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ŽIVOT FARNOSTI

K Vánocům a do nového roku si podle krásného zvyku navzájem přejeme vše dobré.
Já bych na tomto místě rád popřál vám všem, kdo čtete tyto řádky. A jelikož všichni
vytváříme farnost, budu své přání adresovat jí.
Naši farnosti bych do dalšího roku ze srdce popřál mladost ducha, která dokáže rozehřát
i bolavé srdce, kterých je všude kolem hodně a tu a tam i v nás samotných.
Dále bych ji přál, abychom z ni všichni chtěli udělat to, čím má farnost být – RODINU.
RODINU, která slaví. A co slaví? Veliké události naší spásy, které dávají životu na této
zemi smysl.
RODINU, kde si jeden všímá druhého a tomu, kdo zrovna upadne, podají ostatní ruku
k návratu místo mluvení o jeho pádu.
RODINU, kde se cítí přijati i vzdálení příbuzní, tedy ti, kteří do ní jen tu a tam zavítají.
RODINU, v níž má každý své jisté místo, aniž by druhé vnímal jako své ohrožení.
RODINU, ve které se necháme odlišností druhého obohatit, aniž bychom jej přesvědčovali
o své pravdě.
A hlavně RODINU, které jde vždy o Krista, neboť On sám nás svedl dohromady.
• Otec Daniel
Pozadí: Flickr, John Tewell (CC BY-NC 2.0)
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ilí farníci,
Vánoce jsou přede dveřmi a postupně je to viditelné také v našich náladách. Hlavně se o tom přesvědčuji při setkání s dětmi, které svátky prožívají
s o hodně větším nadšením a smyslem pro překvapení. A to je právě ta věc, nad
níž bych se chtěl zamyslet. Budou opět Vánoce. Znovu uslyšíme nebo také sami
řekneme, jak nám ten rok utekl, že jsme se ani nenadáli, že nám to ani nepřijde
a podobně. Myslím, že děti s tím problém nemají. Děti se prostě těší na Ježíška.
Ať rok utekl nebo ne, ať je venku vánoční sníh nebo deset nad nulou, ať je po
Novém roce čeká třeba nepříjemný zubař nebo návrat do školy. Děti umí žít
přítomnost intenzivněji než my, kteří si už nyní plníme své diáře na další měsíce. Pokud mi dáte za pravdu, nabízí se otázka, co s tím chceme nebo můžeme
udělat? Jistě by každý mohl přijít se svým návrhem. Určitě by zaznělo, že je
potřeba se více zastavit, ztišit, najít si čas na sebe i jeden na druhého. Ale mě
osobně k tomu napadá ještě jedna věc. Zkusme ty druhé letos něčím pořádně
překvapit! Udělat z těchto Vánoc ty, na které se bude dlouho vzpomínat. Děti
mohou překvapit tím, že budou rodičům více ku pomoci, dospělí si na sebe
mohou udělat více času. Co tak třeba zajít na svá oblíbená místa, kde jste dlouho nebyli nebo udělat něco, na co jsme podle svého mínění už staří? Možná by
stačilo oprášit staré vánoční zvyky, z nichž jsme již vyrostli. Buďme pro druhé
překvapením a možná překvapíme i sebe, že se i v nás ukrývá dětská duše těšící se na svátky, která se už dávno zatoulala pod nános naší dospělosti. V jedné rodině začali i dospělí psát za okno Ježíškovi a podle jejich slov se vytvořila
krásná atmosféra očekávání, kdy už si někdo tento dopis vyzvedne! Ačkoli říkáme, že dárky nejsou na Vánocích tím hlavním, myslím, že opak je pravdou.
Vánoce jsou především o obdarování, protože Ježíš v jeslích je tím největším
darem, který je nám dán. A od toho se odvíjí všechna ostatní obdarování. Určitě máme každý něco, co nám udělá radost. Já osobně si nedokážu představit
vánoční nadílku bez knihy pod stromečkem. Samozřejmě že ponožky jsou také
trvalým koloritem každoročního překvapení a dokonce i nutností, zvláště když
mám pračku, která ponožky „požírá“. Nebojme se přiznat si, že dárky k Vánocům prostě patří a nedělejme se příliš moudrými a dospělými, že jsme z toho
již vyrostli. Právě proto, že žijeme v době hojnosti, nás může překvapit dárek,
který třeba nutně nepotřebujeme, ale který bude výrazem kreativity a skutečné
přízně těch, kteří nás obdarují. Překvapme druhé a sami se nechme překvapit.
• Otec Daniel
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Advent je časem kdy kráčíme vstříc Ježíšovi a jeho Království spravedlnosti a pokoje.
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ROZHOVOR
S PANEM JIŘÍM
KUBNÝM
Milí farníci, opět vám přinášíme rozhovor se zajímavou
osobností naší farnosti. Tentokrát jsme si pozvali do redakce pana Jiřího Kubného,
který je pro mnoho farníků
dobře znám. Pojďmě se blíže podívat na jeho službu
a nahlédneme také do jeho
nitra, které je citlivé pro potřeby druhých.
Lidé vás znají jako akolytu,
který rozdává svaté přijímání, často také navštěvujete
nemocné s eucharistií. Povězte nám něco o svém životě,
a o tom jak jste se k této službě dostal?
Do Kravař jsem se přiženil
v roce 1990. Aktivně jsem se
vždycky nějakým způsobem
zapojoval do života farnosti.
Když ale do farnosti přišel otec
Daniel, který chtěl zrealizovat
svou vizi, tak mě jeho myšlenky
oslovily. Byl jsem požádán, jestli
bych nevykonával službu akolyty. Na to jsem kladně odpověděl, ale s podmínkou, že kdyby
to bylo nad mé síly, tak bych
musel skončit.

DŮLEŽITÉ JE DOBŘE
SLYŠET POTŘEBY

DRUHÝCH
4		 KROK

Pracuji na směny v Azylovém
domě. Byl jsem v očekávání, jak
se to bude zvládat. V zaměstnání mi ale vyšli maximálně vstříc,
takže to bylo perfektní.
Co vám služba přináší?
Z počátku jsem přemýšlel, co mi
to dá nebo jak mě to bude obda-

Kdyby každý z nás vykonal každý den skutek milosrdenství, nastala by ve světě revoluce!

rovávat. Vždycky mě lákalo pomáhat především starším lidem.
V mém zaměstnání tato tužba
byla nějakým způsobem naplňována, ale ve farnosti jsem tuto
možnost neměl. Těšil jsem se, že
budu moci přinášet tělo Páně,
samotného Krista, do domovů
nemocným lidem, kteří už nezvládají přijít do kostela.
Naplňovalo mě to určitou užitečností, ale jakmile jsem začal
vykonávat tuto službu a člověk
přicházel k nemocným a zestárlým, tak pro mě bylo další
obdarování, když mi dávali najevo svou vděčnost. Tady jsem
našel ujištění, že je moc dobře,
když něco takového ve farnosti
je, a že i tento člověk, ke kterému přicházím, je aktivní farník
- není odepsán, není v ústraní
ve své domácnosti a hlavně, že
chce přijímat tělo Páně. Vydávají krásně svědectví, když říkají:
„Jsme rádi, když můžeme přijímat a my se taky hodně i modlíme.“

