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Modlitba obnovuje náš kontakt s Bohem, lásku k našemu bližnímu, náš vlastní růst.
20/06/2019 22:51

OBSAH
ŽEHNÁNÍ OPRAVENÝCH VARHAN

2
Milí farníci,

JAK VIDÍM FARNOST

4-5
STALO SE VE FARNOSTI

ANI KAPKA VODY NAZMAR

PŘEDÁVÁNÍ VÍRY DĚTEM

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ KRAVAŘE

FARNOST SE BAVÍ

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ KOUTY

6-7

8-9

10

11

12-13

prázdniny jsou nezadržitelně před námi a zbývá ohlédnout se zpět za uplynulým školním rokem. Letos se
poprvé v naší farnosti konala výuka dětí předškolního věku
na faře. Zpočátku jsem neměl tušení, zda se tato iniciativa
setká s přijetím, ale brzy se mé obavy rozptýlily. Byl jsem velmi rád, že maminky, tatínkové a babičky přiváděly své děti na
toto náboženství. Tohoto úkolu se naprosto skvěle zhostila
Mirka Ostráková, které velmi děkuji. Mám naději, že i další
školní rok bude tato výuka pokračovat.
Jak jistě víte, k 1. červenci z naší farnosti odejdu. Chtěl bych
vás poprosit, abyste mého nástupce přijali stejně mile, jako
se tomu stalo před pěti lety, když jsem zde zavítal já. Není to
pro mne snadné, ale jsem si jist, že skrze biskupy působí své
dílo sám Pán, který mne volá jinam.
Život musí jít dál a všechno pěkné ve vzpomínkách zůstává.
Věřím, že se k sobě budeme vždy znát, když se někde potkáme, a že se budeme za sebe navzájem modlit. Kravařská farnost se vryla hluboko do mého života a děkuji Pánu Bohu, že
mi dopřál strávit zde s vámi pět let svého kněžského života.
Ať Pán žehná této milé farnosti.
Otec Daniel
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JAK VIDÍM FARNOST
Všechno jednou končí a přichází loučení. V
letošním roce se loučení dotýká také naší farní
rodiny. Po pěti letech působení ve funkci faráře
odchází z Kravař otec Daniel. Od 1. července se
stává děkanem ve Frýdku – Místku. A proto nabízíme v tomto čísle Kroku rozhovor, ve kterém
se otce Daniela ptáme, jak vidí po pěti letech
naši farnost.

Kde jste nacházel oporu v těžkých situacích, a byly vůbec takové situace?
Určitě byly i těžké chvíle. Ale nebyly to těžkosti ve
smyslu toho, že by se vyskytovaly konflikty nebo nesnáze. Nejtěžší pro mě vždy bylo to, když jsem byl
přítomen při nemoci, umírání, při těžkých rodinných
situacích a podobně. Možná to na mě není moc vidět,
ale vnitřně vždy silně prožívám, když vidím bolest jiných lidí. V těchto situacích jsem nejvíce čerpal sílu v
růženci. Ten považuji za nejkrásnější modlitbu, která
vůbec existuje. A věřte, že skutečně funguje!
Čemu jste se nejvíce zasmál?
Nevím. Skutečně nevím. Ale situací, kdy jsem se skutečně a upřímně smál, bylo opravdu mnoho. Mám rád
humor a rád se směji.
Co bychom si jako farnost měli zachovat?
Moc bych si přál, aby farnost Kravaře dále pokračovala v modlitbě za město ve 21:00 a v úctě k Panně Marii rozvazující uzly. Modlitba je opravdu silná zbraň.
Kdybychom se více modlili, svět by vypadal jinak.
Jak jste prožíval farní zájezdy?

Otče Danieli, byl jste tady u nás v Kravařích pět let.
Rád bych se Vás zeptal, jestli si pamatujete první dojmy z farnosti?
Do Kravař jsem přijel večer v pátek 25. července
2014. Nedokážu si vysvětlit, čím to bylo, ale od první
chvíle, kdy jsem zde nastoupil, jsem měl pocit, jako
bych zde byl odjakživa. Cítil jsem přijetí a snad také
farníci cítili, že je mi s nimi dobře. Opravdu na to velmi rád vzpomínám. Zároveň jsem se trochu obával,
jak budou přijaty nutné změny, které jsem nastavil z
důvodu lepšího fungování farnosti. Hned první například úřední hodiny, nebo zařizování pohřbu nejprve
na pohřební službě, pak úprava času bohoslužeb, aby
v případě nutnosti zvládl vše jeden kněz a podobně.
Ale ukázalo se, že lidé v Kravařích jsou velmi otevření
a chápaví a to mě vždy velmi potěšilo.

Farní zájezdy byly vždy dobrou příležitostí nejen k
poznávání míst, ale také lidí. Mnoho farníků se vzájemně poznalo na zájezdech. Tam se také vytvořila
třeba nová přátelství mezi lidmi, kteří se předtím znali
jen od vidění. Moc mě těší, když vím, že se od některé
z poutí navštěvují doma lidé, kteří se předtím moc neznali. Letos čeká naši farnost Fatima a určitě to bude
také úžasná pouť.
Na co budete rád vzpomínat z naší farnosti?
Především na tváře farníků, které vždy kněz vidí od
oltáře v lavicích. Na jejich osudy a vůbec na všechno.
Taky na kozy a osla a na svíčkovou se zelím.
Je mnoho věcí co jste za těch pět let opravil, zrealizoval nebo zavedl. Je něco ve farnosti co jste nestihl ještě
zrealizovat nebo zavést?

Určitě. Ale nedokážu říct, co. Farnost je dynamismus. Je to živý organismus a pastýř se musí stále v
modlitbě ptát, co tento organismus potřebuje právě
teď, aby mohl růst. Nikdy se nedá říct, že teď už je farnost taková, jaká má být. V tu chvíli se její růst zastaví.
Mnoho impulsů přišlo ve chvíli, kdy jsem prosil Pána
Boha v modlitbě, aby mi ukázal, kam vést farnost v daJak se Vám jako faráři spolupracovalo s městem Kra- nou chvíli. Někdy je potřeba něco nového přinést, jinvaře?
dy něco starého odřezat, aby mohlo růst to nové. Je to
Moc dobře. Ať už se jednalo o vedení města nebo o jako s růstem ovocného stromu. Ale kněz se musí stále
pracovníky městského úřadu, vždy jsem viděl vzájem- ptát a také podstupovat riziko, že se něco nepovede.
Mnoho impulsů také Bůh ukazuje skrze nápady farnínou snahu o spolupráci a velkou vstřícnost.
ků, protože farnost je především společenství. Velkým
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Duchu Svatý, Božská harmonie, Ty který přetváříš strach v důvěru a zatvrzelost srdce v dar,
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JAK VIDÍM FARNOST
nebezpečím pro farnost je to, když se uzavře do stylu Naše farnost je specifická tím, že existuje určitá rivamyšlení „vždy to bylo tak a tak to musí být“. Konečně lita mezi Kravařemi a Kouty. Jak jste to vnímal vy?
před tím varuje i papež František.
Farnost Kravaře je jedna a skládá se z Kravař, Koutů
Z čeho jste měl největší radost za tu dobu, co jste tu a nyní také už i Dvořiska. Je potřeba vidět v této různosti potenciál. Nesoupeřit, nepoměřovat se, ale bubyl?
dovat společně a poznávat se. Každá z těchto částí má
Musím dlouho přemýšlet, protože radostí bylo dost. své tradice, které do celku farnosti přinášejí bohatství
Snad z toho, že se povedlo zrealizovat vitráž Panny různosti. Jen se nesmíme vyčleňovat jedni proti druMarie, která skýtá útěchu mnoha lidem. A také jsem hým. Vždy mě mrzelo, když někdo řekl v tom či onom
byl vždy velmi rád, když jsem viděl frontu před zpovědnicí.
Jak hodnotíte prajzkou mentalitu, která je pověstná
a určitě nás předcházela od některých kněží, že to budete mít na prajzké těžké.
To víte, že jsem to slyšel mnohokrát. Ale mě se tato
mentalita líbí. Má mnoho pozitiv. Kupříkladu se říká,
že víra zde je tradiční a není vždy opravdová. Je to pozitivní nebo negativní? Pro mě jednoznačně pozitivní!
Protože člověka, který přijde do kostela jen z tradice nebo ze zvyku, může v kostele vždy něco oslovit a
probudit. Zatímco člověka, který tento zvyk nemá a
nepřijde vůbec, nemůže v kostele nic oslovit, protože
tam není.

