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BETLÉMSKÉ SVĚTLO

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
aneb
POJĎME SPOLU DO BETLÉMA
Farnost Kravaře ve spolupráci s Městem Kravaře

PONDĚLÍ 23. prosince 2019 od 16:00
před naším zámkem v Kravařích
My kněží budeme rozdávat lístky, na něž budou moci všichni napsat anonymně své problémy, které v rodině prožívají, nebo své životní těžkosti a vložit je do jeslí, které přineseme. Každý z přítomných si zároveň
bude moci zapálit Betlémské světlo a přinést je domů. Za všechny úmysly a starosti, které budou vloženy
do jeslí, bude následně sloužena letošní půlnoční mše svatá v obou kostelích. Pozvěte své známé, kteří
Pána Boha neznají, aby každý z nás mohl složit do jeslí svá trápení a zakusit Boží něhu. Vždyť Kristus se
narodil pro všechny a všichni jsme Boží děti.
Na setkání se těší vaši kněží.
S sebou vhodnou lucernu / krytou svíčku

Na punč vlastní hrnek a máte to o 5 Kč levnější ;)
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Světlo Evangelia vede každého, kdo je ve službách civilizace lásky.
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držíte v rukou další číslo farního časopisu.
Prosím, abyste si ho přečetli, ne proto, že je
nejlepší, ale proto, že je náš, farní. Autoři věnovali spoustu času a sil, aby vznikl, za co jim
patří díky. Kromě komiksů, křížovky a článků
tam najdete také pořad bohoslužeb a akcí, které se budou konat o Vánocích a bezprostředně
po nich. Chci vás na ně tímto srdečně pozvat.
Nemusel bych zvát, protože jak dobře víte, bohoslužby nedělní či
vánoční 25.12. a 1.1. jsou pro věřícího katolíka povinnosti a samozřejmostí. Neúčastnit se jich znamená hřích proti třetímu Božímu
přikázání. Nechci ovšem, abychom kostel či bohoslužby vnímali jenom jako povinné. To by bylo ubohé od nás lidí a také málo důstojné
Boha. Vánoce, kostel, mše sv. a další svátosti jsou nám dané darem a
na dar se odpovídá s radostí nikoli jenom povinností, proto vás zvu.
Vím, že tady rádi slavíte a to je dobře. Přijďte proto, abychom spolu
oslavili narozeniny. Nejsou to moje narozeniny ani nikoho z vás, ale
ty největší, které se udály ve vesmíru, narozeniny Krista. Přišel nenápadně, nikdo ani přesně neví kdy, jak často bývá u velikánů. Mnozí
si toho ani nevšimli, ale ti co si všimli, stanovili datum těch oslav na
25. prosince.
Pán, jehož narozeniny se chystáme oslavovat, má pro nás bohatý
program, nikoli v podobě materiální, ale té nejhlubší, duchovní. Program, který nabízí Kristus, je pořád stejný a ocení ho jenom člověk
vnímavý a pokorný. Přeji nám všem toto rozpoložení.
Váš farář

ROZHOVOR MONIKA ŠEVČÍKOVÁ
14-15

FARNOST PŘED 100 LETY

P. Jan Szkandera
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Pane, dej nám milost úžasu v setkání s Tebou.

NÁKLADY NA JEDEN VÝTISK JSOU VE VÝŠI 30 KČ.
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MOJE PŘEMÝŠLENÍ O CÍRKVI, FARNOSTI
Vím, že jsou Vánoce a určitě by se našlo jiné téma, ale
zvolil jsem toto, protože si myslím, že narození Krista
a prožívání jeho života ve farnosti spolu souvisí.
Na farnost se dá podívat z mnoha pohledů a také asi
se budeme lišit v detailech, jak má fungovat.
Na začátku mého přemýšlení bych chtěl zdůraznit
dvě pravdy o církvi, které jsou velmi důležité. Tou první je, že církev je a zůstane do určité míry tajemstvím,
protože je to Boží dílo nikoli jenom lidské. To znamená, že církev a potažmo její malá část, farnost, se
bude a nebude podobat jiným firmám či korporacím,
které staví jenom na lidských dovednostech. Dále je
třeba si uvědomit a to je druhá pravda, že církev není
cílem života, ale prostředkem k tomu, abychom k cíli
tj. k Bohu došli. Je pouze prostředkem, ale velmi významným, protože ho ustanovil Kristus. O církvi řekl
Kristus, že ji brány pekelné nepřemohou. Neřekl to
o žádném jiném prostředku ani firmě či korporaci. To
znamená, že chtít jít k Bohu bez církve je nejenom velkou troufalosti, ale také hlouposti. Znamená to vědomě odhodit podstatný prostředek. Je to podobné jako
bychom chtěli kácet stromy, ale odmítli sekyru či pilu.
Církev se skládá z mnoha buněk. Tou nejmenší je rodina, je to jakási domácí církev, pak je farnost, diecéze
a nakonec světová církev. To co chci zmínit lze vztáhnout na všechny její části. Co platí pro farnost, stejně
platí pro rodinu či diecézi.
Hned po křtu se křtěnec maže olejem na hlavě a přitom se říká: „Jako pomazal svého Syna Ježíše Krista
na kněze, proroka a krále, označuje posvátným olejem
i tebe, neboť patříš ke Kristu navěky“. Křest je základem, z kterého vychází veškerý duchovní život a také
život farnosti. V uvedeném citátu je také vize toho, jak
má vypadat křesťan a farnost. Každý křesťan a každá
farnost, pokud má skutečně být tím čím ji zamýšlel
Kristus, musí nutně obsahovat rovinu kněžskou, prorockou a královskou. Zdá se to být hodně teoretické,
ale podívejme se na to blíž.

tost pomazání nemocných. V takové farnosti je také
šance, že vyroste duchovní povolání. Svaté svátosti
nelze přijímat bez církve, a proto je nosným pilířem
života farnosti chrám a modlitba celého společenství
v něm a to se děje především v neděli. Vše to zase vede
k tomu, abychom i mimo kostel žili s vědomím, že k životu potřebujeme Boží milost. Bez té milosti, kterou
nám Pán zasloužil na kříži a dává ve svátostech, není
spásy a můžeme říct ani křesťanství. Zní to tvrdě, ale
pokud nestojím o svaté svátosti, pak nestojím o Kristův život ve mně a pak nemá cenu mluvit o farnosti,
Rovina kněžská. My, když slyšíme kněz, tak se nám o víře atd.
vybaví konkrétní člověk a jeho povinnosti kolem kosDruhým pilířem v pořadí farnosti a církve je rozměr
tela, bohoslužeb, jenomže problém je, že my všichni
prorocký. Co to znamená? Kdo to je prorok? To není
jsme byli pomazání při křtu na královské kněžstvo.
člověk, který předpovídá budoucnost, ale je to někdo,
Stojí tedy za to si všimnout, co je podstatou kněžství.
kdo hlásá pravdu svým postojem, ale také ústy. V bibli
Jediným nejvyšším veleknězem je Kristus. V čem je
máme hodně proroků, kteří burcovali a nabádali Izjeho kněžství? V modlitbě a oběti. Kněz je především
raelský národ, aby žil v pravdě a nenechal se oklamat
člověkem, který se modlí a obětuje. Ví, že pokud je
různými rádoby moudrostmi. Mnozí z těch proroněco schopné žít, pak je to jenom díky Bohu, s kterým
ků se nelíbili a za své postoje zaplatili cenu nejvyšší.
chce navázat kontakt skrze modlitbu. Tak je to i s farNejvětším prorokem je Ježíš Kristus, který je Pravda
ností. Nelze mluvit o dobré farnosti tam, kde lidé nežijí
sama. Církev a potažmo farnost musí také Krista poz Boží milosti, kde se lidé nemodlí, kde lidé nepřijímají
znávat. Sv. Petr nabádá, abychom byli schopni obhájit
Boha ve svatých svátostech jako je křest, eucharistie,
svoji víru. A to je velká výzva pro farnost. Co skutečně
svátost smíření, biřmování, svátost manželství, svávíme o své víře, nakolik svoji víru poznáváme, nakolik
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Křesťané nejsou svědky jakési teorie, ale Osoby: Krista vzkříšeného, živého, jediného
Spasitele všech.

