
KROK             1 

Krok
10. ČÍSLO        III. ROČNÍK  ČERVEN  2017

ROZHOVOR S ŘEDITELEM TV NOE LEOŠEM  RYŠKOU

SPOLEČNÝ 
DOMOV 

V OHROŽENÍ

KAPLIČKA NA 
DVOŘISKU

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN



KROK             3 2  KROK

FARNOST PŘED STO LETY
16

NOVÁ FASÁDY FARNÍ BUDOVY
23

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN

22

FARNOST PŘED 100 LETY
18

NÁROČNÁ ROLE KMOTRA

17

HODNOTY BIŘMOVANCŮ
15

KONCERT SCHOL
11

POHŘEB P. MAXE JAROSCHE 
10

SPOLEČNÝ DOMOV 
V OHROŽENÍ 8-9

KROK

Časopis křesťanská rodina Kravař

10. číslo, III. ročník, vydáno 25. června 2017

Vydavatel: Římskokatolická farnost Kravaře, Náměstí 404/41 Kravaře u Hlučína 747 21 

Tel: 731 625  813

Email farnosti: rkf.kravare@doo.cz

Redakční email: redakcekrok@seznam.cz

Šéfredaktor: sedes vacans

Redakce: P. Daniel Vícha, Jan Mareček, Marek Tkaczik, Monika Stráníková, Tomáš Peterek, Pavel 
West

Externisté: Tomáš Stráník, Tereza Černá, Hubert Weczerek

Redakce si vyhrazuje právo články krátit a upravovat. 

Foto na titulní straně: Pepíček Thiemel /foto: Marek Tkaczik 

Znění licencí Creative Commons (CC) 

naleznete na http://creativecommons.org/licenses

NÁKLADY NA JEDEN VÝTISK JSOU VE VÝŠI 30 KČ.

2

4-5
ROZHOVOR LEOŠ RYŠKA

NOVÁ ZAKRISTIE

6
KAPLIČKA NA DVOŘISKU

7

Jedna z věcí, za kterou se denně prosím modlitbou sv. Tomáše Mora, je smysl pro humor.

SOUTĚŽ - KAM SE LETOS 
KROK PODÍVÁ ?

Milí farníci, 

školní rok pomalu končí a opět se před námi otevírá prostor prázd-
nin, který není tolik očekávaný jen dětmi, ale také rodiči, kteří si bu-
dou moci na osm týdnů oddechnout od chystání svačinek, dohlížení 
na plnění domácích úkolů, buzení dětí a podobně. Tak jako v minu-
lých dvou letech jsme pro vás i letos připravili prázdninové číslo Kro-
ku, které vám přinese informace ze života naší farnosti a snad také 
trochu zamyšlení či zábavy. Vždy mě velmi potěší, když se ptáte, kdy 
už bude další Krok, protože ho čtete rádi. Je to ta nejlepší odměna pro 
všechny, kteří jej v redakční radě připravují. Jedna farnice mi posled-
ně říkala, že se na časopis sice těšila, ale že byla velmi zklamaná již 
dvě hodiny poté, co si jej koupila, neboť ho měla tak rychle přečtený, 
že zase musí nějakou dobu čekat. V uplynulých měsících jsme toho 
společně mohli prožít opravdu mnoho. Děti ze třetích tříd přistoupily 
k prvnímu svatému přijímání, po celoroční přípravě biřmovanců jim 
hlučínký děkan udělil svátost křesťanské dospělosti, přivítali jsme 
otce arcibiskupa na pohřbu P. Maxe Jarosche, konaly se přednášky 
a pravidelná setkávání. Nyní jsou před námi prázdniny, kdy se nic 
z toho sice nekoná, ale zato budou mít děti a mládež příležitost účast-
nit se letos dvou táborů. První bude tradičně stanový a druhý bude 
formou pobytu v ekologickém centru Sluňákov v Litovelském Pomo-
raví. V srpnu se bude v Olomouci konat celostátní setkání mládeže, 
na které se vydá několik mladých z naší farnosti. Právě v tomto věku 
je velmi důležité, aby se mladí křesťané scházeli a zakoušeli společen-
ství svých vrstevníků ve víře. Proto bych vás chtěl vyzvat ještě i nyní, 
pokud by měl někdo z mladých zájem se na setkání ještě přihlásit, 
kontaktujte někoho z kněží. Stále je tato možnost. O letošních prázd-
ninách je naplánováno poměrně velké množství sňatků. Rozhodně 
bude letos větší počet než v minulých letech. A tak bych chtěl také 
poprosit, zkusme někdy připojit jeden Otčenáš taky za ně, aby jejich 
manželství bylo šťastným. Moc děkuji. 

Otec Daniel

PRÁZDININOVÁ SOUTĚŽ S KROKEM

Stejně jako předloni vyhlašuje redakční rada Kroku prázdninovou soutěž o to, kam až se dostane toto vydání 
farního časopisu. Bude se hodnotit buď vzdálenost od Kravař, nebo také originální místo, kde se s tímto číslem 
vyfotíte. Na dovolenou si tedy přibalte náš farní časopis a neváhejte se s ním vyfotit. Fotku pak buď poštou, nebo 
elektronicky pošlete (na adresu redakce Kroku nebo facebook). Fotky budeme zveřejňovat v kostele a na farním 
facebooku. Před dvěma léty vyhrála fotka Davida Brzesky s Krokem pod hladinou moře. Budeme se těšit na 
vaše snímky.

POŽEHNÁNÍ PŘED CESTOU

Chtěl bych vás také pozvat, abyste před svým odjezdem na dovolenou přišli do zákristie nebo na faru a řekli si 
o požehnání na cestu. Čím déle jsem knězem, tím více si uvědomuji, jak mocné je požehnání, které člověk při-
jímá s vírou v Boží moc a pomoc. Často přemýšlím o slovech papeže Pia XII., který říkával: Na svět by padalo 
méně bomb, kdyby kněží více žehnali. Kdykoli nás kněze o požehnání žádejte! Před cestou, před hospitalizací, 
před důležitým rozhodnutím, nebo jen tak. Kněz je vždy rád, když může zprostředkovat tuto vzácnou milost, 
kterou Bůh uděluje své duchovní obdarování. 

POHLEDNICE Z DOVOLENÉ

V loňském roce bylo velmi milé, když jste posílali na faru své prázdninové pozdravy z dovolených. Všechny jsme 
je vystavovali ve farním kostele, a tak mohl každý vidět, kde se zrovna „naše farnost“ nachází.  Budu velmi rád, 
když i letos tuto praxi obnovíme. Budu se těšit na vaše pozdravy z dovolených a přidělávat je v kostele na nástěn-
ku pro radost ostatních. 

Prosme o milost nikdy se neunavit při čerpání ze studny Otcova milosrdenství a 
přinášet ho světu. 
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P. Leoš Ryška je zajisté človkem, kterého ni-
komu nemusíme příliš dlouho představovat. 
Kromě toho, že je knězem a salesiánem, je 
také ředitelem TV NOE. Přivítal nás v ředi-
telně, ačkoli sám o sobě říká, že není ředitel 
v pravém slova smyslu, ale snaží se být spíše 
duchovním otcem všem, kteří v televizi pra-
cují. O tom, jaké byly její počátky a o mno-
hém dalším, poskytl našemu farnímu časopi-
su velmi příjemný rozhovor.

Když se dnes podíváte zpět na svůj život, 
dá se říci, co Vás inspirovalo k tomu, že jste 
dnes ředitelem televize?

