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Děkujeme všem farníkům, kteří poslali své pohledy z dovolené.

 I takto se vytváří farní společenství.
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NÁKLADY NA JEDEN VÝTISK JSOU VE VÝŠI 30 KČ.

Rodina je kolébkou života a školou lásky a přijetí. Je to okno, které je otevřeno Božímu tajemství.
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Milí farníci, 

nové číslo Kroku vás chce provázet začátkem školního roku a pod-
zimním obdobím, které je pro četbu snad příhodnější než léto. Mno-
zí z vás se nechali slyšet, že si minulé číslo přečetli za jedno odpoled-
ne, a zbytek prázdnin neměli co číst. To je pochopitelně skutečnost, 
která těší všechny členy redakční rady, neboť příprava každého čísla 
vyžaduje spoustu práce a času. 

Od září začne v naší farnosti nejen výuka náboženství, ale také pra-
videlná scházení společenství, ministrantů, schůzky varhaníků a 
mnoho aktivit, které do života farnosti patří. Pokud by kdokoli z vás 
měl zájem přijít na jakékoli společenství, přednášky, Hovory o víře a 
podobně, nebojte se a přijďte. 

Zároveň bych vám rád poděkoval za trpělivost s prázdninovým po-
řadem bohoslužeb a nepravidelnými hodinami farní kanceláře. I my 
kněží jsme si potřebovali odpočinout a načerpat nových sil, takže z 
důvodu dovolené docházelo ke změnám. Od září bude vše opět při 
starém pořádku. 

Během letošního léta se také uskutečnilo několik farních akcí. Jako 
hlavní považuji farní tábor pro chlapce a děvčata a farní exkurzi do 
Prahy do sklářské dílny. Chtěl bych poděkovat všem, kdo stáli za 
přípravou a průběhem tábora, který měl jako vždy velmi pozitivní 
ohlasy. Zároveň děkuji všem, kdo připravili kostely na odpusty (jak 
kravařský tak kutský) a angažovali se v průběhu těchto svátečních 
bohoslužeb. 

V následujících týdnech a měsících nás opět čeká mnoho krásných 
akcí, ať už to bude 90.-té výročí posvěcení kostela Sv. Mikuláše, nebo 
žehnání vitráží farního kostela na podzim, či otevření opravené kap-
le Sv. Jana Křtitele. Už nyní se na ně všechny těším a hlavně na to, že 
to všechno prožijeme společně jako společenství farnosti.

Přeji vám krásné čtení a požehnaný podzim.

Otec Daniel
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ROZHOVOR: HUBERT WECZEREK

Rodina je to co musíme chránit. Závisí na ní naše budoucnost.

Občas nabývám dojmu, že Hubert je nejméně dvakrát. 
Rádio Proglas: Hubert.  Televize Noe: Hubert. Poutě: 
Hubert. Akolyté: Hubert. Lektoři: Hubert. Stolní tenis: 
Hubert - ping pong by mohl být jeho druhé příjmení. 

Náš rozhovor vznikl krátce před tím, než se Hubert 
spolu s dalšími farníky vydal na Katolickou charisma-
tickou konferenci do Brna. 

Huberte, začneme tím stolním tenisem. Kdy jsi jej 
začal hrát?

Tak to už je tak dávno, že si to skoro nepamatuji. Ale 
asi v 9 letech, když si soused koupil stůl a postavil ho do 
garáže. Tam jsme se scházeli, kluci z ulice, a hráli mezi 
sebou. Opravdu vážněji jsem ho začal hrát až na učilišti 
v Dolním Benešově, kde jsme spolu s Arminem Peter-
kem skoro každý den po vyučování, než jsme běželi na 
vlak do Zábřehu, půl hodiny trénovali. V tu dobu jsme 
si i my koupili stůl a postavili do garáže a pořádali tam 
rodinné turnaje. Ještě dnes ten stůl máme, ale už jen 
opřený o zeď, neboť v garáži stojí auto.

 

Zápas, turnaj či vítězství - který je tvojí největší sr-
deční záležitostí?

Co se týče individuálního vítězství, tak asi nejvíce 
vzpomínám na Přebor Kravař jednotlivců v roce 1996, 
který byl první po znovuzaložení oddílu stolního tenisu 
v Kravařích a který jsem, tak trochu symbolicky, vyhrál. 
A v něm vlastně poprvé porazil pana G.Bestu, který se 
po 27 letech hraní stolního tenisu v Mokrých Lazcích 
vrátil do Kravař, aby nám v začátcích pomohl. Pokud 
jde o týmové soutěže, tak si velmi cením vítězství na 
celostátním finále turnaje „Propinkejte se na Vele-
hrad“, který se už 10 let odehrává v rámci Dne lidí dob-
ré vůle. To bylo v roce 2016 a byl jsem tenkrát členem 
týmu MSA Dolní Benešov. Za Kravaře jsme na tomto 
turnaji skončili nejlépe v roce 2015, kdy jsme byli třetí. 
Letos jsme se účastnili finálového turnaje také a vybo-
jovali čtvrté místo.

Jak to bylo s Radiem Proglas? Myslím, že jsi aktiv-
ní člen od samého začátku tohoto rádia.

Je to tak, Proglas začal vysílat 8.prosince 1995 a po 
výzvě k přihlášení se do Klubu přátel Radia Proglas 
jsme jako rodina tak učinili téměř okamžitě, o čemž 
svědčí poměrně nízké členské číslo (323). Nebyli jsme 
však první z Kravař, ještě nižší číslo (201) obdržel pan 
Erich Řeháček, na hezkém 3.místě se umístila rodina 
Petra Muczky (328), jak je Ti dobře známo  . Krátce 
poté, začal Proglas hledat externí spolupracovníky a 
dobrovolníky. 

Když vznikla sportovní redakce pod vedením Milana 
Šoby, tak jsem se hned přihlásil a několik let (do od-
chodu M.Šoby a zrušení redakce) dělal sportovního 
spolupracovníka, navštěvoval různá sportovní klání a 
nahrával krátké reportáže do Sportovní pětadvacítky, 
která se vysílala vždy v pondělí odpoledne. Zároveň 
jsem začal dělat KAPRa.

 

Co to obnáší být tzv. KAPR?

KAPR je zkratka slov KAmarád PRoglasu a jeho úko-
lem je pomáhat při šíření dobrého jména Proglasu, ně-
kolikrát za rok roznést Zpravodaje členům a přátelům 
(v Kravařích jich je 90) tohoto rádia, shromažďovat 
a odesílat dobrovolné finanční příspěvky na provoz 
rádia, informovat o změnách v adresáři daného „ryb-
níčku“ nebo-li místa, o které se rozhodl starat. Dnes je 
nás v celé republice asi 1200 a ročně ušetříme rozná-
šením korespondence Proglasu téměř 1 000 000,-Kč.
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ROZHOVOR: HUBERT WECZEREK

Kdy se k tomu přidala Televize Noe?

V květnu roku 2006, když začala vysílat ze satelitu 
Astra 3A. Do té doby jsme doma satelit neměli a právě 
kvůli příjmu Tv Noe jsme si ho pořídili. Od samého za-
čátku spolupracuje Noe s Proglasem, což se projevuje 
mezi jiným i v tom, že při přihlášení se do Klubu přátel 
Telepace a Tv Noe si členové Klubu přátel Radia Pro-
glas mohli nechat své členské číslo. Také Tv Noe vydá-
vá svůj Zpravodaj a tudíž využívá služeb dobrovolných 
spolupracovníků, kterým se pro změnu říká KANOE 
(KAmarád NOE). Obě média vysílají bez reklam a žijí 
především z dobrovolných příspěvků svých diváků a 
posluchačů, nemají žádnou státní podporu z tzv. kon-
cesionářských poplatků jako veřejnoprávní televize či 
rozhlas. A tak i touto cestou bych chtěl vyzvat ty, kte-
ří je sledují a poslouchají k jejich podpoře, finanční či 
modlitební, aby mohla šířit dobré zprávy i do budouc-
na. Předem všem děkuji.