MOJE PŘEMÝŠLENÍ O CÍRKVI, FARNOSTI
poznáváme Krista. Někdy si mohu myslet, že už vše
znám a opak je pravdou. Nejde o to, abych poznával
a pak se pýchou nadýmal, ale jde o to poznávat, abych
miloval a správně miloval. Je to jako s lidskou láskou.
Nemohu milovat někoho, koho neznám, a pokud bych
ho miloval a neznal, je nebezpečí, že vlastně miluji úplně někoho jiného. V poznávání pravdy má nejdůležitější místo bible a katechismus.

zdravou farností. Je to tzv. papučová kultura, která se
charakterizuje, že se v papučích posadím na pohovku
a čekám, až mě ti jiní zabaví. Žijí v domnění, jak se bavím, zatímco pomalu ale jistě umírám pasivitou. Doslova zahnívám. Můj duch chřadne a časem se zmůže
tak akorát na vynesení kritického úsudku o těch, kteří
onu zábavu připravují. Proč tomu tak je? Protože bez
služby není života, je jenom nuda. Člověk je totiž tak

Bible je slovo samého Boha. Jak poznám někoho?
Tím, že mu naslouchám. Nemluvme o víře tam, kde se
neotvírá bible. Mým velkým snem je aby, ve farnosti
každý nejen měl bibli, ale ji také četl. Jelikož slovu Božímu není lehké vždy porozumět, je tady katechismus.
Je to dvoutisíciletá zkušenost lidí církve, kteří žili Boži
slovo. Často saháme i ve víře po ledasjaké pravdě a pak
se divíme, že z toho spíše vznikají hlouposti než pravá
víra.

stvořen, že chce být milován a potřebuje milovat a to
nerozvine bez nezištné služby.

Třetím a posledním pilířem církve a farnosti je její
kralování. Nejvyšším králem je opět Kristus. V čem
Jeho kralování spočívá? On nestřílí z děla, aby dosáhl svého anebo dobyl nějaké území. Jeho království se
projevuje nejvíc na kříži v lásce vůči nám. Jeho království se projevuje nejvíc, když umývá apoštolům
nohy. Jeho království je službou druhému. Nejvíc to
vidíme v evangeliu podle Matouše ve 25 kapitole. Byl
jsem nahý a dali jste mi najíst atd. Na otázku kdy to
bylo, slyší tázající odpověď. Co jste udělali pro jednoho z těch nejmenších, pro mě jste udělali. Bez služby
není život. Farnost, která se nevnímá jako společenství
lidi, kteří tomu společenství slouží, jak nejlíp umí, není

Onu hádku bych přirovnal ke stolu. Stůl je nejstabilnější když má tři nohy a bylo by hloupé se hádat, zda
ta či ona noha je podstatnější. Stačí, že jedna schází
a stůl nebude stolem. Stejně tak, když v církvi bude
jedna z těch rovin scházet, církev nebude církví, farnost farností, křesťan křesťanem, domácí církev domácí církví.

Plňme čtvrté přikázání a navštivme s láskou naše rodiče.

Někdy se v naších hlavách mohou zrodit pochybnosti
a ty přerůst ve spory. Co anebo kdo je lepší? Ten, kdo
nechodí do kostela, ale slouží, žije slušně, anebo kdo
chodí ke svátostem, ale jinak je neochotný. Je to spor
zcela zbytečný, protože z hlediska křesťanské víry oběma něco chybí.

Váš farář
P. Jan Szkandera
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STALO SE VE FARNOSTI
Ve spolupráci farnosti a Města Kravaře proběhl začátkem září již druhý ročník Evropské noci pro netopýry, tentokrát v prostorách na zámku v Kravařích.
Pan Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D., který pracuje ve
Slezském muzeu v Opavě, přivezl letos dokonce i živý
exemplář netopýra pestrého, kterého si mohli návštěvníci a především děti nakrmit. Pan Gajdošík nám ve
své přednášce představil svět netopýrů, promítl krátké
filmy a ukázal několik preparátů netopýrů, které s sebou přivezl z muzea. Nechyběl ani jeden z největších
letounů kaloň. Děti si před zámkem mohli s Tomášem
Peterkem zahrát různé hry, jak netopýr loví, jak pozná
svá mláďata. Děti si vyrobily netopýra z papíru, placku
s netopýrem a poslechly si pohádku. Po setmění jsme
se vydali do zámeckého parku hledat netopýry pomocí ultrazvukových detektorů. Podařilo se nám najít
v okolí rybníků netopýra vodního a viděli jsme dokonce i jak loví. Velké díky patří Monice Ševčíkové a Lence
Kerlínové z oddělení kultury za organizaci a nápady.
V polovině září jsme děkovali Bohu za úrodu. Jednak
při mších svatých, jednak pak samotnou zahrádkářskou výstavou, která se v druhé polovině září uskutečnila ve velkém sále. Naši zahrádkáři zde opět předvedli své umění, které bylo korunováno působivým i hosté z partnerských míst ze Slovenska a z Polska.
aranžmá. Výstava byla doplněna půvabnými výrobky Ani jejich mobily a fotoaparáty nestačily cvakat, aby si
aspoň kousek této krásy odvezli
domů. Naši milí zahrádkáři, jste
opravdu mistři! Děkujeme Vám
nejen za nádhernou výstavu, ale
vůbec za Vaši práci!

dětí z mateřských a základních škol a taky z výtvarného oboru ZUŠ. Nechyběla ani bohatá tombola. A tak
jsme opět na vlastní oči viděli, jak jsou Boží dary rozmanité, barevné, voňavé a jak štědře je Stvořitel rozdává. Na výstavu přišlo hodně místních lidí, přijeli
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Na svátek sv. Archanděla Michaela se konal v pořadí třetí
odpust v našem městě. Tentokrát se věřící sešli na Dvořisku
u kaple, která nese jméno tohoto velkého Božího ochránce.
Jak už bylo řečeno a jak kdysi
zaznamenala Ludmila Hořká,
olomoucké arcibiskupství kdysi
nechtělo povolit, aby kaplička
nesla jeho jméno, neboť se jim
zdálo, že se to pro tak malou
osadu nehodí. Je to dva roky, co
kaple prošla rekonstrukcí, a to
včetně věžičky a nového zvonu.
V tomto roce došlo na restaurování obrazu Černé Matky Boží,
který byl lidovou kopií Panny
Marie Čenstochovské. Oprav
se ujala akademická malířka Romana Balcarová. Obraz Panny Marie byl se vší slávou umístěn zpět na své
místo na oltář právě při poutní slavnosti. Poděkování patří všem, kdo se zasloužili o opravy, o organizaci
odpustu na Dvořisku a také všem, kdo se o kapličku
celoročně starají.

Pane, sešli Ducha svatého, aby dal útěchu a sílu pronásledovaným křesťanům.

STALO SE VE FARNOSTI
Města. Ta byla naopak ozdobená nádherně, plno soch
bylo zničeno nebo ukradeno během třicetileté války.
Socha Jana Nepomuckého byla zhotovena až v druhé
polovině 17. století, a to na místě, kde byl světec svržen do vody. Pak přibývaly další sochy a sousoší. Je to
světový unikát, že gotický most zdobí sochy. Ba co víc:
barokní umělecká díla. Mnohé mají zajímavý příběh,
zajímavé jsou i příběhy těch, kdo je vytvořili nebo se
o ně zasloužili. Karlův most je nejen neodmyslitelnou
pražskou památkou, ale pro nás věřící také meditativním místem k rozjímání (pokud by se nám podařilo
projít si most v klidu, tichu, bez turistů).

Sobota 5. října se nesla ve znamení stolního tenisu.
Turnaj proběhl ve velkém sále. Dopoledne se uskutečnil meziděkanátní turnaj ministrantů a jednalo se
o jubilení 20.ročník. Zápolilo se ve třech věkových
kategoriích a jejich vítězi se stali : Martin Štědroň (3.
- 6.třída, Štěpánkovice) a Petr Jurášek (Chuchelná),
který vyhrál další dvě kategorie, tj. 7. - 8.třída a 9.třída
a starší. Ve finále turnaje ministrantek porazila Lucie
Weczerková Anežku Kotziánovou 3:1 a ve speciálním
exhibičním zápase na jeden set pak zvítězil po velkém
boji otec Jan Szkandera nad otcem Ladislavem Stanečkou, zakladatelem těchto ministrantských turnajů, 1:0.

Přednáška byla velmi srozumitelná a lidská, tj. pro
nás „obyčejné lidi“: Je nutno dodat, že proběhla ještě v Opavě a v Ostravě. Na všech se prodávala nejen
kniha o Karlově mostě, kterou otec Přibyl napsal a nafotografoval, ale i další, které má otec na svém kontě.
Návštěvníci si je mohli koupit za výhodné ceny a poprosit autora o věnování. A malá poznámka na závěr:
v kravařském velkém sále, třebaže se přednáška uskutečnila ve všední den odpoledne, se nás sešlo několik
desítek. Myslím, že jsme nelitovali. V Opavě už přišlo
lidí podstatně méně a v Ostravě přivítala otce Přibyla
jen hrstička.

