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VELIKONOČNÍ VIGILIE
Již za několik málo dní nás čekají největší křesťanské svátky. Jejich vrcholem je prožití velikonoční vigilie během noci z Bílé soboty na Velikonoční neděli.
Samotné slovo „vigilie“ znamená „bdění“. Má v sobě
ukrytý význam podobenství z evangelia, kde Kristus hovoří o služebnících, kteří čekají dnem i nocí na
Pána, až se vrátí ze svatby.

V evangeliu čteme, že ženy
šly ke hrobu brzy ráno ještě
za tmy. Slavení nad ránem je
právě slavením v čase, kdy se
to všechno stalo. I my tak budeme moci prožít, že jsme ještě
za tmy byli u prázdného hrobu
a slyšeli jsme zvěst anděla, kteJiž několik let jsme se společně s pastorační radou rá se bude číst v evangeliu, že
farnosti zamýšleli nad časem slavení této vigilie. Bo- Nazaretský byl vzkříšen.
hužel v mnoha farnostech jsou tyto důležité obřady již
v sobotu odpoledne, kdy naprosto uniká jejich podsta- Po vigilii bude následovat
ta. V pokynech církve, které se týkají tohoto slavení, společná snídaně. V Koutech
stojí, že obřady Velké noci nesmí začít před západem u kostela a v Kravařích ve farním sále. Prosím již nyní
Slunce a mají se tedy konat od jeho západu do výcho- všechny ochotné, aby přinesli během soboty na faru
du, přičemž je možné slavit vigilii také ráno před vý- nebo v Koutech do kláštera něco dobrého k ranní
chodem Slunce. Po dlouhém přemýšlení a po projed- kávě. Budeme tak moci společně oslavit Ježíšovo vínání na pastorační radě, zkusíme letos v naší farnosti tězství také dobrou snídaní. Kdo pak bude chtít, může
prožít velikonoční vigilii nad ránem. Obřady začnou jít domů, a kdo bude chtít, může jít na ranní mši svave 4.15 žehnáním ohně u obou kostelů.
tou, která se v obou kostelích bude konat v obvyklých
časech.
Milí farníci, přijměte, prosím, pozvání ke společnému slavení největšího svátku roku, Velké noci, kdy Věřím, že vigilie bude pro všechny duchovní povzbuKristus vstal z mrtvých. S plným vědomím toho, že zení.
to bude určitě náročné, vás chci všechny povzbudit,
abychom se nebáli. Já jsem vigilii nad ránem zažil již Otec Daniel
dvakrát a vždy to byl nezapomenutelný zážitek. Člověk
si během ní může více uvědomit podstatu celé skutečnosti Kristova vítězství, které se událo uprostřed noci.
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Celá postní doba je časem, v němž se připravujeme na Slavnost Veliké noci Vzkříšení, během níž
křesťané na celém světě obnovují svůj křest. Jak si
ovšem obnovu křtu vysvětlit? Když jsme byli pokřtěni, za většinu z
nás, protože jsme byli děti, vyznali víru v Trojjediného Boha rodiče a
kmotrové. Na základě jejich víry nám byla udělena milost křtu. Jako
každá jiná svátostná milost působí i milost křtu především z moci
Boží. Avšak člověk může svou vírou tuto milost rozhojňovat, a to
tím, že s Boží milostí ve svém životě spolupracuje, nebo s ní nemusí
spolupracovat vůbec a tím v sobě Boží život utlumuje. Čím více žijeme z víry, tím více v nás Boží život na základě milosti křtu roste a připodobňujeme se Kristu. Postní snažení a odříkání by mělo vést srdce
člověka k tomu, aby se více oprostilo od všeho, čemu dává přednost
před Boží vůlí a Božím působením ve svém životě. Měli bychom v
tomto období intenzivně přemýšlet o svém vztahu k Bohu a dospět
k rozhodnutí, že chceme novým způsobem kráčet po cestách, které
pro můj život připravila Boží Prozřetelnost. Na základě tohoto rozhodnutí, které v nás má po celý půst dozrávat, budeme mít možnost
o Slavnosti Vzkříšení ve společenství farnosti deklarovat své zřeknutí se hříchu a zla a vyznat Ježíše Krista za jediného Pána svého života.
Obnova křtu je novým rozhodnutím žít tak, jak se to sluší na toho,
kdo byl vykoupen drahou Krví Krista a kdo očekává, že se i na něm
splní Boží zaslíbení.
Drazí farníci, prožívejme zbývající část postní obnovy s vědomím,
že obnovou vlastního života máme přispět k duchovní a mravní obrodě celé naší společnosti, která je zbudována na křesťanských základech, které si dnes již bohužel málokdo uvědomuje.
P. Daniel
-
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NÁKLADY NA JEDEN VÝTISK JSOU VE VÝŠI 30 KČ

Půst je příležitostí k zastavení se, k návratu k tomu co je důležité, k odřeknutí si všeho co je nadbytečné a rušivé. Je to probuzení ducha.
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PANAMA
Otče Danieli,
my, kteří jsme navštívili Vaše promítání
o cestě do Panamy, kterou jste uspořádal
po vašem příjezdu, jsme s Vámi všechny
zážitky již vstřebali. Ne všichni však měli
možnost na toto promítání dorazit. Proto si Vás dovolujeme oslovit a formou
rozhovoru se s námi určitě rád ve vzpomínkách vrátíte na toto setkání a potěšíte nás povídáním o zajímavém setkávání
a poznávání nových krajů a lidí.
Do Panamy jste odjel 20. ledna pracovně s
TV Noe, aby jste přinášel živé vstupy ze Světových dnů mládeže. Jak náročná je cesta?
Museli jste přestupovat a kolik hodin vám
trvalo než jste se štábem TV Noe dorazili na
místo?

Přesně od kravařské fary až na ubytování v Panamě trvala cesta 26 hodin.
Letěli jsme z Vídně do Amsterodamu a poté přímo do
Panama City. V podstatě jsme už cestou v letadle částečně pracovali, protože jsme museli vymyslet „strategii“, abychom z cesty pro diváky ukázali co nejvíce.
Také jsem si v letadle musel prostudovat některé reálie
Panamy a projevy státníků k návštěvě, abych byl přímo na místě již v obraze. Zpět jsme letěli déle. Museli
jsme totiž přes Kolumbii. Ale protože jsme byli řádně
unaveni, většinu cesty jsme prospali.

Již několik týdnů předem musíte získat novinářskou
akreditaci, bez které vás na místo dění ani nepustí. Pak
máte na výběr. Buď se necháte uzavřít do prostoru pro
novináře a máte sterilní informace, které mají všichni,
nebo oželíte místo v prvních řadách a vydáte se mezi
účastníky a zachycujete dojmy a atmosféru.

My jsme zvolili to druhé a určitě jsme nelitovali. Díky
akreditaci jsme však dostávali v předstihu jak oficiální
promluvy Svatého otce tak také data o počtech účastníků, místech konání a podobně. A také jsme předem
Proč právě Panama? A které město se stalo hlavním měsvěděli, že příští dny budou v Portugalsku. Ovšem na
tem mladých celého světa?
všechny tyto informace je uvaleno embargo a nesmíte
Hlavní dějiště bylo v Panama City, což je hlavní město je sdělit před dobou vyhlášení.
státu. Papež vybral Panamu proto, že ve Střední AmeNěkteří mladí lidé vážili tuto velmi dalekou a finančně nárice se setkání ještě nikdy nekonalo.
Světové dny mládeže se konají od 80-tých let a hlavním mottem bylo „ Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle Tvého
slova“. Proč právě toto motto, a jak dále se tato slova nesla v
programu celého setkání?

ročnou cestu i z České republiky, vedl jste s nimi rozhovory.
Byli v něčem odlišní od zbytku světa? Zapojili se mezi ostatní poutníky? Z kolika zemí a kontinentů se tohoto setkání
mladých lidí zúčastnilo?

