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Vážení a milí farníci, 

ale také ostatní čtenáři, chtěl bych vás všechny touto cestou pozdra-
vit. Právě vyšlo další číslo Kroku, které je po roce opět prázdninové. 

Tak jako každé prázdniny, i letos jsme pro vás připravili sou-
těž s Krokem, a proto si jej nezapomeňte připravit na své letní 
cesty. Letošní soutěž spočívá v tom, že nám můžete zasílat své 
fotografie z dovolených, na kterých budete vyfoceni před jakým-
koli kostelem, který během dovolené navštívíte. Po prázdninách 
bude vylosována jedna fotografie, jejíž majitel obdrží cenu ve 
formě knižního poukazu v hodnotě 500 CZK. Zároveň budou 
moci všichni farníci hádat, o které kostely se na fotografiích jed-
ná. Kdo jich uhodne nejvíce, získá knižní poukaz v hodnotě 300 
CZK. Tyto fotografie budou vystaveny v obou našich kostelích, 
aby se mohli zapojit úplně všichni. Své fotografie zasílejte v elek-
tronické podobě na adresu redakcekrok@seznam.cz. Už nyní se 
těším na vaše zážitky z dovolených ve formě fotografií.. 

Tak jako vloni a předloni bych vás všechny rád pozval, abyste se ne-
báli přijít pro požehnání před vašimi cestami na dovolenou. Přijďte 
do zákristie nebo na faru. Každý prázdninový den zvláště myslím v 
modlitbě na všechny farníky, kteří jsou na cestách, aby se bezpeč-
ně vrátili domů a pokud vím o konkrétních osobách, přímo je ve své 
modlitbě jmenuji. Zvláště během modlitby ve 21:00 za farnost a za 
město posílám požehnání těm, kteří jsou daleko. I tímto vytváříme 
jedno společenství, a když o sobě víme, můžeme se za sebe modlit. 

Milí farníci, budu velmi rád, pokud i letos pošlete kromě soutěž-
ních fotografií na faru své pohledy z dovolených, které budou vysta-
veny v kostele. Vždy se velmi rád dívám na to, kam všude se naše 
farnost „dostala“. 

Přeji vám všem hodně krásných letních chvil, pohodovou dovole-
nou v cizině nebo třeba i na vlastní zahrádce a mysleme na sebe v 
modlitbě.

Otec Daniel
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ROZHOVOR: PANÍ UČITELKA  ALŽBĚTA HAHNOVÁ 

Eucharistie obsahuje veškerou esenci Ježíšových slov a skutků, chuť Jeho Smrti a Vzkříšení, vůni 
Jeho Ducha.

Paní učitelku Eli znám z doby, kdy naše dnes už 
víc jak dvacetiletá dcera chodila do školky v Kou-
tech. Měla jsem ráda její laskavé oči i hladivý hlas. 
Působila na mě, že má ode všeho „akorát“: vcítění, 
zdravého selského rozumu, pohody i schopnosti ří-
kat věci jasně, ale s úctou k dětem i maminkám. V 
jejím pohledu jsem vždycky četla: „nebojte, všech-
no bude dobré“. Věřím, že tak působila na většinu 
rodičů, kteří každý den svěřovali školce to nejcen-
nější: své děti.   

 Paní Hahnová, řeknete nám něco o svém dět-
ství a mládí? 

Narodila jsem se v roce 1948 v Kravařích Koutech 
na místě, kde bydlím dodnes. Vyrůstala jsem se svou 
o dva roky starší sestrou a o 4 roky starším bratrem 
v malém domečku, který jsme zbourali a postavili si 
ten, ve kterém bydlím teď. Jako děti jsme si hráli se 
sousedovými dětmi, ale museli jsme pomáhat rodi-

čům na zahradě i na poli. Když mi bylo 10 – 12 let, 
stavěli jsme rodinný dům a maminka pracovala v 
JZD, proto jsem musela pomáhat i na stavbě – bez 
výtahu a bez míchačky. 

A také jsem chodila s maminkou do kravína kr-
mit, házet hnůj a někdy jsem si zkusila podojit 
krávy. Jako děti jsme chodily s maminkou, kte-
rá zpívala v kostelním sboru, do kostela, na má-
jové pobožnosti jako družičky. V adventní době 
jsme ráno v 6 hodin chodili na roráty a pak hned 
s aktovkou na zádech do školy. Až do 5. třídy jsem 
chodila do ZŠ v Koutech, od šesté do deváté třídy 
do ZŠ v Kravařích. 

 Povězte, jak to bylo s Vaším rozhodnutím učit 
děti v mateřské škole? 

Od dětství mám ráda malé děti, proto jsem často 
a ráda hlídala a pečovala o děti našich známých po 
vyučování a během víkendů. Po ukončení ZŠ jsem 
nastoupila na Pedagogickou školu do Krnova, kde 
jsem celé čtyři roky bydlela na internátě. Na pobyt 
v internátě mám velmi pěkné vzpomínky – byly 
jsme celá třída děvčat z internátu a stále se schází-
me na různých srazech. 

Jaké byly Vaše učitelské začátky? Na co vzpo-
mínáte ráda? 

Školu jsem ukončila v roce 1967 a nastoupila 
jsem do MŠ v Hlučíně, kde jsem pracovala tři roky. 

Pak jsem nastoupila do MŠ Kouty, kde jsem byla 
37 let až do odchodu do důchodu. Z toho jsem je-
den rok pracovala v MŠ Petra z Kravař. 

Ve všech školkách jsem byla velmi spokojená 
díky kolegyním, kterými jsem byla obklopena. S 
paní ředitelkou z Hlučína jsem stále ve spojení, až 
už telefonicky nebo díky občasným návštěvám u 
ní. Letos jí bude 90 let. 

Jak jste svoji pedagogickou činnost prožíva-
la v době totality? Neměla jste problémy kvůli 
tomu, že jste věřící? 

Na dobu totality vzpomínám velmi nerada, pro-
tože jsem měla problémy se svými dětmi, které 
nemohly navštěvovat náboženství. A tak se při-
pravovaly k 1. svatému přijímání na faře. Také v 
zaměstnání byly problémy, když na mě někdo ža-
loval, že chodím do kostela, takže se to muselo ře-
šit u nadřízených. Vše ale s pomocí Boží vždycky 
dobře dopadlo. Proto jsem uvítala rok 1989, kdy 
pronásledování skončilo. Naše mateřská škola 
pak začala pracovat jako MŠ s křesťanským zamě-
řením. Také můj nejmladší syn mohl navštěvovat 
náboženství a sloužil u oltáře jako ministrant.   

Jaké byly děti v době, kdy jste začínala, jaké 
pak v době, když už se blížila čas Vašeho důcho-
du a jak vidíte děti v dnešní době?
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Děti v mateřské škole jsou různé a vyžadují indi-
viduální přístup. Mohu ale potvrdit, že součastné 
děti jsou živější, méně ukázněné a někdy až drzé. 
Silnou zkušenost mám s neukázněným klukem, 
který mi řekl, že ho nemohu nějak pokárat, proto-
že by mě vyhodili z práce. Tak k tomu není co říct. 

Děti mluví vždycky tak, jako mluví jejich rodiče 
doma.   

Je o Vás známo, že vaše dcera Pavla (nyní tedy 
sestra Klára) odešla do kláštera. Můžete se s 
námi podělit o to, jak jste to prožívala? 