V sobotu 19. října jsme mohli opět slavit v chrámu sv.
Bartoloměje svatohubertskou mši svatou. Ta letošní
byla už čtvrtá. Jak už loni prorokoval o. Daniel, stala se
tradicí – a pěknou tradicí. I tentokrát jsme si ji v zaplněném kostele vyslechli v provedení trubačů z Rabštejna. Působivá byla výzdoba kostela, příběh sv. Huberta,
homilie, obětní dary a samozřejmě i hostina u Božího
Odpoledne pak bojovali „O pohár sv. Václava“ do- stolu. Milé bylo následné setkání ve farním sále. Zvěspělí neregistrovaní a mezi muži zvítězil Jan Stoček řinový guláš opravdu neměl chybu! Akci zorganizoval
z Bohuslavic, když ve finále porazil 3:0 Jiřího Nevřelu
st. z Kravař. Ve finále žen zvítězila Lucie Dornová nad
Lenkou Okruhlicovou rovněž 3:0 a soutěž útěchy vyhrál Jiří Nevřela ml. (všichni Kravaře). Vítězové hlavních kategorií v obou turnajích obdrželi krásné poháry
a hráči na prvních třech místech ještě drobné, ale hodnotné, věcné ceny. Organizátoři za ně i touto cestou
děkují sponzorům.
Na svátek sv. Terezie Veliké (15. 10.) jsme ve farním
sále přivítali P. Stanislava Přibyla. V rámci farní akademie jsme se přenesli na Karlův most. Otec Přibyl
(jinak sekretář České biskupské konference) nám
barvitě vylíčil jeho historii, proměny i současnost. Jak
víme, dnešní gotický most, který je druhý nejstarší
v naší republice, stojí na pozůstatcích původního Juditina mostu, který byl na dlouhá staletí jedinou spojnicí mezi oběma břehy Vltavy. Když jej v době Karla Spolek přátel sv. Huberta ve spolupráci s ŘímskokatoIV. poničila jarní povodeň, rozhodl Otec vlasti o jeho lickou farností Kravaře a s Městem Kravaře.
stavbě. Most byl dlouhé roky bez soch, jen kolem roku
1500 byl na most umístěn kříž a boží muka. Jinak byla
jeho jedinou ozdobou mostecká věž na straně Starého
Vzývejme Ducha svatého každý den: On nás vede po cestě Kristových učedníků.
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FARNÍ POUŤ DO FÁTIMY

Naše redakce se zeptala paní Evy Rainerové, účástnice zářijové pouti do Fátimy na pár otázek, které
by mohly zajímat naše čtenáře.
Proč jste se rozhodli vydat na pouť do Fátimy?
Proč ? Důležité bylo pro nás zklidnění z běžného života, poznání nových míst. Měli jsme hodně načteného
o tomto místě a hodně nás lákalo vidět místo, kde se
Panna Maria zjevila chudým dětem. Také jsme to brali jako povzbuzení do našeho života. Těšili jsme se i na
společenství lidí, kteří s námi na tuto pouť poletí. Byli
jsme i zvědaví na nového pana faráře a říkali jsme si,
že i takto na pouti ho můžeme poznat jako člověka.
Co vás v tomto místě nejvíc překvapilo? (pozitivně
i negativně)
Na první místo bych dala, že všichni ti lidé, co tam
byli, byli hodně komunikativní a vstřícní. Na druhém
místě prostor, jak byl obrovský, upravený, vydlážděný,
myslím tím prostor okolo místa zjevení. Je to takové
velké náměstí.

Byla pro vás tato pouť duchovním obohacením?
Pro mě osobně ano, měla jsem velkou radost v srdci
a pokoj v duši. Modlitba růžence pro mě na tomto
místě byla objevením skrytého pramene radosti, který
jsem před tím tak úplně neocenila. Dnes se na tuto
modlitbu dívám úplně jinak. Hodně jsem si o modlitbě růžence přečetla a dělá mi jeho modlení radost.
Které body programu byly pro vás ty nejlepší?
Prohlídky míst ve Fátimě, které pro nás průvodce Václav Adam připravil. Hodně mě oslovilo jedno místo,
kostelík kousek od Fátimy, kde byli pokřtěni František a Hyacinta. Oslovil mě začátek cesty těchto dětí,
křestní listy … uvědomila jsem si, že tyto děti nevěděly jakou cestu s nimi má Bůh, Panna Maria. Oni věřili
tomu, že je to Matka Boží a plně ji důvěřovali.
Jsou pro mě vzorem toho, že nikdy ani naše děti nemusejí vědět, co s nimi Bůh zamýšlí, ale pokud se mu
svěří do jeho náruče, tak se nemusejí bát o svůj život,
protože je má pevně ve svých rukou.

Spousta obchůdků s náboženskou tematikou. Bylo
to tam hodně zahlcené. Každý chce koupit nějaký ten
růženec nebo Pannu Marii, ale bylo tam toho zbytečně moc.

Největší zážitek pro mě byla modlitba růžence, kdy
jsem se za nás všechny poutníky modlila česky 5. tajemství. Před celým náměstím zaplněným desítkami
tisíc lidí.

Hodně negativně mi připadalo vidět na tomto místě
spalovnu, spíše místo kde se pálily svíčky a taky voskové orgány. Mohli jste si na tomto místě koupit např.
voskové srdce, nebo plíce a ty pak spálit uprostřed na
ohništi. To bylo už na mě moc.

Na co nikdy nezapomenete?
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Nikdy nezapomenu na ten strom, kde se Panna Maria
dětem zjevila.
Cesta letadlem, ale i ztracený kufr jedné naší účastnice, kdy tato nešťastná příhoda nás hned po příletu

Je také Boží mlčení, které nelze pochopit, dokud nepohledíme na Kříž.

FARNÍ POUŤ DO FÁTIMY
do Lisabonu stmelila a přiměla nás pomoci. Kdy
jeden daroval pastu, další kartáček, léky a mnoho
dalších věcí pro paní, která o všechno v kufru přišla.
Kufr zůstal totiž v Praze a poslali ho až další den.
Pak pro mě byl úžasným zážitkem oceán.
Doporučila byste tuto pouť dalším lidem?
Rozhodně ano. Je to hodně silný zážitek. Pro mě je
ale každá pouť, i když to není zrovna do Portugalska,
něčím výjimečným. Má být pro člověka cestou k zamyšlení nad sebou, svým vztahem s Bohem a také
v hledání toho co je potřeba ve svém životě změnit. Je
to i myšlení na druhé lidi, které neseme na této pouti
s sebou ve svém srdci.
Zjevení Panny Marie ve Fatimě
Zjevení v portugalské Fátimě začalo v roce 1916 trojím zjevením anděla desetileté Lucii Santosové, devítiletému Františkovi a sedmileté Jacintě Martovým.
Po této duchovní přípravě docházelo každý měsíc od
13. května do 13. října 1917 ke zjevením Panny Marie. Tento cyklus 6 zjevení byl ukončen slunečním zázrakem. I když dětem zpočátku nikdo nevěřil a zažily
krušné chvíle a výslechy, díky ochraně Panny Marie
byly všechny komplikace a pomluvy překonány a tato mariánská zjevení po důkladném teologickém šetření
byla uznána Církví jako pravá dne 13. 10. 1930.
Zjevení ve Fátimě začala v době, kdy v Portugalsku vládl mimořádně silný protináboženský duch a křesťanství
bylo velmi pronásledováno. Fatimské události během roku po ukončení zjevení změnily tuto negativní nábožensko-politickou situaci.

KNIHA PRO DĚTI
Škola modlitby pro malé myšky: Dobrodružství myšáka Jirky
Stefano Gorla
Co myslíte – může se myška přátelit s papežem?
Myšák Jirka se přátelí s papežem Františkem.
Tráví spolu spoustu času. Jirku to baví a pamatuje si každé slovo, které mu
jeho přítel řekne. Může pak také svým sourozencům, bratránkům a sestřenicím hodně vyprávět. O Bohu, modlitbě, andělech, o Ježíšově nebeském
Otci i jeho mamince Marii. A zjišťuje samé zajímavé věci. Třeba že „znamení kříže je jako velikánské Boží objetí“, „modlitba může být nádherný
dárek“ nebo že „Bůh musí být asi moc bohatý, když svým dětem pořád
něco rozdává“.
První seznámení se základními křesťanskými modlitbami pro předškoláky
a malé školáky ocení všichni ti, kdo chtějí vést děti dál než k pouhému opakování modliteb nazpaměť.

