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SOUTĚŽ!!!

Foto: Flickr, Derek K. Miller (CC BY 2.0)

Když se první ruský kosmonaut
Jurij Gagarin vrátil na Zemi, řekl:
„Boha jsem tam nahoře nikde
neviděl, takže neexistuje.“ Když
se ale naopak vrátil z Měsíce
americký kosmonout James
Irwin, člen posádky Apolla 15
prohlásil: „Na Zemi nebyl vidět
žádný náznak lidské činnosti,
žádná města, stavby, bohatství,
moc – nic, za čím se člověk
pachtí. Uvědomil jsem si, že
naše Země je velmi zvláštním
a krásným místem ve vesmíru,
že je dílem Božích rukou, a že
Bůh miluje Zemi a lidi na ní.
Můj pohled na život se úplně
změnil. Vrátil jsem se z kosmu
jako člověk, jehož víra byla
prohloubena.“
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RODINA: MUŽ A ŽENA

M

ilí farníci,
dostává se vám do rukou další vydání farního časopisu, které si klade za cíl
stát se vám dobrým a zajímavým čtením na prázdniny a dovolenou. I tentokrát se
po několik večerů scházela redakční rada, která sbírala nápady, podněty a vize pro
toto číslo. Věřím, že se vám bude líbit, a že někoho z vašich řad přiláká ke spolupráci
při jeho tvorbě.
Ve farnosti se toho od posledního Kroku mnoho událo. Společně jsme prožívali radost velikonoční doby, byl posvěcen a zavěšen Zvon pokoje, na farní brigádě jsme
zastali kus práce a k prvnímu svatému přijímání přistoupilo ve farnosti celkem 42
dětí. U této poslední skutečnosti bych se rád na chvíli zastavil.
Velmi často v posledních dnech slyším z úst farníků nářky, že kdo ví, kolik dětí bude
ve svém náboženském životě po svatém přijímání pokračovat. Za sebe mohu říci, že
nevím. Ale dále bych velmi rád dodal, že to záleží na nás všech a na naší modlitbě.
Mnohdy je to právě společná modlitba, která dokáže lidské srdce pohnout směrem
k srdci Božímu. Tak, jak jsem v kázání prosil farní společenství v den svatého přijímání, prosím i touto cestou, abychom děti i jejich rodiny provázeli intenzivně svou
modlitbou. Dále bych rád podotkl, že církev je církví Kristovou, kterou si ON sám
vede, a proto v církvi není místo pro nářky. Jistě bych byl velmi rád, kdyby všechny
děti pokračovaly v náboženství i v dalším školním roce, ale pokud tomu tak nebude,
budu rád, že měly možnost alespoň v prvních třech letech školní docházky do náboženství přicházet. Neomlouvám nechuť do náboženství chodit, ani si nepřeji, aby
někteří rodiče mysleli, že dítě do náboženství nemusí dále posílat. Chci jen vyjádřit
přesvědčení, že pokud jsme církví či farností stěžující si a pranýřující nešvary, příliš
radosti druhým nepředáme. Přál bych si, abychom se v naší farnosti učili vnímat
a vidět především to krásné, co nás inspiruje k životu s Bohem a k větší lásce a jednotě společenství. Naříkání a stěžování si je totiž korozí jakéhokoli společenství a negativní nálady berou člověku chuť k životu. A i v naší farnosti je důvodů k radosti víc
než dost. I skutečnost, že dva farníci se rozhodli pro vstup do kněžského semináře,
je pro celou farnost velkým znamením Boží přízně. Když už jsem tuto záležitost
zmínil, chtěl bych vás povzbudit k modlitbě za ně, aby jistotně poznali Boží vůli a
nechali se jí vést.
Na závěr bych rád poděkoval otci Andrejovi Bakoňovi, který během července naši
farnost opustí a půjde do důchodu. Děkuji mu za vše dobré, co v této farnosti vykonal a přeji Boží požehnání do dalšího života.
• Otec Daniel
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Je důležité si během dne najít chvíle, abychom otevřeli srdce Bohu.
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Rodina je pro nás důležitá

ROZHOVOR
S ŘEDITELEM
DOMOVA PRO
SENIORY
SV. HEDVIKY
PETREM ADAMCEM

V nedávné době ukončila paní ředitelka Maria Melecká svou dlouholetou službu v Domově pro seniory
sv. Hedviky a na její místo nastoupil
pan Ing. Petr Adamec. O jeho úkolech, vizích a plánech jsme si přišli
popovídat do jeho pracovny a již
po několika větách nás svým rozvážným vystupováním přesvědčil
o tom, že je to člověk na správném
místě.
Co všechno máte na starosti jako
ředitel Domova pro seniory?
Ředitel prakticky zastřešuje úplně všechno, celý chod organizace.
A především musí dbát na to, aby
vše fungovalo jak z hlediska materiálního zabezpečení, tak musí dávat velký důraz na mezilidské vztahy, aby se klienti v Domově cítili
dobře a aby bylo dobré i zázemí pro
samotné pracovníky. Čili dobrá atmosféra jak mezi klienty, tak mezi
zaměstnanci. To je to, co by mělo
být - teplo domova. Na to kladu
velký důraz.
Sžil jste se už s personálem?
Myslím si, že jsem se tady sžil velice dobře a velice rychle jak s personálem tak s klienty. K uvedení do
funkce mi pomohla paní ředitelka
Melecká, která mě se všemi osobně
seznámila.
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Plánujete změny, máte nějakou
vizi do budoucna?
Musíme především reagovat na potřeby ve městě a v nejbližším regionu, protože poskytujeme sociální
služby. Požadavek na sociální služby se s prodlužováním života mění,
protože lidé se dožívají vyššího
věku, což přináší zase další spojitosti s tímto věkem a je to také dané
poptávkou veřejnosti. V současné
době je největší poptávka právě po
Domově pro seniory, tak jak je vybudovaný. Uvažujeme, že bychom
zavedli odlehčovací službu. Odlehčovací služba spočívá v tom, že
když si rodina chce zajet na dovolenou, ale stará se o svoji maminku,
nebo svoji babičku, velice by jim
pomohlo, kdyby na 14 dní mohli maminku někde umístit. O této
službě uvažujeme bude-li zájem ze
strany klientů a ze strany naší do-

statek sil a prostředků. Naším cílem
je tedy pružně reagovat na potřeby
klientů a lokality.
Vidíte rozdíl mezi věřícím a nevěřícím klientem?
Zatím jsem nepostřehl, že by to
byl nějaký zásadní rozdíl, ale samozřejmě věřící člověk cítí, že má
ještě někoho vedle sebe, že má ještě
to zázemí a náplň. Může se účastnit
bohoslužeb a pobožností.
Při nástupu do Domova je to pro
klienty změna, protože domácí
prostředí je přece jenom trochu
jiné. Snažíme se, abychom byli
domovem pro klienty, klademe
důraz na rodinné vztahy a zajišťujeme podmínky, aby rodina mohla
kdykoliv přijít. Nemáme návštěvní
hodiny. Příbuzní, kamarádi a přátelé mohou přijít za klienty v kte-

Staří lidé jsou pro celou společnost rezervou moudrosti našeho lidu.

rémkoliv čase, samozřejmě mimo udržení soběstačnosti. Organizunoční dobu.
jeme společenské akce pro klienty
i veřejnost, která se tak může seznáJaká máte kritéria pro přijetí do mit s našimi službami. Pak chodídomova pro seniory?
me na procházky do parku i s lidmi
Především je to dáno potřebnos- na vozíčku. Ve spolupráci s Klubem
tí, ze strany rodiny. Přednost mají důchodců jsme zavedli univerzitu
místní.
třetího věku. Jednou za měsíc, kromě prázdnin, probíhají ve formě
Jaké služby poskytujete klien- populárně-vzdělávacích programů
tům?
přenášky a besedy se zajímavými
Je to domov pro seniory, takže po- osobnostmi, které se týkají zahradskytujeme pobytovou službu se so- ničení, zdravotnictví, poznávání,
ciální péčí.
turistiky apod. Je o to velký zájem
a právě nám končí již desátý ročník.
Jaké mají klienti vyžití?
Snažíme se pro ně dělat program, Jak spolupracujete s farností?
do kterého se dobrovolně zapo- Z mého pohledu bych chtěl navázat
jí. Jsou klienti, kteří se zapojují do na dobrou spolupráci, která byla
všech programů, ale někteří ne- předtím. Děláme i společné akce
chtějí. Je to jejich svobodná vůle, např. velikonoční zábavu ve farprotože každý člověk je individu- ní stodole. Domov vytváří zázemí
ální. I my k nim máme individuál- pořadatelské a farnost poskytuje
ní přístup. S každým individuálně prostory. Spolupráce je dobrá, chtěl
plánujeme. Jak z hlediska zdravot- bych na ni navázat a určitě i rozšířit.
ního, tak i z hlediska vyžití a soběstačnosti. Připravujeme pro ně Je řeholní sestra pro Domov sekulturně-společenské aktivity, ale niorů přínosem?
i duchovní. Jednou týdně je tady Myslím, že z pohledu věřících ano.
mše svatá, v pátek bývají pobožnos- Velmi mnoho ubytovaných lidí je
ti a podle období - růženec, křížová věřících, takže to je z duchovního
cesta… Pomocí různých činností hlediska velké plus. Taky vede pájsou klienti zapojeni do aktivit na teční pobožnosti.

