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Děkujeme za všechny fotografie z dovolených, na kterých jste se vyfotili s farním časopisem
Krok. Na této stránce přinášíme alespoň některé, i když jich bylo více. Není snadné určit tu
nejlepší, a proto díky všem……………
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Milí farníci,
zase všechno začínáme nanovo. Po prázdninové přestávce se opět začnou tradiční aktivity farnosti a také výuka náboženství, která pro nás
kněze znamená jedno z našich největších poslání – jít a hlásat evangelium. Chtěl bych vás poprosit, abyste nezapomněli přihlásit své dítě.
Vím, že uprostřed nejrůznějších kroužků a mimoškolních aktivit se někdy těžko hledá místo.
Ale právě proto je důležité se ptát, co má pro život mého dítěte přednost? Věřte, že to nejlepší, co mu můžete dát, je zprostředkování přátelství s Bohem, o kterého se dítě bude moci ve všech životních situacích
opřít.
O letošních prázdninách se ve farnosti uskutečnily dva dětské pobyty.
Prvním z nich byl tradiční farní stanový tábor u Větřkovic pod vedením
Petra Jochima a dalších. Druhý byl pobyt menší skupiny dětí v ekologickém centru Sluňákov u Olomouce pod vedením Tomáše Peterka.
Všem organizátorům těchto táborů velice děkuji, protože v rámci života farnosti je i tato práce s dětmi a mládeží víc než důležitá.
Chtěl bych poděkovat také za všechny pozdravy z dovolených, které došly na faru a které jsme vystavili ve farním kostele. Mohu vás opravdu
ujistit, že jsem při modlitbě v 21.00 myslel vždy především na všechny,
kteří jste byli na cestách.
Kromě požehnání na cestu si stále více farníků také přichází pro požehnání třeba před operací, před zkouškou, před nějakým těžkým setkáním a podobně. Mám z toho vždy velkou radost. Nebojte se kdykoli si
pro požehnání přijít. Skrze tento malý a jednoduchý úkon Bůh velmi
silně působí.
Otec Daniel

MLADÝ KŘESŤAN,
HOVORY O VÍŘE
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Být muži a ženami církve znamená být muži a ženami společenství.

naleznete na http://creativecommons.org/licenses
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NÁKLADY NA JEDEN VÝTISK JSOU VE VÝŠI 30 KČ.

Podstata míru tkví ve schopnosti naslouchat.
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ROZHOVOR S CLAUDIÍ CYGALOVOU

V tomto čísle vám přinášíme rozhovor se zajímavou osobností, která je zároveň naší farnicí. Je to ředitelka
školky s křesťanským zaměřením paní Claudie Cygalová. Již nějakou dobu vede tuto školku a má s výchovou
dětí nemalé zkušenosti.
Krátké info o Vás.

Čím se liší Kutská školka od ostatních?

Narodila jsem se v Kravařích. Po základní škole jsem
chtěla studovat Střední zdravotnickou školu, ale kvůli
totalitnímu režimu a příslušnosti naší rodiny k Římskokatolické církvi jsem mohla dělat přijímací zkoušky pouze na Gymnázium v Hlučíně. Zde jsem ale poznala, že Boží cesty jsou nevyzpytatelné, jelikož jsem
se na Gymnáziu seznámila se svým budoucím manželem. Po maturitě jsem nastoupila jako učitelka do MŠ
v Hlučíně. Pak jsem učila v Hati, kde jsem si při práci
doplnila vzdělání, dvouletou nástavbou, pro pedagogiku v MŠ. V roce 1980 jsem se vdala a nastoupila do
MŠ Kravaře-Kouty, kde učím dodnes s výjimkou roku
1990-91, to jsem učila v MŠ Kravaře.

Za působení otce Grzegorze Majętného a sestry M. Věry
z Kongregace Služebnic Nejsvětějšího Srdce Ježíšova,
což bylo začátkem 90. let minulého století, vznikla myšlenka, aby MŠ Kravaře-Kouty měla křesťanské zaměření. Vedení města bylo tomuto počinu velmi nakloněno,
a tak od září 1992 je MŠ Kravaře- Kouty oficiálně MŠ
s křesťanským zaměřením.

Jak je to tedy dnes s náboženskou výukou pro V Kravařích-Koutech je již delší dobu dostatek dětí
děti?
pro zaplnění kapacity. Jelikož tyto děti mají pro přijetí přednost, není možno přijmout děti z okolních
Dnes máme již náboženskou výchovu začleněnou vesnic, i když se k nám hlásí.
do Školního vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání. Denně se děti modlí před a po jídle. Jed- Kde berete sílu pro svou práci?
nou týdně probíhá náboženská výchova nenásilnou,
dětem přístupnou, interaktivní formou (scénky, Učitelkou v MŠ jsem se stala proto, že práce s dětpísničky, obrazové a jiné materiály apod.). Během mi mě baví a naplňuje mě energií. Zároveň ráda
celého školního roku navštěvujeme s dětmi kostel vymýšlím nové věci. Nyní již nemám tolik prostoru
sv. Mikuláše v Koutech, a to především při příleži- pro práci s dětmi vzhledem k funkci ředitelky, avšak
tostech jako jsou poděkování za úrodu, svátek An- na druhou stranu se více podílím na strategickém
dělů strážných, roráty, svátek Zjevení Páně, křížová rozvoji MŠ jako takovém, a to od plánovaní různých
cesta v postní době či Velikonoce. Před Vánocemi aktivit a činnosti MŠ, až po materiální stránku (tj.
hrají děti pro rodiče a veřejnost hru o narození Ježí- investice, nákupy, opravy apod.). Nic z toho by neše Krista. Velmi přínosná je pro nás také spolupráce bylo možno bez Božího požehnání a denní modlits Římskokatolickou farností Kravaře.
by. Zároveň nacházím pro mou práci oporu v kruhu
mých nejbližších, tj. rodiny a přátel. Samozřejmě
Kolik dětí touto školkou prošlo a je stále o ní zá- nesmím opomenout výbornou spolupráci kolektijem?
vu na MŠ, bez které by dosažení stanovených cílů
nebylo možné. Člověka rovněž potěší a motivuje do
Kapacita MŠ je v současnosti 68 dětí a je stále zcela další činnosti, pokud se podaří něco, čeho si všimnaplněna.
nou ostatní a považují to za povedené. Stejně tak
jsem vděčná za spolupráci a podporu Města KravaChodí do školky pouze děti z Kravař nebo i z okol- ře a rodičů dětí na MŠ.
ních vesnic?
Rozhovor vedla Tereza Černá

Jak se projevuje to, že je tato školka s křesťanským
zaměřením?

Zpočátku nebyly pro nás dostupné žádné učební materiály s křesťanskou tématikou. Proto bylo velmi cenné
a přínosné, že zde, v té době, působila také sestra BeJak dlouho pracujete v mateřské školce?
nedikta, která měla bohaté zkušenosti s výukou v MŠ
v Rakousku. Díky ní jsme získali spoustu materiálů
Jak jsem již zmínila, učím od absolvování gymnázia, a inspirací nejen k náboženské výuce. Všechny materiátj. od roku 1977. Posledních sedm let působím jako ře- ly jsem pak, s velkou pomocí mého manžela, překládala
ditelka v MŠ Kravaře-Kouty, příspěvková organizace. do češtiny.
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Náš Bůh je Bohem, který tvoří novoty, protože je Bohem, který překvapuje.

