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„Což jste se mnou nemohli ani hodinu bdít?“ Mt 26,40
Tuto otázku pokládá Ježíš svým učedníkům, když v předvečer své smrti zápasí s úzkostí, která by jej
ještě snad mohla odradit od spásného plánu, pro který přišel na tento svět. Ježíš nám je v této chvíli
velmi blízko, protože otevřeně ukazuje strach a obavy. Ježíš tak dává nahlédnout do svého lidství, které
je stejně jako to naše vystaveno strachu a smutku. Tím vším je nám velmi blízký, protože potřebuje
přítomnost jiného člověka a přímo toužebně o ní prosí.
Dnes Ježíš trpí a prožívá úzkosti po celém
světě v životech našich i našich současníků. Jedná se o úzkosti všech lidí, o lidské
strachy, nejistoty, nemoci, umírání, ale
také o lidskou opuštěnost a beznaději. Tváří v tvář utrpení dnešní doby
bychom mohli zahlédnout Ježíšovu zarmoucenou tvář, která se zračí v bolestech lidstva a zaslechnout
jeho prosbu o blízkost z úst všech
opuštěných a odhozených.

• Otec Daniel
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ilí farníci,
další Krok je na světě a věřím, že vám přinese důležité informace o životě naší
farnosti a také zajímavé počtení týkající se různých témat. V tomto čísle přinášíme především informace týkající se velikonočních bohoslužeb v obou našich kostelích a také
přehled možností svátosti smíření, která bude před svátky opět rozšířená.
Ačkoli se to může jevit jako stále dokola opakované téma, znovu si neodpustím napsat,
že se nikdo nemusí zpovědi bát. Je to milující Bůh, který nás čeká a projevuje nám
nejen své odpuštění a milosrdenství, ale také svou blízkost. V této souvislosti bych rád
zmínil roli kněze ve svátosti smíření. Kajícník vyznává své hříchy Bohu před knězem,
jehož prostřednictvím dostává rozhřešení. Ale nejen to. Někdy kněz ve zpovědnici slyší
kromě hříchů také to, s jakými problémy ve svém životě zápasíte, s čím se ve své rodině
potýkáte, čeho se obáváte. Věřte, že ačkoli si kněz nemůže tyto věci pamatovat, vždy se
také v těchto vašich záležitostech k Pánu Bohu modlí. Vždy, když jdu ze zpovědnice
k oltáři, odevzdávám Bohu všechny problémy, které jsem vyslechl a také vaše starosti
odevzdávám ve své modlitbě Pánu Bohu. Opravdu nemusíme mít těžké hříchy k tomu,
abychom chodili do zpovědnice. Ale nějaké nedokonalosti se vždy najdou a k tomu
také obavy či hněv nebo nejistota, které nemusí být hříchem, ale i ty mohu do zpovědi
zahrnout a říci o nich Bohu, který právě ve svátosti smíření dává svůj pokoj. Kromě
toho si buďte jistí naši kněžskou modlitbou za vaše starosti, které nám ve zpovědi, ale
i jen tak při setkáních svěřujete.
Zvláště v tomto Roce milosrdenství jsme zváni k tomu, abychom opět zakusili Boží zájem o naše záležitosti a jeho blízkost jak v naší hříšnosti, tak v naší bezradnosti. Buďme
si jisti, že Bůh ví o nás lépe, než my sami o sobě a co po nás žádá je, abychom se mu
stále více svěřovali. Dovolím si zmínit větu papeže Františka, která mne velmi oslovila:
„Bůh ví všechno dokonaleji a lépe než naše svědomí. On přemáhá hřích a pozvedá nás
z bídy, pokud se Mu svěříme.“
Za několik dní budeme slavit vrchol liturgického roku, Velikonoce. Tak, jako pro každou rodinu jsou chvíle slavení příležitostí ke vzájemnému sblížení, tak by pro nás tyto
svátky měly být příležitostí pro větší prohloubení identity farní rodiny, kterou všichni
společně vytváříme. A tak se nebojme společně radovat z Kristova velikonočního
vítězství,
které nás spojuje v jedno společenství Božího lidu.
			
• Otec Daniel
V zápatí časopisu vás budou provázet citáty papeže Františka z twitteru.
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Přijměte prosím toto pozvání
a pojďme společně bdít s našim Pánem.

CELIBÁT JE NADPŘIROZENÝ
DAR...
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Milí farníci, chtěl bych vás
pozvat k hodině bdění s Ježíšem v noci, kdy byl zrazen.
Pojďme naplnit jeho přání
a hodinu s ním bdít v bolestech těch, kteří dnes trpí
a prožívají jeho opuštěnost
a úzkost. V obou našich
kostelích bude v noci na
Zelený čtvrtek hodina bdění v Getsemanské zahradě
s trpícím Kristem, která
začne ve 23:00 a skončí ve
24:00.
V této hodině budeme prosit za bolesti dnešní doby, za
všechny konflikty současnosti, za trpící a umírající na celém
světě a budeme si uvědomovat Kristovo utrpení v osudech současnosti.
Chceme touto modlitbou svolávat Boží milosrdenství
na rány dnešního světa a prosit, aby lidé znovu nalezli své štěstí
v ranách Kristových.
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Boží milosrdenství naše vztahy obnoví.
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ROZHOVOR
S KONVIKŤÁKEM
TOMÁŠEM
STRÁNÍKEM

CELIBÁT JE
NADPŘIROZENÝ DAR,
ŽIVOT PROŽÍVANÝ
NAPLNO S BOHEM
Milí čtenáři, je pro mě velkou radostí, že vám můžu zprostředkovat rozhovor s Tomášem Stráníkem, rodákem z Kravař, ministrantem, dlouholetým baskytaristou v místní
schole a nynějším konvikťákem, který je zároveň mým bratrancem, a dělá tak čest nejen mé, ale i celé farní rodině. Je
to již více než půl roku, co zanechal práce laboranta v Teva
Czech Industries s.r.o. a rozhodl se vstoupit do Teologického konviktu Olomouc. Vyrůstali jsme spolu, proto si dovolím i zde důvěrné oslovování.
Tome, vysvětli nám, co je to konvikt?
Dobrá otázka. Hodně lidí nezná rozdíl
mezi konviktem a seminářem. Jsou to
rozdílné instituce, umístěné ve stejném
„baráku“. V konviktu máme vlastní
vedení, vlastní program, kapli i jídel-
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nu. S bohoslovci se vlastně vídáme jen
na chodbách. Konvikt je přípravou
na kněžský seminář, je to takový nultý ročník. Jeho smyslem je poznávání
sebe sama a své životní cesty, prohloubení vztahu s Bohem a s církví.

Říká se, že seminář je nejlevnější
hotel v Olomouci, je to pravda?
Dodal bych, že taky nejlepší! Řeholní sestry i zaměstnanci se o nás starají dobře a hlavně s láskou. Například při slavnostních příležitostech
nám kuchař vaří různé speciality,
jako jsou telecí líčka na červeném
víně, ale i v běžné dny si na kuchyň
rozhodně nemůžeme stěžovat. To
všechno jen za 1800 korun na měsíc,
ale tady bych zdůraznil, že to je jen
náš podíl, skutečná částka je daleko, daleko vyšší i proto, že je nás tak
málo na tak velkou budovu. Musí se
vytopit obrovské prostory.
Kolik vás je v ročníku? A odkud
bratři pochází?
Je nás už jen 14 z původních 18.
Pocházíme vlastně z celé republiky. Kněžské semináře jsou sice dva,
v Olomouci pro kluky z Moravy
a Slezska a v Praze pro Čechy, ale
konvikt je pro všechny jeden. Z nejbližšího okolí je tady ještě jeden
Prajzák - Tomáš Staroba z Ludgeřovic a „poloprajzák“ - Karel Honka
z Kateřinek. Těší mě, že naše diecéze
tady má největší zastoupení. Kromě
už zmiňovaných je zde František Tomis z Šenova u Ostravy a Norbert
Smeja z Frýdlantu nad Ostravicí.
Z Olomoucké arcidiecéze jsou tady
dva, z Brněnské už jen jeden, z Královehradecké dva a čtyři bratři jsou
z Prahy.

