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K začátku JUBILEJNÍHO ROKU MILOSRDENSTVÍ se jeví obraz zachycující návrat marnotratného syna jako velmi
příznačný. Namaloval jej holandský malíř Rembrandt v půli 17. století. Téma obrazu bychom našli v 15. kapitole
Lukášova evangelia a jistě není potřeba tento příběh, který patří k nejznámějším místům Nového zákona, sáhodlouze představovat.
Marnotratný syn, který se vrací ze světa po trpkých životních zkušenostech, klečí u otcových nohou a svou tvář
vkládá do otcova oděvu. Přichází zubožen, v nevzhledném šatu plném záplat a děr. Je téměř bos, neboť jeho obuv
se rozpadá na kusy. Jediné, co mu ještě zbylo a co se zdá nedotknuté jeho hříchem, je kovový meč u pasu, který
je jediným znakem příslušnosti k rodu, ze kterého syn pochází. Zvláštní je účes syna. Je ostříhán přesně tak, jak se
stříhali otroci, kteří ztratili svou svobodu.
Podle oděvu otce je zřejmé, že se jedná o velmi bohatého člověka. Na obraze vypadá jako slepý, čímž se naznačuje
fakt, že přehlíží synovu vinu. Zvláštním způsobem klade na syna ruce, které nepůsobí tíhu, ale pevnost a ochranu
před vnějším útokem. Každá ruka je jiná. Jedna je pevná ruka muže a druhá něžná ruka ženy. Tyto dva prvky – otec
a matka – v sobě znázorňují Boží lásku.
Po pravé straně stojí starší syn, který se ukrývá ve stínu, jenž značí
nelásku. Lze na něm vidět znamení bohatství jeho otce, ale zásadní rozdíl je v jeho rukou, které jsou sevřené a nechtějí nic
dát. Jeho tvář je plná soudu a opovržení nad mladším bratrem.
Vyžaduje dokonalost, která se nesnoubí s milosrdenstvím otce.
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ilí farníci,
jsem velmi rád, že se časopis Krok rychle stal očekávanou
součástí života kravařské farnosti. Mnozí se ptáte, kdy vyjde
další číslo a už se na něj těšíte. Po vydání minulého čísla jsme
dokonce slyšeli milou stížnost, že časopis je příliš krátký, protože neuplynul ani den a čtenář jej přečetl celý. To samozřejmě
celou redakci nesmírně hřeje u srdce.
V tomto čísle se k vám dostanou informace týkající se vánočních bohoslužeb a zpovídání před svátky. Vím, že jste to ode
mne slyšeli již mnohokrát, ale znovu si neodpustím jedno důležité pozvání pro vás všechny: nebojte se přijít ke svaté zpovědi smířit s Pánem Bohem. Pokud má někdo pocit, že se nemá
z čeho zpovídat, tak ať zkusí zpytovat svědomí tím způsobem,
že může přemýšlet o tom, co všechno by mohl dělat lépe než
doposud. I skutečnost, že mohu věci dělat lépe, než je dělám,
do zpovědnice patří. Zvláště nyní, když začneme SVATÝ ROK
MILOSRDENSTVÍ, jsme zváni samotným Bohem k tomu, abychom zakoušeli jeho něhu a blízkost, která se uskutečňuje také
ve slovech kněze „uděluji ti rozhřešení“. Je taky možné, že někdo v životě věří a modlí se, dokonce chodí na mši svatou a ke
svátostem, ale bytostně a vnitřně ještě nezakusil láskyplnou
blízkost našeho Pána. Proto zvláště v tomto Roce milosrdenství
budeme také v naší farnosti nabízet možnosti duchovních aktivit, jak se více přiblížit tomuto tajemství. Věřte, že život s Bohem je úžasné dobrodružství. Jen se nebojme pozvat Boha ještě
blíž, než doposud.
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Během JUBILEJNÍHO ROKU MILOSRDENSTVÍ jsme
všichni zváni k tomu, abychom opět a možná někdo poprvé, zakusili
Boží lásku, něhu a velkorysost při vyznání vlastích hříchů. Všichni
v sobě neseme temná místa, která skrýváme a nechceme je ukazovat
jiným, Bohu a někdy ani sobě. Stíny minulosti, hříchy mládí, výčitky,
neodpuštění, promarněné šance. To vše je naší 13. komnatou, která se stává
zátěží. Nechme se ovlivnit příkladem marnotratného syna, který se vším utekl
pod milou a pevnou ruku milujícího otce. A zároveň odložme chladné pohledy
na ty, kterým se v životě nedaří žít podle Božích zásad a jimž se život nepovedl.
• Redakce
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V zápatí časopisu vás budou provázet citáty papeže Františka z twitteru.
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Babička to přemodlila
ROZHOVOR S OTCEM
JIŘÍM FILIPCEM

O letních prázdninách jsme se s redakcí vypravili
odpočinout a nadýchat čerstvého vzduchu do Jesenického děkanátu, do míst, kde můžete spatřit
všude kolem panenskou přírodu, zaplavené vápenné a žulové lomy, kde je voda průzračně čistá stejně jako ve studánkách a pramenech, které
jsou rozesety všude po okolních lesích. Na celý týden jsme se stali hosty kněze, který se svými hustými vousy a způsobem života připomíná spíše
potulného poustevníka. Řeč je o otci Jiřím Filipci,
který u nás ve farnosti před sedmi lety vykonával
svou jáhenskou službu. Dnes je jeho působištěm
malá obec Vápenná na Rychlebsku za Jeseníkem.
Otec se nám stal na dlouhé hodiny průvodcem
po horských stezkách, ale také skvělým vypravěčem, jehož životní zkušenosti a příběhy by vydaly
na nejednu knihu.
Otče Jiří, jak dlouho už zde působíte?
Začínám třetí rok, ze začátku to
bylo náročné, protože lidé byli předtím bez kněze. Mám na starosti kromě Vápenné ještě Žulovou a Skorošice. Je to pohraniční oblast, kde byli
původní němečtí obyvatelé vyhnáni
a teď v těchto oblastech žije až 40 národností. Tito lidé mají různé tradice,
nejsou spolu sžití, ale i přesto se tady
daří některé věci obnovovat, i když to
na začátku stálo kus trpělivosti. Na
počátku jsem musel opravit faru, která
byla hodně v dezolátním stavu. Biskupství, ale také různí dárci, farnosti
i kněží finančně pomáhali. Několik let
tady dělala brigády mládež z Diecézního centra mládeže ze Staré Vsi nad
Ondřejnicí, mládež z Havířova a také
mládežníci z Krnova, kde bylo mé bývalé působiště.
Poté co začaly opravy, tak jsem
těžce onemocněl. Po tři měsíce jsem
byl mimo kněžskou službu, kvůli ne-
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Otec Jiří Filipec už jako vysvěcený kněz před slavnostním průvodem do chrámu sv. Bartoloměje v Kravařích

moci zánětu mozkových blan, ale velmi to lidem pomohlo, protože nemoc
se stala prostředkem modlitby a situace se hodně změnila. Předtím měli
odstup a ani neměli ochotu s něčím
pomoci. Poté však začali sami přicházet s nabídkou pomoci, snažili se lépe
jednat a teď je situace stabilizovaná
s tím, že lidé jsou v mnohých věcech
ochotní, vstřícní a prožili jsme už několik krásných chvil.
Jak jste se dostal ke kněžství?
Byl jsem pokřtěn, přistoupil jsem
i k prvnímu svatému příjímání, ale
všechno to bylo díky babičce z mamčiny strany, která si to moc přála. Naučila nás základní modlitby, ale doma
se to nežilo. Takže i v mém případě
a případě mé sestry, když jsme byli
u prvního svatého přijímání, tak to
bylo spíš na způsob posledního, protože rodiče s námi do kostela nechodili.

Na Pána Boha jsem zapomněl, žil
jsem si svým způsobem života, tak jak
to v mladém věku bývá, ale s babičkou
jsem měl velmi dobrý vztah. Chodil
jsem se o ni starat. Během celého jejího
života jsem jí se vším pomáhal, často
jsem ji navštěvoval. Potom když umřela, bylo mi to líto, protože jsem jí měl
hodně rád a viděl jsem, že mě měla taky
moc ráda. Na pohřbu jsem si řekl, že
jestli chci být s babičkou, tak musím být
s Ježíšem, protože ona s Ježíšem je.
Po pohřbu jsem šel po více letech
ke svaté zpovědi a začal jsem měnit
svůj život. Všechno jsem hltal, začal
jsem se učit další modlitby. Během
měsíce si všimli rodinní příslušníci, že
jsem hodně změněný v chování i povahově. Spoustu věcí jsem dělal jinak než
předtím.
Po nějaké době si mě v kostele všiml
jeden ministrant, který tam chodil pravidelně a měl nastupovat do konviktu.
Byl to otec Marián Pospěcha. Řekl mi,

Život je pouť a člověk je na cestě, je poutníkem, který jde cestou vedoucí k vytouženému cíli.