kostele něco na vrub těch druhých. A naopak mě velmi
těšilo, když třeba v případě střídání křížových cest přicházeli lidé do obou kostelů. Nejde o uniformitu, ale o
jednotu v různosti.
Jak se Vám podařilo skloubit farnost s prací v TV
NOE?
Práce v televizi mě velmi baví, protože je to způsob
evangelizace. Ale vždy je pro mě na prvním místě
kněžská práce ve farnosti. Proto jsem se snažil, aby
prací v Noe nebyla farnost nijak poznamenána.
V čem bude vaše práce jiná na novém místě?
Jeden kněz mi říkal, že ho vždy na Prajzké rozčílí, že
lidé jdou ke zpovědi po letech jen tehdy, když jim někdo zemře. A já jsem ho rozčílil tím, že jsem řekl, že je
to přece pěkné! Protože jinde nejdou vůbec. Někdy je
to právě tradice, která je v místní mentalitě přítomná,
která nakonec člověka může vrátit do hry o věčný život
a přivést k Pánu Bohu. Díky za ni.

Bude to jiné především tím, že budu děkanem. To
znamená organizaci kněžských konferencí, provádění
vizitací farností děkanátu Místek a podobné věci spojené s děkanováním. Farnost Místek je celkem tři kostely a k tomu ještě tři vesnice, ve kterých je také vždy
kostel. Zatím o té farnosti moc nevím, ale moc prosím
o modlitbu, protože to určitě nebude snadné.

Každý z nás má nekonečnou hodnotu Boha: můžeme být malí pod nebem a bezmocní když se
třese země, ale pro Boha jsme cennější než všechno.
KROK201918pw.indd 5

Tomáš Peterek

KROK

5
20/06/2019 22:51

STALO SE VE FARNOSTI
První dubnový víkend se skupina 30 poutníků z našeho města vydala na sv. Hostýn. Třebaže počasí v těchto
dnech nabídlo typickou aprílovou všehochuť, myslím,
že nikdo z nás nelitoval. Ubytováni jsme byli v Poutním
domě tři, který nabízel velké pohodlí a luxus v podobě
kaple, kde jsme mohli mít dvakrát mši svatou. Ti, kdo
měli kuráž, vyrazili v sobotu ráno za drobného mžení
na nedaleký kopec Tesák, zbytek využil všech možností, které nabízí samotná bazilika i jeho blízké okolí.Tedy
ticho, modlitbu, krásný výhled do údolí a v neposlední
řadě i srdíčka z perníku a jiné „potřebnosti“. Jako dárek jsme pak v sobotním podvečeru dostali ještě úžasný
souzvuk sedmi zvonů a rovněž ohromující západ Slunce. Kdo mohl, zůstal do nedělního rána, aby se obohatil
účastí na bohoslužbě přímo v bazilice u Panny Marie.

V sobotu před Květnou nedělí se ve farním areálu sešli
všichni příznivci tvoření. Tradičně se zde konala velikonoční dílna – ačkoliv počasí vypadalo všelijak, jen ne
jako předzvěst Velikonoc. Možná to bylo příčinou, že se
nás na jarním tvoření sešla hrstka. Ti, co přišli, ale nelitovali, protože pro ně byly připraveny květinové vazby,
zvířátka z dřevotřísky, z papíru, pískové obrázky, skládání z čajových sáčků, výroba velikonočních paškálků a
polstrovaná vajíčka.

Květná neděle patří v naší farnosti už řadu let křížové cestě, kterou jdou farníci napříč městem. Nejinak
tomu bylo i tentokrát. Malá změna ale přece jen nastala: tentokrát se poutníci vydali z kaple sv. Michaela na
Dvořisku. (Mimochodem, věděli jste, že zasvěcení tomuto bojovníku proti zlým silám nechtělo ke konci 19.
století biskupství povolit s odůvodněním, „…že prý taková chudobná osada a taková malá kaplička nemůže
mít za patrona tak velikého svatého….“ - autorkou tohoto tvrzení je Ludmila Hořká). Průvod křížové cesty
pak pokračoval kolem ZŠ Kravaře a již známou trasou
až do kostela v Koutech. Tady mohli poutníci složit své
vlastní kříže a odevzdat je během svátostného požehnání.
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Chudí nás zachraňují, protože nám pomáhají potkávat tvář Ježíše Krista.
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STALO SE VE FARNOSTI
Slavnost Vzkříšení se v obou našich kostelích letos
slavila hodně netradičně. A to až v neděli ve 4.15. Asi
všichni jsme byli zvědaví, kolik se nás sejde – a bylo
potěšitelné, že ranních ptáčat se našlo opravdu hodně. Atmosféra této slavnosti byla neskutečná! I my, co
si rádi přispíme, jsme byli nakonec šťastní, že jsme tu
nejlepší zprávu v dějinách lidstva mohli prožít od úplné
tmy až k prvním slunečním paprskům. Sváteční atmosféra pak panovala u obou kostelů ještě po bohoslužbě,
a to při společné snídani, ke které byli pozváni všichni
farníci.