 Jsou to už roky, co jsme spolu s dalšími kolegy za-
čali číst čtení během bohoslužby slova. Jak jsi tuto 
službu u ambonu prožíval ze začátku a jak teď - po 
mnoha letech?

K četbě čtení mě vyzval už výše zmiňovaný pan Ře-
háček a zpočátku jsme se v neděli na „ranní“ střídali. 
V prvních měsících se mi trochu třásla kolena, což na-
štěstí za ambonem nebylo vidět, ale hlas díky Bohu ne. 
Čtení Božího slova je zavazující a je potřeba se na to 
dobře soustředit, aby i posluchač mohl vše dobře vní-
mat. Co se týká přednesu a všeho toho kolem, pomoh-
lo mi také proškolení Martiny Pavlíkové, které měla v 
Kravařích před pár lety pro lektory našeho děkanátu. 
A dnes? Pro změnu se na „ranní“ střídáme ve čtení s 
Martinem Weczerkem a při velkých slavnostech cítím 
stále jisté rozechvění, abych to nezkazil, ale Pán Bůh 
ví, že jsme jen lidé a i když se vždy vše na 100% nepo-
daří, jistě ocení i naši snahu  .

 

Služba akolyty je v naší farnosti poměrně mladá. 
Přesto je určitě čest nosit živého Pána nemocným. 
Pověz nám o tom něco.

Jsem velmi rád, že mě Pán, prostřednictvím otce Da-
niela, k této službě povolal. Lidé, které navštěvujeme, 
jsou za to velice vděční a vždy moc děkují. I já, ve chvíli 
ticha po přijímání, děkuji za tuto službu, která je po-
silou nejen pro ty, ke kterým přicházíme, ale i pro nás 
akolyty. Těžko se hledají slova, jak popsat skutečnost, 
že živý Pán jde doslova a dopísmene po cestě se mnou. 
Nezbývá, než jen děkovat a chválit Boha za jeho velko-
rysost a milosrdenství, kterého se nám všem dostává.

 Co bys popřál čtenářům Kroku?

Za minulého režimu se často hrála píseň, kde se zpí-
valo „kupředu levá, zpátky ni krok“. Doufám, že tato 
doba se už nevrátí, ale přesto se ta slova dají chápat i 
pozitivně a tak přeji čtenářům Kroku aby kráčeli stá-
le kupředu do Božího království, zpátky ni krok, aby-
chom se tam nakonec všichni zase sešli a mohli se ra-
dovat navěky v Boží přítomnosti.

Rozhovor vedla     

Božena Muczková

Hubert Weczerek, narozen 23. 5. 1966, vystudoval 
SOU strojírenské v Dolním Benešově, čtyřletý matu-
ritní obor mechanik - seřizovač obráběcích strojů a 
linek,  v současné době pracuje už 33 let v MSA Dolní 
Benešov jako kontrolor. Zájmy: sport aktivně i pasiv-
ně, četba, pořádání turnajů ve stolním tenise a hraní si 
se Zuzkou a Martinkem (neteř a synovec).

 

V Evropě se nachází stát, jehož pobřeží omývají dvě moře. Tento stát navštívil současný papež František a pro-
hlásil, že je to nejtolerantnější stát respektující všechna hlavní náboženství přítomná na svém území. 

 Otázky:

  O který stát se jedná?

  Vyjmenuj všechna světová náboženství?

  Jak se nazývají jejich svatyně?

Své odpovědi zasílejte na adresu redakcekrok@seznam.cz nebo vkládejte do krabice na bočním oltáři do 5. 
října. Výherce získá knihu o této zemi. 

Kvíz připravil Norbert Rybka.

FARNÍ KVÍZ



6  KROK Ať nám Duch svatý dává milost k obrácení a vnitřně nás pomazává, abychom vůči těmto 
zločinům zneužívání mohli vyjádřit své pokání a rozhodnutí statečně je potírat.

VODA V NAŠEM KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ

Voda je nutnou podmínkou existence života na naši 
planetě. Je zřejmě nejrozšířenější látkou v biosféře. 
Celá naše populace je vodou svázána tak, jak jsou buň-
ky těla spojeny krevním řečištěm. Pojďme se vrátit k 
úctě, kterou dříve lidé vodě prokazovali. Pokud si jí 
nevážíme, nemůžeme s ní šetřit. Je pravda, že nejvíce 
vody spotřebuje průmysl a zemědělství, ale to nás neo-
pravňuje k tomu abychom se k vodě náležitě nechova-
li. Průměrný člověk spotřebuje 150 l vody denně.

Zamysleme se, jak náš podíl na znečišťování vody 
snížit na minimum. Nesmírně závažný je problém s 
nedostatkem vody v některých částech rozvojového 
světa, kde rozšiřující pouště vytlačují část obyvatel z 
území jejich předků. Z takovýchto lidí se pak stávají 
klimatičtí uprchlíci. I v Česku je kromě toho v někte-
rých oblastech a obdobích o vodu nouze, různá její vy-
užití si vzájemně konkurují a mohou se projevit např. 
až v akutním nedostatku pro zemědělství. V dalších 
desetiletích se tento problém bude se změnou klima-
tu dále zostřovat. I proto je načase začít se učit s vodu 
hospodařit mnohem lépe.

Papež František v Encyklice Laudato si´říká: „Pitná 
a čistá voda je otázkou primární důležitosti, protože 
je neodmyslitelná pro lidský život a pro udržování po-
zemských a vodních ekosystémů.“

Jak s vodou šetřit?
Sprchování a koupání na to spotřebujeme v průmě-

ru největší množství vody. Lépe než napustit si plnou 
vanu vody je krátce se osprchovat. Jednorázové spr-
chování spotřebuje asi 30 – 50 litrů vody, koupel ve 
vaně 150 – 180 litrů. Je možné zakoupit i úsporné spr-
chové hlavice, které umožňují mnohem menší spotře-
bu vody se stejným efektem. Při čištění zubů, mytí ru-
kou a holení nemusí técti voda nepřetržitě.

WC používáme s úsporným splachovačem, který 
umí velký a malý šplouch. Dnes se dají na některých 
místech vidět opět vracející se suché záchody, které 
nepospotřebávají vodu vůbec, zasypávají se suchými 
pilinami. Je až překvapivé, že tyto záchody vůbec ne-
zapáchají.

Kupujeme si mýdlo místo sprchového gelu, je to 
šetrnější způsob k životnímu prostředí. Mýdlo mívá 
daleko úspornější obal, jen tenkou fólii oproti plasto-
vým lahvím. Navíc neobsahuje žádné ropné deriváty, 
na rozdíl od sprchových gelů. Existují sice gely, které 
jsou zcela přírodní, ale obal zůstává stále nadbytečný. 
Mýdlo přitom vydrží mnohem déle, než tělový sprcho-
vý gel, takže i výrazně ušetříme peníze. Dnes se dají 

sehnat i tuhé šampóny, které vyrábějí malé rodinné 
mydlárny. Jedna z takovýchto mydláren je v Litovli a 
na jejich stránkách se dájí objednat nejenom mýdla, 
ale i tuhé šampóny. Odkaz www.rucnimydlarna.cz

Mytí nádobí, odpady – nádobí myjeme ve dřezu pl-
ném horké vody (s octem) a potom jen krátce oplachu-
jeme vlažnou vodou. Snažíme se co nejvíce omezovat 
používání saponátů a jiných chemických přípravků. 
Ucpané odpady výlevek čistíme gumovým zvonem a 
instalatérským pérem, popř. sodou, rozhodně ne lou-
hem. Ucpávání odpadu se snažíme předcházet použí-
váním sítka, jehož obsah navíc můžeme většinou od-
kládat do kompostu, a občasným prolitím vařící vodou 
s octem. 