Boží přítomnost je silnější než zlo.
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I O KAPKU STOUPNE MOŘE

V dnešní době již existuje spousta ekologických lahví a přitom pěkně vypadají, můžeme si je vzít do práce, nebo dát
dětem do školy. Také existují nerezová
nebo bambusová brčka, která mohou
nahradit umělohmotná. Vím, brčko
je maličkost, ale jak říkám „I o kapku
stoupne moře“.

Všichni asi známe ten příběh o jednom boháči, kterému se na poli hojně urodilo a závěr končí Bůh otázkou...čí bude to co jsi nashromáždil?“ Lk 12, 20
Co všechno ve svém životě shromažďujeme? Majetek,
peníze, auta...komu to ale připadne? Dětem, vnoučatům, nebo mých příbuzným? Ovšem to není ani zdaleka
všechno co produkujeme. Čí budou naše odpady? Čí budou jedy, které jsem vypustil do zahrady, abych vyhubil
plevel ze svého anglického trávníku (např. pampelišky)
nebo vyprodukovaný oxid uhličitý, který jsem vypustil,
když jsem musel jet pro žhavou slevu do Opavy. Čí to
bude, komu to zanechám?

Pro zajímavost, když dělali před lety rozhovor s prodejcem novin v Buenos Aires, kde si každý den kardinál Bergolio
kupoval noviny, tak říkal, „po měsíci, vždy za mnou
přišel a dal mi třicet gumiček, abych je mohl použít
znovu na noviny. Když jsem se ho ptal, proč to dělá
a že je může klidně zahodit, že jich mám spoustu, tak
říkal, že i na maličkostech záleží“ ;)

Přemýšlel jsem někdy nad tím, zda zanechám zemi
v lepším či horším stavu, než jsem na ni přišel?
Mám obavu ze změn klimatu, znečištěných oceánů,
zničené krajiny? My co teď žijeme, riskujeme změnu
klimatu na zeměkouli, zničené oceány, pralesy a vůbec
nebereme ohled na ty, co přijdou po nás. I papež František píše ve své encyklice Laudato´si, že „zvyk plýtvat
a zahazovat dosáhl nevídaných rozměrů.“ (L´S 27)
Kolik odpadu vlastně vyprodukujeme? Na tuto otázku jsem hledal odpověď toto léto na Městském úřadě
v Kravařích. Tam jsem se dozvěděl od paní Peterkové,
že za rok 2016 bylo odvezeno z Kravař na skládku 1560
tun komunálního odpadu z černých popelnic. Dále, že
se podařilo vytřídit 142 tun plastu, 36 tun papíru a 919
tun bioodpadu. Když jsem se zeptal co se s odpadem
děje, tak mě odkázala na firmu Marius Pedersen. Kontaktoval jsem proto pana Ing. Benka z firmy Marius Pedersen a ten mi potřebné informace sdělil.

Zbytkový odpad (směsný komunální odpad), tj. obsah černých popelnic se rovnou ukládá na skládce
EKO-CHlebičov. V černých popelnicích by měl být
pouze odpad, který zbyde po třídění jednotlivých složek. Jak to ve skutečnosti, ale s jejich obsahem vypadá, to si asi umíme představit. Ještě dnes spousta lidí
vůbec netřídí!

Co mě překvapilo, je fakt, že je pořád spousta lidí,
kteří odpad vůbec netřídí a všechno dávají do jedné
popelnice. Sám jsem byl překvapen když mi jeden
mladý člověk řekl: „proč by měl s každým blbým keSeparované odpady (papír, plasty) končí na třídící lin- límkem lítat do žlutého pytle, když je za celý den tak
ce Marius Pedersen, která je umístěna v Chlebičově utahaný z práce, že ho už nebaví přemýšlet nad tím
ve zpracovatelském areálu dceřiné společnosti EKO- kde by měl příslušný kelímek dát“. A vždyť je to přece
-Chlebičov a.s.
jedno!
Papír se po vytřídění lisuje a vozí do papíren. Plasty se
po vytřídění vozí dalším zpracovatelům. Nepoužitelný
zbytek se vozí ke zpracování na alternativní palivo. Kovové obaly se po vytřídění vozí do sběrných surovin.

Ale ono to jedno není, zanecháváme za sebou odpad
a ten někomu za čas opravdu připadne. Tak by mohl
být vytříděný a putoval by na příslušné místo na nové
zpracování, kde by se dal ještě využít. Tak skončí na
skládce, kde se nebude moci rozložit a bude tam ležet
Nápojové kartony se po vytřídění vozí k dalšímu zpra- stovky let. Kolik živočichů asi zabije tím, že takový
cování.
odpad pozřou, např. různé druhy ptáků.
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vodu ve skle s tím, že pokud ji nemají tak
raději pít nechce. Proč ale? Že by věděl
něco, co my nevíme?

Bůh se na každého z nás dívá s láskou.

Co s tím můžu, já obyčejný občan Kravař dělat? Tak
něco dělat můžu. Ale co? Když jsem dal tuto otázku
spisovateli Tomáši Hajzlerovi, tak řekl: „můžeš volit
svými penězi“. Když jsem ho poprosil o vysvětlení,
tak řekl: „ Volíš svými penězi. Co za ně koupíš a koho
podpoříš. Můžeš se snažit žít bezobalově. Nemusíš
kupovat jídlo se spoustou zbytečných obalů.“
„Pitná a čistá voda představuje otázku primární důležitosti, protože je neodmyslitelná pro lidský život
Pro mnoho lidí je to spíše extrém, ale pojďme si uká- a pro udržování pozemských a vodních ekosystézat jak pomalu a lehce s tím začít. Zvládne to oprav- mů“, jak píše papež František (L´S 28)
du každý.Vyměnit balené nápoje za vlastní láhev
a vodu z kohoutku
Je to velký paradox, že čistou a pitnou vodou splachujeme. Tím bychom se měli také určitě začít zaV České republice máme velmi kvalitní pitnou vodu, bývat, když vody začíná být nedostatek. Naučit se
která každý den musí splňovat přísné limity. Proč si s vodou hospodařit a začít ji rozumně zadržovat
ale lidé kupují vodu balenou? Na vině je reklama, v krajině. Nechci se o tom teď tady rozepisovat, ale
které ukazuje, jak jejich balená voda chutná nejlépe, asi brzo přijdeme v ČR o spoustu vody díky kanálu
a že ji pije i medvěd, liška a bobr. Myslím si, že pokud DOL, který podporuje náš pan prezident Miloš Zebychom před někoho dali dvě vody, jednu kohoutko- man. Jestli jste o tom ještě neslyšeli, tak koukněte na
vou a druhou balenou, tak by nepoznal rozdíl. Na- webu, protože budeme mít velkou lodní dopravu.
proti tomu je kohoutková voda až 190x levnější,
pořád dostupná, čerstvá a čistá. Vedle toho balená Odmítat reklamní letáky
voda znamená mimo jiné velkou zátěž pro přírodu,
je nutné ji zabalit a dopravit na místo a pak ještě zli- V dnešní elektronické době je úplně zbytečné odebíkvidovat odpad co po ní zůstane. Nevím, jestli jste rat tištěné letáky. Dnes se dají i jízdenky a vstupenněkdy slyšeli pojem sedmý kontinent, ale je to plující ky řešit elektronicky. Tisk takových letáků je velkou
ostrov odpadků v Tichém oceánu, který je třikrát tak zátěží pro naše lesy.
velký jako Německo. Dokonce v nedávné době vědci
zjistili, že už je další takový odpadkový ostrov veli- Kolik vytříděného papíru může nahradit jeden
kosti Mexika. Ze zdravotního hlediska je pití balené strom dlouhý 8 m o průměru 14 cm? (50)
vody, která stojí na slunci a překračuje vysoké teploty zdraví ohrožující. Do vody se uvolňují různé volné Nakupovat do vlastních tašek a plátěných sáčků
radikály z plastového obalu, které mohou způsobovat rakovinu. Před lety ředitel Ondrášovky na jedné V ČR se ročně vyprodukují tři miliardy jednorázoakci odmítl pít vodu z plastového obalu a vyžádal si vých nákupních tašek. Většina jich skončí po jedZaostři svůj pohled abys uviděl znamení která nám Bůh ukazuje ve skutečnosti.
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nom použití v koši, ale jejich doba rozložení trvá
stovky až tisíce let. Oproti tomu může taková plátěná taška hýřit barvami, obrázkem známého místa,
vtipným sloganem a ne reklamním tahákem daného supermarketu. Co ale použít na rohlíky, ovoce
a zeleninu, ty přece potřebujeme dát do sáčku. Na
ty se dají ušít velmi jednoduché plátěné pytlíky,
které jsou sice neprůhledné anebo průsvitné ze záclonoviny. Ty pak se dají používat opakovaně a jsou
velmi jednoduše pratelné. Pokud to sami nezvládneme, můžeme požádat člověka, který ještě šije ve
vašem okolí anebo si je koupit ve většině obchodu
se zdravou výživou. Koupit se dá síťovka, ta je velice
skladná, prostorná a mnoho toho unese.