Myšlenka na kněžství
přišla docela
z nenadání...

Pravda je Kristus, jehož milosrdenství je také mírou našeho hlásání pravdy a odsuzování nespravedlnosti.

Máš dostatek osobního volna
a prostor na sportovní aktivity?
Musím říct, že oproti semináři máme
trochu méně studia a více volného
času. Každý den máme volno asi hodinu a půl po večeři a dvě hodiny po
obědě s tím, že můžeme po obědě
i ven ze semináře. A pak je tu středa, sobota a neděle, kdy máme volno
spojené i s vycházkou od oběda až do
večeře. V semináři je navíc tělocvična, posilovna a herna, takže prostor
na sport a zábavu taky máme.
Zastáváš nějakou funkci? Jaké
máš povinnosti?
Oficiálně jsem prefektem pro sport
a neoficiálně a příležitostně osobním řidičem našeho ředitele o.
Alfréda Volného ze Štěpánkovic.
Povinností máme mnoho. Služba
v jídelně - chystání a umývání nádobí, služba na vrátnici, v pracovní
skupině, pak je tu ministerka, hebdomadář (člověk, který řídí průběh
denní modlitby církve - pozn. redakce) a kostelník. Přičemž se každý týden střídáme. Bohužel je nás
tak málo, že skoro vždy na všechny
něco připadne.
Dodržování řádu je pro nejednoho muže kamenem úrazu, jak se
vypořádáváš s přísnými pravidly,
které panují za zdmi semináře?
No tak hrozné to zase není. Je pravda,
že se někdo může, hlavně ze začátku,
cítit trochu nesvobodně a nesvůj.
Pokud to trvá, je to důvod k zvážení
další formace. Řád má svůj význam,
není tady, abychom mu sloužili, ale
aby sloužil on nám. Docela rychle
jsem přišel na to, že mě nutí dobře si
naplánovat všechny činnosti i odpočinek a neztrácet čas zbytečnostmi.
Večer mám skvělý pocit z dobře naplněného dne, spoustu toho stihnu.
Teď přijde otázka, kterou slyšíš asi
nejčastěji, proč ses rozhodl jít do
konviktu?

Abych řekl pravdu, myšlenka na Duchovní osoby, které vás doprokněžství přišla docela z nenadání vází, tě vidí jako někoho, kdo se
a samotné rozhodování mělo doce- již rozhodl a teď je třeba jej za kala rychlý průběh. Ještě před rokem ždou cenu přivést až ke kněžství,
jsem na to ani nepomyslel nebo spíš nebo se na tebe dívají jako na člojsem tyto myšlenky hodil hned za věka hledajícího, kterého se snahlavu, ale to by bylo na dlouhé poví- ží přivést na správnou cestu i za
dání, takže jen stručně. Shodou růz- cenu opuštění konviktu?
ných okolností jsem přišel do situace, Když někdo upouští konvikt, je to
ve které jsem se rozhodl být naplno asi všem líto. Důležité je ale u kažs Bohem. Dalo by se to nazvat obrá- dého rozpoznat jeho povolání. Tak
cením. Netrvalo to dlouho a stál jsem to vidí i naši představení. Jsou tu pro
před druhým rozhodnutím, jestli jít nás a ne my pro ně. Hlavní je být
cestou kněžství, nebo manželství. Já otevřený Bohu a jeho vedení. Pokud
jsem se rozhodl, že budu směřovat jde o mě, tak já i moji představení si
k manželství, ale začal mě sužovat asi myslíme a doufáme, že jsem na
neklid a pocit, že mě Bůh chce jin- správné cestě, avšak vždycky se to
de. Od té doby
to bylo jen o tom Bez Boží pomoci a vašich modliteb
najít
odvahu to jednoduše nejde!
rozhodnout se
pro
kněžství
a hlavně o důvěře Bohu. Když
člověk
učiní
takové rozhodnutí, musí věřit,
že mu Bůh bude
oporou a že ho
v tom nenechá.
Není v mých
silách být knězem, ale věřím,
že pokud to Bůh
chce, nějak už
to zařídí. Taky
mi
pomohlo,
když jsem viděl,
že mnoho kněží
je ve svém povolání skutečně
šťastných. Navíc
naše skutečné
touhy se vždy
shodují s těmi
Božími,
akorát jsou často
schované pod
nánosem hříchu a všeho, co
s ním souvisí.
Tomáš na nedávné návštěvě v Kravařích, kde si přijel odpočinout.

To je milosrdenství: že se Bůh stal tělem. To je láska, Otcovo objetí, něha, porozumění, vcítění se do druhého.
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Jsi urostlý mladý
muž v nejlepších
letech a pro nezadané věřící holky
jsou kluci ze semináře největším
lákadlem. Jak bojuješ s tímto pokušením?
Těžká otázka, ale
odpověď je vlastně
jednoduchá - vyhýbám se mu. Zatím teda úspěšně.
(smích) Samozřejmě,
bohoslovec
nebo mladý kněz
se nemůže vyhýbat
jakémukoliv kontaktu s dívkami.
Recept je asi tento.
Když už se mi něSobotní adorace s požehnáním ve filiálním kostele
kdo líbí, a to je bomůže změnit a je třeba s tím i počítat. hužel často (smích), je důležité nedávat
Proto musíme zůstat otevření Božímu jí najevo své sympatie a vyhýbat se její
vedení, ale na druhou stranu to nesmí společnosti v soukromí mezi čtyřma
být nějaká stálá nejistota a váhání. Už očima. A taky spoléhat se na Boha!
jsem se prostě rozhodl a změním to Většina těchto pochybení přichází,
jen tehdy, pokud to přijde od Boha.
pokud nefunguje vztah s Bohem.
Církev si vybírá kněze z řad mužů,
kteří se rozhodli pro celibát. Jak ses
smířil se skutečností, že budeš do
konce života bez ženy?
Každý, kdo se rozhodne pro kněžství
a celibát, musí věřit, že místo manželky a vlastní rodiny ho bude držet,
utěšovat, dělat mu společnost a milovat Bůh. Někdo může říct, že je to
bez ženy nepřirozené. Avšak je to spíš
určitým způsobem nadpřirozený život, než nepřirozený. Celibát je vlastně nadpřirozený dar, život prožívaný
naplno s Bohem. Tím ovšem nechci
snižovat hodnotu manželství. Každý
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Cítím se tady
spokojený a velmi
dobře.
Se spolubratry sis už určitě užil
spoustu zábavy, vzpomněl by sis na
nějakou vtipnou historku?
Většina historek je, jak bych to řekl, nepublikovatelných! Většinou je to takový interní humor, kterému nezasvěcení stejně nerozumí. Obecně je humor
mezi námi, tak nějak, stále přítomný,
bez něho by to ani nešlo. Každý den
je k němu mnoho příležitostí. Zmínil
bych přátelské popichování s naším,