Zbudou-li nám v kuchyni tuky, které už skutečně ne-
můžeme jako potraviny použít a nelze je odevzdat do 
sběru, pak je např. vylijeme do pilin či popela a uloží-
me do kompostu.

Praní – v minulosti bylo praní velkou dřinou, dnes 
je relativně snadné. Neexistuje žádný prací prostře-
dek, který by byl příznivý pro životní prostředí, natož 
pro povrchové vody. Přestože dnes už jsou i v Česku 
všechny prostředky bezfosfátové, stále mohou obsa-
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Dne 12. září 2018 proběhne v prostorách fary Římsko-
katolické farnosti Kravaře, při kostelu sv. Bartoloměje, od 
18:00 do 22:00 hodin 22. ročník Mezinárodní noci pro 
netopýry (IBN). V blízké Opavě tato akce probíhá v pro-
storách muzea každoročně již od roku 2006 a letos zde pro-
běhne po třinácté. V Kravařích však bude poprvé. 

Návštěvníci se budou moci seznámit s výzkumem, ochra-
nou i dosavadními poznatky o životě netopýrů. Díky před-
náškám, audio i video ukázkám zjistí, jak tito zajímaví savci 
žijí, co je nejvíce ohrožuje, jak je lze chránit a proč jsou v 
přírodě důležití. V plánu jsou také zábavné aktivity pro děti, 
soutěžní kvízy, skládání netopýrů atd. Připravena bude i 
prohlídka techniky užívané při výzkumu netopýrů a dal-
ších zajímavostí.  V případě příznivého počasí budou mít 
návštěvníci možnost zúčastnit se vycházky s detektorem ul-
trazvuků, sloužícím ke sledování těchto živočichů, i dalších 
aktivit. V minulých ročnících se podařilo zajistit též živé 
netopýry ze záchranného chovu, které si návštěvníci mohli 
sami nakrmit a poté vypustit. 

V České republice se v současnosti IBN koná na přibliž-
ně 50 místech.  Akci zajišťují členové České společnosti na 
ochranu netopýrů (ČESON), založené roku 1991, a probí-
há vždy na přelomu srpna a září. Průkopníky IBN se stali 
polští chiropterologové, kteří v letech 1995 a 1996 uspořá-
dali dvě Polské noci pro netopýry. Tato aktivita pak v roce 
1997 pokračovala jako Evropská noc pro netopýry (EBN), 
přičemž její 1. ročník se tehdy uskutečnil v Polsku, Švýcar-
sku a Nizozemí. Česká republika se připojila již ke 2. roční-

ku EBN v roce 1998. Tehdejší Evropská noc pro netopýry 
proběhla v ČR pouze na třech místech – v Praze, Mikulově 
a Liberci. V roce 2012 tuto akci již pořádaly veškeré evrop-
ské země, které se připojily k mezinárodní Dohodě o ochra-
ně populací evropských netopýrů (EUROBATS), pod jejíž 
záštitou se noc pro netopýry dodnes koná. 

Evropská noc pro netopýry však postupně začala být po-
řádána i v mnoha neevropských státech a rozšířila se i do 
tak exotických lokací, jako je Egypt, Sýrie, Libanon, Korea 
či Jižní Amerika. Z tohoto důvodu bylo od roku 2014 při-
stoupeno ke změně názvu na Mezinárodní noc pro neto-
pýry (IBN). Na jejím minulém ročníku v roce 2017 se již 
podílelo na 40 států celého světa. V ČR proběhla v loňském 
roce IBN na 53 místech a navštívilo ji celkem přibližně 7 
000 návštěvníků. Informace o Mezinárodní noci pro ne-
topýry jsou dostupné i na internetu na stránkách ČESON 
(www.ceson.org).

MEZINÁRODNÍ NOC PRO NETOPÝRY 

Eucharistie, Ježíš Chlebem Života, je bijícím srdcem Církve a obnovuje v nás rozhodnutí k lásce.

VODA V NAŠEM KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ

hovat jiné problematické a mnohdy zbytečné látky. 
Velmi vděčným ekologickým prostředkem, užívaným 
hlavně pro ruční praní, je mýdlo. Vyrábí se zmýdelňo-
váním tuků živočišného i rostlinného původu působe-
ním louhu. Mýdlo se ve vodném prostředí velmi rychle 
a úplně biologicky rozkládá na látky v přírodě běžné. 
Optimálně používáme mýdlo přírodní, nebarvené, ne-
parfémované. Na praní je vhodný místo prášku použí-
vat mýdlový prací sliz viz. recept na přípravu.

Upraveno z knihy Desatero domácí ekologie

Mýdlový prací sliz, recept na levný a účinný prací 
prostředek

Prací sliz nezpůsobuje alergie a je velmi vhodný i na 
praní plen a prádla pro malé děti

Co potřebujeme: Kostku pracího mýdla např. Jelen 
(případně již nastrouhané mýdlové vločky). Běžná 
kostka váží 175 g. 

Prací sodu: krystalickou nebo práškovou. Práško-
vá soda je třikrát účinnější než krystalická, proto se 
jí dává třikrát méně. Obsahuje však složku, která se 
usazuje jako šedý povlak, lépe se tedy osvědčuje soda 

krystalická. Čistá soda je dráždivá, manipulujeme s ní 
opatrně.

Jak na to: Mýdlo (175 – 250 g) nastrouháme a nasy-
peme do kyblíku s litrem horké vody a necháme roz-
pustit. Dolijeme 5 litrů horké vody, stále mícháme, 
přidáme sodu – zhruba 250 krystalické nebo 100 g 
práškové, také necháme rozpustit. Příprava zabere asi 
15 minut. Po vychladnutí vznikne hustší sliz. Pereme-
-li často, připravíme si dvojnásobnou dávku.

Dávkování: 250 – 500 ml podle stupně znečištění 
prádla, nejlépe přímo do bubnu pračky. Používáme-li 
odložený start, necháme zředěný sliz na prádle, nejlé-
pe ho vložíme s odměrkou. Pět litrů slizu tedy stačí na 
10 – 20 praček. Při tvrdší vodě přidáme ke každému 
praní půl až jeden kelímek prací sody. 

Jako aviváž používáme ocet – vůně vyvadne při 
schnutí prádla. Do přihrádky na aviváž ho dáme cca 3 
lžíce (nutno vyzkoušet).

Autorka receptu: Jiřina Popelková

Tomáš Peterek



8  KROK Láska překonává všechny těžkosti. Láska dává sílu pokračovat v cestě.

FARNÍ TÁBOR VĚTŘKOVICE – HVĚZDNÁ BRÁNA

V poklidné letní sobotě ve ven-
kovní teplotě 31 oC  jsme se po po-
žehnání ve farní stodole přemístili 
na místo určení našeho letošního 
farního tábora, do lesů nedaleko 
Vítkova, za vesničku Větřkovice. 
Tábor je umístěn na louce, u které 
teče malý potůček jménem Husí 
potok. Tento potok se nám stál 
několikrát záchranou před vedry, 
která panovala po celou dobu tá-
bora.  

Po ubytování ve stanech s pod-
sadami a po seznámení dětí se 
zázemím – sprcha (hadice z poto-
ka), s WC, a s jídelnou (velký stan 

s dřevěnými, velmi úspornými lavicemi) se všichni 
pustili do nových zážitků. První otázka hlavního orga-
nizátora a vedoucího tábora Petra Jochima směřovala 
na táborníky  - v kolik hodin si představují budíček? 
Čas 11:30  který děti navrhovaly opravdu neprošel…

V neděli dorazil o. Jan a mohla proběhnout nedělní 
bohoslužba v přírodě za doprovodu zpěvu všech tá-
borníků a kytar. Děti nebyly vůbec šetřeny a ihned po 
obědě vyrazily do okolí na 6 –ti hodinovou hru.  Napl-
no se rozjely aktivity dětí a také se spustila celotáboro-
vá hra “Hvězdná brána“. 