V září přijely do Kravař řeholní sestry z Vídně. 
Bydlely v rodinném domku vedle kostela v Kou-
tech. Pavla po ukončení Střední ekonomické školy 
v Opavě v tu dobu pracovala v Opavě v Komerční 
bance. Navázala se sestrami kontakt, navštěvo-
vala je a rozhodla se, že toto povolání chce dělat 
i ona. V květnu 1992 odešla do Vídně už jako se-
stra Klára. Její odchod jsme jako rodiče oplakali. 
Já kvůli vzdálenosti, manžel to nesl hůř, ale vše se 
postupně uklidnilo. Když jsme viděli, ze je naše 
dcera ve svém povolání spokojená, byli jsme spo-
kojeni i my. V současné době je Klára stále ve Víd-
ni, je to už 26 let. 

Pracuje jako pastorační pracovnice u fary, a to 
na 20 hodin týdně, 3x týdně vyučuje náboženství 
v integrační třídě. Je představenou společenství 
v mateřinci ve Vídni, je generálním vikářem – zá-
stupkyní generální představené celé kongregace, 
ve které je v současné době 60 řeholních sester.  

Povězte nám něco o své rodině.

Mám čtyři děti. Nejstarší syn bydlí s námi v rodin-
ném domku, starší dcera je ve Vídni, mladší dcera 
bydlí v rodinném domku ve Velkých Hošticích, 
nejmladší syn bydlí rovněž v domku v Koutech

Teď si užíváte zasloužené odpočinku, ale jste 
stále obklopena vnoučaty (kolik jich máte?) 
Jste víc babička, nebo se ve Vás ozývá paní uči-
telka ?

Jsem určitě víc babička než učitelka, která ráda 
pohlídá své vnučky a postará se o ně. Vnuček mám 
šest. Samé holky. 

Tak to máte asi za Pavlínku. 

Tak nějak to bude.  Nejstarší má 19 let a nejmlad-
ší dva roky. Mám je všecky moc ráda a vždycky se 
na ně těším.  

Co byste popřála čtenářům KROKU?

Čtenářům KROKU přeji hodně zdraví, aby si 
mohli užívat radosti a všeho toho pozitivního ve 
světě okolo sebe. 

P. S. V těchto dnech slaví v těchto dnech paní 
Hahnová své životní jubileum. Tak hodně Božího 
požehnání, naše milá paní učitelko! 

Rozhovor vedla Božena Muczková

POŽEHNÁNÍ NOVÉHO KŘÍŽE
V sobotu 16. června 2018 byl požehnán nově po-
stavený kříž u rybníka za Olšinkama. Kříž zhoto-
vili rybáři za přispění města, za což jim patří velký 
dík. Sešlo se pár lidí a atmosféra byla velmi milá. 
Kříž stojí jako památka na místě, kde před více než 
sto lety zabil člověka úder blesku.
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FARNÍ LES

Hodně lidí se ptá, kde vlastně leží ten náš farní les, o 
kterém se občas bavíme a jak je vůbec velký. 

Jedná se o lesní porost, který není moc velký. Asi 
nějakých 20 725 m2. Dostat se do něj můžete dvě-
ma směry. Ten první je, když pojede po ulici Lelková 
směrem do pískovny (Na Odkryv) a pak se dáte podle 
toku Chlebičovského potoka. Druhý směr je ze začát-
ku Kravař, jako by jste šli ke cvičišti psů a pak projde-
te pod železničním mostem proti proudu potoka a po 
pár desítkách metrech začíná farní les. Viz, přiložená 
mapkaLes je to na první pohled divoký, v těchto dnech 
se tam dostat je docela problém, okolní cestičky se 
snaží pohltit všudy přítomné kopřivy a ostružiní. 

Nejlépe se tam dá procházet na začátku jara, kdy 
ještě bylinný porost je nízký. Cestu lemují popadané 
stromy porostlé mechem, které se pomalu rozkládají 
díky dřevokazným houbám a hmyzu. Jde o přirozený 
děj, který se dnes již v pěstěných monokulturách ne-
vyskytuje, protože takové popadané dřevo se ihned z 
lesa odváží. Je dobře, že se do farního lesa nelze dostat 
s těžkou technikou a proto může nastoupit přirozený 
rozkladný proces. Padlé stromy chrání půdu proti ero-
zi a slouží jako rezervoáry vody. 

Když se lesem procházíte, slyšíte různé cvrlikání, ště-
betání mnoha druhů ptáků, kteří zde můžou hnízdit ať 
už v dutinách stromů či ve větvích. Ve vzduchu cítíte 
vůni trouchnivělého dřeva a když se dobře zadíváte tak 
vidíte po kmenech probíhat tesaříky, kteří mohou na-
klást své larvy do tohoto dřeva, které je velmi cenným 
úkrytem před okolními predátory. Zdravý a divoký les 
je takový, kde mohou stromy samy vysemenit, vyrůst, 
zestárnout a padnout. Takovéto trouchnivělé dřevo 
není známkou zániku, ale života, ze kterého mohou 
čerpat živiny mladé semenáčky. 

Hana Korvasová z Brněnské Lipky, což je ekologické 
centrum, tvrdí, že DEKOMPOZICE je zázrak. Umíte 
si představit, že by rozklad vůbec neprobíhal? To by 
potom Země byla jedním velkým pohřebištěm těl rost-
lin a živočichů. Je to zázrak, že se to všechno zase roz-
loží na základní kameny, ze kterých může povstat nový 
život. Les může fungovat i jako bioklimatizace, v tako-
vém horkém letním počasí je v lese příjemně, je tam 
totiž větší vzdušná vlhkost. Les pohltí část slunečního 
záření a velkou část odrazí. Část energie se využije na 
přeměnu vody na páru, spotřebuje se teplo a v lese se 
ochladí. V noci je v lese naproti tomu zase tepleji, země 
sálá méně tepla a nastává rosný bod, kdy se pára pře-
měňuje na kapalinu a teplo se uvolňuje do okolí. Naše 
města bez zeleně a vody jsou jakoby rozpálené pece 
ve kterých se nám špatně žije. Velmi zajímavý film, na 
který se můžete podívat je Klimatizační zařízení má 

poruchu. Vezměte si, že deštné lesy zajišťují stabilní 
klima pro celou planetu a my je vypalujeme a kácíme 
kvůli půdě a palmovému oleji. Každou minutu zmizí 
20 hektarů lesa a denně pokácíme 4,4 miliónů stromů.

I papež František ve své Encyklice Laudato ´si se vě-
nuje v několika kapitalách děštným pralesům, píše: 
Připomeňme například ony plíce planety překypující 
biodiverzitou, jakými jsou Amazonie, povodí Konga. 
Je dobře znám význam těchto míst pro celek planety a 
pro budoucnost lidstva. Ekosystémy tropických pralesů 
mají velmi složitou biodiverzitu, kterou je takřka ne-
možné kompletně poznat, ale jsou-li tyto pralesy zni-
čeny požárem anebo vymýceny za účelem obdělávání, 
zmizí v několika letech bezpočet druhů anebo se tyto ob-
lasti změní ve vyprahlé pouště. Varuje před nadnárod-
ními společnostmi, které mají zájem pouze ekonomic-
ký a přepočítávají vše jen na peníze a nehledí na dobro 
obyvatel matky země. Takovíto lidé by si měli uvědo-
mit jedno staré poselství indiánského kmene Cree: Až 
pokácíte poslední strom, až otrávíte poslední řeku, až 
ulovíte poslední rybu, přijdete na to, že se peníze ne-
dají jíst.