že bude nastupovat do konviktu, a že mě
vidí i ve všední dny v kostele, tak jestli
bych nechtěl být ministrantem a jestli
bych je nechtěl vést. Řekl jsem, že ne,
nebo že si to teprve rozmyslím. On mi
řekl, že se mě zeptá ještě na začátku
prázdnin. Což se také stalo a já jsem si
v mysli řekl to tak, a ještě budu knězem.
Vždycky jsem se chtěl oženit, ale přesto
to ve mně nějak zůstalo a od srpna jsem
začal ministrovat. Ze začátku to bylo
těžké, protože jsem měl 17 let a všechno
jsem kazil jako malý kluk. Malí ministranti se mi smáli, bylo to složitější.
Po půl roce jsem se dozvěděl od babiččiny kamarádky, že se babička modlila spoustu let za obrácení rodiny. Když
to nevyšlo, tak se dalších spoustu let
modlila růženec za to, aby se obrátil aspoň jeden. Já jsem si uvědomil, že mi to
obrácení vymodlila a dál mám pokračovat v modlitbě i já, abych taky vymodlil
obrácení v rodině.
Touhy ke kněžství se ozývaly dál, ale
spíš z toho důvodu, že jsem měl spoustu
kamarádů, věřících i nevěřících, kteří se
mě při různých rozhovorech ptali, zda
bych nechtěl být knězem. Říkali mi to
nevěřící, což mě zaráželo. Mluvili o tom,
že bych měl něco takového konat, ale já
jsem nechtěl.
Místo vojny jsem nastoupil na civilní službu do Koclířova u Svitav do Fatimského apoštolátu, kde jsem byl rok
a půl. Zároveň jsem se v té době blízce
seznámil s jednou holkou, kterou jsem
měl rád a chtěl jsem s ní chodit, sbližovali jsme se víc a víc, ale potom jsem
po tři čtvrtě roku civilní služby cítil, že
se musím rozhodnout, jestli chci žít
v manželství nebo v kněžství. Řekl jsem
si, že se celý týden budu modlit růženec.
Hned jak vstanu, tak se budu celý den
až do večera modlit. Tak jsem se modlil
jeden růženec za druhým, koupil jsem
si k tomu poprvé i růžencový prstýnek,
abych se i při práci mohl modlit. Prosil
jsem Pána Boha, aby mi to dal nějakým
způsobem vědět, začal jsem v pondělí
a v neděli jsem skončil. Hned v pondělí
ráno mi přišel dopis od té holky, s kte-

rou jsem chodil. V něm stálo, že poznává v mém životě, že moje místo je
někde jinde a ona by nechtěla, abych
byl nešťastný, a proto mi napsala, že
spolu nebudeme chodit. Pro mě to bylo
jasné Boží znamení. Skrze člověka, který mě měl rád, mi Bůh ukázal, že můj
život vede ke kněžství. Tímto dopisem
mi dala vlastně kopačky, ale v tu chvíli jsem šel před svatostánek a radoval
jsem se, protože jsem už věděl, kterým
směrem se vydat.
Pak už jsem nastoupil do konviktu,
rodiče byli proti, ale pan farář otec Vladimír Poláček mě v tom podporoval.
V druhém ročníku semináře se
najednou otec se sestrou rozhodli, že
budou chodit na přípravu k biřmování. Mamka se k Bohu vrátila až po
kněžském svěcení. Vnímal jsem, že to
nebylo moji vůli, ale že to babička přemodlila - nejen obrácení, ale vymodlila to i do povolání. Zažil jsem hodně
vnitřních i duchovních skutečností,
kdy jsem viděl, že Bůh působí, pomáhá
a vyslyší modlitbu. Díky tomu, že jsem
byl v Koclířově u Svitav, jsem znal jednu paní, která byla závažně nemocná,
ale při modlitbách byla plně uzdravena, i tímto způsobem Bůh zasahuje do
lidských životů.

Studium byla na začátku velká dřina, ale rektor i spirituál říkal, že pokud
to nevzdám, tak to zvládnu, i kdyby to
bylo hodně těžké. Nakonec skutečně
všechno vyšlo.
Neuvažoval jste někdy o řeholním
životě?
Uvažoval jsem hodně krát a velmi navážno, dokonce, není to tak dlouho, co
jsem měl s biskupem rozhovor. Nakonec
jsem se rozhodl že zůstanu, tak jsem to
jel hned říct otci biskupovi a vůbec jsem
nečekal jeho spontánní reakci. Vřele mě
objal a radoval se, že zůstanu, takže to
bylo moje rozlišování pro řeholní život.
Řekl jsem si, že jestliže jsem už jednou
řekl ne, že teda zůstanu jako diecézní
kněz, tak se dál tou myšlenkou nebudu
zaobírat.
Jaký je váš denní program?
Můj program je dost různý, hodně se
odvíjí od lidské stránky, nakolik jsem
unavený z předešlých dnů. Zpravidla
vstávám poměrně brzo ráno, nebudu
radši říkat v kolik. (smích)
Víme, že se modlíte zásvětnou
modlitbu od Paulánů, mohl byste
ji poskytnou do časopisu?
▷

Modlitební koutek

Víra je darem nejenom pro mě. Víra je nám dána aby byla radostně sdílena.
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Svatá Maria matko Boží, zachovej
mi srdce dítěte, srdce čisté, průhledné jako horský pramen. Vypros mi
srdce prosté, které neživý v sobě
smutek ani hořkost, srdce něžné a
soucitné, srdce věrné, které nemyslí
jen na sebe, které nezapomíná na
žádné dobrodiní a nevzpomíná na
žádnou křivdu. Dej mi Maria, srdce
tiché a pokorné, které miluje a nečeká na odměnu, srdce veliké, nikdy
nemalomyslnící, které neochlazuje
žádný nevděk a neunavuje žádná
lhostejnost, srdce ve všem hledající
slávu a radost Ježíše Krista, zraněné láskou k němu ranou, která se
zahojí až v nebi.
Amen
Tuto modlitbu jsem si vzal,
když jsem měl na Vranově kněžské exercicie. Hodně mě oslovila i
pro ty věci, které jsou v pohraničí
neutěšené. Je to pro mě vždycky
připomínka, abych už od rána šel
s toutuo modlitbou a úmyslem
mezi lidi, abych se nenechal odradit únavou, výtkami nebo nezdary.
Co je pro vás modlitba? Doporučení mladým lidem.

Vždycky říkám nejen mladým
lidem, že není úplně podstatné,
jakou modlitbu se modlíme, ale
aby to byla modlitba, která je
rozdělená na modlitbu vlastními
slovy a na modlitbu tradice církve. Z toho důvodu, že to co říkáme vlastními slovy, vyjadřujeme
ze svého srdce a ze svého nitra,
ale opíráme se o modlitby církve
jako je „Otče náš, Zdrávas“, různé
pobožnosti, růženec atd., protože
ne vždycky máme slova, kterými
bychom se modlili. Jestliže ochabujeme ve víře nebo ochabujeme
v modlitbě, tak se v modlitbách
církve opíráme o modlitbu všech,
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kteří se ji modlí po celém světě. se nevynechává. Tato věrnost, bez
Nejenom to, nebo jen to druhé.
zakoušení nějakých zvláštností, je
Pak je především důležitá na tom podstatná, protože když
věrnost času. Já věnuju modlitbě příjde na lámání chleba v rozličhodně času, asi víc než jiní lidé. ných životních situacích, tak se
Mám to tak zažité. Není pod- teprve pak projeví dlouhé dny
statné, kolik hodin člověk stráví a měsíce modlitby, které se v uvomodlitbou. Minimum pro lidi zovkách můžou jevit jako zbytečby mělo být aspoň čtvrť hodiny né. Má to svůj význam.
ráno a půl hodiny večer. ModlitKaždý člověk, každý křesťan
ba by měla být pravidelná s vy- by měl hledat, která spiritualita
hrazeným časem jen pro ni. Ne je mu blízká, ale vždy ve spojení
čas, který je ve spěchu, nebo čas, s farností, ve spojení se zpovědníkdy už člověk je úplně ospalý, ale kem. Měli bychom hledat to, co je
čas, kdy je člověk čilý a kdy může nám blízké, ale aby to nebyl nesilněji táhnout modlitbu bez zdravý extrém.
okolností, které by ji zeslabovaly.
Já i díky kněžskému semináZároveň připomínám, že i místo ři, tím že jsem měl blízko někomá svůj význam. Každý může mít lik spirituálů a zpovědníků. Když
modlitební koutek podle svého. jsem někde něco dával až moc,
Může tam mít třeba své oblíbené tak jsem byl vděčný za to, když mi
světce. Když to člověk nemá, hůř řekl, tak tady v tom uber a tady
se soutředí v modlitbě, když je v tom můžeš přidat.
jeho mysl roztěkaná nebo jej trápí
starosti. Když je místo promod• Redakčně zkráceno, nezkrálené, je to místo, kde je člověku
cenou verzi si můžete přečíst na
dobře. Vím ze zkušenosti něktefarním webu v kategorii různé
rých lidí, že poznají místo, kde se
Každý by měl mít
často modlí. Je místo klidu.
Mnohdy to vypadá, že mod- modlitební koutek
litba je nutnost.
Tím, že se modlím celý růženec, tak ho někdy „odbudu“.
Nes oustředím
se pořádně na
rozjímání tajemství. Ne vždycky
vnímám, že by
modlitba růžence byla dokonalá, tak jak bych
chtěl nebo jak to
někdy jindy prožívám. Více času
je to o suchopárnosti. Dělám to
jako věc, která je
nejen povinností, ale něčím, co Připrava dřeva na chladnou horskou zimu.
Modleme se. Hodně se modleme.