KRÁTCE ZE ŽIVOTA
• V červnu oslaví Ing. Petr
Adamec 57 let života.
• Se svou rodinou žije v Bobrovníkách u Hlučína.
• Ve své profesní praxi se dostal na radnici města Hlučína,
kde 10 let vykonával funkci
starosty města.
• Dva roky pracoval jako náměstek hejtmana pro oblast
sociální a kulturní. Tady se
dostal hodně blízko k oblasti,
které se v současné době věnuje.
• Nějaký čas pracoval ve
Slezském zemském muzeu
v Opavě a pak v soukromé firmě.
• V současnosti je ředitelem
Domova pro seniory sv. Hedviky v Kravařích.
Je pro vás modlitba posilou ve
vaší práci?
Já osobně jsem věřící člověk a modlitba je určitě v mém životě posilou.

• Tomáš Peterek

ANKETA: Chtěli byste být znovu mladí?

Edita Glabasniová

Ing. Karel Uwira, Csc.

Josef Watzlawik

Ne. Na jednu stranu možná ano,
ale musela bych mít rozum, jaký
mám teď. Být chytrá jako teď, to
bych možná chtěla, ale jinak ne.

Chtěl bych se ještě jednou vrátit,
ale s možnostmi, které máme
dnes. Dneska máme svobodu,
neomezené možnosti, které jsme
jako mladí za komunismu neměli.

Ano, chtěl bych se vrátit do svých
mladých let. Vyučil bych se a šel
bych zase pracovat.

Můžeme plnit čtvrté přikázání i tak, že budeme s láskou navštěvovat své stárnoucí prarodiče.
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Farní pouť do Říma

slel, např. individuální osobní prezentaci všech účastníku zájezdu.
No jo! Otci se to řekne! Ale co my
nesmělí, trémou zatížení farníci?
Následovala spousta úsměvných
příspěvků. Z mého pohledu nejpůsobivější prezentaci přednesl nejmladší poutníček Kryštof, zarputilý neministrant, který v závěru
svého sebevědomého proslovu nás

všechny pozval do svého apartmá
na pokec.
Těšíme se a doufáme, že
se příští rok bude zase konat nějaká pouť se skvělými lidmi, třeba
do Francie. Na závěr ještě jedna
z mnoha legračních příhod: Ve
Vatikánu, před vstupem na kopuli, jsme si na chvíli sedli s otcem
Danielem na kamennou zídku. Po

chvilce rozjímání nás zasáhlo něco
nevzhledného, divně zapáchajícího. Otec Daniel však jako obvykle
nezklamal, když pronesl: „Ještě že
nelétají krávy.“
Říká se, že to přináší štěstí. V tomto případě bychom se však z toho
štěstí asi nevyhrabali.

• Rudolf Rainer

Benedikt, předchůdce Františkův
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probíhá plynule a bez dopravních
kolapsů.
Na cestě do Říma jsme ještě navštívili jednu z nejkrásnějších
staveb italské gotiky, katedrálu Panny Marie, ležící v Orvietu v Umbrii
asi 100 km od Říma.
Do samotného Říma jsme
dorazili v úterý. Čekalo nás tři
a půl dne úžasných zážitků. Prohlídka nádherné baziliky Panny
Marie Sněžné a Lateránské baziliky. V bazilice sv. Pavla se mezi okny
a hlavicemi sloupů nachází dlouhá
řada mozaiek všech papežů od svatého Petra po současného papeže
Františka. Taktéž nám neunikla
prohlídka Kolosea, baziliky sv. Petra s úžasným výhledem z její kopule, prohlídka Vatikánských Muzeí
a Sixtinské kaple s nádhernými
malbami malíře Michelangela.
Po celou dobu pouti nás provázely mše otce Daniela sloužené
každý den v jiném kostelíku či kapli.
Byl to perfektní relax pro duši i tělo.
Hlavní část poutě, audience u Svatého otce, přinesla silný zážitek při
průjezdu papeže Františka mezi lidmi. Kolem naší skupiny projížděl asi
ve vzdálenosti tří metrů. Vzhledem

k obrovskému davu lidí to považuji za úspěch, vykoupený včasným
budíčkem a snídaní do pytlíku. Nepopsatelné pocity v blízkosti papeže
Františka, jakožto jednoho z následovníků sv. Petra, ještě umocňovala
kolonáda obrovského stejnojmenného náměstí.
Chtěl bych ještě zmínit, pro
mne velmi zajímavou, návštěvu
kláštera řádů trapistů, jehož členové žijí podle hesla „Ora et labora“
- „modli se a pracuj“. Mohli jsme
se zúčastnit tiché zpívané modlitby mnichů za doprovodu varhan.
Tento řád je možné navštívit i u nás
v Novém Dvoře, kde si muži mohou vyzkoušet život tohoto přísného
řádu. Pozor, vstává se ve tři ráno!
Obohacující byly nejen zážitky z navštívených míst, ale i velmi
přínosný doprovod pana Miklase
a otce Daniela. Každý den jsme začínali a končili posilou v podobě příruční desinfekce a zažili tak spoustu
legrace. Také pestré večeře s těstovin „la pasta“ na sto způsobů, jsme
ohodnotili výstižným songem „Ital
nezná ten zázrak“.
Nebyl by to akční otec Daniel, kdyby si na nás něco nevymy-

Každé křesťanské společenství musí být vlídným domovem pro ty, kteří hledají Boha.

Papež František je bezesporu veliká osobnost. Přijde
mi ale nespravedlivé podle něj soudit a odsuzovat jeho
předchůdce. Ten sice nezískával popularitu sděleními
o chudobě, v jaké má církev fungovat, nedostával od
veřejnosti plusové body za telefonáty prostým lidem
či vystávání fronty v jídelně s ostatními. Avšak i on
byl pro církev a věřící důležitým papežem, i když ne
tak viditelným. Připomeňme si v rychlosti alespoň
pár jeho činů a názorů, pro které bychom na něj měli
vzpomínat rovněž jako na dobrého papeže.
Zajímavým byl například Benediktův vztah
k Islámu, tedy k náboženství, které dnes budí obrovské emoce. V roce 2008 se na žádost muslimské strany
konal v Římě katolicko-muslimský seminář na téma
lásky k Bohu a bližnímu. O rok později vstoupil Benedikt jako vůbec první papež v historii do mešity
Al-Aksá v Jeruzalémě, která je po Mekce a Medině
třetím nejdůležitějším místem Islámu. Papež si před
vstupem podle muslimských zvyklostí zul boty, po
boku velkého muftího, který jej provázel, poté mešitu
nazval svatým místem a zdůraznil společný cíl obou
náboženství, kterým by měl být mír a spravedlnost.
Celkově Joseph Ratzinger zdůrazňoval důležitost dia-

...začal systematicky bojovat proti
zneužívání dětí katolickými kněžími.

Foto: Flickr, Lawrence OP(CC BY-NC-ND 2.0)

Dlouho očekávaný den odjezdu kravařských farníků do Říma
padl na neděli 19. dubna. Počáteční obavy z dlouhé osmnáctihodinové cesty brzy rozptýlilo setkání
úžasných lidí, humor otce Daniela
a historický výklad světaznalého,
velmi milého, pana Miklase z Prostějova, jakožto průvodce naší pouti
do Říma.
Byl večer, „probděná noc“
a bylo jitro, „konečně“ den první. Probuzení do slunné Itálie.
Nádherné počasí nás provázelo
po celou dobu naší pouti, jakoby
v tom měl prsty všudypřítomný
otec Daniel.
Naše první zastavení bylo
ve Florencii, metropoli italského Toskánska, kraji střední Itálie.
Prohlídku jsme započali vyhlídkou
nad dominantu města, katedrálu
Santa Maria del Fiore. Pro některé z nás to byly vůbec první prožitky s lidmi a kulturou na této
botě země. Italové na nás působili
bezprostředně a uvolněně, možná
jako protiklad k německé preciznosti. Složité dopravní křižovatky
jsou bez semaforů, chodci chaoticky přecházejí silnice, a přesto vše

Současný papež František se stal oblíbeným velmi rychle po svém nástupu. Jeho
popularita v porovnání s vlažným vnímáním bývalého Svatého otce Benedikta XVI.
je do očí bijící. Největší rozdíl v názorech na
jednotlivé papeže vidím především u nevěřících a lidí, kteří nejsou nijak spojeni s církví.

