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Milí farníci,
právě držíte velikonoční číslo Kroku, v němž najdete časy svátečních bohoslužeb a také rozpis zpovídání před svátky.
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Každé Velikonoce jsou vrcholem celého liturgického roku
a přiznám se, že se na ně velmi těším. Někdy slyším od farníků,
že toho my kněží máme o svátcích asi hodně. Přiznám se však,
že mi to tak opravdu nepřipadá. Ano, před svátky sedíme ve
zpovědnici více než jindy, na každý den velikonočního třídenní
musíme mít připravené obřady a kázání a kromě toho zařizovat jiné věci. Ale pro mě osobně je to vždy velká radost.
Co může být v životě kněze radostnějšího, než dávat rozhřešení nebo stát u oltáře? A pokud někdy my kněží vypadáme smutně nebo unaveně, tak se omlouvám a prosím, řekněte nám to.
Nebojte se říci: „Otče, jste smutný nebo unavený.“ Protože
kněz by neměl být smutný. V žádném případě nemám na mysli
pózu či přetvařování, když je skutečný důvod ke smutku. Mám
na mysli smutek, který člověk kolem sebe šíří, když je z něčeho nespokojený nebo věci nejdou tak, jak si představuje. Tento
smutek by totiž v křesťanově životě neměl být.
Naopak by měl mít v sobě vždy pokoj a radost z toho, že každý
den je dar od Boha, což by mělo být patrné také v každodenním
životě. A tak smutek v životě křesťana, a tím spíše kněze, by
mohl být také předmětem zpytování svědomí, zda v životě nepřeceňuje to, co je nepodstatné a zda dokáže důvěřovat Bohu.
Myslím, že k tomu si všichni navzájem můžeme pomáhat. My
kněží vám, farníkům, a vy farníci nám, kněžím.
Otec Daniel
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What would happen to us if God did not always give us the chance to start over again?
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NEJSTARŠÍ MINISTRANT V KRAVAŘÍCH
S panem Stoklasou se znám roky. Mám ráda jeho
střípky vzpomínek, jeho pohled na svět i laskavý humor,
se kterým přistupuje k životu.
Když jsem jej požádala o rozhovor, hezky se usmál
a řekl: „Ale mě přece všichni znají!“. O tom, jak moc
pana Stoklasu znáte, se můžete přesvědčit v následujících řádcích. Třebaže mu do vínku nebyla dána velká
postava, a on se tomu umí zasmát, přesto v mých očích
velkým mužem je.
Pane Jeníku Stoklaso, povězte nám něco o svém
dětství.
Narodil jsem se na Dvořisku v dubnu r. 1939 a pokřtěný jsem byl v Komárově. Do kostela jsem s maminkou
chodil do Kravař, přestože jsme patřili do farnosti Komárov. Do školy jsem začal chodit do Kravař.
Jak to bylo s tím Vaším ministrováním?
Do sakristie jsem vstoupil 7. 3. 1947. To už jsem chodil
do školy do Kravař. Do kostela jsem chodil každý den.
Aktovku jsem měl na zádech a po kostele jsem utíkal
hned do školy. Ministrantem jsem byl u oltáře. To je důležité říct. Tehdy to neměli ministranti tak jednoduché
tak, jako to mají kluci teď. Ti se naučí pár věcí a jdou
k oltáři. My, než jsme šli k oltáři, museli jsme umět
ministranturu. Co jsme tam říkali, to ani nevím. Museli jsme se ale naučit ale latinsky celé texty, abychom
uměli odpovídat. Až jsem byl v šesté třídě, koupil jsem
si tento Misál, aby mi to učení lépe šlo. Bylo nás tam
patnáct a na nás dohlíželi starší ministranti. Každý z
nás chtěl být u toho oltáře! Každý jsme chtěli ministrovat! Nemohli jsme tam ale být všichni, když jsme právě
neuměli tu ministranturu. Takže jsem odříkával Confiteo, ale vůbec jsem nevěděl, co říkám. Nejstarší nás ale
nachytali na tom, abychom uměli tzv. Suscípiat. Tam
se to pletlo „at“ a „et“ a tam, když jsme to spletli, tak
nám bylo řečeno „až se to naučíš, tak přijď!“ A právě,
jak jsem řekl, abych tomu rozuměl, proto jsem si pořídil ten Misál. Pak už ti starší ministranti říkali: „Á, už
můžeš jít na pravou stranu“.

umí. To byl jejich úkol.

Ti seděli na lavičkách na boku na jedné straně u lavaba a učili se. Bylo to asi tak: když jsme přišli do sakristie, pozdravili jsme se, požehnali, poklekli a ti starší
ministranti už na nás čekali. A věděli, kdo se obleče a
bude u oltáře, tj. kdo už zvládá ministranturu – a ti v
sakristii zůstali. Zbytek si hned šel sednout na boční
lavičky k oltáři. Starší ministranti prostě rozhodovali
o tom, kdo k tomu k oltáři půjde, kdo tu ministranturu

Jako kluk jsem to vnímal tak, že být ministrantem,
protože nás tam bylo hodně, byla určitá čest. Byli
jsme tak vychováni, protože všichni jsme byli z křesťanských rodin. Všichni jsme chodili do náboženství,
tehdy se nepodávali přihlášky. Jednou jsem dokonce
dostal z náboženství dvojku. Jako ministrant jsem tím
byl velice překvapen!