To je velmi dlouhé povídání. Ale abych to shr-
nul, ještě za komunismu jsme dělali různá pás-
ma s diapozitivy s hudbou, dělali jsme pásma 
o životě, pro manžele o manželství. Ofocovali 
jsme to v bílých rukavičkách, jiná technika 
u nás moc nebyla. Šlo především o pastoraci 
a o to, jak lidem přiblížit také tímto způsobem 
evangelium. Ještě než jsem vstoupil do seminá-
ře mě velmi inspiroval film o životě sv. Františ-
ka z Asissi Bratr Slunce sestřička luna. Tehdy 
jsem si říkal, to je něco. I takovýmto způsobem 
se dá hlásat Kristus. Říkal jsem si tehdy: „ Pane 
Bože, kdybychom u nás mohli točit takovéto 
filmy!“ Když jsem byl kaplanem, jeden farník 
mi půjčil kameru, s kterou jsem jel na setkání 
mládeže s papežem do Czestochowe v roce 
1991 a mohl jsem tam točit. Pak mi Pán Bůh 
posílal do cesty lidi, jakoby náhodou, s nimiž 
jsem mohl pracovat a oni mě učili této práci. 
Pak jsem šel na filmovou školu do Zlína a ná-
sledně jsme začali budovat Telepace v Ostravě.

V té době jste už byl knězem?

Ano. Byl jsem v dnešní katedrále. Byl jsem tam 
úplně sám, měl jsem někdy i čtyři mše svaté 
denně. Do toho jsme po večerech stříhali na-
točené snímky, doslova na koleně. Pak jsme se 
dozvěděli, že v Ostravě je takový polorozpadlý 
barák, a ten jsme začali opravovat jako studio.

Jak jste přišli na název Telepace?

V době, o které jsem mluvil, jsem se setkal 
s velmi charismatickým knězem donem Kvi-

dem, který v Itálii již 15 let vysílal v rámci ital-
ského Telepace. A on mi řekl, že jsem knězem 
k tomu, abych hlásal Krista, tak ať se toho ne-
bojím, a že můžeme mít jméno Telepace a být 
sestrou toho italského. Za chvíli přišel notář se 
spisem, že můžeme používat jméno Telepace 
a taky logo. Také dovolili, že si od nich můžeme 
cokoli nahrávat. Zároveň přislíbil, že na nás 
budou sbírat v Itálii peníze. Po asi dvou měsí-
cích přijel don Kvido do Ostravy a přivezl do 
začátku 800 000 korun. Když jsem v Itálii viděl, 
jak to tam dělají, říkal jsem si, že to je přesně 
ono, co chci. Velmi na mě zapůsobilo, když mi 
řekl, že půjdeme spolu k řediteli. Já si říkal, co 
to je, on je přece ředitel. Pak mě dovedl do kap-
le, ukázal na svatostánek a dodal, náš ředitel je 
Kristus. 

Od začátku až po první vysílání televize Noe 
to tedy byla dlouhá cesta…

Vím, že kdybychom tenkrát nezačali, tak dnes 
by se to už těžko uskutečnilo. Dnes je to daleko 
složitější. Dnes potřebujete k začátku povinný 
kapitál, který jsme absolutně neměli. Bylo to 
dobrodružství. Přišel pán, který říkal, že je ne-
věřící, ale že televize s křesťanským zaměřením 
zde chybí, zná naši tvorbu, a že nás zadarmo 
pustí na svůj vysílač. My jsme z toho nechápali. 
On jen dodal, bylo to někdy v listopadu 2005, 
že to má jednu podmínku, a to, že musíme začít 
vysílat na Vánoce. Nakonec svolil na Veliko-
noce, ale déle ne, protože nemůže tuto pozici 

„Nebojte, protože já jsem s vámi“. Pojďme v této době šířit naději a důvěru!

držet déle a dále družice Astra již pak bude ob-
sazená. Tak jsme do toho šli.

Kolik vás bylo na počátku?

Bylo nás 16. Začali jsme v květnu 2006. Museli 
jsme si půjčit peníze, ale poté nám lidé samo-
zřejmě začali pomáhat. Tehdy jsme se hodně 
semkli jako parta, protože jsme vůbec netušili, 
co nás čeká, kolik peněz bude třeba. Ani jsme 
dokonce nevěděli, co budeme druhý den vysí-
lat. Ještě si vzpomínám na jednu větu dona Kvi-
da, který mi tehdy řekl, že televize je největší 
kazatelna, jaká může být a zároveň je to čertova 
skříňka.

Nakonec se to ale podařilo….

Ano. Já to považuji za velký zázrak. To, že 
v dnešní české ateistické společnosti může vy-
sílat křesťanská televize, podobně jako křesťan-
ské rádio Proglas. Ten v našem rozjezdu sehrál 
také velkou roli, dělal reklamu, ačkoli se mohl 
obávat, že mu peníze ubydou na úkor nás. Na-
konec měl ještě o něco více.

Jaká je finanční situace dnes?

Vždycky když volá don Kvido, tak mu říkám, 
ještě se netopíme, ale vodu máme až pod nos. 
A on na to volá: „aleluja, boj se toho, že budeš 

nad tou vodou, protože zapomeneš na to, že je 
to dílo Boží. Boj se toho, že bys měl tolik pe-
něž, kolik potřebuješ“. Zažil jsem zde mnoho 
finančních tísní, ale to, co bolí nejvíc, když ve 
snaze o dobro se někdo snaží házet klacky pod 
nohy. Již byly i situace, kdy chtěl televizi někdo 
zničit. Oproti tomu mám největší radost, když 
vidím, jak se zaměstnanci mezi sebou mají 
rádi, jak se sejdou, slaví třeba narozeniny, když 
jsme tady všichni společně pohromadě. Ale se 
mnou to taky není úplně snadné. Taky umím 
být nervák a třeba je místo pochvaly zkritizo-
vat. Nejsem žádný milius, ale mám z nich nej-
větší radost. Ale to je to naše lidské. 

Kdo všechno televizi Noe sleduje?

Nejsou to jen věřící. Máme reakce od lidí ji-
ných náboženství nebo nevěřících, kteří nám 
moc fandí. Snažíme se být multižánroví, a to se 
osvědčilo. Máme pořady s dechovkou, outdo-
orové filmy, přírodopisné. Mnozí i nevěřící na 
ně čekají, protože je třeba nenabídne jiná tele-
vize. A i v tom ve všem je krása, která je proje-
vem Boha. 

Rozhovor vedl Tomáš Peterek

Jsme povoláni abychom vyšli jako misionáři a přinesli zprávu o Boží lásce každému 
člověku v každé oblasti života

ROZHOVOR S ŘEDITELEM TV NOE LEOŠEM  RYŠKOU



KROK             7 6  KROK Každý může něco dát společnosti; nikdo není vyloučen z přispívání k dobru všech. Chce-li se mi ale kritizovat bližního, kolegu z práce, kousnu se trochu do jazyka. Ja-
zyk trochu opuchne, ale ozdraví se váš duch.

KAPLE NA DVOŘISKU

Kaple Sv. archanděla Michaela na Dvořisku prošla rozsáhlou opravou. Kromě zvonice, střechy 
a omítek došlo také k mnoha drobným úpravám jak vně tak uvnitř kaple. Celou akci, která vyšla na 
více než tři čtvrtě miliónu zaplatilo město Kravaře, které je také vlastníkem této kapličky. O infor-
mace týkající se opravy jsme požádali přímo paní starostku Mgr. Moniku Brzeskovou.

Kaple na Dvořisku prošla rozsáhlou opravou. Co všechno se muselo opravovat?

