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v letošním roce došlo k něčemu, co asi málo
kdo čekal a sice výměna kněze vaší farnosti
otce Daniela. Nečekala to farnost ani on a dokonce ani ten, kdo po něm přišel. Když jsem
opouštěl před 14 léty Sudice, ani ve snu mě nenapadlo, že jednou skončím v Kravařích. Stalo se a já věřím, že to není jenom lidská vůle,
ale také Boží. Chci ze srdce poděkovat svému předchůdci za to, jak
farnost vedl, jak ji předal a popřát mu hodně milosti Boží do práce
v Místku. Chci také poděkovat Vám farníkům Kravař za srdečné přijetí, kterého se mi od Vás dostalo. Vím, že výměny kněží ne vždy jsou
jednoduché pro farnosti, ale věřte, že je to náročné i pro nás kněze.
O to víc si vážím Vašeho přijetí a jak vidím také velké ochoty pomoct.
A teď nemluvím, že bych chtěl lenošit anebo přehodit odpovědnost
na někoho jiného, ale to mluvím proto, že vnímám farnost jako velkou a krásnou rodinu. A v rodině, byť největší odpovědnost, je na
rodičích, přesto se nedá říct, že rodinu tvoří jenom rodiče, ale také
na jejím chodu se podílejí děti. Pokud děti nebudou mluvit, rodiče
budou smutní a neudělají to, co by udělali za krásné atmosféry. Platí
to i opačně. Jsem nový a už jste mohli poznat, že mnohé dovednosti
nemám, ale těší mě, že Vy je máte a to mi dodává optimismus a chuť
dělat to co umím a tak Vám sloužit. Členové rodiny se nikdy nesmí
vnímat jako konkurenti, ale jako vzájemně se obohacující jedinci.
O co mi nejvíc jde je, abyste mě obohatili svojí vírou a já zase se budu
snažit obohatit svou. Velmi rád se budu setkávat s Vámi v různých
společenstvích. Víra, která je sdílená, je vírou, která roste a to především u toho, kdo ji sdílí. Chci také využít úvodníku, abych pozdravil
děti, na které se také moc těším, a to nejenom ve škole. Ještě jednou
všem Vám ze srdce děkuji a žehnám.
Už Váš P. Jan
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KŇEZ NESPADNE NA ZEM Z MĚSÍCE
Otče, jaké jsou Vaše první dojmy z Kravař? (Jste v našem
městě poprvé?)

Nejsem v Kravařích poprvé. Mnohokrát jsem tady
byl a dokonce i na faře. Bylo to za předchozích duchovních správců a musím se přiznat, že jsem to místo
i lidi obdivoval. A tento obdiv ve mně přetrvává, ačkoli
zároveň se mísí s pocitem odpovědnosti.
Pocházíte z východního koutu naší republiky. Přibližte
nám, prosím, své rodiště.

Je to beskydská krajina tzn. jsou tam hory, které
mám velice rád, at už v létě či zasněžené. Farnost je asi
největší rozlohou v diecézi a možná i počtem věřících,
ačkoli i tam se situace jako všude jinde mění. Mluví se
tam „po našemu“, a proto jazyk zdejších lidí je mi blízký.
Můžete nám něco říct o svém dětství, mládí, rodině?

Pocházím z věřící rodiny za co děkuji Bohu, ale také
rodičům. Bylo úplnou samozřejmostí v rodině se společně modlit a také v neděli jít na bohoslužbu. Jinak si
myslím, že jsem vyrůstal jako každý jiný kluk v tehdejší době. Chodil jsem do školy, hrál si, ale také jsem mu- jim nevadilo, že byť starší, bydleli v šestnácti na pokosel pracovat na hospodářství, což jsem dělal rád.
ji.. Ovšem nebylo vše jenom hezké. Bohužel i tam měli
Kdy jste začal uvažovat o kněžství a jak dlouho jste už kně- komunisté nasazené lidi, a tak kromě legrace mnohdy vládla i nedůvěra. Když to „prasklo“ byl jsem ve
zem?
druhém ročníku. Bylo to fantastické. Najednou tam
Kdy přišla první myšlenka na kněžství neumím přicházely osobnosti, které znaly život mnohdy velmi
přesně říct, asi to rostlo ve mně postupně. Velmi si tvrdý z vězení.
vzpomínám na radost, kdy jsem poprvé přistoupil ke
To bylo nezapomenutelné období. Pak přechod do
svatému přijímání a ještě před tím ke svaté zpovědi.
Měl jsem tehdy pocit, jako bych se vznášel. Vím, že to Olomouce, kde se vše rodilo od začátku. Studovali
bylo dětské, ale často se k tomu vracím a ptám se, zda jsme doslova mezi lešením, ale byla obrovská legrace,
mi někdy ty okamžiky nezevšedněly. Nevím, čím to nadšení.
bylo způsobené, protože žádné jiné dárky, na které se
Vaším prvním působištěm bylo Arcibiskupské gymnázimnohdy děti při té příležitosti těší, jsem nedostal. Já se um v Kroměříži, kam jste nastoupil. Pro naši společnost to
těšil „jenom“ z toho, že jsem přijal Krista. Možná tam byla stále doba nadšení z nových poměrů, pro Vás to bylo
začalo něco, co vyústilo později do kněžství.
Vaše první místo. Podělte se s námi o své tehdejší zážitky.
Studovat seminář jste začal v Litoměřicích, dokončil
v Olomouci. Jak vzpomínáte na dobu přechodu z totality do
demokracie, která se dotkla i Vašeho teologického vzdělání?

Při této otázce si uvědomuji, jak jsem již starý. Můj
nástup do semináře byl v minulém tisíciletí a to ještě
v době totality. Dnes už ta doba je málo pochopitelná
a nezajímavá zvláště pro mladší generaci. Kdo dnes
pochopí, že nejenom já osobně jsem měl problém na
škole, protože jsem se hlásil na bohosloví.
Také rodiče museli v ředitelně vysvětlovat, co to mají
za syna. To je však jiná kapitola. Po nastoupení do Litoměřic jsem zjistil, že někteří moji spolužáci se hlásili
třeba šest let po sobě a nebyli přijatí, protože neodpovídali tehdejšímu režimu. Mělo to však i svá pozitiva,
protože ti, kteří se tam dostali, si toho vážili a vůbec
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Já si neuměl představit jinak své kněžství, než že
budu ve farnosti. Proto když jsem se dověděl kam půjdu, tak jsem se zhrozil. Nevím podle čeho tehdy tak
rozhodli, protože nejsem „nic moc“ a přece na takové
místo by měl jít někdo s většími dovednostmi, ale stalo se. Když jsem tam vstupoval, tak jsem se opravdu
modlil, ale spíše to byla modlitba ze strachu o svůj zadek. Nakonec z toho bylo krásných šest let, i když ne
vždy jednoduchých.
První farností pro Vás byly nedaleké Sudice. Od mladých
lidí z AG jste přešel do pastorace mezi „všechny věkové skupiny“ a do radostí i starostí Vám svěřených farníků. Jak se
tento čas zapsal do Vašich vzpomínek?

Bylo to dobrodružné, protože při nástupu mi bylo
řečeno, že si tam mám najít provizorní bydlení, než si

Plňme čtvrté přikázání a navštivme s láskou naše prarodiče.

11/09/2019 21:13

ROZHOVOR P. JAN SZKANDERA
opravím faru. Tehdy mi pomohl otec Grzegorz Majetny, který Sudice spravoval a našel paní s velkým P. Byla
to super žena, která byla doslova moji mámou. Měla
humor a celkově byla oblíbená. Lidé mi také hodně
pomáhali, a tak ty čtyři roky pro mě byly nádherným
zážitkem.

denci z různého prostředí, různě zralí s různou motivací a moji odpovědností bylo pomoct jim, aby vnitřně
to jejich rozhodnutí bylo co nejvíc pravdivé. Jdou do
světa, ve kterém povrchnost v prožívání kněžství neobstojí.
Povězte nám nějaký vtipný zážitek ze semináře.