Nastoupil jsem za kostelníka pana Peterka. Byl to
pro nás stryk Fridrich. Jemu pomáhal pan Heider, tedy
Vincek. Ten byl o deset let starší než já. Když stryk Fridrich zemřel, převzal kostelničení on. Bylo mu 18 let,
když se stal kostelníkem. A tím, že jsem byl nejmenší,
tak si mě Vincek tak oblíbil, že nám to zůstalo a byli
jsme kamarádi až do jeho smrti. To jsem pak kostelničení převzal po něm zase já. Je důležité říct, že do
kostela jsem chodil ministrovat pořád, ať už byl kostelníkem kdokoliv.

Po učení přišla učení a vojna, ale pak už to zase bylo
normální. Ale tak jak dneska pomáhám Pepíkovi, pomáhal jsem i panu Heiderovi. Pepíkovi jsem slíbil,
když po mém tříletém působení (2004 – 2007) v roli
kostelníka, to převzal tuto funkci on, že mu budu pomáhat tak, jak jsem pomáhal Vinckovi. Legraci si ze
mě dělal tehdejší tajemník městského úřadu, který
Aha, tak ta pravá strana u oltáře byla víc?
říkal: „To snad není ani pravda, že čisarák musí dělat
Ano, ta byla prestižní. Ta levá strana byla pro ty slab- prajzákům kostelníka!“
ší.
Vrátím se ale zpátky k ministrování. Jak jste to
A ti kdo tzv. nebyli u oltáře, ti byli kde?
vnímal jako dítě?
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In the Sacrament of Reconciliation we find our way back to the Lord, and rediscover the
meaning of life.

Jako ministrant? Tak to pro Vás muselo být zklamání!
No bylo! Asi jak to pan farář psal, tak někomu jedničku, někomu dvojku a asi se moc nedíval, komu podle
jména to patří. Nevím, nikdy jsem se na to neptal.
Jednou se mi stalo, že jsem přišel do kostela a několikrát jsem chyběl. Pozdravil jsem, požehnal jsem se a
stryk Fridrich na mě ukázal a zeptal se: „Kde jsi byl?“
A já jsem stál, slzy mi tekly, vysvětlil jsem, proč jsem
chyběl. „No, ale to se stalo naposled!“ Ministrování
prostě patřilo k mému životu. Jako bylo přirozené chodit do školy, bylo přirozené chodit do kostela. Neděle
byla neděle, svátky byly svátky.
Jaké byly povinnosti ministrantů?
O ministrování při mších svatých jsem už mluvil. Měli
jsme služby a nepřipadalo v úvahu, aby někdo řekl: „Já
nejdu!“ Čas od času jsem taky dostal úkol ministrovat
během mše svaté, která se sloužila v klášteře. Když tak
kolikrát jdu okolo úřadu a dívám se na okenní vitráž,
nemůžu nevzpomenout na mladá léta ministrování.
Taky jsme chodili s posledním pomazáním k umírajícímu. To jsme šli před knězem, nesli jsme lucernu a
zvonek. To se šlo tzv. „s Pánem Bohem“. Tehdy byla
úplně jiná úcta k Bohu než dnes. Kněz pak umírajícího
vyzpovídal, u toho jsme samozřejmě nebyli. Pak se s
rodinou modlil, my s nimi a rodina přijala sv. přijímání. Byla to taková důstojná rodinná slavnost už před
samotným pohřbem. Jinak k našim povinnostem taky
patřila stráž u Božího hrobu na Bílou sobotu. A samozřejmě: umět ministranturu latinsky!
A jak tedy ministrování vnímáte dneska?

Nijak. Jen jsem unavenější (smích). Pořád to patří k
mému životu. Neděle je pořád neděle. Zní to možná
hloupě, ale já když bych nešel do kostela, tak nemám
neděli. Samozřejmě, když to nejde, tak to nejde, ale
když můžu jít a nešel bych, tak je to všední den. Jako
školák jsem se naučil určité povinnosti. Ministrování
mi dalo zodpovědnost a poslušnost. Dal jsem se na
něco, co jsem chtěl, a tak jsem šel. Prostě přirozená
cesta.
Vy to prostě máte jako životní program.
Tak nějak! Vždyť ministruji už 71 let!
Během ministrantské služby jste potkal spousty
kněží a také otce biskupy. Na koho rád vzpomínáte,
kdo Vás zaujal?
Nebudu žádného příliš vyzvedávat. Už proto, že jsem
neměl se žádným bližší vztah. Přišel jsem, ministroval jsem. To bylo vše. Nastupoval jsem u pana faráře
Klevety, to byl moc hodný milý pán. Pamatuji si dobře pana faráře Navrátila. To byl člověk poutník. S ním
jsem pochodil po poutích Maria Hilf, Cvilín, Hostýn..
Už si ani nepamatuji, kde všude jsme byli. A to jsme
jezdili v dobytčáku! (Samozřejmě v čistém). Jinak
jsem ale vycházel s každým knězem, který u nás působil.
A z těch otců biskupů, na koho vzpomínáte?
Koho si moc vážím, byl otec biskup Koukl z Litoměřic. Velký kamarád pana děkana Cikryta. Čas od času
jezdil do Polska na návštěvu, už nevím, do kterého
města. Cestou z Litoměřic se zastavil v Kravařích.
Přespal tady a ráno sloužil mši svatou sám v kostele.
Já jsem měl tu čest, že jsem mu během ní ministroval.

