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Prázdniny s farností
Děkujeme všem farníkům, kteří se zapojili do již druhé prázdninové
soutěže a posílali nám fotky ze zajímavých míst, které navštívili
společně s nálepkou farnosti Kravaře. Výherce může být pouze jeden,
a tak jsme vybrali nejoriginálnější snímek.
za „pekelnou dovolenou“ vyhrává dárkový poukaz na nákup knih
v Karmelitánském knihkupectví v hodnotě 500 kč rodina westova
a jochimova. Blahopřejeme.
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ilí farníci,
prázdniny jsou za námi a opět se roztrhl pytel s povinnostmi
týkajících se školní docházky. Tento předěl je také pro farnost velmi
důležitý. Nejen že se začíná s výukou náboženství, ale také opět začíná
pravidelné setkávání skupin a společenství. Termíny jednotlivých setkání jsou vždy oznámeny v ohláškách a já bych vás chtěl opět vyzvat
k tomu, abyste se v případě zájmu do některého z nich nebáli zapojit.
V nabídce jsou Hovory o víře, kde probíráme Písmo svaté a pravdy
víry, dále Manželské večery, Společenství nad Božím slovem, setkávání mládeže a mnoho dalšího.
Letos poprvé během prázdnin probíhaly bohoslužby podle prázdninového harmonogramu.
Děkuji vám všem za trpělivost i pochopení. Bez této úpravy by nám
kněžím bylo opravdu těžko, protože jsme se potřebovali prostřídat
nejen při stěhování kaplanů, ale také během dovolených. Rozloučili
jsme se s otcem Pavlem a místo něj jsme přivítali jako kaplana otce
Jana. Věřím, že se mu bude u nás líbit.
Do Vánoc nás ve farnosti čekají ještě dvě velké události. Zažijeme
montáž a svěcení vitráže ve farním kostele a budeme si připomínat
120 let od posvěcení tohoto chrámu. Věřím, že obě slavnosti přispějí
k dalšímu upevnění sounáležitosti k farnosti a přivedou na bohoslužby další lidi. O podrobnějším programu vás budeme informovat ve
farních ohláškách.
• Otec Daniel

→ Zeptali jsme se našich farníků

VIDĚNÍ ĎÁBLA,
KTERÉ MĚL LEV XIII.
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V zápatí časopisu vás budou provázet citáty papeže Františka z twitteru.
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Sloužit s láskou a něžností těm kteří jsou v nouzi, nám pomáhá růst v lidskosti.
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NEŽENU SE ZA
VELKÝMI VĚCMI...
Milí farníci, k vaší nedělní kávě si vám dovolujeme dát
k přečtení článek, na který se od prázdnin dlouho těšíte,
jde o rozhovor s naším novým kaplanem Janem Zelenkou.
Otče Jane, vyrůstal jste v tradiční
křesťanské rodině?
Moji rodiče, Antonín a Ludmila,
se nás snažili vychovávat tradičně
křesťansky, tedy ano vyrůstal. Co
si pamatuju, tak jako malí jsme se
společně modlili, což ale postupně sláblo, scházeli jsme se s jinými
rodinami atp. Naši nás vedli taky
k ministrování, sestry do scholy,
všichni jsme byli u prvního svatého přijímání a až na jednoho bratra
i u biřmování. Později však začaly na nás působit i jiné vlivy jako
škola a kamarádi. Zatímco na mě
to mělo z hlediska víry blahodár-
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to nebyla slova již zesnulého faráře
Matouše Pazdery, který taky jednou, když jsem se fakt při ministrování snažil, řekl, že bych mohl
být knězem. To mi bylo asi devět.
I v deváté třídě jsem na to nějak
myslel a to, že jsem se dostal na Arcibiskupské gymnázium, jsem vnímal jako znamení od Boha, ale nebral jsem to vážně. Naopak, snažil
jsem se této myšlence bránit. Měl
jsem vlastní představu o tom, jak si
založím s tou a onou rodinu a jak
to bude fajn. Na konci třeťáku to
ve mně hlodalo víc a víc, ale neměl
jsem odvahu udělat ten krok do neznáma. O prázdninách jsem byl na
pouti a tam o samotě na jedné hoře
jsem v duchu řekl Bohu, že teda do
toho půjdu. Od té chvíle se ve mně
rozhostil pokoj, který jsem předtím
nikdy nezažil. Druhý den jsem se
seznámil s dvěma děvčaty z Jižní
Koreje, a když mi jedna z nich řekla, že bych byl dobrý kněz, úplně
jsem se lekl, ale pak jsem se v duchu pousmál nad tím, jaký má Bůh
smysl pro humor. Od té doby jsem
šel tím směrem a podal si přihlášku
do semináře.

ný vliv, na některé ne. Proto se také
stalo, že někteří z mých sourozenců
přestali aktivně křesťansky žít. Ale
např. nejstarší bratr má tradiční
křesťanskou rodinu a dělá tak rodičům i Bohu radost.
Jak reagovala vaše rodina a blízcí na rozhodnutí, že se stanete
Kdy jste poprvé uslyšel Boží vo- knězem?
lání ke kněžské službě?
Když jsem o svém rozhodnutí řekl
Úplně poprvé? Tak to jsem byl ješ- mamince, tak říkala, že si to mystě v kočárku a měl jsem pár týd- lela. Tatínek reagoval způsobem
nů. Jedna paní prý tehdy říkala, že jemu vlastním a ten řekl:“To tě tam
z toho bude jistě kněz. Mimocho- budou chtít?“ Samozřejmě, že to
dem ta dotyčná paní mi to nedáv- myslel v dobrém a měl velkou rano potvrdila, ale na základě toho dost. Ostatní reagovali podobně:
jsem se ke kněžství nerozhodl. Ani překvapení, radost…
Když umíme potěšit ty kteří trpí, jsme schopni pomáhat budovat lepší svět.

Jaké jsou rozdíly mezi porubskou a kravařskou farností?
To se zatím neodvažuju posuzovat.
Porubskou farnost jsem poznal za
čtyři roky docela dobře, ale v Kravařích jsem zatím krátce. Už teď ale
vidím velký rozdíl v mentalitě lidí.
Hlavní rozdíl je ve velikosti kostela.
V Kravařích mě udivila obětavost
některých farníků, což jsem v Porubě v takové míře nezažil.