v potu tváře pracujícím, otcem spirituálem Petrem Vrbackým, se kterým
máme samozřejmě všichni moc dobrý
vztah. (smích) Snad to nebude číst, to
bych dostal další „tatranku“ - pohlavek. Nebo katechismus s o. Malotou,
který žádnou hodinu nezapomene na
nějaké vtipné přirovnání či historku.
Ostatně i o. Alfréda a našeho prefekta
Jirku Janalíka bych nazval - muži vtipu. Takže o legraci tu rozhodně není
nouze.
Nestýská se ti po domově?
Hlavně když mi dojde nějaké prádlo
a musím si ho vyprat nebo vyžehlit.
(smích) Ne, abych se přiznal, tak se
tady cítím spokojený a velmi dobře,
ale to neznamená, že si nevzpomenu
na domov, na rodiče, na mou milovanou „ségru“, ale i na scholu, na spolčo,
na ministranty, na otce Daniela i Pavla a na celou farnost. Dále třeba i na
lidi z bývalé práce nebo z florbalového
klubu. Snažím se na všechny myslet
každý den v modlitbě. Toto byla na
mém rozhodnutí jedna z nejtěžších
věcí, nechat spoustu lidí, spoustu koníčku a zájmů tak trochu za sebou. Na
druhou stranu jezdíme docela často
domů a s mnohými se vídám.
Chtěl bys poslat vzkaz domů?
Samozřejmě zdravím všechny, které
jsem už zmínil, ale především bych
chtěl říct, že moje rozhodnutí a formace je jen špička ledovce. Je to jen
deset viditelných procent. 90% je pod
hladinou. Těch 90% tvoří oběti všech
lidí, kteří se za mě a za nás všechny
modlí. Proto děkuji všem farníkům za
modlitbu. Bez Boží pomoci a vašich
modliteb to jednoduše nejde! Takže
vás vyzývám a prosím, modlete se za
mě i za nás všechny v konviktu, v semináři, za naše představené a za nová
řeholní a kněžská povolání. Upřímná
modlitba vždy trefí svůj cíl. Bůh ji
vždy slyší a použije pro dobrou věc.
• Pavel Kučeja

Máte znuděné srdce? Nemáte? Chcete mít radostné srdce? Tak se modlete – to je recept.

Západoevropský liberalismus není tak
svobodný, jak se na první pohled zdá
V posledních letech začal v západní Evropě sílit nový trend nekonečně liberálního smýšlení.
Tento trend nám je, především médii, podsouván jako jediný správný a pokrokový. Vyvstává
nám tedy otázka, jestli směr, kterým jsme se začali ubírat, je správný, či nikoliv.
Já osobně jsem si na tuto otázku
odpověděl po půlroce mého studia
v Německu. Dozvěděl jsem se tam
spoustu věcí, které by mě předtím ani
nenapadly. Dozvěděl jsem se, že jsem
sexista, protože jsem se přiznal, že mi
připadá zvláštní, když chlap nosí růžové kalhoty nebo růžové sluneční
brýle. Pořád jsem ale asi dopadl lépe
než kamarádka z Polska, ta se přímo
od vysokoškolské profesorky dozvěděla, že je rasistka, protože podporuje nově zvolenou polskou stranu PiS,
která se staví proti přijímání uprchlíků. V Norimberku se zase za mé přítomnosti němečtí
protestující od masivní protidemonstrace dozvěděli,
že jsou nacisté a nemají v Německu co dělat. Provinili
se máváním německými vlajkami a hesly proti současné vládě.
Krásný příklad nových evropských hodnot jsem
zaznamenal i v našich vodách, v diskuzi mezi profesorem Tomášem Halíkem a Erikem Taberym, šéfredaktorem časopisu Respekt. Debata se týkala francouzského časopisu Charlie Hebdo, který otevřeně útočí
na náboženství a mimo jiné vulgárně karikuje postavy
Ježíše Krista, či Panny Marie. Erik Tabery celou dobu
tvrdil, že takovéto karikatury jsou přípustné, protože
reflektují jednu z nejvýznamnějších evropských hodnot - svobodu slova.
A nyní se dostáváme k jádru problému. Současné západoevropské ideály - jakkoliv svobodně se tváří - ve skutečnosti svobodnými být nemohou. Kdosi
nám stále intenzivněji vnucuje nový pohled na svět,
říká nám co je správné a co ne, říká nám, jaké názory
máme mít, abychom byli těmi správnými liberálními Evropany. Pakliže má někdo názor vymykající se
současnému západoevropskému mainstreamu, bývá
obyčejně tím týž mainstreamem označován za méně
pokrokového. V příkladech, které jsem zmínil výše,
je krásně vidět v praxi, jakoby někdo zkrátka vyslovil,

Foto: Flickr, Surian Soosay (CC BY 2.0)

má svou cestu a každá je rovnocenná,
pokud je to cesta
připravená Bohem
vedoucí k Bohu.

že je přípustné urážet náboženství, tím pádem i věřící
lidi. Přípustné je veřejně označovat za neonacisty a rasisty všechny, kteří se nám znelíbí. Přestává být přípustným podporovat demokratické partaje a hnutí,
které stojí proti novým trendům. Ještě mi však nikdo
nezodpověděl jednoduchou otázku. Proč?
Nový západoevropský liberalismus mi připomíná
budovu bez základů. Říká nám, co je správné a co ne,
ale neříká, proč by to tak mělo být, nemá se o co opřít.
Uměle si vytvořil své vlastní hodnoty, které nazývá
pokrokovými a myslí si, že když zavrhne všechno staré a tradiční, bude to fungovat. Právě absence křesťanských hodnot a náboženského života je však největší
nebezpečí pro soudobou Evropu. Ta se pomalu stává
tělem bez duše, lidé kolem sebe slyší jenom samé řeči,
každá strana má tisíce argumentů, všechny noviny
a internetové servery nás zásobují kvanty odlišných
informací. Do toho každý den posloucháme tisíce názorů, co a proč je správné. Všichni mají přesvědčivé
důkazy, všichni se odvolávají na jasné zdroje. V té záplavě řečí ze všech stran ale zapomínáme na podstatu,
na to, proč tu vlastně žijeme a čím bychom měli být.
Evropa, která nebude postavená na základech křesťanství a zdravého patriotismu bude Evropou bez jakéhokoliv ideálu, kterou zničí první nebezpečí, jemuž
bude vystavena.
• Jan Mareček

Je zdravé, když je člověk sám vůči sobě milosrdný, nepěstuje sadismus a masochismus. A totéž platí pro národ.
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Přemítání nad encyklikou Laudato
si´ papeže Františka – KLIMA

Proto je důležité, že hned na
začátku (paragraf 5) jde František
ke kořenu problémů, když říká, že
„každá snaha o léčení a vylepšení
světa vyžaduje hlubokou změnu
způsobu života, modelů výroby
a spotřeby a zkostnatělých mocenských struktur, které dnes ovládají
společnost“. Je to jinými slovy totéž, co tvrdí ekologové a environmentalisté, když hlásají, že nestačí
jen „mělká ekologie“ (spoléhající
na technologická řešení), ale potřebujeme „hlubokou ekologii“,
která cílí na změnu našich hodnotových orientací směrem k dlouhodobě udržitelnému způsobu
života.
Papež František se ztotožňuje
s patriarchou Bartolomějem, když
vybízí k uznání hříchů proti stvoření: „Ať již lidé ničí biodiverzitu
v Božím stvoření, nebo narušují
integritu země a přispívají ke klimatickým změnám, zbavují zemi
přirozeného porostu nebo ničí
vodnatá území, když lidé znečišťují vody, zemi, vzduch – všechno
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jsou to hříchy. Protože zločin proti
Papež František uvádí (parapřírodě je zločinem proti nám sa- graf 14), že postoje, které překážejí
motným a hříchem proti Bohu.“
na cestách k řešením i mezi věřícími, sahají od popírání problému
„Boha neurážíte, jen když až ke lhostejnosti, pohodlné rezigkradete, rouháte se nebo když za- naci anebo slepé důvěře v technictoužíte pro sousedově manželce. ká řešení. Popírání či bagatelizace
Boha urážíte i ničením životního problému jsou opravdu velmi časprostředí, morálně pochybnými tým postojem, který brání přijetí
vědeckými pokusy nebo schva- opatření k nápravě (podle hesla
lováním manipulací s geny, které „Neodpovídají-li moje představy
mění DNA nebo ničí embrya,“ realitě, tím hůře pro realitu“). Riziříká biskup Girotti.
ko vyčerpání některých neobnovitelných zdrojů nebo klimatických
Často jsou to hříchy, které se změn úspěšně popíráme či baganeodehrávají „tady a teď“, ale jsou telizujeme nejméně čtyřicet let (od
vzdálené v prostoru a čase. Když si publikování první zprávy Římnapříklad koupím tričko za velmi ského klubu „Limity růstu“ v roce
výhodnou cenu, vyrobené v jiho- 1972). Výsledek je ten, že na řešení
východní Asii, je velmi pravděpo- máme o to méně času. V tomto
dobné, že se podílím na využívání smyslu je čas vlastně také vyčerpadětské práce a přispívám k vyko- telný a neobnovitelný zdroj.
řisťování a chudobě jiných lidí, byť
Lhostejnost či rezignace na řegeograficky vzdálených.
šení problémů je nejen zbabělá, ale