V nedávné době začaly vznikat bezobalové obchody. V takovém obchodě máte potraviny ve sklenicích a dostanete je na váhu do svých vlastních
sklenic, krabiček a sáčků. Nekupujete si žádný zbytečný odpad. Když jsem nakupoval v jednom takovém obchodě v Olomouci, tak už tam měli prakticky všechno, co člověk potřebuje. Těstoviny, mouku,
luštěniny, kakao,vločky, sušené ovoce, mák, oříšky,
ocet, olej, čistící prostředky...

Jeden z takových obchodů byl otevřen toto léto na
i Dolním náměstí v Opavě, vřele doporučuji ho navštívit, pokud chcete začít žít bez zbytečných obalů.
Nezapomeňte si vzít své vlastní obaly. Dají se v prodejně i koupit, ale např. papírový sáček přijde na
Velmi dobrou knihu, kterou můžu doporučit a za- 3Kč, a je to proto, aby to motivovalo člověka nosit
bývá se nulovým odpadem je Domácnost bez od- si své vlastní obaly. Jak jsem psal na začátku, volípadu, napsala ji Bea Johnsonová. Této ženě se po- me svými penězi.
dařilo svůj celoroční odpad plus odpad její rodiny
uzavřít do jedné jediné zavařovací sklenice. Ve své Mějme proto starost o svůj Domov a i o to co po nás
knize popisuje různé alternativy a možnosti jak žít jednou zůstane.
bez odpadu.
Tomáš Peterek

TETOVÁNÍ A KŘESŤANSTVÍ
Milí farníci,
letos v létě mě překvapilo, kolik mladých a někdy také starších lidí podlehlo módě tetování. Možná jste si toho povšimli
také. A jelikož jsem byl také dotazován na to, zda se křesťanství k tomuto fenoménu vyjadřuje, přinášíme vám vyjádření otce Vojtěcha Kodeta, které zveřejnil na svých webových
stránkách. Možná i vám pomůže zorientovat se v této problematice.

budete svá těla zjizvovat pro mrtvého ani si dělat nějaké tetování.
Já jsem Hospodin“ (Lv 19,28).
Důvodem zákazu bylo to, že spolu s modloslužbou pronikaly tyto a jiné různé pohanské zvyky do Izraele. Okolní národy měly ve zvyku si na kůži tetovat jména nebo symboly
svých bohů, a tím dávat najevo, komu patří. Byl to tedy symbol područí, otroctví a podřízenosti. Není bez zajímavosti,
že v židovství je tetování dodnes zakázané a tetovaný žid nesmí být dokonce pohřben na židovském hřbitově. V islámu
je tetování znakem satana a znamením prokletí.
Výslovně bylo tetování křesťanům zakázáno jako pohanský
zvyk v roce 787 papežem Hadriánem I. na Druhém nicejském koncilu. Tento koncil také jednal o uctívání obrazů
a rozlišil mezi klaněním, které přísluší pouze Bohu, a úctou,
již je možno prokázat také obrazům znázorňujícím Krista,
Pannu Marii nebo světce.
Tetování jistě není od Boha a Bůh to takto nezamýšlel a nechce, a to ani když jde o vytetování křesťanského symbolu. Nejde přece o to mít vytetovány na těle zbožné
věci, ale mít zbožné srdce a čistou duši, mít v pořádku vztahy. To, že neseme v sobě obraz Boží, je záležitost
vnitřní. Tělo je pro křesťana chrámem Ducha svatého, proto mu náleží úcta a věřící ho nemá právo ničit, mrzačit ani zohyzďovat (srov. 1Kor 3,16; 6,19).
V dnešní době se mnoho lidí nechává tetovat, protože je
to módní trend a berou to jako ozdobu, nebo tím chtějí vyjádřit, že si se svým tělem mohou dělat to, co sami chtějí.
Tetování bývá spojováno s životním stylem, který není formován křesťanskou antropologií a úctou k lidskému tělu.
Tetování často vede k závislosti. Mnozí, když s tetováním
začnou, chtějí mít na těle postupně stále více kérek.
Tetování bývá ale také součástí ezoterických praktik nebo
pohanských či dokonce satanistických rituálů. Při modlitbě za osvobození jsem se často setkal s tím, že se konkrétního tetování drželi konkrétní démoni, kteří se snažili
dotyčného tímto způsobem ovládat. Záleželo i na tom, kdo
tetování dělal, s jakým úmyslem a jaký symbol tetoval.

Otec Daniel
Chci se Vás zeptat, jak je to s tetováním. Smí se křesťan nechat
tetovat nebo ne?
Mám na mysli jednak tetování s křesťanským motivem, ale zajímá mne i tetování všeobecně. Jak se k tomu mám postavit a jak
reagovat na tuto otázku ve svém okolí? Máte zkušenost s působením zlého ducha v souvislosti s tetováním?
V Písmu svatém je o tetování výslovná zmínka jen na jednom
místě ve Starém zákoně, kde je tetování výslovně zakázáno: „Ne-
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Kéž Duch Svatý daruje mír celému světu a uzdraví rány války a terorismu.