Nemám, Hospodine,
domýšlivé srdce ani
povýšený pohled. Neženu se
za velkými věcmi, za divy,
jež nevystihnu,
nýbrž chovám se klidně
a tiše. Jako odstavené dítě
u své matky, jako odstavené
dítě je ve mně má duše.
Čekej, Izraeli, na Hospodina
nyní i navěky. (Žalm 131)
Jste spokojen se svým farářem?
Zatím ano, alev nevím, jestli je on
spokojen se mnou. Jak jsem říkal
už dříve, čas a snaha nás obou ukáže, jak dokážeme spolupracovat
a spolužít. A především to také záleží na farnících, jak moc se za nas
budou modlit a jak nás v různych
směrech budou podporovat.

Vyrůstal jsem totiž na statku.
Vždycky jsme měli doma nějaké
zvířata jako např. krávy, prasata,
slepice, ale i psi a kočky. Pomáhal
jsem i s dojením, a to člověk jen
tak nezapomíná.
Jaké jsou vaše koníčky?
Rád chodívám se psem po lese
či po poli, mám rád také hudbu
a občas fotím ze země i ze vzduchu kvadrokoptérou.
Kde trávíte dovolenou nejčastěji?
Zatím jsem dovolenou trávil na
kole. Několikrát jsem byl v jednom klášteře v rakouských Alpách a loni jsem byl dokonce až
v Římě. Ale tak daleko už na kole
asi nikdy nepojedu. Letos jsem
měl dovolenou až v září, takže to
na nějaké putování nebylo.
Máte životní heslo?
Žalm 131, který v podstatě říká,
že by se člověk neměl hnát za vysokými věcmi, které sám nezvládne, ale důvěřovat jako dítě Bohu,
který ukazuje cestu i to, čeho má
člověk dosahnout-nebe, a hlavně
k dosažení tak vysokého cíle dává
svou milost a sílu.
• Redakce

KRÁTCE
Otec Jan Zelenka se narodil
20. dubna 1985 v Novém Jičíně, ale vyrůstal v Bernarticích nad Odrou. Je to vesnice
na okraji Moravské brány nedaleko Nového Jičína, v mikroregionu Moravské Kravařsko.
Má šest sourozenců, dvě
sestry a čtyři bratry. S oblibou říká, že je druhý nejmladší a šestý nejstarší.
Po základní škole studoval na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, kde bydlel
i na internátě. Zde se naučil,
díky řádu a hlavně díky spolubydlícím, učit. Chtěl jít původně na elektrotechnickou
průmyslovku, ale tam se těsně nedostal. „Agéčko“ měl
tedy jako vedlejší variantu,
kterou tehdy nebral vůbec
vážně. Nevěděl, co má jako
druhou školu napsat, tak tam
napsal tu, na kterou chodila
jeho sestra. Nakonec tam byl
moc rád ne ani tak kvůli škole samotné, ale hlavně kvůli
vztahům, které mu pomohly
dozrávat.

Přivezl jste si sebou i svého psa.
Jak se jmenuje? Kouše?
Ano, to je pravda. Jmenuje se Ben
a je to německý ovčák. I jemu jsem
chtěl zařídit důstojné bydlení, aby
mu tu nebylo smutno. Je k vidění
na přední zahradě, vedle městského úřadu. Ben kouše jenom do
svých oblíbených hraček.
Seznámili jsme se při dojení koz.
Odkud jste vzal tak pěkný vztah
ke zvířatům?

Foto: archív farnosti Skalice u Frýdku Místku

Foto: archív farnosti Poruba

ROZHOVOR
S KAPLANEM
JANEM
ZELENKOU

Kněžské svěcení. Zleva Dobromil Zifčák, Jan Zelenka, František Staněk.

Jednoduchá modlitba na každý den: „Pane, jsem hříšník: přijď se svým milosrdenstvím“.
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Farní kostel sv. Bartoloměje je místem, kde se moji rodiče vzali, kde jsem byl pokřtěn,
kde jsem se poprvé vyzpovídal,
kde jsem poprvé přijímal tělo
Kristovo, kde mi biskup udělil
svátost biřmování a kde jsem neděli co neděli, až na pár výjimek,
chodíval na mši svatou. Ale vztah
k našemu kostelu se zpočátku
nerozvíjel dobrým směrem, jako
malý jsem kostel bral jako místo, kde musím přežít nedělní mši
svatou. Z těchto pro mě nezajímavých a nudných nedělních
pobytů, vyčnívalo snad jen první
svaté přijímání, které mě něčím
oslovilo, snad to nebylo jen svou
nastrojeností a novým horským
kolem od rodičů. Chápat kostel
jako místo modlitby a zpřítomnění nejvyšší oběti jsem začal až
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daleko později. Bylo to až někdy
v 9. třídě, kdy jsem se připravoval na svátost biřmování. Tehdy začal postupně mizet pocit
zbytečně zabitého času v kostele
spolu s objevováním Boží velikosti, moudrosti a dobroty.
Každý vztah roste časem
a poznáváním toho druhého.
Skutečná láska, ne ta jenom citová, je založena na oběti, například svého času pro toho druhého. Kdybychom porovnali vztah
k Bohu se vztahem k partnerovi,
zjistili bychom, že se v mnohém
neliší. Taky roste časem, teda
měla by :-), a poznáváním toho
druhého. Kostel pak můžeme
přirovnat k místům, kde jsme
toho druhého poznali, dali si
první rande, kde jsme strávili
první dovolenou, kde jsme
se zasnoubili
atd. Tato místa pak pro nás
mají zvláštní hodnotu
spojenou se
vzpomínkou na onen
prožitek. Já
mám své první
krůčky
i dozrává ní
ve víře nutně
spojené s naším kostelem
a proto je pro
mě tak cenný.
Není to prostě jen stavba,
je to především místo
kde obětuji
svůj čas Bohu

a kde se rozvíjí můj vztah s Bohem. Pak je tu ještě jeden aspekt,
pro který máme rádi náš kostel.
Tím aspektem je společenství.
Abych řekl pravdu, bylo
to spíše společenství (ministranti, schola), díky kterému
jsem začínal mít náš kostel rád.
Přiznávám, že tehdy jsem příliš
nevnímal například přítomnost
Boha v eucharistii, ani jsem ještě neměl zrovna blízký vztah
s Bohem, který by mě v kostele
udržel. Domnívám se, že podobně začíná cesta k Bohu u mnoha lidí, proto je kvalita farního
společenství a jeho vnitřní krása, daleko důležitější než kvalita
a krása kostela. Je úžasné když se
člověk v kostele cítí přijatý nejen
Bohem ale i lidmi. Bohu se líbí
nejvíce kostel, kde se k němu lidé
s upřímností a důvěrou utíkají
a kde tvoří společenství, ve kterém mu dávají prostor k tomu,
aby byl v jeho středu. Kostel je
tady pro člověka, který sám je
chrámem a v Božích očích mnohem cennějším. Je skvělé mít honosný, krásně nazdobený a opravený kostel, ale být sám božím
chrámem ve fungujícím farním
společenství je daleko cennější.
Toto určuje skutečnou hodnotu chrámu a náš vztah k němu.
Tedy náš čas obětovaný Bohu
a kvalita společenství, kterého
jsme součástí. Mám rád náš kostel, protože je prostě náš a to stačí. Je to místo kde roste náš vztah
k našemu Bohu, kterému obětujeme náš čas a kde se schází naše
farní společenství.
• Tomáš Stráník