Foto: Flickr, Kim Seng (CC BY-NC-ND 2.0)

Vzhledem ke globálnímu
zhoršování stavu životního prostředí se papež František obrací
ke každému člověku této planety,
nejen ke křesťanům nebo členům
katolické církve. Navazuje tak na
papeže Jana Pavla II., který vyzval
ke „globální ekologické konverzi“.

Neúnavně vnímejme potřebu Jeho odpuštění, protože právě když jsme slabí,...

Foto: Flickr, Paul VanDerWerf (CC BY 2.0)

Možná jste už četli encykliku papeže Františka Laudato si´, která se věnuje životnímu
prostředí a člověku, který ho ovlivňuje. Já sám jsem se do této encykliky začetl s chutí.
Některé věci papež pouze naznačil, a proto jsem se rozhodl se na ně podívat trochu
blíže. Tuto encykliku velmi dobře rozpracoval a zamyslel se nad jednotlivými body Pavel
Nováček, vedoucí Katedry rozvojových studií v Olomouci. Jeho zamyšlení nás bude
provázet v tomto článku.

ských výškách (Etiopská vysočina,
Lesotho, Britské ostrovy, Skandinávie, Patagonie, Tasmánie, jižní
ostrov Nového Zélandu, obydleny
by mohly být i okrajové části Antarktidy).

také bezohledná (zejména vůči našim potomkům). Slovy britského
fyzika Jamese Lovelocka (2006):
„Povyšovat se nad vlastní smrt je
lehkomyslnost, ale přistupovat stejně ke konci civilizace je bezohlednost.“
Papež František nás vybízí,
abychom se zastavili a uvažovali
o tom, co se děje našemu společnému domu. Vnímat planetu jako
náš dům není vůbec samozřejmé.
Většina lidí je ochotna se ztotožnit
se svou rodinou, komunitou, národem. Ale s celou planetou?
Papež František se dotýká několika zásadních globálních environmentálních problémů, mezi
kterými na prvním místě jmenuje
klima. Naprosto oprávněně, protože provádíme se zemským klimatem experiment globálního
rozsahu, jehož výsledky neznáme
a důsledky nebudeme schopni významně ovlivnit. Světové společenství využívá pro své energetické
potřeby z 85 % fosilní paliva (uhlí,
ropu, plyn), jejich spalováním vzniká skleníkový plyn – oxid uhličitý.
Před průmyslovou revolucí
byla koncentrace CO2 v ovzduší
280 ppm (částic na milión), dnes je

to již přes 400 ppm. Historicky zde
takové koncentrace byly před třemi milióny let a teplota byla o 3 °C
vyšší. Pokud by se měla stejná situace opakovat, nebude to příjemný
pohled. V Africe se tropické oblasti
budou topit v záplavách, subtropy
se však upečou na smrt. Zanikl by
amazonský prales. Srážky by zde
klesly na nulu a teploty by dosahovaly 38 °C, krajina by se změnila
v poušť. Hlad by sevřel vysušené
subtropy a desítky miliónů lidí by
se daly na pochod. (Lynas, 2009)
V případě Evropy to znamená, že
lidé ze zemí Afriky a Blízkého východu se budou tlačit do Evropy.
Nepůjde o statisíce migrantů, jako
dnes, ale o desítky miliónů migrantů. Nebude se to nám, Evropanům, líbit, ale racionálně vzato na
to budou mít právo. Protože oxid
uhličitý jsme vypouštěli především
my, v industrializovaných zemích,
oni budou sklízet důsledky.

V podkapitole „Dialog o životním prostředí v mezinárodní politice“ papež zmiňuje, že „technologie založená na fosilních, velmi
znečišťujících palivech, musí být
postupně a neprodleně nahrazena“.
S tím se nedá nesouhlasit, jen se to
snadněji řekne, než udělá. Fosilní
paliva jsou uhlovodíkové sloučeniny, které se na zemi vytvářely za
specifických podmínek a v různých
obdobích posledních 500 miliónů
let. My tuto energetickou konzervu
vytáhneme ze země a využijeme
primitivním způsobem – spálíme
ji. To děláme ve velkém posledních
100 let a předpokládejme, že máme
zásoby na dalších 100 let (u ropy
asi méně, u plynu více, ale to je teď
jedno). V rámci „energetického
mejdanu“ tedy za 200 let spotřebujeme to, co se zde vytvářelo milióny a milióny let.

Není to jednoduchá situace,
protože, slovy Jamese Lovelocka
(2006), jsme na fosilních palivech
závislí jako narkoman na heroinu.
Když jej přestane brát ze dne na
den, zemře (a opravdu, zkusme si
představit byť jenom týden či měsíc
života důsledně bez fosilních paliv).
Když však bude pokračovat, zemře také. Jediná cesta je postupné
a bolestivé odvykání této závislosti
Pokud by lidé spálili všechny s nejistým výsledkem.
známé zásoby fosilních paliv, koncentrace oxidu uhličitého by naPokud byste se chtěli
rostla na 1 400 ppm a teplota by se dočíst více, dá se stáhnout
zvedla (postupně, v průběhu dese- celé Přemítání nad encyklikou
tiletí až staletí) o 6-8 stupňů Celsia. Laudato si´ papeže Františka na
A to už by přežily jen roztroušené stránce www.pavelnovacek.eu
skupinky obyvatel (v řádu tisíců)
• převzato od Pavla
ve vyšších zeměpisných a nadmořNováčka, připravil Tomáš Peterek

...posiluje nás Jeho blízkost a umožňuje nám radostněji žít naši víru.
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Velmi vážený milý otče Alfréde,
Velmi vážený milý pane Peterek,
Velmi vážený milý pane Stráník.

Dovolujeme si otisknout přeložený dopis německ
ho biskupa Gregora Maria Hankeho adresovan éého
řediteli konviktu a našim dvěma studentům teolog
Tento benediktýn je na přiložené fotografii ze setk ie.
ání
s emeritním papežem Benediktem první zleva. Jeh
o
Excelence má rodné kořeny spjaté i s naším městem
a ve své pracovně má dokonce vystavené fotogra
fie
našich kostelů.

S velkou radostí jsem obdržel od pana Regense (nejspíš učitel nebo žák v určitém semestru - pozn. redakce) kněžského semináře v Eichstaettu Vaše pozdravy, které mi byly předány následně po návštěvě
našich seminaristů v září v Olomouci.
Z toho jsem vyrozuměl, že se dva mladí muži z Kravař, které jsom původní vlastí naší rodiny, připravují na kněžství, což mě obzvláště těší. Na obdržené fotografii je zachycen páter Volný z obce Štěpánkovice, která se nachází v sousedství Kravař. Má maminka mi během svého života o své vlasti velmi hodně
vyprávěla, a proto jsou pro mě i Štěpánkovice známým pojmem.