V pátek v týdnu velikonočního oktávu (tj. přesně týden od Velkého pátku) se farní kostel dočkal vysvěcení
varhan. Ty se opravovaly rok, což se ukázalo jako doba,
která utekla velmi rychle. Atmosféra během svěcení tohoto královského nástroje byla mimořádná a přece domácí. Jsou to přece NAŠE varhany. A domácí oslava je
vždycky ta nejlepší – jak řekl ve své homilii o. Daniel.
Slavnost provázela slova díků, krásná výzdoba kostela,
hojná účast farníků z Koutů, Kravař a ze Dvořiska a také
pěvecký kumšt chrámového sboru. Věřme, že nově opravené varhany budou znít ke slávě Boží po mnoho dalších
generací.
Dne 8.5.2019 vyrazila parta 30 cyklistických nadšenců na cyklopouť, aby se společně s otcem Janem
vydali do nedaleké obce Píšť.Po krátké poradě přítomných mužů „která trasa bude nejlepší“ vyjela kolona směr na Kouty, Štěpánkovice, Albertovec a dále
lesem do Chuchelné, a pak po asfaltové cestě do Píště. Odměnou pro všechny zúčastněné byl cíl cesty,
Píšť s kostelem zasvěceným sv. Vavřinci a Mariánské poutní místo Panny Marie Częstochovské. Zde
byla v 11 hodin slavena poutníky mše svatá – a to u
venkovního oltáře, který je součástí nádherné křížové cesty ve farní zahradě.Po mši svaté nastal opět čas
důležitého rozhodnutí. A to, kam se vydat na oběd.
Nakonec se poutníci rozdělili do dvou skupin. Ta větší se vydala směrem přes Závadau, Bohuslavice až
do Dolního Benešova (odměnou byl oběd v místním
Sportcentru. Druhá, menší skupina, zvolila pro místo svého poledního stravování pstruží farmu v Bělé.
Spokojeni byli všichni.
Duchu Svatý, učiň nás řemeslníky souladu, rozšiřovateli dobra, apoštoly naděje!
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ANI KAPKA VODY NAZMAR
Voda je běžná látka, kterou každý z nás zná. Z chemického hlediska je to sloučenina vodíku a kyslíku,
vyjádřena sumárním vzorcem jako H2O. Je jednou ze
základních podmínek života na Zemi. Za normální
teploty je to bezbarvá kapalina, která je bez zápachu.
V přírodě může být ve třech skupenstvích, pevném
jako led a sníh, v kapalném jako voda a v plynném
jako vodní pára. Většina zemského povrchu je tvořena vodou, z větší části je z ní stvořen i člověk, který
bez ní nepřežije déle než pár dní.
Aya Mironi, které je dnes něco přes třicet, vzpomíná na dobu, kdy byla malá hočička a máma ji koupala. Jakmile Ayu osušila a oblékla jí pyžamo, popadla
kbelík, naplnila ho vodou z lázně, odnesla ven a vodou plnou mýdlových bublinek zalila květiny a těch
pár rostlin, které na malé zahrádce měli. Pak se vrátila do koupelny, znovu naplnila kbelík a celou proceduru několikrát zopakovala.
Kdybych vám neřekl, že se tohle dělo v rodině patřící do izraelské vyšší třídy, mohli byste si myslet, že
mluvím o chudé vesnici v nějaké rozvojové zemi. V
této domácnosti sice stačilo otočit kohoutkem a voda
volně tekla, přesto Ayina matka vodu považovala za
vzácný zdroj, jímž se neplýtvá. Jak si postupně děti
od matky osvojovaly jednu takovou lekci v duchu „s
vodou se musí šetřit“ za druhou, Aya i její dva sourozenci se naučili, že každá kapka se počítá. Jakmile se
vám jednou takový přístup dostane do krve, těžko se
mu odnaučíte.
Aya si také vzpomíná, jak jim ve škole pravidelně
připomínali, že s vodou je třeba zacházet opatrně. V
každé třídě visely plakáty nabádající děti, aby, „zbytečně nevyplýtvaly ani kapičku“. Stejně jako ostatní
izraelské děti se Aya naučila prospěvovat dětskou říkánku:
Deštík padá z oblohy,
proprší den celičky,
kaky kapy kapičky,
tleskejte mé ručičky!
Jen těžko si představíme americké dítě, které by jeho
okolí vedlo k tomu, že má radostně tleskat ručkama,
protože venku prší. Naopak, v americké říkance se
déšť odhání pryč, má se „vrátit jiný den“.
K šetrnému přístupu k vodě zdaleka nevybízejí jen
dětské říkanky. Jse o neoddělitelnou součást školních
osnov, které se podobně jako Ayina matka snaží dětem vštípit do hlavy, že každý musí s vodou zacházet
zodpovědně, přičemž jim zároveň poskytují praktické návody, jak na to. V hodinách věnovaných osobní
hygieně se děti učí, že se mají sprchovat a čistit zuby.
Tomu se učí děti v podobných hodinách všude ve svě-
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tě. V Izraeli je ovšem součástí výuky ještě něco navíc:
děti se učí, jak při tom spotřebovat co nejmenší množství vody. Šetření vodou je odpovědností každého a
všech. Vládne zde všeobecné přesvědčení, že vody je
třeba si vážit a nelze ji brát jako samozřejmost.
Lingvisticky vzato je hebrejská Bible prosycena vlhkostí. Slovo rosa se v ní objevuje 35 krát, povodeň 61
krát, oblak 130 krát. Slovo voda se vyskytuje šestsetkrát. Židé ve Svaté zemi mají i více výrazů pro déšť,
protože je vzácný.
Před pár týdny jsme se mohli s žáky u nás ve škole
zapojit do projektu Kampaň obyčejného hrdinství.
Co to obnášelo? Sedm dní, kdy se mohli ve škole, ale
i v jejich rodinách podílet na zlepšování světa. Tento
projekt podporuje udržitelný způsob života a bojuje
proti klimatickým změnám.
Na změnu klimatu mají velký vliv skleníkové plyny, které v atmosféře zachytávají sluneční paprsky
do tepelné pasti. Tyto plyny (například oxid uhličitý)
vznikají spalováním fosilních paliv nebo je produkují
během svého metabolismu miliardy krav, chovaných
dnes na planetě k produkci masa. V České republice
je největším producentem oxidu uhličitého průmysl,
hlavně elektrárny a pak automobilová doprava. Vůle
státu nebo průmyslníků ke snížení produkce oxidu
uhličitého je nízká. Pokud tedy není motivace ze shora, je dobré ji tlačit ze zdola. Čím více lidí bude zlep

Zadarmo dávej co jsi zadarmo přijal, tak aby Boží milost mohla dosáhnout srdce všech.
20/06/2019 22:51

ANI KAPKA VODY NAZMAR
šovat svět malými kroky, které budou bojovat proti klimatickým změnám, tím větší bude jejich vliv na
státní instituce i průmyslníky.
Obyčejné hrdinství je chování, které každý den zlepšuje náš svět skrze naše skutky!
Inspirovala nás 15 letá studentka Greta Thunbergová ve svém proslovu světovým lídrům na klimatické konferenci: „Nepřijela jsem sem prosit světové lídry,
aby se začali starat. Ignorovali jste nás v minulosti a
budete nás ignorovat i dál… Naučila jsem se, že nikdy
nejste příliš malí na to, abyste mohli něco změnit!“
MILION MALÝCH ZMĚN MŮŽE BÝT VÍCE
NEŽ JEDNA VELKÁ
Každý zapojený jednotlivec si mohl vybrat jednu až
sedm výzev a po sedm dní se je snažil v maximální
míře naplňovat. K tomu nám ve škole sloužil Průběžný
vyhodnocovací list, na který si žáci zaznamenávali své
úspěchy.
A jak to dopadlo? Třeba v oblasti vody u první výzvy
„Nenechávej téct vodu při čištění zubů“ se účastnilo
147 žáků a dospělých, měli 1640 hospodárných čištění zubů za jeden týden a tím ušetřili 18,3 plných van
pitné vody.
Jde vidět, že i malé kroky každého žáka v oblasti ekologie mohou mít velkou odezvu pokud se sečtou dohromady v celé škole. Kéž by nám naše děti byly lepšími vzory k udržitelnějšímu způsobu života na této
Zemi než někteří naší politici, které oblast ekologie
vůbec nezajímá a zajímají se spíše o peníze a jejich
ekonomika je devastační pro naši zemi.
Naproti tomu papež František svolává do Assisi
mladé ekonomy a podnikatele. Setkání pod názvem
„Františkova ekonomika“ se má uskutečnit ve dnech
26. - 28. března 2020. Klade si za cíl „oduševnit“ ekonomii a přispět k vytváření nových a lidštějších ekonomických vzorců odpovídajících vizi integrální ekologie. Kritériem této nové ekonomie: má být „nakloněna
životu a nezabíjet, zahrnovat a nevylučovat, polidšťovat
a neodlišťovat, pečovat o stvoření a nedrancovat ho.“

ZAJÍMAVOSTI
Lidé v Africe a Asii musí při cestě za vodou ujít denně 6 km.
Pouze 1 % světové vody je pitné.
90 % světové sladké vody je v Antarktidě.
Průměrně dvě třetiny použité vody v domácnosti se
používá v koupelně.
Světový rekord pro zadržení dechu pod vodou je 22
minut.
Bod varu vody na vrcholu Mount Everest je 71
stupňů Celsia.
Průměrný americké golfové hřiště spotřebuje asi
312 000 litrů vody za den.
Počet molekul H2O v 10 kapkách vody se rovná počtu všech hvězd ve vesmíru.
Při průměrné sprše se spotřebuje asi 75 litrů vody.
Na vypěstování kávových zrn, ze kterých vznikne
jeden šálek kávy, se spotřebuje asi 140 litrů vody.
K výrobě bavlny, kterou je zapotřebí k výrobě jednoho bavlněného trička, je potřeba 2700 litrů vody.
Za 100 let molekula vody stráví 98 let v oceánu,
20 měsíců jako led, asi 2 týdny v jezerech a řekách a
méně než jeden týden v atmosféře.
Balená voda může být až 1000 krát dražší než voda
z kohoutku, a ještě k tomu nemusí být tak bezpečná.
Přes 25 % balené vody je získáváno z kohoutku.
Čistá voda má neutrální pH 7.