Kruhová mozaika v bazilice Sv. Pavla za hradbami

logu s ostatními křesťany a náboženstvími ještě před
tím, než usedl na papežský stolec.
Ratzinger byl také prvním papežem, který začal systematicky bojovat proti zneužívání dětí katolickými kněžími. Zpřísnil kanonické právo a prohlásil, že
uzdravení obětí musí být pro křesťanskou komunitu
prvořadým zájmem, což jde ruku v ruce s důkladnou
obnovou církve na všech stupních. Jedním z největších přínosů Josepha Ratzingera je patrně jeho dílo,
čítající mnoho odborných teologických děl, přičemž
dvanáct titulů vyšlo i v češtině.
Celkově vzato, Papež Benedikt XVI. byl od
Františka rozdílný. Bylo by však nespravedlivé nevidět
jeho přínos jen proto, že se těšil menší popularitě veřejnosti. Kdo chce pochopit význam Josepha Ratzingera, musí v prvé řadě pochopit jeho myšlenky a celkový záměr.
• Jan Mareček

Prosím vás, nadále se modlete za mne, který jsem tak trochu dědeček vás všech.
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POSLEDNÍ ČLENKA MARIÁNSKÉ
DRUŽINY V KRAVAŘÍCH

ROZHOVOR S MARIÍ ŽÍDKOVOU

Šestaosmdesátiletá Marie Žídková, nenápadná osoba, která za rouškou stáří skrývá věčně
mladé a obětavé srdce. Ve svých vzpomínkách nám zprostředkovala dobu dávno minulou a představila nám Mariánskou družinu (Mariánskou kongregaci) a její činnost.
Kdy byla v Kravařích založená
Mariánská družina?
Mariánská kongregace byla založena v roce 1917. Původně byla
založená pro svobodné dívky i pro
svobodné mládence. Bohužel mládenci museli odejít na vojnu, protože zuřila první světová válka, takže uskupení mládenců ztroskotalo.
Zůstala pouze svobodná děvčata.
Kolik vás bylo a v kolika letech
jste vstoupila do družiny?
Na počátku bylo členů víc, když
jsem ale vstoupila do družiny, už
nás bylo málo, kolem pěti až deseti dívek. Vstoupila jsem, jen co
jsem skončila školu. Bylo mi asi
15 let. Podmínkou ale byla roční
přípravná doba, jestli se do družiny hodím nebo ne. Vstup do družiny nebyl jednoduchý. Nebylo to
o tom: „Napište mě a hotovo.“ Přísahali jsme na evangelium.
Co bylo náplní mariánské družiny?
Jednou za měsíc jsme se sešli ke
společné modlitbě. Dokud fungoval klášter v budově dnešního
městského úřadu, tak jsme chodili
tam. Měli jsme krátkou pobožnost,
modlili jsme se i nešpory. Kromě
toho jsme měli povinnost modlit
se ráno i večer Otče náš a Zdrávas Maria. Když byla některá ze
členek nemocná, navštívili jsme
ji. Bylo to pěkné, mně se to líbilo.
Vzpomínám si, že jsme po vojně
hráli i divadlo. Když přišli komunisti družinu nám zakázali, a proto
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Marie Žídková - zahrada je pro ni velká láska. Strom poznáte po ovoci.

jsme nemohli dále působit. Potom čat, která se vdala, bylo hodně. Já
už nikdo nepřišel.
jsem zůstala sama.
Na jaký úmysl jste se modlili?
Bylo by v dnešní době užitečné
Za misie, za kněze, ale hlavně za založit zase nějakou modlitební
kněžský dorost.
družinu?
Víte, já bych byla ráda, kdyby se
Kdo vedl vaši družinu?
družina obnovila. Jestli Pán Bůh
Potom, co se zrušil klášter, kde se dá, tak se Mariánská kongregace
o družinu nejvíce starala vídeňská ještě obnoví.
rodačka sestřička Heriberta, scházeli jsme se jenom v kostele s kně- Pater Max vždycky vzpomínal,
zem.
že ho zaštitovala mariánská
družina.
Bylo těžké být členkou marián- Ano, to jsme si vzali za úmysl.
ské družiny?
Modlili jsme se za něj, aby dokonNe, ale některé sestry byly až moc čil školu a stal se knězem. Čas od
přísné. Muselo být po jejich, a tak času jsme nechávali sloužit za kněto postupně skončilo. Taky se našli ze i mše svaté.
lidé, kteří do toho vrtali: „Nechoď
do družiny, protože se nebudeš Jaké to bylo pro vás za války?
moci vdát,“ říkali, ale to nebyla Válka byla špatná pro všechny. Byli
pravda. Moje maminka byla taky jsme čtyři děti a dva moji bratři
členkou družiny a vdala se. A děv- byli nasazeni. Mladší bratr Josef byl
Maria, Bolestná Matko, nauč nás rozumět Boží vůli ve chvílích velkého utrpení.

ministrant a chodil na gymnázium
do Hlučína, přišla vojna a konec.
Starší bratr se jmenoval Emil. Ani
jeden z nich tu válku nepřežil. Emil
je pohřbený asi na Krymu. Jednou
napsal jako voják dopis, v němž
stálo: „Krym - hrobaři mého mládí a mého zdraví.“ Josef byl tady
v Dolním Slezsku. Válka, to bylo
něco hrozného. Nepřejte si dožít se
války.
Kde jste po válce pracovala?
Na Hanůvce jsem byla zaměstnaná na statku, a pak jsem pracovala v Hlučíně na ředitelství
statků. Když jsem ještě byla
v Hlučíně, vystudovala jsem
dálkově střední ekonomickou
školu. Mladý člověk riskne ledasco, ale když už je starý… Jezdila jsem do školy do Ostravy.
Z Hlučína jsem potom přešla
do opavské Květeny a z ní jsem
šla rovnou do důchodu. Za pana
děkana jsem ještě vypomáhala na faře. Dříve tam pomáhala paní ze Štepánkovic, paní
Švachová. Jednou říkala: „Já už
mám osmdesát let pryč a nikdo
tu nechce jít.“ „Paní já vám přijdu pomoct,“ odpověděla jsem.
Šla jsem tam a zůstala deset let.
Proč jste se neprovdala?
Říkala jsem si: „Pane Bože, jestli
se mám vdát, tak se vdám.“ Ale
nikdo se neobjevil.
Neuvažovala jste o tom, že
vstoupíte do kláštera?
Ne, do kláštera bych nešla.
(Smích)
Co jste ráda četla?
Co se dalo. Objednávala jsem si
knížky z Matice cyrilometodějské a noviny. Měli jsme z družiny časopis Marien Garten Zahrada Mariánská a po válce
už i české tiskopisy. Četla jsem

Medailon

V malých darech umí dávat velké srdce.

Paní Marie Žídková se narodila 20. října 1928 jako poslední ze šesti
dětí. První dvě holčičky v raném dětství zemřely, a tak roli nejstaršího dítěte v rodině plnila Mariina sestra Anna. Po Anně přišli na
svět bratři Emil a Josef. Ti, jak bylo ve zdejším kraji zvykem, odešli
v mladém věku na frontu, ze které se už nikdy nevrátili. V rodině po
nich zůstala bolavá rána, která byla přelepena celoživotní nálepkou
„nezvěstní“.
Anna a Marie se nevdaly. Žily ve svém domku na Čemence.
Anna se starala o domácnost, Marie přinášela do rodiny pravidelný příjem a byla v jejich domku hybnou silou. Pracovala na statku
na Hanůvce, pak v Hlučíně. V té době také začala dálkově studovat ekonomickou školu v Ostravě, kde úspěšně ukončila studium
maturitou. Před odchodem do důchodu, byla řadu let zaměstnaná
v opavské Květeně. V důchodovém věku její aktivity ale nekončily.
Roky vypomáhala na místní faře, kde se starala o zahradu a byla
rovněž velkou pomocí pro všechny farní hospodyně. Srdeční záležitostí paní Marie bylo pěstování květin – vypadalo to tak, že rozuměla snad každé kytce, která se v její blízkosti objevila. Květiny,
ovoce, zeleninu a vše, co zahrádka přinesla, dávala ráda druhým
lidem. Vedle zahrádky patřila k její velké lásce četba. Knihy si s rozkoší labužníka sama roky objednávala a stejně jako ovoce a květiny i je ráda dávala jako dárky. Milovala jak duchovní literaturu,
tak i cestopisy nebo životopisy světců či zajímavých lidí. Dokud jí
zdraví sloužilo, jezdila ráda na poutě. Ráda cestovala a navštěvovala
mariánská poutní místa jak v tuzemsku tak v cizině.
V osmdesáti letech se z lásky k sestře Anně, o kterou se chtěla
postarat, naučila prát v nové automatické pračce, tak jako si obstarala mobil a učila se zacházet i s ním. Pokud lze nějak představit
paní Marušku jednou větou, pak vězte, že je to člověk, který v malých darech umí dávat velké srdce. Právě takové, které tato nenápadná osůbka v sobě skrývá.
• Božena Muczková
ještě i dnes, chvála Bohu, že mi
oči slouží a ještě na to vidím.
Vzpomínám si na takovou zajímavost, kdy jedna sestřička
z kláštera byla ve Vídni, protože
tam měly Mateřinec. Bylo to za
pana děkana Jurečky. Sestřička
přijela vlakem a vyprávěla, že
tam lidé na svátek Krista Krále
svítili v oknech. Pan děkan JuMÚ Kravaře, původně klášter, kde se
rečka se toho chytil a zavedl to
scházela mariánská družina
také se slovy: „Když se může
jak beletrii tak i teologické tex- svítit císař pánovi, tak se může
ty. A bylo mi jedno, jestli to je svítit i Kristu Králi.“
v češtině nebo němčině. A čtu
• Redakce

Pravá láska si nevšímá zla, které jí ubližuje. Raduje se, že působí dobro.
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Lateránská bazilika

Stolec (cathedra) římského biskupa v mozaikové apsidě Lateránské baziliky

Ne vždy vypadala Lateránská bazilika tak zdobeně a vznešeně jako dnes. Za dobu své existence
byla několikrát vypleněna a zasažena zemětřesením i katastrofálním požárem v době avignonského zajetí papežů, po kterém se
propadl strop a chrám začal zarůstat trávou. Podle jednoho dobového svědectví se v bazilice údajně
pásly ovce a kdoví, možná i osel.
Byla několikrát renovována a přestavována až do dnešní podoby.