Je evropský striktní sekularismus
skutečně tou správnou cestou?
Vztah církve a státu se v evropských zemích za posledních sto let zásadně změnil. Ve
většině zemí proběhla odluka církve od státu, což však mnohde nestačí a vlády určitých západoevropských států zacházejí ještě dál.
Při formování „sjednocené Evropy“ hrál
sekularismus vždycky důležitou roli. Náboženskou neutralitu si Evropská unie vzala jako jednu
ze svých hodnot a jsou země, ve kterých na ni lpí
takovým způsobem, až to začíná odporovat zdravému rozumu. Z mnoha příkladů můžeme vybrat
například požadavky některých států eurozóny
na odstranění náboženských symbolů z dvoueurových mincí, které Bankovní rada Národní banky Slovenska vydala k 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje. Některé evropské státy nemohly
překousnout, že je kolem hlav obou světců vyobrazena svatozář a Metoděj má na svém paliu kříž.
Naštěstí se slovenská strana rozhodla námitky
zprostředkované Evropskou komisí ignorovat…
Velkou Británií zase otřásl případ, kdy byla
zaměstnankyně British Airways vyhozena z práce za to, že se odmítla vzdát nošení křížku. Evropský soud pro lidská práva dal v této kauze
zaměstnankyni za pravdu, ovšem už jen fakt, že
byl v nějaké zemi evropské unie vyhozen člověk
kvůli nošení křížku, je alarmující.
Nechtěl bych se zde pouštět do tématu odluky státu od církve, pouze poukazuji, že sekularizace dosáhla v některých evropských státech
až militantní podoby a proticírkevní fanatismus
rozhodně není hodnota, na které by se mělo stavět. Na konkrétním příkladu slovenských mincí
je vidět snaha některých států povýšit náboženskou neutralitu nad kulturní národní a duchovní
identitu země, což je cesta do pekel. Militantní
sekularismus se podobně jako všechny ostatní
proticírkevní směry schovává za roušku pokroku
a zbavení se věcí, které jsou již překonané. Odvrácení se od tradiční kultury v zájmu zachování
jakési neutrality však osobně považuji za znamení slabosti a naprosté neúcty k historii své země
a svým předkům.
Dovolím si zde parafrázovat Martina Luthera, jenž řekl, že člověk, který není ochoten pro
něco zemřít, není hoden toho, aby žil. Současné
Evropě začíná čím dál více chybět právě takový

Foto: Flickr, John Wright ( (CC BY-NC-ND 2.0)

Co pro mě znamená můj kostel?

ideál. Chceme se jej vzdát, abychom se náhodou
někoho nedotkli, abychom si byli naprosto rovní
s lidmi, kteří naši historii nesdílejí. Uděláme vše
pro to, abychom byli ve jménu jakéhosi pokroku
naprosto neutrální, a zbavíme se tak hodnot, které tvoří naší identitu. Bohužel se poté ale nesmíme divit, že existují lidé, kteří si nás právě z toho
důvodu neváží, protože mají svou identitu a ideál,
na který jsou hrdí a chtějí jej prosazovat.

Milosrdenství poskytuje péči „tím, že ztratí něco ze sebe“: kus srdce zůstane u raněného člověka.

• Jan Mareček
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Putování obrazu Božího milosrdenství
Zeptali jsme se paní Gabriely Uwirové, jak
u nich probíhalo modlení před obrazem
Božího milosrdenství. Tento obraz koluje
ve farnosti již od začátku Roku milosrdenství a v době vydání Kroku už vystřídal 40
rodin.
„Byli jsme s manželem sami dva, protože děti
byli na táboře. Probíhalo to tak, že jsme se každý večer sešli u obrazu, kde je přiložená Korunka
k Božímu milosrdenství. Pomodlili jsme se modlitbu, kterou doporučil papež František a již zmíněnou Korunku.
Obraz jsme měli vystavený v kuchyni, takže byl
pořád s námi. Vytvořili jsme tak pěkné společenství. Před námi to měla paní Glabasniová z Koutů. Obraz přivezla minulou neděli a dneska jsme
ho předali dál. Poslední dva dny se děti vrátili, tak
jsme se modlili společně jako rodina. Doporučená
doba k modlení je sice ve tři hodiny, ale to se většinou vracíme z práce, takže jsme to nechávali na
večer.“

„Nejlepší a nejkrásnější věci nestojí nic!“
Snad každý se alespoň jednou za život zamyslí, zda každodenní rytmus života
Probuzení, práce, rodina, spánek,
probuzení, práce, rodina, spánek,
jsou ty pravé pro šťastný život. Zejména, když se opakují každý den.
K tomu navíc a neustále ze všech stran slyším: nemáme čas, nemáme peníze, musíme
stihnout…
Přiznám se, že mě to neustále nutí přemýšlet nad životem společnosti, ve které žijeme.
Všechny tyhle souvislosti mě vedou k tomu, že naše bohatství nespočívá v tom, co
vlastníme, ale v tom, co dokážeme vychutnat!
Každá situace v našem životě je jedinečná! Stačí jen zapojit smysly - cítit a uvědomit
si, jak příjemné je například:
Pozorovat měsíc, nechat se zalít paprsky slunce,
naslouchat vyzvánění zvonů na zvonici,
sledovat bílé mraky, jež táhnou modrou oblohou,
slyšet šumění větru, napít se vody ze studánky.
Vše záleží na způsobu, jakým věci vnímáme, ne na jejich podstatě. Možná někomu
toto krátké zamyšlení pomůže oprášit starou pravdu, že „Nejlepší a nejkrásnější věci
nestojí nic!“
• Pavel Ostrak
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Společnost složená z různých kultur musí hledat jednotu ve vzájemné úctě.
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Panna Maria
POVÍDÁNÍ S MAJITELEM SKLÁŘSKÉ DÍLNY
PETREM COUFALEM (VLEVO)
A SKLOMALÍŘEM RADKEM PÁNÍKEM (VPRAVO)
V polovině července jsme se s redakcí vypravili do pražské sklářské dílny Uměleckého sklenářství Jiřička – Coufal zal. 1935, abychom nahlédli pod ruce zkušených
mistrů, kteří zhotovují vitráž Panny Marie rozvazující uzly do našeho farního kostela. Dílo už pokročilo, tak jsme mohli zároveň obdivovat úchvatné detaily tváře Panny Marie a jejího roucha. Byla to skvělá příležitost hlouběji proniknout do
umění sklomalby a všeho co se k výrobě vitráže vztahuje.
Pane Páníku, shrňte prosím, co
jste dostali od kravařské farnosti vlastně za zakázku?
Pan Páník: Dostali jsme za úkol
přenést barokní obraz Panny Marie rozvazující uzly ze 17. století
do kravařského okna tak, aby
kompozice zůstala stejná. Kostel