Šokem pro mě byli prvňáčci. Já vstoupil do třídy, že
Spíše to bude tragikomický zážitek. Jednou před
budu učit a teď se na ně dívám a začal jsem se sám sobě
večerní
modlitbou v kapli za mnou přišel rektor sesmát. Mně ani nedošlo, že jsou to krásné malé děti,
mináře
ať
se pomodlím za zemřelého tatínka jednoho
které nohama nedosáhnou ze židle na podlahu, ale dobohoslovce.
To by nebylo nic neobvyklého, kdyby si
konce neumí ani číst ani psát.
nespletl jméno. Já vystoupil a začal. Dovedete si předVaším doposud posledním působištěm byl Arcibskupský stavit zděšení onoho bohoslovce, který o ničem nevěseminář v Olomouci. Tady jste funkci spirituála vykonával děl a najednou se modlí za jeho tátu. Než se to vysvětli14 let. Z farnosti jste odešel opět mezi většinou mladé muže, lo, tak to pro něho musela být strašná chvíle.
abyste jim pomáhal na jejich cestě za kněžstvím. Jaký byl
přechod z farnosti zpět do semináře, byť na opačnou stranu, než jak jste jej znal jako student?

Co Vám oněch 14 let dalo, čeho jste se naopak musel
vzdát?

Na to neumím ještě odpovědět, ale jednomu věřím,
že to Bůh tak chtěl a On nejlíp ví, co mi to mělo vzít
a dát. Asi jsem to potřeboval. Na věčnosti snad budu
vědět víc.
Jací jsou dnešní mladí kněží ve srovnání s Vaší generací,
která v semináři studovala?

Kněz nespadne na zem z měsíce, ale vyrůstá v konkrétní době a prostředí. Každý ví, jak moc se v poslední době změnila doba a pochopitelně i mladí lidé, kteří
nastupují do semináře, jsou jiní, než jsme byli my. To
není ani horší ani lepší, ale prostě jiné.
Možná bych jenom řekl, že jsou mnohem schopnější
vyznat se ve světě, v technologiích atd., ale někdy se
mi zdá, že tápou v základních životních principech. To
není výtka, ale spíš otázka pro nás všechny jaké hodnoty zastáváme a na jakých stavíme svůj život.
Vaše koníčky a záliby?

Rád si zalyžuji, zahraji šachy ovšem, jako amatér,
velmi rád čtu.
Máte nějaké životní heslo?

Je to heslo, které jsem si dal i na primiční obrázek. Je
to z Janova evangelia patnácté kapitoly, šestnáctý verš.
Co přejete svým novým farníkům, čtenářům KROKU,
obyvatelům našeho města?

Je to úplně něco jiného a přiznám se, že opět nevím
podle jakého klíče jsem se tam dostal, ale když to přišlo, tak slovo šok je velmi mírné.

Ať z něho nikdy nevymizí pravá radost a dobro.

Co bylo nápní vašeho dne v semináři jako spirituála?

Rozhovor vedla Božena Muczková

Žít s bohoslovci a pomáhat jim, aby jejich rozhodnutí pro kněžství co nejvíc dozrálo. Přicházeli tam mláVzývejme Ducha svatého každý den: On nás vede po cestě Kristových učedníků.
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PAPEŽ FRANTIŠEK A SV. FRANTIŠEK Z ASISSI
Už ani ne za měsíc, 4. října budeme slavit svátek sv.
Františka z Asissi, jenž je zakladatelem žebravého
řádu františkánů i patronem ekologů. Co o něm říká
papež František.
Vybral jsem si jeho jméno, jeho vedení a inspiraci ve chvíli, kdy jsem byl zvolen římským biskupem.
Věřím, že František je povíce příkladem péče o to, co
je slabé, a také příkladem radostně a autenticky prožívané integrální ekologie. Je svatým patronem všech,
kdo studují a pracují na poli ekologie; oblíbili si jej
i mnozí nekřesťané.
Projevoval zvláštní pozornost k Božímu stvoření
i vůči chudým a opuštěným. Miloval a byl milován
pro svoji radost, velkorysou oddanost a pro svoje všeobjímající srdce. Byl mystikem a poutníkem, který žil
v jednoduchosti a obdivuhodné harmonii s Bohem, s
druhými, s přírodou a sám se sebou. V něm je patrné, do jaké míry jsou neoddělitelné starost o přírodu,
spravedlnost vůči chudým, nasazení pro společnost
a vnitřní pokoj.
Jeho svědectví nám také ukazuje, že integrální ekologie vyžaduje otevřenost kategoriím, které přesahují
slovník exaktních věd či biologie a vztahují se k podstatě toho, co je lidské. Pokaždé když František pohlédl na slunce, měsíc i ty nejdrobnější živočichy, reagoval zpěvem a zapojil do své chvály každého tvora
způsobem, jaký známe, když se zamilujeme do nějaké
osoby. Komunikoval s veškerým stvořením a kázal dokonce květům, „které vybízel, aby chválily a milovaly
Hospodina jako bytosti obdařené rozumem“. Jeho pouze vnějším asketismem, nýbrž něčím radikálnějreakce byla něčím více než intelektuálním oceněním ším: odmítnutím dělat z reality pouhý předmět užití
nebo ekonomickou vypočítavostí, protože pro něho a nadvlády.
bylo každé stvoření bratrem či sestrou, s nimiž jej poNaléhavá výzva k ochraně našeho společného dojilo citové pouto.
mova zahrnuje snahu sjednotit celou lidskou rodinu
Proto se cítil povolán pečovat o všechno, co existu- v hledání udržitelného a integrálního rozvoje, jímž odje. Jeho učedník svatý Bonaventura o něm vyprávěl, povídá na věci, které se mění. Stvořitel nás neopouští,
že „když nahlížel společný původ všech věcí, cítil nikdy ve svém plánu lásky nečiní krok zpět, nelituje,
se naplněn ještě větší zbožností a nazýval i ta nejmenší že nás stvořil. Lidstvo má ještě schopnost spolupracostvoření bratrem či sestrou“. Tímto přesvědčením ne- vat při vytváření svého společného domova. Rád bych
lze pohrdat jako nějakým iracionálním romantismem, vyjádřil uznání, dodal odvahu a poděkoval všem, kdo
protože ovlivňuje rozhodnutí, jimiž se řídí naše jedná- se v nejrůznějších oblastech lidské aktivity snaží zajistit ochranu domova, který navzájem sdílíme.
ní.
Přistupujeme-li k přírodě a k životnímu prostředí
bez této otevřenosti k úžasu a obdivu, nemluvíme-li ve svém vztahu ke světu jazykem bratrství a krásy,
budou naše postoje podobné postojům vládce, spotřebitele anebo pouhého vykořisťovatele přírodních
zdrojů, neschopného klást meze svým bezprostředním zájmům.

Zvláštní vděčnost si zasluhují zvláště ti, kdo usilovně
bojují za řešení dramatických následků, které zhoršování životního prostředí přináší do životů nejchudších
lidí tohoto světa. Mladí lidé od nás žádají změnu. Ptají
se, jak je možné chtít budovat lepší budoucnost a nemyslet přitom na krizi životního prostředí a utrpení
vyloučených.

A naopak, pokud se cítíme vnitřně sjednoceni
se vším, co existuje, pak se spontánně rodí střídmost
a péče. Chudoba a střídmost svatého Františka nebyly

Laudato´si
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Milí rodiče, potřebujete mít velikou trpělivost a odpouštět z hloubi vašeho srdce.
11/09/2019 21:13

PAPEŽ FRANTIŠEK A GRETA THUNBERG
Greta Thumberg, se kterou
se letos papež František sešel
uprostřed velikonočního týdne, je jednou z takových mladých lidí, kterým osud planety
není lhostejný.
Papež s ní krátce promluvil,
požehnal ji a řekl: „Bůh ti žehnej. Jen pokračuj v díle. Jen do
toho, jen dál.“ Je to další doklad toho, že si papež František
a s ním celá řada představitelů
církve, teologů a věřících si
uvědomují hloubku toho, co je
nazýváno jako ekologická krize.
Greta Thunbergová je švédská školačka, která ve svých
15 letech začala protestovat na
podporu akce proti globálnímu
oteplování. Je známa tím, že
inicializovala hnutí školních
stávek za klima. Greta říká:
„Proč bych měla chodit do
školy a učit se, když mě něčeká žádná pěkná budoucnost“
Greta vyzvala svoje vrstevníky,
aby se připojili k jejímu pátečnímu stávkování, a tak
po celém světě vzniklo hnutí Fridays for Future (Pátky
pro budoucnost). Toto hnutí studentů je i u nás v ČR
a co o sobě říkají:Jsme skupina českých středoškoláků a středoškolaček a na naší budoucnosti nám záleží
více, než na našem vzdělání. Není nám jedno, že generace našich rodičů a prarodičů ničí naši zemi a naši
budoucnost. Jsme znepokojeni postojem společnosti
a politiků ke změnám klimatu. Požadujeme, aby se klimatická krize začala i jako skutečná krize vnímat.
Napadne vás možná, že jsme mladí nezkušení a naivní, ale co potom ti, jež jsou schopni po takovou dobu
úspěšně přehlížet zprávy a varování uznávaných vědců a vědkyň? Ne, nejsme naivní děti, kterým se nechce
sedět ve školních lavicích, jsme mladí lidé, kteří nevidí
jiné řešení, než jasně a zřetelně bojovat o to, co nám
právem náleží. O naši budoucnost. Dokud nebudou
klimatické změny odvráceny a udržitelnost nebude na
každodenním pořádku, nehodláme přestat. Planetu
máme pouze jednu a nemůžeme si dovolit ji zničit.

