pošlete je na
faru. Případně kdyby měl zájem
někdo z mládeže, i Vám je naše
schola otevřená. Pokud tedy chcete
rozšířit naše řady, rádi Vás uvidíme na zkoušce (každou sobotu v
15:00 na faře). Pokud ne, myslete
na nás v modlitbě. Zároveň prosíme, sdělte tyto informace i vaším
blízkým. Věříme, že se to roznese
rychlostí na Prajzské tolik pověstnou. Kdyby byl velký zájem menších dětí, mohla by pod vedením
Moniky Stráníkové, studující Církevní konzervatoř, vzniknout tzv.
„scholička“.
Vaše schola se těší na každého nového člena.

MISIJNÍ KLUBKO

Milí přátelé misií,
děti našeho farního misijního klubka Vás všechny co nejsrdečněji zvou
v neděli 26. 4. 2015 v 15.00 hod do farní stodoly, kde pro všechny své
příznivce a přátelé pořádají misijní odpoledne. Na programu bude
prodej výrobků, které děti zhotovily, povídání o misijních činnostech
v různých zemích světa, jakožto povídání o misionářích, kteří působí
v nejrůznějších misionářských oblastech. Maminky naších misionářů
se během tohoto odpoledne postarají i o malé občerstvení, na které jste
také srdečně zváni. Výtěžek z této akce bude zaslán na misie v Zambii.
Vážíme si Vaší pomoci, jste pro nás darem!
Děkujeme, že Vám není lhostejný osud lidí žijících v bídě!
• Sestra Margareta

Křížová cesta městem
V naší farnosti se v předchozích letech vybudovala pěkná tradice křížové
cesty městem. Také v letošním roce bude tato křížová cesta na Květnou
neděli. Společný začátek bude v 15:00 v zámecké kapli, odkud se vydáme
směrem do Koutů, kde zakončíme křížovou cestu na hřbitově modlitbou
za zemřelé.

Modlitba pod křížem

Pane, provázel jsem Tě v duchu až sem. Viděl jsem muka Tvé křížové cesty
a ty, kteří je způsobili. Byla chvíle, kdy jsem zvedal kámen odsouzení na
zrádného učedníka, na falešného velekněze, na bezmocného vladaře, chtěl
jsem kamenovat surové vojáky i nevděčné lidi, ale vzpoměl jsem si na Tvé
slovo: „Jsi-li bez hříchu, hoď...“ a ustrnul jsem. Vždyť ten kámen by patřil
i mně i ostatním, protože máme všichni nějakou účast na Tvých mukách.
Hle, proto padám na zem, k patě Tvého kříže, kde zní Tvá všemohoucí
prosba: „Otče, odpusť jim, protože neví, co činí.“ Prosím za sebe a za všechny: Pane, smiluj se... Zhřešili jsme.
Máme od Tebe život, Ty od nás smrt. Obdaroval jsi nás zdravím a časnými
dobry, a my jsme ve své dravosti z Tebe stáhli poslední šat. Zbavil jsi nás
hříchu a vyhlásil za nevinné, my jsme Tě zařadili mezi lotry. Slíbil jsi nám
celé své dědictví a pozval bydlet do svého království, my jsme Tě vyhnali ze
země – mezi nebe a zem jsme Tě zavěsili... Pohrdali jsme Tebou za to, že jsi
nás miloval a byl k nám ve své trpělivosti lásce shovívavý až do krajnosti.
Stal ses bláznem z lásky k nám – a my jsme se Ti smáli.
Pane, odpusť nám všechno a smiluj se nad námi.
Amen.
• Kniha Den co den, Mon Calepin

ZPOVÍDÁNÍ
PŘED
VELIKONOCEMI
2015
Před velikonočními svátky bude rozšířená možnost ke svaté zpovědi. Pro-

síme, abyste tuto možnost využili, zejména pak služby cizích zpovědníků.
Kněz není ve zpovědnici od toho, aby káral, ale aby povzbuzoval na cestě
k Bohu, protože on sám je hříšník a ke svaté zpovědi sám chodí. Prosím,
využijte této příležitosti a očistěte své srdce a svědomí, abychom společně o
Velikonocích znovu prožili tajemství Boží lásky a Božího zájmu o každého
člověka.

PŘÍLEŽITOST KE SVATÉ ZPOVĚDI

KROK

23

BÍLÁ SOBOTA 4. dubna

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 6. dubna

15:00 zpívané nešpory a požehnání ve farním kostele

Při všech bohoslužbách se budou žehnat velikonoční pokrmy.

Farní kostel:
Mše svaté: 7:30; 9:30; 18:30
Kostel Sv. Mikuláše
Mše svaté: 7:00; 9:00

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ 5. dubna

22:00 posezení a oslava Velikonoc ve farní stodole pro všechny
farníky z Kravař i Koutů

19:30 OBŘADY VELIKÉ NOCI VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ (oba kostely)

Adorace u Božího hrobu s vystavenou Nejsvětější svátostí
od 8:00 (oba kostely).
8:00 Modlitba bolestného růžence u Božího hrobu (oba kostely)

VELIKONOCE
2015

KVĚTNÁ NEDĚLE 29. března
Farní kostel:
Mše svaté: 7:30, 9:30, 18:30
9:30 sraz věřících na farním dvoře odkud se půjde průvodem
do kostela.
Kostel sv. Mikuláše
Mše svatá v 7:00 a 9:00
15:00 křížová cesta městem, zahájení v zámecké kapli svatého
archanděla Michaela

ZELENÝ ČTVRTEK 2. dubna
18.00 Mše svatá na Památku Večeře Páně (oba kostely)
Po mši svaté adorace v Getsemanské zahradě do 21:00 v obou
kostelích.
23:00-24:00 hodinka bdění ve farním kostele

VELKÝ PÁTEK 3. dubna
7:00 Křížová cesta s velkopáteční promluvou (oba kostely)
17:00 Velkopáteční obřady (oba kostely)
Do 20:00 soukromá adorace u Božího hrobu s vystavenou
Nejsvětější svátost v obou kostelích.

Farní kostel:
Mše svatá v 8:00
Kostel Sv. Mikuláše
Mše svatá v 8:00
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