Byla provedena celková rekonstrukce kap-
le. Demontovala se věžička s celým kro-
vem, následně jsme zjistili havarijní stav 
dřevěného stropu a následně ve spolu-
práci s Památkovým ústavem došlo k jeho 
celkové výměně. Narovnalo se nakloně-
ní kaple i se štítovou stěnou. V současné 
době je nová konstrukce krovu, nová vě-
žička a nová krytina na střeše. Když už se 
spravovalo, tak se umístily i nové rozvody 
elektra. V konečné fázi pak následovala 
oprava omítek a výmalby.

Jak vůbec vznikla myšlenka opravy této 
kapličky?

Po svém nástupu na radnici jsem se podí-
lela na akcích pro hasiče na Dvořisku, ab-
solvovala jsem svou první mši v kapličce 
Sv. Michaela na Dvořisku a začala jsem se 
o tento objekt více zajímat. Přišlo mi ško-
da, že zůstala nedokončená, ale původně 
byla vize pouze restaurovat oltář. Nako-
nec se začalo úplně z jiného konce…

Celá akce byla financovaná z rozpoč-
tu města. Jaké byly celkové náklady na 
tuto akci a kdo ji realizoval?

Financování z rozpočtu města bylo ve výši 
758.906,- Kč. Ráda bych poděkovala dárci, který věnoval na opravy kaple částku 150.000,- Kč. Do vě-
žičky bude ještě umístěn zvon, na ten přispěli občané nejen z Dvořiska a vybrala se částka 63.000,-, 
všem tímto moc děkuji. Pokud budou náklady vyšší, dofinancuje opět město Kravaře.

Máte nějaké reakce od obyvatel z Dvořiska, líbí se jim opravená kaple?

Reakce jsou pozitivní a jsem ráda, že se lidem opravená kaple líbí.  Všechny Vás srdečně zvu, přijďte se 
podívat.

NOVÁ ZÁKRISTIE FARNÍHO KOSTELA

V jarních měsících došlo ve farním koste-
le k realizaci projektu „Nová zákristie“. Ta 
stávající byla již dávno za svou životností 
a v podstatě nebylo kam uschovávat potřeb-
né věci. Jednalo se spíše o souhrn různých 
kusů nábytku, které spolu ani nesouvisely, 
ani neposkytovaly dostatečný prostor pro 
na příklad dlouhá liturgická roucha či ob-
leky ministrantů. Zakázku jsem zadal panu 
Milanu Kamasovi z Ostravy, kterého jsem 
osobně poznal v době, kdy ještě pracoval v rámci chráněných dílen v ostravské charitě jako vedoucí. Zá-
kladní myšlenkou bylo získat co nejvíce úložného prostoru se zabráním co nejmenšího prostoru místnos-
ti. Proto se muselo dokonale využít kleneb a výklenků, které zákristie nabízí. Pan Kamas se toho mistrně 
zhostil, protože není jen stolařem, ale především dřevomodelářem. Při této realizaci tak mohl plně využít 
svůj um a své vzdělání, neboť mnoho věcí se muselo doslova modelovat na míru. Celá zákristie byla zhoto-

vena z dubového masívu. Chtěl bych i touto for-
mou poděkovat panu Milanu Kamasovi a jeho 
ženě za to, že pro naši farnost udělali mnohem 
více, než k čemu je zavazovala smlouva o dílo, 
a že zdárné dokončení zákristie vzali doslova za 
svou vizitku, přestože se vyskytlo mnoho neo-
čekávaných problémů. Jednoduše řečeno, celou 
zákristii nám udělali nejen rukama, ale přede-
vším srdcem. Moc díky. 

Otec Daniel
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tvím celého lidstva a zodpovědností pro každého. 

SPOLEČNÝ DOMOV V OHROŽENÍ

Ve světě, který byl poškozen virem lhostejnosti, jsou skutky milosrdenství tím nej-
lepším protilékem.

Před pár týdny jsem položil v hodině náboženství čtyři otázky týkající se stavu planety a životního prostředí. 
Vedla mě k tomu encyklika Laudato´si papeže Františka. Snažil jsem se ji v hodině náboženství představit 
dětem. Z hodin náboženství vědí, že hřích může být proti Bohu, lidem a sobě. Papež však v encyklice nas-
tiňuje další oblast působení hříchu, a to proti přírodě. Když se zeptáme dětí, jak to vypadá s planetou, tak 
v tom mají úplně jasno a vidí, že se něco děje. My dospělí to bereme jako samozřejmost a ani nás to nevyvede 
z pracovního zápřahu. Stojí ale za to, zastavit se a podívat na to očima dětí. Tyto otázky dostali žáci nábožen-
ství 6. - 8. ročníku.

Na otázku, jestli se zamýšlejí nad stavem planety a přírody, odpovědělo 90% dětí, že ano. Ve druhé otázce, v jakém 
stavu si myslí, že se nachází planeta, odpovědělo 90% dětí, že ve špatném stavu. Na třetí otázku, co vidí jako nej-
větší problém, odpovídali různě. Pro někoho je to tání ledovců, nebo znečišťování životního prostředí (spalovací 
motory, továrny, komíny), problémy s odpady, plasty, kácení deštných pralesů pro olejové palmy, vztahy mezi ná-
rody. U čtvrté otázky se měli zamyslet nad tím, co mohou sami ohledně životního prostředí zlepšit. Odpovědi stojí 
za zamyšlení:

Budeme si více vážit přírody, nebudeme kupovat výrobky, které obsahují palmový olej, začneme vysazovat stro-
my, taky recyklovat věci, nekupovat pití v plastových lahvích a jídlo balené v plastu, budeme se snažit méně jezdit 
autem a více chodit pěšky. No a pak bylo zajímavé, že 10% žáků náboženství si myslí, že se nedá dělat nic a naproti 
tomu 20% dětí vidí východisko v modlitbě o sílu, aby mohli každý den změnit něco k lepšímu. Je určitě velmi důle-
žité se modlit za planetu a její představitele, kteří mají možnosti něco změnit, ale je důležité se od našich dětí naučit 
vzít věci do svých rukou a zasadit se o zlepšení životního prostředí. Nemusí to být žádné velké věci, na které nesta-
číme sami, ale pokud to budou opakované malé věci, tak se to určitě projeví. Určitě bychom neměli v péči o planetu 
zůstat pasivní. Nedávno jsem slyšel zajímavý příběh o kolibříkovi. 

Jednoho dne začal hořet les. Všechna 
zvířátka začala v panice utíkat, chtěla 
zachránit sebe a svoje rodiny. Co mělo 
nohy utíkalo, co mělo křídla, uletělo. 
Až na jednoho drobného kolibříka. 
Ten letí k řece, nabírá do zobáčku kap-
ku vody a nese ji na oheň. A znova při-
letí k řece, nabere kapku vody a zanese 
na oheň. A znovu, a znovu. Ostatní 
zvířátka mu říkala: “Co to děláš, koli-
bříku? Ty si myslíš, že s těmi kapkami 
vody zastavíš oheň? To nemá smysl, je 
to příliš velké, to nemůžeš zvládnout! 
Vždyť tě to zničí. Co to děláš?“ „No, 
dělám, co můžu“ odpověděl kolibřík.

Kdyby i ostatní zvířátka plnila svoji 
povinnost, byl by brzy požár uhašen. Je pravda, že jsme k problémům planety hodně pasivní. Říkáme si: vždyť pře-
ce třídím odpad, tak co, to musí stačit. Není to jen o třídění. 

Nacházíme se v kritickém bodě dějin. Nemůžeme mít donekonečna rychlá auta, počítače o velikosti kreditek 
a všechny moderní vymoženosti, a zároveň čistý vzduch, rozlehlé deštné pralesy, čerstvou pitnou vodu a stabilní 

klima. Naše generace může mít jedno, nebo druhé, ale ne 
obojí. Lidstvo si musí vybrat. Obě možnosti mají své „ná-
klady obětované příležitosti“. Přístroje, nebo příroda? Vy-
berte si špatně, a příští generace už nemusí mít ani jedno. 
To jsou slova Marka Boylea. 