Zmínil jste, že pracujete
v Azylovém domě v Opavě, co
je náplní vaší práce?
Do Azylového domu jsem přišel
v roce 2000. Později to převzala
Armáda spásy. Jsem tedy pracovník v sociálních službách.
Na každou službu mám úvazek
určitými procenty. Tzn., jsem na
azylovém domě, na noclehárně
i na denním centru a v určitém
procentu na terénních programech, což je nová věc. Vždycky
když se mě někdo ptá, co tam
dělám, tak odpovídám: „Jsem
jako máma kolem velkých dětí.“
Snídani nechystám, ale spíše
dohlížím, jestli je konkrétní člověk schopen se najíst nebo nějak
zajistit. Dohlížím na pořádek na
pokojích. Vyjednávám například s chlapy, aby se dokázali
domluvit. Na noclehárně, kam
lidé jenom přijdou, přespí a odcházejí, například určujeme,
kdo bude kde spát, aby mladší
kluci nespali dole na dvouposchoďových postelích a dědové
se museli šplhat nahoru.

Přijímáme klienty od
plnoletosti. Na azylovém
domě máme 26 postelí,
a můžeme tam s klienty
více pracovat než na
noclehárně, což ale ne
všem vyhovuje.
Jakou máte úspěšnost v zařazování těchto lidí do společnosti?
Několikrát jsem si položil otázku, jak jsem v práci úspěšný
a nenacházel jsem v sobě po
určité době moc radosti, takže
jsem si to musel jinak vydefinovat. Kolik prostoru dostane
náš klient k tomu, aby se mohl
zpátky zařadit do společnosti,
k rodině nebo aby se dokázal
prosadit? Kolik možností my
mu nabídneme a kolik on toho
využije, to už je na něm. Říkal
jsem si pak: „Vidíš to Jirko, tolik
práce a úsilí tě to stálo a on v té
práci přesto skončil.“ Byl jsem
z toho smutný a to je špatně.
Nabídli jsme mu všechny možnosti a tím by to mělo skončit.
Mělo by mě naplňovat všechno
to, co jsem pro to udělal. Už se
ale nemůžu rozhodnout za klienta.
Jako pracovníci máme školení,
sdílíme si zkušenosti mezi kolegy. Hledali jsme způsob podle
čeho hodnotit svou úspěšnost.
Posuzovat ji podle toho, kolik
uživatelů si najde svoje byty
a svoji práci, bylo velice mylné.
Já si myslím, a taky to tady zmíním, že kdybych nebyl věřící,
tak bych tam ani nepracoval.
Máme svého psychoterapeuta,
který nás zná, a my známe jeho.

Nedělejme z víry abstraktní teorii, v níž se množí pochybnosti. Spíše dělejme z víry svůj život.
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Můžeme za ním kdykoliv přijít.
To že ho máme, nás jako tým
hodně vzdělává. Nesoudíme se,
ale bereme se takoví, jací jsme.
Jaká byla vaše původní profese?
Jako dítě jsem měl doma vláčky, mašinky, kolejiště. Měl jsem
v tom velké zalíbení. Otec vyhodnotil, že když mě to tak baví,
tak bych v tom byl dobrý i jako
profesionál. Přihlásil mě do Vítkovic na obor Mechanik opravář kolejových vozidel na diesel
motory. Říkal jsem si: „Vláčky
to je krásná věc.“ Přijdu a realita úplně jiná. Stály tam takové
velké obludy špinavé. Po každé
směně jsem byl úplně špinavý,
tak si říkám: „No nazdar.“ V té
době jsem si nemohl moc vymýšlet, takže jsem to tak nějak
přijal. Když jsem se přiženil do
Kravař, přemýšlel jsem co dál.
Nechtěl jsem být daleko od rodiny, a protože jsem pracoval ve
Vítkovicích, tak jsem změnil zaměstnání.

Jsem ze šesti sourozenců
a pocházím ze Strahovic.
Jsem páté dítko.
Minulé roky, tak jako letos
jste zprostředkoval hmotnou
sbírku pro klienty Armády
spásy, komu je určena?
Když otec Daniel přišel s myšlenkou, že by mohla být zorganizována sbírka šatstva, drogerie, nějakých potravin a dobrot,
oslovil mě, jestli by o toto měla
Armáda spásy zájem. Byl jsem
rád, že něco takového bude
v kravařské farnosti možné.
Jsem na kravařskou farnost
hrdý, protože tady se opravdu
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něco děje i pro ty nejslabší. To
není jen tak. V některých farnostech si farář odslouží mši
a konec. Tady se děje spousta
věcí i mimo kostel. Byli jsme
rádi, že je možné něco takového
uskutečnit. Velmi nás překvapilo množství nashromážděných
věcí. To jsme si řekli: „Teda smekáme klobouk, kolik toho lidé
přinesli a kolik potřebných tím
bylo obdarováno.“