Bůh na nás vždycky čeká, vždycky nám rozumí, vždycky nám odpouští.
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VÁNOCE ZA VÁLKY
Vzpomínají:
Gerhard Stein
Roku 1942 jsme jeli na frontu.
Na frontu se jelo v dobytčákách,
tam byla sláma a tam se jelo. Tři
nebo čtyři dni jsme jeli z Francie
na tu frontu. Přijeli jsme až do
Kyjeva a akorát byl Štědrý den,
Vánoce. Ty vlaky už dál nejely,
a proto jsme se museli přesunout
na jiné nádraží. Přes město jsme
šli pěšky, ta naše kolona. A tam
byl hotel, něco podobného jak
v Opavě, a tam bylo veselo. Ti důstojníci němečtí, ty sestry a další.
Tam se pilo jak hrom, protože
byly Vánoce, že. A my jsme byli
smutní, protože jsme šli na frontu. To byl jeden zážitek. Nakonec
jsme už museli jít pěšky. Rusáci
stříleli šrapnelem.
Šrapnel to je granát, který se odstřelí z děla a on ještě exploduje
ve vzduchu a má v sobě kuličky jak ložiska. To bylo pro pěchotu velice nebezpečné, to se hodně lidí ztratilo. Byl
sníh, to si pamatuju, a v tom sněhu jsme šli jak husy. Velitel jde vpředu a vojáci za ním. No a tam akorát stříleli
šrapnelem. A ten jeden šrapnel mi trefil do čapky a ta spadla na zem. Já jsem si říkal, co se to děje. Šrapnel mi tu
čepku sebral. To byla zima, to bylo 41 stupňů, proto jsme měli na obličeji kukly. Tak jsem tu čapku zvednul a šel
jsem zas dál. Tak to byl takový první zážitek z fronty a to byly akorát Vánoce.
Reinhard Večerek
Tata už byl na té vojně a Němci měli obsazený i Balkán a tamty jižní státy, tak přece jenom se nějaké to ovoce
dostalo, mimo toho, co nám urostlo na zahradě. Ale týkalo se to banánů, pomerančů nebo něco. A taková epizoda jenom. Nevím, jestli to byl dvaačtyřicátý nebo třiačtyřicátý. My jsme totiž za německa byli okres Ratiboř to
Hlučínsko. Ne Opava ani Hlučín, ale Ratiboř. A tak mama jela do Opavy, protože je bližší, pro nějaké to ovoce
z jihu. Muselo se vždycky ukázat průkazem, kdo odkud je. „Ne, ne paní, vy né, vy patříte pod Ratiboř.“ No tak
pod Ratiboř. Tak mama jela do Ratiboře a tam ji řekli:“Paní bohužel, už je všechno vyprodané.“ A tak to bylo
skromné, nebylo toho moc, mimo toho, co doma. No a doma na ty vánoce, ty dětské oči byly veliké vždycky,
i když se už dalo čekat, že moc toho nebude těch dárků nebo něco, ale vždycky ty maminky něco nachystaly,
myslím mimo toho jídla a toho pečiva. No tak já jsem se třeba těšil na lyže. Protože veškeré lyže, které tady byly,
jsme museli odevzdat a to vzali pro vojáky na frontu někam. A tak vím, že tam byl v Koutech nějaký Vilášek, kolář takový, a on z vrbového dřeva, víte, mi udělal lyže. Lyže, které nebyly ohebné, to byly takové klacky. A vázání
kde sehnat? Tak mama tam našla nějaké starší boty a říkala, že to si můžu vzít. Tak jsem si udělal takové vázání.
Proč to vzpomínám, poněvadž vím, že jak ta Opavice byla zmrzlá, což se málokdy stává, ale to byla tenkrát tak
velká zima.
Tehdy jsme šli do Mokrých Lazec do kamenolomu lyžovat. Nohou jsem neuměl pohybovat, než jsem tam došel
vůbec. Ale stále bylo u toho tak trošku dobrodružství. Sice ve vesnici plakali, poněvadž pomalu v každém domě
byl někdo, kdo kde zůstal, padl nebo něco. Však vy to víte sami ta deska tam, kolik toho je…. Ale stejně pro nás
byly ty Vánoce dychtivé stejně. My jsme stejně viděli jenom to dobro u toho. Nejenom že, dejme tomu ta návštěva bohoslužeb, to jsme ještě tak nechápali, i když jsme zpívali ty písničky vánoční s něma, pokud jsme to mohli.
Pro nás to bylo veliké, i když pro ty naše mamky a babičky, které vzpomínaly na ty, kteří doma nejsou, tak to bylo
o to horší. Ale snažily se nám to udělat vždycky pěkné. A pokud možno byl všude nějaký ten vánoční stromek,
svíčky na tym, rozsvítílo se tam a zpívaly se hlavně ty vánoční písničky.
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Lepší církev raněná, ale venku v ulicích, než církev nemocná, protože je do sebe
uzavřená.

PTAČÍ HODINKA ANEB SČÍTEJTE S NÁMI PTÁKY NA KRMÍTKU

Od ledna 2019 probíhá pod hlavičkou České společnosti ornitologické (ČSO) každoroční sčítání ptáků
(nejen) na krmítkách. Program nazvaný Ptačí hodinka je určený všem zájemcům o přírodu a ptačí dění v
jejich okolí. Ačkoli se jedná o vědecký výzkum, zúčastnit se může úplně každý bez předchozích zkušeností.
Podobně sčítají ptáky stovky tisíc lidí v USA, Velké
Británii, Irsku, Nizozemsku, Rakousku, Německu a v
dalších zemích. Cíle tohoto projektu jsou: Zjistit více
o chování přezimujících ptáků v České republice, o
kterém toho zatím víme velmi málo. Dále zapojit širokou veřejnost do zimního sčítání ptáků na krmítkách
a budování vztahu k ptákům, potažmo přírodě skrze
vlastní zkušenost.
Jak se můžete zapojit? Vyberte si vhodné místo k pozorování – nejlépe krmítko s pestrou nabídkou potravy. Samozřejmě krmítko není nutné, pouze doporučené. Ke sčítání si lze vybrat jakékoliv místo, na kterém
budete chtít strávit hodinu pozorováním ptáků. Kdykoliv v průběhu 10.–12. ledna 2020 sčítejte ptáky po
dobu jedné hodiny. U každého druhu zapisujte vždy
nejvyšší počet jedinců spatřených najednou. Vidíte
například tři sýkory modřinky, za chvíli je jich tam šest
a po chvíli už jen jedna? Zapište si u modřinky šestku.
Máte odsčítáno – kam poslat svá pozorování?
Údaje je možné zadávat online na stránkách www.
ptacihodinka.birdlife.cz/ či do papírových formulářů
z letáku, který je volně ke stažení. Výsledky odešlete do
17. ledna 2020.

málo. Jen s vámi získáme dostatek údajů o tom, kolik
ptáků se u nás v zimě vyskytuje. Časem získáme přehled, kteří ptáci ubývají a kteří přibývají. Dozvíme se,
jaké prostředí ptáci nejraději využívají.
Na co se můžeme těšit?
Staneme se součástí výzkumu sčítání ptáků na krmítkách. Dostaneme zajímavé informace o ptácích
navštěvujících krmítka a o jejich krmení. Při elektronickém odevzdávání výsledků získáme certifikát s profilem svého krmítka.
Jak správně přikrmovat
• Krmíme od listopadu do března.
• Množství potravy přizpůsobujeme aktuálnímu počasí. Více krmiva podáváme za mrazů a
vysoké sněhové pokrývky.
• Krmítko umístíme alespoň 1,5 m nad zemí,
ideálně na závětrné a nerušené místo.
• Potrava musí být vždy chráněna před sněhem
a deštěm.
• Krmení pravidelně doplňujeme a krmítko čistíme od trusu a slupek.
• Do krmítka sypeme slunečnici, oves, proso,
pšenici a další obiloviny či luštěniny. Kosy a drozdy potěší pár jablek či jeřabin, strakapoudy, brhlíky a sýkory tuková směs.

Proč je vaše účast důležitá?
O chování zimujících ptáků toho zatím víme velmi
Milí rodiče, potřebujete mít velikou trpělivost a odpouštět z hloubi vašeho srdce.