Tato brána byla i fyzicky celou dobu přítomna upro-
střed tábora – byla pevně postavená, průchozí, krásně 
svítila a vydávala zvuk sirény. Zajišťovala také me-
zihvězdné cestování mezi galaxiemi. Celý první den 
strávený v táboře byl zakončen táborovým ohněm, kde 
se děti rozezpívaly a lesem  zněly písně Růže z Texasu, 
Červená řeka, Tisíc mil a největší hit - Rozžíhá …

Děti obdržely trička s maskovacím motivem, aby se 

mohli rozdělit do pěti  skupin a mohlo se začít soutěž-
ně bojovat proti proradným Goa´ldiům (mimozemská 
rasa, která se snaží napadnout lidstvo) z jiné galaxie.

Opět děti dostaly otázku – jaký prostředek bude na 
boj nejúčinnější? 

Odpověď:  „Repelent na komáry“ opět neuspěla u 
vedoucího tábora a děti se musely připravit na daleko 
náročnější boj! 

V dalších dnech do tábora dorazil také o. Daniel a vel-
mi rychle se zapojil a přizpůsobil táborovému rytmu. 

Boj v táboře probíhal nejen se zákeřnými Goa´ldami , 
ale také s klíšťaty, která si vyhledávala chutné táborní-
ky. V letošním teplém létě jich bylo požehnaně, ale vše 
zachraňovala s. Margareta a naše lékařka Gabi Kerli-
nová, která na tábor obětavě každý den dojížděla, a vše 
dávala do pořádku po zdravotní stránce. 

Děti neměly možnost se ve volných chvílích nudit, 
neboť tyto chvíle ani nenastaly… ! Program her, zába-

vy a sportu byl celý den tak 
naplněn, že děti po večerce 
vzorně usínaly. V některých 
dnech však v klidu noc ne-
prožily, neboť na ně čekaly 
úkoly i v noční hře a ve stez-
ce odvahy. 

Vše však hravě zvládaly, 
obzvlášť ty, pro které tento 
tábor nebyl první, a tak na 
některé nebezpečné zálud-
nosti od vedoucího Petra a 
jeho mladých šikovných po-
mocníků již jsou zvyklí. 

Mezi týmy panovala po celý 



KROK             9 Když objevíme a potkáme Boží lásku, můžeme změnit svět a proměnit dějiny.

FARNÍ TÁBOR VĚTŘKOVICE – HVĚZDNÁ BRÁNA

týden správná soutěživost, 
vše bylo o něco náročněj-
ší, neboť panovaly všech-
ny dny velká vedra, ale vše 
probíhalo se správným na-
sazením a humorem. 

Děti byly neustále ve stře-
hu (samozřejmě, že ne 
všechny...) co se týče úklidu 
v jejich obytných stanech. 
Byly bodovány za pořádek 
ve stanech – v některých 
dnech dokonce několikrát. 

Na konci tábora z toho vy-
lezlo pár vzorných a pár ču-

níků . Také měly možnost splnit si výkonnostní zkouš-
ky  - např. zkouška mrštnosti, síly, mlčení, zručnosti, 
odvahy, znalostí…

Každý den také začínal a končil nástupem s vyvěše-
ním státní vlajky a vždy modlitbou a státní hymnou. 
Vše mělo svůj řád a všechny týmy, které byly na této 
týdenní misi, byly vzorné a pracovité – nebylo úniku 
ani před „oblíbenými“ službami mytí nádobí a úklidu 
stolů.

Přítomný o. Daniel měl ve své jedné táborové pro-
mluvě zmínku o každodenních zázracích. Jako jeden 
takový malý zázrak vnímám také to, že se tento tábor 

pro děti mohl uskutečnit, a že vedoucí tábora Petr 
zvládl tento organizačně velmi náročný a úžasný týden 
uspořádat. 

Za všechny táborníky – VELKÉ DÍKY PETŘE!

Hoj, Hoj, Hoj, za rok se těšíme na další farní tábor!!!

Gabriela Westová



10  KROK Víra je živena pamětí: kolik nádherných věcí pro nás Bůh učinil! Jak štědrý je náš nebeský 
Otec!

VITRÁŽ
V úterý 14. srpna se vydala početná skupinka 23 

nadšenců, zájemců o exkurzi ve sklenářské dílně, vla-
kem z Opavy směr Praha. 

Už ve vlaku bylo pořádně veselo a nechyběla ani sil-
ná ranní káva. Pak už se povídalo, debatovalo a cesta 
rychle utíkala. Už ve vlaku otec Daniel prozradil, co 
nás v Praze čeká. Všem udělal velkou radost návště-
vou chrámu Panny Marie Vítězné na Malé Straně. 

Tam se totiž nachází malá soška zobrazující Ježíše 
Krista v útlém dětství – Pražské Jezulátko. Denně při-
cházejí k Jezulátku stovky návštěvníků z desítek zemí 
světa. 

I přestože jezdím do Prahy často a kolem kostela 
jsem už párkrát šla, nikdy jsem osobně Pražské Je-
zulátko neviděla. Pro naše farníky, cizince i pro ná-
vštěvníky chrámu odsloužil otec Daniel mši svatou. 
Pro všechny to byl nevšední zážitek, navíc když jsme 
uprostřed léta zpívali koledy. 

Pak jsme cestou přes Karlův most zamířili do umě-
leckého sklenářství Jiřička – Coufal, kde vznikají dvě 
nové vitráže pro náš farní kostel. Dílna je velmi malá 
a kdo by čekal výrobní halu, ten je na velkém omylu. 
Už při prvním okamžiku je tady historie přímo hma-
tatelná. 

Velmi ochotně se nám všichni věnovali, prohlédli 
jsme si návrhy nebo už přichystané kousky skla, kte-
ré budou následně tvořit naše vitráže. Dozvěděli jsme 
se hodně o historii, která se k dílně váže a také o sou-
časných projektech (zejména o vitrážích pro Pražský 
orloj). 

Po nádherném výkladu a prohlídce dílny jsme vyra-
zili na oběd a následoval rozchod po Praze. Cestou ve 
vlaku si každý prohlížel sklíčka a skleněné úlomky, 
které jsme si vezli domů jako památku na putování za 
krásou vitráží. Velké poděkování patří otci Danielovi 
za organizaci celého výletu a za to, že nás celý den pro-
vázel po Praze. 

A to, že se občas někdo ztratí, to prostě k výletům 
patří. Domů jsme se vrátili v plném počtu, tak není co 
řešit. Těším se, až se koncem roku vitráže stanou sou-
částí chrámu Sv. Bartoloměje a budou nám všem dělat 
radost.

Monika Brzesková



KROK             11 Maria, Matko něhy, která jsi vždycky blízko, uč nás jak žít a mít víru.

SV. BARTOLOMĚJ
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FARNOST
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SE   BAVÍ :)



14  KROK Ještě i dnes je tolik mučedníků, tolik lidí, kteří jsou pronásledováni kvůli lásce ke Kristu. Jsou 
skutečnou silou Církve!

SV. MIKULÁŠ
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ZDOBENÍ NAŠICH KOSTELŮ

Díky za dar Eucharistie, naše životy se také mají stát „rozlámaným chlebem“ pro naše bratry 
a sestry.