Setkal jsem se s tím, že skrze tetování lebky došlo k přivolání démona smrti, skrze obraz africké šamanské masky
k přivolání démona šamanismu, skrze tetování satanského
symbolu k přivolání démonů satanismu. Anton La Vay, autor satanské bible, říká, že „každé tetování je vždy výrazem
satanismu, ať je to jakékoli znamení.“
Tetováním křesťanských symbolů se jistě nikdo nestane
více křesťanem. Jsem přesvědčen o tom, že tetování nemá
s křesťanstvím nic společného a neospravedlní se ani tím,
že si necháme vytetovat na své tělo nějakou zbožnou věc.
Musíme živit křesťanskou naději, která nám dává nový pohled schopný objevit a vidět dobro.
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CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE
Před týdnem (15. srpna do 20. srpna) se mládežníci z naší farnosti zúčastnili Celostátního setkání mládeže, které se konalo v Olomouci. Náplní tohoto setkání byly katecheze, mše svaté, svědectví o Bohu,
modlitby, koncerty a setkávání s novými lidmi. Heslo byl citát s bible „NEBOJTE SE !“ a k tomuto heslu
se stahovala většina katechezí.
V úterý odpoledne jsme vlakem přijeli do Olomouce a ubytovali jsme se na vysokoškolských kolejích. Večer bylo zahájení celého setkání a první večerní
program, který obsahoval scénky a přivítání. Nakonec byl den zakončen modlitbou.
Ve středu jsme měli na programu: ranní modlitbu, katecheze, přednášky, mši svatou, scénky, talkshow s hosty a večerní modlitbu.
Čtvrtek se dost podobal středě, až na jeden rozdíl
místo odpoledních přednášek jsme byli na koncertech
Pavla Helana a Prague Cello Quartet.
Další den (pátek) jsme začali ranní modlitbou a přednáškami. Odpoledne jsme se sešli
celá naše diecéze a měli jsme společně krátký
odpolední program se scénkou, rozhovorem
s našimi biskupy a s nejlepší, nejzbožnější,
nejúžasnější a nejmoudřejší katechezí od P.
Daniela Víchy. Po programu jsme se rozešli na
8 km dlouhou pouť na Svatý kopeček, kde jsme
se všechny diecéze setkali a měli společnou mši
zakončenou ohňostrojem.
V sobotu jsme zase měli šanci vyslechnout
spoustu přednášek a katechezí, zhlédnout pokračování scénky a podlit se na mši svaté nebo
na ranní modlitbě. Sobota byla zvláštní tím, že
v rámci pouti rodin měli možnost přijet rodiče

účastníků setkání, a proto i několik rodin z naší farnosti neváhalo a přijelo s mladými prožívat jeden den
na setkání. V sobotu večer bylo vyvrcholení setkání
v podobě vigilie s úžasnou atmosférou.
V neděli bylo už jen zakončení a nedělní mše a už
zbývalo jen odjet domů s myslí obohacenou o pár zážitků, nových přátel a duchovních poznatků.
Za celou naši kravařskou partu Vítek Jochim
s dlouhými vlasy

LETNÍ TÁBOR FARNOSTI KRAVAŘE
V lednu jsem se dozvěděl, že během prázdnin proběhne
farní tábor na stanovém tábořišti oderských skautů. A jak
čas plynul, a přišel konec dubna, uskutečnila se první
schůzka vedoucích. Sešlo se jedenáct mladých táborníků, vedoucích. Nebyl to nikdo cizí, byli to všichni co již
několik let jezdí na tábory jako vedoucí a přibyli mezi ně
noví, už dorostlí. Téma tábora bylo Pán prstenů.

Větřkovic, kde byl na louce postavený stanový tábor.
A jak vypadal takový táborový den? Ráno byl budíček
o půl osmé a hned následovala rozcvička, hygiena, ranní
modlitba a snídaně. Po snídani dopolední program, který byl různý. Například výroba plášťů, hry v lese, ale také
katecheze.

Jinou noc byla připravena noční hra. Celotáborová hra
byla na motivy Pána prstenů, kdy každé družstvo střežilo
a opatrovalo jeden prsten, a úkolem bylo plnit jednotlivé
etapy a dojít k hoře osudu, kde měli zničit prsten, který
symbolizoval zlo. Všem družstvům se to povedlo, i když
je provázely velké těžkosti a nástrahy.

V poledne jsme se všichni sešli u táborového stožáru, na
kterém vlála česká vlajka a farní vlajka Kravař k modlitbě před obědem. Odpolední program začal odpočinkem
a po něm následovala většinou táborová etapová hra.
V podvečer jsme se sešli v místní „kapli“ pod širým nebem, ke společnému slavení mše svaté. Mši svatou doprovázela „táborová schóla“. Po večeři byly krátké hry
a zakončení dne - modlitba, většinou u ohně. Pak hygiena
a večerka, ale někdy i po večerce bylo překvapení. Jednu
noc si mohly děti, které měly zájem a odvahu, vyzkoušet
spaní pod širákem a sledovat noční oblohu.

Všichni táborníci prokázali jako každý rok velký kus odvahy a vytrvalosti, neboť týdenní pobyt ve volné přírodě
pod stanovou plachtou, bez elektřiny, luxusu domácí
koupelny a splachovacího WC prověřilo dokonale všechny zúčastněné.
Všem účastníků i pořadatelům patří velký dík především
za vytvoření pěkného společenství.
Alan

rozcvičky, modlitby a další povinnosti. Čím víc se blížily prázdniny, tím intezivněji se pracovalo na přípravě,
ale nejen programu, ale také technického zabezpečení
a hlavně chodu kuchyně. Ale jak se říká, člověk živ je nejen tělesnou stravou, ale také duchovní - o tuto stravu se
starali duchovní otcové.

Přišlo poslední červencové nedělní odpoledne a všichni
Mládež se hned zapojila do vymýšlení programu, začala táborníci, včetně vedoucích a pomocného personálu, se
„chrlit“ nápady na celotáborovou hru. Také si rozdělila sešli na faře, aby se za nedlouho poté vydali na týdenní
úkoly co bude mít kdo na starosti, kdo bude mít budíček, pobyt do malebného údolí Husího potoku, nedaleko
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Každý z nás je vzácný; každý z nás je v Božích očích nenahraditelný.

Milosrdenství zahřívá srdce a činí jej citlivým k potřebám bratří a sester a vede nás ke sdílení
a účasti.

KROK
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FARNOST

12		

KROK

SE BAVÍ :)
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PŘEDÁVÁNÍ HODNOT

NÁVRHY VITRÁŽÍ FARNÍHO KOSTELA
Již v loňském roce při žehnání vitráže Panny Marie rozvazující uzly jsme hovořili o tom, že by se měly
časem dodělat také vitráže dvou okolních oken. Představujeme vám návrh, který vytvořil pan Radek
Páník. Jedná se o stejného autora, který namaloval vitráž Panny Marie rozvazující uzly. Námět Adam
a Eva a Kain a Ábel.