je neogotický, takže jsme se rozhodli, že vitráž bude také neogotická v historizujícím slohu 19.
století, tak jako kdyby tam byla
už v době vzniku kostela, jelikož
kostel je z roku 1896. Tímto stylem se už více než 100 let nedělá,
protože dnes již nevznikají žádné

Ve zpovědi potkáváme milosrdné přijetí Otce. Jeho láska vždycky odpouští.

realistické vitráže. Dnešní vitráže vypadají totiž kapánek jinak.
V Evropě se bude jednat o jedinou vitráž s tímto motivem.
K samotné kompozici jsme navíc
přidali gotický dekor, jehož horní
a spodní část víceméně koresponduje s bílým mramorovým
▷
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Kdo se podílí na výrobě?
Pan Páník: Je to kolektivní práce, řezání skla a skládání. Já jsem
tvůrce návrhu, ale současně jsem
i sklomalíř, který maluje, ale jsme
na to dva s kolegou Vojtěchem
Přibylem.

vybavením kostela, jak barevně
tak i kompozičně.
Pan Páník zakomponoval do
vitráže i kravařský kostel. Je
v tom schovaná myšlenka, že
když jsou problémy, tak anděl vede člověka do kostela
k modlitbě, k řešení problémů.
Jak velká bude vitráž?
Pan Páník: Celý rozměr vitráže
je 25 m2. Bude vysoká 6,5 m. Panna Maria má tedy asi 2,5 m.
Kdy jste na vitráži začali pracovat?
Pan Páník: Od letošního dubna
probíhá realizace, to jsme šli změřit okno.
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Jaký je postup výroby?
Pan Páník: Vznikl malý návrh
v měřítku 1:20, ten jsme dali farnosti k prohlédnutí a na základě
kladných ohlasů jsme začali vyrábět. Jelikož je návrh hodně maličký, museli jsme jej překreslit na
papír v měřítku 1:1. Překreslený
návrh je rozdělen na pláty neboli panely. Jeden plát je složený z x
sklíček, mezi nimiž se zasazuje
olovo. V další fázi se musí vybrat
sklo. Návrh se okopíruje na tvrdý
papír a rozstříhá na šablony, které
mají své číslo, aby se to nepopletlo. Pracuje na tom celá dílna, tedy
pět až šest lidí. Už se tady řezalo
a brousilo. Musí to být přesné na
půl milimetru, protože když to
sklíčko někdo uřízne špatně a je
větší, tak to pak nesedí. Jakmile
všechno sedí, začínám malovat.
Barvu tvoří prášek, který se naředí a nanese na sklo. Namalované
sklíčko putuje do pece, která se
rozehřeje na 600 °C. Sklo změkne,
barva se vsaje do skla a z vypáleného sklíčka už barvu nesundáte.
Až to vymalujeme, tak to budeme
skládat do olůvek. Důležitý je proces malby, tam musí být talent, aby
byl stejný rukopis.
Stává se často, že se při kompletaci sklo rozbije?
Pan Coufal: Vždycky je riziko, že
sklo praskne, proto musíte pracovat
citlivě.
Jaké používáte typy skel?
Pan Páník: Skla se používají podle
barev, ale pak máme ještě dva typy
skel.
Nikdy neopouštěj modlitbu, dokonce i když se to zdá zbytečné se modlit.

Katedrálové
sklo, které vyrábí
stroj, kdy válec rozválcuje
sklovinu na požadovaný dekor. Pak je antické sklo - Sklář vezme sklovinu, vyfoukne do dřevěné formy
bublinu, čímž vznikne vysoký
válec, který rozřízne a v chladící peci nechá ulehnout. Takto
vzniklý plát ještě rozžehlí.
Výtvarník si vybírá barvy a nezajímá ho, jestli je sklo vyrobené
ručně. Na rouchu je například
kombinace ručně vyrobeného
a strojního skla, které je vyrobeno v USA.
Pan Coufal: Tloušťka skla určuje sytost barvy, tam kde je
sklo nejtenčí je nejsvětlejší
barva a naopak. Stačí milimetr
nebo dva a už je zřetelný rozdíl. Ideální na roucha, protože
krásně uděláte drapérku. Stínování draperie je tedy už v masivu skla. V rouše Panny Marie to
jde hezky vidět.
Jaké chemické prvky se přidávají do skla, aby vznikly různé
barvy?
Pan Coufal: To je Alchymie. Červená zlato
nebo měď. Zelená železo. Modrá Kobalt atd.
Já jsem sklenář a ne
sklář, tak se tímto
nezabývám.
Pan Páník: V dřívějších staletích
byla pro lidi alchymie, aby udělali vůbec čiré
sklo, protože měli
všechno trochu
znečištěné. Nazelenalé a namodralé.
Dnes se už míchá nerezovými
Když v rodině existuje dialog, napětí jsou snadno vyřešené.

nástro-

ji.
Také neuměli vyrobit hladkou rovnou tabuli, proto byla
zrcadla dříve tak extrémně
drahá. Jelikož na zrcadlo je
třeba hladkou plochu, vyráběli to způsobem, že vyrobili silnější tabuli, kterou museli leštit a brousit. Dneska je to díky
strojům opačně, rovné sklo je
nejlevnější.
Pan Coufal: Jinak základem
sklářského kmene je křemičitý písek, potaš a vápno. A pak
tam sypou oxidy kovů v podobě
prášku.
Kolik procent vaší práce připadne na renovace starých
oken?
Pan Coufal: Asi tak 60 - 70%.
Pan Páník: Drtivá většina renovací připadá na kostelní okna.
Kolik stojí metr čtvereční
skla?
Pan Coufal: Je to různé, ale
běžně tak 2000 Kč za metr. Liší
se to podle barev a samozřejmě
antické sklo je dražší.
Jak dlouho bude probíhat
samotná montáž vitráže
Panny Marie rozvazující uzly?
Pan Coufal: Montáž
není jednoduchá. Je
třeba nejprve demontovat staré okna.
Počítám s tím,
že na tom budeme pracovat dva
týdny.
• Pavel Kučeja
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Zasloužená
dovolená
po padesáti
letech

Jeden hezčí než druhý,
enom druhý zleva to kazí.