Flickr, Lawrence OP(CC BY-NC)

Nápis „Matka a hlava všech kostelů Města (tj. Říma) a světa“ nad
vstupem do atria v Lateránské
bazilice připomíná, že právě tato
bazilika je jedinou římskou katedrálou, sídelním chrámem římského biskupa (papeže). Hodnostně
nejvyšším kostelem tedy není, jak
si mnozí myslí, bazilika sv. Petra,
ale právě Lateránská bazilika, zasvěcená Nejsvětějšímu Spasiteli,
sv. Janu Křtiteli a sv. Janu Evangelistovi. Byla postavena v letech
313 – 324 za císaře Konstantina
a stala se prvním velkým křesťanským chrámem vůbec. Je součástí stavebního komplexu Laterán,
který byl až do 14. stol. sídlem papežů. Odtud vyhlásil papež dogmata o Neposkvrněném početí
Hlavní průčelí baziliky
a Nanebevstoupení Panny Marie.
Původně tržiště nebo
Obvykle se dogmata vyhlašují na
koncilech, ale tato dvě byla vysoudní budova
hlášena způsobem „Ex cathedra“, Označení bazilika má dva význatedy z papežského stolce v Late- my. Než se baziliky staly místem
ránské bazilice.
pro společnou modlitbu křes-

Podle jednoho dobového svědectví se v bazilice
údajně pásly ovce a kdoví, možná i osel.
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ťanů, sloužily jako tržiště nebo
soudní budovy. Bazilikou můžeme nazvat obdélníkovou stavbu,
jejíž vnitřní prostor je podélně
rozčleněn sloupořadím do tří
i více lodí, podobně jako prostor dobových římských tržišť či
soudních budov. Ale v křesťanské
bazilice je hlavní loď podstatně
vyšší a širší. Na východní straně
jí ukončuje polokruhový výklenek – apsida, v němž je umístěno
kněžiště. Bazilika však nemusí
být nutně stavební styl, může to
být i čestný titul. Dle hodnosti rozdělujeme baziliky na větší
či patriarchální „basilica maior“
a menší „basilica minor“.

Zajímavosti

Jako poutníci jsme navštívili
všechny čtyři papežské baziliky,
kromě Lateránské ještě baziliku
Sv. Petra, Sv. Pavla za hradbami
a Panny Marie Sněžné. Středověký název „Panny Marie Sněžné“
vznikl z legendy, podle níž byl
kostel postaven na místě, které se
v srpnu pokrylo sněhem. Na tuto
legendu odkazuje i zasvěcení kostela Panny Marie Sněžné na No-

Budujme své životy z víry na skále, kterou je Kristus.

Umění ve Vatikánu

Poslední den jsme celý strávili
prohlídkou státu Vatikán s největší papežskou bazilikou Sv. Petra. Stát Vatikán je nejmenším
mezinárodně uznávaným státem
na světě. Jeho území je obehnané historickou hradbou, jež na
Svatopetrském náměstí přechází
v kolonádu, která symbolizuje
otevřenou náruč církve. Z kopule
Sv. Petra se naskýtá impozantní
výhled na Vatikánská muzea se
Sixtinskou kaplí, Papežský palác,
svatopetrské náměstí a vatikánské zahrady. Krása uměleckých
děl ve Vatikánských muzeích či
v Sixtinské kapli a velkolepost
svatopetrské baziliky nelze popsat slovy. To se musí vidět!

Morální zodpovědnost na úkor
politických vztahů
Papež František má v médiích povětšinou obraz liberálního
a nekontroverzního papeže. Značnou oblibu si získal především svými názory na skromnost a chudobu, čímž se stal
dobře stravitelným i pro zaryté odpůrce církve. Přes své vystupování, kterým si získává sympatie na celém světě, však
ukázal, že i on umí svými názory vyvolat kontroverze a rozhněvat si politické vedení nejedné země. A to je jen dobře.

Foto: Wikimedia commons

Kromě duchovního rozměru byla farní pouť do Říma
také poznáváním historie
církve od počátků až dodnes. Do Říma totiž sahají
kořeny křesťanství, které
se odtud rozšířilo do celé
Evropy. Můžeme s nadsázkou říci, že jsme vlastně putovali domů, protože právě
zde sídlí už od raných dob
církve nástupci sv. Petra.

Foto: Flickr, Lawrence OP(CC BY-NC-ND 2.0)

Matka a hlava všech kostelů Města
a světa

vém Městě v Praze a v Olomouci.
V této římské bazilice roku 867
papež Hadrián II. za přítomnosti
svatých Cyrila a Metoděje položil na hlavní oltář slovanské bohoslužebné knihy, tím je schválil
a povolil jejich užívání. V bazilice Sv. Pavla za hradbami stojí za
zmínku mozaikové vyobrazení
všech papežů, přičemž je nasvícen vždy ten současný.

Amrnénka klečící u mrtvého dítěte. Běžný pohed na armenské uprchlíky.

Konkrétně se jedná o papežův výrok z první poloviny dubna, kdy
ve Svatopetrské bazilice označil
vyvražďování Arménů Osmany
během první světové války za genocidu. Turecko takové pojmenování zásadně odmítá a přidává svůj
vlastní výklad dějin. Podle něj došlo
v Osmanské říši v letech 1915-1918
• Tomáš Stráník k občanské válce, ve které zahynulo 300-500 tisíc Arménů a zhruba
Evangelium podle vás
stejný počet Turků. Naproti tomu
se ale drtivá většina netureckých
Matouše, Marka, Lukáše a Jana
historiků shoduje na tom, že během
čítá nejeden z nás.
masových poprav a pochodů smrti
Však nejvíc se čtou a jsou posuzována bylo zavražděno, či zemřelo vyčerevangelia podle vás.
páním milion a půl Arménů.
Den co den přibude kapitola nová
Přestože se věc jeví poměra v ní jsou všecky vaše skutky a slova. ně jasně a veškeré důkazy i histoZda pravda, či lež, lidé poznají vráz. rické prameny popírají tureckou
Jaké je evangelium podle vás?
verzi, zůstává toto téma kamenem
Mohou v něm lidé pravdu, lásku čísti, úrazu ve vztahu mezi Tureckem
nebo je plné zla a nenávisti?
a Západem. Ten si je moc dobře věVáš život hřeje, či z něj čiší mráz?
dom, jakým strategicky důležitým
Jaké je evangelium podle vás?
spojencem Turecko je, což se projevuje především v přístupu USA.
• Brian Cavanaugh – kniha Kolik Když měl hlasovat americký konváží sněhová vločka gres, zdali lze události v OsmanKolik jen nevinných lidí a dětí trpí na světě! Pane, daruj jim svůj mír!

ské říši nazývat genocidou, tehdejší
prezident Bush hlasování zatrhl.
Velvyslance v Ankaře, který použil
termín genocida, George Bush pro
jistotu rovnou odvolal.
Gesto papeže Františka je
jednoznačně politicky krátkozraké.
Jenže papež není politik a jeho cílem nemá být prioritně dosahovat
politických cílů. Svým pojmenováním si pobouřil sedmdesátimilionové Turecko a do značné míry tak
zmrazil veledůležité vztahy s muslimskou zemí, která je hegemonem
ve svém regionu. Na rozdíl od mnoha západních států v čele s USA
však ukázal, že je pro něj morální
zodpovědnost za památku milionu zavražděných důležitější, než
politický cíl. Toto gesto se setkává
s nepochopením, či dokonce odporem lidí, pro které je politikaření
přednější. Avšak ti, u kterých přece
jen zvítězí zdánlivě bezvýznamná
myšlenka na památku tolika obětí,
slova našeho papeže ocení.
• Jan Mareček

KROK

11

ZE ŽIVOTA

FARNOSTI

i
Pobyt rodin na Grun

ri
Farní b

gáda

í den

Misijn

bu
ožího hro
Strážce B

A zazv
onil zv
onec a
..

Otcové Z
vonu pok
oje

.

api

aj
Farní v

Varhanní virtuozka, sólistka České
filharmonie, vítězka prestižní mezinárodní soutěže Kravařská klávesa

...
kujme
e
l
k
i
p
ikle,
ujme p
k
m
é

hl
vařili c
s
o
t
e
l
neb
ečina a

:-)

n

čer
Ženy v

ž?“ „ Mo
í
d
o
h
ám to
išku
le za L
líš že n
u
s
y
n
i
m
m
k
íc než
„Koli
tkrát v
e
s
e
d
ušku“
i
ná
Bystro
i trním :-)

Růže mez

Setkání mafie v Řím

12		

ěKROK
- Kravaře nesměly

chybět

!

í pouť)

A je to

Být stále mlád (farn

Farnost na cestách

A to je výzva...