Co to jsou vlastně hodnoty?
V přírodních vědách tím myslíme například výsledek měření a v ekonomii zase to, co lze vyjádřit cenou (směnná
hodnota). V lidském životě jsou hodnoty (životní postoje) - čeho si v životě nejvíce ceníme, vážíme a co považujeme
za důležité, především vedení ve víře a křesťanská výchova.
Základní křesťanské hodnoty vycházejí z evangelia. Bůh je láska a Ježíš nám říká: „To je mé přikázání, abyste se
milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.“ Kdo miluje, chce dobro také pro druhého, chce jej udělat šťastným.
Jeho štěstí je i naším štěstím. Celý náš život hledáme, co je to láska, co znamená milovat. V evangeliu také čteme:
„Miluj bližního svého jako sám sebe.“ Kdo je můj bližní?
Slabý, pronásledovaný, trpící, žíznivý, hladový, uvězněný. Svým bližním máme pomáhat,
Hodnoty předáváme od narození. Nejprve jen tím, že své
dítě milujeme a máme ho rádi. Dítě získává pocit důvěry.
Máme jej rádi takové, jaké je. Nejdůležitějším pro předávání hodnot je vlastní příklad – rodiče žijí podle evangelia, žijí lásku ve svém životě, pomáhají svým bližním
(v rodině, přátelům, angažují se v dobročinných sbír-

Tyto motivy vycházejí ze slov sv. Justina, který ve 2. století hovořil o tom, že Maria rozvazuje uzel, který
Eva svou neposlušností zamotala. Jedná se tedy o obrazy prvních hříchů, které přichází zahladit Kristus,
narozený z Marie skrze její poslušnost.
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kách). Nepřemýšlí nad tím, co za to dostanou. Zapojují
se do farního života, do liturgie, tvoří farní společenství.
K víře vedou také své děti, aby chození do kostela a modlitba byla pro ně tak samozřejmá jako čištění zubů. Děti
školního věku se mohou zapojit do liturgie. Chlapci mohou ministrovat, děvčata zpívat ve schole. Mohou navázat přátelství, jezdit společně na výlety, tábory apod.

Samozřejmě jako rodiče se dopouštíme chyb, musíme hledat řešení různých situací. V takových chvílích
si pomáháme modlitbou. Také společná modlitba rodičů s dětmi a odevzdání problému Pánu Bohu děti
vychovává.

Existence každého je propojena s ostatními: život není jen o procházení kolem sebe, život je
mnohem víc o setkávání.sdílení a účasti.

Silvie Weczerková
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MLADÝ KŘESŤAN ?
Mladý křesťan – je to normální?
Úkol zněl jasně: „Napsat článek pro mladé!“ Ale provedení? „Jak přiblížit víru mladým?“ Tohle je zajímavá
otázka a těžko na ni hledat rychlou odpověď. A hned mě napadají další otázky. Jak vůbec mladí lidé kolem nás,
třeba i naši kamarádi, vnímají víru a jak vnímají nás samotné, nás věřící? Dívají se na nás pohrdavě, skrz prsty,
ignorují nás, tolerují, nebo snad s námi sympatizují? Muže být mladý křesťan normální? Můžou ho tak lidé vnímat? Jak se na nás dívá většinová mladá společnost? Co dělat pro to, aby nás vnímala pozitivně? To už je slušná
záplava otázek. Cílem tohoto článku je aspoň trochu nastínit odpovědi a možná i způsob, jak se s nimi smířit,
nebo co dělat pro zlepšení, a pro to, abychom byli normální.
naprosto každého člověka. Věříme našim rodičům,
kamarádům, učitelům, novinářům, lékařům, vědcům,
informacím na internetu a někdy dokonce i politikům.
Kdybychom si měli vše ověřovat a věřit jen svým zkušenostem a svému rozumu, tak bychom v dnešním
světě nepochodili. Troufám si tvrdit, že je nemožné žít
bez víry. Proč je však normální věřit lidem, kteří docela často lžou a nenormální věřit Bohu a církvi, kterou
jak věříme vede Duch svatý. V čem je rozdíl? Zřejmě
v tom, že předmět věření, tedy to čemu věříme, je
nadpřirozený. Nemáme žádnou možnost, jak získat
stoprocentní jistotu, že je to pravda. Jenže u nadpřirozených otázek si těžko vystačíme jen s přirozeným
vysvětlením. Mnohdy jsou tato vysvětlení tak málo
pravděpodobná, že vyžadují větší a silnější víru než tu
v dobrého Boha, který má s člověkem plán. Zde mám
na mysli například otázky po původu života a člověka,
po jeho smyslu a budoucnosti. Každý z nás se na tyto
otázky ptá a každý chce znát odpovědi.
„Normální“ - co to vůbec znamená? Podle čeho
usuzujeme, že něco normální je a něco není. Dnes se
jeví jako normální zřejmě ten člověk, který drží krok
s dobou, má poslední model chytrého telefonu, módní
oblečení a řídí se většinovým názorem. Pak se ovšem
může stát, že normalita jde proti lidské přirozenosti.
Například v otázce potratu děláme z vraždy normální
věc. Což podle mě není úplně normální. Měli bychom
si tedy dávat pozor na to, co považujeme za normální.
Ale pro naše účely přistupme na normalitu jako na většinový proud.

třetí člověk křesťan. Jsme největší organizovaná skupina lidí na světě. Pokud je normalita definována jako
většina, pak z globálního hlediska je ta nejnormálnější
věc na světě víra v nějakou vyšší bytost a v těsném závěsu následuje víra v konkrétního Boha křesťanů. Takže nakonec jsme normální my a naopak většina Čechů
není. Proč to tak je? Jednou jsem slyšel od jednoho
učitele církevní historie, že je v naší zemi historicky
zakořeněná averze vůči institucím. Možná nejsou
Češi z globálního hlediska až tak nenormální. Možná
nejsme nejateističtější země v evropě. Možná jsme
jen národ náboženských indivindualistů, co nechtějí patřit k žádné náboženské instituci, natož dokonce
k církvi s tak špatnou pověstí. Například Max Kašparů
(známí kněz a psycholog) tvrdí, že se s pravým ateistou ještě nesetkal.

Podle Českého statistického úřadu bylo v roce
2011 v České republice zhruba 2,2 miliónu věřících,
1,5 milionu hlásících se k nějaké církvi a milion katolíků. To znamená 10 % ze všech obyvatel. Zřejmě
tedy nejsme normální a už vůbec nejsme normální,
když jsme ještě k tomu mladí. Ale celkově je na světě
I podle mého názoru je člověk ve své přirozenoslidí bez vyznání pouhých 16 %. Naproti tomu je každý ti tvor náboženský. Víra je přirozenou součástí života
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Život může přežít jen díky velkorysosti ostatních životů.

alkoholem, drogami, jinými závislostmi
atd. nebo pravým živým Bohem, který nás
miluje? Proč tak mnoho lidí nedává přednost Bohu? Rozdělil bych je do několika
skupin. První skupina – ohrožený druh
ateistů. Druhou skupinu, na rozdíl od první daleko početnější, tvoří lidé, kteří svou
víru neřeší. Zřejmě to souvisí s konzumismem. Tito lidé jsou tak přeplnění věcmi
tohoto světa, že nemají čas na ty skutečně
důležité. No a třetí skupina, to jsou ti, které to naopak zajímá a buď v Boha věří nebo
ne. Rozebírat důvody těchto lidí by bylo na
dlouho, proto zmíním jen jeden důvod, s kterým jsem
se už setkal. Někteří lidé si například myslí, že Bůh
buď neexistuje, nebo že není dobrý, protože dovoluje
zlo. To je vážný důvod a souvisí s lidskou svobodou. Je
to těžké téma, do kterého se nechci pouštět. Ale umět
nevěřícím lidem vysvětlit tuto problematiku a dokazovat v jakékoli diskuzi křesťanské pravdy není prvořadý
úkol a nemusíme si dělat starosti, že to nedokážeme.
Myslím, že základní úkol každého z nás, je ukazovat lidem, že jsme normální, i když máme občas na
něco jiný názor. Nemá cenu nevěřící při prvním setkání přesvědčovat o tom, že pravdu máme my. Nejdříve
je třeba, aby k nám našli důvěru, aby cítili že jsme taky
lidé, že máme podobné slabosti a problémy. Pak si
třeba všimnou, že se přece jen trochu lišíme, že totiž
máme v Bohu svou pomoc a ochranu, že jsme více bezstarostní, radostnější, pokojnější, vyrovnanější a možná se nás začnou ptát čím to je. To je myslím správná
cesta, jak být normální i v očích nevěřících lidí.