Do Panamy přijeli lidé ze 156 zemí. Co se týče české
Toto motto se denně objevovalo ve všech promluvách. skupiny, bylo tam asi 160 mladých. Myslím, že bylo
Podtrhuje mariánský aspekt Františkovy spirituality a
ukazuje na to, že pokud chce člověk být šťastný, musí
do života včlenit službu Boží vůli. Bůh totiž ze všeho
nejvíce chce, abychom byli šťastní.
Panama na chvíli propojila celý svět. Papež František se
v Panamě musel cítit velmi dobře. Hovoří se tam jeho rodným jazykem – španělštinou. Mohl by jste nám však přiblížit práci reportéra? Jak získáváte informace a s jakým
předstihem a v jakém jazyce je dostáváte, například pokud
vás čeká promluva papeže, nebo nějaké jiné oficiality? A o
kolik hodin dříve musíte být na místě a jaká bezpečnostní
opatření vás neminou?
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PANAMA

Na fotografii vidíte zpěváka Pavla Helana, ketrý byl po celu dobu pobytu s námi a doprovázel české mše svaté svým
zpěvem
vidět i to, že už patříme mezi bohatou část světa, sou- zání konvencemi. U nás je v některých farnostech nědě podle toho, co si Češi třeba dovolí koupit či prona- kdy problém na život a na smrt, když je potřeba posujmout auto.
nout náboženství nebo čas bohoslužby a tam, hodina
sem – hodina tam. Hlavně, že se máme rádi.
Víru a křesťanství do Jižní Ameriky přinesli misionáři, jak
víme i z mnoha filmů. Misionáři získali určitě nějaký první
dojem z této části světa. Jaké byly vaše první dojmy, když
jste vstoupil na půdu této indiánské země?

Měl by jste pro nás i nějakou tu “perličku“ z této země, která je pro nás lidi z Evropy zajímavá?

Nikde na ulici nesmí být viděna konzumace alkohoObrovské horko, vlhkost vzduchu a všudy přítomná lu. A v běžném obchodě ani alkohol nekoupíte. Když
euforie z příjezdu papeže.
jsme si večer chtěli dát pivo v plechovce, měli jsme
strach, ať nikoho nepohoršíme.
Musí být úžasné poznat a setkat se s lidmi napříč kulturami a kontinenty. Nastala tam chvíle kdy vás v kontaktu s
lidmi, jak se říká „něco úplně dostalo“?

Možná tato cesta byla jedna z největších ve vašem životě.
Přejeme Vám, aby jste zažil další zajímavé a obohacující
cesty, a to nejen s televizí Noe.

Jednou jsme byli večer velmi unavení a žízniví, a tak
jsme vyjeli ve městě na střechu mrakodrapu. Tam jsme Děkuji za milé setkání a inspirující zážitky, které se možná
si dali v restauraci něco jako pivo, i když místní pivo stanou výzvou pro některé mladé lidi z naší farnosti, a odjenebudu komentovat. Přišla k nám skupina Mexičanů dou třeba na další setkání mládeže do Portugalska.
a jeden z nich byl velká mexická celebrita – prý něco
jako u nás Karel Gott. No a když zjistili, že jsme Češi, V to pevně doufám.
dali nám na památku CD.
Gariela Westová
Jaká je mentalita místních lidí, se kterými jste se setkával
hlavně kolem organizace a ubytování?

Vřelost, otevřenost, srdečnost. Nic není problém.
Stále jsem si říkal, jak jsme my v Evropě proti nim sváNa začátku Postu by nám udělalo dobře, kdybychom prosili o milost zachovat v paměti všechno
to co Pán pro nás v životě vykonal a jak On nás miloval.
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KURZY ANIMÁTORŮ
Když jsem se před pár týdny potkala s Vítkem Jochi- Setkání probíhají ve Staré Vsi na faře a každý víkend
mem „náhodou“ na cyklostezce (my křesťané tušíme, chystá otec a jeho tým. Odhadem je na víkendových
že „náhody“ jsou jen jiný název pro Boha), povídali setkáních 20 – 30 lidí, ročně pak asi 70 lidí celkem.
jsme si o tom, jak kdysi navštívil světové setkání mlá- Myšleno ty, které se objeví na dalších akcích.
deže v Krakově, jaké dojmy si přivezl z celorepublikového setkání mladých v Olomouci a vůbec jak navštěvuje kurzy animátorů ve Staré Vsi n Ondřejnicí.

Povídání to bylo natolik příjemné, že bylo škoda ne- Jak vůbec tahle setkání probíhají. Co to obnáší? Jaký je
program?
podělit se o to se čtenáři Kroku
Do roka je pět víkendů z toho jeden duchovní obnoVítku, už nějaký čas jezdíš na kurzy animátorů.
va. Standardně je víkend na nějaké téma a od toho se
Řekni mi, kdy ses k této činnosti dostal?
odvíjí program, takže přednášky, hry i modlitby.
Tj. kolik let na akce jezdíš?
Jaký je vůbec podle Tebe smysl dané akce?

Všechno to začalo, když u nás působil o. Aleš, ktePředevším je to setkávání s věřícími vrstevníky, zísrý celé spolčo vzal do diecézního střediska mládeže
kávání nových znalostí a možnost naučit se pracovat
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Na tom tomto středisku
s lidmi.
probíhají animátorské kurzy. Pravidelně na středisko
jezdím poslední rok.
Z Kravař jezdíš sám, nebo je vás víc takových nadšenců?
Kdo akci organizuje? Komu jsou kurzy určeny?

Kurz absolvovala Market Jochimová a Lucka Kerlínová.

Středisko má na starosti o. Jan Slavík se svým týmem. Kurzy jsou určeny pro mladé křesťany, kteří se Kdyby někdo z mladých chtěl, kde se může přihlásit, kam
chtějí více zapojit ve farnosti, děkanátu nebo diecézi.
se obrátit? Musí splňovat nějaké podmínky?
Kde a jak často probíhají setkání? Kolik na tuto akci jezdí
mladých lidí? Kdo má nad Vámi „patronát“?

6		 KROK
KROK201917pw.indd 6

Musí se přihlásit do kurzu a měl by být už starší šestnácti let, ale na středisku probíhá více víkendových
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KURZY ANIMÁTORŮ
Co Tobě osobně tahle setkání dávají?

Poznávání nových lidí, nové vědomosti a zkušenosti.
Je něco, co Ti naopak kurzy animátorů vzaly?

Asi ne, ale jen to, že nejsem někdy doma, ale to není
pro mě mínus.
Farníci v Koutech Tě taky znají jako ministranta u oltáře.
Kdy jsi začal ministrovat? A jak se mladý muž vůbec rozhodne pro ministrantskou službu?

skvěle naladění lidé a celkový průběh. Kdybych měl vybrat nějaké zážitky, tak to je mše na Svatám Kopečku
a sobotní vigilie, ale je těžké vybírat jednotlivé zážitky.
Když jsme se nedávno viděli a povídali jsme si o Světovém
setkání mládeže v Panamě, podělil ses se mnou o zážitky ze
stejného setkání z Krakova. Můžeš pár svých zážitků sdělit
i čtenářům?

Tak celý pobyt v Polsku byl jeden velký zážitek, ale nevětší zážitek jednoznačně bylo bydlení u polské rodiny
na předprogramu. „Babča“ u které jsme byli s kamaBylo mi 5 nebo 6 let a už přesně nevím co mě k mi- rádem ubytování překoná všechno, co jsem na setkání
nistrování táhlo. Nejspíš mi to přišlo lepší než sedět v zažil a to je co říci.
lavici.
Vím, že jsi byl jako jeden z naší farnosti na celorepublikovém setkání mládeže v Olomouci. Jak na tuto duchovní akci
vzpomínáš?

Co bys popřál čtenářům KROKU?

Ať se Vám daří vše, a to co nejlépe
Děkuji za rozhovor

Setkání v Olomouci bylo skvělé. Úžasná atmosféra,

Božena Muczková

ZELENÝ ČTVRTEK
„Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto velikonočního beránka, dříve než budu trpět“ (Lk 22,15) – těmito
slovy zahájil Ježíš obřad své poslední hostiny a ustanovení posvátné eucharistie.

ální skutečností. Ježíš věděl i o hostech, kteří přišli a
nebyli oděni do svatebních šatů, neměli radost z jeho
blízkosti, plnili jenom zvyklost, ale jejich životní zaměření bylo zcela jiné.

Ježíš vyšel této chvíli vstříc a toužil po ní. Ježíš toužil po každém z nás! Ve svém nitru očekával chvíli, v
níž daruje pod způsobami chleba a vína svým učedníkům sám sebe. Očekával tuto chvíli, která měla být
skutečnou proměnou darů země a sjednocením se
svými učedníky. Při proměně chleba a vína se proměňuje plod země, proměňuje se svit Slunce, které svým
teplem a světlem dalo dozrát klasu i vínu, proměňuje
se lidská práce, která tyto plody učinila pokrmem a
nápojem. To vše se proměňuje v božství Ježíše Krista.
Takovou důstojnost dává Kristus v eucharistii člověku, světu a celému vesmíru. V Ježíšově touze můžeme
rozpoznat touhu Boha samého, Jeho lásku k lidem, ke
stvoření; lásku čekající; lásku, která očekává moment
sjednocení; lásku, která chce přitáhnout lidi k sobě,
aby tím splnila touhu samotného tvorstva.