Poklady vystavené na Noci kostelů

KROK

13

Postava Mistra Jana Husa je v naší společnosti vnímána velmi rozporuplně. Upřímně smýšlející křesťan neví, jaké stanovisko
k němu zaujmout. Není divu, vždyť osvícenství a komunismus s oblibou karikovalo Husa a používalo ho jako zbraň proti
katolické církvi. Jsme na rozpacích, když si
máme vybrat mezi oslavovaným a naopak
opovrhovaným Husem.
Jubilejní rok

Letošní rok oslavíme jubilejní šestisté výročí, kdy na
Kostnickém koncilu 6. července roku 1415 byl odsouzen, vydán světské moci a upálen katolický kněz
Mistr Jan Hus. Je velmi radostné, že se po tolika staletích na území bývalého Českého království sešli
v květnu na akademické půdě Univerzity Palackého v Olomouci zástupci Olomoucké diecéze Církve
československé husitské, husitští teologové z Prahy
a zástupci tamní Cyrilometodějské teologické fakulty k veřejné svobodné diskuzi. Teologické sympozium s názvem „Jan Hus – svědek křesťanské víry pro
naši dobu“ je jakousi odpovědí na otázku Jana Pavla
II., kterou pronesl v Praze v dubnu roku 1990, zda je
možné, aby Husova postava dnes křesťany různých
vyznání spíše spojovala, než rozdělovala.

Věrný radikalitě evangelia

V Kapli Božího Těla Jezuitského konviktu, kde konference probíhala, vystoupila se svými referáty desítka odborníků. Mladý katolický teolog Dominik
Opatrný přednesl referát „Ctnosti v teologii M. J.
Husa“, kde demonstroval na Husových komentářích
ke Čtyřem knihám sentencí Petra Lombardského,
italského teologa a zakladatele scholastiky, že Mistr
Jan zůstal věrný radikalitě evangelia.

...je možné, aby Husova postava
dnes křesťany různých vyznání spíše
spojovala, než rozdělovala.
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Mariánský ctitel

Další příspěvek katolického teologa Františka Urbana s názvem „Mistr Jan Hus a Matka Boží“ opět
narazil na Husovu katolicitu. Přestože Hus nikdy
nenapsal systematické dílo o Panně Marii, v jiných
dílech je naprosto zřejmé, že kladl Pannu Marii za
vzor Církvi a uctívání obrazů svatých bylo rovněž
teocentricky zaměřeno.

Chtěli se ho zbavit

Patriarcha Církve československé husitské Tomáš
Butta poukázal na důležitost Písma svatého a jeho
posvěcující schopnost. Martin Chadima, husitský teolog a duchovní, ve svém příspěvku „Teologické důvody upálení Jana Husa“, popisuje jak se
z muže plného důvěry arcibiskupa Zbyňka Zajíce
z Hazmburka stal muž obviňovaný z viklefismu,
kterého jeho odpůrci usilovali zlikvidovat jak psychicky tak fyzicky. Dokonce byl obviňován za to,
že se údajně vydává za čtvrtou božskou osobu. Byl
nařčen z bludné nauky týkající se neplatnosti mše
svaté vysluhováné knězem ve smrtelném hříchu.
Na Kostnickém koncilu tato obvinění odmítl. M.
Chadima závěrem dodává, že celá řada obvinění
byla po formální stránce nepravdivá.

Křesťané nemají hromadit majetek, ale dávat jej do služeb těch, kdo jsou v nouzi.

Právní stránku Husova procesu měl na programu dominikán
Damián Němec, vedoucí katedry církevního práva na CMTF.
Ve své prezentaci přinesl přehledný vývoj situace, která vyvrcholila Husovým upálením.
Nejprve poukázal na pochybení
pražského arcibiskupa Zbyňka Zajíce, který překročil svoje
pravomoce tím, že nechal spálit
Viklefovy knihy bez podrobného prostudování. Hus měl na
koncilu smůlu, protože proti
němu stál prokurátor kurie Michal de Causis, který šel tvrdě za
svým cílem, pravda nepravda,
čest nečest. Koncil řešil důležitější záležitosti a Hus představoval marginální epizodu. Tehdejší trestní právo upřednostňovalo
většinovou společnost před jednotlivcem i za cenu jeho odstranění.

Pravý ideál působí
smíření. Ideologie
bude působit zášť
a nenávist.
Na sympoziu vystoupila řada
odborníků, kteří přišli s dalšími zajímavými tématy, od práce
husovské komise v letech 19901999, přes počátky husitství až
po reflexe Husovy fundamentální
eklesiologie v teologii CČSH.

Ideál v postideologické
době

Na závěr vystoupil s netradičním
příspěvkem katolický teolog profesor Ctirad Václav Pospíšil s tématem Jan Hus – ideál v postideologické době. Pan profesor si během
svého výstupu zafilozofoval a vyjádřil nadšení ze vzájemného setkání.
„Hus není zdrojem rozdělení, ale
spojuje a přitom nepřestáváme být
tím, čím jsme. Proč se vlastně Husem zabývat? Minulost je dána všude kolem nás. Deformovaný obraz
minulosti plodí deformovanou
přítomnost a budoucnost. Tak jako
nám ustřihli z vlajky prezidenta
republiky slovo ‚Boží‘. Pokud Boží
pravda vítězí, pak to teprve může
být pravda!“

me ho vidět jako hologram. Každý
člověk je trochu světec i hříšník.
Jsme z toho bezradní, ale tak to
bylo i bude. U Husa nemůžeme se
vším souhlasit, ale téměř vše se dá
pochopit.“

Jednodenní sympozium bylo zakončením semestrálního stejnojmenného kurzu na CMTF UP
a konalo se v rámci kulturního
grantu „Jubilejní oslavy 600. výročí
mučednické smrti Jana Husa“, který
přiznal Olomoucký kraj Olomoucké diecézi Církve československé
husitské. Sympozium bylo možné
uspořádat rovněž díky podpoře
a vstřícnosti Univerzity Palackého,
Cyrilometodějské teologické fakulty UP, Konzervatoři Evangelické
Akademie v Olomouci, NáboženPospíšil dále pokračuje: „Postmo- ské obci Církve československé huderna tvrdí, že je postideologická, sitské v Olomouci a Rádiu Proglas.
• Pavel Kučeja
jenže neideologičnost je zakuklená
ideologie. Jak hlásat ideál v postideologii? Tato doba likviduje ideály, abychom byli svobodní. Je ale
možné být svobodný bez ideálu?
Bez transcendence žádná svoboda
není! Žižka byl zesměšňován. Hus
byl zesměšňován, zítra bude takhle
zesměšňován i Kristus. Pravý ideál působí smíření. Ideologie bude
působit zášť a nenávist. Když se Jan
Pavel II. omlouval za dávné zločiny ve jménu církve, tak ne proto,
aby se zalíbil. Byl to akt obrácení a
vnitřní proměny. Husa nemůžeme
vidět pouze z jedné strany. Musí-

Mistr Jan Hus na hranici. Iluminace Jenského kodexu (kolem r. 1500)
/Janíček Zmilelý z Písku
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Jan Hus - svědek křesťanské vírý
pro naši dobu

Pochybení arcibiskupa

Rodina: muž a žena

Ve středu dopoledne 22. dubna
2015 jsme se my, poutníci z naší
farnosti, zúčastnili Generální audience u Svatého otce Františka na
Svatopetrském náměstí v Římě.
Svatý otec měl katechezi na téma
„Rodina: muž a žena“. Svou katechezi uvedl slovy biblických textů
z knihy Genesis, kde se píše: „Bůh
stvořil člověka ke svému obrazu,
k obrazu Božímu ho stvořil; stvořil je jako muže a ženu“ (Gen 1,27)
a také, že Pán stvoření nebe a země
„utvořil člověka, prach země,
a vdechl do jeho chřípí dech života; tak se stal člověk živou bytostí“
(Gen 2,7). Bůh pak usadil člověka
v krásné zahradě, aby ji obdělával
a chránil.

chyběla vzájemnost. Žena není
„replikou“ člověka, pochází přímo
ze stvořitelského činu Boha. Obraz „žebra“ není ani v nejmenším
výrazem podřadnosti či podřízenosti, nýbrž stejné podstaty muže
a ženy, kteří se touto vzájemností
vyznačují. A skutečnost, že v tomto podobenství Bůh vytváří ženu,
zatímco člověk spí, zdůrazňuje

kázání, které je chránilo. Upadnou
do blouznění všemohoucnosti,
které kontaminuje všechno a ničí
harmonii. Hřích plodí nedůvěru
a rozdělení mezi mužem a ženou.
Jejich vztah je ohrožován tisícerými formami znetvoření a poroby,
lstivých svodů a ponižující zvůle,
včetně těch nejvíce dramatických
a násilných.

U papeže Františka je vidět,
že ve svém pontifikátu klade velký
důraz na společenství, jednotu, komunikaci mezi lidmi a samozřejmě
také na rodinu, která je tím nejzákladnějším společenstvím lidí.
Křesťan, který nežije ve společenství
a žije jen sám pro sebe, plní si pouze
svou nedělní „povinnost“, nevydává
každodenní svědectví, je křesťanem
mrtvým.
právě to, že ona v žádném případě není výtvorem člověka, nýbrž
Bůh přivádí k člověku zví- Boha. A naznačuje něco dalšího:
řata, člověk každému z nich dává aby muž nalezl ženu - a řekněme
jméno, v žádném živém tvoru lásku v ženě - musí nejprve snít
však nenachází sobě podobný a potom ji najde.
protějšek, pokračuje dále papež.
Když Bůh konečně představí ženu,
Důvěra Boha v muže
muž s radostí rozpoznává, že toto a ženu, jimž svěřil zemi, je velkoa pouze toto stvoření je jeho sou- rysá, přímá a plná. Zlý však do
částí: „kost z mých kostí a tělo jejich mysli vkládá podezření, nez mého těla“ (Gen 2,23). Člověku víru a nedůvěru. A pak dochází
k dosažení plnosti něco scházelo, k neposlušnosti vzhledem k při-
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Člověku ale něco chybí, je
bez ženy, pokračuje papež. Je svobodný, je pánem… ale je sám. Je to
nedostatek společenství, chybí mu
společenství, postrádá plnost.