S

Německý biskup píše...
C

H

Y
T
U
O
K
A
L
O
Ahoj holky a kluci,

rádi zpíváte a chtěli
byste svým zpěvem a hudbou
doprovázet nedělní mše svaté?

Přijďte se podívat na zkoušky
scholy, které probíhají každou sobotu
v 15:00 hodin v kostele sv. Mikuláše
v Koutech.
Na vaši účast se těší
všichni členové scholy Kouty.
Vedoucí scholy: Pavla Peterková
tel: 724 191 119

Potom poznáváme, že mnoho v životě, co se zdá důležité a krásné, nás neudrží, protože se jedná jen
o vodu a vlny na moři života. Jistotu nám dodá teprve volání Pána, pohled na něj a jeho vstřícně natažené ruce.
Zahrnu Vás do svých modliteb a těší mě, že jednoho dne uslyším o Vašem vysvěcení a Primici. Snad se
jednou dokonce potkáme i v Kravařích. Chtěl bych dorazit autem na, před námi stojící, Světový den
mládeže v Krakově a při tom navštívit i mé příbuzné v Koutech.
Přikládám materiály o Eichstaettu a fotografii. My němečtí biskupové jsme byli
krátce pozváni k účasti na AD-limina

(setkání biskupů s papežem každých pět
let - pozn. red.) návštěvě do Říma, kde jsme

měli krásnou příležitost setkat se se Svatým Otcem Františkem. Emeritní Svatý
Otec Benedikt, kterého znám osobně, nás
následně společně s biskupy z Regensburgu
a Passau pozval na oběd. Setkání zachycuje tato fotografie.
Zůstávám s příslibem svých modliteb
a žehnám Vám.
Váš
Gregor Maria Hanke OSB
Bischof von Eichstätt
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Milý Tomáši Peterku, milý Tomáši Stráníku. Žijete v semináři, abyste si vyzkoušeli, že je skutečně Pán,
který Vás oba volá k následování. Přeji Vám, abyste se s jeho hlasem stále více seznamovali. On k nám
hovoří velmi rozličnými způsoby – skrze slovo Svatého Písma, skrze liturgii, skrze lidi kolem i skrze
události. Pokud jsme s jeho hlasem zdůvěrněni, smíme, ba musíme k němu jít, když volá. Potom se někdy srovnáváme se svatým Petrem, který se vydává přes rozbouřené moře vstříc Pánu. Náhle byl ale na
moři zaskočen strachem, neboť zapomněl, že není nesen vodou, nýbrž voláním Pána. Vám přeji z celého
srdce zkušenost, že můžete unést volání Pána a pohled na něj.

R

E

O b o h a c uj e m e
liturgii zpěvem a oslavujeme
Boha modlitbou vyjádřenou
v písních.

K

V roce 1978 jsem jako mladý student navštívil poprvé své příbuzné v Koutech a trochu důvěrněji jsem
se seznámil s celým okolím. Snad víte, že jsem spřízněn s rodinami Pavla Richtera v Koutech (Rodné
příjmení mé maminky bylo Richterová) a také rodinami Petra Cygala (manžel Claudie Richterové), Eriky Hellebrandtové a jejím bratrem Kurtem Peterkem. Jsem pyšný na to, že mám v Kravařích a Koutech
příbuzné a tím se cítím svázaný se svými kořeny. Ve své pracovně mám fotografie kostelů v Kravařích
i Koutech. Můj dědeček Josef Richter se významně zasloužil o to, že byl v Koutech vystavěn kostel.

AŘ
V
A

Naším cílem je v prvé řadě modlitba, ale také utváření společenství a přátelství. Proto si Vás dovoluji pozvat na sobotní
zkoušku, která probíhá vždy od 15:00 na faře.
Uvítáme všechny děvčata i chlapce, starší
i mladší :-)

JAK SE STÁT SCHOLISTOU ČI
SCHOLISTKOU?

Vedoucí scholy: Monika Stráníková
tel: 776 096 465

Máš-li rád hudbu a rád zpíváš či
hraješ na nějaký nástroj a chceš
svým uměním obohatit mši svatou? PŘIDEJ SE K NÁM!!!!

„Kdo
zpív
dvakr
át se á,
modlí
.“
KROK
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SE
BAVÍ
FARNOST

Zůstala voln
á

jen tři místa

í Ryglové
Sólo pan
borem
upeným s
to
s
a
n
d
e
ř
p

Vykoledovali jsme auto

dorost
Kněžský

Ministrantská pouť do chr

ámu konzumu

V autobuse ružaněc,
na rynku potom gřaněc

Kácení církevních lesů

Näher, mein Gott, zu dir

Všecko se dá vysvětlit, ale
všeckym

Po žních k Turkovi

ne

obnova mládeže

Hyjé koníč
ku!
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k!
Mládí vpřed, zpátky ni kro

Zapáleni pro

Krista

Hádej kdo jsem
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Pozadí: Flickr, Birgitta Sjöstedt (CC BY 2.0)

Ministranti

PAŠIJE
Pašije, z latinského jazyka „passio“, znamená utrpení,
je biblické vyprávění, které nám odhaluje poslední chvíle
před ukřižováním a následným zmrtvýchvstáním Ježíše
Krista. Texty pochází z Bible a to konkrétně z evangelií
svatého Matouše, Marka, Lukáše a Jana.
Čtení pašijí se v římské mešní liturgii objevuje od 4.
století a uplatňuje se ve Svatém týdnu (na Květnou neděli
podle svatého Matouše, dále v úterý podle Marka, ve středu podle Lukáše a v pátek podle Jana). Dnes se přednášejí
při bohoslužbě na Květnou neděli a při velkopátečních obřadech. Na těchto velkopátečních obřadech se čtou vždy
pašije od svatého Jana.

Foto: Flickr, Raul Lieberwirth (CC BY-NC-ND 2.0)

Jsme parta chlapců a mužů, kteří
rádi ministrují. Na schůzkách
hrajeme skvělé hry a jezdíme
společně na výlety. Také soutěžíme
o nejlepšího ministranta. Za
účast na mši dostáváme Minkory
(ministrantské koruny), které
můžeme směnit za hodnotné ceny.

Rádi mezi sebou přivítáme
nové členy.

Modlitba skřivánka

Přijď na ministrantskou schůzku
nebo na mši svatou a my už
tě naučíme jak na to!

Zde jsem, ó Bože můj,
zde jsem, zde jsem!
Odtrhuješ mě od země

!!!
t
n
a
r
t
s
i
n
y mi

a já stoupám k tobě,

Buď tak

celý bez sebe v jásavém zpěvu,
až k tomu bodu na nebi,
kde mě na chviličku přibiješ.
Kdy si mě ponecháš navždy?
Copak mě, ubohého ptáčka z hlíny,
necháš neustále
padat do hlubin brázd?
Ach, kéž by se alespoň
Foto: Flickr, Miroslav Petrasko (CC BY-NC-ND 2.0)

má jásající chudoba vznesla
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S Ježíškem přicházi skutečná radost.

vstříc nádheře tvého slitování
s nadějí, která se až do smrti
nezmění!
Amen
Carmen Bernos de Gasztoldová