, máme

áže
Dluho k

hlad.

epokrade

n
Kelišová

š!

ty vuřty?
Co to povědal? Kaj maju

rlově
Brigáda bohoslovců na Ka
mostě

Kluci, to není rybník
, to je
žumpa.

„A přece se točí.“

Kozy z fary

Maršal Malinowskij

Sodoma a Gomora
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Nebudete-l
i ja

ko děti...

Po potopení Titanicu.
Blíž k tobě Bože můj.
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Pozadí: Flickr, Yoshikazu TAKADA (CC BY 2.0)

ANKETA:

Vidění ďábla, které měl Lev XIII.

PROŽÍVÁTE ROK MILOSRDENSTVÍ JINAK?
Zeptali jsme se našich farníků.

Určitě,
zajeli jsme
si se známými na
soukromou pouť ve
čtyřech do Říma. Prošli
jsme si svaté brány a od
samého začátku, tedy od
8. prosince člověk cítil
takovou zvláštní milost.
Tento rok je výjimečný.
Rozhodně tento rok
vnímám jinak.

Ne.
nevnímám...
Nevěřící ani neví,
že je rok milosrdenství.

Tento rok je pro
mě novým a hlubším
uvědoměním si již známých
skutečností, které člověk
prožívá na jiné rovině.
Ano, vnímám
ho jinak. Měla
jsem možnost účastnit se farní poutě do Lurd,
kde jsme několikrát prošli
svatou branou. Byl to pro mě
hluboký zážitek.
Vnímám to určitě jinak, třeba tak, že se soustředím na četbu knížky o Božím milosrdenství nebo se nějakým způsobem snažím
vnímat svou službu ve farnosti. Mimochodem, jsem členem knihy milosrdenství, což
je modlitební skupina, takže se i tímto
způsobem snažím toto milosrdenství prožívat.

Ne. V kostele se o tom často
mluví, ale v praktickém životě
se lidé milosrdněji nechovají.

Ano. Prožívám jej jako
přechod od jednoho extrému do
druhého. Opravdu. Cítím se velmi blízko Bohu, protože mi do cesty posílá krásné věci a krásné lidi, ale
naopak zakouším úplné dno,
kdy nevím jak dál.
Foto: Flickr, Iconize Me (CC BY-NC 2.0)
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S Ježíškem přicházi skutečná radost.

Mnozí z nás se pamatují, jak před liturgickou reformou 2. vatikánského koncilu celebrant a věřící na konci mše poklekali, aby se pomodlili k Panně Marii a k sv. archandělu Michaelu. Ta modlitba je krásná a každý se ji může pomodlit s užitkem.

Svatý Michaeli, archanděli,
braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského
vojska, svrhni božskou mocí do
pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší.
Amen.
Jak vznikla tato modlitba? Časopis Ephemerides
Liturgicae otiskl v roce 1955 na str. 58-59 toto: P. Dominik Pechenino píše: „Nevzpomínám si na přesný
rok. Jednoho rána se velký papež Lev XIII. jako obvykle účastnil další mše sv., děkovné, na které býval
po své mši. Najednou ho viděli, jak energicky vzpřímil
hlavu a intenzivně se zadíval na cosi nad hlavou celebranta. Hleděl upřeně, ani nemrkl, s jakýmsi vyděšením a údivem a měnil přitom barvu a rysy. Odehrávalo se v něm něco divného a velkého.
Konečně se vzpamatoval a lehkým, ale energickým
dotykem ruky se zvedl. Viděli ho, jak se ubírá do své
soukromé pracovny. Příbuzní ho starostlivě následovali. Tlumeným hlasem se ho zeptali ‘Svatý otče, necítíte se dobře? Potřebujete něco?‘ Odpověděl jim: ‘Nic,
nic.‘ Po půlhodině si nechal zavolat sekretáře Kongregace pro bohoslužby, podal mu list a řekl mu, aby text
nechal vytisknout a poslal všem ordinářům na světě.
Obsahem byla modlitba, kterou se modlíme na konci
mše spolu s lidem, s prosbou k Panně Marii a plamennou výzvou ke knížeti nebeského vojska, s úpěnlivou
prosbou k Bohu, aby vyhnal satana znovu do pekla.“
V listu se přikazovalo modlit se tyto modlitby
vkleče. Zpráva, která byla otištěná také v časopise La
settimana del clero (Týden kléru) 30. 3. 1947, neuvádí,
odkud byla převzata. Vyplývá z ní neobvyklý způsob,
jakým bylo nařízeno modlit se tuto modlitbu, zaslanou ordinářům v r. 1886. K potvrzení toho, co píše P.
Pechenino, máme spolehlivé svědectví kardinála Nasaliho Rocca, který ve svém pastýřském listu pro postní dobu (uveřejněném v Bologni r. 1946) píše:
„Tu modlitbu napsal sám Lev XIII. Věta o démonech, kteří obcházejí světem ke zkáze duší, má histo-

Vitráž z farního kostela

rické vysvětlení, jak nám několikrát řekl jeho zvláštní
sekretář mons. Rinaldo Angeli. Lev měl skutečně vidění pekelných duchů, kteří se seskupovali nad věčným městem Římem. Z této zkušenosti vznikla modlitba, kterou se měli modlit věřící v celé církvi. Sám se
ji modlil výrazným a mocným hlasem, jak jsme mnohokrát slyšeli ve vatikánské bazilice. A vlastní rukou
také napsal zvláštní exorcismus, obsažený v Římském
rituálu (Rituale Romano. 1954. Tit. XII., kap. III., s.
863nn.). Biskupům a kněžím doporučoval, aby se tyto
exorcismy často modlili ve svých diecézích a farnostech. On sám se modlil velmi často během dne.“
• Z knihy Exorcista vypráví Gabriela Amortha
(Pozn. redakce: Tento autor a významný exorcista
zemřel 16. října 2016 ve věku 91 let. Vzpomeňte na
něj v modlitbě.)