Jak říká horolezec a geodet Jan Malík: „Základem je,
že musíme začít táhnout za jeden provaz, hledat, co
máme společného. A ne co nás rozděluje.
To platí pro celou planetu, protože jsme vlastně jedna velká rodina. Musíme se jako lidstvo spojit, protože jinak to nedáme. Klimatické změny jsou tak rozjeté
a máme tak málo času, že musíme využít veškeré způsoby. Nejen na úrovni jednotlivců, ale i na úrovni vlád
a národů, ekonomiky, obchodu a tak dále.“ Pamatuji
si z dětství potoky a tůně, ve kterých se ve Zdonově na
Broumovsku dalo v létě koupat. Teď už pár let toky vysychají. Jak ale lidi přesvědčit, že je situace na Zemi již
opravdu tak špatná? Když žijí v blahobytu a vše mají.
V České republice teď pociťují v létě v uvozovkách pouze vyschlé studny. Lidé by měli začít více důvěřovat vědecké komunitě. Už před dvaceti lety bylo řečeno, že
se bude oteplovat, že bude větší sucho a extrémy počasí. Že bude kůrovec a že jsou špatné smrkové monokultury. A ten výčet by mohl pokračovat. Ve všem měli
ekologové pravdu. Jenže situace je nyní ještě horší, než
se předpokládalo. I ty nejčernější klimatické modely
jsou ještě víc černé.

Jsme součástí mezinárodního hnutí mladých lidí,
kteří bojují za svou budoucnost. Každý pátek po celém Pojďme být tou lepší změnou pro naši Zemi v týdsvětě vychází do ulic stávkovat tisíce studentů a stu- nu 20.-27. září, což bude Týden pro klima, více na
www.tydenproklima.cz
dentek, kteří po politicích a dospělých požadují co nejrychlejší řešení klimatické krize.
Tomáš Peterek
Když nemůžeme získat svůj chléb, ztrácíme svoji důstojnost. Toto je drama dnešní doby,
obzvláště pro mladé lidi.
KROK201919.indd 7
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KATOLICISMUS HLUČÍNSKA V KONTEXTU HISTORICKÉHO VÝVOJE
Katolicismus je s územím Hlučínska pevně spjat,
jeho sílu zde může vnímat každý z nás pouhým porovnáním vysoké religiozity místního obyvatelstva se
sousedními regiony, které prošly historicky jiným vývojem. Na otázku z jakého důvodu tomu tak je a proč
je právě hlučínské obyvatelstvo dodnes většinově katolické, se pokusím odpovědět v tomto článku. Jedná
se o popis historie našeho regionu ve vztahu ke katolické církvi za pruské éry.
Příběh Hlučínska pruského se začíná psát v druhé
polovině 18. století. Za své vlády vydal císař Svaté
říše římské Karel VI. tzv. pragmatickou sankci, tedy
dokument, jenž měl umožnit nástup na trůn případným ženským následovnicím. Po smrti císaře se tedy
vlády ujala panovnice – císařovna Marie Terezie. Její
právo na trůn zaručené pragmatickou sankcí bylo
však popřeno pruským králem Fridrichem II. Velikým
a Karlem VII. Bavorským. Roku 1720 se tak rozhořel
konflikt známý jako První slezská válka. Ta skončila
o dva roky později porážkou Rakouska, které na základě Berlínského míru přišlo o rozsáhlá území – Horní
a Dolní Slezsko, Kladsko a část vévodství Opavského,
tedy území Hlučínska. Ze všech historických milníků,
které Hlučínsko poznamenaly a ovlivnily i jeho současnou podobu, je tedy jedním z nejdůležitějších právě
rok 1742.
Připojení Hlučínska k jinému státu neznamenalo
pro místní obyvatele pouze překreslení hranic na mapách a jisté legislativní změny. Proces začleňování se
do pruského království znamenal od samého počátku
boj Hlučíňanů o zachování své identity, etnické, jazykové, ale také náboženské. Hlučínsko bylo prakticky
po celou dobu své existence pevně spjato s katolickým
Opavskem. Nyní se stal malý katolický region součástí striktně protestantského Pruska a z místního obyvatelstva se tak stala náboženská menšina. Malý ostrůvek slovanského obyvatelstva na periferii německého
státu brzy ztratil naději, že se v dohledné době vrátí
do své staré vlasti. Rakouské mocnářství se ve snaze
o znovuzískání ztraceného Slezska vrhlo do další války, ve které však opět triumfovalo pruské vojsko, které
bylo v té době nejmodernější na světě.
Ihned poté, co se situace ustálila a začala léta míru,
pocítili obyvatelé Hlučínska silný nátlak svého nového státu. Berlínem řízená germanizace způsobila, že
jediným veřejným místem, kde se na Hlučínsku ještě dalo zaslechnout moravštinu, byl kostel. V době,
kdy bylo Hlučínsko součástí Opavska, resp. katolické habsburské monarchie, neměla zde místní církev
větší, než duchovní význam. Po připojení k Prusku se
ale stala poslední instancí, která bránila jak víru obyvatelstva, tak i jeho jazyk. A pruská vrchnost si tohoto
odporu byla dobře vědoma. Za svůj odmítavý postoj
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ke germanizačním tendencím byla řada hlučínských
duchovních vypovězena, či dokonce uvězněna – svého
cíle však represe dosáhly jen z malé části. Veřejný prostor na Hlučínsku sice patřil jednoznačně německému
jazyku, snaha vymýtit moravštinu z kostelů však byla
neúspěšná. Jen stěží mohli pruští úředníci jako úspěch
vnímat svůj tlak na katolickou církev. Sice se do určité
míry podařilo oslabit její vliv v oficiálních záležitostech, odpor církve vůči vrchnosti a snaha o obranu
identity prostých obyvatel z ní však udělaly tmelící
prvek a instituci, kterou začali Hlučíňané vnímat jako
poslední naději v obraně svých hodnot.
Na druhou stranu se zde sluší objektivně podotknout, že přes silný nátlak a určité represe se ze strany
pruského státu nejednalo o žádný bezohledný teror,
který se nedalo přestát. Důvodem, proč tlak nepřešel
v agresi, byla postava krále Fridricha II. Tomu jeho
osvícenská morálka nedovolila přejít určité hranice
únosnosti a perzekuovat obyvatelstvo pouze kvůli jeho
etnicitě a náboženství.
Větší odchylku od stabilizované situace přinesl revoluční rok 1848, kde byl jedním z vedlejších požadavků
protestujících znovuzavedení moravštiny na úřadech.
Přes násilné potlačení protestů se v následujících letech začala situace zlepšovat. S nástupem nového pro-