KROK
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Modlit se znamená klepat na dveře přítele. Bůh je náš přítel.
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ROZHOVOR MONIKA ŠEVČÍKOVÁ
Lidé vás paní Moniko znají jako knihovnici, také
vás teď mohli potkávat na zámku v Kravařích i různých kulturních akcích města Kravaře. Povězte
nám jak dlouho jste pracovala jako vedoucí na oddělení kultury města a jak jste se tam z knihovny
dostala? Líbila se vám práce na zámku?
Více než dva a půl roku jsem zastávala, v pozici vedoucí oddělení kultury, svou kolegyni a kamarádku
Silvii Hříbkovou, která odešla na mateřskou dovolenou. Musím přiznat, že jsem se tomu zprvu velmi bránila. Absolutně jsem si neuměla představit, že opustím svou krásnou knihovnu, ve které jsem v tu dobu
pracovala již 25 let. V té chvíli mi dva roky přišly moc
dlouhé. Ale stalo se něco, co jsem nečekala. Doslova
jsem nasála vůni zámku, až se mi z toho zatočila hlava.
A najednou jsem přesně věděla, co mám dělat. Začalo
se intenzivně pracovat na nutných opravách zámku,
začaly se shánět peníze a hlavně se okamžitě začalo
jednat. Během těch dvou let se opravila podstatná část
střechy a momentálně finišují práce na restaurování stropní fresky zámecké kaple. Měla jsem to štěstí,
že jsem se mohla obklopit skvělým, profesionálním
týmem, měla jsem to štěstí, že ze strany paní starostky Moniky Brzeskové přicházela obrovská vstřícnost
a snaha pomoci zachovat toto kulturní dědictví.
Brzy se vrátíte zpátky do knihovny. Jste jako knihovnice šťastná? V čem vás vaše práce naplňuje?
Říká se, že knihovna je obývacím pokojem města.
Lidé už si dávno nechodí do knihovny jen půjčovat
knihy. Knihovna je komunitním centrem města, stala
se místem setkávání, místem klidu, pohody a radosti.
A v naší knihovně to rozhodně funguje. Uvedu Vám
dva příklady, proč jsem jako knihovnice šťastná a proč
mě práce naplňuje.
Příklad první. Do knihovny přichází osmnáctiletý
kluk, který naposledy četl Honzíkovu cestu a přesto
potřebuje odmaturovat („ Jinak ho mama zabije“…
řekl). A tak jsem se s ním doslova prokousala povinnou četbou a on odmaturoval. Za jedna !!! A když mi
pak přinesl tu největší Studentskou pečeť, kterou sehnal, řekl „ Bez vás bych to nedal“…
A druhý příklad. Každoročně pořádám, pro služebně starší čtenáře naší knihovny předvánoční večírek,
takové poděkování za věrnost. A vždy je to o velké radosti, smíchu, dobré zábavě, ze které pak všichni ještě
dlouho žijeme, vzpomínáme a těšíme se na další rok.
V knihovně mi po jednom z takových setkání zůstaly
dvě francouzské hole. Obě levé. Obě čtenářky si pro ně
pak poslaly vnuky. Není snad tohle radost z práce ?

proto, že úkolem oddělení kultury je lidi bavit a tak
jsme se kolikrát při přípravách nejrůznějších akcí doslova sami „odbourali“, nemluvě o tom, když s Vámi
v kolektivu pracuje člověk, jehož mateřským jazykem
je portugalština. To pak dochází opravdu k vtipným
scénkám. Já bych spíše chtěla vzpomenout ty zážitky,
které mě dojaly. A nebylo jich málo. Například když se
po osmdesáti letech vrátil nad kapli kříž, nebo když
pan Tralich přivezl 172 cm vysoké hodiny, které stejně
dlouhou dobu chyběly nad vstupním portálem, anebo
když se vrátily zpět na své místo sluneční hodiny, tak
jak si to přál Erich Šefčík. To byly chvíle, kdy jsem se
skutečně slzám neubránila. Právě Erich by měl ze všeho největší radost, vím to.
Kultura je jedním ze společných zájmů města
a farnosti, protože přispívá k rozvoji a vzdělání člověka. Jaká je podle Vás spolupráce na poli kultury
mezi městem Kravaře a farností?
Vzhledem k místním poměrům a religiozitě našeho
kraje je dobře, pokud v obcích či menších městech
toto spojení funguje. Ideálně pokud je v jakési rovnováze a vzájemně se proplétá. Můžu s klidem říci, že
u nás tomu tak je. A to je dobře. Vím, že i otec Daniel
měl vždy velkou radost, pokud na akci, spolupořádanou jak farností, tak Městem Kravaře přišli i nevěřící.
Vzpomenu například Rozdávání betlémského světla
před zámkem, či jeho pravidelné přednášky v naší
knihovně.

Které kulturní události posledních let probíhaly ve
spolupráci
s farností?
Povíte čtenářům časopisu KROK nějaký vtipný zážitek z práce na zámku?
Opravdu jich nebylo a není málo. Je to samozřejmě

Těch vtipných zážitků bylo opravdu dost, za prvé Kravařský a Kutský odpust, Karmáš na Dvořisku, již

14		

KROK

Když nemůžeme získat svůj chléb, ztrácíme svoji důstojnost. Toto je drama dnešní
doby, obzvláště pro mladé lidi.

ROZHOVOR MONIKA ŠEVČÍKOVÁ
zmiňované Rozdávání betlémského světla, Tříkrálový
koncert, koncerty v rámci Janáčkova máje, Svatohubertská mše či Karmašové posezení seniorů. A vzpomínáte si na cestu skrze všechny kapličky a kaple našeho města ? No nebylo to super?! Navrhuji zopakovat !
Určitě je velký rozdíl mezi koncertem v kostele
a v jiném prostředí. Co dává podle Vás chrámový
prostor návštěvníkům koncertů? V čem vidíte jeho
„přidanou hodnotu“?
Před mnoha lety jsem moderovala setkání chrámových sborů v našem kostele. Do té doby jsem si myslela, že nejenže nemám hudební sluch, ale rozhodně mě
nemůže bavit poslouchat hudbu starých mistrů. A já
mám dodnes husí kůži, když si vzpomenu na tu přehlídku neuvěřitelných výkonů. Tehdy jsem pochopila
co znamená, když Vám hudba proudí celým tělem.
Byla to neskutečná, dechberoucí síla umocněna prostředím našeho chrámu. A to je ta přidaná hodnota.
Být u toho, a být u toho v kostele.
více.
Kulturu ve městě asi nemůže dobře dělat člověk,
který nezná místní poměry a mentalitu. Jaká je podle Vás duše kravařského občana?
To je těžká otázka. Ano, znám místní poměry i mentalitu lidí. Znám i pár čistých duší a mám štěstí na dobré
duše. A jaká je duše kravařského občana? Jak kterého.
Setkávám se i s dušemi prázdnými, ale také zlými. Ale
není jich mnoho. Těch s duší dobrou je daleko, daleko

Co máte nejraději na kravařském zámku?
Když jsem na zámku pracovala měla jsem výhodu,
jakou má málokdo. Mít přímo na pracovišti kapli.
Když bylo těžko, šla jsem tam. Dodávalo mi to sílu.
Proto mám kapli ráda, proto to byla právě ona, s jejíž
opravou jsme začali jako první. Musím ale také říct,
že mám nesmírně ráda zámecký park. Připomíná mi
dětství, protože to bylo jedno z míst našich her. První
schůzka s klukem, kde jinde, než-li v zámeckém parku anebo procházka s dětmi a sbírání listí do herbáře,
zase v zámeckém parku.
A na kravařském kostele?
Ať se vracíte do Kravař z kterékoliv strany, vždy jako
první vidíte věž kravařského kostela. Je jako maják,
který nás navádí domů. Věž je pro mě symbolem domova, místa kde mám své blízké, své přátele, svůj kostel, své kořeny. A pak vitráž Panny Marie rozvazující
uzly. Nesmírně silné místo našeho chrámu. Místo,
které dává naději, útěchu a klid.
Co znamená víra ve vašem životě?
Víra je jistota. Víra je důvěřovat Bohu. Mám za sebou ne zrovna lehké období nemoci a její léčby. Věděla
jsem, že Bůh mě nepustí, že neupadnu, a proto jsem
se nebála. Neptala jsem se proč mi to dělá, prosila
jsem jen, ať mi ten kříž nadlehčuje. Je důležité Bohu
důvěřovat, zcela se svěřit do jeho rukou a odevzdat
mu svůj strach.

Je dobré setrvávat před svatostánkem, abychom pocítili Ježíšův pohled.
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ROZHOVOR MONIKA ŠEVČÍKOVÁ
Máte nějaké životní heslo?
„ Všechno je tak, jak má být“. Protože Bůh ví, co dělá.
A proto si nestěžujme, že je něco tak, a mohlo by to být
jinak. Proto nesmutněme, když nám cestu zkříží překážka. Měla tam být. Abychom se na chvíli zastavili
a zamysleli se. Protože Bůh to tak chce, protože všechno má svůj smysl a všechno je tak, jak má být.
Jak trávíte dobu adventní a Vánoce?

rozhodně nejsou, tak jako zajisté pro většinu z nás, záplavy dárků. Své blízké ráda obdarovávám kdykoliv. Já
opravdu stojím za tím, že Vánoce by měly být časem
klidu a míru. Klidu v rodinách, klidu v duši a vědomím, že máme to štěstí a můžeme žít v míru. Vážit si
toho, protože tohle není samozřejmostí. A proto je pro
mě smyslem Vánoc to, že jsme spolu. Že se navzájem
máme, a že mám tak velkou a úžasnou rodinu. Že se
jako blázni v období svátků neustále navštěvujeme,
protože je to jediné období v roce, kdy jsme skutečně doma všichni, že si máme neustále co říct, a že se
máme rádi.