V tu chvíli to nebyl biskup, ale řadový kněz. Pak sedl
do auta a pokračoval do Polska. Moc rád na to vzpomínám.
Povídáme si o ministrování, ale co váš pracovní život?
Po škole jsem se vyučil zámečníkem. Pracoval jsem v
Ostroji, v letech 1958 – 1960 jsem byl na vojně ve Stříbře. Pak jsem pracoval v Galeně, a to celých 37 let, jako
seřizovač.
A co Vaše rodina?
Letos oslavíme s manželkou 55 let od svatby. Vychovali jsme syna, dceru, máme dvě vnučky a pět pravnoučat.
Co si ve svém životě přejete, co přejete farníkům,
čtenářům Kroku?
Aby šli krok za krokem v lásce k Bohu a k lidem.
Děkuji za rozhovor
Rozhovor vedla Božena Muczková
I thank all women who every day strive to build more humane and welcoming societies.
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CO ROZDĚLUJE SPOLEČNOST
Podzim a zima minulého, resp. toho roku se v
České republice nesli ve znamení dvou voleb. Jak
parlamentní, tak především prezidentské volby
se staly stěžejním tématem veřejného života, skrze mediální tlak je jednoduše nebylo možné ignorovat, zvláště v poslední fázi předvolebního boje
se politickým heslům a agitkám nedalo vyhnout.
Politický boj se však nevedl pouze mezi prezidentskými kandidáty, nýbrž i mezi samotnými
voliči. Sociální sítě a diskuze pod internetovým
zpravodajstvím byly doslova přehlceny bojovými
až často nenávistnými komentáři příznivců obou
kandidátů, mnozí voliči museli své rozhodnutí
zdůvodňovat před davy nepřátelsky naladěných
přátel.
Tento článek nepíši, abych si v něm zahrál na
morálního mentora a jal se vysvětlovat, jaká volba byla správná a jaká ne. Nehodlám rozebírat
vlastnosti a kvality jednotlivých kandidátů, necítím se ani kompetentní osobou k tomu, hodnotit
takto veřejně politické matadory. Chtěl bych se
pouze pozastavit nad způsobem, jakým se v naší
zemi předvolební válka bojovala.
Myslím si, že míra agresivity a vulgarity v táborech voličů tentokrát překročila veškeré myslitelné
meze. Ve velkém množství případů se z politických
debat mezi příznivci jedné i druhé strany úplně vytratila kultivovanost a elementární respekt nejen
k odlišným názorům, ale i lidem, co je zastávají.
Slovní spojení o rozdělené české společnosti již od
voleb téměř zlidovělo a musíme uznat, že zcela po
právu. To, že je naše společnost rozdělena je třeba
brát jako fakt, otázka však zní, jestli je to tak špatně, aby se s tím ani jedna strana nemohla smířit.
Po letech, kdy byli Češi systémově nuceni myslet si
povinně jedno a to samé, můžeme být naopak rádi,
že v dnešní době se již lze veřejně hlásit k různým
politickým proudům a prioritám. Navíc já osobně
jsem přesvědčen, že pouze názorové diference nemohou společnost rozdělit. Kamarády, kolegy v
práci nebo členy rodiny nerozdělí to, že každý volí
někoho jiné. Rozdělí je až negativní způsob komunikace mezi sebou a patologická neochota uznat
legitimitu jiného pohledu na svět.

souvislosti pamatuji mou již léta starou debatu s
páterem Maxem Jaroschem. Otec tehdy rozebíral hlavní heslo francouzské revoluce – svoboda,
rovnost, bratrství. Úplné svobody a rovnosti podle Maxe Jarosche nelze kvůli velkým sociálním,
mocenským i individuálním rozdílům mezi lidmi
dosáhnout. Z tohoto hesla lze naplnit pouze jedno – bratrství mezi lidmi. Bratrství na základně
křesťanských hodnot a Kristova učení. Bratrství,
jehož základem je láska křesťanů ke svým bližním,
ke všem svým bližním.

S postupem času si význam těchto slov uvědomuji více a více. Než snít nad utopistickými ideály absolutní rovnosti mezi všemi, či jakožto jednotlivec
prosazovat úplné systémové změny v bludné iluzi
vzniku ráje na zemi, by mohl každý jeden člověk
začít sám u sebe. Chovat se bratrsky ke svým bližním bez ohledu na jejich postoje a jejich hodnoty.
Věřím, že společnost, ve které by se lidé ke svým
bližním chovali s úctou a láskou, jak nám říká desatero, by nebyla rozdělená ani přes existenci deRozdělení společnosti se podle mého názoru sítek rozdílných politických subjektů.
nedá překonat tak, že se budeme ze všech sil snažit
Jan Mareček
o to, aby měli ostatní takový názor jako my. Nepřekoná se ani tím, že si budeme navzájem nadávat,
druhou skupinu voličů označovat za tu špatnou
a svou skupinu za tu jedinou kompetentní. V této

6		

KROK

When you meet other people in the Lord, you can be sure God’s surprises will follow.

KAPLE SVATÉHO ARCHANDĚLA MICHAELA
Pro mnohé z nás, kteří přicházíme na kravařský zámek, je zámecká kaple onou pomyslnou třešničkou na
dortu, byť jsme nad její malebnou krásou žasli už mnohokrát. Půvab tohoto místa se nikdo neokouká, je zde
pořád co obdivovat a objevovat.

duchu, je patrně Johann Lucas von Hildebrand, resp.
Johann Bernhard Fischer z Erlachu. Nejsou k dispozici žádné historické prameny, které by jedno ze dvou
jmen potvrdily. Víme však, že stavbu prováděl zkušený
zednický mistr Georg Gabriel Gans z Krnova.