Pane, pomoz nám žít ctnost štědrosti, milovat bez omezení.
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KATOLICISMUS HLUČÍNSKA V KONTEXTU HISTORICKÉHO VÝVOJE
Rozeběhla se vlna perzekucí namířená proti katolickým duchovním, která však měla ve výsledky stejný
efekt, jako ta z období po přičlenění Hlučínska k Prusku. Obyvatelstvo se opět s církví pevně semklo a vnímalo ji (jistě zcela správně) jako jedinou instituci bránící jeho národnostní zájmy i jazyk. Katolická církev
tak měla velkou zásluhu na tom, že se roku 1905 87%
hlučínského obyvatelstva přihlásilo k užívání moravského jazyka. Toto číslo, je vzhledem k nepatrné rozloze regionu a v té době více než třicet let trvající tuhé
germanizaci, neuvěřitelné.
Poslední etapu Hlučínska v pruském státu poznamenala První světová válka. Na jejím počátku již lze tento
region vnímat jako pevnou součást německé říše. Období tvrdých represí kancléře Bismarcka skončilo a situace se stabilizovala v následující podobě: moravština byla ve školství nadále přísně zakázána, jediným
místem, kde mohli slovanští obyvatelé hlučínských vsí
a měst slyšet svůj jazyk, byl opět pouze kostel.
Církev se prakticky stala garantem moravského jazyka, když vydávala Katolické noviny v moravštině.
Nicméně léta realizovaná germanizace se na Hlučínsku začala jasně projevovat. Slovanská etnicita obyvatelstva, stejně jako historická spojitost oblasti s Opavskem, resp. českými zeměmi upadala v zapomnění.
Z Hlučíňanů se stali loajální obyvatelé německé říše
a jako takoví i odcházeli bojovat a umírat na bojiště
gresivního krále Fridricha Viléma IV. se skutečně mo- největší války, jakou dosud svět zažil. Války, kterou
ravština začala vracet do veřejného života. Svou roli Německo prohraje a Hlučínsko se na základě cizích
v tom opět sehrála církev, největší zásluhu na tomto rozhodnutí stane součástí československé první reobdobí hlučínského obrození měl páter Cyprián Lelek, publiky.
díky kterému se začal vydávat moravsky psaný časopis V příštím díle se budeme věnovat období po roce
Holubice a který byl zároveň autorem moravského sla- 1918 a shrneme si vliv katolické církve na Hlučínsku
bikáře, podle něhož se učilo na školách.
na místní obyvatelstvo po připojení k Československu.
Zdaleka největší význam však měl pro katolickou cír- V tomto článku uvedené informace se dají shrnout nákev zákon, který církvím umožňoval zřizovat vlastní sledovně: Prakticky celou dobu příslušnosti Hlučínska
školy. Tím se změnil status katolické církve na Hlu- k Prusku byla katolická církev zárukou obrany identity
čínsku – z organizace téměř na hranici ilegality, zuby místních obyvatel a především pak moravského jazynehty se bránící útlaku, se stala instituce, které bylo ka. V různých etapách pruské nadvlády se Hlučíňané
legislativně umožněno přímo ovlivňovat a formovat setkávali s různou mírou útlaku. Od období velké tolerance a rozkvětu místní kultury a školství, až po časy
mládež.
tuhé germanizace a represím vůči duchovním.
Velice pozitivní vývoj, který např. historik Vilém Plaček nazývá zlatým obdobím Hlučínska, zastavila až Obecně lze říci, že čím větší tlak na katolickou církev
přísná a striktní vláda kancléře Otto von Bismarcka pruský stát vyvíjel, tím více se se svou církví místní
(1871-1890), která vedla ke vzniku sjednocené ně- obyvatelé dokázali identifikovat a semknout. Tímto
efektem se z katolické církve na Hlučínsku stal symbol
mecké říše.
etnické a jazykové identity tohoto regionu, přičemž
Katolická církev v tomto období zažila diskriminaci jistá náklonnost a identifikace s katolicismem je na
v pravém slova smyslu a většina ústupků, které si skr- Hlučínsku patrná dodnes.
ze vlastní činnost a vůli obyvatelstva za více než století
Jan Mareček
v německém státu vydobyla, zmizela. Na školách se již
opět muselo učit pouze německy, slabikář Cypriána
Lelka byl vyměněn za německý.
Kristus vstal z mrtvých! Kristus žije a jde s námi!
KROK201919.indd 9
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VODA A VÍRA
Vojtěch Mrůzek, několikanásobný mistr světa i Evropy ve vodním slalomu. Vojta pochází z Opavy, teď dočasně bydlí v Praze, kde trénuje a studuje na Fakultě
tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.
Ahoj Vojto, mohl bys nám prosím říct něco málo
o vodním slalomu?
Ahoj, vodní slalom je jeden z nejúspěšnějších sportů
z Olympijských her. Závodí se v několika kategoriích
a závodník musí zdolat trať, která je vytyčena několika brankami. Jsou dva typy branek, jedním se říká
“povodné”, mají zelenou barvu a projíždějí se rovně
po vodě dolů. Druhé se jmenují protivodné, mají červenou barvu a jedou se proti vodě. Pokud závodník
neprojede trať jak má, inkasuje penalizační body.
Mluvil si o kategoriích, jaké ty kategorie jsou a v jaké
ty závodíš?
Kajak muži a ženy, v lodi se sedí a závodník má pádlo
s dvěma listy. Kanoe muži a ženy, v lodi se klečí a závodník má pádlo pouze s jedním listem, takže pádluje
jen na jedné straně. A kategorie deblkanoe parťákem
Albertem a od tohoto roku závodím ve smíšené deblkanoi, kde jsem se se svou parťačkou Janou stal úřadujícím mistrem světa.
Kdo tě přivedl k vodnímu slalomu?
K vodnímu slalomu mě přivedl můj taťka, který je sám bývalý úspěšný reprezentant ve vodním slalomu a doposud mě trénuje. V naší rodině dělá vodu prakticky každý, takže i já jsem měl odmala k vodě velmi blízko.
Jaké jsou tvé dosavadní úspěchy?
Jsem dvojnásobný mistr světa, také se mi podařilo vyhrát mistrovství Evropy a mnohonásobný mistr České
republiky. Tyhle úspěchy sbírám v kategorii juniorů
a kategorii do 23 let.
Děláš kromě kanoistiky ještě něco jiného?
Odmala hodně sportuji, plaval jsem, hrál fotbal
a taky jsem se snažil prorazit ve zpěvu, ale to bohužel
nevyšlo. (směje se) V 8 letech jsem se aktivně začal
věnovat pouze vodnímu slalomu. Letos, co jsem začal chodit na Fakultu tělesné výchovy a sportu, jich
opět hodně přibylo. Nejvíce se věnuji ve škole atletice
a taky jsem amatérsky začal hrát hokej. A tomu bych
chtěl v následujících letech věnovat více času, protože
mě to nesmírně baví. A to je asi všechno.
Máš nějaký rituál před startem?
Ano. Až poté, co jsme se poprvé probojovali do Juniorské reprezentace, jsem začal mít svůj vlastní rituál.
Do té doby jsme se svým parťákem pouze podali ruku
před startem, ale od té doby jsem k tomu přidal pár
svých rituálů. “Zavřu oči, představím si celou trať,
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Postavme své životy víry na skále, kterou je Kristus.
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ROZHOVOR S VOJTĚCHEM MRŮZKEM

namočím si ruce, ošplíchnu obličej, udělám znamení
kříže, poprosím Boha, abychom sjeli trať tak, abychom byli spokojeni a jedu.”
27. května 2018 si v kostele sv. Mikuláše v Koutech
přijal svátost křtu, jak ses vlastně dostal k víře?
Už když jsem byl malý jsem navštěvoval křesťanskou
školku v Opavě, občas jsem byl s babičkou v kostele,
ale vůbec jsem tu víru nechápal. Pak přišli první závody, soustředění a jelikož mě k tomu dál rodiče nevedli,
do kostela jsem přestal chodit. V roce 2015 jsem si
našel přítelkyni, která je katolička a občas jsem s ní
zašel na mši.

velmi dlouhý a náročný, že mně mnohdy na to nezbude čas, ale snažím se zajít si do kostela jiné dny.
Který kostel a v jaké zemi tě nejvíc nadchnul?
Můj nejoblíbenější kostel je Svatyně Panny Marie
Lurdské ve Francii. V nedalekém městě jsme častokrát byli na soustředění a velmi rád jsem toto místo
navštěvoval.
Rozhovor vedla Tereza Černá