Všichni máme v sobě nadpřirozený rozměr a nadpřirozené tužby. Je jen na nás, čím je budeme uspokojovat. Penězi, touhou po moci, zážitky, zábavou,

Tomáš Stráník

HOVORY O VÍŘE
Spolu s výukou náboženství ve škole pro děti začíná v září v naší farnosti také možnost vzdělávání se ve věcech víry a náboženství pro dospělé. Chtěl bych vás všechny, milí farníci, pozvat k již 4. ročníku Hovorů o víře,
které se konají každou druhou středu v měsíci v malém sále farnosti.
První letošní Hovory se uskuteční ve středu 20. září 2017 v 18:45. Budou tedy začínat již 15 minut před
19-tou hodinou, aby ti, kteří přicházejí rovnou ze mše svaté v 18 hodin, nemuseli příliš dlouho čekat. Budeme
probírat biblická témata, témata katechismu, aktuální dění v církvi a podobně. Témata na sebe nenavazují, proto, může přicházet i ten, kdo nemůže pravidelně. Jsou zváni také ti, kteří se Hovorů třeba ještě nikdy neúčastnili.
V rámci těchto setkání můžeme společně prohlubovat nejen své znalosti, ale svůj vztah k Pánu Bohu a vytvářet
společenství víry.
Na setkání s vámi se těší otec Daniel.
Církev potřebuje svaté všedních dnů, takové kteří prožívají svůj každodenní život s poctivostí.
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P. LADISLAV CYKRIT
Je to neuvěřitelné, jak čas rychle utíká. 22. září
uběhlo právě 10 let, kdy byl na věčnost povolán
dlouholetý kravařský farář a děkan P. Ladislav Cikryt. Vzpomeňme na něj ve své modlitbě. Kéž mu
Pán odplatí jeho kněžskou věrnost a odvahu, se kterou vedl naši farnost v nesnadných dobách.
Pan děkan Ladislav Cikryt v několika střípcích vzpomínek
Lokality: Bušín, Štěpánkovice, Litoměřice, Ranch 7 D,
Kravaře, aj.
Atributy: růženec, nůž, trabant
25. září t.r. nastane 11 let od úmrtí člověka, který se za 27
let oficiální služby v bartolomějském chrámu stal jedním
z nezbořitelných pilířů kravařské farnosti.
Uplyne také 95 let od jeho narození a 11. prosince 68 let
od okamžiku, kdy se stal trvalým služebníkem Božím.
Na půdu kravařské farnosti vstoupil jako farář před
41 lety, později zde působil jako duchovní představený
hlučínského děkanátu.
Vzpomínek na otce děkana je jistě u mnohých lidí,
kteří jej znali, mnoho - a při zamyšlení vyvstávají nové
a nové. Zde je jen hrstička z nich, která snad těm, jež otce
„zažili“, dá rozpomenout se či rozvést ty ukryté v jejich
paměti.
Neveliká obec Bušín (spadající pod farnost Ruda
nad Moravou) se rozprostírá v místech, kde Hanušovická vrchovina již takřka ustupuje úvalům a nivám meandrující Moravy, je obklopen lesy, které zajisté vtiskly profil mnoha vztahům a zálibám, kterými se otec Ladislav
vyznačoval.
Zde se také, někdy okolo oficiálního data 22.11.1922,
které je u jeho persony uváděno, narodil. O měsíci ani
roku není sporu, sám pan děkan ale říkával, že mu datum
narození zapsali špatně s posunem jednoho dne.
Jako malý do těchto lesů se svými sourozenci, kamarády a se svým otcem chodíval a ty mu dojista vtiskly
jeho lásku k přírodě - nejen z pohledu jejího vnímání, ale
také k pobytu v ní, k dobrodružství. Odtud je jen pověstný krůček k otcově celoživotní zálibě - zbraně. Především
pak k nožům ve spektru téměř celé jejich typologie - loveckým, tábornickým, těch, které bychom dnes nazvali
jako „survival“, „švýcarskům“, ale i univerzálům. Trochu
zvláštní spojení - zbraně a kněz. Otec je však akceptoval
a percipoval jaksi z pohledu nenásilnického používání.
Silně odsuzoval jakékoli namíření zbraně (byť jen hrač-
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ky či makety) proti člověku. Vždy říkal: „Nikdy nemiř na
lidi!“.
K výše uvedeným atributům, které jsou napevno
spojené s jeho osobou, občas vštěpoval i klukům-ministrantům - „Pamatuj si: správný chlap má mít u sebe vždy
růženec, nůž a baterku!“.
Sám velmi obratně a téměř s profesním grifem zacházel s noži zahradnickými. Mistrně rouboval a přeroubovával staré ovocné stromy ve farní zahradě, učil zacházet s roubovákem či žabkou, která se dobře uplatnila pro
úpravu rožňů v prvopočátcích osidlování rozvalin farního altánu tehdejšími ministranty. A jelikož byl od mala
spjat s přírodou velmi úzce a měl i k práci s ní velmi pozitivní vztah, také se mu v této oblasti dařilo a jím štěpované stromy zdárně srůstaly a rostly (snad ještě i rostou).
Otec byl velmi laskavý a štědrý (ale šetrný) - často,
když viděl na někom, že se mu určitá věc v jeho vlastnictví zamlouvá, nebo jej zajímá (obvykle nějaká kniha či
nůž), mnohdy řekl: „Líbí se ti to? Tak si to vezmi“. Jednu,
dosti velkou sbírku různých nožů (byla jich slušná krabice), dal k dispozici ministrantům - kterých v té době bylo
snad okolo dvaceti - ať si ji rozdají dle „zásluh“. Kdo chodil sloužit nejčastěji, měl právo dřívější volby při výběru.
Nůž byl i poměrně častým darem pro otce, a to i při významných jubileích.
Byl do určité míry i pro ministrantské „špatnosti“.
Často se farní zahradou rozléhala střelba petard a světlic;
radami s a tichým svolením sledoval přestavby rozvalin
farního altánu či průzkumy tehdejších hospodářských
budov farního areálu. Sám při tom téměř dennodenně
celé hodiny procházel farním dvorem a zahradou od místa k místu, od dveří přístřešku k brance na hřbitov, a při
tom se nerušen okolní činností modlíval růženec.
Minimalistické a stylizované kresby biblických postav otce Ladislav hodinách náboženství byly úžasné;

Radujte se! Ve vašem životě je skryté semínko vzkříšení, nabídka života připraveného se probudit!