Pro nás věřící je advent časem očekávání. Musím ale
přiznat, že když se řekne slovo advent, jako první se
mi vybaví Vánoce na zámku. Jejich příprava, napětí,
ať vše dobře dopadne a nikomu se nic nestane a pak Chtěla byste ještě něco vzkázat našim čtenářům?
to zas hezky všechno dát do pořádku. Mezitím vytvo- Chtěla bych popřát čtenářům časopisu KROK klidné
řit vánoční atmosféru doma, nebýt nervózní z toho, a požehnané Vánoce.
že zrovna moc doma být nemůžu a k tomu se zatnout
Rozhovor vedl Tomáš Peterek
a upéct pár kousků cukroví. Aby to doma vonělo. Ale
všechno jde. A já tohle všechno mám upřímně ráda.
A upřímně se na Vánoce těším. Smyslem Vánoc však

FARNOST PŘED 100 LETY
Ohlášky z 1. neděle adventní - 27. 11. 1892
Milí farníci!
Přes celý čas adventní jsou středa a pátek postní, v nichžto jen jedenkráte za den do sytosti najisti dovoleno
jest. Ve středu jest sice dovoleno masitých pokrmův požívati, a kdo tohoto povolení užívá, jest povinen aspoň
Otčenáš a Zdravas na úmysl svaté Církve poříkati.
Dnes začiná zapovězený čas a trvá až po třech králích. Za tohoto času jsou muzika a tance od Církve sv. pod
těžkým hříchem zakázané. Poněvadž celý čas adventní ku duchovní připravě na slavnost vanoční jest ustanoven, prosím: neodkládejte se svou adventní zpovědí na Oktav Panny Marie aneb na štědrý den, nýbrž přijďte
hned od počátku na sv. zpověď.

ZVEME VÁS NA VÁNOČNÍ KONCERT
V neděli 29. 12. 2019 v 17 hodin

Chrám svatého Bartoloměje
v Kravařích
Jakub Jan Ryba
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
„Hej mistře“
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Kristova láska naplňuje naše srdce a dává nám schopnost vždy odpouštět.

PŘEČETL JSEM A DOPORUČUJI
Ladislav Heryán: Sami na této zemi? s některými jeho názory nebudete souhlasit, ale mám
za to, že jeho pohled může být velice užitečný, podnět(O Boží přítomnosti mezi námi)
Dnes bych rád doporučil vaší pozornosti novou knihu Ladislava Heryána. Ladislav Heryán SDB (*1960)
je salesiánský kněz, biblista a vysokoškolský pedagog.
Páter undergroundu, jak je také pro své styky s touto specifickou subkulturou přezdíván, je velice zajímavou osobností. Vystudoval stavební fakultu VUT
Brno, ale od svých 17 let se účastnil tajného teologického studia a v r 1981 se stal tajně salesiánem. V roce
1987 emigroval do Říma, kde měl v úmyslu dostudovat teologii a vstoupit do misií v Africe. Nakonec ale
vyhověl žádosti svých představených, dokončil ještě
postgraduální studium na
Papežském biblickém institutu, přijal kněžské svěcení
a v r. 1994 se vrátil do České
republiky. Po svém návratu
působil na Teologické fakultě Jihočeské univerzity,
kde přednášel Nový zákon
a řečtinu. Vedl studentskou
komunitu a místní farnost
v Suchém Vrbném, působil
v Praze jako ředitel a kaplan
salesiánské komunity v Kobylisích. Obhájil disertační práci a stal se doktorem
teologie. Přednáší na Vyšší
odborné škole Jabok, Institutu ekumenických studií
a Evangelické teologické fakultě UK.

ný a obohacující. Je z něj cítit silná ukotvenost v Kristu.
Malá ukázka z knihy:

Jak vidím, Dana není na pokoji sama. Později zjistím,
že druhá zmrzačená paní je také Dana. Zkrátka pokoj
U dvou Dan. Ta moje je svatá. Její oči i tvář září, pohled
na ni člověka úplně léčí. Její duch je vězněný v bolavém
těle, ale radost dává na chvíli na bolest zapomenout.
Skoro stejnou dobu, co jsme se neviděli, asi dva měsíce nebyla Dana na mši. Tahám z kapsy šátek s posvátnou, pokoutně získanou hostií a věřím,
že se skutečně dotýkám Ježíšova těla
(přátelé protestanti prominou, ale to je
takové to naše katolické spiklenectví).
Paní na vedlejším lůžku k nám leží zády
a vypadá, že spí, ale přesto se trochu
stydím. Donést nemocnému eucharistického Ježíše je dost intimní záležitost. Ježíš je ženich a dát nemocnému
hostii do úst je jako dát ženicha nevěstě. „Já myslím, že jí to vadit nebude,“
s úsměvem mne vysvobozuje Dana
z rozpaků. Zvedám hostii a tiše říkám:
„Hle, Beránek Boží, který na sebe vzal
hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou
pozváni k hostině Beránkově…“. Skoro jsem si nevšiml, že nás druhá paní
upřeně pozoruje. Až teď jí vidím do tváře. Na nemocnici mladá, ani padesát,
hezká, oči plné slz. „Promiňte, paní,“
přerušuji obřad, „jsem katolický kněz,
přinesl jsem tady Daně svaté přijímání.
Nezlobte se, že vás ruším.“
Tato kniha volně navazuje na jeho předchozí dvě, velice úspěšné knihy Exotem na této zemi (O Božím milo- „Já jsem taky katolička,“ říká paní smutně, ale k přisrdenství mezi námi) a Stopařem na této zemi (O Boží jímání nemůžu, jsem rozvedená a žiju s jiným. Jak já
velkorysosti mezi námi). Autor nás vede k tomu, aby- po tom toužím, už jsem nebyla několik let!“ Držím
chom si uvědomili, jak intenzivně nás Boží přítomnost v ruce hostii a dívám se na Danu. „Já myslím, že můobklopuje. Není místa, kde bychom se s Bohem ne- žete,“ usmívá se s naprostou samozřejmostí a sensus
mohli setkat, ať je to nemocniční pokoj, nebo rockový fidei té svaté ženy (její hluboký cit pro záležitosti víry)
(dokonce metalový) koncert. Jde jen o to, abychom se potvrzuje, co si myslím i já. „Já si taky myslím, že můneuzavírali do ulit svých představ, předsudků a zatvr- žete,“ říkám laskavě a s pokorou vstupuji na ten tenký
zelostí. V desítkách příběhů ze svého působení se He- církevní led. „Ježíš není za odměnu.“ Lámu maličkou
ryán dotýká nejrozmanitějších lidských osudů a vybízí hostii a dělím ji mezi obě zubožené, ale duševně krásnás, abychom otevřeli oči svých srdcí a vyšli Boží pří- né ženy. Neznámá paní tiše pláče. Jsou to slzy štěstí
tomnosti mezi námi naproti.
a vděčnosti a i moje Dana se propadla mimo prostor
Na nás běžné, „normální“ katolíky může páter Hery- a čas. Červencové nedělní odpoledne, do pokoje po
án působit zvláštním, až exotickým dojmem. Už svým dešti vstoupil svěží vzduch a do nemocných duší lékař
zjevem příliš nepřipomíná kněze, setkává se s lidmi, i ženich v jedné osobě.
kteří mnohdy stojí na okraji společnosti nebo tvoří ně- Přeji Vám příjemné čtení. Kniha je k zapůjčení ve farjakou vlastní subkulturu, např. motorkáři, hudebníci, ní knihovně.
underground atd. Při mších sám hraje na kytaru a neMartin Weczerek
váhá sáhnout třeba po skladbách irských U2. Možná 			
Ve svátostech nacházíme sílu přemýšlet a jednat podle Evangelia.