Nějak se to ve mně začalo bít a začal jsem uvažovat,
jestli to náhodou není ta správná cesta. V té době
tady byl otec Daniel Vícha a ten mě svými kázáními
tak nadchl, že jsem ho poprosil, jestli bych se nemohl
dát pokřtít. Byl to běh na dlouhou trať, přes rok jsem
k němu chodil na ponaučení, protože skloubit můj
čas a od pana faráře bylo trochu více komplikované.
Na ponaučení jsem chodil velmi rád a jsem rád, že
pan farář byl ochoten mě pokřtít.
Změnil se nějak tvůj život po křtu, je pro tebe víra
posilou na tvé cestě?
Úplně mi nepřijde, že by se mi život změnil. Ale díky
tomu, že jsem vstoupil do katolické víry, jsem si uvědomil, že na nic v životě nejsem sám.
Když jsi na závodech, snažíš se chodit do kostela
i tam?
Snažím se, ale bohužel ne vždy to jde. Závodní den je
Všude tam, kde jsou muži a ženy, kteří zasvětili svůj život Bohu, najdete radost.
KROK201919.indd 11
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ČERNÁ MADONA V KAPLIČCE NA DVOŘISKU
Obraz Černé Matky Boží v kapli sv. Michaela na Dvořisku
Obrazem to vlastně všechno začalo. Když jsem se
před pár lety ocitla ve vedení města, jednou z prvních
záležitostí, kterou jsem řešila, byla prosba o záchranu
obrazu Černé matky Boží, který je nedílnou součástí
oltáře. O kapli na Dvořisku, která je v majetku města, se již několik let starají manželé Viláškovi a jejich
péče o kapli vše odstartovala…… A vzalo se to, jak se
říká, pěkně od podlahy a to doslova. Obraz, který to
celé spustil, je hotov až nyní a završuje několikaletou
práci na celém objektu.
Kaple sv. Michaela prošla před dvěma roky kompletní
rekonstrukcí. Už v roce 2014 byly provedeny sanační
práce na vlhkém zdivu (oklepání vnitřních i venkovních omítek a nové sanační omítky). Dále se provedla
vnitřní výmalba, barevný nátěr venkovní fasády,
oprava okapového chodníku a nové oplocení kolem
kapličky. Vzhledem ke špatnému stavu věže i stropu
kapličky se během rekonstrukce ukázalo, že oprava
bude náročnější, než se původně předpokládalo. Díky
podpoře a sbírce, kterou zorganizovali lidé na Dvořisku, se podařilo v říjnu 2017 umístit na věžičku také
nový zvon. Bylo vidět, že osud kapličky není lidem
lhostejný a mám radost, že se v průběhu rekonstrukce
našli lidé, kteří nejenom finančně podpořili samotnou
stavbu, ale i ti, kteří přispěli svou prací a pomáhali
v průběhu celé rekonstrukce. Každý z nich má nemalou zásluhu na úspěšně dokončené realizaci.
Poslední, co ještě chybělo k dokonalosti celého objektu, je obraz Černé Matky Boží, který byl umístěn
na oltáři. I na něm se podepsal zub času a bylo nutné
jeho restaurování. Dne 11.1. 2019 byl obraz demontován a předán akademické malířce Romaně Balcarové. Jedná se o olej na plátně z 19. století, představuje
lidovou kopii Panny Marie Čenstochovské. Černá
Matka Boží je podána v tradičním modrém plášti
posetém bílými stylizovanými hvězdami. Červený rub
jejího pláště je zlatě lemován. Korunu madony přidržují dva andílci.

skříňky. Plátno bylo zteřelé, na několika místech proděravěné, barevná vrstva byla uvolněná na celé ploše
obrazu.
Nyní už je obraz v celé své kráse zpět a bude vrácen na
své místo. Slavnostní mše svatá se uskuteční v neděli
29.9. 2019 v 10,30 hod. Zrestaurovaný obraz si budete moci prohlédnout při tradičních oslavách patrona
archanděla Michaela na Dvořisku, které se uskuteční
poslední víkend v září.
Přeji si, ať se do kapličky rádi vracíte a Ti z vás, kteří
její návštěvu ještě nestihli, udělejte si na Dvořisko
procházku a budete překvapeni, jak malebná kaple sv.
Michaela je. Díky všem, kteří o kapli pečují a starají
se.

Obraz na plátně byl vsazen do zasklené plechové

Monika Brzesková

FARNOST PŘED 100 LETY
Ohlášky z 16. neděle v mezidobí, 25. 9. 1892

v neděle ale odpoledne růženec a litania loretánská.
Kteři této pobožnosti přitomni budou, jakož i ti, kteři
Milí farníci!
svatosti pokání a oltářní hodně přijmou během měsice
V neděli nám připadá slavnost svatého růžence. Oktobra, získají hojné odpustky. Proto napomínají se
V sobotu jako prvního Oktobra začne se pobožnost tímto věříci slušně, aby této přiležitosti ku posvěcení
růžencova od svatého Otce pro celý ten měsíc před- svých duší ochotně užívali, a aby žaden se nevymloupisana, a bude se tak konati, že ve všední dni růženec val, že skrz robotu nemůže na sv. zpověď jíti, budeme
se pomodlí přese mši sv. a potom litania loretánská, dle potřeby i přede mší svatou zpovídati.
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Utrpení je výzva k obrácení: připomíná nám naši slabost a zranitelnost.
11/09/2019 21:13

NOČNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA
Ačkoliv délka lidského života se neustále pomalu prodlužuje, přesto život
člověka je v dnešní době stále více ohrožován. Zejména ten nejvíce bezbranný
, ještě v lůně matky. Proto existují různé
organizace, které se ho snaží chránit.
Ať už modlitební, jako např. Modlitby
za nejmenší, nebo ty, které pomáhají
maminkám prakticky, různé linky důvěry, konají se bohoslužby za ochranu
lidského života od početí do přirozené
smrti. Jednou z dalších podobných aktivit jsou také Noční křížové cesty ve
Zlatých Horách, konané každý první
pátek v měsíci.
A právě v pátek 2.8.2019 vyrazil také
autobus s farníky z Kravař a Velkých
Hoštic na tuto pouť na Maria Hilf. Začátek křížové cesty je u křižovatky nedaleko restaurace Bohemy.
Ve 21:00 hod. nás u 1.zastavení přivítal místní duchovní správce, který krátce všechny poutníky seznámil
s průběhem cesty a úmysly, za které se budeme cestou u jednotlivých zastavení modlit. Jako první se vpředu
nesl osvětlený kříž, který takto nejen osvětloval cestu, ale také nám symbolizoval Krista, kterého máme následovat, neboť on je naše pravé světlo, za kterým máme jít. Šlo se v tichu, kdy každý mohl v duchu sám rozjímat
nad jednotlivými zastaveními, modlit se nebo námahu výstupu obětovat na dané úmysly. Při nesení kříže i četbě
zastavení jsme se střídali. Po necelých dvou hodinách jsme vyšlapali k poutnímu chrámu, kde už čekali ti, kteří
si na cestu lesem již netroufali a křížovou cestu se modlili v ambitech. Na závěr se konala krátká adorace před
vystavenou Nejsvětější Svátostí s požehnáním na cestu domů.
Na tuto noční křížovou cestu k Panně Marii pomocné se vždy těším, protože atmosféra nočního výstupu v tichu lesa je velmi oslovující a nabízí prostor k usebrání a zároveň každému z nás by měl ležet na srdci osud naší
země, jejíž budoucnost je právě v těch dosud nenarozených dětech, za které se tam modlíme.
                                                                                                                                                                                                                      Hubert Weczerek

O POHÁR SV. VÁCLAVA
    V sobotu 5.10.2019 se uskuteční ve farní stodole další ročník tradičního turnaje ve stolním tenise pro neregistrované hráče a hráčky O pohár sv. Václava. Jedná se o turnaj jednotlivců bez věkového omezení. Dle počtu
přihlášených mužů a žen budou účastníci rozděleni do základních skupin, kde se bude hrát systémem každý
s každým a dva nejlepší pak postoupí do pavouka vítězů, ostatní si zahrají soutěž útěchy. Prezentace bude probíhat přímo na místě v den turnaje od 15:30 hod. do 16:00 hod. Startovné činí 50,-Kč pro dospělé, žáci do 15
let zdarma. Vítězové všech kategorií obdrží putovní pohár a hráči na 1. - 3.místě drobné věcné ceny. Občerstvení
zajištěno. Na hojnou účast se těší pořadatelé.
    V ten samý den, ale už dopoledne, proběhne již 20.ročník meziděkanátního turnaje ministrantů ve stolním
tenise. Prezentace účastníků začne v 8:30hod. ve farní stodole a skončí v 9:15 hod. pro kategorii 3. - 6.třída,
kategorie 7. - 8.třída a 9.třída a starší se mohou hlásit do 10:15 hod. Startovné se neplatí, podmínkou účasti je
vlastní pálka, obuv do tělocvičny a aktivní služba u oltáře. Také u ministrantů vítězové jednotlivých kategorií
obdrží putovní poháry a hráči na 1. - 3.místě drobné věcné ceny. Pro všechny bude připraveno malé občerstvení.
Turnaj je otevřen samozřejmě i pro ministrantky a pokud budou alespoň 4, budou hrát samostatně mezi sebou,
v opačném případě v příslušných kategoriích s ministranty.
                                                                                                                                                      Hubert Weczerek
Kristův kříž není porážka: ten kříž je láska a milosrdenství
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NA TÁBORY JSEM JEZDIL UŽ OD MALA
Milí čtenáři, dnes Vám přinášíme v našem časopise KROK rozhovor s hlavním organizátorem a vedoucím farního tábora Petrem Jochimem.
Musím Vám prozradit, že když jsem odjížděla na
farní tábor, měla jsem připravený jak blok tak i tužku.
Avšak již před odjezdem jsem tušila, že tento rozhovor
na táboře neproběhne. Ne proto, že by Petr nechtěl,
ale proto, že program tábora je tak nabitý aktivitami
od rána až do večera, a některé dny až do pozdních večerních nebo ranních hodin. A proto se nám podařilo
sejít se a popovídat si v klidu v Kravařích až po návratu
z Klokočůvku, kde tábor probíhal.
Petře prozraď nám prosím, jak dlouho trvá příprava tábora a kdy začínáš s organizací? A podle čeho
vybíráš místo tábora?