Papež František apeluje na univerzity a podniky, „v
nichž lze vytvářet nové cesty chápání ekonomie a pokroku, bojovat s kulturou plýtvání, dávat hlas těm, kdo
ho nemají a nabízet nový životní styl.“ A vybízí k uzavření společného paktu, v němž se spojí hlasy všech
lidí dobré vůle vedených ideálem bratrství, aby společně prosazovaly „nový humanismus, odpovídající očekávání člověka a Božímu plánu.“
Tomáš Peterek

Mužům misionářům a ženám misionářkám, a všem těm, kteří mocí svého křtu mají podíl v každém směru na poslání Církve, posílám ze srdce své požehnání.
KROK201918pw.indd 9
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PŘEDÁVÁNÍ VÍRY DĚTEM
Zeptali jsme se rodičů, jejichž děti letos přistoupily
k prvnímu svatému přijímání: Jak se snažíte předávat víru svým dětem?

se kterými žijeme ve společném domě. Předávání víry
je nelehký úkol, proto se snažíme také vše odevzdávat

Tomáš a Pavlína Gilíkovi: Četli jsme dětem před spaním biblické příběhy. Snažíme se vysvětlovat podobenství. Učili jsme se s nimi Desatero a ostatní modlitby. Před spaním se s nimi modlíme. Na mši se v neděli
snažíme chodit buď tady k nám, nebo i do jiných farností.
Pavla a Miroslav Staškovi: Dceru vedeme k víře chozením do kostela, povídáme si o významu svátků jako
jsou Vánoce a Velikonoce. Snažíme se jít příkladem v
každodenním životě.
Lidka a Lukáš Wittkovi: Naše děti už od malička
vedeme k víře v Boha. Náš první krok byl samozřejmě Svatý křest. Jako malým, jsme dětem předčítali z
dětské bible a brali děti na mše svaté. Učili jsme děti,
které jsou hlavní křesťanské svátky, a snažili jsme se o
to, aby věděli, který den co znamená, jaká se v tento
den stala událost apod. Děti chodily do náboženství
od 1. třídy základní školy. Dcera, možná i přičiněním
otce Daniela a dobrovolnic, které se při mši svaté starají o děti v sakristii, začala pravidelně každý čtvrtek
ministrovat. Určitě pro nás jako rodiče, předávání víry
v Boha nekončí prvním svatým přijímáním. Tento fakt
si začíná společně s námi pomalu uvědomovat i naše
dcera, která už je větší, a začíná jí docházet, jak velký a
důležitý krok, který vede k Bohu, první svaté přijímání
je, a že tím to vlastně vše teprve začíná…

Božímu milosrdenství a být dětem příkladem.

Nikol a Tomáš Tomancovi: Moc nám pomáhá a líbí
se nám přístup otce Daniela. Je k dětem velice vstřícný a řeší s dětmi problémy. S dětmi se večer modlíme
dětské modlitby, navštěvujeme pravidelně s celou rodinou mše svaté, a rádi vidíme, když děti dostávají v
neděli křížek na čelo a pán farář si stihne s nimi i proPetr a Petra Jochimovi: S dětmi si o Bohu často poví- mluvit. Víru se snažíme předávat mladé generaci tak,
dáme, společně navštěvujeme bohoslužby a také farní jak nám ji předali naši rodiče, a doufáme, že jim vydrží.
akce. Starší děti vyhledávají náboženské programy i
mimo naši farnost (využívají např. nabídky biskupství Kateřina a Petr Kerlinovi: Snažíme se předávat děči střediska pro mládež ve Staré Vsi). Zcela jistě mají tem víru výchovou podle Desatera Božích přikázání
na předávání víry našim dětem velký vliv i prarodiče, na životních příkladech, aby z nich vyrostli správní
lidé.
Marcela Šárková: Děti od 1. třídy navštěvovaly náboženství a chodíme každou neděli na mši svatou. Na Vánoce a Velikonoce se bavíme s dětmi o tom, že se narodil Ježíš Syn Boží a na Velikonoce byl za nás ukřižován
za všechny hříchy světa a za tři dny vstal z mrtvých.
Modlíme se před spaním a děkujeme Bohu za každý
den, který jsme prožili v míru a hojnosti.
Petra a Tomáš Pchálkovi: Dětem se snažíme předat
víru tak, že o ní mluvíme, vysvětlujeme si ji, modlíme
se. V neděli a o svátcích navštěvujeme mše svaté. Připomínáme si víru v každém našem kroku, v různých
situacích. Snažíme se, jako rodiče, jít příkladem. Ne
vždy se nám to daří, ale snažíme se. Děti vedeme k lásce a úctě k Bohu, k bližnímu a k sobě samému.
Anketu připravila: Gabriela Westová
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Mužům misionářům a ženám misionářkám, a všem těm, kteří mocí svého křtu mají podíl v
každém směru na poslání Církve, posílám ze srdce své požehnání.
20/06/2019 22:51

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ KRAVAŘE

Dnes si, s vděčností Bohu, připomínáme, že naše tělo obsahuje prvky planety: vzduch, díky
kterému můžeme dýchat, a vodu, která nás oživuje a obnovuje.
KROK201918pw.indd 11
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Modlit se znamená klepat na dveře přítele. Bůh je náš přítel.
20/06/2019 22:51
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PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ KOUTY
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Bez úžasu se víra, stejně jako život, stává šedou a rutinní.