začali dospívat a osamostatňovat se. Jako otec jsem nabýval
čím dál většího ujištění, že už je
dál nemůžu vést. O to více jsem
nacházel ujištění, že toho jako
otec můžu pro své děti hodně vymodlit, vyprosit u Boha.
Šel jsem do toho, protože jako
správný rodič mám své děti rád,
i když jsem musel použít kolikrát násilí, aby byly naše děti
nějakým způsobem formovány,
k užitku svému, k užitku svým
Kdo přesně tím byl obdaro- rodičům a svému okolí.
ván?
Všichni potřební. Spravujeme Jak jste je v rodině vedli
farmu ve Strahovicích, takže k víře?
spousta věcí se využila i tam. Já si myslím, že jsme vyrůstali
Jestli to byly pracovní rukavi- v tradicích. Byla neděle, šlo se na
ce, nebo solviny, všechno bylo mši svatou pomodlit. Myslím,
užitečné. Dobroty šly přímo do že kravařská farnost měla vždy
Domu pro ženy a matky s dět- dobré kněze. Usiloval jsem tedy
mi. Něco se rozdá, ale část se o to, aby naše děti byli s kněžíponechá, protože máme tu zku- mi v kontaktu. Výuka náboženšenost, že spousta lidí přichází ství… a takovým způsobem to
v průběhu roku a jsou v nesná- pokračovalo. Všichni kluci mizích. Různé saponáty, šampóny nistrují nebo ministrovali…
a mýdla dostávají tito lidé každý
měsíc, takže je nemusíme kupo- Máte nějaké životní heslo?
vat, ale používáme je z těchto Vždycky jsem hodně konal
sbírek. Tyto dary jsou naše pro- a málo poslouchal. Nejstarší
dloužená ruka.
syn Adam mi přál, že je moudré
v určitých letech více naslouchat
Jste otcem tří synů, z čeho a pak dělat, raději i méně dělat,
máte z nich největší radost?
ale více naslouchat. Potvrdilo
Hodných synů (smích). Měl se mi to několik let nazpět, že
jsem velkou radost, když se nám je důležité dobře slyšet potřeby
synové narodili a byli zdraví. druhých. Důležité je slyšet naše
Bohu jsem za to velmi děkoval srdíčko jak je spokojené. Nejde
a byl jsem vděčný, že jsme byli ho vidět přes svalstva a kosti
tímto darem obdarováni. V ur- žeber. Je zapotřebí ho posloučitých letech, když jsem pře- chat, a potom člověk pozná, co
mýšlel, kde budu pracovat, jsem ho tam zase uvnitř hryže. Nejnavštívil i Marianum v Opavě. důležitější je tedy slyšet potřeby
Chtěl jsem tam pracovat, jelikož druhých, ale také máme usilovat
s mentálně postiženými jsem o naplňování těchto potřeb, za
problém neměl, ale je u toho to je pak člověk odměněn.
potřebná určitá odbornost, kterou jsem neměl. Když jsem pak
• Redakce
viděl svoje zdravé děti, měl jsem
o to větší radost. Synové však
Chceš-li mít srdce plné lásky, buď milosrdný!

Odpuštění jako boj proti nenávisti
Mnoho kravařských farníků se zůčastnilo přednášky historika Jana Stejskala na téma
Odsun Němců z českých zemí a poválečné křivdy. Přestože tato etapa české historie
bývá především starším ročníkům dobře známá, věřím, že přednáška byla přínosem
a zaujala svou upřímností a detailnějším popisem kritických událostí a incidentů.
Nemyslím si,
že je dobré, dané
téma více rozbírat a pátrat po
tom, kdo byl větší
zločinec, kdo byl
v právu, kdo jednal neadekvátně.
Probouzet vzpomínky na krutou
dobu se většině
pamětníků nechce
a lidé, kteří ji nezažili, podle mě
nejsou úplně kompetentní dobu samotnou a lidi v ní
žijící, hodnotit.
Dovolím si tak
alespoň pár řádek
velice obecně. Celé
období konce války a poválečných
událostí se nese
v duchu odplaty
a nenávisti. Válečné události a období okupace
jsou bohužel pro tyto jevy ideálním podhoubím,
což samozřejmě neplatí jen pro české pohraničí.
Bez ohledu na příčiny nenávisti, bez ohledu na
to, kdo měl k zabíjení legitimní důvod a kdo ne,
bych se zeptal na jednu věc. Jaký to všechno mělo
výsledek? Nenávist jen plodila další nenávist,
pomsta střídala pomstu, mrtví mrtvé. V několika na přednášce zmíněných příbězích byla vidět
absurdita v plné kráse - partyzánská akce jako
projev vzdoru, krvavá odveta jako pomsta odboji
a pomsta odboje opět na oplátku. Poslední úder
ale schytali lidé, kteří do žádného z předchozích
kroků nijak zapletení nebyli.
Lidé, kteří podlehli své nenávisti a mstili se na
nevinných, dosáhli kromě vražd zasetí opět další
nenávisti a jinak vůbec ničeho.

Ať už byly důvody ke krvavým akcím jakékoliv, věřím, že v mnoha případech by křesťanské odpuštění ušetřilo životy i svědomí. Kdyby
lidé v době velice těžké dokázali přece jen zvítězit
sami nad sebou a vrátit se k základním principů
katolicismu, ke kterým se většina z nich jistě hlásila, mohl by se nejspíše kolotoč nenávisti a pomst
zastavit. Kdyby se jeden článek celého krvavého
řetězce zasekl a skupina lidí se rozhodla jednat
podle toho, co káže křesťanská nauka, vražedný
mechanismus by nemusel dále pokračovat.

Radost odpuštění je nevypověditelná, ale pokaždé, když ji zakusíme, vyzařuje z nás.

• Jan Mareček
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Do sádry se červotoč nedá
Petr Herka je nenápadný muž z Dolních Bojanovic, který je však skutečným umělcem. Svému řemeslu se naučil téměř sám. V naší farnosti však zanechal stopu tím, že
restauroval sochu Panny Marie lurdské a svaté Bernardety. V současnosti restauruje
sochy sv. Mikuláše a sv. Josefa z koutského kostela.
Jak jste se dostal k restaurování?
Původně jsem vyučený malíř-natěrač a od toho to začalo.
Já jsem měl vždycky o výtvarné umění velký zájem, maloval
jsem obrázky, krajinky a pak
jsem hodně začal dělat plakáty
na různé akce v obci. Za třicet
let jich mám už stoh. Bavilo mě
na nich písmo, přičemž se využilo i malování motivů. Jednou
jsem byl požádán o opravu křtitelnice v kostele a tak to začalo.
Pak přišla nějaká ta soška. Mezitím došli i chlapi opravující
varhany. Tak jsem zrestauroval
varhanní skříň. Od té doby jsem
už udělal 30 varhan a možná že
i víc. Hodně po republice i na
Slovensku. A tam už byly ty různé ornamenty a řezby, tak jsem
se začal zabývat i řezbářstvím.
Když jsem byl v roce 1991 požádán o restaurování oltáře, musel
jsem se rychle naučit i zlacení
plátkovým zlatem. A už jsem
dělal i oltáře.
Jak dlouho trvá, než se socha
ze dřeva, oltář či varhanní
skříň zrestauruje?
Když se například doveze socha,
která je hodně napadená červotočem, je to dlouhý proces.
Soustavně se to dělat nedá, protože když se to napustí proti
červotoči, tak se to musí nechat
zase vyschnout. A to chce čas,
několikrát to napustit a petrifikovat a znovu nechat vyzrát, aby
ty látky z toho vyprchaly. Pak se
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to
tmelí,
vyrovnávají se různé
nerovnosti.
Když chybí
prstík tak
se musí doplnit, dořezat a dolepit, pak se
to dotmelí.
A až to je
všechno
dobroušené a dotmelené,
tak se to
musí natřít, zpevnit, a pak
se
udělá zlacení
a nakonec
se to maluje barvami.
A proto se
nedá říct,
jak dlouho
to trvá.