Boží odpuštění nezná mezí... Bůh shlíží na srdce, které hledá odpuštění.
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Knížní tipy

Pobyt chlapců ve Sluňákově
Cesta začala tím, že jsme jeli do Ostravy a pak
do Olomouce. V Olomouci jsme měli větší zastávku, kde nám Pavel Kučeja řekl něco o Olomouci, a pak už jsme jeli do Sluňákova. Když
jsme tam dorazili, šli jsme se ubytovat a prohlédnout si okolí. Pak přišly na řadu rafty, ale předtím jsme pro ně museli dojít. Když jsme dorazili
na místo, nafoukli jsme dva rafty a vypluli. Kdykoliv jsme plavali k sobě, tak začala velká vodní bitva, a tak se to pořád opakovalo. Takto jsme
dojeli zpět do Sluňákova, vynesli jsme rafty na
břeh a šli na ubytovnu. Poobědvali jsme a přišla
na řadu bohoslužba s otcem Danielem. Pak jsme se šli okoupat
do jezera a tam nalezli novou
hmotu „kekel“(bahno - pozn.
redakce), a tak vznikly „kekelové války“. Pak jsme se vydali
na prohlídku po okolí. Šli jsme
do nitra sluneční hory, hodně
lesklých kamenů a krápník. Ještě nahoře byl zvon, který se ze
spodu rozezvonil. Pak jsme šli
večer opékat špekáčky, během
toho jsme se postupně chodili
dívat s vůdcem výpravy Tomášem Peterkem na bobry a jejich
hradby.
Druhý den jsme posnídali
a jeli na kolech k místu, kde si

řeka nedávno prorazila cestu meandrem a zkrátila
si tak cestu. Pak jsme jeli k lovecké chatě, kde jsme
si užili hodně zábavy a napodobování bobrů. Vrátili jsme se na ubytovnu, připravit se na bohoslužbu s otcem Pavlem, který se vyměnil s otcem Danielem. Bohoslužba probíhala ve stavbě, která se
jmenovala Noemova archa. Pak jsme se šli okoupat
tam, kde jsme se včera vylodili. Poté jsme si sbalili
věci a vyrazili na nádraží, odkud nás vlak odvezl
domů. Tímto pro nás tento skvělý výlet skončil.
• Vojtěch Rainer

FARNOST PŘED STO LETY

V neděli 4. září proběhla v Římě velká událost - svatořečení Matky Terezy. Tato obdivuhodná žena se zapsala do historie,
dostala Nobelovu cenu míru i další ocenění. Žádné z nich ale není tak velké, jako když o ní církev může s jistotou říct, že je
v nebi u Boha. A dosáhnout nebe by mělo být i naším cílem. Doporučujeme vám několik
knih, protože i pouhé čtení o velké lásce Matky Terezy k Bohu a k lidem vás může přimět
přemýšlet jinak.

Temné noci Matky Terezy

Greg Watts

Vhodné pro ty, kdo se chtějí seznámit s celým životem kalkatské světice, kterou
zná celý svět. Jak se však Agnes Bojaxhiu, prostá dívka ze zapadlého kouta východní
Evropy, stala tak významnou, mezinárodně uznávanou osobností? Autor předkládá
barvitý, hluboce lidský portrét této inspirující ženy. Nevyhýbá se ani kontroverzním
otázkám potratů, homosexuality nebo kritice politické angažovanosti a získávání financí.
Kniha také otevírá téma odloučení od Boha. Zatímco si svět myslel, že Matka Tereza má horkou linku k Pánu Bohu, ona celou dobu bojovala s pocity prázdnoty, vyprahlostí modlitby a odmítnutí
Bohem. Temné noci ukazují život M. Terezy tak, jak to dosud žádná z publikací vydaných v češtině nedělá. Navíc
přináší velmi originální a málo dostupné fotografie. Pro velký úspěch kniha vychází již ve druhém vydání.

Momentky ze života Matky Terezy

Leo Maasburg

Na rozdíl od předchozího tipu není tato kniha ucelené vyprávění zahrnující všechna
fakta. Jde spíš o jednotlivé obrazy a příhody, zábavné, milé i inspirující. Jedná se o historky z první ruky, které jinde popsané nejsou. Autorem je Leo Maasburg, rakouský kněz,
který vypráví, jak se stal po boku Matky Terezy „skutečným misionářem“. Léta s ní úzce
spolupracoval, pomáhal jí jako kněz a tlumočník na několika zahraničních misích. Podnikli spolu cestu do Sovětského Svazu, na Kubu, do New Yorku nebo do Arménie, kde
strávili téměř rok službou v dětské nemocnici, plné obětí ničivého zemětřesení. Prožili
spolu náročné situace, mnohé zázraky Boží prozřetelnosti, ale i veselé historky.
Výhodou je, že i znalý čtenář se dozví o Matce Tereze spoustu nových věcí. Kniha se
čte jedním dechem; povzbudí nás, abychom se učili více důvěřovat Bohu, a toužili stát se
nástrojem jeho lásky v tomto světě. Hodí se i jako dárek pro lidi hledající víru.
Na podzim navštíví Leo Maasburg, autor knihy a dlouholetý spolupracovník Matky Terezy, Českou republiku. Předběžně je domluveno, že 29. listopadu přijede do Opavy. Proběhne beseda a možná i autogramiáda knihy.

Dnes vám nabízíme přepis farních ohlášek z neděle 16. října 1892:
V úterý slaví výměnkář Vinzenz Gebauer z Kutův se svou manželkou zlaté vesele a budou zpívané mše
svaté. První o půl sedmé na pobožný úmysl jubilantův, druhá na úmysl představenstva obce kutské, že
jubilant při tamnější kapli též padesát let zvonění obstarával. Slušno bude, že se přátelé jubilantův a vůbec
občané Kutští této slavnosti četně zaučastní.
Dvanáctého dne toho měsíce uplynuly čtyři staletí, že Krištof Kolumbus vynalezl Ameriku. Na památku toho bude dnes dle nařízení slavné konzistoře po velikém náboženství Te Deum při vystavené Velebné
svatosti.
Jak známo, hrozí nám nakažlivá nemoc cholera. Aby Pán Bůh toto strašlivé navštívení od nás milostivě
odvrátit ráčil, máme ho veřejně a úpěnlivě prositi. Protož také slavná konzistoř nařídila, abychom od dneška po mši sv. Otče náš a Zdrávas v neděle a svátky ale odpoledne litanii a jeden desátek svatého růžence
pobožně se pomodlili, a se do ochrany svaté Pauliny a svatého Rocha jako patronův proti nakažlivým
nemocem poroučeli.
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Bůh vás zve abyste snili: On vám chce ukázat, že můžete změnit svět, aby byl jiným místem.