Kolik let již pořádáš farní tábory?
Vše začalo postupně někdy v roce 1992 na Hadince
u Vítkova. Na společném víkendu mládeže, pořádaném Salesiány, jsem byl pověřen přípravou olympiády
pro asi 120 dětí. Mnohé tenkrát byly starší než já. Byla
to jen krátká odpolední hra. Program pro cely tábor
jsem poprvé připravoval v roce 1993, na pobytu dětí
a mládeže z farnosti Kravaře v Rokytnici nad Jizerou.
Kaplanem byl tenkrát v naší farnosti otec Řehoř z Polska. Od té doby je to až na pár výjimek každoročně.

Na přípravě programu začínám pracovat zhruba
v lednu. Nejpozději v únoru se snažím vydat pozvánku a přihlášky, takže musí být jasné téma etapové hry
a zpracována základní osnova programu. Vlastní přípravu pomůcek, her a detailní témata zpracovávám
zhruba 4 měsíce před vlastním táborem. S výběrem
místa je to poměrně složité. Rád tábořiště obměňuji.
Poznáme tak s dětmi nová místa a přírodu. Vhodných
míst pro tábory díky intenzivnímu kácení v posledních Popiš nám prosím, jak farní tábor vypadá, jaké je
letech ubývá a sehnat kvalitně vybavenou stanovou zázemí?
základnu s kapacitou zhruba 60 míst není také jednoduché. Další podmínkou je vhodný les pro hry a ten se Zázemí je velmi skromné, ale pro základní potřeby
naprosto dostačující. Zpočátku jsme s dětmi z farnosvyskytuje u tábořišť opravdu vzácně.
ti jezdily na fary (například Pstruží, Pohoř). Chybělo
tomu však to těsné propojení s přírodou. Posledních
zhruba 12 let jezdíme do stanových základen. Děti po
dvou bydlí v stanové podsadě z prken kryté plachtou.
K dispozici je vždy prostorná jídelna a kuchyně. Kvalita a vybavení kuchyně s jídelnou je velmi rozdílná.
Součástí každé základny jsou i suché záchody, jejich
kvalita je tak říkajíc taky značně rozdílná. Nutností
jsou i umývárny, kde se nejčastěji setkáváme s pozůstatky armádních zásob v podobě MKS (malá koupací souprava) k ohřevu vody a koryto s ventily sloužící
jako hromadné umyvadlo. Je-li to možné, pro mytí využíváme vodu z potoka, není-li to možné, voda se ve
100% potřeby dováží pitná. Se samotnou vodou je to
asi nejsložitější. Na mytí zubů, vaření a mytí nádobí
se musí používat pitná voda. Spotřeba je cca 400 litKde bereš nápady na téma, které je každé rok jiné rů denně. Veškerá se musí dovážet a na místě v kotli
a jak vybíráš hry pro děti?
či MKS ohřívat. Pokud není potok, spotřeba vody dále
Inspirace je různá. Filmy, seriály, knihy anebo vnuk- narůstá. Snažíme se povinnosti s během tábora čásnutý nápad od manželky. Složitější je pak onen příběh tečně předat i na děti konající službu. Myjí nádobí,
z knihy či filmu přizpůsobit táborovým podmínkám čerpají vodu, pomáhají s přípravou dřeva na topení,
uklízejí po jídle jídelnu a podobně.
a převést jej na konkrétní hry.
Oblíbené hry se s lehkou obměnou a pozměněnou le- Elektřina na našich táborech není. Takže všechny pogendou opakují a nové hledám na internetu nebo po- mocníky s kabelem můžete klidně nechat doma. Denní program začíná pro děti budíčkem v 7.30 a končí
máhá starší mládež z táborů.
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Bůh na nás vždycky čeká, vždycky nám rozumí, vždycky nám odpouští.

11/09/2019 21:13

ROZHOVOR S PETREM JOCHIMEM O FARNÍM TÁBOŘE

večerkou v 10.00. Po budíčku následuje rozcvička
a snídaně. Jídlo je pro děti připraveno 5x denně. Před
večeří v 18.00 hodin bývá mše svatá. Dopoledne věnujeme hrám, po obědě je 90 minut odpolední klid a poté
opět hry. Po večeři většinou již zůstáváme v táboře
a věnujeme se drobným hrám.

s námi jezdí nebo jezdili a dosáhli 18 let věku. Automaticky tak postupují do kategorie „záškodníci“. Vše
znají, jsou to profíci. Mnozí z nich mají za sebou mnohaletou „praxi“, kdy je po lese a lukách při hrách honili jejich starší kamarádi a úderem 18 roku života si role
mohou vyměnit. Druhá neméně důležitá kategorie
jsou „THP“ pracovníci (technicko/hospodářští), bez
Setkáváš se a spolupracuješ s dětmi. Vím, že ne- nich, jejich pomoci a obětavosti by tábor nemohl exismají u sebe na táboře mobilní telefony a nemají tovat. Starají se o vaření, topení, dopravu vody, opravu
žádný přístup k jakékoliv elektronice. Můžeš nám a údržbu táborového vybavení a ošetřují zranění. A ti
říci, zda za ty roky, co jsi v kontaktu s dětmi, jsou se rekrutují z řad rodičů.
děti v dnešní době jiné?
Co tě přivedlo k tomu, že organizuješ tábory? Kde
Nemám pocit, že by se děti za posledních dvacet let bereš motivaci?
nějak změnily. Myslím si však, že je to hodně ovlivněno prostředím, z něhož děti na naše tábory přicházejí. Na tábory jsem jezdil odmala. V roce 1989 jsem pak
Děti vědí do čeho jdou, vědí, jaké nároky na ně budou byl poprvé na letní chaloupce se Salesiány a to bude
kladeny. Kázeňské problémy za poslední léta nepama- asi onen osudový moment. O té doby se stále nějak potuji. Hlavně v závěru tábora je krásné pozorovat, jak se hybuji kolem dětí a mládeže. A kde beru motivaci? To
mezi dětmi začínají projevovat přátelské vazby. A je-li bych taky rád věděl.
kvalitně připraven program, myslím, že na mobil nebo
Prozradíš nám zda budeš organizovat farní tábor
jiné výdobytky si děti ani nevzpomenou.
také příští rok?
V době, kdy tábor probíhá, se po celý čas věnuješ
dětem. Jistě na táborové hry potřebuješ nějaké ak- Tak to budu vědět nejdříve v listopadu až lednu. Do
té doby sbírám právě onu motivaci pro další náročný
tivní a obětavé pomocníky? Kde je nacházíš?
půlrok přípravy na další tábor.
Bez pomocníků tábor realizovat nelze. PomocníS Petrem si popovídala Gabriela Westová
ci jsou dvojí. Programoví, to jsou všechny děti, které
Lepší církev raněná, ale venku v ulicích, než církev nemocná, protože je do sebe uzavřená.
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PUTOVÁNÍ S MINISTRANTY

Ve dnech 16 – 18. července jsme s ministranty putovali po blízkém okolí. Kluci se sice znají z kostela, kde
je spojuje služba u oltáře, je ale také důležité, aby spolu něco prožili mimo prostor kostela. K tomu, mimo
jiné, slouží ministrantské schůzky po celý školní rok,
a z tohoto důvodu jsme se vydali na společné putování,
které naplánoval a zorganizoval Vítek Jochim, za což
mu moc děkuji.