POJĎME SPOLU DO BETLÉMA

M

ilí farníci,
v loňském roce jsme se poprvé setkali na prostranství před obchodním domem, abychom v předvečer
Štědrého dne společně zazpívali koledy a společně se pomodlili za naše město. Chtěl bych vás všechny znovu
pozvat k této akci. Není to setkání jen nás věřících, ale všech občanů našeho města. Nejedná se o bohoslužbu,
ale o lidské setkání všech, kteří chtějí přijít a těsně před svátky zakusit atmosféru společenství.
S blížícími se vánočními svátky přichází do našich nálad nejen radost, ale někdy také strach a obavy z pocitů
lítosti, které se nás mohou ve svátečních chvílích zhostit. Všude můžeme slyšet o tom, že o Vánocích by nikdo
neměl být sám, že se má sejít rodina, že si navzájem máme odpustit. Právě tato dobře míněná slova mohou někdy ublížit a přinést prázdnotu do lidského srdce. Zvláště pro ty, kteří skutečně nikoho nemají, nebo pro ty, kteří
cítí, že se jim život nepovedl, a proto jsou osamoceni, mohou svátky představovat nepříjemné období. Vánoce
jsou těžké také pro ty, kteří v uplynulém roce někoho milovaného ztratili či pro ty, kterým někdo těžce ublížil.
Kolik smutku se skrývá za vánoční výzdobou oken rodičů, které nenavštíví jejich děti a vnoučata? S jakým
smutkem prožívají Vánoce ti, kteří trpí nemocí, s níž jim už nikdo nemůže pomoci? Právě o Vánocích je nám
více než kdy jindy líto rozbitých či narušených vztahů a toužíme po odpuštění a novém přijetí.
Byl bych velmi rád, kdybychom jako farnost vyšli vstříc všem, kteří budou letošní Vánoce prožívat v bolesti,
ale také těm, kteří Vánoce prožívají bez hlubšího duchovního rozměru. Jsou lidé, kteří do našich kostelů zavítají
jen o svátcích, ale jsou i takoví, kteří nepřijdou nikdy. Právě těmto Božím dětem bychom měli vyjít naproti a setkat se s nimi tam, kam oni přicházejí.
23. prosince v 16 hodin bude před obchodním domem probíhat farní akce s názvem „Pojďme spolu do
Betléma“. Každý z kolemjdoucích bude moci přijít a zastavit se. My kněží budeme rozdávat lístky, na něž budou moci všichni napsat anonymně své problémy, které v rodině prožívají, nebo své životní těžkosti a vložit je
do jeslí, které přineseme. Zároveň budeme k dispozici pro rozhovory či krátkou modlitbu a společně budeme
zpívat adventní písně. Každý z přítomných si zároveň bude moci zapálit Betlémské světlo a přinést je domů.
Za všechny úmysly a starosti, které budou vloženy do jeslí, bude následně sloužena letošní půlnoční mše svatá
v obou kostelích. Pozvěte své známé, kteří Pána Boha neznají, aby každý z nás mohl složit do jeslí svá trápení
a zakusit Boží něhu.
• otec Daniel

Jak to bylo
s restaurování naší
sochy?
S restaurování Vaší
Panny Marie Lurdské nebyly žádné pro- šovat barvou okraje, aby to bylo
blémy. Nejprve se to vytmelilo, přesné, a to je dost pracné.
několikrát natíralo základními
nátěry. Pak bylo dost zlacení or• Tomáš Peterek
namentů, pak se musely vyretu-

I když se Svatá Brána uzavírá, skutečná brána milosrdenství,kterým je Srdce Kristovo...

...zůstává pro nás široce otevřená.

KROK

9

CHYSTANÁ OPRAVA VARHAN
VE FARNÍM KOSTELE
Již mnohokrát v našem kostele
zaznělo, že v příštím roce plánujeme generální opravu varhan. Tato
oprava je nutná, neboť varhany
jsou v současném stavu již na pokraji své životnosti. Přinášíme vám
krátký pohled do minulosti tohoto
nástroje a ještě dál, do starého kostela.
Varhany byly ve starém kravařském kostele již v 18. století, neboť
když v r. 1819 stavěl nové varhany
do kravařského kostela vidnavský
varhanář Johann Kuttler (1769–
1832), tak do sjednané ceny 220 tolarů patřily i staré varhany. V souvislosti se stavbou novogotického
kostela na konci 19. století byly postaveny i nové varhany.
Po druhé světové válce došlo
k přestavbě hracího stolu a nejspíše
k výměně mechanické rejstříkové
traktury za pneumatickou. Předtím, krátce po ukončení válečných
událostí opravoval varhany krnovský varhanář Josef Kloss. Ten
vyčistil varhany, nouzově opravil
mechaniku a měchy, opravil od
střepin granátů poškozené píšťaly
a 75 píšťal dodal nových. V posudku tehdejšího olomoucého organologa Gustava Pivoňky z 18. září
1946 se praví: Zjistil jsem, že veškerý mechanismus těchto varhan
jest již hodně opotřebovaný. bude
proto nutno v brzké době přikročiti k důkladné jejich rekonstrukci,
která bude především vyžadovati nového hracího stolu, výměny
traktury pneumatickou a mnohých
nových píšťal... Je nesporné, že
varhany byly velmi poškozeny
válečnými akcemi v dubnu m.r.,
kdy tlak vzduchu z granátových
výbuchů varhanní mechanismus
a píšťaly velmi poškodil.3 Uvádí
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i dispozici, která se sice naprosto
shoduje s dnešní, jen názvy rejstříků jsou ještě v původním německém jazyce. Podle urgence stála
tato oprava 12.605 K. V roce 1949
proběhla sloučenou krnovskou firmou RiegerKloss oprava za 54 176
korun. Zda se jednalo i o přestavbu
hracího stolu, není možné zatím
s jistotou říci. Dne 18. února 1848
totiž posílá krnovský Rieger dopis
na farní úřad, ve kterém zmiňuje
nutnost vyměnit alespoň hrací stůl
a cenu odhaduje asi na 100 000 korun. Byly však zamýšleny i jiné varianty – přestavba celých varhan na
pneumatickou trakturu a drobné
změny v dispozici na 33 rejstříků
za 480 000 korun, případně radikální přestavba na trojmanuálové
varhany s 47 rejstříky a elektropneumatickou trakturou za 850 000
korun.4 Naštěstí tyto barokizační
a velikášské snahy nedošly naplnění a varhany byly toliko opatřeny
novým mechanismem hracího stolu s pneumatickým zapínáním rejstříků a kolektivů a pneumatická
rejstříková traktura v tvrdých byla
dovedena ke vzdušnicím. V blíže
nezjištěné době došlo pravděpodobně i k jisté přeintonaci některých hlasů a zejména k odstranění
původního Klarinettu a Trompety
8´. Pokud byly varhany postaveny
přesně dle nabídky, tak je nepůvodní i Posaune 16´, který měl původně cínoolověné nohy, zatímco
dnes má dřevěné botky. Pozoun
nebylo možno odzkoušet, protože
se nezapínal. Dále prodělaly zjevně neodborné přeladění (nejspíše
vícenásobné) směrem k vyššímu
ladění, což mělo za následek deformaci celé řady píšťal, odstranění
ladicích elementů (posuvné ladít-