• Za Karmelitánské knihkupectví U Sv. Vojtěcha, Jan Pilař

Tip redakce
Amoris laetitia - Radost z lásky
Exhortace je plodem dvou synodů o rodině. Již z několika úvodních bodů je
zřejmé, že papež ani synodní otcové neuhýbají před složitostí předložených témat.
Papežův otevřený pohled na realitu rodiny v současném světě není vystavěn na abstrakcích a nedosažitelných metách, ale vyznačuje se věrností evangelnímu ideálu
a zároveň pastorační citlivostí vůči konkrétním situacím.
Bůh nás miluje takoví jací jsme: žádný hřích, omyl nebo chyba Ho nepřinutí, aby si to rozmyslel.

KROK

17

Setkání se Svatým otcem
Světové dny mládeže v Krakově byly opravdu
nezapomenutelné! Setkání bylo skvělé a odnesli jsme si spoustu zážitků.
Naši pouť jsme začali v městě
Olkusz v diecézi Sosnowiec, kde
jsme strávili 5 dní, během kterých
jsme bydleli u rodin, poznávali
polskou kulturu a navštěvovali
památky. Potkali jsme zde spoustu milých, štědrých a pohostinných lidí, kterým jsme za jejich
laskavost opravdu vděční. Během
této doby jsme podnikli například pouť do Čenstochové nebo
jsme navštívili bývalý vyhlazovací
tábor Osvětim.
Už během pobytu v Olkuzsu
jsme se setkali s mnoha národy.
Ve farnosti s námi byla skupina
Italů, s kterými jsme měli možnost trochu se seznámit a také
jsme se účastnili několika mezinárodních mší, kde jsme byli
společně s národy celého světa,
kteří byli ubytováni v diecézi Sosnowiec.
Když jsme se museli v pondělí ráno rozloučit, opravdu nás
to mrzelo, protože opustit hodné
a laskavé lidi a téměř rodinnou

atmosféru, je
vždycky těžké.
Z árove ň
jsme byli
nadšení,
protože se náš
autobus konečně
ubíral směrem
„Kraków“!
Jakmile jsme dorazili do Krakova a ubytovali jsme se ve škole,
šli jsme na zahajovací program
v českém národním centru. Další
den jsme byli odpoledne na mezinárodní zahajovací mši s kardinálem Dziwiszem. Ve středu jsme
vyrazili na pouť k sv. Janu Pavlu
II. a k Božímu milosrdenství do
Lagiewnik. Když jsme se vraceli
z poutě kolem Wawelu, tak jsme
měli velké štěstí, protože se nám
podařilo zahlédnout papeže při
jeho odjezdu z Wawelu. Ve čtvrtek jsme byli na mezinárodním
přivítání se Svatým otcem. V so-

botu jsme odešli na Campus Misericordiae, kde se večer konala
vigilie se Svatým otcem. Po přespání pod širým nebem byla nedělní mše s papežem Františkem
a následně jsme odjeli domů.
V Krakově jsme nasbírali
plno zážitků při setkávání s mladými ze všech možných zemí
světa, mezinárodních ale i českých mších, ale pro některé byl
stejně největší zážitek zahlednutí
Svatého otce z pár metrů :).
Na Světovém setkání mládeže bych jel určitě znovu a loučení
s Krakowem bylo velmi těžké.
• Vít Jochim

Poutní cesta do Lurd
Na naší pouť jsme vyrazili
v pondělí 22. srpna v 11:00 dopoledne. Po dlouhé noční cestě jsme
v úterý ráno dorazili do Ženevy.
Přivítalo nás krásné počasí, které
nás provázelo po celou dobu pouti. Den jsme začali mší svatou, po
které následovaly - prohlídka města a plavba po Ženevském jezeře.
K večeru jsme se přesunuli do
malé francouzské vesnice Ars, kterou proslavil farář Jan Maria Vianney. Druhý den ráno jsme měli
opět mši svatou v kostele, ve kte-
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rém působil dnes už svatý farář arský, patron všech kněží. Poté jsme
si prohlídli také faru a viděli jsme,
v jakých chudých podmínkách Jan
Maria žil.
Další zastávkou byla Taizé, což
je ekumenická komunita mnichů
kterou založil bratr Roger. Byli
jsme přítomni na pravidelné polední modlitbě, které se účastní
spousta poutníků z různých zemí.
Dalším navštíveným místem byl
velký benediktinský klášter v Cluny. Večer jsme měli nocleh v měs-

tečku Nevers, kde svatá Bernadetta
strávila poslední část svého života
v klášteře a kde je tak uchováno
její neporušené tělo v prosklené
rakvi.
Po celou dobu putování nám
počasí opravdu přálo a čtvrtý den
naší pouti ve Francii padaly teplotní rekordy. Naštěstí pro nás
jsme celý tento den strávili v autobuse. Vzdálenost do Lurd byla
opravdu veliká a o to více šťastní
jsme všichni byli, když jsme přijeli
ve čtvrtek v podvečer na ubytová-

Dej svůj život v sázku! Ber dnes život tak, jak přichází, a prokazuj dobro druhým lidem.

ní. Po dobu pobytu v Lurdech, kde
jsme strávili 3 noci, jsme bydleli
ve velkém komplexu ve vesničce
Saint Pierre, která byla asi 15 minut pěšky od poutního místa.
Po dobu naší návštěvy Lurd
jsme prošli místa, kde žila svatá
Bernadetta, navštívili jsme mariánské baziliky, vykoupali jsme se
v zázračné vodě, účastnili se křížové cesty a večerního růžencového průvodu.
Růžencový průvod začíná
vždy ve 21.00 hodin, modlí se
růženec a vzdává se úcta Panně
Marii zpěvem lurdské písně Slyš
jaký to nad řekou,… se známým
refrénem Ave, Ave, Ave Maria,…
Po všechny tři večery, kdy jsme se
Růžencového průvodu zúčastnili,
se vždy několik zástupců z naší
poutní skupiny modlili část růžence a zpívali vždy jednu sloku
lurdské písně v českém jazyce,
takže se vždy na chvíli nesly modlitby a zpěvy celým obrovským
lurdským areálem i v českém jazyce.
V Lurdech jsme měli samozřejmě i pravidelné mše svaté
a jedna z nich byla sloužena na