20/06/2019 22:51

A CO NOVÉ VARHANY ?
Zeptali jsme se našich varhanic, jak jsou spokojené s restaurovanými varhanami?
Gabriela Westová:
Jsem velmi ráda, že otec Daniel uskutečnil tento organizačně velmi náročný projekt, a dnes již můžeme hrát
na zrestaurované varhany. Člověk za ně usedá s klidem,
neboť před opravou na nich nefungovala spousta věcí, a
vždy jsem čekala, jakou záludnost budu muset při mši
řešit. Například vynechávaly a pískaly tóny, spojky byly
nefunkční, varhany zněly falešně, nedrželo ladění a tah
varhan byl celkově špatný, měch byl děravý…. Toho všeho jsme teď ušetřeni a vše funguje. Můžeme využívat
všechny rejstříky a zvuky. Musíme mít však ještě trpělivost, až se „usadí“ ladění. Po skončení práce varhanářů,
byla zrovna velká změna počasí, a byl velký výkyv teplot,
což se hodně podepisuje na ladění. Velké píšťaly, které
jsou vidět, mají krásný lesk a dodávají kůru i celému kostelu větší krásu. Připravují se i na nové skříňky na noty
a žalmy, a silnější světlo nad varhanami. Těšíme se i na
to, že i vy budete s radostí naslouchat a bude se vám lépe
zpívat. A prosím zpívejte, ať se nám dobře hraje, a ať je
nás slyšet až u Pána Boha. VELKÉ DÍKY otče Danieli!
Silvie Lamlová:
Nejdříve bych chtěla poděkovat všem, kteří se zapojili
do prací při opravě varhan. Největší dík, patří otci Danielovi, za to, že měl odvahu do takové opravy jít. Že se mu
podařilo sehnat peníze na opravu, zajisti dotaci, zorganizovat všechny doprovodné akce a po dobu rekonstrukce nám zajistil skvělé podmínky pro hraní. Jsem moc ráda, že mám možnost hrát na tak krásný nástroj. Nemusíme se už obávat, že se nějaký tón zasekne a varhany začnou pískat. Nemusíme vybírat rejstříky podle
toho, zda hrají nebo zda bude v dané písni poznat, že
některé tóny nehrají. Varhany jsou nyní tiché, už neslyší celý kostel, že se varhany zapnuly nebo vypnuly. Již se neozývá ťukání při zmáčknutí kláves. Také
došlo ke zvýšení komfortu při hraní – polohovatelnou lavicí a světlem. Je to úžasné. Teď je řada na nás
– varhanících, abychom zjistili, co všechno varhany
dokážou a abychom dokázali varhany co nejlépe rozezvučet k Boží oslavě.
Lenka Stareczková:
Jsem velmi ráda, že oprava varhan se uskutečnila,
jelikož varhany už byly ve velmi špatném stavu a byla
to otázka času, kdy by přestaly hrát úplně. Varhany
mají teď krásný zvuk, fungují všechny klapky i rejstříky, a tak už je to jen na nás, abychom se snažili hrát
co nejlépe.
							
Silvie Weczerková:
Zase jsme se přesunuli na kůr - nejen varhaníci, ale
také zpěváci chrámového sboru. Jsem ráda, že jsou varhany opraveny. Konečně kostel sv. Bartoloměje získal
nástroj hodný tak krásného prostoru. Všechny rejstříky fungují, mají krásný zvuk a motor tiše přede. Před opravou to byl pořádný rámus. Jen jedno mínus to má – přes týden neslyším váš zpěv. Pokud jste ještě neslyšeli zvuk
opravených varhan, přijďte na mši svatou do kostela sv. Bartoloměje.
Nanebevstoupení Pána nastoluje nový způsob Ježíšovy přítomnosti mezi námi, a žádá nás, abychom měli oči i srdce připravené se s Ním setkávat, sloužit Mu a svědčit o Něm druhým.
KROK201918pw.indd 15
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NOTREDAME V PLAMENECH
V polovině dubna tohoto roku postihla pařížskou katedrálu Notre-Dame katastrofa, kterou lze označit za
jednu z největších evropských kulturních ztrát od konce
Druhé světové války. Více než osm set let starou stavbu
zachvátil požár, který zničil téměř celou střechu, část vitrážových oken a část nosných kleneb v chrámové lodi.
S odstupem času lze konstatovat, že následky téměř
patnácti hodin trvajícího požáru mohly být ještě daleko
horší. Díky systematické práci hasičských sborů, které
hašení potenciálního požáru Notre-Damu v minulosti
pravidelně cvičily, byla stavba zachráněna, a s ní i většina historicky velice cenných artefaktů. Přesto nechybělo
málo, a následky by byly nedozírně palčivější – dle vyjádření náčelníka pařížských hasičů by stačilo, aby živel
zuřil o pouhou půlhodinu déle, a zřítily by se části zdí a
zvonice. Až do večerních hodin přitom nebylo jisté, jestli
vůbec konstrukce katedrály vydrží a ta se nezřítí celá.
Prakticky ještě v době trvání požáru byly na obnovu katedrály přislíbeny velice cenné dary. Než pařížští hasiči
plameny udolali, slíbil dar ve výši 100 milionů eur francouzský miliardář François-Henri Pinault. V následujících dnech ohlásili své finanční pomoci i členové rodiny
Françoise Bettencourtové Meyersové (dědičky slavné
kosmetické firmy L´Oréal) a rodina nejbohatšího Evropana Bernadra Arnaulta. Každá z částek činila 200 milionů eur, tedy v přepočtu více než miliardu korun. Řady
dárců jsou však samozřejmě daleko rozsáhlejší, již v polovině května přesáhla lidmi zaslaná částka na opravu
památky jednu miliardu eur.
Úžasná katedrála nevyčíslitelné hodnoty a jedna z
nejvýraznějších evropských kulturních památek byla
zachráněna a (nejen) Evropané ukázali ohromnou štědrost a zájem na její opravě. Na první pohled dobrý konec
události, která jen tak tak neskončila nedozírnou katastrofou. Člověk by si řekl, že je vše v pořádku a byl by i
šťastný z toho, jak se celá situace vyvinula. Jenže to by se
nesměly začít ozývat až příliš četné hlasy kritiků, jímž se
sbírka na obnovu katedrály nelíbí.
Až nepříjemně pravidelně se setkáváme se slovem pokrytectví, které se prý ve stamilionových darech ukrývá.
Internet přetéká blogy a názory nejrůznějších „komentátorů“ (v několika případech možná i bez uvozovek),
kterým vadí, že se v době, kdy francouzská vláda škrtá,
dá dohromady velká suma peněz, která nejde lidu, nýbrž „jen kostelu“. Na sociálních sítích se zase hromadně
šíří názory nejrůznějších zapálených milovníků přírody,
kterým přijde neuvěřitelné, že nám vymírá jeden živočišný druh za druhým a peníze jdou na chrám Boha, který
„stejně neexistuje“.
Přiznám se, že nemám žádné zvláštní ekonomické
vzdělání a přírodě rozumím asi jen tak, jako každý člověk, který ji má rád a čas od času si o ní něco přečte nebo
se podívá na dokument. Čistě ze svého laického hlediska jsem ale bytostně přesvědčen o tom, že chudoba lidu
nebo stav zvířecí populace rozhodně nezávisí na jednorázovém finančním daru, jakkoliv by byl vysoký. Nevím,
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kolik by podle všech těch kritiků měli dát bohatí Evropani svých peněz na to, aby se jiným, méně bohatým Evropanům žilo lépe. Jejich situace je závislá na ekonomice
státu, jeho průmyslu a hospodaření.
Dále pak, je mi velice líto, že příroda na mnoha místech
světa trpí, ale stejně jako v prvním případě – zachránit
ji může soustavná péče a změna dlouhodobého přístupu
člověka, kdo si myslí, že globální situaci zachrání jednorázová vysoká finanční injekce je na omylu.
Naproti tomu, katedrálu Notre-Dame finanční dary
zachránit mohou, a také ji zachrání. Tato památka byla
stavěna bezmála dvě stě let, dostavěna byla roku 1345.
Dokonce pokud odhlédneme od jejího náboženského
významu, je tato stavba nedocenitelná. Jedná se o jednu
z největších středověkých gotických katedrál, z architektonického hlediska v několika ohledech naprosto unikátní. Ti, kteří mluví o pokrytectví při snaze Notre-Dame
obnovit a raději by viděli finanční dary jinde, mají jedinečnou příležitost poslat své peníze kam chtějí a podpořit tím, co se jim zlíbí. Mě osobně by velice zajímalo, jestli jedinci, kteří na sociálních sítích hlava nehlava sdílejí
články o tom, jak je třeba zachránit ohrožené nosorožce
a ne nějaký kostel, sami na ty nosorožce už něco přispěli.
Pokud ne, jsou to bohužel oni, které bychom měli nazvat
pokrytci.
Jsem rád, že se přes veškerou kritiku našel dostatek lidí,
jejichž finanční dary opravě velkolepé katedrály pomohou a věže Notre-Damu tak budou jako již osm set let i
nadále čnít nad katolickou Francií.
Jan Mareček