ka) u poněkud delších píšťal a jiné
nešťastné zásahy. Varhany byly
poté pouze udržovány v chodu (p.
Vitásek, Vít Krátký), částečně vyčištěny, leč jejich stav se setrvale až
dodnes zhoršuje.
Ve skříni (v částech z dubové
běli) bylo zjištěno napadení červotočem. Měchy jsou ve velmi bídném
stavu – čerpací měchy se nedají
kvůli děravosti jich samých i netěsnosti zásobníkového měchu a celého vzduchového hospodářství vůbec použít (nebylo však zkoumáno,
zda je u regulační záklopky zpětná
klapka). Při zapnutí varhan je slyšitelný chod ventilátoru a zřetelné
je syčení z všelikých netěsností systému. Traktura je v celkově velmi
opotřebovaném stavu. Mechanická
traktura vykazuje velké vůle – jsou
zvětšeny otvory v kožených vložkách, v oblasti vodítek jsou nadmíru ztenčeny abstrakty, které se
zasekávají, nad normu jsou vlivem
dlouhodobého používání bez opravy zvětšené vůle, poškozené jsou
i závěsy abstraktů a matičky. Největším problémem je však značně
opotřebovaná a extrémně hlučná
Barkerova páka. Hlučnost je menší
při zapnuté spojce II/I, bez spojky
je hra na I. manuálu při slabší registraci spíše podobná bicímu nástroji. Zjevné dodatečné a nekomplexní zásahy (přidávané pružiny
a závažíčka a nemalý počet hřebíků sloužící jako vodítka pro nyní
již odstraněné pružinky). Nehraje
cs0 v pedálu. Pneumatická traktura rejstříků je od samého počátku
vedena poměrně nepřehledně, což
je příkladem neodborné a šlendriánské práce. Následkem netěsností
v lištách či netěsných membránek
nefunguje řada rejstříků (Violon

Ve světě, který byl poškozen virem lhostejnosti, jsou skutky milosrdenství tím nejlepším protilékem.

16´, Pozoun 16´). Lišty opakovaně
rozpíchávány a znova zalepovány
kousky náplastí s cílem dosáhnout
spolehlivého zapínání a vypínání
rejstříků. Vzdušnice jsou kuželkové, přičemž useň kuželek je již
ztvrdlá, což taktéž zvyšuje hlučnost
traktury. Píšťaly jsou v celkově dosti poškozeném stavu – z vnitřních
zinkových se odlupuje nátěr, řada

píšťal je poškozena neodborným
laděním v minulosti, ladítka jsou
poškozená či zcela chybí, kůže na
zátkách či kloboucích je ztvrdlá,
některé píšťaly vykazují praskliny.
Řada píšťal nehraje či hraje velmi
špatně (kupříkladu Cello 8´). Celkový zvuk je sice pořád poměrně
impozantní, na čemž má zásluhu
příhodná akustika chrámu, nicmé-

ně varhany na samém počátku své
existence musely hrát daleko vyrovnaněji a lépe, nežli je tomu dnes
po mnoha zásazích v průběhu XX.
století.
Byť se dnes varhany kravařského farního kostela nacházejí ve
výše popsaném nedobrém stavu, je
možné je považovat za jeden z nejvýznamnějších varhan krnovské
firmy Gebrüder Rieger postavených v Moravskoslezském kraji. Ač
varhany nejsou památkově chráněny, je jejich památková, historická
a technicko-zvuková hodnota nesporná. Z nabídky z r. 1896 i z průzkumu nástroje je zjevné, že tehdy
nejvýznamnější varhanářská firma
Rakouska-Uherska chtěla dodat
do tehdejšího zahraničí – Pruska
– reprezentativní nástroj, což se
jí povedlo. Navíc je nutno ocenit
a vyzdvihnout skutečnost, že varhany mechanické traktury a kuželkových vzdušnic v 90. letech 19.
století měla firma Rieger již technologicky vyspělé až téměř k dokonalosti. Daný systém ovládání (mechanická kuželka) je navíc velmi
trvanlivý a odolný, o čemž svědčí
řada bohužel neudržovaných nástrojů v oblasti Sudet, které však
pořád fungují. K dobru nástroje je
nutné přičíst i dobu, ve které varhany vznikly – v období před první
světovou válkou nešetřily renomované firmy na drahém a ušlechtilém materiálu. Navíc je třeba
kvitovat s velkým povděkem, že
i přes různé zásahy v průběhu 20.
století a dlouhotrvající neúdržbu
byly varhany uchráněny extrémně škodlivých snah tyto varhany
přestavět na velký elektropneumatický nástroj či barokizovat jejich
rejstříkovou dispozici, jako se stalo
v mnohých kostelích Opavska.
• Zpracoval otec Daniel
podle posudku diecézního organologa

Nikdo není vyloučen z Jeho lásky a z Jeho milosrdenství. Ani ten největší hříšník. Nikdo.

KROK

11

SE
BAVÍ
FARNOST
Bílá b
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lejší,

mram

or čis
tě

jší.
jen
Proč jsem se
...
nestal knězem

Tomáši zpomal!

Volejte Glinza!
Který gyzd vybil to okno?

BANDI- oblékáme muže

Eva a Vašek

Máte tu fajne okno, ale ty
zamotané šňury...

To s tym rumem děvenko!

Zleva Rusi zprava Naši

Helga, čpi do tašky!

Celní kontrola.

Zkouška sirén.
én.
Právě proběhla zkouška sir
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A furt dok
ola

y
Nejsou parohy jako paroh
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ANKETA:

JAK TO JEŽÍŠEK DĚLÁ, ŽE VŠEM STIHNE
ROZDAT DÁRKY?
Odpovídali děti z Mateřské školy Kravaře - Kouty

Sobi
musí rychle
běhat.

Musíme
mít
otevřená
okna.

Vyletí na
měsíc a všechny
dárečky
vysype najednou.

Čím
rychleji mává
křídly, tím rychleji
dostaneme

dárky.

Umí kouzlit.

Musí
rychle
mávat
křídly.

Musí
mít
turbosáně.

Musí mít velký
pytel.

Je
to zázrak.

Musí
rychle
běhat.
• Sestra Margareta
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S Ježíškem přicházi skutečná radost.