všechny vaše úmysly, které otec
Daniel vezl s sebou.
Po třech dnech v Lurdech jsme
se vydali na cestu zpět. Vyrazili jsme
v neděli po mši svaté, kterou jsme
měli tentokrát přímo u skalního výběžku, kde se Panna Maria zjevila
sv. Bernadettě v roce 1858. Cestou
jsme navštívili Carcassonne, což je
zrekonstruované staré opevněné
město ze středověku. Pokračovali
jsme do Avignonu, do města, jehož
dominantou je Papežský hrad, kde
sídlilo od roku 1376 sedm papežů,
a po nich i tři tzv. vzdoropapežové,
to se jednalo o období tzv. papežského schizmatu.
Našim posledním místem, které jsme navštívili, bylo další místo
Mariánského zjevení La Saletta ve
francouzských Alpách. Místo zjeveni se nachází asi v 1800 metrů
n. m. Dorazili jsme zde v pondělí
krátce po poledni. Nejdříve jsme
měli mši svatou v bazilice Panny
Marie, pomodlili se na místě zjevení Panny Marie a potom jsme
se rozdělili – někteří šli křížovou
cestu, někteří zůstali v bazilice,
někteří na místě zjevení, malá
skupinka se vydala na blízký vr-

chol Gargas vysoký asi 2200 metrů n. m., ze kterého byl nádherný výhled na vrcholky Savojských
Alp. Večer jsme se zúčastnili ještě
Světelného průvodu, při kterém
se uctívala opět Matka Boží. Toto
poutní místo má oproti Lurdám
daleko komornější ráz, i poselství
zjevení Matky Boží, které zde bylo
v roce 1846 dvěma dětem - Melanie a Maximinovi – bylo určeno
především pro tehdejší situaci ve
Francii.
Celá pouť se nám moc líbila.
Stále byla příjemná a veselá atmosféra. Dozvěděli jsme se spoustu
nových informací díky našemu
průvodci panu Miklasovi, který
vše zorganizoval. Duchovně jsme
se moc obohatili, na čemž má velký podíl otec Daniel. Chtěli bychom ještě poděkovat všem, kteří
se na pouti jakýmkoli způsobem
podíleli - ať už všem účastníkům,
že jsme to společně zvládli, ale
také všem, kteří se za nás modlili,
když jsme byli na cestách. Těšíme
se na další pouť a ještě jednou obrovské díky všem!

Modlím se za všechny oběti terorismu ve světě. Prosím, už žádný terorismus! Je to slepá ulička!

• Lucie a Tomáš Kerlínovi
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STRÁNKA PRO DĚTI

KŘÍŽOVKA O POUKAZ NA NÁKUP KNIH
Vyluštěním křížovky se můžete zúčastnit soutěže o poukaz na nákup knih v Karmelitánském knihkupectví
v hodnotě 500 Kč. 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 7. října . Losování proběhne v neděli 9. října.

...(viz.tajenka)…! Je však potřebná modlitba! Modlitba odvážná, modlitba, která vytrvale zápasí, nikoliv modlitba ze slušnosti. papež František

XII.

SOUTĚŽ
O POUKAZ
DO KNIHKUPECTVÍ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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V modlitbě jsme dva: Bůh a já společně bojujeme za důležité věci.

Univerzální barva kněžského ornátu.
Jak se jmenuje farní koza?
Jakub a Jan byli synové…
Město kde působil sv. Jan Maria Vianney?
Umělecký sloh ve kterém je postavený
zámek v Kravařích.
Název písně z kancionálu 808.
Jenda z deseti egyptských ran.
Které zvíře z Písma spíše proleze uchem
jehly?
Vyčlenění z církve.

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

Jak se jmenoval papež, který v roce 1950
vyhlásil dogma o nanebevzetí Panny
Marie?
Jeden ze sedmi smrtelných hříchů.
Jak se jmenoval chlapec, kterého 		
doprovázel archanděl Rafael?
Velké poutní Mariánské místo ve Francii.
Který svatý s kyjem je na vitráži 		
v presbytáři v kostele sv. Bartoloměje?
Který strom proklel Ježíš, když nenesl
ovoce?

Modlitba je v našich rukou prvním a hlavním „pracovním nástrojem“!
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KDO MŮŽE MÍT
SVATBU V KOSTELE?
Ačkoli jsem na tuto otázku již několikrát odpovídal, stále znovu se setkávám mezi farníky i mezi občasnými návštěvníky kostela s přesvědčením, že například nepokřtěný s pokřtěnou sňatek mít nemohou,
nebo že sňatek nesmí uzavřít ten, kdo nebyl u svatého přijímání a podobně. Bohužel takto mylné mýty
či předsudky brání mnoha lidem ke svátostnému manželství, aniž by existovala skutečná překážka pro
uzavření církevního sňatku. Jak to tedy je?
Ke svatbě v kostele je potřeba,
• aby byl jeden ze snoubenců pokřtěn v katolické církvi
• aby měli úmysl vzít na sebe povinnosti vyplývající z křesťanského manželství, jako je zachování úcty,
věrnosti a lásky až do smrti
• aby byli otevřeni k přijetí dítěte.
Nutit někoho ke křtu kvůli sňatku, nebo nutit k dalším svátostem z téhož důvodu, odporuje způsobu,
jakým sám Bůh respektuje svobodu člověka. Pokud by dotyčný chtěl, může být k dalším svátostem připraven, ale nesmí se kvůli sňatku požadovat.
Je škoda, že kvůli takto rozšířeným mýtům mnoho farníků nevstupuje do církevního manželství. Pokud
někdo žije v civilním svazku a nic mu nebrání, může na faře požádat o církevní zplatnění.
• Otec Daniel
VÝROČÍ ÚMRTÍ
25. října 2016 to je právě 10 let
od chvíle, kdy byl Pánem života
a smrti povolán na věčnost dlouholetý kravařský farář a děkan P.
Ladislav Cikryt. Kéž mu Pán odplatí horlivost a odvahu s kterou
mu sloužil v nesnadné době. Vzpomeňme v modlitbě.

PŘÍPRAVA NA MANŽELSTVÍ
Příprava k přijetí svátosti manželství je pro některé snoubenecké páry noční můrou, které se děsí a mají o ní hrůzostrašné představy. Jelikož se také někdy stane, že mladé odradí od
církevního sňatku, zeptali jsme se některých již manželských
párů, zda to bylo opravdu tak hrozné.

Ano. S manželem jsme si říkali, co to bude. Čekala
jsem poučování a moralismus během dlouhých večerů
na faře. Atmosféra byla ale skvělá. Nevěřila jsem, že
kněz může mluvit na toto téma tak otevřeně, jak otec
Daniel. Dostali jsme mnoho podnětů k přemýšlení.
Přítel byl nevěřící, a tak jsem se bála, co na to řekne. Nakonec se to i jemu líbilo. Nemuseli jsme se učit
nic zpaměti. Spíše jsme mohli diskutovat.
Mělo to velký mínus. Vždy to rychle uběhlo.
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Bůh počítá s vámi protože jste, ne proto co máte. Jste hodnotní v Jeho očích a Vaše hodnota je nevyčíslitelná.
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Pouť do Lurd

24		 KROK