Nebudeme-li
nacházet
sympatie k smlouvě mezi mužem a ženou, schopné poskytnout
ochranu novým generacím před
nedůvěrou a lhostejností, budou
na svět přicházet potomci, kteří budou stále méně zakořeněni
v této smlouvě již od mateřského lůna. Znehodnocování stálé
a plodné smlouvy mezi mužem
a ženou je zajisté pro všechny
ztrátou. Musíme navrátit vážnost
manželství a rodině! Bible říká
krásně: muž nachází ženu, setkávají se, a muž musí něco opustit,
aby ji plně našel. A proto opustí
muž svého otce i svou matku, aby
šel k ní. To je krásné! Znamená
to začátek cesty. Muž je zcela pro
ženu a žena je zcela pro muže.
Ano, muž a žena jsou stejné podstaty, jsou si rovni, ale rovni ve své jinakosti, rovni ve své
důstojnosti. Každý z nich má svoji
nezastupitelnou úlohu a vzájemně
se doplňují. Proto sledujeme s obavami to, co dnes hlásá gender ideologie, totiž že se jako muži a ženy
nerodíme, že jsme stejní a zaměnitelní. Biologické pohlaví je třeba
údajně překonat možností jeho svobodného výběru, čímž se prý zajistí
rovnost mezi lidmi. Člověk se tím
znovu (pokolikáté už v historii?)
staví do pozice Stvořitele. V dokumentech některých mezinárodních
institucí se již neobjevují pojmy

Mistrovským dílem společnosti je rodina: milující se muž a žena! To je mistrovské dílo!

muž, žena, otec, matka. Pojmy muž
a žena jsou vypouštěny záměrně
a otvírají se dveře k tomu, aby za
rodinu bylo považováno i jiné soužití než muže, ženy a dětí. Jsme přesvědčováni, že nikdo z nás není od
přirozenosti mužem nebo ženou,
máme být obráni o svou identitu
a rodina o právo na identitu rodiny.
Ale manželství je Bohem požehnané společenství muže a ženy, a není
možné za rovnocenné považovat
společenství dvou mužů nebo dvou
žen. Bůh tvoří člověka jako muže
a ženu a oni mají tvořit rodinu.

ni, malomyslní a nejistí, je tedy
v dnešní situaci pro nás věřící náročným a zaníceným povoláním.
Samotné biblické podání o stvoření a hříchu nám ve svém závěru
podává jeden krásný obraz: „Hospodin Bůh udělal člověku a jeho
ženě kožené sukně a oblékl je do
nich“ (Gen 3,21). Je to obraz otcovské péče o lidský pár. Samotný
Bůh o svoje mistrovské dílo pečuje
a chrání je.

Člověk se postavil do centra
dění, je mírou všeho, soudí, vládne,
rozhoduje. Propadl iluzi všemoPečovat o tuto smlouvu houcnosti, určuje, co je dobré a co je
mezi mužem a ženou, i když hře- špatné. Snaží se ovládnout ostatní
ší a jsou raněni, zmateni, poníže- kolem sebe.

Ze slov „kožené sukně“ lze
přeskupením písmen v hebrejštině dostat obrat „ještě ne světlo“.
Kožené suknice jsou tedy ochranným opatřením, které Hospodin
poskytl člověku; člověk není za
svůj hřích zatracen, ale je mu
poskytnut prostor, aby se vyléčil
z iluze, které propadl, a vydal
se na cestu z temnoty (ještě ne
světlo), do které vlastní vinou
upadl, do Božího světla. Pokud
člověk nechce kráčet ke smrti,
musí znovu obrátit svou touhu
k Bohu, který jej stvořil, a svůj
oděv z kůže snad nakonec člověk
vymění za „světelný šat“.

• Martin a Silvie Weczerkovi

JAK JE TO S OSLEM NA FAŘE?

Vážení farníci,
minulý Krok nám na své obálce ukazoval fotografii farního kostela a v popředí na farní zahradě krásného osla.
Pochopitelně se v mnoha kravařských cukrárnách, hospodách a také domácnostech konaly debaty, zda na faře
osel je či nikoli. Jedni tvrdili, že ano, jiní že to není možné.
Jedni argumentovali nezpochybnitelností fotografie, další
měli jasno v tom, že je to fotomontáž. Dokonce se objevili
i takoví, kteří, když se nad ránem vraceli z oslav, osla na
vlastní oči viděli, když šel na ranní. Zdá se, že tato otázka
rozdělila naši farnost do té míry, že osel se stal bojištěm,
na němž se střetávají nejen rozdílné názory, ale také generační spory. Jedna farnice na faře dokonce osly viděla
dva! Skutečnost, že na faře zavíráme na noc bránu, také
přispěla ke spekulacím, že je to proto, aby farní osel neutekl. Jenže na faru a z fary se chodí již předních vchodem,
tak by to stejně nebylo moc platné. Přiznám se, že jsem
sám na rozpacích, když slyším, že na faře bydlí osel. Když
jsem to slyšel potřetí, nutkavě jsem se koukal do zrcadla,
zda pod mými hustými vlasy neraší oslí uši! Když mi pak
šéfredaktor řekl, abych byl na titulní straně nového Kroku já, rychle jsem odmítl s tím, že některým to domněnky
o oslu na faře zcela jistě potvrdí.

Jak to tedy je? Je či není na faře osel? Abychom zbytečně nevstupovali do plodných debat farníků na toto téma,
nechci kauzu předčasně ukončit jasným prohlášením. A tak zbývá než podotknout, že farní osel je jako Napoleonova žena. Nikdo ji nikdy neviděl, ale všichni o ní rádi mluvili.
• Otec Daniel
Na tíži hříchu odpovídá Bůh plností odpuštění.
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OPRAVA VĚŽE FARNÍHO KOSTELA
Milí farníci,
důležitou akcí na seznamu oprav v letošním roce představuje zajisté oprava věže farního kostela. Proto bych
vás rád seznámil s jejím průběhem. Věž kostela Svatého Bartoloměje je jednou z nejstarších staveb v Kravařích a pochází z renesančního období. Ačkoli byly při
stavbě dnešního kostela plány věž strhnout a postavit
kostel trochu jinak, byla nakonec zachována. Věž zde
tedy stála dříve než kostel samotný a do komplexu
chrámu byla stavitelem Josefem Seyfridem začleněna.
Skutečnost, že pochází z jiného období a je postavena v jiném stavebním slohu, je patrná na první pohled
i těm, kteří nejsou na stavební styly přímo odborníky. Aby se alespoň trochu podařilo včlenit styl věže ke
stavbě kostela, byly do ní vloženy novogotické prvky,
jako jsou například doplňky z pálených cihel kolem
věžních oken.

Oprava věže bude spočívat ve třech etapách,
které na sebe nemusí navazovat, ale budou probíhat
paralelně. Jedná se o opravu venkovní fasády. Zhruba
40 procent fasády bude nahrazeno novou. Dále dojde
k následnému přeštukování celé plochy věže a obnově
nátěru. Tato etapa bude pochopitelně nejvíce viditelná. Další etapa spočívá v opravě interiéru. Některé trámy věže jsou silně napadeny dřevokazným hmyzem.
Ty se budou muset důkladně chemicky ošetřit stejně
jako zvonová stolice, která bude zčásti vyžadovat výměnu. Byl bych rád, kdyby se podařilo upravit interiér
tak, aby při různých příležitostech mohl být veřejnosti umožněn přístup až ke zvonům. K tomu všemu by
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v budoucnu měly sloužit informační panely seznamující s procesem výroby zvonů, které budou umístěny
v patrech věže. Třetí etapu představuje převěšení dvou
zvonů, které se již ve věži kromě nového Zvonu pokoje
nachází. Tato část se někomu nemusí zdát srozumitelná a může se ptát, proč by se zvony měly převěsit. Proto bych rád tuto záležitost vysvětlil. Dva zvony našeho
kostela byly ulity v roce 1995 na paměť návštěvy papeže Jana Pavla II. v Olomouci. Jeden nese jméno Panny
Marie a druhý Sv. Jana Sarkandra. Tyto zvony však visí
na ocelové kolejnici. Tento fakt působí, že jejich zvuk
je spíše než zvonivý přímo řinčivý a pronikavý místo lahodný. Dochází k tomu v důsledku dvou skutečností. Jednak kromě tónu zvonu dochází k rezonanci
kovového závěsu, který zvuk zvonu nabourává, a jednak srdce obou zvonů mnohokráte přesahují normu
tvrdosti ocele i jejich povolenou hmotnostní normu,
což by mohlo mít brzy za následek rozbití zvonů při
zvonění. Proto bude nutné zvony zavěsit na dřevěné
dubové hlavy místo oceli a nechat ručně ukovat nová
srdce, která budou mít patřičnou tvrdost a hmotnost
nepřesahující pět procent váhy zvonů. Teprve poté dojde k požadované harmonii a kráse zvonění všech tří
zvonů naší věže. Po převěšení budou všechny tři zvony vybaveny lineárními elektromagnetickými pohony,
které jsou jednak úsporné na energii a jednak velmi
citlivé ke zvonům samotným.
Na tomto místě bych chtěl podotknout, že tyto
skutečnosti nejsou z mé strany myšleny jako kritika
díla, které zde před dvaceti lety budoval pan děkan Cikryt. To v žádném případě. Spíše se jedná o to, že v devadesátých letech se i naše firmy po době komunizmu
zaučovaly a svá řemesla dělaly tak, jak byly schopny.
Často v dané době nebyly jiné možnosti. Dnes, kdy
tyto možnosti jsou a můžeme tak předejít poškození
zvonů a navíc dosáhnout větší kvality harmonie zvonění, stojíme před výzvou tyto věci uskutečnit a tím
navázat na to, co zde již bylo vybudováno.
Co se týče finanční rozvahy celé akce, uskutečnění všech plánů opravy věže představuje přibližně
520 000 Kč. Město Kravaře schválilo příspěvek ve výši
300 000 Kč, za což bych rád i touto cestou poděkoval.
O všech nákladech vás budu ve farních ohláškách informovat, abyste měli přehled o nakládání s finančními prostředky farnosti.
Doufám, že se celá akce podaří také díky vašim
modlitbám, a že se už brzy budeme radovat z opravené věže farního kostela.
• Otec Daniel