Až se směšnou lehkostí odhazují lidé Boha od sebe
a potom mu dávají zodpovědnost za to, jaký je svět.
Je směšné, jak věříme klepům a bulváru a o Bibli pochybujeme. Je směšné, jak by se chtěl každý dostat do
nebe, bez toho aniž by skutečně věřil a doufal. Je směšné, když někdo řekne, věřím v Boha, ale chodí vědomě
po cestě hříchu. Je směšné, kolik je člověk ochoten říci
nebo poslat mailem vtipů, dvojsmyslů, sprosťáren, ale
když přijde email s křesťanskou tematikou, mnohokrát si rozmyslíš, zda a komu jej pošleš dál. Je směšné,
jak si omlouváme své pády a hříchy, ale druhým netolerujeme zhola nic. Je směšné, jak se stáváme zdrojem
pohoršení a od druhých vyžadujeme dokonalost. Je to
směšné, anebo možná smutné, velmi smutné.

Ježíš po nás touží, očekává nás. A toužíme po Něm
doopravdy i my? Nosíme v sobě přání se s Ním setkat?
Dychtíme po Jeho blízkosti, abychom byli jedno s
Ním, který se nám dává v posvátné eucharistii? Anebo
jsme lhostejní, nezúčastnění a plní něčeho jiného?
Z podobenství o hostinách víme, že Ježíš ví o existenci prázdných míst, tedy negativních odpovědí, nezájmu o Něho a o Jeho blízkost. Prázdná místa na Pánově
svatební hostině, ať už s omluvami nebo bez, jsou pro
nás již delší dobu nejenom podobenstvím, nýbrž aktuModlitba dává hloubku a životnost všemu, co děláme.
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STALO SE VE FARNOSTI
Stalo se ...
11. února se v církvi slaví Světový den nemocných. V těchto dnech také přijali v obou našich
kostelech svátost pomazání nemocných. Tutéž
svátost mohli přijmout také ti nemocní, kteří se už
do kostela nedostanou a které navštěvují na svých
pravidelných návštěvách naši otcové
15. února se konal ve farním sále Farní ples. Tentokrát byl na motivy pohádek. Většina přítomných
se účastnila v maskách pohádkových postav. Nejvíce bylo Karkulek a vlků a dvojic Macha a Šebestové. Nechyběl ani Maxipes Fík a dvanáct měsíčků.
Na svátek Panny Marie Lurdské se na faře sešly
manželské páry k dalšímu manželskému večeru.
Tématem byla vnitřní rovnováha člověka: tedy
vyrovnanost mezi rozumem, citem a vůlí. Povídali jsme si o tom, jak jsou v dnešní době vztahy
stavěny především na citové rovině, což může být
věc velmi zrádná a pomíjivá. O tom, že rovnováha
mezi city, vůlí a rozumem může být i záležitostí veselou, svědčil i závěrečný „test“ o tom, jak známe
svého životního partnera.

loučili na plese KDU – ČSL, který se již tradičně
konal ve farním sále. Pravda: původně jsme se zde
sešli k bujarému veselí. K tomu nám hrála skupina
OH – BAND. Zvesela mezi nás přišly také domácí karmašnice, které opět nezklamaly. Až krátce
před půlnocí došlo na smuteční marš a do sálu
byla pietně vnesena naše drahá zesnulá. Smuteční
obřad byl dojemný, plný pláče, vřelých slov a ještě
vřelejších úmyslů. Pevně věříme, že hned o Velikonocích se stane zázrak a naše milovaná basa opět
vstane k novému životu.

V sobotu 23. února se nastěhovala na faru oslice V neděli 3. 3. jsme se vydali na cestu do Egypta.
Mája. Je to 8 měsíců staré oslátko a stalo se oblí- Právě tam se totiž odehrál dávný příběh izraelskébeným kamarádem dětí, které za ní chodí z celých ho zachránce Mojžíše, který byl Hospodinem povolán, aby z otroctví vyvedl národ Izrael. Poutavé
Kravař.
divadelní představení se odehrálo ve farním sále
V pátek 1. 3. došlo k politováníhodné události. a předvedl nám je amatérský pěvecký a divadelní
Byla pochována basa. Se zesnulou jsme se roz- soubor Devatero z Velkých Hoštic. Divadelní hra,
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Naslouchejme křiku země, zraněné tisíci způsoby lidskou chtivostí. Dovolme, aby zůstala
příjemným domovem, v němž se nikdo necítí vyloučen.
01/04/2019 21:55

STALO SE VE FARNOSTI
V sobotu 23. 3. se konala ,,Duchovní obnova pro
manželské páry“, kterou provázel P.Radím Zielonka. Připomněli jsme si různé příklady ze života, s
nimiž se během manželství setkáme, jak je řešíme,
i jak si můžeme některé situace ulehčit.Stačí jen
změnit slovo a partnerovi to může znít příjemněji.
Člověk roste k svátosti láskou a svědectvím. Máme
dovolit Bohu,aby mne a nás přetvářel.
Turínské plátno – němý, ale výmluvný svědek.
Právě tak se jmenovala přednáška, se kterou do
Kravař zavítal emeritní biskup plzeňské diecéze
František Radkovský 23. 3. Otec biskup, který se
která pochází z pera skupiny Učedníci (počátek v našem regionu ocitl poprvé, začal svoji návštěvu
90. let ), byla proložena zajímavými kulisami a mší svatou.
rekvizitami. Nutno dodat, že nejpůvabnější ze
všech byl malý Mojžíšek. O představení byl velký
zájem, protože židle nestačily a lze předpokládal,
že ve farním sále bylo více jak 100 lidí. Třešničkou
na dortu pak bylo pro všechny přítomné posezení u kávy. Divadelní představení, které vypráví
o cestě za svobodou a bloudění po poušti, bylo
hmatatelnou přípravou na nadcházející dobu
postní. Po představení následovalo předpostní
posezení u kávy.
V sobotu 23. 3. se vydali ministranti a ministrantky farnosti do farního lesa, aby ho zbavili
plastového odpadu. Celkem nasbírali tři pytle pet
lahví a jiných předmětů, které v lese určitě nemají Poté se nás sešlo hojné množství ve farním areálu.
Přednáška o Turínském plátnu, která byla doprováco pohledávat.
zena videoprojekcí, trvala téměř dvě hodiny.