Od 1. července 2018 skončila s výzdobou farního 
kostela paní Krista Vilášková, která tímto způsobem 
sloužila v naší farnosti dlouhou řadu let. Z tohoto dů-
vodu bylo potřeba hledat adekvátní náhradu. Jsem 
velmi rád, že se přihlásilo několik ochotných farnic, 
které se této práce chopily s nadšením, ale také respek-
tem, který je s touto činností spjat. Ve farním kostele 
jsme tak přistoupili na stejný způsob zdobení, který již 
dlouho funguje v kostele Sv. Mikuláše, kde je několik 
skupin, které se ve výzdobě střídají. Je tím zajištěno 
to, že v případě nemoci je možno zastoupit a také, že 
celá starost neleží pouze na bedrech jednoho člověka. 
Při této příležitosti bych rád poděkoval všem ženám v 
obou našich kostelích, které se starají o čistotu a krásu 
farních svatostánků. Bez vás, milé farnice, by to sku-
tečně nebylo ono!

Výzdoba kostelů živými květinami má mluvit o ži-
vém vztahu lásky ke Kristu, protože vztahy lásky naše 
kultura často vyjadřuje právě tímto způsobem. Krása 
živých květů, která vydrží jen chvíli, ukazuje na jedi-
nečnost prožívaného okamžiku, který nelze zastavit 

a konzervovat. Vůně květin měla vždy připomínat 
ctnosti, které mají být z člověka cítit, proto P. Marii 
nazýváme také Růže tajemná, Růže z Jericha, Lilie 
líbezná a podobně. Víme dobře, že nectíme Boha jen 
květinami, ale to, co vyjadřujeme květinou, se sotva 
dá vyjádřit jinak. Proto květiny do výrazu naší úcty k 
Bohu také patří.

Všem ženám, které ve farním kostele začaly se zdo-
bením nyní, bych chtěl popřát hodně radosti z jejich 
služby Pánu Bohu a také kreativitu Ducha, který je pro 
nás inspirací. Pokud by někdo chtěl přispět na výzdo-
bu kostelů, může vždy zanechat svůj příspěvek v zá-
kristii nebo dát ženám, které zdobí. 

Na závěr bych rád zmínil ještě jednu skutečnost. Kdo 
něco dělá, musí počítat také s kritikou. Pokud někdo 
někdy vyjádří svůj nesouhlas s výzdobou, nic si z toho 
nedělejte. Přihlásit do služby se může každý a pak 
může ukázat, co sám umí.

Otec Daniel

    Koncem září se uskuteční ve farním sále dva turnaje pro aktivní vyznavače stolního tenisu. Konkrétně v so-
botu 29.9. dopoledne proběhne turnaj pro ministranty a ministrantky nejen Hlučínského děkanátu. Prezentace 
bude od 8:30 do 9:15 hod. pro hráče a hráčky kategorií 3.-6.třída a 7.-8. třída. Účastníci nejvyšší kategorie 9.tří-
da a starší se mohou hlásit do 10:15 hod. Pro vítěze budou připraveny putovní poháry, diplomy a drobné věcné 
ceny, pro všechny pak občerstvení.

    Odpoledne od 16:00 hod. pak přijdou na řadu všichni ostatní neregistrovaní hráči a hráčky bez omezení věku. 
To se uskuteční 1.ročník turnaje „O pohár sv.Václava“, který nahradí dosavadní turnaj „O pohár faráře“. Věří-
me, že si cestu do farního sálu najdete a strávíme spolu pěkné odpoledne a podvečer. Občerstvení bude zajiště-
no, prezentace bude probíhat od 15:30 hod. a startovné činí 50,-Kč. 

                                                                                                                                                         Hubert Weczerek

TURNAJE VE STOLNÍM TENISE
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NAPSAT SI SVOU VLASTNÍ IKONU

V tichu se učíme uvažovat o Božích skutcích, které přesahují veškerou naši představivost.

Ikona je okno do jiného světa, dimenze, která nás 
přesahuje, jednoduše řečeno okno do nebe. Nechává 
nás nahlédnout do svého tajemství a zároveň skrze ni 
přichází tajemství požehnání. Nejen, že se na ikonu 
můžeme dívat, ale ikona se dívá na nás. 

Mnoho ikon je opředeno mystériem a je pravda, že 
v historii bylo nemálo zázračných ikon, ať už „plačí-
cích“, uzdravujících z nemoci,…

Ikony jsou uctívány především v pravoslaví a orto-
doxních církvích, nicméně byly tvořeny již v ranném 
křesťanství a tudíž můžeme říct, že mají své místo i v 
západní kultuře víry.

Ikona není na prvním místě výtvarným počinem. Je 
to plod duchovního života a má tedy duchovní rozměr. 
Důležité je, aby ikonopisec přistupoval ke každé prá-
ci s modlitbou. Ikony jsou svým vznikem obaleny do 
modlitby , které se pronášejí při každé činnosti spo-
jené s tvorbou . Tím, že se ikonopisec nad nimi modlí 

a vypisuje modlitbu do ikony, stává se skutečným ok-
nem, skrze které může přicházet požehnání na toho, 
kdo bude před ikonou stát a dívat se na ni. Tak ikona 
může přinášet požehnání celému domu či bytu, ve kte-
rém je umístěna.

V březnu tohoto roku jsem se zúčastnila  Postního 
ikonopiseckého kurzu, který se uskutečnil v Komunit-
ním centru sv. Prokopa v Praze.

Skupinka asi  deseti lidí se u dvou velkých stolů sklání 
nad svým dílem. Píšeme ikony. Ikony se totiž, jak upo-
zornil  vedoucí kurzu Martin Damian, nemalují, ale pí-
šou. Ikony se opisují, co nedokáže svatopisec vyjádřit 
slovy, vyjadřují ikonopisci obrazem. 

Během čtyř dnů,které kurz trval, se vedoucí kurzu 
snažil, alespoň část umění ikonopisectví předat.

Co tedy musel každý  člověk během tak krátké doby 
zvládnout, aby si mohl odnést vlastní ikonu? Celý prv-
ní den zabrala jen příprava dřeva. 

Muselo se dobře opracovat. Na opracované a připra-
vené dřevo se lepilo pomocí klihu plátno, které je utka-
né z bavlny nebo lnu. Jde o to, aby materiály použité 
pro tvorbu ikony byly čistě přírodní. 

Na plátno se následně nanáší levkas, zlatí se pravým 
zlatem a nakonec se začínají nanášet barvy.  Postupně. 
Velice nezvykle od tmavých odstínů vrstvíme  barvy až 
k odstínům  světlým. K ikonám patří zásadně barvy 
temperové. Podle starobylé tradice se používají pří-
rodní pigmenty, které se spojí žloutkem a bílým vínem 
nebo octem. Úplným zakončením je lakování ikony, 
opět přírodním lakem. Nakonec byla ikona požehná-
na při závěrečné mši svaté v místním kostele.

Celé čtyři dny  byly pro mne propojením výtvarna s 
duchovnem, během kurzu jsem se ponořila do ticha 
ve vlastním nitru  a vytvořila krásu, která mi umožnila 
nahlédnout do Božího království.

Mirka Ostráková

Pokud by v naší farnosti zájem mohli bychom tento 
kurz uspořádat také v naší farnosti. Hlaste se u Mirky 
Ostrákové nebo otce Daniela.

Ikona 
je náboženský obraz (přenosný nebo součást ikonostasu) užívaný v oblasti východního křesťanství, tedy v pravo-

slavné a řeckokatolické církvi. Námětem ikon je vyobrazení Krista, bohorodičky a světců a výjevy z jejich života.

Zobrazování na ikonách i jejich technické zhotovování se řídí přesnými pravidly - tzv. „kánonem“. Zvláště způsob 
zobrazování osob na ikonách podléhá přesným definicím, stanovujícím kdo a jak může být na pravé ikoně zobra-
zen. Západní náboženské obrazy nepovažují pravoslavní za ikony. V pravoslavném chrámu by správně nemělo být 
žádné zobrazení, které není v souladu s ikonografickým kánonem, a už vůbec ne žádné sochy. Ikona je především 
liturgickým předmětem, který slouží při uctívání Boha.
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SVATÝ ANTONÍN A ALMUŽNA NA CHUDÉ

Království Boží roste tajemným a překvapivým způsobem po celém světě silou malého semín-
ka.