ždodenním životě. Ne nadarmo se o člověku říká, že je
„Homo viator“ – člověk putující. Vždyť i Bůh si vychovával svůj Izraelský národ při čtyřicetiletém putování
pouští a sám vzkříšený Ježíš se dává poznat učedníkům putujícím do Emauz. (Mimochodem, viděli jsme
vzdušný vír, což mi připomnělo, že Bůh vedl Izraelity
pouští právě v oblačném sloupu.)

Troufám si říci, že každý člověk otevřený Bohu může
V dnešní době mladší generace nerada podstupuje při delším putování poznat více sebe, své souputnínáročnější fyzickou zátěž, ovšem o našich ministran- ky, ale také něco z Boží dobroty a starostlivosti. Snad
tech, kteří mohli a měli odvahu vyrazit, to jistě neplatí. v našich ministrantech něco z toho zůstalo.
Nešlo jenom o to zdolávat mnohé kilometry, ale mohli
o.Jan Zelenka
jsme i přes námahu zažít mnoho krásného. Putování
totiž v sobě skrývá mnoho zákonitostí, které platí v ka-

A CO NA TO ŘÍKAJÍ MINISTRANTI
Reakce některých účastníků:
Vít Jochim:
V červenci mi bylo umožněno uspořádat „puťák“ pro
ministranty z naší farnosti. Trasu jsem pečlivě vybral
po pěkných místech v našem okolí. V úterý jsme začali
v Kravařích na faře. Počasí bylo ideální a cesta ubíhala
rychle, po cestě jsem připravil pár jednoduchých her
pro zpestření cesty. První den se po cestě nevyskytli
žádné komplikace, až na bolavé nožičky některých ministrantů. Večer jsme došli na Ostrou Hůrku, kde jsme
snědli večeři a postavili naše stany, každý s rozdílnými
problémy. Další den jsme vyrazili zase dál. Šli jsme ještě delší trasu a to přibližně 22 km. To už nožičky bolely
skoro všechny. Naštěstí cíl naší cesty byl v Bělé u malých říčních lázní, kde si mohli kluci své bolavé nožičky
zregenerovat, pak jsme opět povečeřeli a utábořili se
v lesíku. Ve středu nás čekala jen krátká cesta domů.
Ještě bych chtěl poděkovat Mirce Ostrákové a manže-
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lům Jochimovým za připravení večeře a zvláštní poděkovaní o. Janovi za podporu a pomoc při chystání
a provádění.
Vašek Drabík:
Na výletě jsem si užil spoustu zábavy. Ušli jsme asi
přes 40 km, což je super. Sice jsme byli s klukama
unavení a většinu cesty nás bolely nohy, ale pořád lepší, než kdybychom doma seděli na gauči. V noci jsme
stanovali, přes den chodili a během cesty hráli hry. Za
celý ministrantský výlet bych chtěl poděkovat Vítku
Jochimovi, za tu práci, kterou si s tím dal.
Jan Rzehulka:
Náš putovní výlet pro ministranty byl až na pár výjimek docela fajn. Počasí bylo příznivé a my jsme tak
mohli tři dny společně putovat z Kravař přes Dolní

Kristova láska naplňuje naše srdce a dává nám schopnost vždy odpouštět.
11/09/2019 21:13

A CO NA TO ŘÍKAJÍ MINISTRANTI
Na výletě se mi hodně líbilo a příště určitě pojedu zase.
Míša Stehlík:
Moc se mi tam líbilo, ale nejlepší bylo, jak jsme byli
u památníku a vymýšleli jsme básničky. Příště pojedu
zas.
Lukas Stehlík:
Na puťáku bylo moc srandy a hodně skvělých zážitků.
Třeba jak jsme se koupali u Zábřežských luk, nebo jak
jsme šli poslepu. Moc se mi tam líbilo a příště jedu zas.
Tobias Stehlík:
Na puťáku se sešla dobrá parta takže, když to šlo, pořád jsme se smáli. Občas to bylo náročné po fyzické
stránce, ale vždy jsme to zvládli. Viděli jsme vzdušný
vír a ptáky z ptačí rozhledny. Společně strávené večery
byly jedna velká legrace. Výlet a všechny hry byly výborně zorganizovány, a proto se mi puťák velmi líbil.
Příští rok bych šel zase.
Jonáš Ostrák:
Nejvíce se mi na puťáku líbilo to, že jsem poznal nová
místa v okolí Kravař, která jsem před tím vůbec neznal
a také byly super všechny hry a soutěže, které si pro
nás Vítek připravil. Byl bych moc rád, kdyby se puťák
Benešov, Háj ve Slezsku, Kozmice, Závadu, Bělou, až opakoval i další rok.
do Chuchelné. Chtěl bych poděkovat hlavně Vítkovi
Jochimovi za výbornou organizaci celého výletu a také
paní Ostrákové a manželům Jochimovým za občerstvení.

Ve svátostech nacházíme sílu přemýšlet a jednat podle Evangelia.
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PŘEČETL JSEM A DOPORUČUJI
Robert Kardinál Sarah
Síla ticha (proti diktatuře hluku)

kem vážné a znepokojující choroby. V tichu se kladou
skutečné otázky života. Krev nám v žilách proudí bezhlučně a tlukot srdce nezaslechneme jinak než v tichu.

Hospodina v hluku nenajdeš, o tom se přesvědčil už
Eliáš.

Ticho je důležitější než každé jiné lidské dílo, protože vyjadřuje Boha. Skutečná revoluce pochází z ticha
Hospodin nebyl ani ve vichru, ani v zemětřesení, a vede nás k Bohu a k ostatním, abychom jim pokorně
ale v tichém vánku. Kardinál Sarah v této knize va- a velkoryse sloužili.
ruje před nebezpečím, které
Příliš málo křesťanů je dnes
ohrožuje náš současný svět,
ochotných vrátit se sami
ale i katolickou církev a dnešk sobě, aby na sebe pohlédli
ní křesťany. Je to hluk, který
a dovolili Bohu, aby pohlédl
k nám přichází z ulic, televina ně. …Co však pomůže člozorů, počítačů, mobilních tevěku k tomu, aby zmlknul?
lefonů, hluk, který se nakonec
Nepřetržitě mu zvoní mobil;
usídluje v našem nitru a ničí
prsty i ducha má neustále zamnohdy i naši modlitbu, ve
městnané posíláním zpráv….
které se neumíme ztišit a zaChuť k modlitbě je patrně prplavujeme Boha hlukem naší
vořadá bitva naší doby.
pseudomodlitby.
Protože jsem toužil vidět
Kardinál Sarah je hlavou
a slyšet Boha, podařilo se mi
kongregace zodpovědné za
mnohokrát zakusit samotu
slavení liturgie a jak píše v doa ticho pouště…Poušť je mísslovu emeritní papež Benetem hladu, žízně a duchovdikt XVI., měli bychom být
ního boje. Odejít do pouště
vděčni, že papež František
a tím bojovat proti diktatuře
jmenoval hlavou úřadu právě
světa plného model, přecpatohoto mistra ticha a vnitřní
ného technikou a hmotnýmodlitby. Kniha je rozhovomi statky, světa ovládaného
rem, který s kardinálem vedl
a manipulovaného médii,
Nikolas Diat a nabízí nám
světa, který prchá před Bospoustu myšlenek, rozjímání
hem a utíká se k hluku, je pro
a užitečných rad, jak se pononás životně důležité…Tam
řit do ticha, které je nakonec podle kardinála jediným získáváme odstup od každodenních událostí. ..Nikoli
prostředkem, jak vstoupit do velkého Božího tajem- náhodou se monoteismus zrodil v poušti….poušť nás
ství.
chrání před množstvím model, jež si lidé vyrábějí.
Ticho a modlitba by měly být základem, než začneme Jsem si jist, že ticho je Božím osvobozením, které
něco podnikat, být aktivní. Pokud to tak není, nemá- člověka sjednocuje a dává mu zakotvení v hloubkách
me na čem stavět a riskujeme zabřednutí do aktivi- Božích tajemství. V tichu je člověk ponořený do toho,
smu a nepokoje, protože pracujeme sami, bez Boha. co je božské, a hnutí světa už se jeho duše nemohou
Když svatý Arsen přemýšlel, jakými cestami dojít ke zmocnit. V tichu z Boha vycházíme a k Bohu přichásvatosti, zaslechl hlas Boží, který mu velel: „Uteč, mlč zíme.
a odpočívej!“ Uteč před světem, mlč, neboť mlčení je
základem řeči, a odpočívej, neboť přemíra aktivity je Jestliže se člověk nezřekne sám sebe, jestliže zůstává
takový, jaký je, setrvává daleko od Boha…Zůstávámezhoubná.
-li sami sebou, jsme plni hluku, představ a vzteku.
Zde jsou tedy některé myšlenky, z této knihy, kterou
Modlitba a ticho zachrání svět. Není skutečného činu
doporučuji vaší pozornosti:
ani velkého rozhodnutí bez ticha modlitby, které jim
Lidé rádi cestují, tvoří, činí velké objevy. Zůstávají předchází.
však mimo sebe, daleko od Boha, který je tiše přítomen
v jejich duších….Boha můžeme nalézat a kontemplo- Přeji Vám příjemné čtení a radost z nalezeného ticha
vat ve víře, nikoli cestováním po vzdálených zemích či a pokoje. Kniha je k zapůjčení ve farní knihovně.
křižováním moří a kontinentů.
								