Vyberme si Ježíšovu cestu. Je to cesta, která vyžaduje úsilí, ale cesta, která přináší mír.
20/06/2019 22:51

FARNÍ POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN
nabrali sil na další den. Sobotní ráno nás přivítalo
pošmourným počasím, ale nikomu ze zúčastněných
to na náladě neubralo. Den jsme společně začali mší
svatou v již zmiňované kapli a potom jsme se těšili
na dobrou snídani. V 9. hodin jsme se dle osobních
možností rozdělili - jedna skupinka zůstávala v areálu
poutního místa a druhá, větší skupinka, se vydala na
asi 16 kilometrový výlet, během kterého nás zastihl i
krátký a jemný deštík. Lehce smočeni jsme dorazili na
chatu Na Zálesné, kde jsme si všichni dali zasloužený
oběd. Většina nepohrdla nabídkou dne, což byl jelení
guláš. Přestože cesta zpět ubíhala rychle, závěrečné
2 kilometrové prudké stoupání nás trošičku zbrzdilo a hlavně vyčerpalo. Zasloužený odpočinek, který
následoval, byl pro všechny příjemný. V podvečer
jsme se opět sešli ve společenské místnosti, kde jsme
si vychutnali večeři a poté se šli pomodlit růženec do
baziliky Panny Marie. Začátku modlitby předcházelo nádherné zvonění 7 zvonů, nad jejichž zvukem se
mnohým z nás tajil dech. Po modlitbě růžence a prohlídce baziliky se všichni opět těšili na společně strávené chvíle v jídelně, při zpěvu a zábavě. Nedělní ráno
nás přivítalo větším množstvím poutníků, kteří také
přijeli navštívit Svatý Hostýn. Naše skupina se podle
toho, jak kdo spěchal, rozdělila a nedělní mše svaté
jsme se v bazilice zúčastnili individuálně a poté se již
rozjeli domů.

První dubnový víkend se vydala skupinka asi 40
farníků z Kravař na dvoudenní pouť na Svatý Hostýn. Vyjíždělo se v pátek 5. 4. v 16. hodin od fary a
doprava byla tentokrát pouze auty. Po příjezdu na
Svatý Hostýn se všichni ubytovali v poutním domě č.
3 a setkali se při společné večeři. V 19. hodin jsme dohromady v kapli poutního domu slavili mši svatou, po
které následovala krátká procházka okolím poutního
místa. Již za tmy jsme se vrátili na ubytovnu, kde ná- Děkujeme všem zúčastněným, zvláště otci Danielosledovalo přátelské posezení v jídelně poutního domu vi za organizaci a duchovní posilu i všem, kteří naši
- diskutovalo se, zpívalo, hrály se karty … no a kdo pouť doprovázeli modlitbou. Věřte, že i my jsme na
se chtěl v tichosti modlit a rozjímat, mohl znovu na- Vás všechny mysleli.					
vštívit kapli. Postupně, dle únavy a potřeby spánku se
Petra Jochimová
jednotlivci vytráceli na pokoje, aby nočním spánkem

MINIZPRÁVIČKY
•

Dne 3. června proběhla oslava narozenin otce Daniela. Všichni jsme se dobře bavili, kromě jedné osoby.
Tou byla naše oslice Mája. Mája je zvyklá na klid ve farní zahradě a ten jí narušil přílet vrtulníku se samotným papežem Františkem. Májo neboj, teď budeš mít klid!

•

Možná jste si také všimli, když procházíte kolem fary, že se z ní teď často z oken pana faráře ozývá píseň
Karla Gotta „Být stále mlád, to bych si přál, být stále mlád….“

•

Na Noc kostelů letos dorazilo přibližně 250 návštěvníků a prozkoumali všechny kouty (uklizené i neuklizené) kostelů i kůrů…

•

Na Noci kostelů také probíhal prodej vína a knih. Můžete si tipnout čeho se prodalo více …
Samozřejmě, že vína! Prodalo se všechno a ještě pochybělo…

•

Víte že otec Daniel dostal ke 40 narozeninám od pohřební služby dřevěnou krabičku ve které byly rakvičky
a věněčky, přitom mu přáli hodně zdraví a dlouhá léta. Krabička byla ovázana zlatou stuhou s nápisem
„Sbohem...“

•

Vzhledem k tomu, že otec Daniel odchází za svou další Boží výzvou, je z fary často slyšet i píseň, která ho
začíná připravovat na jeho nové působiště. „Okolo Frýdku cestička…“

Kéž jste svědky svobody a milosrdenství, dovolte aby bratrství a dialog převládli nad rozděleními.
KROK201918pw.indd 17
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JAKO MUŽE A ŽENU JE STVOŘIL
Snad i vám někdy byla položena otázka, zda je Bůh
muž nebo žena. Na toto téma se povídá mnoho vtipů,
kdy si ženy dělají legraci z mužů a naopak. Na prvních
stránkách Písma svatého čteme o tom, že člověk je
stvořen k Božímu obrazu jako muž a žena. Ani na základě této věty však nemůžeme říci, zda je mužem či
ženou, avšak také nemůžeme říci, že je mužem i ženou
dohromady. Pokud by tomu tak bylo, znamenalo by
to, že muž bez ženy či žena bez muže nemohou nikdy
být Božím obrazem a tudíž plnohodnotným člověkem.
Otázka, zda je Bůh muž nebo žena, je v teologickém
pojetí naprosto nelogická. Člověk je člověk a Bůh je
Bůh. Jedná se naprosto jinou a odlišnou formu bytí,
která si je více nepodobná než podobná.
Otázkou však zůstává, co nám chce říci Bible, když
hovoří o tom, že Božím obrazem je člověk jako muž a
žena, neboť pokud je člověk Božím obrazem, pak nám
i tato různost o Bohu mnohé napoví.
V klasických katechismech často čteme, že Bůh stvořil svět a člověka, protože toužil někoho zahrnovat
svou láskou. Představme si situaci, že bychom byli
jedinými lidmi v celém vesmíru. Kromě nás by nebyl
nikde žádný živý tvor. A náhle by nám přišel rozkaz s
obsahem: Miluj! Co by to pro nás znamenalo? Pokud
bych byl skutečně ojedinělou existencí, jak bych mohl
milovat? Koho bych měl milovat? A co to znamená
milovat, ptal bych se. Pokud bych byl skutečně úplně
sám, milovat bych neuměl, protože lásku lze prožívat
pouze ve vztahu. Stvořil-li Bůh svět z lásky, musel dávno před stvořením prožívat vztahovost. Z tohoto můžeme logicky říci, že jen Bůh, který je trojicí osob Otce,
Syna a Ducha svatého mohl stvořit svět. Jen vztahovost, která je obsažená v Bohu, mohla dát vzniknout
dynamickému procesu stvoření světa a člověka.