Není pochyb o tom, že sv. Antonín patří mezi nejpo-
pulárnější světce církve. Známý je především tím, že 
se k němu utíkáme, když potřebujeme nalézt něco 
ztraceného. Tato nouze se netýká jen ztraceným před-
mětů, jako jsou šperky, klíče či doklady. Dotýká se 
všech rozměrů našeho života, které jako lidé můžeme 
během pozemské pouti pozbýt. Proto se na přímluvu 
sv. Antonína můžeme modlit také v případě potřeby 
znovunalezení víry, znovuobnovení vztahů, usmíření 
v rodinách….

Od nepaměti je úcta ke sv. Antonínovi spojena s al-
mužnou na potřeby chudých. V mnoha farnostech 
se pod jeho sochou nachází pokladnička s nápisem 
„Chléb sv. Antonína“. V našem farním kostele je pod 
jeho zrenovovanou sochou kasička „Almužna na chu-
dé.“ Ačkoli je tam již několik měsíců, rád bych na ní 
upozornil v našem farním časopise. Chtěl bych, aby 
v obou našich kostelích byla socha sv. Antonína s po-
kladničkou na potřeby chudých. Pro kostel sv. Miku-
láše nám sochu darovala farnost Rychvald u Karviné, 
neboť ji měli navíc. Nyní je potřeba sochu poopravit a 
instalovat. V obou kostelích se tak již brzy objeví mož-
nost přispět těm nejchudším. 

Rád bych vás pravidelně informoval o tom, kolik se v 
kasičkách pro chudé za určité období nasbíralo a kam 

Antonín z Padovy  

(15. 8. 1195 – 13. 6.1231)
Patří k oblíbeným světcům. Narodil se v portugal-

ském Lisabonu. V mládí vstoupil do řádu augustiniá-
nů, poté přestoupil do františkánského řádu. Kněžské 
svěcení přijal v r. 1920.Toužil po misiích v Africe, na-
konec však skončil v Itálii. 

Zde proslul jako vynikající kazatel. Sv. Františkem 
byl pověřen, aby vyučoval teologii v Bologni a v dal-
ších městech v Itálii a ve Francii. Velký důraz kladl na 
svátost smíření. Zemřel předčasně v 36 letech v Ar-
celle u Padovy. 

Po jeho smrti se na jeho přímluvu událo velké množ-
ství zázraků, u Antonínova hrobu je jich potvrzených 
42.  Papež Řehoř IX. jej svatořečil už po 11 měsících  v 
květnu 1232. 

Pius XII. sv. Antonína v roce 1946 jmenoval učitelem 
církve a udělil mu titul Doctor evangelicus (doktor 
evangelia). Zajímavostí je i to, že jazyk, kterým vyko-
nal Antonín mnoho dobrého, zůstal po celá staletí ne-
porušen.

Coby svatý má široké pole působnosti. Bývá vzýván 
při znovunalezení ztracených věcí. Je patronem milu-
jících, manželství, žen a dětí, těhotných žen, za šťastný 
porod, proti neplodnosti; starých lidí; chudých; cestu-
jících; pekařů, horníků, lodníků, námořníků, troseční-
ků, pastýřů vepřů, pošťáků a pracujících na poště; pro-
ti horečce, proti nemocem dobytka, proti moru; proti 
ztroskotání lodi, proti válečným útrapám, pomocník 
v každé nouzi; františkánů; zvířat, koní; /proti lichvě 
a úrokům/. K jeho atributům patří kniha, lilie, hostie,  
skříňka s poklady. Bývá zobrazován, jak káže rybám, 
nebo jak se osel klaní před hostií v jeho ruce. Nejčastěji 
ho ale známe s malým Ježíškem v náručí. 

byly peníze poslány. Od května do srpna se v kasičce „Almužna na chudé“ ve farním kostele u sochy sv. Anto-
nína nasbíralo 9097 CZK. Tyto peníze byly odeslány na vzdělávání a živobytí bohoslovců v Ugandě. 

Byl bych velmi rád, kdybychom si jako farnost zvolili určitý program s názvem „FARNOST, KTERÁ POMÁ-
HÁ“. Proto budeme i nadále pokračovat v adventních sbírkách hygieny a potravin pro lidi bez domova, nebo 
ve sbírkách léků v postní době. Pokladničky u sv. Antonína s názvem „Almužna na chudé“ tak může toto 
naše farní úsilí dále rozšířit. 

Otec Daniel
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FARNOST PŘED 100 LETY

NEMOCNICE V MALAWI

Zlý se nás snaží přesvědčit že smrt je konec všeho. Ale vzkříšený Kristus ukazuje novou dimen-
zi věčného života!

Ohlášky z 10 neděle v mezidobí, 3. 8. 1890

Milí farníci!

Následkem dlouhých špatných počasí zůstalo 
první obilí dlouho na poli, až nyní všecko najed-
nou jest dozralé a musí býti sklizeno. 

Proto na žádost pána direktora dokládám ze 
strany církevní za dovoleno dnes odpoledne skli-
diti. Při této příležitosti nesmím zamlčeti, že ke 
známosti mé přišlo, že se předešlou neděli v obci 
Kutské sklizelo, a to, jak slyším, na základě poli-
cejního povolení. Pravda jest, že nebývá potrestán 
světskou vrchností, kdo má povolení policejní. 
Ale katolický křesťan musí věděti, že svěcení ne-
děle netoliko policii, nýbrž především a obzvláště 

Bohem a Církví svatou jest nařízeno, a že tedy vel-
kého hříchu se dopouští, kdo bez povolení církev-
ního v neděli pracuje. 

Kdyby v neděli byl který katolicky hospodař Kut-
ský ode mne žádal povolení církevní, jak to dnes 
činil evangelický pan direktor, nebyl bych se jeho 
žádosti zprotivil. Prosím vás farníci, nezahanbujte 
sami sebe před jinověrci.

V průběhu měsíce srpna dostala naše paní starostka Monika Brzesková dopis z Malawi, ve kterém MUDr. Rostislav Ma-
ďar děkuje za sbírku léků, kterou naše farnost uspořádala v postní době pro nemocnici v Malawi. Přinášíme vám znění 
dopisu:

Vážená paní starostko, 

jak jsem přislíbil, kontaktuji Vás 
po návratu z mise v jihoafrické 
Malawi. V příloze zasílám foto-
grafii znaku města Kravaře tak 
jak je vyvěšený ve vestibulu naší 
nemocnice ve Fanuelu, v provincii 
Mchinji a taky poděkování obyva-
telům Kravař s místními dětmi. 

I díky sbírce obyvatelů města 
Kravaře jsme na letošní misi měli 
k dispozici nejvíc léků a zdravot-
nického materiálu za 7 let našich 
projektů v této chudé zemi a mohli 
tak pomoci největšímu počtu pa-
cientů. 

Ordinovali jsme celkem na 13 místech, nejen v rámci 
naší nemocnice ale i formou výjezdů do terénu odleh-
lých vesnic formou mobile clinic. 

Rád bych touto cestou srdečně poděkoval všem dár-
cům v Kravařích. V nejbližších týdnech mám v plánu 
stavit se osobně za otcem Danielem Víchou, který byl 
iniciátorem sbírky, do níž přispěla velká část jeho far-
níků, dokonce včetně dětí, což bylo dojímavé a zavazu-
jící zároveň. 

V průběhu mise jsme na obyvatele Kravař mysleli a 
při setkáních s místními obyvateli jsem veřejně zdů-

razňoval, že pomoc z České republiky zdaleka nezna-
mená jen ty lidi, které osobně vidí, ale i mnoho dalších 
s dobrým srdcem, kteří sice do Malawi možná nikdy 
nepřijedou, ale kteří na ně myslí a jejich nelehký a ně-
kdy až zoufalý osud jim není lhostejný. 