Vánoční omáčka
Vyzkoušejte tradiční vánoční omáčku. Můžete si vybrat ze tři receptů.
Suroviny: 200 g vlašské ořechy, 200 g lískové ořechy, 100 g mandle, 300 g rozinky, 50 g datle, 50 g fíky, kořenová zelenina – mrkev, celer, petržel (vývar), 750 g strouhaný perník, 250 g smažená povidla, ½ lžičky skořice,
citronová kúra i šťáva, 100 g cukr, cca 200ml rumu (přes noc naložit rozinky do rumu), 100 g strouhané čokolády, jedno máslo, 4 lžíce hladké mouky, 1 ks vanilkový cukr
Jako základ používám vývar z kořenové zeleniny (mrkev,
celer, petržel) asi 3 litry. Kořenovou zeleninu pak použiju na
bramborový salát. Vzhledem k tomu, že mačku vařím pro celou rodinu, používám na vaření 6 l hrnec. Den předem dám
do rumu rozinky, aby pěkně nasákly. Pak si zvlášť povařím ve
vodě lískové oříšky, oloupané mandle a pak přidám vlašské ořechy. Chvíli povařím, scedím a můžeme nasekat najemno nebo
nechat větší kousky. V hrnci mám vývar z kořenové zeleniny
a začínám postupně přidávat jednotlivé suroviny: půl másla,
strouhaný perník, povidla, lískové a vlašské ořechy, mandle, nakrájené datle a fíky, skořice, strouhanou čokoládu. Vše pozvolna vaříme a hodně musíme míchat, ať se nepřipálí. Nakonec si
udělám jíšku z druhé ½ másla a hladké mouky a zamíchám k
ostatním surovinám. Převařím a dochutím cukrem, citronovou šťávou a kúrou, vanilkovým cukrem, tak jak
má kdo rád. Po uvaření naplním připravené nádoby - zavařovací sklenice a mísy. Mačka se dá jíst teplá i za studena. Po vychladnutí skladuji v lednici.
Přeji dobrou chuť.

Viliova mačka

Vánoční černá omáčka z povidel.

3 litry zeleninového vývaru (mrkev, celer, petržel),
zelenina se dá použít do bramborového salátu ;)
1 máslo
9 lžic hladké mouky
1x švestková povidla
30 dkg strouhaného perníku (pokud není tak den
předem namočit)
2 hrsti nahrubo nasekaných vlašských ořechů
20 dkg hrozinek
20 dkg loupaných mandlí
1x čokoláda na vaření
citrónová šťáva
1 dl rumu
cukr a sůl podle chuti

Povařit asi ve dvou litrech vody zeleninu a sušené
vypeckované ovoce. (mrkvičku, sušené švestky, sušené meruňky, rozinky, datle, fíky, jablíčka, hrušky,
ořechy vlašské ,lískové, mandle, kandované ovoce...co
dům dal, fantazii se meze nekladou, ale musí se myslet
na to, že něco změkne dřív, něco později.) Zatím nesladit, protože povidla jsou sladké.Až to bude všechno
měkké tak si zvlášť udělat jíšku z hladké mouky a trochy vody, vmíchat do ní kelímek povidel a tím vším
zahustit vodu s uvařenou zeleninou a ovocem. Pak
přidat špetku soli a buď dosladit, nebo dochutit i mletou skořici. Hustotu upravit dle vlastního uvážení, ale
často do druhého dne zhoustne samo.

Zeleninový vývar zahustíme jíškou (z másla a
hladké mouky). Přidáme švestková povidla, nastrouhaný perník, čokoládu, ořechy, mandle a rozinky.
Dochutíme citrónovou šťávou, rumen, solí a cukrem.
Ježíš nás učil, že ten, kdo poroučí, se má stát tím, kdo slouží.

			

Dobrou chuť a krásné Vánoce.

(Pokud není uvedeno jinak, množství je odměřeno
od oka :-D)
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FARNOST PŘED STO LETY
Farní ohlášky z 1. ledna 1903

Haló, je tam Bůh?		

V sobotu bude zpívaná mše svatá za děvečky kravařské, potom pohřeb.
V neděli jest nová neděle a ofěra za duše.
Žádají se lásky vaše, abyste jako údové bratrstva svatého Michala nějakým příspěvkem svatého Otce
podporovali.
Připomíná se vám, že muzika a tanec jsou zakázané od svaté Církve pod trestem smrtelného hříchu až
po svatých tří králích.

Farní ohlášky ze 4. ledna 1903
Dnes odpoledne bude křesťanské naučení a o čtvrté hodině valná hromada svaté Therezie na Stupově.
Zítra bude zpívaná mše svatá za některé handléře Kravařské a Kútské, potom pohřeb.
Odpoledne o jedné hodině bude se voda, kryda a sůl světiti.
V úterý nám připadá slavnost svatých tří králův; po ranním a velikém náboženství bude při dveřích
chrámových kollekta na podporu misionářův v obrácení ubohých černochův v Africe.
Mládenci Kravařští sbírali 557 marek na boční oltář. Pán Bůh jim zaplať!

Tipy redakce na vánoční dárky
On a Já		

Gabrielle Bossis

Kniha představuje výběr z duchovního deníku, kam si Gabriela zapisovala, co jí říkal hlas, jejž slyšela po čtrnáct let ve svém nitru a jenž,
jak věřila, patřil samému Ježíši Kristu. „Chovej se ke každému, jako
bych to byl já. Je stvořený k mému obrazu a podobě. A především nepohrdej! Nikým nepohrdej! Ani těmi největšími hříšníky! Tím bys mě
zranila. Mohou se obrátit a v mém království nakonec být výše než ty.“
(ukázky z knihy)

Štěstí 		

Guy Gilbert
Knížka známého duchovního autora je
uvedena otázkou: „Co opravdu je pro
člověka štěstí? Radost? Potěšení? Pocit bezpečí? Zdraví? Bohatství? Toto
všechno dohromady?“ Guy Gilbert ukazuje podmínky, v nichž může každý dospět k pocitu štěstí, sděluje, jak otevírat srdce, nepožadovat nemožné, pěstovat pozitivní myšlení, vytvářet pouta s ostatními, žít současným okamžikem a nacházet drobné radosti právě v něm, umět se
radovat z darů i z dávání a třeba i z obyčejného prožitku samoty v klidu
uprostřed přírody. Jeho slova míří ke všem generacím – lidem středního
věku, seniorům i mladým.

16		 KROK

Knížní tipy

Kde se na násilí odpoví odpuštěním, tam také srdce toho, kdo pochybil,...

Eduard Martin

Pod pseudonymem píšící syn spisovatele Eduarda Petišky, tvoří knihy rozličných žánrů. K čtenářsky nejúspěšnějším patří milé
knížky plné krátkých příběhů ze života jako Andělské vteřiny, Babičky jsou nejmoudřejší nebo loni vydané Srdečné pozdravy z Betléma.
V jeho letošní novince se dostává k tématu víry a hledání smyslu života, kterým dokáže oslovit i nevěřící čtenáře. Autor s citlivým
postřehem a smyslem pro detail zaznamenává nejrůznější příběhy
lidí, kteří se obrací někdy i nevědomky k Bohu. Nejde o žádnou
složitou literaturu, ale o jednoduché povídky vhodné třeba i jako
dárek pro starší lidi.