Při přednesu pašijí došlo díky snaze o dramatizaci textu k rozdělení celku do různých částí: vyprávěcí text byl
svěřen vypravěči neboli evangelistovi, dále se dělí na slova Krista a výpovědi tzv.: soliloquentů (Petr, Pilát, Jidáš),
další projev zde má i lid (tzv.: turbae, což znamená shluk
lidí). Pašije mohou být jak čtené, tak i hudebně provedené.
Rozdělení projevu mezi 3 lektory neboli pěvce lze sledovat
od 14. století.
Roku 1450 se v Německu objevují první vícehlasé
zhudebnění pašijí, ale díky jejich délce se vícehlasé party
střídaly s chorálními (jednohlasými). S nástupem baroka se objevovalo i vkládání slok protestantského chorálu.
V tomto období se stali i mimoliturgickou skladbou. Vyvrcholením vývoje jsou Bachovy pašije podle svatého Jana
a Matouše. Ve 20. století se ojediněle vyskytují tradiční
kompozice pašijí. Příkladem je avantgardní kompozice
polského skladatele Krzysztofa Pendereckého, Lukášovy
pašije.
Pro českou barokní chrámovou praxi měly význam
pašije podle svatého Jana od Václava Karla Holana Rovenského (v letech 1690-92). V dnešní praxi, pokud se jedná
o zpívaný projev, se používají chorální nápěvy a jednotlivé
party jsou rozděleny mezi tři pěvce (postavy): vypravěče
(evangelisty), Ježíše Krista a lid. Z českých skladatelů stojí
za zmínku Zdeněk Pololáník (*1935), který napsal pašije
podle svatého Marka, Lukáše a Jana pro sola a sbor, všechny napsané v roce 1981. Nebo také Pavel Šmolík (*1979)
se svými Matoušovými pašijemi pro sbor, sola, ale i pro
menší orchestr s varhanami napsané roku 2001.
• Monika Stráníková
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FARNOST PŘED STO LETY
Letošní velikonoční svátky budeme slavit brzy. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně připadne již na 27. březen. Asi nikdo si ale nepamatuje, že v roce 1891 na tom byli
podobně. Tehdy Velikonoční neděle připadla na 29. březen. Již tehdy bývaly dlouhé farní ohlášky, které se v písemné podobě podařilo uchovat. Proto vám nyní
přinášíme doslovný přepis (včetně chyb) farních ohlášek z Květné neděle a z Velikonoční neděle roku 1891:

Květná neděle 22. března 1891
Dnes odpoledne bude křížová
cesta.

365 dní s papežem Františkem
Těsně před koncem loňského roku vyšla kniha, která by se dala charakterizovat jako knížka na noční stolek. Najdete v ní totiž úryvky z promluv papeže
Františka rozdělené na každý den v roce. Nebojte se žádných těžkých teologických
témat nebo nesrozumitelných návodů na mystické modlitby. Kniha obsahuje jasné,
stručné myšlenky, rady nebo zamyšlení se nad svým každodenním křesťanským
životem. Můžete ji otevřít ráno hned po probuzení nebo večer před usnutím a spolehnout se, že vám nabídne podněty ke zpytování svědomí a rozhovoru s Bohem.

Půst Anselm Grün
Pro velký úspěch znovu vychází útlá knížka o postu - tentokrát již ve čtvrtém
vydání. Anselm Grün, známý benediktinský mnich a autor desítek knih, se zde
zabývá jedním z důležitých prvků duchovního života, který se stal v poslední době
v křesťanské praxi tak trochu popelkou. O postu pojednává z různých hledisek –
biblického, lékařského, psychologického, ale především poukazuje na oprávněnost
a nezbytnost postu pro duchovní růst člověka. Jako obvykle rád čerpá z životní
moudrosti otců pouště a dalších učitelů duchovního života.
Tato četba se hodí pro křesťana, který by rád rozvinul svůj vztah s Bohem pomocí odříkání a modlitby. Hodí se ale i pro toho, kdo má z hladovění na Velký pátek
hrůzu a jeho význam stále nechápe.

Zítra bude zpívaná mše svatá
za vojáky Kutské.
Ve středu nám připadá zasvěcený svátek Zvěstování Panny
Marie; po odpoledních službách božích bude se zpovídati.
Ve čtvrtek: zelený čtvrtek, mše
sv. bude v 8 hodin za + Jana
Kalužu a Josefa Zidka a jejich
manželky.

Hledání živého Krista Jan Graubner

V pátek: Velký pátek. Památka přehořkého umučení Krista
Pána. Ceremonie se začnou
o 8 hod. Odpoledne o 2-hé
bude křížová cesta.

V edici Na minutu s… vyšla kniha olomouckého arcibiskupa Jana, kterou sestavil
z myšlenek svých postních a velikonočních kázání i pastýřských listů. Zve nás k obnově vztahu s Kristem, který se má stát skálou našeho života i našeho konání. Krátké
a úderné myšlenky nám mohou pomoci správně prožít dobu kajícnosti, duchovní
přípravy na Velikonoce i velké radosti z oslavy zmrtvýchvstání našeho Spasitele. Autor komentuje staré biblické texty, které se čtou v postu a v době velikonoční, ale zároveň promlouvá k lidem dnešní uspěchané doby s jejich současnými problémy.

Bílá sobota: ráno o půl 7 bude
oheň a voda světiti. Navečer
o 6-té hodině slavné vzkříšení
Pána našeho Ježíše Krista.

Lectio divina - Doba postní 3, Doba velikonoční 4

Prosím o nějakou příspěvku
na světlo do božího hrobu.

Velikonoční neděle 29. března 1891
Dnes odpoledne o půl 3 budou slavné nešpory.
Zítra jest druhý svátek velikonoční.
V úterý odpoledne od 2-hé hodiny bude pět různých knězův zpovědi slyšeti, a tak poskytne se příležitost ve
farním kostele se zpovídati i těm, jenž nechcou u nás se zpovídati.
Připomínáme sbírku na nové kostely v Berlíně.
Připomíná se vám také, že zapovězený čas skončí se teprve po bílé neděli, a že tedy příští neděli muzika a tance ještě jsou zakázané.
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Z knižních novinek

Milosrdenství, které dostáváme od Otce, nám není dáno jako soukromá útěcha,...

Lectio divina znamená doslova „božské čtení“. Je to způsob modlitby nad
slovy Písma svatého pomocí pěti kroků. Tato řada knih chce napomoci prožívat
víru na základě biblických textů, které se ten den čtou při mši svaté. V knize ale
není jen samotný úryvek Písma. Následuje totiž biblický komentář: Krátký výklad, vysvětlení obtížných míst a zařazení do širšího kontextu. Dalším krokem
je meditace: úvaha, která převádí biblické poselství na osobní rovinu a dovoluje
nám porovnat s Písmem svatým naše životní postoje. Třetí částí lectio divina
je modlitba, která reaguje na to, co nám v biblickém textu říká Bůh. Na řadu
přichází kontemplace, tedy úryvek z díla některého z církevních otců. A posledním krokem je podnět po činnost: Jeden biblický verš je nám nabídnut jako
slovo, které si máme připomínat během celého dne.
Lectio divina je vhodné pro všechny, kdo se chtějí pečlivě připravit na mši
svatou i pro ty, kdo se jí nemohou každý den účastnit.
• Za Karmelitánské knihkupectví U Sv. Vojtěcha, Jan Pilař
...ale činí z nás nástroje, aby se téhož daru dostalo také druhým.
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Foto: Flickr, Ibar Silva (CC BY-NC-ND 2.0)

Služba i milost
v místním kostele. Skrze tuto
službu je jim umožněna plná
účast na bohoslužbě, kterou jim
zprostředkovávají média, rádio
Proglas nebo televize Noe. Současně jsou tak ve společenství
s naší farností a lidmi, kteří jsou
přímo na mši svaté. Všichni tak
tvoříme jedno farní společenství,
z kterého nikdo není vyřazen
a ve kterém Bůh s každým počítá, protože je uprostřed - v Eucharistii.