vztahovostí, v níž se jedna osoba druhé cela vydává, je
člověk Boží obraz tehdy, když svůj život daruje druhému, a tím zviditelňuje Boží obraz v tomto světě. Člověk je Božím obrazem ve své duchovosti, duševnosti i
tělesnosti. Proto je do vzájemného oddání se druhému
zapojeno v Božím plánu také lidské tělo. Různost mezi
mužem a ženou se tak má podle Božího plánu stát
zdrojem odevzdání duše i těla druhému, s nímž člověk
prožívá v manželství svou nejsilnější vztahovost, v níž
Uprostřed stvoření zaujímá člověk výsostné postave- se připodobňuje samotnému Stvořiteli.
ní tím, že člověka stvořil Bůh přímo pro sebe. V biologickém pohledu má každé stvoření v organismu příro- Jako lidé máme být Božím obrazem všichni. Bez
dy své místo pro druhého. Nižší živočišné druhy slouží ohledu na životní stav či povolání. Být Božím obraza potravu vyšším, rostliny vytvářejí ekosystémy pro zem neznamená možnost pouze pro ty, kteří žijí v
celou planetu, bakterie rozkládají mrtvou hmotu. Jen manželství a odevzdávají se druhému s tělem i duší.
člověk může v tomto systému naprosto chybět. Jiným Být Božím obrazem znamená žít svůj život v dávání se
živočichům neslouží ani jako potrava, ani nikterak ji- druhým, službě, společnosti, Bohu….. Jednoduše řenak. A určitě by bez něj byla naše planeta daleko zdra- čeno nežít jen pro sebe a své zájmy. Manželství je sice
vější a čistější. Člověk je zde pro samotného Boha. jedním z nejviditelnějších způsobů darování, ale není
Tato výlučnost člověka se zjevuje tím, že Bible podává jediným. V obdarovávání tělesném je však způsobem
důvod lidské existence, kterým je být obrazem Božím. jedinečným.
Základním rysem tohoto bytí k Božímu obrazu je sku- Chtěl bych popřát všem manželským párům farnosti,
tečnost, která je Bohu nejvlastnější. Není jí nic jiné- aby stále více toužili být ve vzájemné lásce Božím obho, než dávání sebe samého. Tak jako ve vztahovosti razem, aby na jejich společném životě byla Boží podoBoha, kterou nazýváme Nejsvětější Trojicí, se jedna ba co nejvíce čitelná.
Božská osoba zcela odevzdává druhé, uskutečňuje se
lidské bytí tím, že se jako lidé odevzdáváme druhým
Otec Daniel
a zapomínáme na sebe. Tak jako Bůh je tvůrčí svou
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Jako křesťané jsme povolání projevovat, dokonce i na internetu, společenství, které tvoří naší
identitu věřících, otevírá cestu k dialogu, k setkání a k úsměvům.
20/06/2019 22:51

FARNOST PŘED 100 LETY
Tentokrát pro Vás vybíráme ze starých ohlášek naší
farnosti, aby jste měli povědomí o tom, čím kdysi farnost žila.

ten nech se tam, kde chce, přihlasí. Kutské příspěvky
budou osobně zpravované, a tak se zadosti učiní i těm,
kteří doufají a usilují, aby Kouty měli svůj vlastní kostel.
Dejž Pán Bůh, aby i v Koutách tato sbírka hojně vypadla!

22. 1. 1893
Milí farníci!
Ve svátky vánoční bylo vám oznámeno, že budou ke
stavbě nového kostela sbírany peníze. V Kravaři jsou
sbírky tyto ukončeny. Sebráno jest okolo 20,000 markův, dílem v hotových penězích, dílem upsáno, dílem
byla práce slíbena. Za ten štědrý milodar vzdává se
srdečné “Pán Bůh zaplať!“
Nyní má býti též v Kutach sbíráno. Avšak tam nebudou
mužové, jako v Kravaři, sbírati od domu k domu, nýbrž
budou listiny k upsání vyloženy tento týden na nasledujících místech: u krčmaře pana Urbisha, - u pana
Francka Kroczka chalupníka, - u pána kasíře Seifrieda, - a na faře. – Kdokoli tedy z farníkův Kutských
má úmysl na nový kostel přispěti buď hotovými penězi
aneb prací, aneb kdo se chce podepsati na dary takové,

POĎEKOVÁNÍ O. DANIEL
Milí farníci,
nemohou odejít z naší farnosti, aniž bych předtím z
celého srdce nevyjádřil velké díky. Na prvním místě
Pánu Bohu a otci biskupovi, že mi dopřáli prožít v
Kravařích krásných pět let života společně s vámi. Zároveň je jasné, že sám bych zde nic nezmohl, a proto
chci poděkovat vám všem, kteří jste mi byli během celé
doby nápomocni v pastoračních a také technických a
organizačních věcech. Děkuji všem za modlitby, za
milé úsměvy, za nabízenou pomoc z mnoha stran.
Zároveň bych rád poprosil za prominutí, pokud jsem
někomu ublížil. Pokud se tak stalo, nebylo to ze zlé
vůle a prosím o odpuštění.
Před pěti lety, když jste mě vítali, jsem řekl na mši svaté, že jsem zde proto, abychom společně kráčeli do
Božího království a navzájem si pomáhali k tomuto
cíli. Doufám, že se nám společně podařilo odkrýt něco
málo z krásy Boží a snad i více pochopit tajemství jeho
lásky.
Ještě jednou všem srdečně děkuji.
Otec Daniel
Bůh miluje Otcovskou láskou. Každý život a každý z nás mu patříme.
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PŘEČETL JSEM A DOPORUČUJI
Thomas E. Woods, Jr.
Jak katolická církev budovala západní civilizaci
Kniha, kterou bych dnes rád doporučil vaší pozornosti, není novinka, vyšla už před lety, ale její aktuálnost
nepomíjí, spíše naopak, což dokazuje i fakt, že byla v
loňském roce znovu vydána v Karmelitánském nakladatelství.
Kardinál Dominik Duka v úvodním slovu této knihy
píše:

Kniha je rozdělena do jedenácti kapitol a popisuje oblasti, které tvoří základy západní civilizace a ukazuje,
že každá z nich se zrodila v srdci katolické církve. Dozvíte se jak kláštery a mniši zachránili po pádu Říma
literární dědictví antického světa a ve své podstatě
samotnou gramotnost, jak budovali po celé Evropě
síť modelových manufaktur, dobytčích farem, center
vzdělávání, jak rozvíjeli zemědělství. Církev byla jediným světlem v temnotách opakovaných nájezdů barbarů a odvaha katolických biskupů, kněžích, mnichů
a učenců zachránila Evropu před naprostým civilizačním kolapsem. Mniši se zabývali dobýváním soli,
olova, železa hliníku, lámáním mramoru, sklářskou i
hutní výrobou.