Hledat hranici milosrdenství
Ježíš Kristus pravil: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš nebeský Otec.“ Zvláště pro
křesťany by mělo být milosrdenství velikou a častou ctností, protože pokud očekáváme nebo lépe řečeno chceme, aby bylo pomáháno nám, měli bychom podle našich
zásad taktéž pomáhat jiným.
Milosrdenství je skutek pomoci a soucitu nad člověkem v nouzi. Můžeme přemýšlet nad tím, kdo
si milosrdenství zaslouží, a kdo se do své situace jak dostal. Při takových myšlenkách bychom
však měli být opatrní a víc než kdykoliv jindy si
připomínat, že nám nepřísluší soudit jiné. Každý
se může zmýlit a kolikrát by se nám všem hodilo,
aby někdo nedumal nad tím, proč pomoc potřebujeme, ale aby nám prostě jen pomohl. Navíc samozřejmě kamenem by měl první hodit ten, kdo
je bez viny.
Na druhou stranu jistě není nejlepší nápad slepě
pomáhat a živit lidi, aniž bychom o jejich situaci
přemýšleli. A to je právě dnes více než aktuální.
Je dobré dívat se i do budoucna, zdali může naše
současná pomoc globálněji vyřešit dané problémy.
Do dneška si pamatuju slova kněze připravujícího
nás na biřmování. Bavili jsme se o tématu různého drobnějšího okultismu, kartářek, věštění z karet a tak dále. Otec nám říkal, že je často složité se
v těchto věcech
vyznat a určit
hranici, co je
ještě v pořádku
a co už je nebezpečné. Křesťané
mají v prvé řadě
tyto věci zkoumat, přemýšlet
o nich, a poté se
rozhodnout.
Tento způsob
můžeme krásně
převést na milosrdenství. Nejen
nasytit hladového, poskytnout
nocleh pocestnému a o nic
jiného se nezajímat. Uvědomit

si, kdo vlastně ten pocestný je, proč přichází, jestli je ke mně upřímný a především co bude potom,
když tomuto člověku pomohu.
Samozřejmě nechci tvrdit, že jsou i okamžiky,
kdy je lepší hladovému pomoc nenabídnout. Jen
když dojdeme k závěru, že naše dnešní pomoc
nepřinese zlepšení celkové situace, možná bychom měli zvážit možnost jiné pomoci. Křesťan
by měl tedy podle mého názoru situaci zkoumat
a hledat hranici mezi milosrdenstvím, pomocí lidem v nouzi, a mezi podporováním něčeho, co
nemá perspektivu.

• Jan Mareček

Na druhou stranu jistě není nejlepší
nápad slepě pomáhat a živit
lidi, aniž bychom o jejich situaci
přemýšleli.

Primární povinnost církve nespočívá v tom, že má distribuovat rozsudky či anatémata, nýbrž hlásat Boží milosrdenství

Foto: Flickr, Alex Proimos (CC BY-NC 2.0)

Já se ji pomodlím.
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BOŽE JSEM V TVÝCH RUKOU, JÁ
JSEM NÁSTROJ A TY MĚ VEĎ
ROZHOVOR SE SEMINARISTOU TOMÁŠEM PETERKEM

„Podařilo se nám proniknout do střeženého objektu Arcibiskupského kněžského semináře, abychom pro vás mohli přinést exkluzivní rozhovor s naším rodákem Tomášem Peterkem, který sem byl vyslán na studia bohosloví.“ Tato slova jsou legrací, ale teď vážně.
Tomáši, proč jsi se před dvěma lety
rozhodl odejít z konviktu?
Odešel jsem 28. února, přesně v den
kdy odstoupil papež Benedikt XVI.
Samotný odchod byl těžký, táhlo mě
to zpět k učitelství, ale bylo toho daleko víc. Chyběla mi svoboda. V konviktu musel člověk dodržovat řád,
prakticky na čas. Když jsem si třeba
vyjel na kole, tak jsem se po hodině
musel otočit, abych se stihl vrátit zpátky do začátku programu. Nebyl jsem
vyrovnaný se svobodou. Řád byl pro
mě hodně omezující. Když se mi zachtělo, nemohl jsem jít ven někde do
lesa, nebo se jen tak projít.
Proč jsi se tedy zase vrátil?
Utekla určitá doba, ale už když jsem
odešel z konviktu, zjistil jsem, že mi
něco chybí. Pochopil jsem, že to je
modlitba a společnost s Kristem. Hodně jsem přemýšlel, často jsem se vracel
zpět, jezdil jsem s kluky „konvikťáky“
na misie díky otci Alfrédovi (ředitel
konviktu), který mi to umožnil. Za
což jsem mu neskonale vděčný. Potom
jsem si ale našel zaměstnání. Nenastoupil jsem na své bývalé Základní
škole, ale na Masarykově střední škole
zemědělské v Opavě. Bylo v tom Boží
vedení, Bůh se totiž vždycky o člověka
stará. Slíbil jsem panu řediteli, že tam
budu dva roky, abych vedl projekt NatTech a učil chemiky. Uvažoval jsem,
že bych se vrátil, ale až tak po roce, kdy
si dám rok volno a promyslím si to. Po
půl roce přišla nemoc. Byl jsem úplně
upoutaný na lůžko a začal jsem všech-
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Měl jsem obavy ze studia, protože já
nejsem tak jazykově vybavený, tak
jsem měl z toho docela strach, jak to
budu ve škole zvládat. Pane Bože, jestli
mě tady chceš mít, tak mi budeš muset
pomoct. Já se budu snažit, ale hodně to
bude i na tobě.
Tak se pochlub, jak jsi na tom teď
s cizími jazyky? Naplnili se tvé obavy?
Tak nedá se říct, že bych to neuměl,
s latinou a řečtinou jsme teprve na
začátku, ale je toho hodně a času je
málo. Velmi mnoho času věnuju cizím
jazykům, každý den se na to snažím
podívat, ale někdy to nejde, třeba když
mám v úterý a ve čtvrtek od rána do
večera školu. Zase nechci vynechávat
modlitbu, že bych nešel na růženec
nebo tak. Priorita je pro mě modlitba,
potom až jazyky.
Jaké předměty tě nejvíce baví?
Dary Ducha svatého a Spiritualita
pouště. Dary Ducha svatého vyučuje otec Filka, člověk velmi chytrý, ale
skromný, má obrovské vědomosti.
Tento předmět je pro mě největším
přínosem.

no hodnotit. Ať to byla svoboda, šerm
nebo škola, tak jsem viděl, že jsem o to
všechno přišel, ale zůstala mi právě
modlitba a důvěra v Boha. Přehodnotil jsem svou životní situaci. Co se mi
zdálo v životě nejdůležitější, najednou
důležité nebylo. Důležité jsou vztahy,
a aby člověk našel, kde patří. Objevil
jsem, že jsem schopen všeho se vzdát,
toho co není v mém životě tolik pod-

statného. Všechno jsem odevzdal
Kristu. Říkal jsem, nechám to u paty
kříže a půjdu tam, kde mě to táhne.
Řád v semináři mi teď už nepřichází
těžký. Necítím, že by mě omezoval, ale
spíš mě vede k tomu, abych dobře využíval svůj čas. Jsem spokojený.
Když jsi teď nastupoval, měl jsi z něčeho nějaké obavy?