Dnešní podoba zámku vznikla v první čtvrtině 18.
století. Jak víme, v roce 1937 zámek zachvátil požár a
tak stavba, která dnes krášlí zámecký park, je zdařilou
rekonstrukcí původní podoby. Lze proto hovořit o zázraku, že kaple jako jediný objekt na zámku ničivému
požáru odolala. Ta jediná tedy původní je. I na ní se
ale devastace v době po požáru podepsala, mimo jiné i
proto, že objekt byl celé roky volně přístupný. Oprava
objektu proběhla až v 50. letech. Architektem zámku,
který byl vystavěn v letech 1721 – 1728 v barokním

Zámecká kaple je zasvěcena svatému Archandělu
Michaelovi. Naši předkové moc dobře věděli, ke komu
se v těžkostech života obracet, neboť tento nebeský
posel je považován za bojovníka proti zlu. Sama kaple
má půdorys oválu. Při vstupu nás pohladí teplá barva
umělého mramoru, který je doplněn zlacenými prvky.
Archanděl Michaelov je zachycen na oltářním obrazu,
jenž je umístěn proti vstupu do kaple. Obraz je přisuzován Josefu Sternovi. Dílo je však ve špatném stavu,
takže i zde není autorství zcela jisté.

Na obraze je archanděl zobrazen tradičně v zlatém
brnění, tedy jako bojovník, který svádí vítězný zápas
s mocnostmi zla. To je na obraze znázorněno drakem
a padlými anděly. V horní části obrazu vidíme Boha
Otce, ve středu výjevu je zachycena Panna Maria s Ježíškem v náručí, která stojí na zeměkouli a která podle
biblické zprávy drtí svojí nohou hlavu hadovi. Samotný oltář je dílem Jana Jiřího Lehnera.

Malíř v klenbě, která je pomyslně rozdělena na tři zóny
– ty jsou odstupňovány sytostí barev - mistrně vytváří
dojem otevřeného prostoru. V jeho samém středu je
výjev Nejsvětější Trojice, jež je zachycena jaksi matně,
patrně proto, aby bylo vyjádřeno tajemství samého
Boha, a je umístěna v průhledu do nebes. V blízkosti
Otce, Syna a Ducha Svatého v podobě holubice je zachycen ještě výjev Nanebevzetí Panny Marie.

Tou největší ozdobou zámecké kaple je však stropní Pokud se zrakem posuneme dál od Panny Marie do
malba. Autorem je František Řehoře Ignác Eckstein. druhé zóny a budeme postupovat zleva doprava, uviWe need the Holy Spirit to transmit the faith. We cannot do it alone.

KROK

7

díme další svaté: Jana Křtitele, Jana Nepomuckého,
Barboru, Markétu, papeže, biskupa, Františka z Assisi, Antonína Paduánského, Františka Xaverského, Ingáce z Loyoly (oba jezuitští patroni), dále pak patrony
Rakouska Floriana a Leopolda.
Mariánský motiv se na fresce objevuje ještě dvakrát
a to ve třetí zóně nad římsou: nad oknem nad oltářem
je Maria vyobrazena jako perla v lastuře, nade dveřmi
pak Panna Maria jako hvězda jitřní. Nad římsou máme
zobrazeny rovněž evangelisty: vlevo u okna Lukáše a
Matouše, vpravo Jana a Marka. Nad oltářem na nás
hledí církevní učitelé: Řehoř Veliký a Ambrož, naproti při vstupu jsou umístěni Augustin a Jeroným. Společnost svatých a světic pak doplňují ženské postavy,
které představují světadíly. Tedy základní křesťanské
myšlenky, aby byla radostná zvěst do celého světa: nad
oltářem vlevo je dáma ve společnosti chlapce s houslemi, ta představuje Evropu.

Freska kravařského zámku je unikátní tím, že je to
jediné Ecksteinovo dílo, které se ve Slezsku dochovalo
až do současnosti. Jak už bylo řečeno, kaple přečkala
požár v roce 1937, byla ale poškozena, když byla kaple
až do 50. let provizorně zastřešena, omítka byla podmáčena a vlivem vlhkosti malba opadávala. Freska se
tak v té době dočkala prvních oprav, další restaurátorské práce byly provedeny v letech 1966 – 67. Dnešní
stav malby narušují praskliny, které se objevují po celé
ploše fresky.
Pokud se tedy chcete pokochat krásou zámecké kaple, nebo najít všechny postavy, které jsem ve svém
článku vyjmenovala, pospěšte si. Kaple má být v nejbližších měsících kvůli rekonstrukci uzavřena a freska
bude na nějaký čas schována pod lešením.
Božena Muczková

Napravo od oltáře sedí Asie na velbloudu, u dveří si
stíní slunečníkem Amerika a protější Afrika pečuje o
slůně. Kontinent Austrálie v té době ještě nebyl znám.
Již zmíněná římsa, která obtáčí celou klenbu, je, jak
už jsem zmínila, z umělého mramoru a představuje
pro diváka přechod mezi nebem a zemí.
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May the sick always be shown love in their fragility and respected in their inviolable dignity.

NENÍ VEJCE JAKO VEJCE
Tak po zimě, která byla letos i bílá už nám konečně
přicházejí Velikonoce. Jako křesťané budeme prožívat
umučení a zmrtvýchvstání Páně. Po Velikonoční neděli nás bude čekat Velikonoční pondělí a k tomu tradiční
koledovačka. Muži a chlapci si připraví své pomlázky
a už se těší na koledování.

ječkách mají vodu. Bohužel život v kleci neumožňuje
zvířatům přirozené chování.