Nedávno jsem se setkal s jedním mladým vysokoškolákem 
a podle něho by bylo řešení ještě více rozjet kola pokroku 
a pak se co nejrychleji zaměřit na kolonizaci jiných planet 
na kterých jsou velké zdroje nerostného bohatství, podle 
mě je to ale hloupost a spíše bychom se měli zaměřit na náš 
společný domov „PLANETU ZEMI“ a snažit se ji udržet 
a rozvíjet pro budoucí generace. Nemusí všechno nerostné 
bohatství vyplýtvat naše generace, ale měli bychom zane-
chat něco i pro další pokolení svých dětí a vnuků. A co by 
se stalo s novou planetou? Zase bychom ji vytěžili a zničili, 
kolonizace není řešení.

Jako křesťané bychom se neměli bát vzít osud našeho společného domova do našich rukou .I papež František varu-
je před velkým vymíráním rostlinných a živočišných druhů.  Podle Living Planet Report „Od roku 1970 se snížila 
populace ryb, ptáků, obojživelníků, plazů a savců ve světovém průměru o 58 %. Nejvýraznější pokles zaznamenaly 
sladkovodní živočichové, kterých je o 81 % méně.“ Co je příčinou tak masivního úbytku zvířat? Ty příčiny jsou 
poměrně známé – ničíme si životní prostředí, znečišťujeme vzduch a vodu, bezhlavě lovíme ryby. Do toho přidejte 
ještě změnu klimatu, která nutí populace ke stěhování na výhodnější místa. Zároveň poprvé v historii spotřebuje-
me víc přírodních zdrojů, než kolik dovede Země vyprodukovat. Jak říká Marek Orko Vácha: 

„Je pravda, že se vymíralo vždycky. V historii to bylo pět velkých vymíracích událostí, zejména vymírání na konci 
křídy před 65 miliony lety, kdy vymřeli dinosauři. Rozdíl je ale v tom, že v žádném jiném období se nevymíralo tak 
rychle a tak masově jako dneska, takže dnešní dobu můžeme s klidným svědomím nazvat šestým vymíráním. Po-
kud vybijeme nějaký druh, je navždy ztracený, a je obrovskou ztrátou.“ 

Kdyby vymřela žirafa, asi bychom si toho všimli, ale většinou vymírají drobní živočichové, kteří drží v rovnováze 
celé ekosystémy. Nejvíce je v tuto chvíli ohrožen korálový útes a deštné pralesy, kde je obrovský výskyt živočichů. 

Ptáte se: „ale co s tím můžu dělat já, obyčejný občan Kravař?“  I o kapku stoupne moře a jestli těch kapek bude 
hodně, tím více to může napomoci k lepšímu. 

„Každá snaha o vylepšení světa vyžaduje změ-
nu způsobu života, modelů výroby a spotřeby 
a zkostnatělých mocenských struktur. Ekologic-
ká krize je výzvou k hluboké vnitřní konverzi.“ jak 
říká papež František. 

Na závěr pár jednoduchých návrhů ke změně. Vy-
měnit balené nápoje za vlastní láhev a vodu z ko-
houtku, nakupovat do vlastních tašek, odmítat 
reklamní letáky, nakupovat jídlo bez plastových 
obalů, apod. Více se dočtete, co se dá zlepšit po 
kapkách, v dalším čísle.

Vypracoval Tomáš Peterek



KROK             11 10  KROK Kéž dá Svatý Josef mladým lidem schopnost snít, riskovat kvůli velkým věcem, které pro nás 
vysnil Bůh. 

Nechejme se pohnout Duchem Svatým k odvážnému hledání nových cest k hlásání 
Evangelia.

POHŘEB P. MAXE JAROSCHE KONCERT SCHOL

Když otec Max přijel dožít na důchod do Kravař, místa kde se narodil a místa, 
které měl zapsáno hluboko ve svém srdci, tak už ani moc nečekal, že by mohl ně-
jak pastoračně působit ve zdejší farnosti. Zpočátku mu ještě zdraví dovolovalo 
chodit na mši svatou do farního kostela, ale s přibývajícími léty už nemohl ani to. 
Cesta z auta do sakristie byla nad jeho síly. Svaté přijímání pak musel podávat 
v sedě. Mnozí z nás si ho pamatují, jak sloužil pro občany města německé mše 
svaté v zámecké kapli. Na tuto službu se vždy těšil a obzvláště věnoval pečlivost  
přípravě kázání. Pamatuji si, jak jednou vzpomínal na to, když mu někteří lidé 
škaredě vyčítali, že slouží mše svaté za vermachťáky. On odpovídal, že nepadali 
vermachťáci, ale naši otcové, synové, bratři a kamarádi. 

Nebylo však dne, v němž 
by nesloužil mši svatou 
ve svém domě.  Byli lidé, 
kteří k němu na tyto mše 
svaté docházeli. Ať už to 
byli sousedé, se kterými 
se z mládí velmi dobře 
znal nebo i noví lidé, kte-
ré za roky na důchodě po-
znal. Otec Max měl feno-

menální paměť, tělo mu už nesloužilo, ale hlava, tu by mu mohl závidět kdejaký 
mladý člověk. Aby mu nevypadla němčina, tak se modlil breviář v německém 
jazyce a sledoval teologické pořady na německé televizi. Vždy zdůrazňoval, aby-
chom se modlili 91. žalm, který je velkou ochranou a posilou pro nás křesťany.

Otec Max měl rád i takové duchovní debaty, říkal tomu úterní rozhovory. Jeho 
pár přátel přicházelo každé úterý na pár hodin nejen tak poklábosit, ale vzalo se 
nějaké duchovní téma a nad tím se diskutovalo a on tomu dával fundamentál-
ní podklady. Tyto úterky byly velice přínosné, dalo by se to přirovnat hovorům 
o víře, ale pro malý kolektiv lidí, protože jeho domek nebyl pro větší skupiny 
uzpůsoben. Samozřejmě se na těchto hovorech vypila i sklenka nějakého dobré-
ho vína, ale v rozumné míře. 

Občas si posteskl: „škoda, že jsem se knězem nestal o deset let dříve, mohl jsem 
toho víc pro církev vykonat“. Tak se mu kostel sv. Bartoloměje, stal místem, kde 
byl pokřtěn a kde byl i jeho pohřeb, který odsloužil jeho spolužák arcibiskup 
Graubner a jeho kamarádi kněží z ročníku. Velmi rád vzpomínám na jeho du-
chovní vedení a rady do života, které mnohým poskytoval. 

Otče Maxi, budete nám chybět, alespoň těm, kteří jsme vás znali. 
Naproti tomu si vždy pamatuji, jak jste připomínal, že odchod na 
věčnost je zase setkání s Pánem a s těmi, kteří nás už předešli a těší 

Ve věku 85 let zemřel ve 
čtvrtek 4. května 2017 ve 
Šternberku P. Max Ja-
rosch, čestný kanovník 
kolegiátní kapituly u sv. 
Mořice v Kroměříži a dlou-
holetý farář v Uničově. 
Rozloučení se zesnulým se 
uskuteční v pátek 12. květ-
na od 15.00 hodin při mši 
svaté v kostele sv. Barto-
loměje v Kravařích a poté 
bude jeho tělo uloženo na 
místním hřbitově.