Upřímně vám řeknu, že mám strach z tvrdých kněží… Pryč od nich! Koušou!

Vnímáš rozdíly mezi konviktem
a seminářem?
Jsou tam určitě velké rozdíly. Ať už je
to rozdíl studia v konviktu a na fakultě. V konviktu jsme se učili dopoledne
a jeden krát týdně jsme měli odpoledne základy filosofie, jinak jsme měli
volno a čas na studium jazyků. Teď
jsem od rána do večera na fakultě, kdy
toho času na samostudium je málo.
Ale díky řádu máme přímo i na toto
vyhrazenou dobu.
Odkud jsou tvojí spolubratři a co
předtím dělali?
Spolubratrů mám hodně. Předtím
jsem nikoho neznal. Seznámili jsme
se už na exerciciích, ale kvůli silentiu
(duchovní cvičení probíhají v tichu)
jsme neměli příležitost se více poznat.

Jsem rád, že mám spolubratry, kteří
jsou hlavně veselí, je s nimi sranda, nejsou zapšklí a cítím se s nimi dobře. Za
Ostravsko-opavskou diecézi jsme tady
dva. Nejvíce je za Olomouckou diecézi
8 a za Brněnskou 4.
Nepoznáš na nich, že jsou to bohoslovci, oblékají se normálně, normálně se smějí, hrajeme fotbal, volejbal
a občas zajdeme na pivo. Jejich profese
jsou různé, např. můj spolubydlící je
učitel češtiny a dějepisu. Někteří zkoušeli studovat vysokou školu a pak je to
táhlo ke kněžství, někteří to dokončili,
někteří ne. Máme tady doktora matematiky, kluka s lesnickou… Je to mladý ročník, takže spousta kluků je po
střední škole, po gymnáziu.
Jelikož jsi s nimi nebyl od počátku,
cítíš, že tě vzali mezi sebe?
Třetí roční je můj původní ročník, ale
s prváky jsem se už hodně sžil. Cítím se
přijatý a myslím, že jsem mezi ně zapadl velice dobře. Rychle jsme se poznali.
Byla to jedna dobrá seznamovací akce,
když jsme vyjeli s vicerektorem na faru
do Žibřidovic. Dobře jsem tam mezi ně
zapadl přes kuchyň, protože jsem tam
vařil a dá se říct, že jim chutnalo. Smích
Víme, že máš rád zvířátka a v konviktu sis přes zákaz vyprosil u představených kudlanku nábožnou.
Mohl bys čtenářům prozradit, jak to
teda s tou kudlankou bylo a kde je
jí konec?
Tak nebyla to jenom kudlanka. Byla to
strašilka a pak dvě kudlanky, ale samozřejmě všechno zemřelo. U strašilky to
bylo díky tomu, že nežrala ostružinové
listy, ale jenom trochu ibišek. Byla už
dospělá a tak po pár týdnech zemřela.
Potom jsem si pořídil kudlanku. První kudlanku mi sežral cvrček, protože
kudlanky když se svlíkají, tak původní
svlečka naruší jejich pohyb a nemůžou
se nijak bránit.
Slyšel jsem, že to bylo hned první
den, potom co jsi ji přinesl domů.

Bůh může pouze milovat, neodsuzuje. Láska je Jeho slabostí a naším vítězstvím.

To už si nepamatuju… Ale je to možné… Smích
Potom jsem si řekl, že už si nic nekoupím. Otec Alfréd byl strašně rád, že mi
tam nic nevydrží, ale na Mikuláše jsem
dostal od spolubratrů další kudlanku,
která zemřela někdy po Vánocích. To
tak bývá, pokud jsou kudlanky dospělé, tak se dožívají jen měsíc nebo dva.
Ale bylo to veselé zpestření v konviktu.
Kluci dokonce vyrobili parte a jeden
spolubratr mi na památku namaloval
portrét kudlanky, který mi dodnes visí
v pokoji.
Neplánujete se spolubratry, že si
pořídíte seminárního osla?
Zajímavé že se na to ptáš, ale zjišťuju,
že tady nemám čas ani na kudlanku.
Myslím, že by se osel hodil spíš na faru
v Kravařích, kde toho času mají víc.
Myslím, že by to i farníci ocenili.
Máš nějaké heslo nebo myšlenku,
která tě nese i po čas tvého pobytu
za zdmi semináře?
Bože jsem v tvých rukou, já jsem nástroj a ty mě veď. Proto se každý den
svěřuji do rukou Božích. Uvědomil
jsem si, že Bůh chce, abychom v životě
byli šťastní, a když se svěříme do jeho
rukou, tak nám ukazuje cestu a dodává sílu.
Chceš poslat vzkaz domů?
Moc Vám děkuji za Vaše modlitby
a prosím Vás o modlitby, nejen za sebe,
ale i za všechny své spolubratry. Modlete se prosím i za nová kněžská a řeholní povolání. V semináři nás není
mnoho a je to rok od roku slabší. I já se
každý den za Vás modlím, za celou farnost a celé město. Vzpomínám na Vás
a svěřuji Vás Pánu Bohu a všechno co
Vás trápí, svěřuji Panně Marii rozvazující uzly. Občas si otevřu internet a najedu si na stránky farnosti, kde vidím
fotky z farních akcí. Jsem rád, že se
účastníte těchto akcí a že farnost žije.
• Pavel Kučeja
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Svatý rok milosrdenství

8. prosince začne mimořádný SVATÝ ROK MILOSRDENSTVÍ. Nejedná se o jeden z roků, jako
je mnoho jiných. Již jsme si zvykli, že církev vyhlásí některé období jako Rok rodiny, Rok eucharistie a podobně. Zde se však jedná o něco naprosto mimořádného.
Pro pochopení musíme jít až
do Starého zákona, kde byla praxe milostivých roků součástí celé
společnosti. Izraelité svatý rok slavili každých 50 let a šlo především
o osvobození z hmotného otroctví.
Číslo 50 tak vešlo i do křesťanské
symboliky jako číslo odpuštění.
Kristus sesílá svatého Ducha právě 50 dní po svém zmrtvýchvstání
a tato slavnost se označuje řeckým
slovem pentecostes, což znamená
jednoduše padesátý den. Každý
padesátý rok byl rokem napravování křivd, rokem odpuštění, kdy
se propouštěli otroci, znovu přerozdělovala půda a upravovaly mezilidské vztahy. To vše pomáhalo
lidem uvědomit si, že všechno co
vlastní, je jim pouze svěřeno Hospodinem a nic člověku nepatří definitivně. Lidé se tak učili prožívat
nejen svou vlastní svobodu a skutečnou hodnotu věcí, ale také svou
vděčnost vůči Hospodinu.

Historie svatých roků

V dnešní podobě se svaté roky
začaly slavit v roce 1300 za pontifikátu papeže Bonifáce VIII. Poslední svatý rok jsme mohli prožívat
v roce 2000, který byl především
prožíváním jubilea Kristova narození. Dnešní církevní praxe přináší svatý rok vždy jednou za 25 let.
Mezitím je v kompetenci každého
papeže vyhlásit mimořádný svatý
rok při různých příležitostech. Naposledy se tak stalo za Jana Pavla
II., který vyhlásil mimořádný svatý
rok v roce 1983 jako výročí 1950 let
Ježíšovy smrti. Obecně se očekávalo, že další svatý rok bude až v roce
2025, tedy po čtvrt století, avšak
František zcela nečekaně vyhlásil
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Papež Jan pavel II. otevírá v roce
1983 svatou bránu u příležitosi
posledního mimořádného Svatého
roku

mimořádný SVATÝ ROK MILOSRDENSTVÍ, neboť dnešní zoufalý svět nic nepotřebuje více, než
právě milosrdenství, něhu a odpuštění Boží.

Plnomocné odpustky

Svatý rok začíná otevřením
svatých bran v Římě. Každá z papežských bazilik má svou svatou
bránu, která je otevřena pouze
v průběhu svatých roků. Otevírá
ji sám papež, který ji po skončení
milostivého léta opět osobně zavře
na další čtvrt století. Nikdo jiný ji
nesmí otevřít ani zavřít a papež jí
po otevření vchází dovnitř jako
první poté, co na bránu nejprve
buší s modlitbou, aby se otevřelo nebe a zasypalo lidstvo milostí
a požehnáním. Poutníci, kteří do
Říma po celý rok přijíždějí, vcházejí
do bazilik těmito branami dovnitř,
avšak nesmí touto branou vyjít ven.