I papež František ve své encyklice Laodato´si zdůrazňuje „Katechismus důrazně připomíná, že lidská moc
má meze a že odporuje lidské důstojnosti nechávat
zvířata trpět a bezohledně nakládat s jejich životem.“
Na rtech už jim zní básnička „hody hody doprovody, Proto i my křesťané by jsme se měli pozastavovat nad
dejte vejce malovaný, nedáteli malovaný, déjte aspoň tím co se děje domácím zvířatům a snažit se prosazobílý, slepička vám snese jiný. Jak je vidět z tradiční bás- vat pro ně alespoň důstojné podmínky jejich života.
ničky tak většina domácností se neobejde bez vajec
Záleží proto hodně na spotřebiteli, jaká vejce bude
pro přicházející koledníky, ale není vejce jako vejce.
kupovat. V dnešní době se dá volit vlastními penězi a
Určitě technicky vzato jsou všechna vejce stejná. i obchodní řetězce vidí co si lidé kupují a jaké potraKdybychom se, ale na to podívali očima slepic, tak to viny preferují. Podle toho se pak oni musí přizpůsobit
rozhodně tak není. Dnes už není většina slepic chová- a vyjít vstříc, zvlášť pokud bude dostatek zákazníku,
na na dvorku jako dříve, kde měly volný výběh. Je už kteří nebudou chtít nakupovat vejce z klecového chomálo lidí, kteří jsou ochotni chovat si vlastní slepice vu. Ovšem druhá věc je, že pokud bude vejce z klecovédoma na dvorku, proto je dnes většina slepic chována ho chovu o korunu levnější, tak český občan sáhne po
ve velkochovech. Jak to, ale já jako zákazník poznám, něm a špatné podmínky slepic budou trvat dál.
odkud které vajíčko je a jak byla slepice chována?
Úplně na závěr, nejlepší vajíčko je takové, které na
Od 1. ledna 2004 se v Evropské unii musí značit na sobě žádný kód nemá a je domácí od dobrého souseda
skořápkách vajíček, z jakého chovu vejce pochází. Ka- či sousedky z vašeho okolí, který chová své slepice na
ždé vajíčko má na sobě kód, kde první číslo označuje z dvorku pěkně postaru. Pokud, ale nemáte tuto možjakého chovu je ( 0 – ekologické zemědělství, 1 – volný nost snažte se nakupovat vajíčka s označením 1 a 2.
výběh, 2 – halový chov, 3 – klecový chov), pak násle- Tím budete podporovat lepší životní podmínky slepic.
duje registrační kód státu a poslední čtyřčíslí je regisTomáš Peterek
tračním číslem hospodářství. Někdy bývá pro spotřebitele metoda chovu uvedena na obalu, ale spíše nás to
může zmást. Nápisy jako výběrová vejce, čerstvá vejce
apod., vůbec neříkají nic o tom jak jsou slepice chovány.
Ekologický chov – u nás není tento model chovu slepic moc běžný, snaží se o něj některé biofarmy. Tady
má slepice dostatek prostoru k hrabání, popelení se a
snášení vajec do hnízda. Mohli bychom zde zařadit i
některý tradiční chov slepic na dvorku.
Chov s volným výběhem – slepice má možnost pobývat v hale nebo ve výběhu, žijí v přirozeném hejnu
a mají zde kurník. Tady lze více zařadit tradiční chovy
slepic na dvorku.
Chov na podestýlce – tady jsou slepice chovány v
obrovských hejnech v halách, kde na podlaze je podestýlka a mají možnost snášet vejce do hnízd. Tyto vejce
jsou běžně prodávány v obchodech.
Chov v klecích – klece jsou umístěny v halách kde
bývají desítky tisíc ptáků a mají regulované umělé
osvětlení „den a noc“. Prakticky taková slepice neviděla denní světlo. Svůj jednoletý život prožijí slepice
namačkaná v kleci po čtyřech nebo šesti. Samozřejmě
zde nemohou ani roztáhnout křídla ani se pořádně pohybovat. Trvale stojí na drátěné podlaze, kde snášejí i
vejce. Krmným pásem se jim přivádí potrava a v napáThe most radical antidote to the virus of falsehood is purification by the truth.
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V ČEM JE PRO MĚ PŘÍNOSNÝ KURZ PRO VARHANÍKY?
Již více než rok se pravidelně v daných termínech
scházíme v přednáškovém sále Biskupství ostravsko –
opavského na kurzech liturgické hudby pro varhaníky.
Kurzy jsou rozděleny zvlášť pro varhaníky a pro vedoucí
schol a sborů. O tyto setkání je velký zájem - důkazem je
vždy plný přednáškový sál.
Pro mě osobně je to velmi přínosné nejen v tom, že se
zde dozvím spoustu užitečných rad pro varhanickou
praxi, ale i proto, že se setkáváme a navazujeme nová
přátelství a můžeme si mezi námi varhaníky předat
praktické zkušenosti a porovnat jak v to v které farnosti
chodí.
Každé setkání má jiné téma odpovídající zrovna probíhající liturgické době, a víme také dopředu na co bude zacílené. Můžeme se tedy připravit s různými dotazy,
které máme potřebu probrat nejen s přednášejícím, ale i v diskuzi s ostatními varhaníky.
Součástí každého kurzu je nejprve teoretická část a poté navazuje část praktická, kde si můžeme vše vyzkoušet
a nacvičit. Pro nás varhaníky se to netýká pouze hry na varhany, ale i zpěvu např. žalmů a antifon. Jsme také
seznamováni s varhanní literaturou, s liturgickými knihami – Misál, Lekcionář, žalmy.
Velkým přínosem pro mě je také orientace v tom, abychom hudbu a zpěv v kostelech vždy vhodně a vkusně
vybírali. Bohoslužba slova je vždy propojena s hudbou a liturgie se bez hudby neobejde, neboť nejen slovo, ale i
hudba tvoří liturgii. Ideální je mít jak znalosti hudební tak právě liturgické. Je velmi důležité, aby hudební doprovod byl vždy správně vybrán např. k obřadům jako je svatba, pohřeb, svěcení, biřmování apod. Všem těmto
tématům se na kurzech věnujeme a snažíme se vše praktikovat v denní praxi varhaníka. Jsme vedeni k tomu,
abychom hudbou zvěstovali to, co slovy zvěstovat nejde. Také jsme motivováni k tomu abychom zařazovali pro
zpěv lidu nové a málo zpívané písně. Nezlobte se tedy na nás pokud občas nějakou nacvičujeme přede mší.
Čtenáře bych chtěla povzbudit ve zpívání písní při mších celkově. Neboť pro nás varhaníky je asi největší radostí když „celý kostel zpívá“ a můžeme takto vlastně všichni děkovat za dar Ducha svatého v radosti z umění
zpěvu a hry.
Gabriela Westová
Pro mě osobně je největším přínosem těchto kurzů - vzdělávání. Já, stejně jako většina varhaníků jsem nestudovala liturgickou hudbu, organologii ani zpěv, ale začala jsem hrát a zpívat
bez jakýchkoliv znalostí, jen podle toho co jsem slyšela u svých
předchůdců a doufala, že to dělám aspoň trochu dobře.
Tyto kurzy jsou velmi různorodé a dozvídáme se mnoho nových informací a to např. jaké písně vybírat, jak zpívat, improvizovat, jaké rejstříky v jakém období používat, zkrátka jak
hrát, abychom zvýšili zbožnost při liturgii. Je zde i nácvik nových písní, dozvídáme se o vývoji křesťanské hudby, o tom jak
varhany fungují …
Setkání jsou velmi přátelská a je příjemné strávit den s ostatními varhaníky diecéze. Dozvědět se jak to funguje jinde, s jakými problémy se setkávají a jak je řeší.
Přednášejícími jsou vždy odborníci ve svých oborech a jejich
přednášky jsou opravdovou inspirací. Určitě je to pro všechny
varhaníky velkým obohacením a posilou do zlepšení své služby
ve farnosti. Velký dík patří otci Aleši, který má celou organizaci
na starosti.
Silvie Lamlová
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Don‘t waste time hiding your heart. Fill your life with the Holy Spirit!