Ještě jednou všem velké DÍKY a budeme se těšit na 
další spolupráci. 

S pozdravem Rastislav Maďar



KROK             19 Zkušenost učedníků na Hoře Tábor je pro nás pozváním opustit věci tohoto světa a kontemplo-
vat Ježíše.

SVĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN
Milí čtenáři, v době kdy jsme zadělávali na odpustové ko-

láče a zvažovali, zda na neděli svíčkovou nebo kačenu, náš 
o. Daniel odjel na Světové setkání rodin do irského Dublinu, 
které probíhalo od úterý 21. 8. do neděle 26.8. 

Řekli jsme si, že musíme o. Danielovi položit pár otázek, ne-
boť byl součástí mini štábu, který přinášel živé vstupy do vy-
sílání TV Noe a rádia Proglas. Určitě ne všichni jste měli čas 
tyto vstupy sledovat  v době odpustu,  a proto jsme ho oslovili, 
zda by nám toto světové setkání přiblížil.

Můžete nám říci, kolik lidí se přibližně tohoto setkání 
zúčastnilo? Odkud rodiny přijely a zda jste se setkal i 
českými poutníky? 

Během týdne přijížděly tisíce rodin ze všech kontinentů 
do Dublinu a připojovaly se k programu, který tvořily od-
borné přednášky o situaci dnešních rodin celého světa. Vr-

chol byla papežská mše svatá v neděli, na kterou se rozdalo 
600 000 lístků.Letěl jsem jako zpravodaj TV Noe ve skupi-
ně českých poutníků, kterých bylo celkem 56. 

Jak bylo organizováno ubytování všech poutníků a ja-
kými světovými jazyky byly řešeny všechny doprovodné 
programy? 

Některé skupiny si zajistily hotely, hostely nebo priváty. 
Celá česká skupina byla ubytovaná po irských rodinách, 
které nám otevřely své domovy i svá srdce. Myslím, že v 
mnoha případech došlo k navázání česko-irských kontak-
tů, které se budou udržovat dál. Bylo to velmi zajímavé, stát 
se na týden členem irské rodiny a nahlédnout do jejich způ-
sobu života a jejich tradic. 

Co se týče jazyků, tady byla organizace velmi špatná. Pře-
klady přes vysílačku byly zajištěny jen do italštiny, fran-
couzštiny a španělštiny. Ale Češi si vždy poradí! Vzali jsme 
si rádia se sluchátky, obsadili jednu frekvenci a vysílali na-
šim lidem do ucha český překlad. 

Jak byl naplněn program po celou dobu festivalu?

Denně se konaly konference na nejrůznější témata. Bylo 
tam několik set rodinných center z celého světa, které nabí-
zely pomoc rodinám v nouzi. Kromě toho naše česká skupi-
na stihla navštívit poutní místo Knock, kde se v roce 1879 
zjevila Panna Maria, svatý Josef a svatý Jan.

Do Dublinu přijel i papež František. Víme, že posled-
ní návštěvu Irska uskutečnil papež Jan Pavel II. v roce 
1979, a až teď František. Jak byl přijat širokou irskou 
veřejností?

Irská společnost je v posledních letech značně rozpolcená. 
Někteří církev milují, jiní volají po větší sekularizaci veřej-
ného prostoru. To bylo také cítit v celé irské společnosti.

 Setkání bylo založeno na papežově exhortaci – Amoris 
laetitia o lásce v rodině.

Přesně tak. Já jsem přesvědčen, že toto učení církve na-
psané papežem Františkem je v současnosti nepochopeno 
a překrucováno. Papež v něm jasně deklaruje manželskou 
nerozlučitelnost a tradiční rodinu, ale na straně druhé ne-

vylučuje z církve ty, kterým se život podle těchto hodnot 
nepovedl. To mnoho lidí dráždí. Především ty, kteří se po-
kládají za dokonalé. Obdivuji odvahu papeže hovořit o tom, 
co se nelíbí.

Viděl jste na poutnících nadšení a odhodlanost pro to 
co potřebuje dnešní svět? František mluvil hlavně o lás-
ce a podstatě rodiny, o neblahých vlivech v dnešní době, 
o modelu tradiční rodiny, radosti z víry…

Nadšení se na těchto akcích vidí vždy. Otázkou je, co dě-
lat, aby se člověk z nadšení nevyspal. Aby své nadšení pro-
měnil v čin. To je teď na nás.

Jaká je historie tohoto festivalu a pokolikáté se takové-
to setkání rodin uskutečnilo, a v kterých státech napří-
klad již proběhlo v minulosti? 

Toto setkání rodin bylo již deváté. V minulosti se kona-
lo například v Milánu, Filadelfii nebo Valencii. Za tři roky 
bude v Římě.

Organizace takovéto akce na světové úrovni je určitě 
velmi náročná. Umíte si představit, že by byla naděje 
uspořádat takový festival na oslavu tradiční rodiny ně-
kdy v budoucnu i v naší zemi? 

Jsem přesvědčen, že bychom to zvládli. Jak se ukázala 
například při papežských návštěvách naší země, organiza-
ce vždy fungovala ukázkově. Spíše Irové s tím měli trochu 
problémy. Vše se měnilo na poslední chvíli a někdy se ještě 
ráno nevědělo, v kolik bude odpoledne mše svatá.

Děkujeme o. Danielovi za jeho odpovědi a musím říci, že v 
době tohoto rozhovoru, byl z tohoto světového setkání nala-
děn velmi pozitivně a byl plný nadšení ze setkání s rodinami, 
které byly naplněny radostí, vírou a modlitbou.

…Možná již začala „revoluce lásky“, kterou dnešní svět 
potřebuje, a na kterou odkazoval papež František ve své pro-
mluvě k mladým rodinám v Dublinu…

Rozhovor vedla 

 Gabriela Westová
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STRÁNKA PRO DĚTI



KROK             21 Když objevíme a potkáme Boží lásku, můžeme změnit svět a proměnit dějiny.

KŘÍŽOVKA
„Každý večer předávám Bohu své starosti. Stejně ….. (tajenka) “  

         Mary C. Crowly 

Správné odpovědi posílejte do 22. září 2018 na emailovou adresu redakce nebo vhazujte do krabice na boč-
ním oltáři. Výherce obdrží knihu Život Edity Steinové.

Slosování křížovky proběhne v neděli 23. září 2018. Výherce tentokrát obdrží láhev farní slivovice. 

1. Polední jídlo 

2. Lem

3. Biblická řeka 

4. Léčivá rostlina

5. Svítidlo

6. Apoštol národů

7. Krajina v okolí Labe 

8. Plevel v obilí 

9. Pohádka mládí

10. České koření 

11. Šňůra 

12. Husitská zbraň

13. Druhá tráva  

14. Součást mužského oblečení 

15. Neznaboh 

16. Královské posezení 

17. Slezské poutní místo 

18. Lék proti bolesti 



22  KROK Než začneme pomáhat druhým, potřebujeme osobní setkání s Bohem: potřebujeme čas aby-
chom se modlili a naslouchali Jeho Slovu.

PŘEČETL JSEM A DOPORUČUJI
Dnes se s Vámi chci podělit o dojmy z četby knihy 

Život Edity Steinové, kterou napsali Andreas Uwe 
Müller a Amáta Neyerová a vydalo ji Karmelitánské 
nakladatelství. Předem musím předeslat, že se v knize 
střídají pasáže lehčí, to když čteme Editin životopis, s 
pasážemi obtížnějšími, když nás chtějí autoři sezná-
mit s myšlenkovým světem Edity, s jejími filozofický-
mi či teologickými úvahami, a to mnohdy není lehká 
četba.