Provokující evangelia		

Alessandro Pronzato

Co jsme to jen s evangeliem udělali? „Světlo se ztlumilo, aby
příliš neoslňovalo, sůl pozbyla chuti, protože tak to vyžaduje zdravý rozum, střelný prach navlhl, Slovo bylo zneškodněno a paradoxy z evangelia ztratily svou výbušnost.“
Alessandro Pronzato stírá z evangelijních příběhů nánosy prachu a zvykovosti, s níž je většinou vnímáme, takže se nám otevírají v úplně novém světle. Nenechávají nás v klidu. V podání autora
jsou pro nás evangelijní příběhy znovu nepohodlné, otřásají našimi stereotypy, provokují nás k reakci a ke změně smýšlení. A jestliže nás tato kniha vyburcuje k touze po opravdovém životě podle
evangelia, pak splnila svůj účel.
Tento titul se dočkal v Itálii již třiceti vydání. I u nás vychází
pro velký úspěch už podruhé.

Žít s moudrostí včel		

Karel Sládek
Mnoho moudrých principů pro život se lze naučit pozorováním
života včel. Jejich píle a starost o společné dobro nám lidem nastavují zrcadlo. Není divu, že včelky inspirovaly řadu básníků, umělců
i teologů. Kniha teologa a vášnivého včelaře Karla Sládka chce přivést čtenáře k novému úžasu nad přírodou a v ní skrytou moudrostí. Čtenář se dozví řadu věcných zajímavostí, ale autor vždy směřuje
trochu dál a výš. Nenápadně nás přes krásu a moudrost přírody přivádí k úvahám nad naším životem a nad Tím, kdo jej stvořil. Kniha
potěší všechny milovníky přírody.
• Za Karmelitánské knihkupectví U Sv. Vojtěcha, Jan Pilař

...může být přemoženo láskou, která potírá každou formu zla.
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Všechny (naše) cesty vedou do Říma

Jak jsem poznal kravařskou farnost?

V hřejivých podzimních dnech na přelomu září a října se asi 15 poutníků z naší farnosti
vydalo na pouť do Věčného města. Pro mě osobně to byl návrat do Říma po dvaceti
letech, kdy jsem tady byla poprvé.
Pouť byla zorganizována pod
hlavičkou cestovní kanceláře
Miklastour z Prostějova. O duchovní servis se staral otec Pavel
Lacina, farář v Pozořicích, věci
průvodcovského rázu byly v kompetenci našeho otce Daniela. Asi
nejen já jsem vnímala, že oba otcové se úžasně doplňovali, takže
jejich péče o nás (a celkem nás
bylo asi 60 z celé Moravy), byl
v kombinaci se šikovnými řidiči
jeden úžasný koncert.
A jaká byla pouť celkově? Pro
mnohé poutníky znamenala první
seznámení a úžas s „městem církve“. Řím byl a je svázán s římskokatolickou církví a naopak naše
církev s ním. Dějiny kořenů naší
víry jsou zde hmatatelné. Pro nás,
kteří jsme sem zavítali podruhé,
potřetí, to bylo osvěžení starého
a objevení nových poznatků. Myslím, že v Římě je stále co poznávat,
nad čím žasnou, objevovat, i když

se sem člověk vrátí poněkolikáté. V případě naší poutě bylo vše
navíc prozářeno milostí Svatých
bran, jimiž jsme mohli procházet. Svatými branami milosrdenství jsme prošli čtyřmi hlavními
římskými bazilikami (sv. Petr, sv.
Pavel, sv. Jan z Lateránu a Santa
Maria Maggiore). Jako nebeská
předsíň na mě působilo místo Tre
fontane, což je místo věznění a stětí sv. Pavla. Nyní se zde nachází
trapistický klášter; polední chvály
bratří trapistů, jichž jsme se mohli
v kamenném kostelíku zúčastnit,
byly ozvěnou andělských zpěvů.
Ohromující byla Vatikánská muzea, která jako třešničku na dortu
nabídla návštěvu Sixtinské kaple.
A stejně ohromující byl i pohled
do kopule Baziliky sv. Petra, malebný výhled se nabízel z teras téže
baziliky a pocit, že Řím nám leží
u nohou, poskytla věž Michalengelovy kopule. Už zmíněné kořeny

Tak si říkám, jak na to, „když myšlení
smrtelníků je nedokonalé a naše uvažování
pochybné“? Kniha Moudrosti 9,14. Jenže se
nabízí jedinečná cesta, o kterou podobně
jako mnozí z vás usiluji v celém svém životě.
Ano, je to cesta víry. A se světlem víry nejenže náš každodenní život konečně dostává
pravdivé obrysy, v tomto světle lze totiž dohlédnout i za obzor všeho pomíjivého, tedy
do věčnosti. Z tohoto pohledu jsem velice
rád, že jsem mohl být kravařské farnosti nablízku, být s vámi na poutích a společně prožívat realitu i tajemství svatých míst v Římě
nebo v Lurdech. Vaší zbožností a radostným
společenstvím u oltáře jsem byl denně posilován ve víře a lásce a věřím, že to mohlo být
oboustranné. Kéž tedy s právě skončeným
mimořádným rokem Milosrdenství a vstupem do adventu v očekávání příchodu našeho Spasitele každý Kravařan „se napřímí
a zvedne hlavu, neboť jeho vykoupení je blízko“. Srov. Lk 21,28 Maranatha, Přijď, Pane!
Zj 22,20 A otec Daniel ať je stále u toho!

víry byly jasně cítit v téže bazilice.
Papežská hymna u hrobu sv. Petra
pak asi nejen pro mě byla jedním
z nejsilnějších zážitků. Zajímavé
byly samozřejmě i památky z období antiky a starověkého Říma.
Bůh nás hýčkal krásou, zážitky
a svými milostmi zahrnoval na
každém kroku.
Setkání s papežem Františkem bylo takovým bonbónkem
ve zlatém papírku. Jeho upřímné
vitalitě při generální audienci na
svátek sv. Václava nešlo nepropadnout. František působil jako lidský
transformátor, který svoji sílu bere
z Boha, dává s radostí lidem, od
lidí ji zpětně nabírá – a jak doufáme, přeposílá opět „nahoru“.
Františkovo lidství bylo a je autentické a nakažlivé. Věřím, že každý
jsme si kousek této svaté nákazy
přivezli domů mezi své blízké.