CHRÁMOVÝ SBOR VOLÁ…
Milí čtenáři, budeme moc rádi, pokud by se někdo z
Vás chtěl přidat do našich zpěvných řad. Nemusíte se
vůbec bát, že nemáte hudební vzdělání. Musíte pouze
rádi zpívat! Budeme rádi za ženy i muže a také na věku
vůbec nezáleží.
Chrámový sbor v Kravařích má stoletou tradici.
Proto jsme se zeptali p. Kristy Kurkové, která patří k
nejdéle zpívajícím členům, kolik jí zpívání v životě dalo
radosti. Snad pro někoho z Vás bude vzorem a přijdete
mezi nás.
„Ke zpívání mě přivedla maminka Františka Večerková roz. Šumníková, která hrála na varhany v klášteře a
také zpívala. Dala mě také učit hru na klavír k p. Arbterové a k sestřičce Felicitas z kláštera. Zpívám ve sboru
od svých 12 – ti let, takže již 69 let. Začala jsem zpívat
za p. faráře Stiborského. Hodně jsem zpívala na svatbách a na pohřbech. Pohřby kdysi bývaly ráno v 7 hod.,
a tak jsem vždy před školou šla odzpívat pohřeb a pak
do školy. Měla jsem to ve škole vždy omluvené, což by
dneska již nešlo. Zpívalo se tak jako dodnes hlavně při
mších nebo když byl nějaký svátek, vánoce, velikonoce,
odpust.
Zkoušky bývaly u p. Anny Arbterové pravidelně každý
týden u ní doma u klavíru. Kdysi bývala liturgie v latině
a také se v latině zpívalo. Jen svatby a pohřby pamatuji v češtině. Vzpomínám na dirigenty, kteří sbor vedli
např. Konečný, Gottlieb West a v poslední době Anna
a Petr Ryglovi.

Děkuji p. Kristě, že zavzpomínala a musím říci, že
setkání s ní bylo velmi milé a příjemné, ale to není nic
neobvyklého u ní, neboť co ji znám, tak jsem ji nikdy
nezastihla ve špatné náladě. Vždy působí skromně a
pohodově a také ve sboru je velmi oblíbená a všichni
jsme rádi, když přijde a zpívá. Také prozradím na ni, že
Když mi bylo 70 let tak jsem začala hrát i na varhany je vtipná a nezkazí žádnou zábavu… a kafíčko, které
při mších, protože bylo potřeba pomoci. A hrála jsem mi uvařila bylo výborné.					
až do svých 80 – ti let. Teď již nehraji, ale pokud mi to 				
Gabriela Westová
zdraví dovolí ve sboru stále zpívám.
Rodiče měli vždy radost, když jsem zpívala a já sama
jsem velmi ráda zpívala, takže pro mě to dodnes není
oběť, ale jen a jen potěšení.“

Každý kdo zpívá dvakrát se modlí.
Nebojte se nás kontaktovat nebo se za námi jen tak zastavit po mši nebo na zkoušku, která probíhá
vždy ve čtvrtek v 18:45.