Někdy můžeme mít pocit, že jsme v potížích opuštění. Ale i když On nezasáhne okamžitě, Pán
kráčí vedle nás, a pokud budeme pokračovat vpřed, otevře novou cestu.
KROK201917pw.indd 9
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ŽIJEME V PRÁVNÍM STÁTĚ ? ANEB O ZDANĚNÍ CÍR. RESTITUCÍ
Od nabytí platnosti zákona o církevních restitucích
v roce 2013 se toto téma zdánlivě vytrácelo ze zájmu
veřejnosti i médií, a po osmi letech vše nasvědčovalo
tomu, že se jedná o uzavřenou věc, na které se již nic
nezmění. Nespokojenost a výkřiky levicových politiků
o údajné nespravedlnosti sice neustávaly, nicméně se
nezdálo pravděpodobné, že by na dané situaci mohly
něco změnit.
Od voleb roku 2017 a vzniku nové, komunisty podporované vlády, se ale téma církevních restitucí opět dostává na pořad dne. K jejich zrušení už sice dojít nemůže, nicméně jako reálné se jeví jejich možné zdanění.
Velmi krátce
po parlamentních volbách
(konkrétně
v
prosinci
2017), když
se
ukázalo,
že nová vláda
bez podpory
komunistické
strany nemůže vzniknout,
přišli
právě
komunisté s
novelou, podle níž by měly
být finanční
náhrady
za
církevní majetek, jenž nelze
navrátit, zdaněny. V lednu
toho roku byla
novela schválena a zamířila tak do senátu, který ji dle
očekávání odmítl. Novela je však stále ještě ve hře,
pakliže poslanci senátní veto přehlasují, hodlá ji opozice napadnout u Ústavního soudu.
Toliko k faktické podstatě problematiky. Nyní k otázce, proč vlastně celá situace zašla tak daleko, že novela, která je velmi pravděpodobně protiústavní, prošla
úspěšně poslaneckou sněmovnou. K motivaci jednotlivých stran k její podpoře: Návrh na novelu přišel z
řad komunistů, což nejspíše nemůže překvapit vůbec
nikoho, a nikdo jim to svým způsobem ani nemůže mít
za zlé. Od svého vzniku na začátku dvacátých let minulého století strana zaujímala striktně proticírkevní
názory a rétoriku. Své postoje jen potvrdila, když se na
konci čtyřicátých let dostala k moci a proti církvím v
podstatě zahájila otevřený boj. Protináboženský ateistický teror si vyžádal oběti na životech, léta v kriminálu a pracovních táborech, zrušení řádů a v neposlední
řadě znárodnění veškerého církevního majetku.
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To, jak komunistická strana brojila proti přijetí církevních restitucí i to, že se je dnes pokouší zdanit, je
jen logické vyústění její politiky, jež je, nutno dodat, v
tomto směru až hrůzostrašně koherentní. Komunisté se zkrátka zachovali tak, jak se chovali celou svou
historii, a to sice proticírkevně, bez ohledu na soulad s
ústavou. V tomto směru je jejich postoj logický.
Problém však nastává u postoje ostatních stran a poslanců, kteří návrh na novelu přijali. Strany nebudu
jmenovat, vycházím z předpokladu, že lidé, kteří neví,
o koho se jedná, si fakta velice snadno dohledají. Tyto
strany nemají boj proti církvím ve své přirozené povaze, a přestože
mnozí z poslanců dříve
proti
přijetí
církevních
restitucí vystupovali, morální důvod k
podpoře protiústavního zdanění nemají.
Setkáváme se
zde bohužel
s klasickým
příkladem politikaření, kdy
jisté
strany
souhlasí s návrhem komunistů pouze z
důvodu, aby
neztratily jejich podporu,
a mohly tak dále vládnout. Problematika církevních
restitucí dle mého názoru svým významem překračuje
právní rámec. Nejde zde jen o to, aby bylo dle zákona
všechno v pořádku, a aby právní stát sehrál svou roli.
Jde zde především o morální se vypořádání s minulostí, kdy bylo církvím, stejně jako věřícím lidem ze
strany státu systematicky škozeno. Církve byly již tak
dostatečně poškozeny tím, že nerestituovaly majetky v
devadesátých letech jako ostatní subjekty. Snaha takto poškozeným církvím zdaněním náhrad za ukradený
majetek ještě více uškodit sice vyšla od historického
církevního nepřítele komunistů, nicméně byla podpořena dalšími stranami, které tak obětovaly etický význam celého problému výměnou za lepší výchozí politickou situaci. Jsme tak svědky snahy obejít jak právní
stát, tak i morální povinnosti naší země ve prospěch
zaručeného místa ve vládě. A to by mělo být nejen pro
věřící lidi nepřípustné.
Honza Mareček

Abychom se mohli modlit, musíme mít srdce dítěte.
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ZEPTALI JSME SE NAŠICH FARNÍKŮ
Co se vám daří změnit v postní době ve vašem osobním životě?
Karel Heider
Snažím se o ztišení v tuto dobu a o přiblížení se k
přijímání kříže. Také chodím na všechny křížové
cesty jak do Kravař tak do Koutů. Výborný nápad
jsou fialové náramky na upozornění na „stěžování
si“. Přiznám se, že ho často měním (smích), a plním úkoly v ruličkách.
Jiří Duda
Zamýšlím se nad smyslem postní doby a je to doba
kdy přemýšlím sám nad sebou a nad vlastní proměnou. Chodím na křížové cesty a vlastním fialový
náramek – je to výborný nápad.
Anna Peterková
Chodím v postní době na křížové cesty. Více se
modlím a těším se na Vzkříšení, neboť je to pro mě
radost.
Alžběta Jaroschová
Chodím každý den na mši svatou, na křížové cesty a modlím se růžence. Fialový náramek a ruličky jsou pro naši generaci takové nové věci a zvykám si na tyto novoty. Jsou to, ale krásné nápady.
Co říkáte na to, že letos o velikonocích bude Vzkříšení v neděli ráno ve 4:15 hod.?
Gabriel Štěpánek
Je to zajímavá myšlenka v tom, že to bude přesně
v dobu kdy vstal Ježíš Kristus z mrtvých. Kvůli dětem se budeme s manželkou domlouvat, ale jeden
z nás určitě půjde. Ale myslím si, že někteří lidé nebudou nadšeni. O vánocích taky chodíme na půlnoční a nevadí nám to.
Petr Vilč
Já osobně půjdu. Myslím si ale, že starší a mladší
lidé s dětmi nepůjdou. Do budoucna bych byl raději, kdyby to zase bývalo v čase jako v minulých
letech.
Lenka Kupková
První dojem z této informace – zklamání, že to nebude v sobotu, jako vždycky. Ale teď už se těším na
nový zážitek!
Jana Guldová
Líbí se mi to. Já určitě půjdu. Bude to přesně v dobu,
kdy šly ženy ke hrobu. Musíme přijímat „nové věci“.
Otec Daniel jde vždy za podstatou a do hloubky.
Jestli věříš v Boha, musíš zkusit žít spravedlivě s každým, podle zlatého pravidla: “Chovej se k
druhým tak, jak chceš aby se oni chovali k Tobě.”(Mt 7,12).
KROK201917pw.indd 11
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Modlit se znamená klepat na dveře přítele. Bůh je náš přítel.
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SE BAVÍ :)
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ANKETA - POSTNÍ DOBA
Budou velikonoce. Na co se o velikonocích nejvíce
těšíš?
Tadeáš Lefenda
Nejvíce se těším jak budu švihat holky. Polévá taťka.
Nela Mašíková
Jezdíme se sestrou do Olomouce a těším se jak
budu utíkat před bratrancem. S babičkou chodím
častěji do kostela.

Laura Peterková
Těším se na zdobení a barvení vajíček. Mám to velmi ráda.
Dominik Křestan
Jak poleju holky a jak je budu švihat. A taky půjdu
se sestrou, mamkou a babičkou do kostela.

Natálie Mainušová
Na zdobení vajíček, a že budu chodit každý den
přes svátky do kostela.
Kryštof Lefenda
Na polévání holek a chodíme s babičkou více do
kostela, protože taťka pracuje v Německu.

Magdaléna Lehnertová
Mám ráda zdobení vajíček a s babičkou půjdu do
kostela.
Vojtěch Kerlin
Těším se na polévání holek a jsem nejraději, když
za to dostanu peníze.
Za časopis KROK se ptala Gabriela Westová

14		
KROK201917pw.indd 14

KROK

Opravdový náboženský život spočívá v milování Boha z celého svého srdce, a bližního jako
sebe sama.
01/04/2019 21:55

OPRAVY VE FARNOSTI
Na sklonku zimy se ve farnosti uskutečnily dvě důležité opravy. Jedna z nich se týkala kostela Sv. Mikuláše. Bylo potřeba vyměnit krytinu na presbytáři kostela.
Jednalo se o část, která nebyla ještě v mědi. Do prostoru nad presbytářem tak zatékalo a vody se na půdě
chytala do kbelíků. Celá akce si vyžádala investici 369
000 CZK. Opravu zrealizovala firma KAP.

Zároveň se rozběhla oprava střechy nad částí hospodářských budov ve farním dvoře. Bylo potřeba vyměnit shnilé bednění a trámy a poté střechu překrýt krytinou.
Tato oprava vyšla na více než 250 000 CZK. Firma Rybka poskytla farnosti slevu v hodnotě 60 000 CZK.
Děkujeme.

VARHANY, KONCERT
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KRAVAŘE
SI VÁS DOVOLUJE SRDEČNĚ POZVAT NA

SLAVNOST POSVĚCENÍ VARHAN

Po roční generální opravě se varhany opět rozezní po posvěcení během mše svaté v
pátek 26. dubna 2019 v chrámu Sv. Bartoloměje v Kravařích. Mše svatá začne v 18:00.

SLAVNOSTNÍ VARHANNÍ KONCERT
V sobotu 27. dubna 2019 v 16:00 bude následovat slavnostní zahajovací koncert za účasti představitelů
česko – polské příhraniční spolupráce v rámci programu Euroregionu Silesia, z něhož byla na
realizaci obnovy varhan čerpána dotace.