Svatou branou se vždy jen vchází.
Každá z nich je bedlivě střežena
vatikánskou stráží, která vás projít
zpět nepustí a nasměruje na jiný
východ. Jedná se o symboliku Boží
milosti, která je neodvolatelná. Největší milostí svatých roků je skutečnost, že ten, kdo projde svatou
branou a splní obvyklé podmínky
(zpověď, svaté přijímání, modlitba za papeže a zřeknutí se hříchu),
získává plnomocné odpustky pro
svou duši. Podobnou možnost budou mít také věřící, kteří, nemají
možnost zavítat do Věčného města. Každá katedrála na světě bude
mít privilegium k získávání těchto
duchovních darů po celý rok.

Smíření s Bohem

SVATÝ ROK MILOSRDENSTVÍ bude mít jistě kromě těchto
typických prvků každého svatého
roku silnější důraz na odpuštění a smíření s Bohem ve svátosti
smíření. Můžeme v tomto počinu papeže Františka vidět projev
Ducha svatého, který svou církev
vede a řídí právě skrze petrovskou
službu. V době, kdy se nedokážeme zbavit vin a výčitek, v době, kdy
se stydíme projevit svou slabost,
v době, kdy je pro lidi stále obtížnější se zpovídat, protože se vytrácí
pojetí hříchu ze společnosti, František nelamentuje a nenutí ke svátostem. On mluví o Boží něze a milosrdenství, po němž toužíme. Snaží
se vzbudit touhu po této skutečnosti svým příkladem a mírností a ne
hromováním z kazatelny. On sám
věří, že SVATÝ ROK MILOSRDENSTVÍ přinese obrodu církve
i světa podle Srdce Kristova.
• Otec Daniel

Jeho království je v gestech něhy, porozumění a milosrdenství.

Obraz Božího milosrdenství
Není pochyb o tom, že jsme snad všichni viděli v některém z kostelů nebo i na jiných místech obraz Božího
milosrdenství. Stejně jako tento obraz, tak také kult Božího milosrdenství vychází ze zjevení Ježíše Krista,
které se konalo ve třicátých letech minulého století. Sestra Faustyna Kowalska měla četná vidění a rozmlouvala s Kristem. Ten ji mnohokrát vysvětloval hloubku svého milosrdenství ke světu a všem hříšníkům. Obraz
Božího milosrdenství nechala sestra Faustyna namalovat na příkaz Ježíše Krista, který si přál, aby se tento
obraz rozšířil do celého světa.
Obraz znázorňuje zmrtvýchvstalého Krista, jehož ruce i nohy nesou stopy ukřižování. Z probodeného Srdce,
které na obraze není vidět, tryskají dva paprsky: červený a světlý. Na otázku, co znamenají, Pán Ježíš vysvětlil:
Světlý paprsek znázorňuje vodu, která duše ospravedlňuje; červený paprsek představuje krev, která je životem duší… Tyto dva paprsky vytryskly z nitra mého milosrdenství tehdy, když mé umírající Srdce bylo
na kříži otevřeno kopím. Jinými slovy, paprsky představují svátosti, svatou církev zrozenou z probodeného
Kristova boku a dary Ducha Svatého, jejichž biblickým symbolem je voda. Šťasten, kdo bude žít v jejich stínu, řekl Ježíš, neboť ho nezasáhne spravedlivá Boží ruka.
Obraz tedy ukazuje veliké Boží milosrdenství, které bylo plně zjeveno ve velikonočním Kristově tajemství
a v církvi se uskutečňuje nejúčinněji prostřednictvím svátostí. Obraz má plnit funkci nádoby k čerpání milostí a znamení, které věřícím připomíná nutnost důvěry k Bohu a milosrdenství k bližním. Postoj důvěry
vyjadřují slova napsaná dole na obraze: Ježíši, důvěřuji Ti.
Sám Ježíš ve svých zjeveních sestře Faustyně k tomuto obrazu řekl:							
Podávám lidem nádobu, se kterou mají přicházet pro milosti k prameni milosrdenství. Tou nádobou
je tento obraz s nápisem: Ježíši, důvěřuji Ti. Prostřednictvím tohoto obrazu budu duším udílet mnoho
milostí. Proto ať je všem přístupný.
Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také
už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvlášť v hodině smrti. Já sám
ji budu bránit jako svou slávu.
Pálí mě plameny milosrdenství, toužím je vlévat do lidských duší. Ach,
jakou bolest mi působí, když je nechtějí přijmout. (...) Řekni bolavému
lidstvu, ať se přitulí k mému milosrdnému Srdci, a já je naplním pokojem. Lidstvo nenalezne pokoj, dokud se s důvěrou neobrátí k mému
milosrdenství.
Říkej světu o mém milosrdenství, ať celé lidstvo pozná mé neproniknutelné milosrdenství. Je to znamení posledních časů, po něm přijde den
spravedlnosti. Dokud je čas, ať se utíkají k prameni mého milosrdenství, ať čerpají z krve a vody, která pro ně vytryskla. Dříve než přijdu
jako spravedlivý soudce, otevírám nejprve dokořán dveře svého milosrdenství. Kdo nechce projít dveřmi milosrdenství, musí projít dveřmi
mé spravedlnosti…
Obraz Božího milosrdenství začne 8. prosince putovat naší farností. Kdo
se zapsal, dostane na zhruba jeden týden domů obraz, který poté předá
dál. Před obrazem je vhodné se každý den pomodlit Korunku k Božímu
milosrdenství za celý svět.

KROK

11

FARNOST

SE BAVÍ
Kdo zaváhá...

ar
Farní autobaz

A Tour de France může zač

ít

Tak já vám
n

Komisař Rex

ěco řeknu..

.

To máme mládež

Tož su chlap nebo baba?
Peace and love

„Dej to sem!“

„Nedám“

bez
Stranická schůze

Tomáše Stráníka

Farnost hledá Superstar

Pasta Dontodent - doporučují dvě z pěti zubních lékařů
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Učitelé na koberečku

Najdi 5 rozdílů!
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POJĎME SPOLU DO BETLÉMA

JAK TO BYLO S RYBOU? ANEB
ŽIVOT JAKUBA JANA RYBY

S blížícími se vánočními svátky přichází do našich nálad nejen radost, ale někdy také strach a obavy z pocitů
lítosti, které se nás mohou ve svátečních chvílích zhostit. Všude můžeme slyšet o tom, že o Vánocích by nikdo
neměl být sám, že se má sejít rodina, že si navzájem máme odpustit. Právě tato dobře míněná slova mohou někdy ublížit a přinést prázdnotu do lidského srdce. Zvláště pro ty, kteří skutečně nikoho nemají, nebo pro ty, kteří
cítí, že se jim život nepovedl a proto jsou osamoceni, mohou svátky představovat nepříjemné období. Vánoce
jsou těžké také pro ty, kteří v uplynulém roce někoho milovaného ztratili či pro ty, kterým někdo těžce ublížil.
Kolik smutku se skrývá za vánoční výzdobou oken rodičů, které nenavštíví jejich děti a vnoučata? S jakým
smutkem prožívají Vánoce ti, kteří trpí nemocí, s níž jim už nikdo nemůže pomoci? Právě o Vánocích je nám
více než kdy jindy líto rozbitých či narušených vztahů a toužíme po odpuštění a novém přijetí.