stejně, jako jeho razítka pomoci kterých do sešitů žákům náboženství tiskl základní modlitby. V hodinách
byl stejně hodný a laskavý, ale autoritativní a byla li to již
nutnost, pak i přísný. S přísnou a neústupnou mimikou
a gestikulací ho ale bylo možno vidět jen zřídka a v opravdu oprávněných situacích.
Pracovna a ložnice otce Ladislava - to byly hromady
uložených i ledabyle ložených hromad a sloupoví knih (ty
převládaly), které dosti objemně vyplňovaly prostor těchto místností.
K přesunům mezi farním a filiálním kostelem a na
jiná místa užíval nejčastěji automobil. Modrá škodovka
stávala ve staré stodole, ale také ve stínu „miláčka“ Trabanta. Ten stával v dřevěné kolně vždy připraven k výjezdu. V jeho úsporném a jednoduchém pojetí a zvukového
odstínu a odéru dvojtaktu měl až sentimentální zalíbení.
To až do doby, kdy měl otec s trabíkem nehodu, při které ale jeho patron naštěstí „nespal“. U těchto starších
aut zůstal otec i v době, kdy auta už dosluhovala a kdy
mu bylo nabízeno novější auto, které však otec nepřijal.
Jednak byl nenáročný a skromný člověk, ale také nechtěl
„upadnout“ pod klevetu „zvony jedou“, jak sám říkával.
To bylo v období, kdy realizoval myšlenku doplnění starého Eichendorffského zvonu novou dvojicí.
Větším a již trochu vyspělejším ministrantům jednoho dne zakoupil Breviáře, ze kterých se pak s nimi velmi
často modlíval - obzvláště Nešpory.
Z Písma byl velkým milovníkem žalmů, jejichž význam ve své letité moudrosti chápal a které dokázal
procítit. K jeho nejoblíbenějším patřil Hospodin je můj

Pastýř, nic nepostrádám. Vždy se hluboce zaposlouchával do tónů tohoto žalmu, jež v oné době často zpívával
pan West (to bylo jeho oblíbené sólo). Vzpomínám rovněž na nácviky žalmu Kámen, který stavitelé zavrhli, ….
v podání děvčat přistupujících k první eucharistii. Patřil
k cvičením značně dlouhodobým. Doslova prubířským
kamenem nacvičovaných pod „taktovkou“ otce byly
pasáže „…je to podivuhodné v našich očích“ a … stal se
kvádrem nárožním… Otec byl v ohledu podání a přednesu náročný, ale trpělivý a vždy se těchto věcí chápal nacvičovat vytrvalostí s klidem mu vlastním.
Na odpoledním požehnání pro děti, jež ten den přistoupily k prvnímu svatému přijímání, se rád zaposlouchával do jeho oblíbené písně „Nejkrásnější chvíle vždycky jsou, na kolenou…“.
Mimo „klasiku“ mariánských písní měl otec potěšení ve zpívaných májových pobožnostech a jeho nejoblíbenější písní pravděpodobně byla „Červíčku Jákobův“
- právě pro ono krásné přirovnání. Zpěv a písně miloval
nejen v kostele, ale i u táborového ohně či při setkáních.
O lidském hlasu - zpěvu říkával, že je to nejdokonalejší
nástroj, a trochu s nadsázkou tvrdil, že všechny doprovodné nástroje hudební zpěv již jaksi „ruší“ či „kazí“.
Velmi rád měl také hru varhan a o těch kravařských občas říkával : „to je úžasný stroj, stroj za milion!“.
Poslouchajíc a dychtíc nových vědomostí - a nebo vyprávějíc - seděl na své židli v kuchyni a drobil pečivo do bílé
kávy....
Michal Richter

Životopis p. Ladislava Cykrita
Rodák z Bušína Ladislav Cikryt byl na kněze vysvěcen 11. prosince 1949 v Olomouci.
Nastupující komunistický totalitní režim rozpoznal v mladém knězi člověka s darem ovlivnit mnohé, zvláště mládež
na Moravě, a byl tedy v roce 1953 přesunut do českého pohraničí do litoměřické diecéze. Jako pro režim nepohodlný
kněz, měl být „převychován“ kapitulním vikářem Eduardem Olivou. V litoměřické diecézi působil od roku 1954 ve
farnosti Podbořany. Od 1. října 1957 se stal duchovním správcem litoměřické katedrály sv. Štěpána. Účelem bylo,
aby tento kněz byl pod dohledem státních orgánů a neměl již tolik volnosti k práci mezi lidmi na Podbořansku, kde
se stal oblíbeným mezi lidem. V Litoměřicích při katedrále působil až do roku 1960. V té době jezdil spolu dalšími
kněžími Stanislavem Bečičkou a Františkem Fišerem na chatu v Jedlové. Na této chatě přezdívané Ranč 7d se konaly konspirativní schůzky a scházela se tam s kněžími také skupina mládeže, se kterou pracovali. František Fišer,
člen této skupiny, byl pak za to, že na této chalupě na sklonku 60. let sloužil mši pro mládež odsouzen na jeden rok
nepodmíněně. Rovněž Olivův „dohled“ v Litoměřicích nebyl příliš efektivní, protože Cikryt se stal vyhledávaným
zpovědníkem a duchovním vůdcem přímo v centru litoměřické diecéze.
Touhou Ladislava Cikryta však bylo, podle svědectví Bečičky, vrátit se na rodnou Moravu. To se mu nakonec podařilo, a v letech 1967–1976 byl administrátorem farnosti ve Štěpánkovicích. Ze Štěpánkovic odešel do Kravař, kde byl
v letech 1976–2003 farářem a posléze byl jmenován děkanem. Zemřel 25. září 2006 a byl pochován poblíž kostela
sv. Bartoloměje v Kravařích.
Kéž je naše jednání jemné a pokorné, pozorné k péči o chudé.
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STRÁNKA PRO DĚTI

KŘÍŽOVKA
„Skutečný a ….. ….. je Otec, který skrze Syna vylévá v Duchu Svatém své dary na všechny, nevyjímaje žádného. A z jeho milosrdenství se i nám lidem dostalo nepomíjejícího zaslíbení věčného života“ (sv. Cyril Jeruzalémský)

Soutěž o knihu, odpovědi odevzdávejte do 22.9.2017
Milé děti, pro vás všechny,

1.

Jedna ze čtyř posledních věcí člověka.

kdo navštěvujete 3. třídu a mladší, se na vás těší každou neděli paní katechetky v zákristii se slůvkem pro
vás, během svatého přijímání.

2.

Jedna ze základních kardinálních ctností.

3.

Který růženec se doporučuje modlit ve čtvrtek?

4.

Plod Ducha svatého?

Přijďte již na modlitbu Otče náš k oltáři a poté do zákristie.

5.

Synonymum slova katolický.

6.

Teskná píseň nebo báseň.

Každé z dětí může v kostele dostat sešitek, do něhož si
každou neděli přilepí nálepku s tématem dané neděle.
Tu dostane od kněze na závěr mše svaté.

7.

Doplň starodávné rčení: „Lex orandi, lex credendi, lex …“

8.

Co obětoval král Sálemu?

9.

Co si nemáme ukládat do země?

10.

Tajemné varování věštící pohromu, má svůj původ ve starozákonní knize Daniel.

Otec Daniel
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Kéž nás Duch Svatý vede po pravé cestě obrácení, abychom mohli znovu objevit dar Božího
slova.

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

FARNOST PŘED 100 LETY
Návštěva jeho milosti pána Arcibiskupa

Milí farníci, jak jste již byli informováni, od 1. července 2017 došlo ke změně hranic farnosti Kravaře. Nově spadá pod naši administrativu také místní
část Dvořisko, které několik staletí patřilo farnosti Komárov. Tato záležitost
působila mnohé zmatky a nedorozumění, a proto jsem rád, že při hlasování
kněžské rady začátkem června, bylo takto rozhodnuto.