Tomáš Peterek
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Ptačí pranostiky: 
11. 6. Sv. Barnabáš

V půli června na svatého Barnabáše

zrají třešně, špaček na nich škody páše

4. 7. Sv. Prokop

Když prokopský vítr horce svítí,

vyletují madí špačci z listí

31. 7. Sv. Ignác z Loyoly

Na jaře špaček v černém šatě zazpívá,

na zimu ho svatý Ignác pestře odívá

24. 8. Sv. Bartoloměj 

Chladný vítr na Bartoloměje

posledního rorýsa za poušť odvěje

Tajemství Nejsvětější Trojice nás vyzývá abychom mezi sebou žili ve společenství, v lásce a ve sdílenía jistě 
že kdekoliv je láska, tam je Bůh.

DEN ZEMĚ 22. DUBNA
Jedná se o ekologicky motivovaný svátek upozorňují-

cí lidi na dopady ničení životního prostředí. Tento den 
slaví více jak miliarda lidí ve 193 zemích světa. 

Letos jsme se k tomuto svátku připojili i u nás ve far-
nosti, kdy jsme s ministranty a farníky vyráběli budky 
pro ptáky do farního lesa.  Pomáhal mám s výrobou i 
bohoslovec Tomáš Staroba. Jednalo se o dva typy bu-
dek a to rehkovníky a sýkorníky, dřevo na výrobu nám 
darovali manželé Kamasovi. Zabralo nám to celé so-
botní dopoledne, kdy jsme budky kompletovali a pak 
natírali. 

Tyto budky jsme pak v květnu naložili na dvoukolák a 
rozvěšeli jsme je s ministranty a ochotnými farníky do 
farního lesa na různé stromy. Doufáme, že se je podaří 
brzy osídlit ptačími nájemníky. Díky všem, kteří se ja-
koukoliv pomocí zapojili do této akce.

Vyhlašujeme soutěž: 
Napište nám na redakční email do konce prázdnin, 

kolik budek jsme rozvěsili ve farním lese. Na tři malé 
vítěze budou čekat drobné odměny. Možná, že jak pů-
jdete s dětmi budky počítat, tak uvidíte i mnoho zajíma-
vých rostlin a živočichů. Pokud nějaké zdokumentujete 
na fotkách, budeme rádi pokud se snámi o ně podělíte.

Karpatské hry/Miloslav Nevrlý

Jsou knihy, které mění život. Karpatské hry od Milosla-
va Nevrlého jsou jednou z nich. Karpatské hry ovlivnily 
tisíce a tisíce lidí - a to nejen skautů, cestovatelů a tram-
pů. Tuto knihu mnoho lidí opisovalo a předávalo kama-
rádům. Někteří úryvky z ní rozdávali a lepili na náro-
žích - v době totality, kdy něco takového bylo neobvyklé, 
podezřelé a trestné. Jak knihu Karpatské hry přiblížit? 
Je to kniha dobrodružství, kniha báseň, kniha životní 
cesty. Kniha o lidech v dalekých horách i kniha o lidech 
vám nejbližších. Karpatské hry jsou beletrií, cestopisem 
i čtením o duši. Mezi silné a okouzlující popisy rumun-
ských hor a údolí se vplétají veselé i hluboké životní hry, 
díky kterým jsme šťastnější, svobodnější a vidíme víc 
věcí kolem sebe. Miloslav Nevrlý je vzácný a skromný 
průvodce. Karpatské hry jsou vlastně inspirace pro kaž-
dý den: Hra na veselou skromnost, Hra na vlčí dech, na 
gazelí nohy, Hra na jitřní radost... Jídlo, běh, věci kolem 
nás, cestování - zdánlivé samozřejmosti v jiném světle. 
Ve světle, které vám může změnit, obohatit život. Cesta 
do hor je v knize Karpatské hry cestou k sobě a k lidem 
kolem sebe, přemýšlení o svém životě tu je jako šumění 
lesa a zvuk vody v rumunských řekách.

KNIHA



8  KROK Evangelium nás zve abychom žili mimo svou komfortní zónu, protože každý kdo následuje Ježíše, 
miluje chudé a ponížené.

STALO SE VE FARNOSTI

V pátek 6. dubna se skupinka asi čtyřiceti poutníků z Kravař vydala na víkendový pobyt na jedno z nejvýznam-
nějších poutních míst na Moravě – Velehrad. Začali jsme večerní mší svatou v bazilice Nanebevzetí Panny Ma-
rie a svatého Cyrila a Metoděje. Poté už následovala skvělá večeře v Poutním domě Stojanov, ve kterém jsme celý 
víkend pobývali.

V sobotu většina z poutníků podnikla pěší výlet na hrad Buchlov, nebo navštívila přilehlý Archeopark v Modré. 
Všechny také velmi zaujala podvečerní podrobná prohlídka baziliky s průvodním slovem otce Daniela. Celý 
víkend jsme zakončili nedělní mší svatou a obědem, a pak už jsme se všichni rozloučili a rozjeli se domů. 

 V úterý 10. 4. patřil farní sál seniorům. Už tradičně zde 
totiž probíhala velikonoční zábava. I tentokrát byl organi-
zátorem akce Domov pro seniory sv. Hedviky v Kravařích. 
Na oslavu Velikonoc a jara vůbec přijelo mnoho seniorů 
právě z našeho kravařského domova, stejně jako přišli i ti 
dříve narození z celého města. 

V neděli 15. 4. do farního sálu zavítala sestra boromej-
ka Angelika Pintířová. Jméno této sestry je už mediálně 
známé. Jak říká internet, je to sestra, která boří stereotypy 
o řeholnicích.  S. Angelika v současné době pracuje jako 
vychovatelka problémové mládeže.  Vystupuje také v pra-
videlném pořadu  Českého rozhlasu. Veřejnosti je známa 
tím, že se v posledních měsících starala o zesnulého pana 
prezidenta Václava Havla. Právě o tom všem nám přišla 
popovídat v onu dubnovou neděli. Zároveň představila i 
svoji knihu „Padá mi to z nebe.“  Pořad moderoval a otáz-
ky kladl Jan Pilař, vedoucí Karmelitánského knihkupectví 
sv. Vojtěcha v Opavě. O knihu sestry Angeliky (a nejen o 
ni) byl velký zájem, stejně jako o následnou autogramiádu. 
Ve farnim sale se na této akci sešlo hodně lidí z blízkého i 
dalekého okolí. 

Na Svátek práce 1. května proběhla akce, která se s tímto 
svátkem nedá moc spojovat, a to Ministrantský den v Ar-
cibiskupském semináři v Olomouci. Akce byla určená pro 
ministranty a ministrantky Ostravsko-opavské diecéze. 
Cestu do Olomouce se rozhodlo absolvovat i 12 ministran-
tů z naší farnosti. 



KROK             9 Láska k Bohu a láska k bližnímu by měly být dvěma základními kameny našeho života.