Kontakt:
Silvie Weczerková mob.: 737 123 133, email. silvie.weczerkova@centrum.cz
Gabriela Westová mob.: 606 901 162, email: GabrielaWestova@seznam.cz

There is no better medicine to heal so many wounds than a heart capable of mercy.
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PRO DĚTI
Proč slavíme VELIKONOCE?
Slavnost Kristova zmrtvýchvstání je pro křesťany největším svátkem. V noci na velikonoční neděli se před kostelem rozhoří oheň. Lidé se u něj shromáždí a rozsvítí velikonoční svíci – paškál. Pak vejdou do tmavého kostela. Od paškálu se postupně zapaluje víc a více svíček, lidé je nesou v rukou a noc se od nich rozjasní. Začne se
zase zpívat, rozezvučí se zvony i varhany. Ti, kteří nedávno poznali Ježíše, jsou ve vodě pokřtěni. Kristovo světlo
přemáhá tmu v srdci člověka a voda smývá hříchy. Na tvářích lidí září radost.
A proč to všechno? To první věděla Marie Magdaléna. Měla Krista opravdu ráda, a když viděla, jak umřel,
velice truchlila: smrt všechno ničí! V neděli ráno šla smutně k jeho hrobu. Našla ho však prázdný. Zmateně se
otočila a… stál tam živý Ježíš a vlídně řekl: „Marie!“ Naplnila ji veliká radost. On žije! I Magdaléna začala znovu
žít. Ježíš ji, plnou naděje, poslal za ostatními. Utíkala jim to vypovědět: „Pán vstal! Tolik lidí zachránil od různého zla, trápení a hříchu, vždyť jsme to viděli. A teď přemohl i smrt! Nemusíme se bát!“ To je poselství Velikonoc.
Když se slaví Velikonoce, začíná u nás zrovna jaro. Ze země už vyrážejí první stébla trávy a květiny, na stromech
pučí nové listí – do přírody se vrací život. Lidé jaro vždycky vesele vítali. Zdobí se velikonoční vajíčka a drobné
figurky mláďátek, která na jaře přicházejí na svět: kuřátka nebo zajíci. Na velikonoční pondělí u nás kluci honí
holky s pomlázkou a na oplátku bývají politi studenou vodou. Tenhle dávný zvyk nevyjadřuje škodolibost, ale
přání, aby se i v nás život obnovoval a byl svěží jako v čerstvých prutech nebo ve vodě.
Na stolech bývá spousta dobrot. Z těsta se pečou bochánky, malé jidášky a beránci. Na velikonoční ráno přinášejí lidé trochu z připraveného jídla do kostela, kněz jim požehná a oni je pak nesou buď na svůj sváteční stůl
nebo osamělým lidem pro radost.

Obrázky si mužete vymalovat

V Evangeliu čteme o tom jak se Marie Magdalská,
Petr a Jan vydali k Ježíšovu hrobu. Pomoz jim najít
správnou cestu, aby se o ježíšově vzkříšení dozveděli co nejdříve ...
Marie Magdalena zvěstuje svým přátelům: „Ježíš žije! Viděla jsem ho!“
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Every life counts: from the beginning to the end, from conception to natural death.

KŘÍŽOVKA
„Zvolil jsem si Krista a kříž. Ale kříž není pláč, kříž je úsměv. To není „Pane, proč jsi mě opustil?“
Katolíci neslaví Kristovo ukřižování jako svátek bolestný, ale naopak jako radostný, nejradostnější ze
všech, protože jde o Zmrtvýchvstání – důkaz, … (tajenka).“ Karel Kryl

1. Velký oheň

13. Řeka protékající Prahou

2. Úmysly mší svatých

14. Drobné modré bobulovité ovoce

3. Moudrý král

15. Prostředek na mytí nádob

4. Jeden ze čtyř velkých proroků

16. Církevní sněm

5. Ptačí příbytek

17. Velké množství vody

6. Ježíšův učedník

18. Emeritní papež (papež ve výslužbě)

7. Pálivý plevel

19. Podlahová textilní krytina

8. Pletenina

20. Horní končetiny

9. Nejedovatý had
10. Rumcajsův syn
11. Ocelové srdce republiky
12. Povolání sv. Josefa
A joyful soul is like healthy soil in which life can thrive and produce good fruit.
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BIBLI, BREVIÁŘ, KANCIONÁL ... MÁM V KAPSE
Mám moc ráda knihy, ale brát si na cestu do autobusu, na dovolenou nebo do přírody vždy plnou tašku mých
oblíbených knih, to nejde. V této situaci se stávají aplikace v mobilu velice dobrými společníky při balení. Vejde
se mi rázem vše do kabelky: bible, breviář i kancionál.

Bible

- Český Ekumenický, Bible 21. století, Bible Kralická

Aplikací s texty Starého a Nového zákona je spousta.
Mají různé funkce a nabízejí se v různých jazycích. Je
důležité vědět, o jaký překlad Bible jde a co od aplikace
očekáváme.
Autor: pajus_cz

Výhodou je, že aplikace Vám přečte verše za Vás, umožňuje i vyhledávání v biblických textech. V nabídce lze
zvolit knihu a číst požadovanou kapitolu nebo verš.
Režim fungování: i v offline režimu (nemusí být připojen k internetu)

Popis: Česká Bible App nabízí překlady:

Kancionál
Autor: Josef Řídký
Popis: Elektronická verze zpěvníků českých a moravských diecézí. Obsahuje texty a noty jednotlivých písní a modliteb. Nabízí nastavit změnu velikosti textu,
noční režim, vypnutí vyzvánění telefonu nebo zabránění vypínání obrazovky. Přidat lze královohradecký

Breviář
Autor: Juraj Vidéky
Popis: Římskokatolická Liturgie hodin (slovenský, český a maďarský překlad). Značné ulehčení vidím v tom,
že po zvolení rubriky, se zobrazí veškeré části modlitby. Ocení ho hlavně laici – začátečníci, kteří se breviář
chtějí modlit, ale v hledání nejsou zdatní. Líbí se mi i

S Bohem na cestách
Modlitby nejen na prázdniny.
Autor: Paulínky

i olomoucký dodatek. Písně se vyhledávají jednoduše
zadáním čísla. Píseň lze označit pomocí funkce záložky
nebo si jí uložit přímo mezi oblíbené, a tak jsou k dispozici rychleji, přímo v horní liště displeje. Také si lze
zjednodušit přístup k oblíbeným modlitbám. Velice se
mi líbí kapitola křesťanský život, která nabízí zpytování
svědomí, nebo texty ke slavení mše svaté.
Režim fungování: i v offline režimu

možnost nastavení upozornění v čase, kdy se chci modlit. V aplikaci je možné si zvolit i předčítání textu.
Režim fungování: i v offline režimu

zamyšlením lze i ve dnech volna naplno prožívat vztah
s Bohem. Nalezneme v ní texty ranní modlitby, žalm
a chvalozpěv stvoření, poselství hor, či modlitbu v letištní hale nebo modlitbu vodáka.V knihkupectvích lze
získat i tištěnou verzi této aplikace.