Jakuba Jana Rybu známe jako českého skladatele, tvůrce známé české mše vánoční „HEJ MISTŘE
VSTAŇ BYSTŘE“.
Jakub Jan Ryba se narodil do rodiny chudého učitele, taktéž Jakuba Jana Ryby. Narodil se 16. října1 v Přešticích nedaleko Plzně. Byl pokřtěn jako Jakub Šimon Ryba, jméno Šimon
později neužíval a nechal si ho nahradit pravděpodobně po
otci jménem Jan.
V nejútlejším věku byl vychováván svými prarodiči, kteří
bydleli také v Přešticích. Jeho prvním učitelem hudby byl jeho
otec, který byl také přeštickým, a později nepomuckým varhaníkem. Jakub Jan měl od dětství velký sklon k hudbě. Zapisoval si noty, aniž by jim rozuměl, hrál na housle a klavír2.
Jednou rozezvučel i varhany místního kostela, když se věřící
zrovna modlili.
Díky získání otcova místa v Nepomuku se museli odstěhovat. Zde chodil do školy, kterou neměl rád. Znechucoval
mu ji místní učitel Strejček, který ve své výuce používal nadávky a fyzické tresty.
Jakub Jan Ryba (fiktivní portrét)
V patnácti letech odešel studovat na gymnázium piaristů
v Praze. V Praze měl možnost navštěvovat spoustu koncertů, jak světské, tak duchovní hudby. Učí se gregoriánskému chorálu, hraje v kvartetu na violoncello a zdokonaluje se ve varhanní hře. Kromě hudby se
věnuje také filozofii. Prahou je zcela okouzlen.
Při jeho studiích ho nemocný otec povolává, aby přijal místo školního pomocníka, které nakonec nedostane. Do Prahy se však nevrací, a stane se učitelem v městě Rožmitále, kde prožije zbytek svého života.
Konec jeho života je tragický a končí 8. dubna roku 1815. Jakub Jan Ryba si vezme život. Svou činností
si Ryba vydobyl velkou úctu, ale i nepochopení a závist. Jeho stav mu zhoršila i nemoc, kterou trpěl.
Pochován je daleko za městem, teprve čtyřicet let po jeho smrti jsou ostatky přeneseny na rožmitálský
městský hřbitov.
• Monika Stráníková

Byl bych velmi rád, kdybychom jako farnost vyšli vstříc všem, kteří budou letošní Vánoce prožívat v bolesti,
ale také těm, kteří Vánoce prožívají bez hlubšího duchovního rozměru. Jsou lidé, kteří do našich kostelů zavítají
jen o svátcích, ale jsou i takoví, kteří nepřijdou nikdy. Právě těmto Božím dětem bychom měli vyjít naproti a setkat se s nimi tam, kam oni přicházejí.
23. prosince v 16 hodin bude před obchodním domem probíhat farní akce s názvem „Pojďme spolu do
Betléma“. Každý z kolemjdoucích bude moci přijít a zastavit se. My kněží budeme rozdávat lístky, na něž budou moci všichni napsat anonymně své problémy, které v rodině prožívají, nebo své životní těžkosti a vložit je
do jeslí, které přineseme. Zároveň budeme k dispozici pro rozhovory či krátkou modlitbu a společně budeme
zpívat adventní písně. Každý z přítomných si zároveň bude moci zapálit Betlémské světlo a přinést je domů.
Za všechny úmysly a starosti, které budou vloženy do jeslí, bude následně sloužena letošní půlnoční mše svatá
v obou kostelích. Pozvěte své známé, kteří Pána Boha neznají, aby každý z nás mohl složit do jeslí svá trápení
a zakusit Boží něhu.
• Otec Daniel

1

V matrice se udává totožný den narození i křtu 26. října. Český hudební historik Phdr. Jan Němeček v knize Jakub Jan Ryba udává
den narození 16. října.
V baroku ještě přímo klavír nebyl.
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S Ježíškem přicházi skutečná radost.

Foto: Flickr, Layla Croll (CC BY-NC-ND)

Foto: Flickr, Miroslav Petrasko (CC BY-NC-ND 2.0)

2

Jediná věčná krása, které si máme hledět, je Bůh.

KROK
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ANKETA:

Tipy na vánoční dárky

CO JE TO
MILOSRDENSTVÍ?
Pro syna			

V souvislosti se Svatým rokem milosrdenství jsme se ptali našich dětí v náboženství,
co je to milosrdenství? Odpovídaly děti třetí třídy.

Máme být hodní. Když
mě někdo bouchne,
máme ho omluvit.

Když něco provedu,
tak jdu do zpovědnice
a pan farář mě umyje.

Oblíbená kniha vychází na CD s namluveným příběhem chlapce, který vyrůstá
v prostředí gangů a pouliční kriminality. Fascinující příběh jeho dospívání vyústí
v rozhodnutí přijmout Krista a stát se knězem. Loni přednesl své svědectví i na
Charismatické konferenci v Brně.

Pro dědečka

Když chci hračku, tak
mi ji mamka koupí.

Milosrdenství je být
hodný a milý k ostatním.

Pro maminku		

Bouchne tě kluk
a ty mu odpustíš.

Pro dceru		 Kde jsi, Élisabeth? - Sophie de Mullenheim
Volné pokračování oblíbeného historického dívčího románu Podepsána Charlotte určeného
dospívajícím čtenářkám. Kniha ovšem baví i jejich maminky. Nastoluje otázky víry a lidskosti
napříč staletími.

sílu ho snášet,“ odpověděl druhý
a pevně kráčel dál.
• kniha Osvěžení pro duši,
Bruno Ferrero

Naložil jim na hřbet pytle, až se
prohnuli. Oslíci se skloněnou hlavou poslušně vyrazili.
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Budujme své životy z víry na skále, kterou je Kristus.

Pro nejmladší		

Noc plná hvězd - Honor Ayresová

Pro tatínka		

Duchovní lékárnička - Anselm Grün

Vánoční příběh s krásnými celostránkovými ilustracemi pro malé čtenáře od 3 let . Při čtení rytmického textu si děti mohou procvičit počítání. Anebo spokojeně usnout při počítání oveček...
Tato kniha potěší všechny, kteří chtějí obohatit svůj duchovní život, ale nechtějí se prokousávat dlouhými díly. Autor zde nabízí poklady ze studnice Božího slova i moudrosti pouštních
otců. Anselm Grün je německý benediktinský mnich a patří k nejoblíbenějším křesťanským
autorům současnosti.
Foto: Flickr, jacinta lluch valero (CC BY-NC-ND 2.0)

„Není to k ničemu,“ prohlásil
po chvíli první. „Modlil jsem se
k Mesiáši, aby ze mě to břemeno
sňal, a co se stalo? Nic!“
„To já jsem ho prosil, aby mi dal

Středověk mého života - Hana Pinknerová

Nová kniha oblíbené autorky je plná vtipných postřehů a jistě má co říct všem,
kdo tuto fázi života prožívají nebo se na ni chtějí aspoň trochu připravit.Když vstupujeme do
další životní etapy, obvykle prožíváme obavu z toho, co nás čeká. Často se s určitou nostalgií
ohlížíme zpět a zároveň se ptáme: Co bude dál, jak to vše vůbec zvládnu?

Dva oslíci
K betlémskému chlévu se dobelhali
také dva unavení a vychrtlí oslíci.
Hřbety měli odřené od těžkých pytlů s obilím, které na ně jejich pán,
mlynář, každodenně nakládal, a od
ran holí, kterými na nich nešetřil.
Zaslechli, jak si pastýři vyprávějí
o Králi králů, který přišel z nebe,
a chtěli se na něj také podívat.
Chvíli se na Ježíška tiše dívali. Sklonili před ním hlavu a modlili se
jako všichni ostatní. Přede dveřmi
do chléva už na ně čekal mlynář.

Srdečné pozdravy z Betléma - Eduard Martin

Oblíbený autor i letos vydal knihu plnou milých příběhů ze života, které potěší každého.
Zachycuje v nich jemné předivo mezilidských vztahů, jimiž obohacujeme, zkrášlujeme, nebo
naopak ničíme svůj život. Tentokrát s vánoční tematikou.

Když mi někdo ublíží, tak mu
to neoplatím, ale prominu.

Jsme hodni k Bohu,
bo nás má rád.

Prarodičem snadno a rychle - Rob Parsons

Krátká kniha plná vtipných, ale výstižných rad pro začínající prarodiče i pro zkušené matadory.
Radí, jak si užívat chvíle s vnoučaty, ale i věnuje se i vážnějším tématům jako rozdělení rolí ve
výchově. Autor knihu uvedl větou: „Kdybych věděl, jak zábavné je mít vnoučata, pořídil bych
si nejprve je.“

Pro babičku		

Když mi někdo něco
udělá, tak se mi omluví.