STALO SE VE FARNOSTI

V neděli 13. května jsme oslavili Svátek matek. Neboť právě druhou květnovou neděli všechny maminky svá-
tek slaví. Za živé a zemřelé matky byly v obou kostelech obětovány mše svaté. Odpoledne jsme se pak sešli ve 
farním sale, kde jsme si u kávičky napříč generacemi popovídali – popovídaly o život. K svátku nám přišel po-
přát i farní kozel – mazel Ámos.   

Následující sobotu 19. 5. pořádala naše farnost poutní výlet na Turzovku. Vydali jsme se ráno kolem půl osmé 
od fary v Kravařích směrem k východní části města. Autobus byl plně obsazen, duchovně nás měl na starosti o. 
Jan Zelenka. Cestu jsme začali modlitbou. Bylo zataženo, místy mlha, ale jak jsme přijeli na Slovensko, počasí 
začalo být slunečné. Po mši jsme se vydali pěkně upravenou cestičkou ke kapli k vodním pramenům. V kapli 
jsme zazpívali Loretánskou litanii. Před odjezdem jsme si udělali radost kávou. K dostání byly oplatky i upo-
mínkové a náboženské předměty. 

21. 5. na pondělí po Slavnosti Seslání Ducha Svatého se ve farním sále smažila vaječina. Pro děti byl připraven 
program soutěží a her pod vedením Vítka Jochima.

Poslední květnový víkend byl ve znamení kon-
certů. V pátek 25. 5. se v kostele sv. Bartoloměje 
uskutečnil další z už pravidelných koncertů Ja-
náčkova máje, který nesl tentokrát název Litur-
gický. Na programu byla díla dvou hudebních 
skladatelů: Františka Ignáce Tůmy a jeho Mise-
rere mei Deus a pak Vesperae Solennes de Con-
fessore K 339 od Wolfganga Amadea Mozarta. 

V neděli se v tomtéž kostele představil pak se 
olomoucký pěvecký sbor Olio pod vedením 
sbormistryně Jany Synkové. Sbor existuje už 
řadu let, roky spolupracoval s P. Josefem Olejní-
kem, jehož mnozí odchovanci ve sboru i nadále 
zpívají. Těleso se zaměřuje na interpretaci du-
chovní hudby křesťanského Západu i Východu. 

B. Muczkova



10  KROK Církev, která miluje chudé, je vždy naladěna na Boží kanál. Nikdy neztrácí signál Evangelia.

POLOŽILI JSME 2 OTÁZKY NĚKTERÝM DĚTEM, KTERÉ PŘIJALY 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ 
V KRAVAŘÍCH:

1. Co se mi nejvíce líbilo na celoroční přípravě?

2. Na co se nejvíce těším v den 1. sv. přijímání?

Zde jsou odpovědi:

1. Nejvíce se mi líbilo že nás učil pan farář Daniel 
a dozvěděla jsem se víc o 1. sv. přijímání.

2. Nejvíce se těším, že dostanu tělo a krev od Ježí-
še.

1. Setkávání se s dětmi a hraní her s otcem Dani-
elem v hodině náboženství.

2. Na krásné šaty. Že už můžu chodit na přijímání 
při mši svaté.

1. Že jsme se učili Desatero Božích přikázání.

2. Že dostanu první svatou hostii.

1. Bavilo mě náboženství s otcem Danielem.

2. Těším se na hostie a první svatou zpověď.

1. Líbily se mi pracovní listy v náboženství, a zpívání 
písniček ke 1. sv. přijímání.

2. Na otce Daniela a zpívání v kostele. Taky se těším 
na dlouhé bílé šaty. 

1. Kreslení a vybarvování obrázků. Poslouchání pří-
běhů.

2. Na kamarády, kteří budou se mnou v kostele.  A na 
rodinu, která to bude se mnou vše prožívat a osla-
vovat.

1. Písemky, učení, příběhy.

2. Dort, oběd, peníze, bible, přijetí pána Ježíše, 
zpověď.

1. Jak sme se učili a pan farář nám dal otázku a on 
odpověděl špatně a celá třída se začala chlamat.

2. Jak budu držet svíčku.

1. Nejvíce se mi líbilo, když jsme se učili desatero.

2. Až ochutnám hostii.
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PRVNÍ SVATÉ PŘJÍMÁNÍ KRAVAŘE

Křesťanský život by měl být investován do Ježíše a stráven pro ostatní.
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FARNOST
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SE   BAVÍ :)
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PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ - KOUTY 

Bůh potřebuje lidi, kteří přinesou Jeho odpuštění a Jeho milosrdenství do světa.
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POLOŽILI JSME 2 OTÁZKY NĚKTERÝM DĚTEM, KTERÉ PŘIJALY 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ V 
KOUTECH:

Nikdy nezapomínej na toto zlaté pravidlo: „Činit ostatním to, co bys chtěl aby oni činili Tobě.“ (Mt 7,12)

1. Co se mi nejvíce líbilo na celoroční přípravě?

2. Na co se nejvíce těším v den 1. sv. přijímání?

Zde jsou odpovědi:

1. Příprava na svatou zpověď.

2. Těším se na hostii. Protože chci vědět jak 
to chutná.

1. Na celoroční přípravě se mi nejvíce líbila 
příprava na sv. přijímání a na svatou zpo-
věď.

2. Nejvíce se těším na tělo kristovo.

1. Příprava na sv. přijímání. Co se dělá ve zpovědnici a různé modlidby a papíry na kterých 
byly úkoly.

2. Vyzpovídám se ze svých hříchů a vstoupím do nebeského království.

1. Na celoroční 
přípravě se mi 
líbyla příprava 
na svatou zpo-
věď.

2. Nejvíc se těším 
na kristovo 
tělo.

1. Desatero, pří-
mání.

2. Šaty, tělo krys-
tovo, mši sva-
tou.



16  KROK

LÉKY PRO MALAWI

Maria žila Ježíšova Blahoslavenství jako nikdo jiný: je svatou mezi svatými, ukazuje nám cestu ke svatos-
ti a doprovází nás.

Na závěr postní doby se všichni farníci mohli zapojit do 
sbírky léků pro nemocnici v africkém Malawi. Jedná se o 
oficiálně nejchudší zemi světa. Tato země poněkud uniká 
pozornosti většiny velmocí, ale český lékař Rastislav Maďar 
se rozhodl postavit jejím obyvatelům nemocnici. Sbírka 
naší farnosti spočívala v tom, že všichni mohli přinést své 
nedobrané léky nebo léky koupené zcela nové. Bylo mož-
no také sbírat obvazový materiál. Kromě několika velkých 
krabic léků se nasbíralo také mnoho pozdravů a přání, kte-
rá vyrobila dětská skupina scházející se ve farnosti v rámci 
misijního klubka. Před Velikonocemi tak byla celá sbírka 
předána panu doktorovi, který byl velmi nadšen z aktivity 
kravařských farníků. 