Dne 30 toho měsíce, tj. ve čtvrtek po sv. Bartoloměji, bude u nás v Kravaři biskupská generální visitace. Pán arcibiskup do zdejší farnosti zavítá, aby si vše prohlédnul, vás slovem Božím posilnil a vám svaté biřmování udělil.
Pán arcibiskup přijede ze Štěpánkovic do Kravař ve středu dne 29 toho měsíce okolo 4té hodiny odpoledne a bude
u sv. Jana od místního duchovenstva, od školní mládeže a všech farníků uvítán. Potom půjde se v procesí do chrámu Páně, kdež uděleno bude svaté požehnání. Při procesí do kostela od sv. Jana bude se od lidu zpívati chvalozpěv
„Bože chválíme Tebe“. Toť ve středu odpoledne.

Kdo rád jezdí do Komárova, samozřejmě může jezdit dál. Stejně jako před
touto změnou mnoho obyvatel Dvořiska chodilo do kostela Sv. Bartoloměje, ačkoli formálně patřili do farnosti Komárov. Samozřejmě někdy zaslechnu námitky, že „Prajzaci a cisaraci dokupy, to něide“. Ale hned si vždy
řeknu: Neměli bychom právě my, křesťané, vytvářet jednotu? Pán Bůh nás
takto rozlišovat určitě nebude.

Ve čtvrtek bude ráno o 8mé hodině sloužiti Pán Arcibiskup mši svatou, konati visitaci kostelní, zkoušeti dítky školní ze svatého náboženství, udíleti svátost biřmování a konečně na faře konati visitaci farní. Večer okolo 6té hodiny
odjede pán Arcibiskup do Velkých Hoštic.
V neděli XVII po Svatém Duchu, tj. dne 9 Septembra, budou v Hulčíně slavné služby boží, jež konati bude pán Arcibiskup sám, a po službách božích bude pán Arcibiskup udíleti apoštolské požehnání. Tímto posvátným výkonem
skončí se sv. generální visitace našeho děkanství.

Chtěl bych vás všechny pozvat na odpust na Dvořisku do kapličky Svatého
Michaela, který se bude konat v neděli 8. října 2017 při mši svaté v 10:00.
Při této mši svaté bude také slavnostně posvěcen nový zvon Svatý Michael, který byl odlit na završení generální opravy celé kaple. Zvon byl pořízen především ze sbírky obyvatel Dvořiska, která se konala v jarních měsících. Tímto bych
chtěl také poděkovat všem, kteří přispěli a také těm, kteří sbírku zorganizovali. Zvon odlila forma Felczyński z polského Przemyśla. Ze stejné dílny pochází také Zvon pokoje, který se odléval pro farní kostel před dvěma lety a který nese
jména padlých. Nový zvon váží 40 kg.

ŘEČI, ŘEČI, ŘEČI ...
Řeči, řeči a zase ty
řeči. Kolika starostí
bychom byli ušetřeni, kdybychom nemluvili o tom, o čem
vlastně mnoho nevíme? Ničitelem každého společenství,
každé rodiny, každého pracovního kolektivu a také každé farnosti jsou řeči a klepy, které někdy
zcela automaticky vypouštíme.
Známe to všichni. Slyšíme, že ten nebo ta řekli to či
ono. K tomu zapojíme fantazii a případnou nesympatii, a máme nutkavý pocit, že se o čerstvou informaci
musíme co nejrychleji podělit. Řeči patří bezesporu
také k nešvarům našeho farního společenství.
Myslím, že je potřeba především si uvědomit fakt, že
KAŽDÝ JE NĚJAKÝ. Na každém najdeme mnoho
chyb a zároveň mnoho dobra.

Jak se říká: Někdo má rád holky, jiný zase vdolky. Každý může stejnou věc vnímat jinak, každý je v něčem
lepší a v něčem horší než my. Ale pokud jsme křesťané,
měli bychom hledat to společné. Opravdu si nelze myslet, že Bůh má rád, když o někom někdo mluví špatně.
Papež František o tom mluví následovně:
Ti, kteří žijí posuzováním a pomlouváním druhých,
jsou pokrytci. Nemají sílu a odvahu pohlédnout na své
vlastní nedostatky. Pán tu neplýtvá mnoha slovy. Později řekne, že ten, kdo ve svém srdci nenávidí bratra,
je vrah. Také apoštol Jan to jasně říká ve svém prvním
listu – kdo svého bratra nenávidí, je ve tmě; kdo soudí
svého bratra, je ve tmě. Ať křesťané zavřou dveře před
žárlivostí, závistí a tlachy, které rozdělují a ničí naše
společenství.
K tomu všemu bych rád přidal ještě jeden rozměr. Každá hůl má dva konce. Když jedním udeřím druhého,
druhým koncem udeřím sebe. Každé zlé slovo zasévá
nepokoj do vlastního srdce. A tak se dostáváme do vězení samých sebe a ničíme si své štěstí.

Vyžaduje toho povinnost křesťanská, aby farníci svého Velepastýře do středu svého uvítali radostně a důstojně.
Bylo by chvalitebné, kdyby biřmovanky aspoň některé, oblečeny byly ve slušném bílém šatu.
Ve středu, 29 dne toho měsíce, vyjede Jeho Milost Kníže Arcibiskup okolo půl čtvrté ze Štěpánkovic do Kravař.
Kdyby sedláci na koních jeli Jeho Milosti naprotivo až do Štěpánkovic, bylo by dobře, kdyby měli pentle s biskupskými barvami, tj. červenobílé okolo prsou.
Uvítání od místního faráře stane se u svatého Jana. Tam bude i školní mládež postavená v řadách pod dozorem
svého učitelstva, tam budou též čekati ti, kteří baldachýn nositi budou, pod nímž Jeho Milost vždy ráčí kráčeti,
kdykoliv se béře průvodem. Po požehnání odebéře se Jeho Milost do fary a do zámku, kdež noclehem zůstane.
Ve čtvrtek ráno vyjede Jeho Milost ze zámku a očekává se na hřbitově, odkud půjde zase pod baldachýnem do kostela, kde sloužiti bude tichou mši svatou, kázati a modlitby za zemřelé konati, přičemž se bude odbývati procesí po
hřbitově. Po tom všem bude visitace kostela a kruchty.
Když se vrátí zpátky, začne zkouška ze svatého náboženství podle jednotlivých škol, předem škola Kutská, potom
škola nová Kravařská, konečně stará.

ŽEHNÁNÍ AUT NA MEZIVODKÁCH
V pondělí 2. října 2017 se v areálu Mezivodek bude v 18.45 konat žehnání aut a dalších dopravních prostředků. V ten
den totiž slavíme svátek Andělů strážných, které vzýváme a prosíme o ochranu především tehdy, když se vydáváme
na cesty. Dále je možno nechat si požehnat také motocykly, kola, koloběžky, košťata a vůbec vše, co k přemístění používáte. Zároveň se společně pomodlíme za oběti dopravních nehod.
Žehnání má pomáhat lidem v různých
situacích a okolnostech společenského
i osobního života navazovat a udržovat
kontakt s Bohem a zprostředkovávat
jeho pomoc a ochranu těm, kdo jsou
připraveni ji přijmout.
Žehnání je úkon, který se může opakovat. Proto se mohou zúčastnit také ti,
kteří si svůj dopravní prostředek již v minulosti nechali požehnat.

Otec Daniel
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Dialog je projev úcty k druhému, protože ukazuje připravenost vnímat nejlepší stránky svého
protějšku.

Stvořil jsi nás pro sebe, a neklidné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě.“ („Vyznání“ Sv.
Augustina)

KROK
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