Naše služba akolytů, která
zahrnuje přinášení Eucharistie
nemocným, začala poslední adventní neděli. Pro mě bylo vše
nové a mnohé co jsem se naučila, jsem teď přímo prožívala o to
silněji v době vánoční.
Lidé, ke kterým přicházíme,
nemohou být kvůli stáří a nemoci účastni na mši svaté přímo

Služba akolyty je
službou, ale zároveň
milostí.
Eucharistii přinášíme každou neděli a ve svátky po předešlé domluvě. Ve světle milosti
a služby vnímám tyto dny jako
mé a Páně, kdy všechny všední
starosti jdou stranou.
Můj dědeček říkal, že dokud
chodí a nemoc ho neupoutá na
lůžko, bude pracovat, starat se

Návštěva Svatých bran
o dům a rodinu…, a dělat to celý
život, protože každý den je požehnáním. O to víc tato moudrost rezonuje ve mně, ve spojení
s pomoci druhým, obzvláště nemocným, ke kterým jsme otcem
Danielem posíláni.
Cítím jako velkou milost sdílet v kratičkých návštěvách jejich
víru, moudrost, naději a lásku
k Bohu. Nesmírně si vážím jejich
přijetí nás obyčejných lidí a přijímaní Ježíše ve svátosti, který je
naší největší společnou posilou
a darem.
Chtěla bych zakončit citací veršů Tomáše Kempenského
z knihy Následování Krista:
„Proto jsi mně slabému dal své
svaté tělo na posilnění duše i těla,
a světlem pro mé nohy je tvé slovo (Ž 119,105). Bez těchto dvou
darů bych nemohl dobře žít; neboť Boží slovo je světlem mé duše
a tvá Svátost je chlebem duchovního života.“
• Bibiana Kotziánová

Setkání KaPrů v Brně
V sobotu 30. ledna se sjelo do Brna na 300 dobrovolných
spolupracovníků Radia Proglas,
tzv. kaprů, aby společně sdíleli
své názory, postřehy ze své činnosti a také oslavili s pracovníky
Proglasu 20 let od zahájení jeho
vysílání (8. 12. 1995). Celkem je
těchto „kaprů“ asi 1200 a za úkol
mají roznášet poštu z Proglasu
ve svých obcích a městech, zprostředkovávat kontakt lidí ve svém
„rybníčku“, tj. v místě svého bydliště, s Proglasem a v neposlední řadě odesílat vybrané finanční prostředky na podporu Radia
Proglas prostřednictvím hromadného daru.
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Při této příležitosti bych chtěl
poděkovat všem, kteří v loňském
roce takto přispěli a finančně
podpořili vysílání Proglasu a také
Tv Noe. Celkem za rok 2015
jsem odeslal nebo osobně předal
48 250,- Kč pro Radio Proglas
a 43 500,- Kč pro Tv Noe. Pán
Bůh zaplať. I těm, kteří odesílali
peníze sami nebo kteří přispěli
třeba modlitbou či nějakou osobní obětí na tento úmysl podpory
našich křesťanských sdělovacích
prostředků. Věřím, že i v letošním
roce jim zůstanete věrní a přidají
se i další noví posluchači a diváci.
Jak Radio Proglas, tak i Tv
Noe jsou nekomerční stanice vy-

sílající bez reklam a financovány
z drtivé většiny pouze dobrovolnými příspěvky svých posluchačů
a diváků.
• Hubert Weczerek

Milosrdenství není povinnost, nýbrž sestupuje z nebe jako osvěžující déšť ...

Je pátek 19. února ráno a naše
malá skupinka (v počtu 4 osob) se
vydává na krátkou pouť do Říma.
Po zdařilém letu Katowice-Řím
jsme ubytováni v hotelu Regio,
poblíž hlavního nádraží Termini,
nedaleko centra. Téměř vzápětí vyrážíme „nasávat atmosféru“ odpoledního a večerního města. Poprvé
navštěvujeme Vatikán a pokračujeme k Andělskému hradu přes Tiberu a Piazza Navona. Pokračujeme
okolo Pantheonu, míjíme pomník
Viktora Emanuela a už vyčerpáni,
ale spokojeni, přicházíme v pozdních hodinách zpět k našemu hotelu.
Sobota je pro nás (poutníky bez
průvodce) plná překvapení. Přicházíme na mimořádnou audienci
na Náměstí sv. Petra a v těsné blízkosti okolo nás projíždí Svatý otec
a žehná nám. Po audienci navště-

Foto: Flickr, Penn State University Libraries Architecture and Landscap (CC BY-NC-ND 2.0)

vujeme SVATÉ
BRÁNY (PORTA SANTA) papežských bazilik
a jsme nesmírně
nadšeni a šťastně unaveni.
V neděli se
účastníme mše
sv. v bazilice
Santa Maria Maggiore a vydáváme se po stopách antického umění (Koloseum, Forum Romanum,
Circus Maximus…). V odpoledních hodinách nás opět vítá Vatikán
a tentokrát si jej prohlížíme shora,
z kopule baziliky sv. Petra. Jsme
rádi, že si můžeme prohlédnout
zahrady Vatikánu a „domeček“, ve
kterém bydlí emeritní papež Benedikt. Náš krátký, ale intenzivní
pobyt ve věčném městě se pomalu,
ale jistě blíží ke konci a prohlídka

Španělských schodů a Fontany di
Trevi, ve večerních hodinách, je
krásnou tečkou na závěr.
V pondělí nás čeká balení a odlet, ve směru Řím-Katowice, domů.
Jsme unaveni, ale plni krásných,
veselých a hlavně nezapomenutelných dojmů. Děkujeme otci Danielovi za všechny jeho poskytnuté
informace a rady, bez kterých bychom se neobešli.			
• vděční poutníci

ZVEME VŠECHNY PŘÍZNIVCE NA JIŽ TRADIČNÍ

VELIKONOČNÍ DÍLNU,
KTERÁ SE USKUTEČNÍ V SOBOTU 19.3. 2016 OD 14. hod.
VE FARNÍ STODOLE V KRAVAŘÍCH
Na této tvořivé dílně si můžete zhotovit např. jarní
květinové vazby, velikonoční paškály, velikonoční vajíčka
různými technikami, košíčky či jiné výrobky z pedigu,
obrázky z čajových sáčků a mnohé další !!

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI !!
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO !!

...a přináší dvojí dobrodiní, tomu kdo je dává i tomu, kdo je přijímá.

KROK
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STRÁNKA PRO DĚTI

KŘÍŽOVKA O VELIKONOČNÍHO BERÁNKA

SPOJOVAČKA

VTIPY
„Víte, proč tak málo farářů jezdí mercedesem?“ „Protože ten
stojí nekřesťanské peníze.“

Vyluštěním křížovky se můžete zúčastnit soutěže o velikonočního beránka místní cukrářky Ludmily Jařabové.
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. března . Losování proběhne na Květnou neděli 20. března.

Kristův hrob je velkou konečnou stanicí. A my všichni, kteří se před tímto hrobem unaveně usazujeme,
jako věřící víme, že na opačné straně tohoto kamene začíná náš život. Měla by v nás vzplanout opravdová radost z víry – jako …....................							
Reinhold Stecher

Pilát se ptá Josefa z Arimatie:
- Proč chceš poskytnout svůj
nový hrob pro toho buřiče
a kriminálníka Ježíše?!
Josef mávne rukou a odpoví:
- Ále, vždyť to je jen na víkend.

Pozadí: Flickr, papernpencil (CC BY-NC-ND 2.0)

beránek je pouze ilustrační

Farář se ptá na hodině náboženství dětí: „Kdo chce jít do
nebe?“ Hlásí se všichni kromě Pepíčka. „Proč ty do nebe
nechceš?“ „Protože maminka
říkala, že mám jít ze školy rovnou domů!“
Dva policisté potkají faráře,
jak na kárce veze bojler. „Dobrý den otče“, ptají se, „copak
to vezete?“. „To je bojler,“ odpoví farář. „A kam to vezete?“
zeptá se druhý policista. „Na
faru.“ „Aha, tak jeďte.“ Farář
odjede a první policista se zamyslí: „Poslouchej, co je to ten
bojler?“ „Co já vím,“ odpoví
druhý, „ty jsi měl ve škole náboženství!“
Vnuk se ptá svého dědečka:
„Dědečku, ty jsi byl za války
taky partyzán?“ „Ja, natürlich.“
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Milosrdenství vždycky zahání špatnost a bere člověka naprosto vážně...