Nyní přinášíme zprávu, kterou na svém facebooku doktor 
Maďar zveřejnil:

V nedávném pořadu v TV Noe o pomoci rozvojovým zemím 
vystoupil jako host předseda International Humanity Ras-
tislav Maďar. Diskuze inspirovala moderátora otce Daniela 
Víchu z Kravař ke snaze získat pro pomoc Malawi i obyvatele 

své farnosti. Vyzval je proto k darování léků, kte-
ré již nepotřebují a nejsou ještě po exspiraci. Jeho 
slova přinesly velkou odezvu. Vedle těch, kteří vě-
novali pro potřebné v Africe nespotřebované léky 
se našlo nemálo dalších s dobrým srdcem, kteří 
koupili jako dar úplně nové léky. Kromě toho děti 
ze skupiny „misijní klubíčko“ vytvořily krásná ve-
likonoční přání, které si obyvatelé Kravař mohli 
zakoupit a proměnit je tak ve finanční zisk. Na-
šli se dokonce i děti, které sami od sebe přispěli 
ze svého prasátka. Rády, z vlastní iniciativy, pro 
chudé děti na opačné polokouli s pocitem, že je to 
tak správné. Tyto děti tak mohou jít příkladem i 
některým dospělým, kteří se s potřebnými podělit 
nedokážou, ať už jsou z chudých zemí nebo z ČR.

Výsledkem iniciativy Dr. Daniela Víchy jsou 
léky a zdravotnický materiál za desítky tisíc ko-
run a hotovost ve výši 20.700 Kč, které jsme dnes 
převzali a finance obratem uložili pod označe-
ním ŘK Farnost Kravaře na účet International 
Humanity. Velmi rádi doručíme africkým dětem i 
krásné obrázky, které děti nakreslily a budeme se 
snažit přivézt jim naopak africké výtvory.

Rádi bychom poděkovali otci Danielovi Víchovi 
a všem z jeho farnosti, kteří se do pomoci zapojili. 
I nám to přináší velké množství energie do další 
práce.
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FARNÍ KNIHOVNA

Neexistuje žádná láska beze skutků lásky. Služba vůči našim bratřím a sestrám pramení ze srdce, které 
miluje.

Možná jste zaregistrovali, že na faře vznikla farní 
knihovna. Přináším Vám proto krátký rozhovor s An-
dreou Bolatzkou, farní knihovnicí.

Co to vůbec farní knihovna je? 

Farní knihovna je místnost v areálu fary, které se říká 
Maly sal. Funguje od května letošního roku. Knihy se 
dají půjčit ve středu co dva týdny půl hodiny před a půl 
hodiny po hovorech o víře. Tedy od 18:00 do 20:15 hod. 
Máme tam 500 krásných a zajímavých knížek k přečte-
ní a pořád se doplňují o nové titulz.

Jaké knihy ve farní knihovně farníci naleznou?

Knihy máme historické, životopisné, spirituální, dět-
ské, rodinné, filosofické a teologické, odborné, beletrii i 
poezii. Nejvíce knih máme ze žánru beletrie a taky hod-
ně dětských.

Jaká jsou pravidla půjčování a jaký je poplatek?

Půjčovné je zdarma.  Farník si vybere zajímavou knihu, která se mu líbí, já si ho zapíšu a po přečtení knihu vrátí 
zpět do knihovny.

Jste ráda, že jste se stala farní knihovnicí?

Byla jsem hodně ráda, že mě otec Daniel oslovil, protože jako malá jsem si pořád hrála na knihovnici. Ráda čtu 
a pořád ještě nemám spoustu knih ve farní knihovně přečtené a za to jsem moc ráda, že mohu objevovat nové a 
nové knihy, které mě mohou oslovovat.  :)

Co by jste chtěla vzkázat farníkům, možným budoucím čtenářům?

Zvu Vás všechny do farní knihovny a budu moc ráda, když přijdete. Můžete se těšit na pěkné chvíle při čtení. 
Setkat se zde s přáteli a podělit se o své zážitky z krásných knih.

Tomáš Peterek

KAPLE SV. JANA KŘTITELE

V sobotu 9. června 2018 se sešlo několik farníků a farnic, aby 
se pustili do obnovy kaple Jana Křtitele na Hlučínské ulici. 
Byla odstraněna nevhodná zeleň kolem kaple, špatné části 
omítky byly obouchány a nahrazeny, začalo se se zhotovením 
soklu uvnitř kaple a spárováním soklu zvenčí. Oběd připravily 
ochotné ženy a svačinu paní starostka. Pochopitelně další prá-
ce ještě budou pokračovat, aby se kaple zaskvěla také v nové 
barvě. Až bude celá akce skončena, je v plánu konat v kapli 
bohoslužby, aby sloužila svému účelu. Chtěl bych poděkovat 
všem, kdo se zapojili do této brigády a přiložili ruku k dílu. 

Otec Daniel
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FARNOST PŘED 100 LETY

OPRAVA VARHAN FARNÍHO KOSTELA KONEČNĚ ZAČALA

Rodina je nadějí budoucnosti. Modleme se především za rodiny, které čelí vážným potížím: kéž jim Pán 
pomůže.

V prvním červnovém týdnu jsme se konečně dočkali 
zahájení oprav varhan farního kostela. Možná si říká-
te, proč konečně? Celé akci předcházela asi dvouletá 
příprava v podobě shánění dotací, příslušných povole-
ní, výběrového řízení a výběru navrhovaných řešení za 
pomoci odborníků. Tyto přípravné akce nejsou běžně 
viditelné, ale mnohdy zaberou více času, než samotné 
opravy. 

Namísto chrámových varhan tak budeme dvanáct 
měsíců používat mobilní varhany napojené na repro-
duktory, které nám pronajala firma z Brna. Nájem na 
jeden měsíc představuje 3000 CZK. Celkem nás toto 
zapůjčení varhan tedy přijde na zhruba 36 000 CZK. 

Opravu varhan budou provádět místní varhaná-
ři Martin Stoniš z Vávrovic a Petr Drastík z Pusté 
Polomi. Celkové náklady by neměly převýšit částku 
1,500,000 CZK. Zhruba 50 procent nákladů pokryje 
dotace Evropské unie v rámci česko-polských příhra-
ničních fondů. Společně s námi o tuto dotaci žádá jako 
náš partner polská farnost Nowa Cerekew, která rov-
něž bude rekonstruovat varhany. Podmínkou dotace 
je také spolupráce obou farností, a proto se tam někdy 
vydáme společně na výlet a opačně Poláky budeme 
moci přivítat u nás. Přesná částka dotace je v tuto chví-
li pohyblivá podle toho, kolik nakonec bude celá opra-
va stát. Zároveň určitou část dotace musíme věnovat 
do propagačních materiálů, které budou s celou akcí 
spojeny. Kromě naši farnosti získala dotaci na opra-
vu varhan rovněž farnost Bílovec se svým polským 
partnerem, díky čemuž se začleníme do širší akce s 
názvem Varhanická stezka. Milovníci tohoto nástroje 
tak budou moci putovat již po čtyřech kostelích, které 
v budoucnu nabídnou prohlídku varhan s výkladem. 
Možná i toto pomůže do naší farnosti přilákat turisty 

a zvedne umělecký potenciál farního kostela. Další 
velkou část finančních prostředků získala farnost od 
města Kravaře. Jedná se o částku 400 000 CZK, za 
což bych chtěl vyslovit své poděkování. Opravdu si 
vážím toho, že zastupitelé našeho města jednohlasně 
tuto částku podpořili. Kromě těchto financí se poda-
řilo do třetice získat dotaci z rozpočtu Moravskoslez-
ského kraje ve výši 190 000 CZK. V návaznosti na to, 
kolik zádrhelů se během opravy projeví, bude zbývat 
na vlastních zdrojích farnosti částka do 400 000 CZK. 
Jelikož dotaci Evropské unie dostaneme po provedení 
celé akce, avšak platby budou muset být provedeny již 
před ukončením, bude nám na výši částky evropské 
dotace poskytnut bezúročný úvěr z biskupství, který 
po obdržení financí dorovnáme. 