Za varhany usedne Václav Stoklasa

KROK
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ŽIJEME V DOBĚ NOEMOVĚ ?
Před pár dny jsem dál žákům napsat v přírodopisu
úvahu na téma: „Žijeme v době Noemově“ nebo „V
čem by nám měl být v dnešní době osud Titaniku poučením.“ Sám jsem byl překvapen pracemi žáků, které
odevzdali. Rád bych se s jednou takovou prací podělil
s Vámi čtenáři časopisu Krok. Je to od jednoho žáka z
9. ročníku ZŠ. Jde vidět, že už i děti dokážou vidět věci,
které se kolem nás dějí v přírodě a nemají možnost je
řešit, a proto spoléhají na nás dospělé. Zanecháme jim
planetu k obývání anebo po nás potopa?
Tomáš Peterek

Rád bych se zamyslel nad aktuálními situacemi týkající se naší planety a lidského života.
Když se podíváme na náš život i život většiny ostatních lidí, zjistíme, že se chováme jako majitelé této
planety, na které žijeme. Člověk se vlastně chová, jako
by mu patřilo všechno a byl nadřazený nejen nad zvířaty a rostlinami, ale někdy i nad druhými lidmi. Připadáme si jako nejvyspělejší obyvatelé této planety.
Na rozdíl od rostlin máme rozum a uvědomění si sebe
samého.

být vděční, kácíme a pomalu, ale jistě zabíjíme sami
sebe. Myslím, že jsme to právě my lidé, kdo se diví, jak
příroda funguje a je schopna vše vyvážit. A pravdou je,
že dokáže fungovat i bez nás.
Také bychom si měli uvědomit naši hloupost a lidskou
slabost. Kdybychom se dívali na kočku, která se snaží
chytnout laser, kterým svítíme na zem, mohli bychom
si říci:,,Jak může být tak hloupá a nepochopit, že je to
jenom světlo, které chytit nejde? Vždyť ona ani neví,
co světlo vlastně je.“ Stejně jako tahle kočka nedokáže
pochopit, že si s ní jenom hrajeme, tak stejně my nedokážeme pochopit věci, o kterých si myslíme, že jsou
nám skryty, ale mohou nám hledět přímo do obličeje,
jenže my jsme tak hloupí, že si to nedokážeme uvědomit. Díky naší zatvrzelosti nikdy neuvidíme věci, které
bychom mohli vidět, ale ne pohledem, kterým se díváme dnes. Když si tohle uvědomíme, tak zjistíme, že
sice víme věci, které neví kočka, ale zároveň víme, že
tyto věci kočka nepotřebuje. Dokáže přežít i bez toho,
aby věděla, co je světlo nebo třeba elektrárna. I přes
tuto její nevědomost nezatěžuje planetu ani v nejmenším tak, jako my.
Říká se, že s každou zodpovězenou otázkou, přibudou tři nezodpovězené a podle mého názoru se pouštíme do věcí, které nemáme pořádně prozkoumány
a postupně nás zabijí. Právě tato naše nevědomost
způsobuje mnohé změny a těžkosti, se kterými se dnes
potýkáme. Bohužel tato nevědomost zde vždy byla, je
a určitě ještě bude. Ale pozitivum je, že ji můžeme v určité míře ovlivnit.

Svou podstatou tohle je jenom spekulace, my vlastně
nevíme, jestli si rostliny náhodou také neuvědomují
svou osobnost a bytí na tomto světě stejně tak jako my
nebo některá zvířata. Co nám vlastně umožňuje mít tu
jistotu nadřazenosti nad rostlinami nebo zvířaty? Je to
myšlení? Duše? City? Ten vnitřní hlas, co k nám promlouvá? Vynálezy a všechny věci, na které jsme přišli,
aby nám ulehčily život? Nebo snad inteligence?
Sice můžeme i v Bibli najít úryvky, které nám připomínají, že je člověk postaven nad rostliny i zvířata, ale
podle mého názoru to neznamená, že máme dovoleno
jim ubližovat nebo v horším případě týrat. Spíše si myslím, že zvířata máme po svém boku proto, abychom o
ně pečovali a pomocí nich si zajistili obživu, nacházeli
k nim lásku, protože, jak řekl papež František ,,Naše
jednání ke zvířatům se časem projeví i v jednání k lidem“. Rostliny máme taky na obživu nebo na zkrášlení našich příbytků. Díky rostlinám můžeme dýchat,
ale neuvědomujeme si, že ty rostliny, kterým můžeme
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Naslouchejme křiku země, zraněné tisíci způsoby lidskou chtivostí. Dovolme, aby zůstala příjemným domovem, v němž se nikdo necítí vyloučen.
01/04/2019 21:55

ŽIJEME V DOBĚ NOEMOVĚ ?
Noe byl obyčejný a prostý člověk, který se od ostatních lišil svou spravedlností. Víme, že Noe s jeho
nejbližší rodinou a zvířaty se zachránil, kromě nich,
nepřežil nikdo jiný. Myslím si, že je dobré, položit si
otázku, proč tato potopa vůbec nastala. Bylo to kvůli
toho, že by se Pánu Bohu nelíbilo, jak stvořil přírodu?
Bylo to kvůli přelidnění planety? Nebo snad kvůli zvířatům? Ne, bylo to kvůli lidem, kvůli skutkům lidí a jejich postavení k Bohu. Lidé se odvraceli od Hospodina
a přidružovali se ke špatnostem. Jediný Noe s rodinou
byl spravedlivý a přitom to byl obyčejný člověk, který
neměl žádnou moc, „Prostý člověk proti povýšeným
lidem nic nezmůže“, řekli bychom si.

mu v hlavě neobjevil plán, který by přesně popisoval
jeho budoucí práci. Měli bychom si také uvědomit, že
před několika tisíci lety, postavit loď, která by byla dostatečně velká, pevná a vodotěsná, nebylo nic lehkého.
Když si představíme, že bychom měli udělat takový
kolos, aby se do něj vlezla všechna zvířata vždy v páru,
pár našich známých, všechny zásoby na čtyřicet dní,
za pomocí seker, mohli bychom říci, že je to skoro nemožné.

Ale právě Noe byl ten spravedlivý muž, který měl po
svém boku Boha, který na něj dohlížel a pomáhal mu
ve všech jeho činech. Každý z nás by se měl zeptat:
,,Čeho všeho bych byl schopný, kdybych byl jako Noe
Jenže právě obyčejní, prostí a chudí lidé bývají v Bo- ?“.
žích očích mnohem více, než nějaká zatvrzelá vrchnost. Důkazem jsou příklady různých lidí, ať už to byl Myslím, že je správný čas na to, abychom se zamysleAbraham, Mojžíš, Noe nebo Kristus, žádný z těchto li nad našim jednáním a hlavně nad následky, kterým
mužů neměl velké postavení a přesto dokázal neuvěři- bychom následně mohli čelit. Jako je globální oteplotelné věci. Tento Boží výběr můžeme spatřit i v dnešní vání, závislost na energiích, závislost na plastech, dedobě, vždyť kdo je pro Boha více, než ten, kdo je po- gradace půdy a jiné globální problémy lidstva. Je proto
korný, spravedlivý, dobrosrdečný, kdo v Něho skládá důležité, stanovit si priority, které prospějí nejen nám,
naději a důvěru, obrací se k Němu ten, kdo pomáhá ale i druhým. Mít při sobě svíčku, když vstupujeme do
druhým a svými skutky ukazuje Jeho samého. Zde tmy a nezapomínat na lásku.
můžeme vidět, že záleží na postavení srdce, protože
Bůh si vybírá právě outsidery. Podle mého názoru, ty
Petr Lindovský, 15 let
největší skutky, jaké člověk může udělat jsou ty, které
jsou konané s láskou. Kdybychom k tomu připočítali,
že to jsou skutky pro druhé lidi, v této chvíli se podobáme Bohu samotnému. Obětování sebe samého pro
člověka druhého z lásky, je skutek na úplně jiné úrovni. Nejen že v nás roste samotný Bůh a dobré srdce, ale
i naše štěstí, protože skutek, který uděláme pro druhého s láskou nám dá obrovskou energii, v podobě štěstí.
Jestli tento pocit někdo zažil, určitě mi dá za pravdu,
že je to asi nejkrásnější pocit, jaký člověk může zažít. A
podle mého názoru problémem dnešní doby je i láska.
Nemusí jít jen o lásku mezi partnery, ale o lásku celkově. Když se řekne slovo láska, všichni si představíme
zamilované páry, samozřejmě proti tomu nic nemám,
ale myslím si, že málokdo si pod tímto pojmem představí skutek.
Skutky lásky nám pěkně popsal i svatý Pavel ve svém
listu Korintským, kde můžeme vidět, že láska je opravdu důležitá. To právě obyčejní, prostí a chudí lidé mají
hodnoty života někde jinde, než lidé zahledění do peněz. Tímto nechci říct, že lidé, kteří mají více peněz,
jsou špatní, to vůbec ne. Důkazem toho je král David
nebo Šalamoun, kteří se nenechali penězi ovládnout.
Spíše bych chtěl upozornit na to, že potopa světa byla
kvůli špatnosti lidí a je dost možné, že se právě i my
chováme jako lidé v té době. Ale máme zde i naději a
možnost být jako Noe.
Jak už jsem zmiňoval, Noe byl obyčejný člověk, když
se dozvěděl, že má postavit obrovskou loď, určitě se
Někdy
můžeme
mít síla
pocit,
že jsmeučinit
v potížích
opuštění.
Boží
láska
je jediná
schopná
všechno
nové. Ale i když On nezasáhne okamžitě, Pán
kráčí vedle nás, a pokud budeme pokračovat vpřed, otevře novou cestu.
KROK201917pw.indd 17
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NÁBOŽENSTVÍ PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
Paní Mirka Ostráková na mě působí jako sluníčko.
Jednoduše je radost ji potkat. Vím, že nějaký čas vyučuje náboženství pro předškolní děti. A protože asi
nejen mě zajímá, jak to na takovém předškolním náboženství chodí, nedalo mi to, abych se nezeptala.
Mirko, kdy jste začali s výukou náboženství pro nejmenší?