KROK

17

ÚPLNĚ NEJLEPŠÍ STROMEČEK
„Co bych měla dělat, abych byla když ne nejlepší, tak
aspoň druhá,“ řekla sestra.
„Druhá?“ usmívala jsem se nad její skromností.
„I třetí místo bych brala.“
Mluvila o tom, že by byla nejlepší, jako by se měla pořádat olympiáda holčiček a ona by si přála ji vyhrát.
Konečně proč si dávat malé cíle?
Cílečky?
Mnoho lidí nenalezne štěstí jen proto, že si dali malý
cíl.
Mnoho lidí nezvítězí, protože nevěří, že by měli na to,
aby se stali vítězi.
Proč sestře podrážet sebevědomí?
Stála přede mnou u rozsvíceného vánočního stromečku. Dívala se na mě čistýma očima. Jakoby přede
To, že je někdo malé dítě, ještě neznamená, že by mu- mnou stál andělíček.
sel mít malou ctižádost.
Kdo ví, napadlo mě, koho budou ty oči jednou klaPamatuji se, že ke mně jednou přišla malá sestřička mat. Ale teď jsem zde já, její sestra, abych ji povzbudila v snění o tom, že její život dosáhne i na nejvyšší
a řekla nezapomenutelnou větu.
hvězdy...
„Hele, co bych měla udělat, abych byla nejlepší hol„Tak co bych musela udělat, abych byla nejlepší, víš,
čička na světě?“
úplně nejlepší?“
„Nejlepší holčička na světě?“
Přemýšlela jsem.
Kývla.
Vypadalo to jako velmi složitá otázka. Ale přišla jsem
Rozesmála jsem se...
na odpověď.
„Jak to myslíš?“
Ukázala jsem na větvičku jedle. Cvrnkla jsem do ní,
až
se rozkomíhala.
„Já bych chtěla, aby mě všichni obdivovali a aby
všichni věděli, že žádná holčička není lepší než já.“
„Vidíš to jehličí?“
Byla to hodně pyšná věta, to ano, jenže malá sestra ji
vyslovovala tiše a skromně.
Pochopila jsem. Nemyslí to jako chorobnou ctižádost.
Chce se prostě stát lepší, než je, a to je něco, co bych
neměla zlehčovat.
„Ty bys nechtěla být nejlepší holka na světě?“ zeptala
se sestra.
O tom jsem nikdy nepřemýšlela.

Sestra přikývla.
„Jo.“
„Podívej se, kolik je na tom stromku jehliček. Kolik je
na něm jehličí, tolik hezkých věcí bys musela udělat.“
„Kolik je tam toho jehličí?“
„Spočítej si ho.“
Pustila se do počítání. Pamatuji se, došla ke sto dvanácti. Je malá, počítat ale umí.

Dokonce myslím, že by mě ani nenapadlo o něčem
tak ctižádostivém uvažovat.

Pak ji to přestalo bavit.

Jako by svit betlémské hvězdy posvítil do temných
zákoutí duše a dotkl se svědomí.

„Ale ono je jich moc.“

„Mohla bych jehličí otrhat. Nebo počkat, až se bude
Jenže co je na tom špatného, kdyby si moje sestra stromeček vyhazovat, a pak jehličky dát do krabice.
A za každou hezkou věc, co bych udělala, bych jednu
dala takovýhle velký cíl?
vyhodila. Až bude krabice prázdná, budu nejlepší hol„Já na to nemám, abych byla nejlepší na světě, fakt čička na světě, ne?“
ne,“ řekla jsem.
„To bys mohla zkusit.“
K té úvaze ji možná přivedla sváteční nálada. O Vánocích se lidé snaží být co nejmilejší. Nekazit krásnou Sestra se dívala na větve vysokého stromu a vypadala
smutně.
náladu nějakým žbrbláním.
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Pane, pomoz nám žít ctnost štědrosti, milovat bez omezení.

ÚPLNĚ NEJLEPŠÍ STROMEČEK
„Je.“

„Co já?“

„Nestačila by třeba jen jedna větev s tím jehličím?“

„No, co ty, kolik jehličí bys nasbírala o Vánocích ty?“

„Ne.“

„Já –“

„No, já to zkusím,“ vzdychla si. Nevzdychla beznadějně. Vzdychla odhodlaně. „Když si půjdu vyčistit
zuby, bude za to jedno jehličí?“
„Nebude. To musí být něco hezkého, co uděláš pro
někoho jiného.“
„Já si to myslela,“ povzdechla.
„Mohla bys vynést koš s odpadky,“ řekla jsem.
„Jo, to bych mohla.“
Neochotně vzala koš s odpadky. Odposkakovala ke
kontejneru.
Utrhla ze stromku jednu jehličku.
„Nebolí ho to?“
„Nebolí. Je rád, že jsi udělala první věc z těch, co na
tebe čekají.“
Podívala se na stromeček –
Smutně.
„Ale to mě čeká ještě hrozný práce.“
„To čeká.“
***

O Vánocích nemohli rodiče sestru poznat, jak užasle
řekla maminka.

Zarazila jsem se.
„Já to nepočítala,“ řekla jsem.
***

Ale večer jsem se nad sestřinou otázkou zamyslela.
Uvažovala jsem, kolik jehliček, kolik výzev bych měla
ve své krabičce… Bylo hezké představit si, že by člověk za rok udělal tolik radostí, kolik je na stromečku
jehličí.
Představa je to hezká, copak o to.
Jenže jak ji naplnit? Najít v roce, který je před námi,
tolik příležitostí někoho potěšit. Dokázat těch příležitostí využít. To je něco jiného. Ta představa znepokojovala…
Dívala jsem se na stromeček i druhý den.
Bylo by vůbec možné udělat tolik dobrých skutků,
kolik je tady jehličí?
Udělat tolik radostí lidem, kteří jsou okolo?
Někdo to možná dokáže.
„Budeme si hrát hru ‚na jehličí‘?“ přišla za mnou po
Vánocích sestra. Hru „na jehličí“?
„Ne,“ chtěla jsem říct. „Budeme,“ řekla jsem.
Nechtěla jsem ztratit možnost vychovávat mrňouska, který to myslí dobře, jako to myslívají s budoucností malé děti.

Stále se snažila něco hezkého dělat... Vymýšlela, čím
by komu udělala radost. A pak za mnou chodila a ptala
se, jestli za to, co ji napadlo udělat, si může vzít jednu Povyroste a na tuhle hru zapomene. Bude se jí zdát
směšná. Dětinská...
jehličku ze stromečku.
Ale proč nevyužít času, kdy ještě chce být nejlepší?
Dávala jehličí do krabičky.
„Já to nezvládnu.“
Tohle řekla truchlivě. Na dně krabičky byla kupka
jehliček. A veliký rozsvícený strom se tyčil ke stropu.
Díval se na nás... Zdálo se mi, že se dívá na mě.

Proč nevyužít času, kdy možnost rozdávat radost ještě bere jako něco, co je zábavné a dobrodružné?
***

A tak si tu hru hrajeme už týden, ale nepodařilo se
„Já to nezvládnu, ale budu se snažit,“ řekla sestra. nám zatím „oškubat“ ani jednu větvičku.
„Ale to jehličí mu už nebudu trhat, možná ho to přece Ale stejně jsme rozdaly radost, jaká by nás bez téhle
jenom bolí.“
hry nenapadla.
Dobrá výmluva.
A pak –
Chápala jsem, že ji leká pohled na dno krabičky, na
tu trošku natrhaného jehličí, na to nepatrné množství
jehličí ve srovnání s velikým stromem.

Je před námi rok.
Je před námi celý rok.

„To víš, být nejlepší není jen tak,“ řekla jsem jí.

Možná se nám podaří udělat hodně radostí, na jaké
bychom
jindy já ani ona nepomyslely…
A vyprávěla jsem jí o černošských, čínských, indiánských holčičkách, které by chtěly být nejlepší.
Autor:
Eduard Martin
Kdyby stačilo pár jehliček, to by se svět hemžil nejlepšími holčičkami.
„A co ty?“ řekla mi potom sestra.
Když jsme příliš navázáni na peníze, nejsme volní. Jsme otroci.

Nakladatel:

Karmelitánské nakladatelství

Rok vydání:

2019
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KATOLICISMUS HLUČÍNSKA V KONTEXTU
HISTORICKÉHO VÝVOJE - POKRAČOVÁNÍ
V minulém čísle našeho farního časopisu byl v článku s identickým názvem popsán historický vývoj Hlučínska coby součásti pruského státu do roku 1918.
Důraz byl kladen především na otázku náboženství
a působení katolické církve na Hlučínsku. Výsledkem našeho rozboru byla odpověď na otázku, proč je
obyvatelstvo právě našeho regionu silně nábožensky
založeno a svou religiozitou vysoce převyšuje situace
v sousedních regionech.

sloupu na Staroměstském náměstí první neděli nové
republiky). Nutno podotknout, že antikatolicismus
měl významnou formu především v českých městech,
na venkově podstatně méně a na Moravě a ve Slezsku
prakticky vůbec.

prvkem, který chránil jak náboženství, tak jazyk místních obyvatel. Katolicismus se společně s odlišným jazykem stal jediným nositelem hlučínské identity, což
obyvatelé silně vnímali, a vřelý vztah, který si k těmto
dvěma faktorům vybudovali, je patrný i dnes, sto let po
připojení Hlučínska k Československu. A právě vývoji
Hlučínska a katolicismu v něm po roce 1918 se budeme věnovat dnes.

ších příkladů tohoto fenoménu.