Podrobný stav varhan a nutnost oprav jsem popsal v 
posledním čísle Besedníku, proto se již nyní nebudu v 
Kroku na toto téma rozepisovat, protože Besedník ur-
čitě všichni doma máte. 

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se o tuto opravu za-
jímáte, a také všem, kteří jste již nyní přispěli na opra-
vu v rámci měsíčních sbírek. Už nyní se těším, až se za 
rok tyto varhany rozezní po generální opravě naplno.

Otec Daniel

Ohlášky z 23. Neděle v mezidobí, 13. 11. 1892

Milí farníci!

Předešlé léto přišli jsme o znamenitý krok bližší ku cíli ohledem našeho nového kostela. Nyní na nás záleží, 
všecko připraviti, abysme svého času vší silou stavěti začali a co nejspíš skončili. Čím více materiálu jest při-
praveno, tím lacnější budeme stavěti. Při materialu ale jsou fůry to nejdražší. Kamení mám lacně objednáné, 
a leží ho tisic metrův nalamaného, - cihli jest osmdesát tisic hotových, - pisek jest na blízku. K tomu k všemu 
jest mnoho fůr zapotřebí, a musíme – li všecky fůry zaplatit, nedostačí nám peníze, a pokud peníz není dost, 
nedostaneme od vrchnosti povolení ke stavění. Jistě nám pomohou sousední obce, jakož i někteři pánové, ale vy 
musíte býti prvními v obětavosti pro touto dobrou věc, vy musíte předcházeti dobrým příkladem. Protož umínil 
jsem vám touto záležitost ke srdci klásti a vyzývám především vás, sedláci Kravařšti a Kutšti: vozte nyní, kdežto 
na poli nebude roboty, material na nový kostel. Nehleďte přitom jeden na druhého, a neříkejte: až ten a ten vozí, 
i já budu voziti, - aneb: kdy ten a ten posílá jen tolik a tolik fůr, já nepotřebují jich více posílati. Posílejte každy 
podle možnosti z lásky k Bohu a bez ohledu na chvalu lidskou.

Vy však ostatni, jenž nemáté koní, obětujte své ruce k tomu dílu při nakládaní a skládaní materiálu, a hlaste se, 
kdož máte dobrou vuli, při mne aneb při kasíři kostelním Seifriedu.
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ROZHOVOR S O. DANIELEM - GRUZIE

Neexistuje žádná větší svoboda, než nechat se řídit Duchem Svatým a dovolit mu, aby Tě vedl kamkoli by 
chtěl.

Milí čtenáři,
možná se k Vám dostala malá informace, že před nedáv-

nem na pár dní opustil naši farnost o. Daniel ….  a vydal se 
cestovat. Je to dobrodruh – cíl jeho cesty byla daleká Gruzie. 
Proto jsme ho oslovili, zda by se s námi nepodělil o své cesto-
vatelské zážitky z této zajímavé, a našinci málo navštěvované 
země, a položili jsme mu pár otázek:

Co Vás vedlo ve výběru vycestovat do této země?
Tato země mě lákala už několik let. Jednak pro mě voněla 

skutečnou exotikou a dále jsem věděl, že je to země s prasta-
rou historií a nedotčenou přírodou. V době, kdy evropské 
národy z velké části ještě neexistovaly, to byli právě Gruzínci 
a před nimi ještě Arméni, kdo přijali křesťanskou víru, což 
se promítlo do charakteru celé země. Můžete tak narazit na 
kostely třeba ze 4. století. Kromě toho není v Gruzii v sou-
časnosti ještě velký nával turistů, protože se tato země teprve 
začíná poznávat. A to bylo také sympatické.

Jaké náboženství v Gruzii převažuje?
Co do vyznání je Gruzie jednoznačně pravoslavná. Tu a 

tam, ovšem velmi zřídka, se objeví malý katolický kostelík. 
Všechny historické chrámy a kláštery jsou pravoslavné. Je 
to velký rozdíl oproti sousednímu Ázerbajdžánu, který je vý-
hradně muslimský.

Můžete nám přiblížit jaká je v této zemi životní úroveň    
obyvatelstva a jak se po Gruzii cestuje  - jak funguje do-
prava a jaká je tam infrastruktura?

Životní úroveň je podstatně nižší než u nás. Gruzie – kdysi 
výkladní skříň Sovětského svazu, se musí potýkat s mnoha 
problémy a také neustále čelí ruské agresi. Některé oblasti 

(Abchazie, Osetie) byly před nedávnem anektovány Rus-
kem, podobně jako ukrajinský Krym. Oproti nám a naše-
mu prezidentovi Gruzínci nezapomněli, jak je Rusko rozpí-
navé a jak může být nebezpečné. Infrastruktura je pro nás 
nepředstavitelná. Vlakové spojení mezi velkými městy jezdí 
jednou za dva dny. Místní využívají tzv. maršrutky, což jsou 
vícemístné dodávky, které neustále pendlují napříč Gruzií, 
a když se chcete svézt, jednoduše na ni mávnete. Pak jede-
te několik hodin, a když dojde benzín, řidič vybere peníze 
od cestujících a koupí palivo na další cestu. Cestou lidé 
nastupují a vystupují, klábosí spolu, smějí se, popíjejí cha-
chu (pálenka z vína 70 procent alkoholu) nebo vyhlášený 
gruzínský koňak. Ten můžete koupit všude u cesty v lah-
vích od coca-coly za doslova pár korun a je prvotřídní. Jiný 
způsob cestování jsou taxíky, které stojí asi tolik, co u nás 
cestování vlakem. Auta jsou dovážená do Gruzie z celého 
světa jako vraky, které si místní opraví a jezdí dál. Jedno má 
volant nalevo, druhé napravo. Takže velký chaos. Když vám 
upadne nárazník, jezdíte bez něj, protože jiný neseženete. 
Něco jako technická kontrola je pro ně sci-fi. A dodržování 
rychlosti, to taky moc neřeší. Přesto jsem neviděl jedinou 
nehodu.

Setkal jste se s nějakým zajímavým lidovým zvykem 
nebo máte nějakou zajímavost o této zemi?

Toho by bylo strašně moc. Ale co mě velmi rozesmálo, 
bylo, když jsme si v restauraci objednali houbovou polívku. 
Číšnice měla asi 80 let. Po objednání se hodinu a půl nic ne-
dělo. Pak se otevřely dveře a číšnice přinesla čerstvé houby 
v košíku na naši polívku. Vypadala jako pohádková stařen-

ka. A pak tu polívku uvařila. 
Ještě jedna velmi zajímavá věc. V kostelích je miska na pe-

níze s nápisem, když máš, dej, když jsi v nouzi, vezmi si. A 
představte si, že to funguje. My jsme tam byli bráni jako bo-
háči a každý chtěl od nás peníze. Ve skutečnosti je tam pro 
nás opravdu neskutečně levně, mnohdy až třetinové ceny 
za stejné zboží. 

Je známo, že se v Gruzii ve městě Gori narodil Stalin. 
Setkal jste se tam s nějakým náznakem této nechvalné 
komunistické minulosti?