Někdy v září 2018 mne otec Daniel požádal, zda bych
nechtěla vést výuku náboženství pro předškolní děti.
Musím přiznat, že jsem nejdřív byla žádostí zaskočena, ale po chvilce jsem odpověděla „ano“. Řekla jsem
si, že taková Boží nabídka se neodmítá.
První náboženství bylo myslím někdy začátkem října. Samozřejmě, že jsem byla velice nervózní a plna
očekávání, kolik přijde dětí, zda se mi hodina povede a
hlavně jestli děti zaujmu. Poprvé přišlo 6dětí, povídali
jsme si o našich Andělech Strážných. A bylo to super.
Odcházela jsem s ohromným nadšením a těšením se
na další nábožko.
Jak často se scházíte? (a kde a kolik je dětí?)

Scházíme se jednou za 14 dní na faře v nově opravených půdních prostorách, kde je dostatek místa na
všechno naše dovádění. Je pochopitelné, že počet dětí
je pokaždé jiný, neboť děti bývají nemocné nebo mají
jiné aktivity. Ale abych počet upřesnila, tak dětí bylo
nejméně 6 a nejvíce 16.
Jak velké děti v náboženství máš?

Věk dětí je různý. Jsou to hlavně děti „školkové“. Ale
taky přijdou i školáci 1., 2.třída.
Jsou tam s nimi i rodiče? Pracujete všichni dohromady?
Jak vůbec hodina (nebo víc?) probíhá?

S většinou dětí jsou rodiče. Někteří zůstávají s dětmi
po celou dobu, některé maminky si zajdou na kafíčko.
Mnoho dětí je malinkých a rodiče chtějí mít na blízku.
Program mám určený pro děti, ale maminky se zapojují v modlitbě na začátku a konci náboženství a také
velmi často v organizaci.
Každá hodina začíná úvodní modlitbou. Téměř pokaždé následuje naše oblíbené, ukazovací písničky „Kdo
stvořil“ a „Andělé“. Potom následuje téma, které se
například pojí s liturgickým rokem, příběhy z Bible,…
Téma se snažím podat pro děti srozumitelně a zajímavě… např. hrajeme „loutkové divadlo“ , nebo jsme stavěli Noemovu archu z lega. Od září jsme si už povídali
o Andělech strážných, Stvoření světa, Noemově arše,
Dušičkách+Slavnosti všech svatých, Adventu, Vánocích, Babylonské věži,…a naposledy to bylo o Dobrém
pastýři. Ke konci zařazuju nějakou výtvarnou činnost,
která je spojená s tématem nebo hru. Náboženství
ukončujeme společnou modlitbou.
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Máš nějaké pomůcky?

Pomůcek mám spoustu, na každé náboženství nosím
velkou tašku plnou věcí, které mi pomohou připravené
téma dobře znázornit a dětem přiblížit. Nejsou to,ale
věci speciální,ale jsou to často obyčejné věci, které
mám doma a hlavně je mají naše děti v pokojíčku jako
dřevěné kostky, lego, textilní divadélko nebo taky soška P.Marie, růženec…
Z čeho čerpáš náměty?

Z knih, z časopisu Duha, internetu a Ducha svatého
(ještě, že ho mám… )
A co úkoly? Dostávají po hodině úkoly?

Úkoly děti nedostávají. Nejsou ve škole. I když je
pravda, že jeden malý, tedy spíš velký úkol děti dostaly v adventní době. Měly sbírat diamanty pro Ježíška.
Každý diamant byl např.pomoc mamince, modlitba,
dobrý skutek, rozdělit se s kamarádem,… a nakonec
tyto diamanty měly dát do Betléma jako dárek Ježíškovi.
Je počet žáčků daný, nebo mohou během roku přicházet (a
případně i odcházet) další děti?

Celé náboženství je zcela dobrovolné. Nepíše se žádná docházka, a proto může kdykoliv přijít kdokoliv.
Co je pro Tebe osobně největší radost a odměna v těchto
hodinách?

Je to vědomí, že sloužím Bohu a zúročuji své hřivny
správným směrem. A to neskutečné nadšení a radost
dětí.
Děkuji za mile povídání
Božena Muczková

Každé zneužití je ohavnost. Ve spravedlivém hněvu lidí totiž církev spatřuje odraz hněvu Boha.
Jsme povinni pozorně naslouchat tomuto tichému křiku.
01/04/2019 21:55

OSAMOCENĚ NEBO SPOLEČNĚ
Pšeničné stéblo stojí osamoceně na holém poli. Jak je
to krásné, myslí si, nemusím se zlobit s ostatními. Přes
pole se přežene vichr. Stéblo se zlomí, mrtvé leží na
zemi – nedá chléb. Jinde pšeničné pole. Jako bratři a
sestry stojí těsně vedle
sebe množství stébel
s klasy obtěžkanými
chlebem. Nad polem
zuří bouře. Stébla
stojí a vzájemně se
podpírají. Společně
vytvářejí ochrannou
stavbu. A uvnitř roste
chléb.
Slovo komunita (z
lat. „communitas“ –
společenství) nemá
jedinou definici a význam. Komunita může být definována jako souhrn osob, které žijí v určitém vymezeném prostoru, kde vykonávají každodenní aktivity a
obvykle tvoří autonomní jednotku. Komunitou může
být taky skupina lidí, která na sebe vzájemně působí
(lidi spolu žijí nebo pracují atp.). Komunity se obvykle vytvářejí na konkrétním místě - lidskou komunitou
může být třeba obyvatelstvo obce, může se ale jednat
i o spolek, rodovou osadu, církev, školu, společenský
klub, firmu, ale dokonce i o virtuální komunitu na internetu.

a námi svaté společenství. Společenství s Ježíšem působí, že všichni, kteří jej přijímají vytvářejí společenství také mezi sebou. Pravé společenství vytváří pocit
důvěry a jistoty. Můžeme být před sebou navzájem takoví, jací jsme ve své nejniternější
podstatě. Nemusíme nic skrývat.
Zároveň v naší farností působí
mnoho skupin (společenství),
které spojuje Kristus - například
společenství ministrantů, společenství mládeže, společenství
zpěváků a další. Zvláště během
modlitby ve 21:00 hodin za naší
farnost a za naše město, vytváříme jedno společenství, a když
o sobě víme, můžeme se za sebe
modlit.
Papež František k tomu říká, že:
1. tajemství Nejsvětější Trojice nás vyzývá, abychom
mezi sebou žili ve společenství, v lásce, ve sdílení a jistotě, že kdekoliv je láska, tam je Bůh;
2. mír se začíná budovat v našich domovech, na ulicích a na pracovištích – kdekoliv, kde jsme schopni vytvořit vzájemnost a společenství.