Vychoval mě gangster (CD mp3) - P. René-Luc

Pro každého		

Přežít nebo prožít mši svatou? - Vojtěch Kodet

Kadžému se někdy stane, že si v neděli v kostele odsedí svou hodinku, ale
vůbec se nesoustředí. Kniha popisuje, co se v jednotlivých částech mše svaté děje, přináší
rady, jak se lépe připravit, a vyzdvihuje, jaký význam pro náš život má slavení eucharistie mít.
Tipy na dárky vám přináší knihkupectví U Sv. Vojtěcha na Dolním náměstí v Opavě. Najdete tady
křesťanskou literaturu, knihy pro děti, beletrii, ale i CD, obrazy, klášterní produkty, čaje a další.
• připravil Jan Pilař
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VÝSLEDKY ANKETY TÝKAJÍCÍ SE ČASU NEDĚLNÍCH
BOHOSLUŽEB OD LEDNA 2016

Kurz pro mimořádné udělovatele svatého přijímání
nemocničního kaplana se s námi
podělil P. ThLic. Václav Tomiczek
v přednášce „Eucharistie a nemocní“. Na mě osobně nejvíce zapůsobil biskupský vikář pro duchovní
povolání Mons. Adam Rucki a jeho
„Život z eucharistie“. Mezi přednášejícími nemohl samozřejmě chybět náš otec Daniel, který se zhostil
tématu „Teologie eucharistie“, jak
jinak než bravurně, vždyť ho znáte. Pro úspěšné absolvování kurzu
a získání osvědčení bylo potřeba
nejen se zúčastnit, ale také přečíst něco z doporučené literatury
a zpracovat krátkou reflexi. Nyní,
po absolvování kurzu, jsem moc
rád, že jsem se zúčastnil, protože
mi bylo umožněno nahlédnout na
eucharistii zcela novým a hlubším
pohledem.

(Účastníci kurzu z naší farnosti: sestra Stefania, sestra Margareta, Bibiána Kotzianová, Karel Heider, Jiří Kubný, Hubert Weczerek,
Martin Weczerek)
• za účastníky
kurzu Martin Weczerek

Kruh vzájemné modlitby za Boží milosrdenství
V březnu letošního roku oznámil papež František slavení nového mimořádného Svatého roku. Jubileum Milosrdenství
bude zahájeno otevřením Svaté brány ve vatikánské bazilice
o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince
2015, zakončeno bude 20. listopadu 2016.
O šíření úcty k Božímu milosrdenství se v naší republice snaží především pallotini - Společnost katolického apoštolátu SAC. Vydávají např. časopis „Apoštol
Božího milosrdenství“, který vychází čtyřikrát do roka.
Dále organizují pěší poutě k Božímu milosrdenství,
které končí ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě, kde se nachází poutní kostel Božího milosrdenství
a sv. sestry Faustyny.
Další jejich aktivitou je „Kniha milosrdenství“ kruh vzájemné modlitby za Boží milosrdenství. Jedná
se o neformální sdružení věřících, kteří cítí potřebu
modlit se vzájemně za Boží milosrdenství pro sebe,
pro církev v Čechách a na Moravě i pro celý svět.
V současné době se ke „KM“ připojilo už přes 1 500
osob. Každý pátek od 16:00 hod. je v kostele ve Slavkovicích sloužena mše svatá za všechny členy. Spojujícím, viditelným symbolem členů „KM“ je malý křížek,
který obdrží každý, kdo bude zapsán do Knihy milosr-
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denství, a který pomocí dvou paprsků tvořících symbol srdce připomíná Ježíšovo srdce plné lásky a milosrdenství. V našem kraji se do této modlitební aktivity
zapojilo již cca 200 lidí. Denně se modlíme „Korunku“
a modlitbu zasvěcení Božímu milosrdenství. Svatá sestra Faustyna napsala ve svém Deníčku: „Ó můj Bože,
jak je mi líto lidí, kteří nevěří ve věčný život, jak se
za ně modlím, aby i je objal paprsek milosrdenství
a aby je Bůh přivinul do své otcovské náruče.“ (Den.
780). Kdo by se chtěl připojit a stát se členem „KM“
najde více informací na www.knihamilosrdenstvi.cz .
A na závěr ještě jeden citát z „Deníčku“ s.Faustyny,
kam během posledních 4 let svého života zapisovala
na žádost Pána Ježíše „setkání“ vlastní duše s Bohem:
„Řekni hříšníkům, že na ně stále čekám, naslouchám úderům jejich srdce, kdy bude bít pro mě.“
(Den. 1728).
• Hubert Weczerek
Eucharistie je sám Ježíš, který se nám cele dává.

Celkem bylo odevzdáno v obou kostelích 649 hlasů.

Varianta 1
Varianta 2
Varianta 3
Varianta 4
Varianta 5
Varianta 6
Varianta 7
Foto: Flickr, telomi (CC BY-NC-ND 2.0)

„Eucharistie je zdrojem a vrcholem křesťanského života“ (Lumen Gentium 11)
Přiznám se, že podzimní soboty trávím nejraději prací na zahradě. Letos tomu bylo poněkud
jinak. Otec Daniel, pro mě a několik dalších připravil trochu jiný
program. V průběhu října a listopadu jsme se zúčastnili kurzu pro
mimořádné udělovatele svatého
přijímání, který pořádalo Biskupství ostravsko-opavské. Po čtyři
sobotní dopoledne na nás v sále
Biskupství v Ostravě čekali přednášející se svými zajímavými tématy. O duchovním životě přednášel P. Vít Zatloukal, generální vikář
Mons. Martin David nás seznámil
hlouběji s vývojem a strukturou
mše svaté. O své zkušenosti z práce

323 hlasů
152 hlasů
19 hlasů
59 hlasů
67 hlasů
17 hlasů
12 hlasů

S jasnou převahou tedy zvítězila varianta č. 1. Od ledna tedy budou nedělní mše svaté v kostele Sv.
Mikuláše v 7:00 a v 9:00 a v kostele Sv. Bartoloměje v 8:00 a v 10:00 a v 18:30.
V kostele Sv. Mikuláše úterní mše svatá nebude bývat.
Během letních prázdnin bude v roce 2016 pořad bohoslužeb upraven. Vzhledem k tomu, že v příštím roce
nás kromě farního tábora a dovolených čeká také Světový den mládeže s papežem a jiné aktivity, a také
vzhledem k tomu, že o prázdninách navštěvuje bohoslužby méně farníků než jindy, bude o prázdninách
v neděli v kostele Sv. Mikuláše mše svatá jen v 9:00 a místo ranní bude sobotní večerní mše svatá v 18:00,
která bude s nedělní platností pro ty, kteří v neděli odjíždějí na dovolenou. V pondělí, úterý a středu bude
o letních prázdninách jedna mše svatá v celé farnosti vždy v jednom nebo druhém kostele.

Nová výsadba zeleně kolem kostela Sv. Mikuláše
v Koutech
V měsíci listopadu došlo na realizaci výsadby nové zeleně kolem koutského kostela.
Tato výsadba má spojitost se skácením staré lípy
v areálu kostela, které proběhlo letos 17. března díky
ochotě požárního sboru. Stará lípa nebyla zdravá,
a protože byla zároveň významným krajinným prvkem, musela podle zákona po jejím skácení proběhnout náhradní výsadba. Návrh rozpracoval náš farník ing. Michal Richter. Celá výsadba je uzpůsobena
tak, aby během jarních a letních měsíců stále kolem
kostela bylo možno vidět kvetoucí zeleň. Vysazené
stromy neporostou příliš vysoko, jednak aby nestínily kostelu a také proto, aby za pár let nevznikl další
problém s možným kácením. V příštím roce bude
okolí kostela vybaveno lavičkami, aby bylo možno
před kostelem posedět a trávit příjemné chvíle.
• Otec Daniel
Potřebujeme celistvý přístup v boji s chudobou a v ochraně životního prostředí.
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STRÁNKA nejen PRO DĚTI

VTIPY
:-)

NAJDI 5 ROZDÍLŮ
Správné výsledky najdeš na
straně 22 dole.

Slečna katechetka zahájí svou pravidelnou
hodinu náboženství a dá
dětem na úvod malou hádanku: „Dávejte, děti,
bedlivý pozor. Je to rezavé
a skáče to po stromech. Co
to je?“ Pepíček se přihlásí a řekne: „No, normálně
bych řekl, že to je veverka.
Ale že jste to vy, tak je to
určitě andělíček.“
Ráno po svatbě v Káni
Galilejské… Hosté se pomalu probouzejí, většina z nich se drží za hlavu a sténá. Jeden zvláště
společensky unavený muž
prosí: „Já mám takovou
žízeň! Skočte někdo pro
vodu…“ Ježíš se zvedne,
že tedy půjde, když vtom
všichni svorně vykřiknou:
„NE! Ty už ne…“
Poslala maminka Pepíčka (koho jiného) na faru se vzkazem a poučila ho:
„Hlavně nezapomeň slušně pozdravit - Pochválen buď Ježíš Kristus!“
Po návratu se maminka Pepíčka ptala:
„Tak co, pozdravils, jak jsem Ti říkala?“
A Pepíček s bezelstným úsměvem odpověděl:
„Přišla mi otevřít hospodyně, tak jsem řekl - Zdrávas, Maria!“
Farní kuchařka říká panu faráři: „Vy vůbec nejíte. To je hrůza. Těch zbytků, co nám tady zůstává! Měl byste pořídit mladého kaplana nebo prase, ať to nemusím vyhazovat.“
Proč se na faře na noc zavírá brána? Protože by farář mohl být všem ukradený.
Do krabice na bočním oltáři nebo na adresu redakcekrok@seznam.cz můžete příspívat svými vtipy. Nejlepší budou otištěny v příštím čísle Kroku.