Kéž by každé církevní a křesťanské společenství bylo místem milosrdenství uprostřed tolikeré lhostejnosti.

Svátost Eucharistie
Před pár dny přistoupily děti z naší farnosti v kostele sv. Bartoloměje i sv. Mikuláše k prvnímu svatému přijímání. Pro nás to může být impuls a příležitost, ponořit se do ústřední svátosti církve
a hlouběji poznat podstatu tohoto nezměrného
tajemství, abychom mohli opravdověji okusit milosti, které skrze eucharistii dostáváme.

Následující text je vyňat z katechismu
katolické církve pro mladé:

„Eucharistie je po křtu a po biřmování třetí iniciační
svátostí katolické církve. Eucharistie je středem všech
těchto svátostí, protože Ježíšova historická oběť na kříži
se při proměňování zpřítomňuje skrytým nekrvavým
způsobem. Tak se eucharistie stává „zdrojem a vrcholem celého křesťanského života“ (LG 11). K ní se všechno upíná; není nic většího, čeho by ještě bylo možno
dosáhnout. Jíme-li nalámaný chléb, sjednocujeme se
s láskou Ježíše, který dal za nás své tělo na dřevě kříže.
Pijeme-li z kalicha, sjednocujeme se s tím, který v oběti
za nás prolil svou krev. Tento obřad jsme si nevymysleli. Ježíš sám slavil se svými učedníky poslední večeři
a předjímal jí vlastní smrt; daroval se svým učedníkům
v podobě chleba a vína a vybídl je, aby od toho okamžiku vždycky a všude slavili v eucharistii jeho smrt.
„To čiňte na mou památku“ (1 Kor 11,24).

Ve svatém přijímání se spojujeme v jedno tělo a tím
vyjadřujeme naši spoluúčast na Kristově oběti. To
znamená, že při mši svaté musíme na oltáři obětovat
i sami sebe a vložit se zcela do rukou božích. Tak jak
to učinil sám Kristus, když projevil svou poslušnost
Otci na dřevě kříže. Takováto oběť je podstatou lásky.
Bůh Otec se zcela dává svému Synu a ten mu vše vrací. A z této oběti, z této dokonalé lásky, vychází Duch
svatý. Z Ježíšovy oběti na kříži vychází nový život, život věčný. Kristus to učinil pro nás. „Bůh by nám daroval něco většího, kdyby měl něco většího než sebe
samého.“ (sv. Jan Maria Vianey). Jen na nás záleží,
zda i naše žití bude láskyplnou obětí pramenící v nový
život. „Skutečným účinkem eucharistie je proměna
člověka v Boha.“ (sv. Tomáš Akvinský).
• Tomáš Stráník

Modlitba papeže Františka
k Panně Marii rozvazující uzly
Svatá Maria,
ty jsi byla po celý život
plná Boží přítomnosti,
s pokorou jsi přijímala Otcovu vůli
a ďábel tě nikdy nedokázal zaplést
do svého zmatku.
U svého Syna ses přimlouvala
za naše těžkosti a svou prostotou
a trpělivostí jsi nám dala příklad,
jak rozplétat zádrhele svého života.
Navždy zůstáváš naší Matkou,
a tím napřimuješ a vyjasňuješ
pouta, které nás pojí s naším Pánem.
Svatá Maria, Matko Boží a Matko naše,
která s mateřským srdcem
rozplétáš uzly našich životů,
prosíme tě, ujmi se mě/ ho/ jí
(pojmenování osoby)
a osvoboď mě/ ho/ ji
ode všech pout a zmatků,
jimiž na mě/ na něj/ na ni
útočí náš nepřítel.
Panno Maria,
svou milostí, svou přímluvou u Boha
i příkladem nás osvoboď od všeho zla
a rozvaž pouta, která nám brání
ve sjednocení s Bohem.
Dej nám, abychom
vysvobozeni od každého zmatku a omylu
nacházeli Pána ve všech věcech,
abychom v něm ukotvili svá srdce
a stále mu sloužili ve svých
bratřích a sestrách. Amen.

Eucharistie není odměnou pro ty, kdo jsou dobří, ale silou pro slabé, pro hříšníky.
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STRÁNKA PRO DĚTI

KŘÍŽOVKA O KNIHU
Vyluštěním křížovky se můžete zúčastnit soutěže o knihu Nella Scava„Bergogliův seznam“. 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 24. července. Losování proběhne na svatou Annu v neděli 26. července.

Jdou dvě žížaly a jedna se ptá: „Kde máš manžela?“

_ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ /_ _/_ _ /_ _ _ _
BORŮVKY
BORNEO
HODINY
HORY
HOUBY
HRADY
HUMR
KAMARÁDI
KLID
KOCUR
KOLO
KRAJTA
KYTARA
MLOK
OSEL
POTOK
PRÁZDNINY
PRUT
SLUNCE
TÁBOR
VLK

FOTOHÁDANKA
Lidově se mu říká svatojanský
brouček. Objevuje se v době
letního slunovratu, v červnu
kolem svátku sv. Jana. Můžeš
ho nalézt na okrajích lesa a na
loukách.
Létá pouze sameček a svoje
svítící orgány má umístěny na
zadečku. Když se ho pokusíš
chytit, umí svoje světélko zhasnout a prostě Ti ve tmě zmizí.
Víš, o kterého brouka se jedná?
Světluška větší

VTIPY

A jak to půjde dál s naší církví? Máme-li na mysli kněžský a řeholní dorost, jde naše církev vstříc
těžkým dobám. Uvážíme-li situaci církve, současnou krizi rodiny, osudy mnoha jednotlivců, nezískáme z těchto faktů mnoho naděje. Křesťanům často chybí odvaha. A co k tomu říká Pater
….......................?
„Bůh má svůj plán. Budoucnost existuje. Existuje budoucnost pro církev. Je v Božím plánu ukryta
a uchována. To platí také pro tento svět.
Ale přijmout tuto velkou pravdu,
něco stojí. Musíme se osvobodit od
sebe samých. Boží plán s vlastním
životem vnímá jen ten, kdo Bohu
říká: „Dělej se mnou co chceš!
Uskutečňuj velký plán lásky, který
jsi pro naši životní cestu od věčnosti
navrhl, i když obsahuje kříž a utrpení.“ Přijmout Boží plán s naším
životem, s naší církví, s celým
světem se nám podaří buď skrze
Kristův kříž – nebo vůbec ne.

Pan farář zjistí, že mu farní mládež chodí do zahrady na ovoce. Nikdy se mu nepodařilo nikoho přistihnout, a tak napsal aspoň ceduli, na které stálo: „Pán Bůh všechno vidí.“ Do příštího dne zmizelo další ovoce
a na ceduli přibyl nápis: „Ale neprozradí nás!“

SOUTĚŽ
O KNIHU!

Turista přijde ke Genezaretskému jezeru, kde stojí malá bárka, která převáží turisty na druhou stranu.
Zeptá se lodníka: „Promiňte, co stojí jízdné na druhou stranu?“ Majitel bárky se na něho podívá a řekne:
„Dvacet dolarů.“
„Není to trochu moc?“
„Vážený pane, to je jezero Genezaretské. Po tomto jezeru chodil Kristus pěšky!“
Turista se usměje a řekne: „Není divu, při těch cenách!“

Znáte mě?