Budeme-li společenstvím, které mluví s Bohem, budeme schopni přijímat nové výzvy, které s pomocí DuPro nás je však důležité naše společenství s Kristem cha svatého budeme naplňovat. Kde Duch vane, věci
a farností. Svaté přijímání (eucharistie) se latinsky jsou vždycky v pohybu.
označuje „Comunio“, což taky znamená „společenPavel Ostrák
ství“. Když přijímáme Pánovo tělo, vzniká mezi Ním

BYLINY DO KAŽDÉ RODINY

V pátek 17. května
od 18:30
proběhne v Malém sále na faře v Kravařích přednáška Michala Štencla o bylinkách a jejich pěstování.
Po akci bude možnost si bylinky do
zahrádky nebo na okno koupit.

Srdečně zveme
Pane, zaměř náš pohled na to, co je podstatné, a vysvleč nás ze všeho, co nám nepomáhá
učinit Evangelium Ježíše Krista viditelným.
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PŘEČETL JSEM A DOPORUČUJI
Štěpán Smolen „Cesta na Západ“
(Po stopách ochočeného Boha)
Knihu, kterou bych Vám dnes rád doporučil, napsal katolický kněz Štěpán Smolen a popisuje v ní svou pouť, kdy ještě jako začínající seminarista vyrazil z Litoměřic do rodiště
sv. Terezie z Lisieux ve Francii.
Čte se velice lehce a přitom se dotýká mnoha závažných
témat, která hýbou dnešní církví, především na Západě.
Chytne Vás a nepustí, přečtete ji během několika večerů,
zdatnější možná na jeden zátah.
Na radu svého kmotra se Štěpán začetl do Terezčiny knihy
Dějiny duše a znechucen ji musel odložit, neboť výlevy přeněžnělé holky nebyl schopen číst. Později se mu dostala do
rukou její další díla a musel změnit názor. Z fascinace Terezkou a z pocitu viny, že jí urazil, pak vyráží na cestu, aby
se jí omluvil. Bez peněz, bez jídla, pěšky, jen s biskupským
glejtem v kapse.
Cesta na Západ není klasický cestopis, jak autor uvádí, je
to kniha o ženách. O Terezce, o Evropě a o Anežce, dívce,
do které byl ještě před vstupem do semináře zamilován.
„Všechny tři se přetahovaly o mou pozornost, ale jen té druhé jsem se denně dotýkal-svýma nohama, svým pohledem-a nahmatával její rány. Rány té, která se kdysi v bolestech
rodila z krve mučedníků, která tváří v tvář nájezdníkům i
heretikům bojovala o přežití, která rozšafně kráčela dějinami a vedena nezdolnou touhou vyrážela zkoumat opačné
konce světa i nejhlubší komnaty srdce. Té, která v posledních staletích bohatla a sílila na těle, ale ne vždy na duchu.
Té dnes duchovně dýchavičné.“
Jednu dějovou linii knihy tvoří popis stavu západní církve,
jak ho na své pouti poznává. Je to poněkud smutné čtení.
V Německu bohaté fary a pastorační centra, ale prázdné
kostely, kde už nikdo nevstává, nekleká, ordinárium nahradily lidovky, vynechává se vše, co lze i nelze a kněží se při
mši pouštějí do improvizace, aby byli blíže lidem. Ohromný byrokratický aparát, plný různých referentů, ale chybějí
kněží. Pokud na nějaké narazíte, jsou to Indové nebo Poláci, popř. Afričané. Je to církev úřadující, jež s byrokratickou
pečlivostí plánuje svůj zánik. Na zpověď už skoro nenarazíte, a pokud ano, pak kněz je nejspíš Polák. Obecný názor
na zpověď: umírající tradice, břemeno, které všichni rádi
odhodili, lehký hřích přece zpověď nepotřebuje a těžký je
skoro nemožné spáchat-promyšlené, svobodné jednání
proti Bohu ve vážné věci-komu se něco takového podaří?

vlátého konvertitu seznamuje s katolickými dogmaty, Boží
milostí, klaněním, láskou, učí ho trávit čas před eucharistií
a co je nekatolické, před ní neobstojí.
„Mluvila o mrazivém prázdnu protestantských prostorů,
které jsou navzdory všem případným lomeným obloukům
jen shromaždištěm. V katolickém kostele je doma Bůh, ale
tady po odchodu posledního návštěvníka nepřebývá nikdo.
Středem tu není oltář s bijícím Srdcem uvnitř svatostánku,
ale kazatelna. Tenhle prostor žádná výzdoba nezachrání.
Proč taky krášlit sněmovní sál?“
Sama však ztrácí víru, straní se lidí a několik let pak o sobě
nedá vědět. Nyní však reaguje na esemesku, žije v Paříži a
chce se setkat, ve 14 hodin, v jediném klenotu Paříže.
Když Štěpán dorazí do Lisieux, má kromě sv. Terezie plnou hlavu i Anežky. Děkuje za 40 dnů prozřetelnostní péče
a prosí za to, aby se vynořil ze všech svých zmatků. Pohled
na otřásanou církev otřásá i jím a nemá nejmenší chuť pouštět se do bláznivých výprav víry. Hledal odpovědi a dostal
jen bezútěšnost. Při pohledu na tisíce suvenýrů jej dokonce
i Terezka téměř odpuzuje. Nakonec vyráží do Paříže a nachází Anežku v Bazilice Panny Marie Vítězné, kterou za jediný skvost města označila sv. Terezie.
Pařížské odpoledne je pak velkým vyvrcholením celé jeho
cesty, přináší rozuzlení příběhu, spoustu zajímavých myšlenek a podnětů, klade mnoho otázek. Závěr knihy stojí
opravdu za to.
Jak to tedy celé dopadlo, to si přečtěte sami - Cesta na Západ, je k zapůjčení ve farní knihovně.
Přeji Vám příjemné čtení.
				

Martin Weczerek

Ve Francii nachází zpustlé kostely a fary, které vlastní stát,
ale vůbec se o ně nestará, staré kněze, kteří nemají sílu na
rozsáhle farnosti, které mají ve správě. Církev se především
věnuje charitě, organizuje společenské aktivity, věnuje se
tomu, co mohou lidé dostat i jinde, ale Bůh, ten se nějak
vytratil. V Belgii a Lucembursku je to podobné. Na druhou
stranu vždy najde nocleh a jídlo u dobrých lidí, kteří jej vezmou pod střechu.
Druhou linii knihy tvoří zvláštní milostný vztah budoucího kněze ke své bývalé spolužačce ze studií filozofie Anežce,
„svaté panně a učitelce podkrušnohorské“, která jej, roze-
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Pane, ty víš jak odmítáme vložit utrpení druhých do svého srdce. Otevři naše srdce a vytvaruj je
ve svůj obraz.
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KŘÍZOVKA
Vzluštěním křížovky se můžete zúčastnit soutěže o velikonočního beránka místní cukrářky Ludmily Jařabové.
Správnou odpověď posílejte na emailovou adresu redakcekrok@seznam.cz, do předmětu napište „křížovka“
nebo vhoďte odpověď se jménem a adresou do krabice na bočním oltáři v jednom z kostelů. Odpovědi posílejte
nejpozději do pátku 19.4.2019. Losování proběhne v neděli 21.4. 2019
Lásku bez kříže .... . (1. tajenka)
Kříž bez lásky ... .“ (2. tajenka) Sv. Jan Pavel II.
		