Gruzínci navzdory všemu Stalina uctívají. Říkají, že kdy-
by nebylo jeho, vyhrál by válku Hitler. V městě Gori je velké 
muzeum jejich rodáka.

Pobýval jste více ve městech nebo jste více času strávil 
v přírodě? Je tam příroda zachovalá? A je fauna a flóra 
podobná té naší? 

Půl na půl. V podstatě jsme projeli většinu Gruzie. Jak vel-
ká města tak přírodní krásy a samozřejmě jsme se vydali na 
Kavkaz. To jsme jeli autem vojenskou stezkou až k Čečen-
ským hranicím. Tuto cestu postavili Rusové, aby v případě 
potřeby mohli přejet přes hory uklidnit gruzínské nepoko-
je v době SSSR. Pro nás nic neznámého! Fauna a flóra je 
stejná, pokud nepočítáme třeba medvědy, divoké psy a fíky. 
Vše ale bylo rozkvetlé měsíc dříve než u nás. Všude jsou pří-
tomné krávy a kozy, které chodí přes cestu, a musíte dávat 
pozor. A dokonce se tam pasou také prasata.

Gabriela Westová



20  KROK Tvoje odpověď Ježíši nemůže být podmíněna okamžitými výpočty nebo pohodlím. Musí to být celoživotní 
„ano“.

STRÁNKA PRO DĚTI
Letní prázdninová cesta. 

„I my jdeme mezi lidi a budeme dobrými apoštoly.“ 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Jsi u vody-políčko řeka 

                                                                          stojíš 2 kola 

 

 

                           Je noc-políčko  

                      hvězda, stojíš1 kolo 

 

 

                                                                                                                          Zkratka, jdi na políčko 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak jak Pán Ježíš vysílá 
učedníky do světa (Mk 6,7-13), 

tak i my navštívíme přes 
prázdniny spoustu míst a lidí. 

My můžeme také být apoštoly, 
které Pán Ježíš posílá. Třeba to 
můžeme udělat tak, že budeme 
pomáhat druhým, budeme se 
zdravit, usmívat se a budeme 
veselí. A to jak ve své rodině, 
tak mezi kamarády, dokonce i 
před cizími lidmi můžeme šířit 
dobrou náladu, kamarádství a 
pohodu, aby nám všem bylo 

spolu dobře.  
Už teď můžeme něco udělat pro 

Boží království. 

1. Pospojujte čísla tak, jak jdou za sebou a vytvoříte si letní 
prázdninovou cestičku. Hru hrajte s figurkami a kostkou, jak 
u Člověče nezlob se.  

2. Podle hodu kostkou postupujte jednotlivými políčky. Kdo je 
první v cíli vyhrává. 

3. Hru si můžete vybarvit a dále dotvořit. Například podle míst, 
které navštívíte si k políčkám dokreslete nebo nalepte 
obrázky z cest.  

Přejeme Vám hodně radosti ze hry s rodinou i kamarády a 
hodně dobrodružství přes letní prázdniny. 

Děkujeme všem dětem, rodičům i katechetkám, které se 
účastnili nedělného slovíčka pro děti. Těšíme se opět na Vás 

v novém školním roce. 
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„Dobré myšlenky jsou drobné penízky … (tajenka).“  Tomáš kardinál Špidlík

Správné odpovědi posílejte do 1.7.2018  na adresu redakce nebo vhazujte do krabice na bočním oltáři. Výher-
ce obdrží knihu.

Mír se začíná budovat v našich domovech, na ulicích a na pracovištích: kdekoliv kde jsme schopni vytvo-
řit vzájemnost a společenství.

1. Roční období 

2. Hora proměnění 

3. Poutní místo na Moravě

4. Východní část Kravař

5. Lup

6. Farní kozlík 

7. Pobožnost spojená s klaněním  

8. Biblická hora 

9. Sloup hanby 

10. Hnojivo 

11. Chyba

12. Zahradní květina

13. Česká ryba 

14. Bývalý moderátor Receptáře

15. Kyselá pochutina 

16. Potok u Olivové hory 

KŘÍŽOVKA



22  KROK Nanebevstoupení Vzkříšeného Ježíše zahrnuje příslib že my také budeme účastni plnosti života s Bohem.

Dostala se mi do rukou kniha amerického blogera, spiso-
vatele, publicisty a pravoslavného křesťana Roda Drehera 
– Benediktova cesta. Knihu vydalo česky letos v březnu 
nakladatelství Hesperion. Ve spojených státech vyšla kniha 
na jaře roku 2017 a provokující i inspirující postřehy o tom 
jak křesťansky žít v postkřesťanské době, ve které dnes žije-
me, vyvolaly vlnu kritického zájmu, který dosud neutichá. 
V deníku New York Times byla kniha dokonce označena za 
„nejdiskutovanější a nejdůležitější náboženskou knihu de-
setiletí“. Neodvažuji se tvrdit, zda tomu tak je či není, kniha 
každopádně nabízí řadu příležitostí k zamyšlení, souhlasu, 
ale i polemice. Kniha se čte dobře, ale obsahuje i pasáže, 
kterými se méně poučený čtenář bude prokousávat trochu 
složitěji. Stojí ale za to přečíst knihu až do konce.

 Proč tato kniha způsobila takový poprask?
Současný západ se podle Drehera odvrací od svých křes-

ťanských kořenů a přes svou technologickou vyspělost se 
vlastně propadá do barbarství. Dreher vnímá, že na dříve 
křesťanském Západě jsou křesťané už menšinou a souzní s 
emeritním papežem Benediktem, že musíme být menšinou 
kreativní a jako lék, jako inspiraci pro probuzení této krea-
tivity si zvolil svatého Benedikta, mnicha z 6 století. Člově-
ka, který opouští tehdejší kolabující antickou společnost a 
zakládá první benediktinský klášter. Později jej následovali 
další. Vytváří tak společenství, které jde proti duchu své 
doby, paralelní společnost. Pravidla života v klášteře - tzv. 
Řeholi svatého Benedikta pak Dreher používá jako pomoc-
níka pro život křesťanů v dnešní době. Na první pohled to 
tedy může vypadat, že doporučuje, aby se křesťané z tohoto 
zkaženého světa stáhli do ulity svých farností a tam spo-
kojeně přežívali. Tak tomu však není. Dreher nás vyzývá k 
mnohem zapálenějšímu a aktivnějšímu křesťanskému ži-
votu.

Benediktova řehole a Dreher spolu s ní rozvíjí témata, 
jako jsou: modlitba, práce, askeze, stabilita, řád, společen-
ství, pohostinnost, vyváženost, nechává se ovlivnit zku-
šenostmi benediktinských mnichů a snaží se je využít pro 
nás křesťany, kteří žijeme vně klášterů. Dotýká se oblasti 
školství a výchovy, politiky, sexuality či technologického 
pokroku. Musíte mu dát za pravdu, že askeze se musí stát 
přirozenou součástí našeho života i v době hojnosti. Jak ob-
stojíte, pokud kvůli své víře přijdete o zaměstnání (což se 
ve spojených státech už děje)? Jste připraveni pro svou víru 
trpět i nedostatkem, ptá se Dreher? A dále rozvíjí všechny 
aspekty Benediktovy řehole.