SOUTĚŽ

O VELIKONOČNÍHO
BERÁNKA

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

Na čem vjíždí Pán Ježíš do Jeruzaléma
na květnou neděli
Název písně z kancionálu 304
Čím byl pán Ježíš
Kdo zničil první židovský chrám
Symbol velikonoc
Den ve svatém týdnu, kdy se neslaví mše
svatá
Město, ve kterém zemřel Kristus
Název oleje svěceného na zelený čtvrtek,
používá se třeba při svěcení kněží

9.
10.
11.
12.
13.
14.

...Stále poukazuje na utišenou a umrtvenou dobrotu každého člověka.

Jakým původním jazykem jsou psané
knihy Nového zákona
Kdo vyprosil u Piláta Ježíšovo tělo
Barva ornátu kněze na Květnou neděli
S kým se potkává Pán Ježíš u 6. zastavení
na křížové cestě
Nápoj, který byl podán Kristu, když
žíznil na kříži
Náboženská skupina v době Pána Ježíše,
která se podílela na jeho odsouzení
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ZPOVĚĎ MUŽŮ
A MODLITBA OTCŮ
V rámci přípravy na velikonoční svátky bychom letos chtěli navázat
na starou tradici, podle které se na Slavnost sv. Josefa každoročně
zpovídali muži farnosti. Stane se tak v pátek 18. března od 19 hodin
ve farním kostele. Všichni muži, otcové a dědové naši farnosti jsou
srdečně zváni nejprve ke společné modlitbě za své děti a vnuky.
Poté bude příležitost ke svátosti smíření.
V našich farnostech jsou to především ženy, které se scházejí ke
společným modlitbám, zatímco muži prožívají svou víru raději
v soukromí. Zvu tedy všechny chlapy ke společné modlitbě a těším
se na toto setkání, po němž budeme zpovídat do potřebného času.
NĚCO MÁLO Z FARNÍ ZAHRÁDKY
Milí farníci, dovolte, abych vás seznámil z loňskou úrodou, kterou
nám přinesla farní zahrada. Činím tak především proto, že se mnozí ptáte, kam jsme na zimu schovali ovce Blaženu, Rózu a Bruta,
s nimiž jste se mohli seznámit díky fotografiím v předchozích vydáních Kroku.
Začnu nejprve rostlinnou výrobou. Z loňské úrody nám farní zahrada vydala opravdu mnoho pokladů. Pokud nebudu počítat marmelády a kompoty, pak jsme nasbírali celkem asi 40 litrů slivovice
a 30 litrů jablkovice. Pokud by nám ovce nekonzumovaly švestky
spadlé do ohrady, bylo by to podstatně více.
Dále je potřeba zmínit výborný jehněcí guláš, který na zahradě rostl od loňského června a především 30 kilogramů skopových klobás.
Všechny tyto výrobky jste mohli ochutnat především na farním
plese. A jelikož se blíží jaro, mohu vás ujistit, že letos budeme opět
pěstovat nejen ovoce, ale také klobásy, protože nové ovce jsou již
zamluveny.
• Otec Daniel
FARNÍ VEČEŘE PO VZKŘÍŠENÍ NA BÍLOU SOBOTU
Po letošních obřadech na Bílou sobotu jsou všichni farníci srdečně
zváni do farní stodoly k malému posezení. Velkou událost Kristova
vzkříšení je potřeba oslavit nejen v kostele, ale také tak trochu společensky. Navzájem si tak budeme moci popřát požehnané velikonoční svátky a trochu si popovídat u svařeného vína. Tato večeře je
pro celou farnost, tedy pro farníky z Kravař i Koutů a samozřejmě
z Dvořiska. Po zkušenosti z loňského roku, kdy velikonoční obřady skončily v Koutech o dvacet minut dříve než ve farním kostele,
bude dostatek času k tomu, aby lidé z Koutů dojeli. Prosíme ochotné hospodyňky, zda by mohly do stodoly po celou sobotu přinášet
své upečené dobroty k této společné večeři. Fara pak zařídí svařák.

OZNÁMENÍ
UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI
POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH
Všichni vážně nemocní farníci a také ti, kteří dovršili 60 let
svého věku, mohou přistoupit
k přijetí pomazání nemocných.
V této svátosti Bůh dává člověku sílu, aby dokázal nést trpělivě
všechny bolesti a kříže své nemoci nebo věku a tím se připodobňoval trpícímu Kristu. V kostele
Sv. Mikuláše se bude tato svátost
udělovat ve čtvrtek 10. března
při mši svaté v 17 hodin a ve farním kostele v sobotu 12. března
při mši svaté v 8:00 hodin. Před
přijetím této svátosti je vhodné
vykonat svátost smíření v předcházejících dnech.

PŘÍLEŽITOST KE ZPOVĚDI PŘED VELIKONOCEMI
VE FARNOSTI KRAVAŘE
datum

Kostel Sv. Bartoloměje

Kostel Sv. Mikuláše

pátek 18. března

17:00 – 18:00
(od 19:00 zpověď mužů)
8:00 – 10:00/17:00 – 18:00
Půl hodiny před mší sv.
9:00 – 11:00/ 17:00 – 18:00
9:00 – 11:00/ 17:00 – 18:00
9:00 – 11:00/ 17:00 – 18:00

16:00 – 17:00

sobota 19. března
neděle 20. března
pondělí 21. března
úterý 22. března
středa 23. března

15:30 – 17:00
Půl hodiny před mší sv.
15:30 – 17:00
15:30 – 17:00
15:30 – 17:00

Křížová cesta městem
Jako každý rok jste všichni srdečně zváni k pobožnosti křížové cesty, která projde ulicemi našeho města, abychom se
modlili za všechny, kteří zde žijí.
Také v letošním roce bude tato
křížová cesta na Květnou neděli.
Společný začátek bude v 15:00
v zámecké kapli, odkud se vydáme směrem do Koutů, kde
zakončíme křížovou cestu na
hřbitově modlitbou za zemřelé.
• Otec Daniel
Farnost v roce 2015 v číslech
Křty

67

Svatby

22

Pohřby

72

„Bůh se nikdy neunaví nám odpouštět.“
Papež František

Na všechny se těší vaši kněží.
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Hledejte nové způsoby, jak všem lidem hlásat zázrak Božího milosrdenství.

KROK
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ZELENÝ ČTVRTEK 24. března

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ 27. března

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

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 28. března

15:00 zpívané nešpory a požehnání ve farním kostele

Při všech bohoslužbách se budou žehnat velikonoční pokrmy.

Farní kostel:
Mše svaté: 8:00; 10:00; 18:30
Kostel Sv. Mikuláše
Mše svaté: 7:00; 9:00

Velikonoce
2016

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

VELKÝ PÁTEK 25. března
7:00 Křížová cesta s velkopáteční promluvou (oba kostely)
15:00 Velkopáteční obřady (oba kostely)
Do 19:00 soukromá adorace u Božího hrobu s vystavenou
Nejsvětější svátostí v obou kostelích.

BÍLÁ SOBOTA 26. března
Adorace u Božího hrobu s vystavenou Nejsvětější svátostí
od 8:00 (oba kostely).
8:00 Modlitba bolestného růžence u Božího hrobu (oba kostely)
19:00 OBŘADY VELIKÉ NOCI VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ (oba kostely)
21:30 posezení a oslava Velikonoc ve farní stodole pro všechny
farníky z Kravař i Koutů
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