20		 KROK

Maria umí přetvořit jeskyni pro dobytek na Ježíšův domov několika nuznými plenkami a mořem něhy.

KŘÍŽOVKA O KAPRA
Vyluštěním křížovky se můžete zúčastnit soutěže o KAPRA od místního rybáře Karla Vaňka. 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 18. prosince . Losování proběhne v neděli 20. prosince.

„Kde bydlí Bůh?“ Touto otázkou udivoval rabi Kocek každého vzdělaného muže, který byl jeho hostem. Někteří se mu smáli. „Na co se to ptáte? Vždyť celý svět je plný jeho slávy!“ Ale on si na svou otázku odpovídal po svém: „Bůh pobývá tam, kam …........... .“

SOUTĚŽ
O ŽIVÉHO
KAPRA

Pan Karel Vaněk při výlovu rybníka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jeden z darů Tří králů (mast)
Jaká je barva 3. neděle adventní
Z jakého stromu měli Adam s Evou za
kázáno jíst
Který zvyk zavedl na vánoce
sv. František z Assisi
Chléb života
Na kterou svatou se trhají třešňové
větvičky
Jiným slovem břemeno
Božská ctnost
Ježíš o sobě říká, že je syn…

Kristovo narození je mocnější než dějiny hříchu.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Jméno farního berana, o tomto čase už
snědeného
Za kterého římského císaře se narodil
Ježíš Kristus
Ranní mariánská mše v době adventní
Jakou službu zastával v církvi sv. Mikuláš
První mučedník
Který archanděl zvěstoval Panně Marii
radostnou zvěst
Dům chleba, město, ve kterém se narodil
Ježíš
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Na Štědrý den 24. prosince jsou zvány do obou našich kostelů ve
14 hodin především naše děti a jejich rodiče. Tentokráte však neproběhne otevírání Betléma ani mše svatá. Byl bych rád, kdyby se
nám spíše podařilo probudit v nás a v dětech očekávání na večerní
příchod Ježíška, který má především u těch nejmenších své kouzlo.
Betlém s Ježíškem bude možno shlédnout celou vánoční dobu, proto bych byl rád, kdybychom odpoledne Štědrého dne děti na tuto
událost ještě trochu připravili a navnadili k další návštěvě kostela.
Kromě toho by se během tohoto setkání konala také modlitba dětí
za ty, kteří jsou opuštění a za ty, kteří v této době trpí v mnoha
válečných konfliktech, především v Ježíšově vlasti. Jistě je důležité i tímto vychovávat děti k modlitbě za potřebné a k vědomí, že
naše pokojné prožívání Vánoc a vztahů není samozřejmostí. Tak se
všichni připravíme na příchod toho, který sestoupil mezi nejchudší
a opuštěné a v modlitbě za ně se s Ním setkáme.
• Otec Daniel
BLAHOPŘÁNÍ
2. prosince oslavila své významné životní jubileum paní Johana
Guldová. Není zvykem, abychom cestou farního časopisu přáli k
narozeninám, ale v tomto případě si to dovolíme. Paní Guldová totiž zanechala v naší farnosti důležitou stopu, především co se týče
scholy při farním kostele. Mladší i starší členky si vzpomínají na to,
jak je právě ona učila zpívat a chválit Pána Boha. To vše s řádem,
důsledností, ale zároveň s humorem jí vlastním. Přejeme hodně
Božího požehnání a stálý úsměv na tváři.
• Členové scholy
Správné odpovědi Najdi 5 rozdílů:
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OZNÁMENÍ
OBNOVA MANŽELSKÝCH
SLIBŮ
Stejně jako v minulých letech
i letos o svátku Svaté rodiny
budou mít všichni, kteří žijí
v manželství možnost obnovit
své manželské závazky. Bude
tomu tak při všech dopoledních mší svatých po homilii.
Pokud někteří manželé žijí
v neodpouštění či nevyslovených sporech, bylo by velmi
dobré, kdyby před obnovením
slibů přistoupili ke komunikaci
o problémech a dokázali si odpustit.

Přijď, betlémské Dítě!

Příležitost ke svaté zpovědi před Vánocemi 2015 ve farnosti Kravaře
DATUM
ČTVRTEK 17. 12.
PÁTEK 18. 12.
SOBOTA 19. 12.
NEDĚLE 20. 12.
PONDĚLÍ 21. 12.
ÚTERÝ 22. 12.
STŘEDA 23. 12.
ČTVRTEK 24. 12.

Kostel Sv. Bartoloměje
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00

Kostel Sv. Mikuláše
16:00 – 17:00
16:00 – 17:00
6:00 – 7:00

Půl hodiny před mší sv.
9:00 – 11:00/17:00 – 18:00
9:00 – 11:00/17:00 – 18:00
8:00 – 10:00
NEZPOVÍDÁ SE

Půl hodiny před mší sv.
15:30 – 17:00
15:30 – 17:00
6:00 – 7:00
NEZPOVÍDÁ SE

9:00 – 11:00 cizí zpovědníci
16:30 – 18:00

Pokojné a radostné svátky Kristova
narození, v roce 2016 Boží požehnání na
každém KROKU přeje redakce.
Děkujeme za vaši přízeň v uplynulém roce

Přijď, betlémské Dítě.
Přijď do našich myšlenek
a srdcí!
Přijď do našich domovů
a rodin!
Přijď k nám, když pracujeme
i když odpočíváme!
Přijď do našeho štěstí
i neštěstí!
Přijď k těm, kteří tě neznají
a nerozumějí ti!
Přijď ke všem, kteří žijí
v soužení a zoufalství!
Přijď do našich společenství
i k těm kdo jsou osamoceni!
Přijď ke slabým i k silným!
Přijď do naší doby!
Přijď k nám ty Věčný!
Přijď, Pane Ježíši!

Pro Boha není manželství adolescentní utopie, nýbrž sen, bez něhož je bytost jím stvořená odkázána k osamělosti!

Foto: Flickr, krebsmaus07 (CC BY 2.0)

MODLITBA DĚTÍ ZA OPUŠTĚNÉ
A ZA TRPÍCÍ VÁLKOU
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ŠTĚDRÝ DEN 24. 12. 2015
Kostel Sv. Bartoloměje
14:00 modlitba dětí za opuštěné a za mír ve světě
24:00 PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ
Kostel Sv. Mikuláše
14:00 modlitba dětí za opuštěné a za mír ve světě
24:00 PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ

27. PROSINCE 2015 SVÁTEK SVATÉ RODINY

Kostel Sv. Mikuláše
8:00 Mše svatá
14:00 Mše svatá

Kostel Sv. Bartoloměje
8:00 Mše svatá
14:00 Mše svatá
18:30 Mše svatá

1. LEDNA 2016 - NOVÝ ROK
SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

Na závěr mší svatých budou farníci seznámeni se statistikou
a hospodařením farnosti za rok 2015.

Kostel Sv. Mikuláše
16:30 Mše svatá na závěr roku s poděkováním Pánu Bohu a prosbou o Boží požehnání do nového roku

Kostel Sv. Bartoloměje
15:30 Mše svatá na závěr roku s poděkováním Pánu Bohu a prosbou o Boží požehnání do nového roku

31. PROSINCE 2015

Mše svaté jako v každou jinou neděli
15:00 koncert ve farním kostele „Rybova mše“

Vánoce
2015

25. PROSINCE 2015 SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
Kostel Sv. Bartoloměje
7:30 Jitřní mše svatá
9:30 Velká mše svatá
15:00 zpívané Nešpory a Svátostné požehnání
18:30 Mše svatá
Kostel Sv. Mikuláše
7:00 Jitřní mše svatá
9:00 Velká mše svatá

26. PROSINCE 2015 SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA
Kostel Sv. Bartoloměje
7:30 Mše svatá
9:30 Mše svatá
Kostel Sv. Mikuláše
7:00 Mše svatá
9:00 Mše svatá
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Foto: Flickr, Sweetie187 (CC BY 2.0)