„Hovoříme o křesťanských kořenech našeho státu a
kontinentu, aniž bychom si vždy hlouběji uvědomovali, o čem že to hovoříme. Možná se někomu titul knihy Byla to právě katolická církev, díky níž se rozvinul unia její text bude jevit apologetický až triumfalistický, verzitní systém, který kladl důraz na intelektuální hleavšak již 250 let trvá snaha popřít jakýkoli pozitivní dání a vědeckou výměnu, což poskytlo základy pozdější vědecké revoluci. Ve středověku
podíl křesťanství, respektive Římse zrodila univerzita, tak, jak ji znáskokatolické církve na vývoji naší
me dnes se svými fakultami, zkouškultury a civilizace. Tato snaha
kami, hodnostmi. Církev byla jedise neprojevuje pouze v podobě menou institucí v Evropě, která jevila
diálních kampaní, ale často bývá
zájem o uchování a kultivaci vědění.
součástí programů totalitních
ideologií od jakobínské diktatury
Přestože jsme často přesvědčováni
přes nacismus a komunismus po
o tom, jak církev stála v cestě věvíce než polovinu 20 století. Mnodeckému bádání, opak je pravdou.
há rezidua těchto názorů a pojetí
Mnoho mnichů a kněží stojí u zrodu
dějin zůstávají i v myslích našich
moderní přírodní vědy. Studium zesoučasníků.“
mětřesení ovládli jezuité natolik, že
se seismologii také přezdívá „jezuVymoženosti, které nám přináší
itská věda“. Astronomie, matemazápadní civilizace, jsou mnohtika, fyzika, geologie a mnohé další
dy vnímány jako samozřejmost.
obory se těšily zájmu katolických
Mnoho lidí má za to, že společučenců.
nost, ve které žijeme, její bohatství, technologická vyspělost,
O umělecké tradici západu, která je
moderní věda, blahobyt pramenící z ekonomiky zalo- ztotožněna s katolickými obrazy a architekturou snad
žené na volném trhu, svoboda, lidská práva, charita a není potřeba ani psát.
bezpočet dalších darů jsou výsledkem především posledních „moderních“ staletí, kdy ze sebe společnost Ideje a myšlenky mezinárodního práva se poprvé objesetřásla jho zpátečnické katolické církve. Autor této vují na španělských univerzitách v 16. století. Z kanoknihy si klade za cíl ukázat, jak mnoho se tito lidé mýlí, nického práva se vyvinul moderní právní systém.
jak daleko jsou od pravdy a jak to byla právě katolická
církev, které vděčíme za mnohé výdobytky současnos- Už v 15. století se u španělských scholastiků, zvláště
ti. Kniha je zdrojem zajímavých informací, které vám pak u španělských teologů zdůrazňuje význam ekonomohou pomoci i v diskuzi s lidmi, kteří mají za to, že mického myšlení a je možné je považovat za zakladacírkev je zbytečná instituce, která vždy bránila pokro- tele moderní vědecké ekonomiky.
ku. Budete sami překvapeni, kde všude se katolická Charitativní práce, odpovědnost vůči chudým v takocírkev angažovala a za co všechno jí vděčíme. Někteří vém rozsahu, jak jej pojala katolická církev, předstakritikové knize vyčítají její nevyváženost, upozorňují vovala něco zcela nového v západním světě.
na to, že kniha popisuje jen úspěchy katolické církve
a to špatné zamlčuje. O tom, co všechno je a bylo v Přeji Vám příjemné čtení a radost z nově nabytých věcírkvi špatně, se skoro každý den dozvídáme ze všech domostí. Kniha je k zapůjčení ve farní knihovně.
možných medií. Tato kniha je naopak protiváhou ta- 								
kovýmto zprávám a informacím.
			
Martin Weczerek
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Duch Svatý miluje vytváření sjednocení v krásnou a harmonickou rozmanitost.
20/06/2019 22:51

KŘÍZOVKA
Vyluštěním křížovky se můžete zúčastnit soutěže o knihu: „U stolu s papežem Františkem“. Správnou odpověď posílejte na emailovou adresu redakcekrok@seznam.cz. Do předmětu napište „Křízovka“ nebo do
krabice na bočním oltáři v jednom z obou kostelů. Odpovědi posílejte nejpozději do 29.6., losování prohěhne
v neděli 30.6. 2019.
Výrok sv. Augustýna: Ten, který
tě učinil, ví, ...

1. Starozákonní král, jehož Samuel pomazal z Hospodinova pověření

10. Vesnice u Jeruzaléma, kde se dva učedníci setkali
se Zmrtvýchvstalým

2. Město, kde zemřeli sv. Petr a Pavel

11. Veleknězův sluha, jemuž bylo uťato ucho v Getsemanské zahradě

3. Původní povolání evangelisty Matouše
4. Mojžíšův pokračovatel, který s Izraelem přešel do
zaslíbené země

12. Izákův druhorozený syn
13. Manžel ženy, se kterou zhřešil David

5. Počet krav z faraonova snu (tučných, hubených),
které vystoupily egyptského Nilu

14. Jídlo, za které Ezau (syn Izákův) prodal své prvorozenství

6. První mučedník pro Krista

15. Otec dcery, kterou Ježíš vzkřísil z mrtvých

7. Jákobova první žena

16. Poslední z Jákobových synů

8. Místo vyhnanství starozákonních židů

17. Mojžíšův tchán

9. Člen židovské rady, který přišel tajně za Ježíšem

18. Krásná královna židovského původu, která zachránila Hebreje

Duch Svatý miluje vytváření sjednocení v krásnou a harmonickou rozmanitost.
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STRÁNKA PRO DĚTI
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Drazí rodiče, pomožte svým dětem objevit Ježíšovu lásku! Učiní je to silnými a odvážnými.
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PRÁZDINOVY POŘAD BOHOSLUŽEB
Od 29. června do 31. srpna bude v naší farnosti opět prázdninový rozvrh bohoslužeb. Mnozí farníci odjíždění
na dovolenou, prázdniny, lidí je během prázdnin i na bohoslužbách o něco méně, budou farní tábory a samozřejmě také my kněží potřebujeme vybrat svou dovolenou. Bohoslužby budou tedy následovně:
PONDĚLÍ

17:00 kostel Sv. Mikuláše

ÚTERÝ

18:00 farní kostel Sv. Bartoloměje

STŘEDA

17:00 kostel Sv. Mikuláše

ČTVRTEK

18:00 farní kostel Sv. Bartoloměje

PÁTEK

17:00 kostel Sv. Mikuláše; 18:00 farní kostel Sv. Bartoloměje

SOBOTA

7:30 farní kostel Sv. Bartoloměje; 18:00 kostel Sv. Mikuláše

NEDĚLE

8:00; 10:00; 18:30 farní kostel Sv. Bartoloměje
9:00 kostel Sv. Mikuláše

V sobotu 29. června tak bude poprvé večerní s nedělní platností v kostele Sv. Mikuláše a v neděli 30. června už
jen v 9:00.
ÚŘEDNÍ HODINY FARNÍ KANCELÁŘE O PRÁZDNINÁCH
Během měsíce července a srpna budou úřední hodiny farní kanceláře v pondělí zrušeny. Budou pouze ve čtvrtek od 900 do 1100 a od 1500 do 1600. V případě vyřizování záležitostí, které nespěchají (křty, svatby, potvrzení)
využívejte tyto časy.
V případě pohřbu kontaktujte vždy na prvním místě pohřební službu, a následně vám bude na pohřební službě sdělen termín sepsání pohřbu na faře po telefonické domluvě přímo před vámi. Chceme tak šetřit váš čas,
abyste na faru nešli zbytečně v době, kdy se vám nebudeme moci věnovat.
V případě potřeby zaopatřování volejte kdykoli na farní telefonní číslo 731 625 813.

RANNÍ MODLITBA MALÉ ARABKY
Pane Ježíši,
v tichu tohoto začínajícího dne přicházím k Tobě
a s pokorou a důvěrou Tě prosím o Tvůj pokoj,
o Tvoji moudrost a Tvoji sílu.
Dej, abych se dnes dívala na svět očima plnýma lásky.

Ať je můj duch zaujat jen jedinou myšlenkou,
a to rozsévat požehnání.
Zavři mé uši před každým zlým
slovem a zlomyslnou kritikou.

Dovol mi, abych pochopila, že všechna sláva církve,

Ať můj jazyk slouží k tomu, aby
vyzdvihoval dobrotu.

pochází z Tvého kříže jako ze svého zdroje.

Především mi ale Pane pomoz,

Dej, abych své bližní přijímala jako lidi,

abych byla tak plná radosti a
dobrotivosti,

které Ty chceš milovat mým prostřednictvím.
Daruj mi pohotovost, abych s odevzdaností sloužila člověku

aby všichni, s nimiž se setkám, pocítili Tvou přítomnost
a Tvou lásku.

a rozvíjela všechno dobré, co jsi do něho vložil.

Oděj mě leskem své dobroty a krásy,

Má slova ať vyzařují mírnost

abych v průběhu dnešního dne lidem zjevovala Tebe.

a svým jednáním ať rozdávám pokoj.

Amen.

Svým nanebestoupením přitahuje vzkříšený Pán náš zrak k nebi, aby nám ukázal, že cílem
naší cesty je Otec.
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NAROZENINY OTCE DANIELA
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