Popis: Přímo pro poutníky, cestovatele či turisty vznikla aplikace S Bohem na cestách. Krátkou modlitbou, či

Režim fungování: i v offline režimu

Isidoor - aplikace pro Tvůj duchovní růst

3) dvě „OO“ jsou spojeny v ležatou osmičku (symbol
nekonečna=Bůh)

Nejde se mi se neohlédnout za setkáním mládeže v Olomouci v minulém roce. Tam byla představena aplikace
Isidoor od salesiánské rodiny.
Autor: SDB_CZ
Popis: Aplikace přináší podněty pro modlitbu, aktuální
modlitební úmysly, přidání vlastních úmyslů, ale také
průvodce duchovním životem.
Nabízí taky možnost připomínky modlitby.
Jméno aplikace autoři vykládají následovně:
1) sv. Isidor ze Sevilly je patron internetu
2) písmenko „i“ na začátku evokuje něco, co je spojeno
s internetem (ivysilani...)

4) slovo „DOOR“ znamená anglicky „dveře“. Ježíš o
sobě říká, že je dveře (J 10,7), ale také iZIDOOR může
být dveřmi k hlubšímu duchovnímu životu
V sekci Svatozář nabízí prožít liturgický rok s vybranými světci, lze si přečíst jejich životopis a den kdy se je
připomínáme.
Každý den můžeme začít s novým citátem. Nalezneme
taky evangelium na neděli a myšlenku k němu, zajímavá je i píseň a příběh týdně. Tvůrci také každý měsíc nabízejí ukázku z knihy, kterou stojí za to přečíst.
Režim fungování: Všechny možnosti lze využít při
připojení k internetu, některé ale fungují i v offline
režimu.

Mobilní telefon byl vytvořen pro komunikaci, proč jej nevyužít ke komunikaci s Bohem...
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In the name of Jesus, with our witness, we can prove that peace is possible.

ZPOVÍDÁNÍ PŘED VELIKONOCEMI 2018
Před velikonočními svátky bude rozšířená možnost ke svaté zpovědi. Prosíme,
abyste tuto možnost využili, zejména pak služby cizích zpovědníků.
Kněz není ve zpovědnici od toho, aby káral, ale aby povzbuzoval na cestě k Bohu,
protože on sám je hříšník a ke svaté zpovědi sám chodí. Prosím, využijte této příležitosti a očistěte své srdce a svědomí, abychom společně o Velikonocích znovu prožili
tajemství Boží lásky a Božího zájmu o každého člověka.
Jedna z nových příležitostí ke svaté zpovědi bude v sobotu 24. března večer od 1800
do 2000 v kostele Sv. Mikuláše. Je to proto, že někteří z vás možná nestíhají přijít v
pracovních dnech, protože pracují až do večera. Toto večerní zpovídání bude také
spojeno s adorací, která začne v 1900.
Otec Daniel

DATUM

Kostel Sv. Bartoloměje

Kostel Sv. Mikuláše

ČTVRTEK 22. BŘEZNA

1700 – 1800

1600 – 1700

PÁTEK 23. BŘEZNA

1700 – 1800

1600 – 1700

9 – 11 cizí zpovědníci
00

SOBOTA 24. BŘEZNA

00

/ 1630 – 1730

1800 – 2000
(19 – 20 adorace)

NEDĚLE 25. BŘEZNA

Půl hodiny před mší sv.

PONDĚLÍ 26. BŘEZNA

1600 – 1800

ÚTERÝ 27. BŘEZNA

900 – 1100/1600 – 1800

1530 – 1700

STŘEDA 28. DUBNA

900 – 1100/1600 – 1800

1530 – 1700

During these days let us give space to attitudes and gestures that favour peace.

Půl hodiny před mší sv.

KROK
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Zelený čtvrtek 29. března 2018

Farní kostel:

Boží Hod velikonoční 1. dubna 2018

Mše svatá v 7:00

Kostel Sv. Mikuláše

Mše svatá v 7:00

Farní kostel:

Velikonoční pondělí 2. dubna 2018

15:00 zpívané nešpory a požehnání ve farním kostele

pokrmy.

Při všech bohoslužbách se budou žehnat velikonoční

Mše svaté: 7:00; 9:00

Kostel Sv. Mikuláše

Mše svaté: 8:00; 10:00; 18:30

18.00 Mše svatá na Památku Večeře Páně (oba kostely)
Po mši svaté soukromá adorace v Getsemanské zahradě do
20.00 v obou kostelích.
23:00-24.00 hodinka bdění v obou kostelích
Velký pátek 30. března 2018
7.00 Křížová cesta s velkopáteční promluvou (oba kostely)
15.00 Velkopáteční obřady (oba kostely)
Do 18:00 soukromá adorace u Božího hrobu.
Bílá sobota 31. března 2018
Adorace u Božího hrobu s vystavenou NS od 8:00
(oba kostely).
8.00 Modlitba bolestného růžence u Božího hrobu
(oba kostely)
19.30 OBŘADY VELIKÉ NOCI VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ
(oba kostely)

KROK
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