Antiklerikální charakter první republiky tak jistě nepomáhal větší integraci silně katolického Hlučínska.
O protikatolických vlnách na Hlučínsku objektivně
hovořit nelze, nicméně především ve dvacátých letech
Důvodem bylo působení katolické církve, která po byly momenty, kdy se československé úřady vyznání
se po připojení slovanského Hlučínska k německému Hlučíňanů dotkly necitlivě. Striktní cenzury Katolicprotestantskému státu stala nejdůležitějším pojícím kých novin můžeme považovat za jeden z nejvýrazněj-

Přestože většina obyvatel Československé první republiky se hlásila ke katolické církvi, existoval v mladém státu silný protikatolický proud a i samotné vedení země se mnohdy chovalo velmi antiklerikálně.
Důvodem byl fakt, že katolická církev byla považována za důležitý symbol zaniklého rakousko-uherského mocnářství, které mělo za první republiky velmi
negativní obraz. Nenávist vůči císařství se po vzniku
Československa obrátila proti katolické církvi a ještě
na podzim roku 1918 tak mluvíme o protikatolické
vlně (jejím symbolem se stalo svržení Mariánského
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Celkově se československé úřady soustředily především na počeštění obyvatelstva, které bylo sice etnicky slovanské, nicméně léta strávená v pruském státu
nesla jasné následky. Naprostá většina hlučínského
obyvatelstva odmítala připojení svého regionu k československému státu a vyjadřovala svou věrnost německé říši.
Nepřípustný stav měl být změněn působením slezského zemského prezidenta dr. Josefa Šrámka, jenž
od roku 1920 působil jako zplnomocněný vládní komisař pro Hlučínsko. Tomuto rodákovi ze Štítiny se
nedá upřít snaha o zlepšení poměrů a životní úrovně
na Hlučínsku (zapomenuta by neměla býti především
zásluha na vzniku gymnázia v Hlučíně), nicméně prostředky a způsoby, kterými se svého cíle snažil dosáhnout, nebyly šťastné. Radikální potírání veškerých
známek německého živlu na Hlučínsku šly ruku v ruce

Svátosti jsou projevem Otcovy něhy a lásky k nám.

KATOLICISMUS HLUČÍNSKA V KONTEXTU
HISTORICKÉHO VÝVOJE - POKRAČOVÁNÍ
s nekompromisní propagací dobových prvorepublikových ideálů. Hlučíňanům bojujícím před lety v první světové válce bylo zakázáno nosit vojenské čepice,
zemřelým veteránům nesměla být na pohřbu vypálena
čestná salva. Byly zakázány hned tři německy psané
noviny a němčina byla velmi tvrdě potlačována i ve
školství. Šrámkovy snahy a počeštění pruského regionu se s velkým úspěchem nestřetly, což potvrzuje
i fakt, že je jeho osoba dodneška mnohými staršími
obyvateli Hlučínska vnímána krajně negativně.

Ani po připojení Hlučínska k Československu tak
neskončil boj „Prajzáků“ za svou identitu. Němčina,
zdejším obyvatelům století tvrdě vnucována, se najednou stala nežádoucí a pruský patriotismus, který
Hlučíňané po letech cítili, byl zakázán a trestán. Církev v tomto kulturním boji již nehrála tak zásadní roli
jako za pruské éry, nicméně nutno zdůraznit, že československý antiklerikální charakter a občasné protikatolické zásahy rozhodně již tak složitou situaci nezlepšily.

Krásný příklad, který o mnohém vypovídá, je událost z roku 1920, díky které se pravděpodobně obci
Štěpánkovice dodnes říká Palestina. Jistý český knež
pořádal tohoto roku v této obci přednášku o své cestě po svaté zemi Paletsině. Název Paletsina byl tučně
vytištěn na pozvánkách na přednášku vylepených po
celé obci.

Ve zmatené době, kdy se o sto osmdesát procent obrátilo to, co bylo po Hlučíňanech necelé dvě staletí vyžadováno, tak byla katolická církev opět tím, na co se
místní mohli spolehnout. Ve chvílích, kdy byli Prajzáci
trestáni za to, co staletí dělat museli, a bylo po nich vyžadováno to, co jim léta zakazovali, byl katolicismus
tou neměnnou jistotou, která se již pevně provázala
s jejich identitou. To, co bylo za pruské éry vybudováLidé dychtivě očekávající přednášku katolického no, bylo za Československa jasně potvrzeno – Hlučínknětze o svaté zemi však byli oklamáni - název i údajný sko je silně katolické.
charakter posezení byl formulován tak, aby přilákal co
nejvíce místních katolíků, přednášející se ale projevil
jako československý agitátor za prvorepublikové idáJan Mareček
ly a protiněmecké postoje. První, kdo se na přednášce
zvedl a odešel byl údajně místní pan farář, jehož záhy
následovala i většina místních...

Nejlepším způsobem evangelizace je prokazování milosrdenství.
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KŘÍŽOVKA O KAPRA
Vyluštěním křížovky se můžete zúčastnit soutěže o KAPRA od místního rybáře Karla Vaňka. Správnou odpověď posílejte na mailovou adresu redakcekrok@seznam.cz, do předmětu napište „Křížovka“, nebo vhoďte
správnou odpověď se jménem a kontaktní adresou do krabice na bočním oltáři v jednom z obou kostelů. Odpovědi posílejte nejpozději do pátku 20. prosince 2019. Losování proběhne v neděli 22. prosince 2019.
„Jako děti jsme byli vděční, tomu, kdo nám na Vánoce naplnil punčochy nadílkou. Proč nejsme vděční Bohu
za to, že…. (tajenka) ?“
Gilbert Keith Chesterton anglický romanopisec a křesťanský obhájce 1874 - 1936

1. Miláček Páně

10. Místo nalezení vzácných biblických svitků

2. Mojžíšův bratr

11. Hudební představení

3. Nevěřící apoštol

12. Atribut (symbol) sv. Petra

4. Velký farní sál

13. Pravoslavný obraz

5. Posvícení

14. Město, kde žil celník Zacheus

6. Rybník, u kterého Ježíš uzdravil slepého

15. Počet apoštolů

7. Staré označení letopočtu

16. Světec ze Sázavy

8. Krutý král

17. Ateisté

9. Zkáza vodou

18. Balzamovací rostlina

Tajenka křížovky 3 – 2019: „… VĚTVE SMĚREM K NEBI.“
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Ježíš přišel, aby nás zachránil: Neodmítejme tento podivuhodný dar!

OZNÁMENÍ
Příležitosti ke svaté zpovědi před Vánocemi 2019 ve farnosti Kravaře

DATUM

KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE

KOSTEL SV. MIKULÁŠE

16.-18. prosince

Hodinu přede mši sv.

Hodinu přede mši sv.

Čtvrtek 19. prosince

17:30 – 18:00

15:00 – 17:00
dva kněží

Pátek 20. prosince

9:00 – 12:00

16:30 – 17:00

dva kněží
17:30 – 18:00
Sobota 21. prosince

7:00 – 7:30

6:30 – 7:00

8:30 – 12:00 cizí zpovědníci
Neděle 22. prosince

Půl hodiny přede mší sv.

Půl hodiny přede mší sv.

15:00 – 18:30
dva kněží
Pondělí 23. prosince

Půl hodiny přede mší sv.

Rodina je společenství lásky, kde se každý z nás učí být ve vztahu s druhými i s okolním
světem.

Půl hodiny přede mší sv.

KROK
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Pokojné a radostné svátky Kristova narození

v roce 2020 Boží požehnání na každém KROKU přeje redakce.

25. PROSINCE 2019

ŠTĚDRÝ DEN 24. 12. 2019

DATUM

10:00 Velká mše svatá

8:00 Jitřní mše svatá

24:00 Půlmoční mše svatá

KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE

9:00 Velká mše svatá

7:00 Jitřní mše svatá

24:00 Půlmoční mše svatá

KOSTEL SV. MIKULÁŠE

Děkujeme za vaši přízeň v uplynulém roce

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

15:00 zpívané Nešpory a Svátostné požehnání

Mše svaté dle standardního rozpisu

10:00 Mše svatá

8:00 Mše svatá

16:00 Mše svatá na závěr roku s poděkováním Pánu
Bohu a prosbou o Boží požehnání do nového roku

Mše svaté dle standardního rozpisu

9:00 Mše svatá

7:00 Mše svatá

18:30 Mše svatá

27. - 30. PROSINCE 2019

16:00 Mše svatá na závěr roku s poděkováním Pánu
Bohu a prosbou o Boží požehnání do nového roku

Na závěr mší svatých budou farníci seznámeni se statistikou a hospodařením farnosti za rok 2019
7:00 Mše svatá

26. PROSINCE 2019 SVÁTEK
SVATÉHO ŠTĚPÁNA

31. PROSINCE 2019

Na závěr mší svatých budou farníci seznámeni se statistikou a hospodařením farnosti za rok 2019
8:00 Mše svatá

14:00 Mše svatá

1. LEDNA 2020 - NOVÝ ROK

14:00 Mše svatá

SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY
MARIE

KROK
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