O vánočních svátcích Pokoj a radost ať
vás, milí poutníci, všechny naplní!
Za srdce přejí
Jindřich a Jana Miklasovi a dcera Terezka

• Božena Muczková

Adventní modlitba
Dobrý Bože, v čase adventu očekáváme příchod tvého Syna. Očekáváme toužebně každým okamžikem, že zaklepe na dveře našeho srdce a že je otevře své lásce. Očekáváme také jeho příchod na konci
časů, kdy se všechno naplní jeho spásou. Očekáváme přicházejícího, a přece víme, že už je tu s námi.
Prosíme tě, aby k nám Ježíš přišel tak, abychom skutečně došli k sobě samým. Často totiž nebýváme
u sebe doma a v myšlenkách se touláme někde docela jinde.
Dej, ať je pro nás tento adventní čas dobou požehnání, ve které se vrátíme do vlastního nitra a začneme prožívat přítomný okamžik. Dej, ať nám čekání na tvého Syna otevře doširoka srdce, aby mohl
skutečně vstoupit a přebývat v něm.
Ať se nás dotkne touha po spáse, jež k nám přišla ve tvém Synu a stále k nám touží přicházet.
V tento adventní čas proměň naše závislosti, které nás pořád ještě drží v zajetí, v hlubokou touhu.
Daruj nám jistotu, že v touze po příchodu tvého Syna je on sám již přítomen mezi námi a že plní
naše srdce svou láskou.
• Ukázka z knihy Moje modlitební kniha Anselma Grüna
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Řeknu vám, že pokaždé, když přicházím na návštěvu do vězení, ptám se:...

...»Proč oni a ne já? Všichni můžeme pochybit, všichni.
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STRÁNKA PRO DĚTI

KŘÍŽOVKA PRO PRAJZÁKY O KAPRA
Vyluštěním křížovky se můžete zúčastnit soutěže o kapra místního rybáře Karla Vaňka. Správnou odpověď
posílejte na emailovou adresu: redakcekrok@seznam.cz, do předmětu napište „křížovka“, nebo vhoďte správnou odpověď se jménem a kontaktní adresou do krabice na bočním otáři v jednom z obou kostelů. Odpovědi
posílejte nejpozději do pátku 16. prosince. Losování proběhne v neděli 18. prosince.

Co je třeba udělat před vánočními svátky?

SOUTĚŽ
O KAPRA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Sjednocení křesťanů je prioritou, protože poznáváme,...

Právě teď
Protivný chlapec
Látka zakrývající okna
Nástroj na nabírání polévky
Část jízdního kola, která se musí mazat.
Ženská ozdoba v uších
Oblíbené smažené české jídlo na cesty
Pokrm, který dovezl Kolumbus z Ameriky

...že je toho více co nás sjednocuje než co nás rozděluje.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Dávat pozor na někoho.
Pánský společenský oděv
Vyvíjet pracovní činnost
Otec mé matky
Samice kohouta
Úložiště oděvů
Pro židy nečisté zvíře

KROK
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FARNÍ PROBLÉMY
Milí farníci, v rámci farního časopisu bychom rádi vytvořili rubriku, v níž by mohl každý vznést svůj
dotaz nebo vyjádřit svůj problém, který se týká života víry nebo života naší farnosti. Tyto dotazy a problémy můžete zasílat na mailovou adresu redakce časopisu Krok. Postupně na ně bude odpovídat otec
Daniel.
• Otec Daniel

POZVÁNKY
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ JAKUBA JANA RYBY
Stejně jako vloni si pro vás připravili nadšení farníci z Kravař, Koutů
a Dvořiska provedení nejznámější vánoční mše. Jelikož mezi svátky
letos nebude ani jedna neděle, bude
letošní koncert v pátek 30. prosince 2016 v 18:00 ve farním kostele.
Vstupné dobrovolné.
8. ledna 2017 budou naši farníci jako
hosté koncertovat ve farnosti Rychvald u Karviné.

OBNOVA MANŽELSKÝCH SLIBŮ
V pátek 30. prosince 2016 bude v obou kostelích mše svatá ze svátku Svaté rodiny v 17:00. Při obou
mších svatých bude možnost obnovy manželského slibu.

ZPOVÍDÁNÍ PŘED VÁNOČNÍMI SVÁTKY 2016

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017
Na začátku nového roku se bude v celé naší vlasti konat každoroční charitní Tříkrálová sbírka. Prosíme především starší patnácti let, aby se zapojili jako vedoucí skupinek. Můžete se hlásit na faře
nebo u sestry Margarety Štědroňové.
FARNÍ PLES
V pátek 27. ledna 2017 se uskuteční ples naší farnosti. Vstupenky budou k mání u paní Magdy Homolové.
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Neexistuje člověk, který v sobě nemá něco dobrého. A na to hledí Bůh, aby jej vyprostil ze zla.

SOBOTA 17. PROSINCE
NEDĚLE 18. PROSINCE
PONDĚLÍ 19. PROSINCE
ÚTERÝ 20. PROSINCE
STŘEDA 21. PROSINCE
ČTVRTEK 22. PROSINCE
PÁTEK 23. PROSINCE

Kostel Sv. Bartoloměje

Kostel Sv. Mikuláše

9:00 – 11:00 cizí
zpovědníci
16:30 – 17:30
Půl hodiny před mší sv.
17:00- 18:00
17:00- 18:00
17:00- 18:00

6:30 – 7:00

9:00 – 11:00; 17:00- 18:00
9:00 – 11:00; 17:00- 18:00

Půl hodiny před mší sv.
16:00 – 17:00
16:00 – 17:00
16:00 – 17:00
16:00 – 17:00
16:00 – 17:00
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ŠTĚDRÝ DEN 24. 12. 2016
Kostel Sv. Bartoloměje
24:00 PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ
Kostel Sv. Mikuláše
24:00 PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ

30. PROSINCE 2016 SVÁTEK SVATÉ RODINY

Kostel Sv. Bartoloměje i kostel Sv. Mikuláše
8:00 Mše svatá
14:00 Mše svatá

1. LEDNA 2017 - NOVÝ ROK
SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

Na závěr mší svatých budou farníci seznámeni se statistikou
a hospodařením farnosti za rok 2016.

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

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

31. PROSINCE 2016

Kostel Sv. Mikuláše
16:00 mše svatá s obnovou manželských slibů

Kostel Sv. Bartoloměje
17:00 mše svatá s obnovou manželských slibů
18:00 koncert – Rybova Česká mše vánoční

Vánoce
2016

25. PROSINCE 2016 SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
Kostel Sv. Bartoloměje
8:00 Jitřní mše svatá
10:00 Velká mše svatá
15:00 zpívané Nešpory a Svátostné požehnání
18:30 Mše svatá
Kostel Sv. Mikuláše
7:00 Jitřní mše svatá
9:00 Velká mše svatá

26. PROSINCE 2016 SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA
Kostel Sv. Bartoloměje
8:00 Mše svatá
10:00 Mše svatá
Kostel Sv. Mikuláše
7:00 Mše svatá
9:00 Mše svatá

Kostel Sv. Bartoloměje večerní mše svatá v 18:30
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