Narodil se 1. července 
1931 v Kravařích, na kně-
ze byl vysvěcen 23. června 
1973 v Olomouci. Půso-
bil v Zábřehu na Moravě, 
v Hoštejně, potom téměř 
30 let v Uničově, odkud 
spravoval také farnosti Re-
noty a Újezd u Uničova. Od 
roku 2002 byl na odpočin-
ku nejprve ve svém rodišti, 
potom v Domově seniorů 
v Sukolomi.

se na setkání s námi. 

Tomáš Peterek

Začátkem tohoto roku se zrodila myšlen-
ka uspořádat společný koncert kravařské 
a kutské scholy ve snaze představit to nej-
lepší z našich současných repertoárů. Od 
myšlenky k realizaci tohoto nápadu pak 
stačil „jen“ souhlas členů schol, že budou 
ochotni se více než kdy jindy ve svém vol-
ném čase scházet a na tento nelehký úkol 
se připravovat. Zkoušky zpočátku pro-
bíhaly odděleně dle časových možností 
každé scholy, ke konci se již secvičovalo 
společně. 

A tak 4. června, po čtyřech měsících prá-
ce, si mohli všichni, kteří zavítali do kos-
tela sv. Bartoloměje, vyslechnout výsle-
dek našeho snažení.  

O týden později, 11. června, jsme stejný koncert uskutečnili i v kostele sv. Mikuláše. 

Všem účinkujícím patří uznání a všem návštěvníků poděkování, že nás v této věci podpořili a věříme, že se jim 
oba koncerty líbily. Každý, kdo rád zpívá (a alespoň trochu to umí) a rád by rozšířil naše řady, je srdečně vítán. 

Pavla Peterková

Vedoucí kutské scholy
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FARNOST SE   BAVÍ :)



KROK             15 14  KROK Svým vzkříšením nás Ježíš Kristus osvobodil z otroctví hříchu a smrti, a otevřel 
před námi cestu do věčného života. 

ZEPTALI JSME SE DĚTÍ V NÁBOŽENSTVÍ... HODNOTY BIŘMOVANCŮ

Drazí farníci,

jak mnozí z vás ví, v sobotu 27. května se uskutečnilo v kostele sv. 
Bartoloměje biřmování, kde 74 biřmovanců přijalo dary Ducha 
svatého.  Na začátku naší cesty za biřmováním jsme byli rozděleni 
do tří skupin podle věkové kategorie, a skoro každý týden jsme se 
setkávali na schůzkách s otcem Danielem, kde jsme se dozvěděli 
spoustu zajímavých věcí jak o Bohu, tak i o celkové církvi. Otec 
Daniel svým poutavým vyprávěním a vždy pohotovým vtipem 
všechny zaujal. Na setkání jsme se nikdy nemuseli připravovat, 
pouze jsme si měli každý přečíst jednu knížku s náboženskou té-
matikou. Já osobně jsem si vybrala knihu „Odpusť Natašo“ od 
Sergej K. Dakov, kterou bych všem doporučila. Kniha je velice po-
učná a nejvíc se mi líbila myšlenka o tom, že bible je kniha, která 
potřebuje oči, které vidí, uši, které slyší a srdce, které chápe. 

Na očekávaný den jsme se všichni moc těšili. Bohužel otec biskup 
kvůli zdravotním potížím nemohl přijet, tak svátost biřmování 
uděloval P. Martin Šmíd, hlučínský děkan, který, i když na začát-
ku říkal, že má trému, tak to zvládl na jedničku. Moc bych tímto 
za všechny biřmovance chtěla poděkovat otci Danielovi, že nás 
připravil k biřmování a vždy nám ve všem vyhověl. Na konec bych 
chtěla napsat krátký příklad toho, jak žít s Bohem, který nám řekl 
otec Daniel. Když máte hořkou kávu a potřebujete si ji osladit, 
dáte do ní cukr. Ale aby ten cukr splnil svou funkci, tak se musí 
zamíchat. Naši rodiče a lidé okolo nás, taky do nás dávají víru 
v Boha, ale je pouze na nás jestli to zamícháme a začneme tak i žít.  
Tak na to nezapomeňme. 

Tereza Černá

Biřmování (z lat. „confirmatio“ – utvrzení) 
je jedna ze sedmi svátostí katolické, pravo-
slavné, anglikánské církve a Církve českoslo-
venské husitské. Spolu se křtem a eucharistií 
je jednou z iniciačních svátostí.

Biřmování je podle nauky zmiňovaných círk-
ví svátost ustanovená Ježíšem Kristem, jejíž 
prostřednictvím křesťan od Boha dostává 
pečeť daru Ducha Svatého. Spolu se křtem 
a svátostí svěcení biřmování podle katolické 
nauky vtiskuje do nitra člověka nezrušitelné 
znamení (charaktér), proto se tyto svátosti 
mohou přijmout jen jedenkrát za život.
Svátost biřmování může přijmout každý pokřtěný 
člověk, který ji dosud nepřijal a který dosáhl věku 
užívání rozumu. Pokud přijímá člověk křest až v do-
spělosti, bývá někdy (ne vždy) zároveň biřmován.
Řádným udělovatelem svátosti biřmování je biskup. 
V případě nutnosti může dát biskup dovolení, aby 
udělovali biřmování, kněžím. Je-li křesťan v nebez-
pečí smrti, může mu udělit biřmování kterýkoliv 
kněz i bez povolení biskupa.V římskokatolickém ritu 
se svátost biřmování uděluje prostřednictvím poma-
zání olejem (křižmem) na čelo, spolu s vkládáním 
rukou udělovatele svátosti a slovy: „(jméno ve voka-
tivu), přijmi pečeť daru Ducha svatého“ (lat. accipe 
Signaculum doni Spiritus Sancti). Po pomazání 
následuje symbolický políček biřmovanci na tvář

Přichází nám na pomoc Duch svatý, dech naší naděje, který oživuje sténání i oče-
kávání našeho srdce.

Proč chodíš do náboženství?

-protože věřím v Boha

-protože mě to tam baví a rád si povídám o Bohu

-protože věřím v Boha a rodiče chcou

-protože musím

-protože jsem chtěla na svaté přijímání

Co tě v náboženství nejvíce baví?

-že nám otec čte příběhy

-že se dozvím něco nového

-díváme se na film nebo příběh

-být blíž Bohu a Ježíši Kristu

-nic mě nebaví

-biblické příběhy

-nejvíc mě baví zlobit

Co tě v náboženství nebaví?

-nebaví mě psaní

-nebaví mě modlení

-že nechodíme ven

-když mě druzí vyrušují

-biblické příběhy

-nebaví mě pracovní listy

Otázky pokládal otec Jan dětem 4. třídy

Někteří občané Kravař doposud ani nevěděli, že 
část města Dvořisko nepatří do farnosti Kravaře. 

Tato skutečnost byla dána historickými souvis-
lostmi, protože jak známo, řeka Opava byla při-
rozenou hranicí mezi Pruskem na straně jedné a 
Rakouskem na straně druhé. Toto farnostní roz-
dělení zůstalo až do současnosti, kdy Dvořisko 
náleželo k farnosti Komárov. 

Stále častěji se však v poslední době začali ozý-
vat někteří lidé, zda nenastal čas tuto farní hra-
nici sjednotit s hranicí města. Na straně jedné je 
úcta k historii, ale na straně druhé je také otázka 
praktičnosti celého případu. V letošním roce byla 
kaple na Dvořisku opravena za více než tři čtvrtě 
miliónu, přičemž celou opravu financovalo město 
Kravaře, kterému kaple také patří. Pochopitelně 
celá tato záležitost znovu ukázala absurditu dě-
lení farnosti až do současnosti, zvláště když bylo 
potřeba některé věci konzultovat s knězem a já 
mohl jen říkat, mě se neptejte, to není má farnost. 