Edita Steinová (sv. Terezie Benedikta od Kříže) je 
bezesporu jednou z nejzajímavějších postav 20 století 
a v knize můžeme sledovat celý její život od narození 
12. října 1891 v pruské Vratislavi až do 9. srpna 1942, 
kdy byla spolu s dalšími katolíky židovského původu 
zavražděna v koncentračním táboře Osvětim-Březin-
ka.

Sledujeme její první krůčky v ortodoxní židovské 
rodině, předčasný nástup do školy (byla vysoce inte-
ligentní), boj s vlastními omezeními (vždy chce být 
nejlepší, a když se jí to nedaří, je vzteklá). Procházíme 
s Editou její krizí víry, když se vzdává víry v osobní-
ho Boha a v rodinné židovské tradici již vidí jen vnější 
zachovávání zvyků. Nezvyklé rozhodnutí studovat fi-
lozofii (vrhá se do studia tehdy nového filozofického 
směru fenomenologie u profesora Husserla). Jsme s 
ní, když tápe a hledá pravdu a smysl života. Zažívá ob-
dobí, kdy je šťastná, ale často se propadá do depresí.

Vidíme, jak ve světle událostí 1. světové války, na zá-
kladě svědectví svých přátel, kteří byli na frontě, začí-
ná také hledat naději v křesťanství. Vyučuje, přednáší, 
snaží habilitovat na univerzitě, ošetřuje raněné, anga-
žuje se v politice (především ji zajímá ženská otázka-
-rovnoprávnost, úloha ženy ve světě apod.), překládá, 
píše vlastní filozofické práce.

Jak se později před smrtí svěří, setkání s vdovou po 
svém příteli z univerzity (padl v 1. sv. válce), která 
našla útěchu ve víře v Ukřižovaného a Zmrtvýchvsta-
lého, způsob jakým přinášela v moci tajemství kříže 
oběť, bylo rozhodujícím podnětem pro její konverzi 
ke křesťanství. Konec jejího dlouhého hledání víry 
pak definitivně způsobí Kniha života svaté Terezie z 
Avily. Edita je její osobností zcela uchvácena a ihned 
po přečtení knihy požádá o křest, kterého se jí dostane 
1.1. 1922.

Poměry v Německu v třicátých letech, které nastaly 
s uchopením moci NSDAP, jí pak jako rodilé židovce 
nedovolují dále veřejně působit a Edita se sama sebe 
ptá, zda opravdu nastal čas na rozhodnutí, které v 
sobě roky hýčkala-vstoupit na Karmel. Po splnění 
všech podmínek tak nakonec činí a vstupuje do kolín-
ského Karmelu, do řádu bosých Karmelitek. Situace 
v Německu už jí s postupujícím časem nedovoluje zů-
stat, a protože nechce ohrozit ostatní sestry, odchází 

do Karmelu, v tehdy ještě svobodném Holandsku. 

Ani tam však nenalézá klid a spolu s ostatními křes-
ťany židovského původu je transportována do koncen-
tračního tábora v Osvětimi-Březince, kde jsou všichni 
zavražděni.

Je to jen opravdu stručný nástin Editina života, kte-
rý jak pochopíte z knihy, byl velice pestrý, plný zvratů, 
hledání, plný období naděje, ale i temných chvil. Edita 
je příkladem člověka, který chce žít za každou cenu v 
pravdě, člověka, který se neustále dotazuje na své mís-
to a úkol ve světě. Celá kniha je prokládána jejími teo-
logickými, filozofickými, společenskými a politickými 
úvahami a to ji činí zajímavou. Možná Vás některé za-
ujmou tak, že si přečtete nějaké z jejich děl, např. její 
vrcholné dílo Věda kříže.

Ale stejně tak dobře může člověk podlehnout sklonu 
nechtít se vzdát oblíbených návyků, dobytého jmění 
či svého průměrného všedního života. Věřící člověk se 
může podobně pohodlně zahnízdit i v modlitbě. Nebo 
může filozofovat o nespravedlnostech světa či teolo-
gizovat o spravedlnosti Boží, a přitom zcela lhostejně 
míjet to, co si žádá jeho nasazení.

Bůh od člověka nepožaduje nic, k čemu by mu záro-
veň nedal sílu. Vyžaduje se od nás, abychom se rozho-
dovali bez záruky. Tak vypadá veliká odvaha víry.

V demokracii je už samé její ideje trvání státu zajiště-
no nejlépe; avšak požadavky, které demokracie vznáší 
na celek všech občanů státu, jsou – měřeno průměrný-

mi schopnostmi člověka – tak vysoké, že je jejich napl-
nění stále velmi nepravděpodobné a neustále existuje 
nebezpečí, že se tato státní forma zvrhne.

Vypněte televizi a přečtěte si třeba Život Edity Steino-
vé, je k zapůjčení ve farní knihovně.

Přeji Vám příjemné čtení.

    Martin Weczerek
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NÁBOŽENSTVÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY

Od letošního října bychom rádi na faře začali s výukou náboženství pro děti předškolního věku. V tomto věku 
jsou děti velmi vnímavé vůči příběhům a sděleným informacím. I toto náboženství může být pro ně způsobem 
pronikání do pravd víry a vytvářením vztahů ve farnosti od nejútlejšího věku. Náboženství bude pro děti od 5 
let. Bližší informace budou sděleny v ohláškách. Již nyní však můžete, milí rodiče, o této možnosti přemýšlet.

NOVÝ ČAS ZPOVÍDÁNÍ
 

Od měsíce září bychom rádi nabídli poněkud netradiční zpovědní čas. Jelikož mnoho z vás, milí farníci, přes 
týden pracujete až do večera a o víkendech se věnujete rodině a práci doma, jsem si vědom, že klasické příleži-
tosti ke zpovědi nemusí být v ideálních časech. Rád bych nabídl nový zpovědní čas v naší farnosti, a to poslední 
sobotu v měsíci od 19:00 do 19:30. Tato příležitost bude v kostele Sv. Mikuláše.

POBOŽNOST K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

Od pátku 14. září budeme zakončovat páteční tiché adorace, které probíhají vždy hodinu přede mší svatou, 
modlitbou Korunky k Božímu milosrdenství. Také znovu zveme na toho ztišení před Pánem každý pátek v obou 
našich kostelích.

Věděli jste, že…
• Máme na farním dvoře opravenou kašnu. Je plná vody, plavou v ní červené rybičky, 

je u toho vodotrysk a je krásně ozdobená květinami. Přijďte na návštěvu.

• Od události co do kostelní věže udeřil blesk, již na věži nejsou holubi.

• Na letošním farním táboře nebylo zapotřebí psychologa. Žádnému táborníkovi se 
nestýskalo! 

• Jedné farnici se po zkoušce chrámového sboru objevily v košíku na kole flašky od 
piva. Dodnes se hledá dárce a majitel…

• I v letošním roce se pár mladých lidí z naší farnosti pěšky vydalo na Velehrad na slav-
nosti Cyrila a Metoděje.

• Již více jak půl roku se z našeho kostela každý pátek, kromě 1. pátku v měsíci, vysílá 
živý přenos večerní mše svaté do rádia Proglas.

• V noci z 25. na 26. srpna záhadně zmizely z farní kašny všechny ryby. Následně se 
objevily ve 14 hodin 27. srpna opět v kašně. Vyšetřujeme, zda se jednalo o povedený 
vtip někoho z farníků nebo o dobře naplánovanou akci samotnými rybami.

• V lavici kostela Sv. Mikuláše se objevila čtyři rajčata. Kdo je tam zapomněl, ať se 
nehlásí. Již byla snědena.

FARNÍ MINIZPRÁVIČKY

FARNÍ ZMĚNY OD LETOŠNÍHO PODZIMU
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Už ti bylo šest a chceš se zapojit do mše 
svaté namísto sedění v lavici?

STAŇ SE MINISTRANTEM! 

NESEĎ V LAVICI! 
PŘIJĎ MEZI NÁS!

Kontaktuj kněze a dozvíš se víc.