Dreher si je vědom, že církev má dva póly, že je v ní pnutí. 
Milovat svět, ale nebýt z tohoto světa. Dreher se ale obává, 
že církev ve spojených státech je už příliš z tohoto světa a 
hlásání evangelia si ztotožnila se sociálním pokrokem, cha-
ritou, bojem proti rasismu apod a to podstatné, co činí cír-
kev církví, se ztrácí.

Dreherovi kritici mu vyčítají, že nabádá křesťany, aby se 
stáhli z normálního života. Dreher však spíše tvrdí, že dneš-
ní svět je křesťanství tak nepřátelský, že v zájmu vlastního 
přežití musí křesťané trávit víc času mimo něj, ve svých 
farních společenstvích, utužovat svou víru, upevňovat vzá-
jemné vztahy mezi sebou a vztah k Bohu, nabírat vědomos-
ti. Protože kde nic není, není z čeho rozdávat. Když se pak 
křesťané vydávají do vnějšího světa, měli by ostatní vidět, 
že naše víra je opravdová, že to není jen povrchní pozlátko.

Dreher se také dotýká tématu křesťan a politika a musím 
mu dát za pravdu, že křesťané ve spojených státech dnes 
mají těžkou volbu a prostřednictvím stávajícího politické-
ho systému už toho příliš neovlivní. V této souvislosti se 
nechává inspirovat mj. nepolitickou politikou a tvrdí, že se 
američtí křesťané mohou hodně naučit u středoevropských 
disidentů z období před rokem 1989. Z toho pak plyne 
Dreherův zájem o dílo Václava Havla a filozofa a chartisty 
Václava Bendy, který se v období nesvobody před rokem 
1989 také zabýval myšlenkou tvorby tzv. „paralelní polis“, 
samostatné avšak otevřené společnosti, která existuje vedle 
oficiálních struktur a jejímž cílem je navracet se k pravdě, 
která se ale nestane ghettem a má sílu pozitivně ovlivňovat 
většinovou společnost.

Některé problémy, kterým se Dreher věnuje, nám Středo-
evropanům mohou přijít cizí, podobné problémy u nás ještě 
nemáme, nebo ne v takové míře jako ve spojených státech. 
Ovšem co není, může být a je třeba si uvědomit, že to co se 
děje na druhé straně Atlantiku se za pár let může v dnešním 
globalizovaném světě odehrávat i u nás.

Dreher upozorňuje, že už nyní není ve spojených státech 
možné, pokud jste křesťan a berete svou víru vážně, vyko-
návat některá zaměstnání a obává se, že tlak bude do bu-
doucna sílit. Podle jeho názoru je třeba budovat silné lokální 
křesťanské komunity, kde si jejich členové budou schopni v 
případných těžkých dobách pomoci, věří, že takové komu-
nity budou schopny např. zakládat i lokální podniky.

Několik ukázek z knihy:
…křesťan bez ohledu na okolnosti nemůže žít věrně, jestli-

že Bůh je jen jednou částí jeho života oddělenou od zbytku. 
Nakonec je středem našeho života buď Kristus, nebo naše 
ego se všemi svými modlami. Střední cesta neexistuje….

…kostel nemůže být místo, kam se jde jen v neděli - kostel 
se musí stát centrem Vašeho života. Můžete do chrámu do-
cházet pouze jednou týdně, ale to co se děje při bohoslužbě, 
stejně jako komunita a kultura, která z bohoslužby vyrůstá, 
musí být něčím, kolem čeho se organizuje zbytek vašeho 
týdne…

…Kulturně se oddělte od hlavního proudu. Vypněte te-
levizi. Odložte chytré telefony. Čtěte knihy. Hrajte hry. 
Provozujte hudbu. Pořádejte oslavy se sousedy. Nestačí se 
vyhýbat tomu, co je špatné; je třeba také podporovat, co je 
dobré….

A já dodávám, vypněte televizi a přečtěte si třeba Benedik-
tovu cestu, je k zapůjčení ve farní knihovně.

                                           
Přeji Vám příjemné čtení.

        
 Martin Weczerek

PŘEČETL JSEM A DOPORUČUJI
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Moji milí farníci!

Končí školní rok, ve kterém se v životě naší farnosti angažovalo mnoho z vás na úkor svého času. Doba prázd-
nin je časem, kdy i život farnosti jede na volnějším režimem, a tak si mnozí od svých služeb odpočinete. Dovolte, 
abych poděkovat katechetkám, které nám pomáhaly s výukou náboženství, dále maminkám, které po celý škol-
ní rok připravovaly a vedly v zákristiích slůvko pro děti a také vedoucím schol a sborů. Děkuji za vás Pánu Bohu 
a také za všechny, kteří se angažujete v ostatních pravidelných i mimořádných pracích farnosti. 

Otec Daniel

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

Po Út St Čt Pá So Ne
farní kostel Sv. Bartoloměje 1800 1800 1800 730 800  | 1000   | 1830

kostel Sv. Mikuláše 1700 1700 1700 1800 900

Sobotní mše svatá v kostele Sv. Mikuláše bude pro ty, kteří nemohou například z důvodu odjezdu na dovolenou přijít v 
neděli, s nedělní platností. V neděli 1. července bude ještě běžný pořad bohoslužeb, tedy farní kostel 8:00, 10:00 a 18:30 a 
kostel Sv. Mikuláše 7:00 a 9:00.

ÚŘEDNÍ HODINY FARNÍ KANCELÁŘE O PRÁZDNINÁCH

Během měsíce července a srpna budou úřední hodiny 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 
zbytečně v době, kdy se vám nebudeme moci věnovat. V případě potřeby zaopatřování volejte kdykoli na farní telefonní 
číslo 731 625 813.

Věděli jste, že….

• v pátek 1. června 2018 při odpolední bouřce ude-
řil blesk do věže farního kostela? Škody se stále 
sčítají. Poškozeny byly také zapůjčené elektronic-
ké varhany a motory zvonů.

• ve středu 30. května 2018 večer si tři silně podna-
pilí muži vybrali místo pro svůj odpočinek přímo 
v kozí ohradě na farní zahradě? Kozy měly naštěs-
tí sociální cítění a nikoho nepotrkaly. 

• na farní zahradě máme novou ptačí budku?

• farní kozy mají na střeše svého přístřešku nasáze-
né okrasné květiny? Přijďte se podívat!

• farní letní tábor pro děti je již plně obsazen? Do 
Větřkovic k Husímu potoku letos pojede 35 dětí.

• děti z náboženství vyššího stupně s o. Danielem 

byly v dubnu na výletě v Praze? Navštívili Židov-
ské muzeum, aby se seznámili s židovstvím a jeho 
zvyky.

• při rozebírání varhan byla nalezena schovaná 
láhev slivovice přímo ve stroji....? Když jsme se 
zeptali zpěváků a varhaníků čí je, dostala se nám 
odpověď: ,,My nic, my muzikanti…“

•  do některých kostelních lavic se pustil červotoč? 
Situaci budeme muset ve farním kostele rychle 
řešit, ať nám to všechno nesní chrobak!

• kolem pískoviště na faře jsou lavičky, na kterých 
nikdy neseděl Jára Cimrmann? 

FARNÍ MINIZPRÁVIČKY

PODĚKOVÁNÍ

PRÁZDNINOVÝ ROZVRH BOHOSLUŽEB
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Schola při kostele Sv. M
ikuláše zve nové členy, děvčata i chlapce. 
Těším

e se na vás!