1. Městečko, kde Ježíš vzkřísil z
mrtvých mládence
2. Izákova žena
3. Židovská modlitebna
4. Město prvního Ježíšova zázraku
5. Jeden z evangelistů
6. Jižní část území Izraele
7. Symbol Velikonoc
8. Stuha
					
				

1. Devátá egyptská
rána
2. Nejstarší město
na světě (známé z
Bible)
3. Hora Ježíšova proměnění
4. Kaifášův tchán
5. Místo, kde bydlel
Lazar a jeho sestry
6. Statečná (a krásná)
královna, která zachránila židovský
národ
7. Zvíře z betlémské
stáje
8. Židovská (čistá)
strava
Prosme Ducha Svatého o podporu během těchto dní, aby nám pomohl proměnit toto zlo v příležitost být pozorní a v očištění.
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MINIZPRÁVIČKY
• Je zde návrh, aby se ve farní kašně začala v letním období provozovat rybičková manikúra (rybičky okusují kůžičku na chodidlech). Pečovali bychom tak ekologicky o
zdraví a spokojenost farníků.
• Ve večerních hodinách dne 11. ledna z Knihovny v Kravařích z oken vylézaly ruce a nohy? Otec Daniel tam
měl přednášku na téma „Strach a jak se mu bránit“. Se
strachem všichni tolik bojujeme, že jsme se tam málem
nevešli….
• Pozor! Pokud půjdete ve večerních hodinách na procházku po Kravařích, je možné, že potkáte otce Jana,
neboť se rád se večer prochází. A pokud se náhodou
ztratí v kravařských, kutských nebo v uličkách Dvořiska, zorientuje se podle hvězd a bezpečně najde cestu na
faru (nejčastěji podle Severky).

nách došlo k záškodnické činnosti na farním dvoře.
Sboristé, kteří chtěli po zkoušce chrámového sboru
odjet domů na svých kolech, zjistili, že mají všichni ve
svých nákupních košících na kolech prázdné láhve.
Vyšetřování potvrdilo, že stopy záškodníka vedou do
prostor místní fary. Podezřelý (Daniel V.) byl usvědčen
z tohoto přestupku, a bude si muset odpykat svůj trest –
celý rok bude muset kopírovat noty k potřebám chrámového sboru a vzorně je ukládat do připravených složek.
• Víte, která dáma v naší farnosti má nejkrásnější oči?
Přece naše oslice Mája! Pokud jste ji ještě neviděli,
přijďte se podívat.
• Naše farnost začne podnikat. Budeme prodávat ekologicky balený oslí trus vhodný pod růže. Objednávky na
tel. čísle 123 456 789 :-)

• Černá kronika farnosti: Dne 14. 2. ve večerních hodi-

FARNOST PŘED 100 LETY
Ohlášky ze 7. 4. 1889
Mili farnici.
Dnes odpoledne křížová cesta, potom křesťanské naučení pro mladež jako předešlou neděli.
Dnes začíná se čas zpovědi a přijímání velkonočního
a trvá do soboty po svatém Duchu. Každý katolický
křesťan jest pod trestem smrtelného hříchu povinen v
tomto čase svaté svátosti pokání a oltářní přijmout, a
kdo to nečiní, považuje se jako odpadlik od svaté víry,
takže se mu nedovoluje za kmotra býti, a když nekajicně umírá, odpirá se mu křesťanský pohřeb.

sv. Církve každý ve svém farním kostele má jiti k svatému přijímání, byť i u cizího kněze se byl zpovídal,
a prosím obzvláště rodiče, hospodáře, mistry a jiné
představené, aby své děti a poddané ke svatým svátostem nabízeli.
Zítra přijdou synci od 14 do 16teho roku ke svaté
zpovědi, - v utery děvuchy Kutské, ve středu děvuchy
Kravařske, ve čtvrtek mladenci Kutšti, v patek mladenci Kravařšti, v sobotu děvečky Kutske, děvečky
Kravařske teprv po neděli.

Při této přiležitosti připomínám vám, že dle úmyslu

FARNÍ NEŠVARY
Milí farníci,
v rubrice farní nešvary bych se dnes rád věnoval prožívání a zapojení se do liturgie. Neberte to, prosím, jako
výtku, ale spíše jako povzbuzení.
Stále více si všímám během bohoslužeb, že ne každý se mše svaté skutečně aktivně účastní. Mám na mysli
především zpěv a odpovědi. Určitě jsou mezi námi takoví, kteří vůbec zpívat neumí. Ale někdy je možno vidět,
že někdo ani neodpovídá na liturgické výzvy. Zvláště dnes, kdy v obou kostelích máme již k dispozici kancionály
v lavicích a stačí si je otevřít.
Velmi rád bych všechny povzbudil: nebojte se zpívat. Pokud jste přesvědčeni o tom, že zpívat vůbec neumíte,
můžete alespoň sledovat text písní. Často jsou právě v textech písní krásné a hluboké myšlenky, které pomohou
více prožít celou liturgii.
Někdy můžeme být také unavení, jindy ovšem líní. Je však dobré si stále připomínat, že jakoukoli námahu,
kterou děláme pro Boha, Bůh štědře vrátí.
Otec Daniel
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V nejtemnějších chvílích našich dějin se přibližuje Pán, otevírá cesty, posiluje malou víru, pomazává zraněnou naději, a probouzí spící lásku.
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TRIDIUM
Milí farníci,
stojíme před vrcholem a hlavní částí celého církevního roku, které se nazývá Velikonoční třídenní neboli
Triduum. V tomto období se během liturgie zpřítomňuje tajemství utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše
Krista. Velmi rád bych vás všechny, milí farníci, pozval
k účasti na letošních obřadech tohoto údobí, které
nám může opět pomoci k oživení víry a upevnění našeho vztahu s Bohem. Pomocí liturgie a jejích symbolů
budeme moci zakusit to, co Kristus prožíval během
posledních hodin svého pozemského života a zároveň
spolu s Ním prožívat radost z vítězství života. Pokud je
to pro vás alespoň trochu možné, přijměte pozvání na
obřady Tridua a nechme se v těchto dnech obdarovat
Boží láskou.

Vyprávějme si o tom, že život má svůj smysl především v Bohu, který nás vykoupil.
Požehnané Velikonoce!
Otec Daniel

Všechny bohoslužby, od Zeleného čtvrtku do Velikonoční neděle tvoří jeden liturgický celek, v němž se
postupně zpřítomňuje tajemství našeho vykoupení.
Často se mne lidé ptají na to, které z těchto obřadů
jsou nejdůležitější a které by určitě neměli vynechat.
Všechny tři dny navazují jeden na druhý a tvoří nedílnou součást, v níž se rozvíjí a prohlubuje projev Božího plánu s člověkem v životě Ježíše Krista. Samotná
liturgie vnímá celé třídenní jako jednu velkou liturgii,
což je mimo jiné naznačeno tím, že na Zelený čtvrtek
začíná mše svatá znamením kříže „Ve jménu Otce, i
Syna…“, a pak se v obřadech dělá znamení kříže až při
závěrečném požehnání o Veliké noci.
Zkusme i doma, ve své rodině, prožít tuto jedinečnou
atmosféru těchto dní. Hovořme se svými dětmi o tom,
co se událo, přiveďme je k Božímu hrobu, modleme se
společně, čtěme Písmo svaté.

PŘÍLEŽITOST KE ZPOVĚDI PŘED VELIKONOCEMI
DATUM

KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE

KOSTEL SV. MIKULÁŠE

ČTVRTEK 11. DUBNA

17:00 – 18:00

16:00 – 17:00

PÁTEK 12. DUBNA

17:00 – 18:00
18:00 – 20:00 cizí zpovědníci

16:00 – 17:00

SOBOTA 13. DUBNA

16:00 – 18:00

6:30 – 7:00

NEDĚLE 14. DUBNA

Půl hodiny před mší sv.

Půl hodiny před mší sv.

PONDĚLÍ 15. DUBNA

9:00 – 11:00/17:00 – 18:00

15:30 – 17:00

ÚTERÝ 16. DUBNA

16:00 – 18:00

6:00 – 7:00

STŘEDA 17. DUBNA

16:00 – 18:00

15:30 – 17:00

Křesťané prosazují mír, začínající společenstvím, ve kterém žijí.
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Zelený čtvrtek 18. dubna 2019

Mše svatá v 7:00

Kostel Sv. Mikuláše

Mše svatá v 7:00

Farní kostel:

Velikonoční pondělí 22. dubna 2019

15:00 zpívané nešpory a požehnání ve farním kostele

Při všech bohoslužbách se budou žehnat velikonoční
pokrmy.

Mše svaté: 7:00; 9:00

Kostel Sv. Mikuláše

Mše svaté: 8:00; 10:00; 18:30

Farní kostel:

(oba kostely)

4:15 OBŘADY VELIKÉ NOCI VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

Boží Hod velikonoční 21. dubna 2019

VELIKONOCE 2019

18.00 Mše svatá na Památku Večeře Páně (oba kostely)
Po mši svaté soukromá adorace v Getsemanské zahradě do 20.00 v obou kostelích.
23:00-24.00 hodinka bdění v obou kostelích
Velký pátek 19.dubna 2019
7.00 Křížová cesta s velkopáteční promluvou (oba
kostely)
15.00 Velkopáteční obřady (oba kostely)
Do 18:00 soukromá adorace u Božího hrobu.
Bílá sobota 20. dubna 2019
Celodenní adorace u Božího hrobu od 8:00 do 18:00.
8.00 Modlitba bolestného růžence u Božího hrobu (oba kostely)
V 18:00 se oba kostely zavírají.
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