Pochopitelně jsem také zaslechl názory, že tady 
to je Prajská a tam to Císarská, a proto to nejde. 
Ale k tomu nejde snad říci nic jiného, než se ptát: 
„A nemáme právě my, křesťané, budovat jednotu, 
namísto několik set let starého nálepkování?“

Proto jsem se v této věci obrátil na otce biskupa, 
který po poradě se svými konzultory a kněžskou 
radou diecéze rozhodl tak, že od 1. července 2017 
se Dvořisko stane součástí farnosti Kravaře. 

Pokud někdo chce jezdit na mše svaté do Komá-
rova, samozřejmě se pro něj nic nemění. Ale v 
právních záležitostech bude celá věc mnohem 
jednodušší takto. Nehledě na to, že většina oby-
vatel Dvořiska již dávno chodí do kostela do naší 
farnosti a pastoraci, jako návštěvy nemocných, 
zajišťujeme rovněž my. 

Otec Daniel  

ZMĚNA HRANIC FARNOSTI KRAVAŘE
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aniž by věděl, odkud to bude. S životem je to stejné.

Nikdy se nezapomínejme modlit za druhé. Modlitba je naší největší silou. 

NÁROČNÁ ROLE KMOTRAČÍM JE PRO MĚ SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

„Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se žene silný vítr, tam kde se zdržovali aleluja a všichni byli napl-
něni duchem svatým a zvěstovali veliké skutky Boží aleluja, aleluja!!!“

Svátost biřmování pochází z latinského slova „confirmatio“ znamenající posila, stvrzení, upevnění. [My-
slím, že tak nějak jsem to četla v katechismu] Co to vlastně znamená přijmout svatost biřmování? Nějaká 
křesťanská dospělost? Pro mě osobně biřmování znamená sblížení se s Bohem ve své každodenní činnosti, 
třeba při nucených pracích doma, což tak často nedělám, protože přijel bráácha. Jak se rozhodovat ve své 
práci, pokud ovšem člověk pracuje, že. Jak dosáhnout svého cíle? Jak být nápomocný ostatním? Jak se za-
chovat ve věcech víry? Díky této svátosti a působení Ducha Svatého se to zdá snadnější! Mé dokončení školy 
závěrečnými zkouškami je toho příkladem, ačkoliv jsem nic moc neuměla. To víte, když se celé roky neučíte, 
těžko se to dohání. Musím se sama přiznat, že jsem se na Ducha Svatého spoléhala a opravdu hodně mi po-
mohl! Ráno jsem toho moc neuměla, nejvíc jsem se bála angličtiny, ale Duch svatý mluví mnoha jazyky a já 
už teď taky.

Monika Stráníková 

V katechismu se o kmotrech píše, že jejich úkol je 
opravdovou církevní službou, a že mají velkou od-
povědnost (článek 1255). Jsem zatím jen kmotr za-
čátečník, tedy nevím zcela jistě, co mě ještě čeká a co 
všechno tato jistě náročná (i proto, že jsem kmotrem 
své sestry) služba obnáší. 

Ale můžu vám vylíčit, co všechno mohlo zabránit 
mému přijetí této nové role. Onou dobou jsem byl ješ-
tě v semináři a jeho opuštění vyžaduje povolení otce 
rektora. To jsem ještě nečekal, že opustit budovu se-
mináře po zavření vrátnice není tak jednoduché ani se 

souhlasem vedení. Předem jsem si zakoupil jízdenku na večerní vlak, který měl vyjíždět z Hlavního nádraží v Olo-
mouci 20:40. Kvůli opravám na ulici 1. máje nejezdí tramvaje z centra na nádraží. Nezbývalo než jít pěšky. Věděl 
jsem, že abych vlak v klidu stihnul a nemusel se honit, měl bych vyjít v 8 z vrátnice semináře. Před osmou jsem 

si uvázal kravatu a hodil na sebe oblek, aby se v kufru 
nepokrčil. Navštívil jsem místnost, kde se po službě na 
vrátnici nechává klíč, ale ten tam nebyl. Řekl jsem si, že 
se asi někdo zdržel venku a dal vědět na vrátnici, aby na 
něj počkali, to znamená že bude vrátnice ještě otevřená. 
Sešel jsem dolů na vrátnici, ta ale byla zhasnutá a dveře 
semináře zamčené. Nebyl čas pátrat po klíčích z vrátni-
ce, proto jsem se rozhodl najít někoho z představených, 
aby mi odemknul. Zvoněním a klepáním na dveře všech 
představených semináře jsem ztratil drahocenných 10 
minut a všechno bylo marné. Jako na potvoru nikdo ne-
byl u sebe. Zbývalo jen poslední a radikální řešení – útěk 
skokem z okna v posilovně. „Však to není vysoko.“ Říkal 
jsem si. Otevřel jsem okno, vylezl na parapet, a protože 
už bylo skoro čtvrt na 9 a hladina adrenalinu mi výrazně 
stoupla, nedíval jsem se doleva, doprava, ani dolů, natož 
abych vyhodnocoval výšku a rizika dopadu. Prostě jsem 
skočil. Dopadl jsem na plechový poklop v chodníku, kte-
rý se výrazně prohnul, a teprve v tu chvíli jsem si uvědo-
mil, že jsem skočil odhadem z více než dvou metrové výš-
ky. Ale taky v obleku s kravatou a do rušné ulice v centru. 
Když jsem pocítil ty nevěřící pohledy náhodných kolem-
jdoucích, pro dobarvení atmosféry jsem chtěl zařvat něco 
jako: „Nééé, já už tam nebudu ani minutu.“ Ale v tom na 
mě spadl kufr, který po mě hodil spolužák a já si uvědo-
mil, že spěchám. Vlak jsem nakonec s propoceným oble-
kem stihl a vše dobře dopadlo. A poučení na závěr? Kaž-
dá církevní služba je náročná a vyžaduje oběti, ale vždy 
stojí za to a někdy může být i trochu dobrodružná.

Tomáš Stráník

Kmotr – při vyslovení tohoto slova se nevěřícím lidem 
kolem nás vybaví nejspíše film toho jména (z roku 1972), 
gangsterské drama, natočené podle stejnojmenného ro-
mánu Maria Puza, film, o němž se říká, že patří mezi pře-
lomová díla tzv. Nového Hollywoodu. Ovšem svůj domov 
a svůj původní význam má slovo kmotr v církvi.

Dnešní církevní zákoník používá pro označení kmotra dů-
sledně slovo patrinus, které původně znamenalo „ručitel“ 
nebo „přímluvce“, ale latina zná také slovo compater – do-
slova přeloženo: „spoluotec“ - s ženskou obdobou comma-
ter. Z tohoto slova commater pochází naše české „kmotra“, 
„kmotr“, někde nářečně kmoch nebo ve zdrobnělině kmo-
cháček, kmotřička. Křtěný či biřmovaný člověk je vůči své-
mu kmotru nazýván kmotřenec či kmotřenka. Jaké před-
poklady by kmotr měl mít?

Pokus me se uvést je v krátkém výčtu: 

kmotr má být vybrán katechumenem nebo rodiči či zástup-
ci dítěte (příp. farářem, křtitelem);    
musí být schopný a ochotný úkol kmotra převzít  (mít tento 
úmysl v duchu církve);     
musí mu být alespoň 16 let,  přičemž sám již přijal iniciač-
ní svátosti (křest, biřmování a eucharistii), člen katolické 
církve, žijící odpovídajícím způsobem podle víry;

nemá to být otec nebo matka křtěného dítěte;   
má být jeden kmotr nebo kmotra nebo pár (muž a žena); 

nekatolík může být přizván pouze jako druhý kmotr - jako 
tzv. svědek křtu;  je-li to možné, má být stejný kmotr při 
křtu dítěte i pak při pozdějším biřmování.