Martin Weczerek
Ztráta důvěry v ticho v moderní společnosti je přízna- 			
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V nejtěžších chvílích pamatujte: Bůh je náš Otec; Bůh neopouští své děti.
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KŘÍŽOVKA
Vyluštěním křížovky se můžete zúčastnit soutěže o dvě knihy: „Christus Vivit - Kristus žije “ od papeže Františka a „Křesťanství a okultní praktiky“ od Vojtěcha Kodeta. 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 28.9., losování prohěhne v neděli 29.9. 2019.

„Podívej se na strom, aby rostl nahoru, nejprve roste dolů. Nejdříve se starej o kořeny v zemi
a pak budeš mít (tajenka) .“ Sv. Augustin

1. Šestá egyptská rána
2. Apoštol zvolený po Jidášovi

10. Adresát, jemuž je věnováno Lukášovo
evangelium

3. Obětní stůl

11. Území v Izraeli, které leží mezi Galilejí
a Judskem

4. Apoštol národů

12. Plevel zmiňovaný v evangeliu

5. Seslání Ducha Svatého

13. Nápis na kříži

6. Dcera Herodiady

14. Město Davidovo

7. Biblický silák

15. Místo vyhnání izraelského národa

8. Počet pošetilých družiček z evangelia

16. Bohoslužebná nádoba

9. Hora, na které měl Abrahám obětovat
Izáka
Postavme své životy víry na skále, kterou je Kristus.
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SCHOLA V KRAVAŘÍCH V OHROŽENÍ
Milí farníci!
Určitě znáte Kravařkou scholu, která funguje přes pár desítek let v kostele sv. Bartoloměje v Kravařích. Zpívali jsme převážně na velkých mších v neděli a při nejrůznějších příležitostech jako jsou akce „Půjdem spolu do
Betléma“, Noc kostelů, adorace a koncerty. V posledních letech jste nás mohli slyšet i na svatbách nejen v Kravařském kostele, ale i v různých kostelích na Prajzké.
Pro mnohé zpěváky a zpěvačky neznamenala schola pouze sbor doprovázející svými zpěvy liturgii, ale také
společenství, přátelství a rodina.
Letos se ovšem schola dostala do úzkých. Nenašel se nikdo, kdo by scholu nadále vedl. Rozhodli jsme se, že
dále nebudeme zpívat každou nedělní mši, nýbrž jen o slavnostech a celkově jak to jen půjde. Nezbývá nám nic
jiného než doufat, že přijde někdo, kdo to opět rozjede ve velkém stylu.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem zpěvákům, zpěvačkám a muzikantům, kteří ve schole fungovali, byť jen
na chvíli.
Velký dík patří vedoucím scholy, za jejich trpělivost a obětavost, ale také musíme poděkovat Vám farníkům,
kteří jste nás poslouchali a podporovali.
Monika Krplová (Straníková)

HOVORY O VÍŘE
Ve středu 2. října od 1900 hodin budou

Hovory o víře
v malém sále farního dvora.
P. Jan Szkandera
22		
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Život je vzácný dar, ale to pochopíme jen tehdy, když jej dáme druhým.
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JAK SE DĚTEM LÍBILO NA LETOŠNÍM TÁBOŘE
Milí čtenáři, přinášíme Vám pár postřehů a odpovědí dětí, které absolvovali, farní stanový tábor na
Klokočůvku, letos na téma „ Poklad na Stříbrném
jezeře“.

ce mám ráda hry, které jsou tematické a zábavné. Také
zde v přírodě máme denně mše svaté a je to moc hezké.
Příští rok opět pojedu, protože každý tábor nás něčím
novým překvapí.
Jan Rzehulka (15 let)
Tento tábor, pokud ho srovnám
s předchozími, je nejlepší. Líbí se
mi, když sedíme u ohně, povídáme si, zpíváme písně a vytváříme
pěkné společenství. Mám rád hry,
u kterých se sportuje a jde se někam mimo tábor. Vypadá to, že na
příští tábor opět pojedu.
Eva Stankeová (10 let)

Moc mi tu chutná jídlo. Je tady
hodně dětí, které znám a je tu
hodně soutěží. Nejvíce se mi líbí
hry, když jsme museli něco hledat
nebo vyrábět. Mám ráda táboráky, u kterých zpíváme písničky. A líbí se mi, jak týmy
Zeptali jsme se dětí, jak se jim na táboře líbí a co je
mezi sebou soutěží. A příští rok POJEDU.
nejvíce baví?
Adéla Vitásková (12 let)
Michal Bouchal (14 let)
Je to nejlepší tábor na jakém jsem kdy byla. Pojedu
Dobře, užívám si to. Líbí se mi prostředí, ve kterém
určitě i příští rok. Líbí se mi, že jsme tady všichni za
tábor probíhá, noční hry a bavilo mě hledání zlata.
jedno. Nikdo se na nikoho nevyvyšuje a všichni spolu
Také se mi líbí kaple a WC je zde na vysoké úrovni.
spolupracujeme. Mám ráda sportovní hry, jako třeba
Jsou tu skvělí vedoucí a už se těším na další tábor.
„Čísla“. Líbí se mi u táboráku, kde se všichni spolu bavíme, a když sedím u vody, teče tady řeka Odra, je tady
Anna Skrblová (10 let)
krásný klid.
Jsem tady poprvé a jsem překvapená, jak je to tady
hezké. Nejraději jsem měla hru, když jsme hledali zví- Klára Kupková ( 15 let)
řátka: medvědy srnky, bobry a sviště. Líbilo se mi také,
Moc se mi tu líbí. Je to tady SUPER. Petr má moc
když jsme hlídali vlajky, aby je nám nesebral vedlejší
pěkně promyšlené hry, které na sebe navazují. A atmotábor. A můj tým se mi líbil, protože byli chytří a rychlí.
sféra je tady moc fajn. Nejvíce mám ráda „běhací hry“,
Příští rok zase pojedu.
trávení času v lese a noční hry. Líbí se mi, že i když je
mezi týmy konkurence, jsme schopni, když je to nutMarie Heidrová (12 let)
né, hezky se domluvit. Příští rok POJEDU.
Je to tady super, protože jsem tady poznala kamarády, se kterými jsem předtím nekamarádila. Nejvíce Jakub Kuchejda (15 let)
se mi líbily hry, kde se musel zapojit celý tým a každý
Jsem na táboře poprvé. Moc se mi tu líbí. Zažívám
musel do toho něco svého přinést. Třeba hra „Hledání
mnoho dobrodružství. Nejvíce se mi líbí noční hry.
zlata“. Museli jsme hodně běhat a hledat cesty, jak se
Mám rád kolektiv kamarádů, které tady mám, a s nědostat zpátky. Dobré bylo také hlídání vlajky před drukterými novými jsem se skamarádil. Nejvíce mě baví
hým táborem. Bylo to hodně o spolupráci mezi námi
sportovní hry, kterých je tady dostatek. URČITĚ POv týmu. A příští rok URČITĚ pojedu znovu.
JEDU příště.
Michaela Moravcová (14 let)
Rozhovory vedla v táborové atmosféře
Jsem na farním táboře podruhé. Předtím jsem jezdila
Gabriela Westová.
také, ale jinam. Tady se mi ale líbí více, protože tady
můžu vyzkoušet věci, které jsem nikdy nedělala. NejvíPána nikdy neunaví nám odpouštět. Jsme to my, které unaví prosit o odpuštění.
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FARNÍ TÁBOR 2019 - Klokočůvek
10. - 17.8.2019
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