Neuznávám spravedlnost. Nezabíjím, jen mrzačím.
Lámu srdce a ničím životy. Jsem mazaná a zlomyslná a s věkem sílím.
Čím víc mě citují, tím víc mi věří. Daří se mi ve všech
vrstvách společnosti.
Mé oběti jsou bezmocné. Nemohou se proti mně
bránit, protože nemám tvář ani jméno. Není možné
mě vystopovat. Čím víc se kdo snaží, tím víc unikám.
S nikým se nepřátelím. Jak někomu poskvrním pověst, už se nikdy neočistí.
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Svrhávám vlády a rozvracím manželství. Bořím kariéry a přináším bezesné noci, zármutek a trápení.
Kvůli mně nevinní lidé pláčou do polštáře. Tvořím
novinové titulky a působím bolest srdcím.
Říkají mi pomluva.
Až budete mít chuť dát k lepšímu o někom nějakou
historku... zamyslete se. Je to pravda? Je to nutné?
Je to ohleduplné? Pokud ne, buďte, prosím, raději
zticha.
• Brian Cavanaugh – kniha Kolik váží sněhová
vločka

V nejtěžších chvílích si pamatuj: Bůh je náš Otec; Bůh neopouští svoje děti.

1. Prorok poslaný do Ninive.
2. Rybník v Jeruzalémě, do kterého poslal Ježíš
slepého chlapce, aby se uzdravil.
3. Město, odkud pocházel apoštol Pavel.
4. Žák a spolupracovník sv. Pavla, jehož matka se
jmenovala Euniké.
5. Jak se jmenoval člověk, u kterého sloužil Josef
v Egyptě jako otrok?
6. Který evangelista zaznamenal Ježíšova slova
o Farizeovi a celníkovi?
7. Jak se říká krátkým příběhům, které Ježíš vyprávěl lidem?

8. Jak se jmenovaly svátky, při nichž byl na učedníky seslán Duch svatý?
9. Ve kterém listu sv. Pavla bychom nalezli velepíseň lásky?
10. Na který den v týdnu příští rok připadne Popeleční středa? (rok 2016 je přestupný)
11. Jméno rostliny, ze které byl vyroben olej
a kterým pak potřela Marie Ježíšovy nohy?
12. Křesťanka v Joppe, proslulá mimořádnou
dobročinností a sv. Petr ji vzkřísil z mrtvých.
13. Je označen jako „král a velekněz nejvyššího“,
setkal se s Abramem.

Kdekoliv najdete muže a ženy, kteří odevzdali své životy Bohu, tam najdete radost.
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Modlitby za nejmenší

V nedávné době vzbudilo značný rozruch vyjádření SvaOZNÁMENÍ
tého otce Františka o genocidě Arménů před sto lety, ale
i v dnešní době jsme svědky stejné, ne-li horší genocidy
Milí farníci,
a to těch nejbezbrannějších - nenarozených dětí.
Proto před několika lety vzniklo
modlitební hnutí Kruciáta, později
přejmenované na „Modlitba za život“. Denně se nás téměř tři tisíce
modlí za zastavení umělých potratů,
obrácení lékařů a uznání práva na život každého dítěte v České republice
od okamžiku početí. Ročně je u nás
připraveno o život před narozením 23 000 dětí! Např. v roce 2013 bylo
v Opavě provedeno 231 chirurgických umělých potratů, v Olomouci
655 a v Ostravě 765 (zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky
ČR). Proto je potřeba zintenzivnit modlitbu za životy nejmenších z nás,
prosím připojte se k nám.
Účastníci „Modlitby za život“ se po dobu jednoho kalendářního
roku každý den modlí na úmysl obnovení kultury života. Jako modlitba
se doporučuje např. desátek růžence spojený s měsíčním úmyslem pro
dané období (např. v červenci se budeme modlit za smíření ve společnosti i v rodinách). Máte-li již jiné modlitební závazky (breviář,...),
stačí pouze přidat úmysl k obvyklým modlitbám. Katolíci se jednou za
měsíc ve všední den účastní mše svaté s přijetím eucharistie a osobním úmyslem za obnovení kultury života. Nemocní, kteří se nemohou
mše svaté zúčastnit, obětují na tento úmysl den svého utrpení. Více na
modlitbyzanejmensi.cz. Hnutí Pro život ČR dlouhodobě podporuje
aktivity v regionech, které mají za cíl zastavení provádění umělých potratů. Usilujeme o to, aby se každý den v naší vlasti sloužila mše svatá
a věřící se spojovali v naléhavé společné modlitbě za ochranu lidského
života, zastavení zla potratů a všech praktik vedoucích k zabíjení nenarozených dětí. Také v naší farnosti bývá jednou za měsíc mše svatá na
tento úmysl.
Jistě znáte poutní místo MARIAHILF - Zlaté Hory. Tam se každý 1. pátek v měsíci konají noční křížové cesty za ochranu nenarozených dětí. Také my z Kravař a okolí tam každý rok putujeme a nejinak
tomu bude i letos. Stane se tak, dáli Bůh, v pátek 4. září. Kdo by tedy
měl zájem se této noční křížové cesty zúčastnit, ať se hlásí u Huberta
Weczerka co nejdříve. Začátek křížové cesty je ve 21:00 hod., trasa vede
lesem a cesta trvá asi dvě hodiny. Na závěr připojme slova svatého Jana
Pavla II., která napsal v encyklice Evangelium vitae: „Respektuj, chraň,
miluj život a služ každému lidskému životu! Jen na této cestě najdeš
spravedlnost, rozvoj, pravou svobodu, mír a štěstí.“
• Hubert Weczerek

16. května se konala další farní
brigáda, jejímž hlavním cílem byl
úklid věže farního kostela a dále
pak práce na farní zahradě a na
faře samotné. Brigády se účastnilo přibližně čtyřicet můžů a žen.
Kromě toho, že se odvedl velký kus
práce, bylo velmi milé, jak jsme
se vzájemně poznávali a kromě
úkolů se také bavili u občerstvení. I takováto práce stmeluje farní
společenství a na další brigádu,
která bude na podzim opět srdečně zvu. Ještě jednou děkuji.
• Otec Daniel
FARNOST NA CESTÁCH
Doba prázdnin je také časem cestování a poznávání nových končin. Jelikož tvoříme jednu farní
rodinu, chtěl bych vás všechny,
kdo budete vyjíždět mimo domov pozvat k akci: FARNOST
NA CESTÁCH. Ze svých výletů a dovolených můžete posílat
pohlednice a pozdravy na faru.
Poté je budeme věšet na určenou
nástěnku v kostele, abychom se
navzájem podělili o to, kam se
naše farní rodina všude dostala
a podívala. I na cestách nezapomínejme na modlitbu ve 21:00 za
město a farnost a tak i na cestách
zůstávejme ve spojení. My kněží budeme zvláště cestovatelům
ve 21:00 posílat požehnání, abyste se ve zdraví vrátili domů.
• Otec Daniel

„Respektuj, chraň, miluj život a služ každému lidskému životu! Jen na této cestě
najdeš spravedlnost, rozvoj, pravou svobodu, mír a štěstí.“ (Evangelium vitae)
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Postavte se na odpor kultuře smrti a buďte svědky evangelia života!

Svatý týden ve farnosti
Bdění v Getsemanech

Na Zelený čtvrtek se farníci sešli hodinu před půlnocí v Getsemanské zahradě farního kostela, kde věřící
chtěli aspoň jednu hodinu bdít s Pánem Ježíšem. Před svatostánkem hořelo třináct svící: velká uprostřed a po
šesti na obou stranách – Kristus uprostřed svých apoštolů. Mezi čteními a následující modlitbou byla chvíle
ticha. V tomto tichu se postupně zhášely svíce – nejprve jedna, pak osm a nakonec tři – na znamení toho, že
Ježíše opouští nejdříve Jidáš, pak celá skupina a nakonec tři apoštolové, kteří měli bdít s Ježíšem v Getsemanech. A tak se naplnilo Písmo: „Všichni ho opustili a utekli.“ (Mk 14,50)

Byzantský obřad

V evangeliu potkáváme ženy nesoucí k Ježíšovu hrobu vonné oleje, aby pomazaly jeho
tělo (srov. Lk 24,1-3). Vydaly se splnit
skutek soucitu, sympatie a lásky, tradiční
gesto určené drahému člověku, který zemřel, podobně jako to činíme my. Následovaly Ježíše, naslouchaly mu, cítily se chápány
ve své důstojnosti a doprovodily Jej až do
konce, na Kalvárii a ke snímání z kříže. Můžeme si představit jejich pocity,
s nimiž šly ke hrobu. Zármutek, bolest,
protože Ježíš je opustil, byl mrtev, jeho
život skončil. Nyní nastal návrat k předešlému životu. V ženách však trvala
láska a tato láska k Ježíšovi je pohnula,
aby se vydaly ke hrobu.
• Z homilie papeže Františka z Velikonoční vigilie 30. března 2013

On vyslal světlo a ono šlo,
zavolal je, a ono poslechlo
s chvěním. (Baruch 3,33)
Já jsem světlo světa;
kdo mě následuje,
nebude chodit ve
tmě, ale bude mít
světlo života.
(Jan 8,12)

Stráž u Božího hrobu

Na Bílou sobotu byla v Božím hrobě po dlouhých letech opět vystavena nejsvětější svátost.
Ministranti si rozdělili po hodinách celý den,
aby mohli vykonávat stráž u Božího hrobu.
Někteří byli originální, a tak v určitém čase
u hrobu opravdu hlídal rytíř v plné zbroji.
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NOVÝ ZVON POKOJE A
HISTORICKÝ ZVON BARTOLOMĚJ
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