Ve starověké církvi byly křest a biřmování udíleny již do-
spělým katechumenům a tedy zároveň. Později, když byly 
udíleny odděleně, doporučovalo se zvolit si k biřmování ji-
ného kmotra. Dnes jsme se vrátili k prvotnímu pojetí. Tak 
to požaduje i Katechismus katolické církve: „Je vhodné, 
aby si kandidáti pro biřmování, tak jako pro křest, našli 
duchovní pomoc kmotra nebo kmotry. Doporučuje se, aby 
to byla táž osoba, která byla vybrána pro křest, aby se lépe 
zdůraznila jednota obou svátostí“ (čl. 1311). 

U biřmování je ale možné, aby rodiče sami jako kmotři při-
vedli své dítě k biřmování. Je pochopitelné, že si katechu-
men nebo kandidát biřmování za kmotra volí toho, kdo mu 
pomáhal na cestě víry.



KROK             19 18  KROK Boží království je skutečně uprostřed nás jako skryté semínko. Může ho vidět 
růst kdokoliv kdo má čisté oči.

Děti nás učí vidět skutečnost důvěřivým a čistým pohledem.

VELIKONOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE 

Farnost před sto lety – návštěva jeho milosti pána Arcibiskupa

Na konci srpna roku 1894 proběhla v celém hlučínském děkanství generální arcibiskupská vizitace. V rubrice Far-
nost před sto lety vám tentokráte přinášíme zápis z farní knihy ohlášek, jak o této návštěvě informoval kravařské vě-
řící místní farář. Chyby v textu jsou přesným opisem původního znění. Při čtení tohoto zápisu nás asi napadne, jak se 
za pouhých pár desetiletí změnila doba, a to, o čem se v následujících řádcích píše, se nám dnes jeví jako pohádka. Na 
straně druhé však nezbývá říci než  Pán Bůh zaplať, že dnes již před biskupskou návštěvou nemusí farář trávit několik 
bezesných nocí v obavě, zda je vše zařízeno tak, jak se to sluší.

Po těchto ohláškách následuje v knize zápis, kterým tehdejší kravařský farář P. Ignatz Maiss poučil své farníky, jak se 
mají na celou návštěvu připravit a během ní se chovat:

Vzhledem ke sv. generální visitaci sluší toto na vědomost dáti:

1. Jménem Jeho Milosti Knížete Arcibiskupa zvou se tímto ku generální visitaci vysoký patron, přestavení obou obcí Kra-
vaře a Kutův a kosteníci. Tito všichni mají se dostaviti po sv. biřmování na faru, aby tam v pořádku určeném měli u Jeho 
Milosti slyšení (audienci). Též mohou spolky, vojáci a učitelové o audienci žádati. Toto pozvání budiž slušně přijato na 
vědomost, jiné pozvání se nepošle.

2. Budiž náležitě pečováno o ozdobení dědiny, domův a kostela věnci, prapory a podobně. Kdo chce v té příčině porady, 
nechť přijde na faru. Vůbec by bylo dobré, kdyby se tu stala v obci úmluva.

3. Bude žádoucno, když i členové vojenských spolků zachovají pořádek při procesí.

4. Kdykoliv Jeho Milost pán Arcibiskup opustí kostel, aneb vraceti se bude do kostela, vždy kráčí pod baldachýnem. Pro-
čež mají býti ustanoveni členové obecního představenstva k nošení baldachýnu po celý den, aby vždy aspoň půl hodiny 
s baldachýnem buď u fary nebo kostela pohotově stáli podle toho, odkud Jeho Milost vyjíti má.

5. Kdykoliv Jeho Milost opustí chrám neb fáru, vždy se zvoniti bude všemi zvony, a to vždy již půl hodiny napřed.

Pokračování pokynů k návštěvě Jeho Milosti přineseme v příštím čísle Kroku.

V sobotu 29. dubna 2017 se uskutečnil ve farní stodole 
tradiční „Velikonoční turnaj dvojic“ ve stolním tenise. 
Celkem se ho zúčastnilo 12 párů z Kravař, Štěpánko-
vic, Mokrých Lazců, Kobeřic a Bolatic. Týmy, v kterých 
mohl být maximálně jeden registrovaný hráč, byly roz-
děleny do 4 skupin, z nichž dva nejlepší pak postupo-
valy do pavouka vítězů, zbývající hrály soutěž útěchy. 
K vidění byly urputné boje, kde si nikdo nic nedaroval, 
přitom však panovala velmi uvolněná a přátelská at-
mosféra. Čtyři nejvýše  nasazené dvojice (ARIVA, Ži-
letky, Kajuchel, Pat a Mat) potvrdily svou výkonnost 
a postoupily do semifinále. V něm ARIVA (R.Břemek 
a M.Břemek) z Kobeřic porazila Žiletky (H.Weczerek 
a P.Mrkwa) po boji 2:1 na zápasy a Kajuchel (J.Ju-

chelka a H.Kahler) přehrál Pata a Mata (K.Žídek a M.
Mrkwa) 2:0. Finále bylo vyrovnané a velmi dramatic-
ké a o celkovém vítězi rozhodovala závěrečná čtyřhra, 
kterou lépe zvládl kravařský tým Kajuchel a celkově tak 
zvítězil 2:1 na zápasy. Třetí místo ve stejně vyrovnaném 
utkání, rovněž 2:1, si vybojovali Pat a Mat. V soutěži 
útěchy si nejlépe vedli Weczerci (Michael a Matěj), kte-
ří v závěrečném duelu o konečné 9. místo porazili Ša-
chisty (P.Kučeja st. a L.Glinz) 2:1. Hrálo se na čtyřech 
stolech a tak hra rychle plynula, přesto jsme končili až 
před 21. hodinou.

    Na závěr bych rád poděkoval také sponzorům turna-
je, kterými byli: Cukrárna Madel ze Zábřeha, Řeznictví 
a uzenářství Vilášek, Martin Mrkwa, rodina Weczerko-
va, Herbert Kahler a farnost Kravaře. Děkujeme také 
za zapůjčení stolů CVČ Kravaře a M.Mrkwovi a rovněž 
ženám v kuchyni (K.Baránková a L.Buličková), které 
se staraly o občerstvení všech účastníků turnaje a ná-
sledně ve stodole poklidily. Myslím, že to byla velmi 
zdařilá akce (podle ohlasu aktérů) na závěr stolně-te-
nisové sezony a doufám, že v září na turnaj „O pohár 
faráře“ pro neregistrované hráče a hráčky si přijde za-
pinkat podobný počet nadšenců stolního tenisu.                                                                                    

 Hubert Weczerek

FARNOST PŘED 100 LETY

V sobotu 27. května se uskutečnila na Svatém Hos-
týně tradiční „Pouť médií v rukou křesťanů“, neboť 
7.neděle velikonoční je zároveň Světovým dnem mod-
liteb za sdělovací prostředky. Hlavním organizátorem 
je Radio Proglas. Také letos se na toto setkání vypra-
vil autobus s poutníky z Kravař, Dolního Benešova, 
Štěpánkovic, Velkých Hoštic i odjinud, aby se mohli 
osobně pozdravit s pracovníky Radia Proglas, Tv Noe, 
Katolického týdeníku, Immaculaty, časopisu pro dív-
ky IN! a dalších křesťanských médií tištěných či elek-
tronických. Na Svatý Hostýn jsme dorazili těsně před 
devátou hodinou a tak jsme měli před mší svatou, kte-
rá začínala v 10:15 v bazilice Nanebevzetí Panny Ma-
rie, ještě dost času si např. zajít nabrat vodu, podívat 
se ke stánkům přítomných médií, občerstvit se nebo 
také duchovně připravit svátostí smíření. Hlavním 
celebrantem byl tentokrát pomocný biskup brněnské 
diecéze Mons. Pavel Konzbul, Dr. Při homilii pouká-
zal na to, jak média mohou např. manipulovat s veřej-
ností a vyzval k modlitbě za ně, aby informovala ob-
jektivně, vzájemně spolupracovala a přinášela nejen 

ty šokující ale i dobré a pozitivní zprávy, kterých je 
určitě také dost. Mši přenášela přímým přenosem Tv 
Noe i Radio Proglas. Ve 12:00 jsme se pak shromáž-
dili u venkovního pódia k polední modlitbě Vesel se, 
nebes Královno.  

Po obědě ve 13:00 bylo svátostné požehnání v bazilice 
a od 13:30 pak následoval program na dvou místech. 
Na pódiu postupně vystupovali a představovali se 
zástupci jednotlivých křesťanských médií. Moderá-
torem byl redaktor zpravodajství Radia Proglas Fi-
lip Breindl a hudebně program doplňovala skupina 
Soumrak. O kousek níže, vlevo od pódia, měly svou 
zábavu děti, kterým se věnoval Radek Habáň z dětské 
redakce Proglasu s asistentkou Sabinou Hauserovou 
a moderátorem Dušanem Baurem. Pro děti byla při-
pravena spousta zábavných a soutěžních her, včetně 
odměn a myslím, že se dostalo na všechny. Kdo chtěl 
strávit odpoledne v tichu, mohl navštívit výstavu fo-
tek projektu „Člověk a Víra“ v kapli Panny Marie 
plačící. Celé setkání bylo zakončeno v 15:00 Cestou 

světla (obdoba Křížové cesty s 14 zastave-
ními), kterou vedl P. Zdeněk Jančařík mís-
to hlasově indisponovaného otce Martina 
Holíka. Počasí nám tentokráte vyšlo a tak 
po 16. hodině jsme ze Svatého Hostýna od-
jížděli maximálně spokojení a s vědomím, 
že naše křesťanská média stojí za to podpo-
rovat, neboť je vedou zodpovědní a svědo-
mití lidé, kteří nám pomáhají se orientovat 
v dnešní složité době. Díky za to! 

Hubert Weczerek

POUŤ KŘESŤANSKÝCH MÉDIÍ



KROK             21 20  KROK Církev potřebuje svaté všedních dnů, takové kteří prožívají svůj každodenní 
život s poctivostí.

Bůh vás zve abyste snili: On vám chce ukázat, že můžete změnit svět, aby byl jiným 
místem.

STRÁNKA PRO DĚTI NĚMECKÁ KŘÍŽOVKA

PODĚKOVÁNÍ

Na závěr školního roku bych velmi rád i touto 
cestou poděkoval všem, kteří se jakýmkoli způso-
bem zapojili do vzdělávání dětí. 

Především děkuji učitelům náboženství a kate-
chetkám za jejich námahu, dále všem mamin-
kám, které v zákristii v neděli připravují slůvko 
pro děti a snaží se jim hovořit o evangeliu pro ně 
srozumitelným způsobem. 

Děkuji pedagogům školky v Koutech, která svým 
křesťanským zaměřením hovoří dětem o Pánu 
Bohu. A také děkuji všem rodičům a prarodičům, 
kteří se svými dětmi o víře hovoří a tím ji předá-
vají. 

      Otec Daniel

1. Vorsteher der Pfarrei 

2. Deutscher Fußballverein      
      aus München 

3. Sportpreis 

4. Land im Wasser 

5. Bewohner eines Erdteils 

6. Skandinavisches Land 

7. Gottesdienstlich 

8. Ehelosigkeit                                                       
(kath. Kirche) 

9. Lehrer 

10. Zahlwort 

11. Papstname 

12. Christliche Gottesdienst 

13. Römische Kirche 

14. Tschechische Stadt in       
Schlesien (in dt. Sprache) 

15. Sündige Stadt 

Vyluštěním křížovky se můžete zúčastnit soutěže o poukaz do Karmelitánského knihkupectví. Správnou od-
pověď posílejte na emailovou adresu: redakcekrok@seznam.cz, do předmětu napište „křížovka“, nebo vhoď-
te správnou odpověď se jménem a kontaktní adresou do krabice na bočním otáři v jednom z obou kostelů. Odpo-
vědi posílejte nejpozději do 15.7.2017 . Losování proběhne  16.7.2017 na mši svaté v 10:00 hod.

Wer hat das gesagt: Heute bedarf es so sehr des Gebets und der Buße, um für die Gnade der Umkehr zu beten 
und für das Ende der vielen Kriege auf der Welt.



KROK             23 22  KROK Maria, nauč nás vkládat svou naději v Boha i když se všechno zdá marné, i když se zdá že 
On je skrytý.

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN NOVÁ FASÁDY FARNÍ BUDOVY

Od 1. července do 31. srpna bude v naší farnosti prázdninový rozvrh bohoslužeb. Mnozí farníci 
odjíždění na dovolenou, prázdniny, lidí je během prázdnin i na bohoslužbách o něco méně, bu-
dou farní tábory a samozřejmě také my kněží potřebujeme vybrat svou dovolenou. Bohoslužby 
budou tedy následovně:

PONDĚLÍ 17:00 kostel Sv. Mikuláše

ÚTERÝ 18:00 farní kostel Sv. Bartoloměje

STŘEDA 17:00 kostel Sv. Mikuláše

ČTVRTEK 18:00 farní kostel Sv. Bartoloměje

PÁTEK 17:00 kostel Sv. Mikuláše; 18:00 farní kostel Sv. Bartoloměje

SOBOTA 7:30 farní kostel Sv. Bartoloměje; 18:00 kostel Sv. Mikuláše

NEDĚLE 8:00; 10:00; 18:30 farní kostel Sv. Bartoloměje

  9:00 kostel Sv. Mikuláše

Sobotní mše svatá v kostele Sv. Mikuláše bude pro ty, kteří nemohou například z důvodu odjezdu 
na dovolenou přijít v neděli, s nedělní platností.

PRÁZDNINOVÝ ROZVRH BOHOSLUŽEB

Během měsíce července a srpna budou úřední ho-
diny farní kanceláře v pondělí zrušeny. 

Budou pouze ve čtvrtek od 9 do 11 a od 15 do 16. 
V případě vyřizování záležitostí, které nespěchají 
(křty, svatby, potvrzení) využívejte tyto časy. 

V případě pohřbu kontaktujte vždy na prvním 
místě pohřební službu, a následně vám bude na 
pohřební službě sdělen termín sepsání pohřbu 
na faře po telefonické domluvě přímo před vámi. 
Chceme tak šetřit váš čas, abyste na faru nešli zby-
tečně v době, kdy se vám nebudeme moci věnovat. 

V případě potřeby zaopatřování volejte kdykoli na 

farní telefonní číslo 731 625 813.

V měsíci květnu proběhla opravy fasády farní budovy. 

Práce provedli řemeslníci Jan Pečínka a jeho spolupracovníci z okresu Nový Jičín. Jedná se o zed-
níky a malíře, kteří v naší farnosti provedli již před dvěma lety opravu fasády věže farního kostela. 

Jelikož fara je památkově chráněná budova, musely být všechny práce prováděny v souladu s vy-
jádřením památkového úřadu. Kromě původně plánované opravy bylo potřeba vyměnit některé 
havarijní okapy a svody a opravit či dodělat chybějící římsy nacházející se pod střechou. Celá akce 
tak přišla na 310 000 CZK.

Církev potřebuje svaté všedních dnů, takové kteří prožívají svůj každodenní 
život s poctivostí.
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