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SLUŽBA AKOLYTŮ

Je to už pár let, co mě a několik dalších osob oslovil otec Daniel, zda bychom nepřijali službu
akolyty, tj. mimořádného udělovatele eucharistie. Je to služba určená pro nemocné, staré a nemohoucí, kteří touží po posile ve svatém přijímání nebo jako pomoc kněžím při podávání eucharistie při mši svaté. Tato nabídka nás velice potěšila a tak jsme souhlasili. Otec Daniel nás
nejprve osobně na faře poučil a vše vysvětlil, jak důstojně a s úctou k této službě přistupovat,
jak se zachovat v určitých situacích a poté nás jednou při večerní mši svaté do této služby uvedl.
A abychom byli ještě lépe v této záležitosti vzděláni, absolvovali jsme na biskupství „Kurz pro
mimořádné udělovatele eucharistie“ na podzim roku 2015.
Jak je tato služba potřebná a mimořádně obohacující pro obě strany, podávajícího i přijímajícího, jsme si uvědomili záhy. Návštěvy nemocných nebo nemohoucích jsou velmi intenzívní a těch
několik minut strávených spolu s nimi a Pánem Ježíšem přítomným v eucharistii člověka silně
poznamená. V tom úzkém rodinném kruhu zažívá tak blízký vztah s Kristem, plně soustředěn, jak
málokde jinde (snad kromě adorace). Jsme Bohu za tuto příležitost sloužit druhým, potřebným,
velmi vděční. Vše co máme, co můžeme dělat, je velkým a nezaslouženým Božím darem, za který
je neustále potřeba děkovat. To si uvědomujeme při oněch setkáních, když vidíme v očích přijímajících tu radost a vděčnost, někdy i slzy, když Pána Ježíše přivítají ve svém nitru. Ve chvíli ticha
po svatém přijímání je právě na děkování ten vhodný okamžik a prostor, který rádi využíváme.
Mnohdy následuje i krátké popovídání, než se rozloučíme. I za to jsou lidé hodně vděční. Někdy
stačí jen naslouchat.
A tak vy, kteří toužíte po svatém přijímání a nemůžete z různých důvodů každou neděli do kostela na mši svatou, nebojte se nás oslovit nebo se přihlásit otci Janovi (faráři či kaplanovi). Rádi
k vám s Pánem Ježíšem zajdeme až skončí tyto karanténní opatření . Jsme tu opravdu pro vás!
A vám všem, ke kterým přicházíme, děkujeme za vlídné a srdečné přijetí. Velmi si toho vážíme.
Hubert Weczerek
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Blíží se dny, které pro křesťany jsou vzácné. Budeme prožívat znova, poslední okamžiky našeho
Mistra, Učitele, Pána, Spasitele. Schválně jsem to
tak napsal, protože chci ukázat, že abychom pochopili alespoň něco z velikosti Velikonoc, potřebujeme mít jasno, kdo je pro mě Kristus. Bez této
odpovědi neprožijí ani to, jak mě má rád, ani to,
že na něho smrt byla příliš krátká. Ano bez Krista
a jeho velikosti nepochopím Velikonoce, a stejně
tak nepochopím Krista bez Velikonoc.
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To, co budeme prožívat, to není jenom připomínka něčeho, co bylo,
ale to je prožívání něčeho, co je tady a teď. Proto Kristus při poslední
večeři když se modlil za apoštoly, tak jim řekl: „Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali, jako já jsem miloval vás“. V té větě
není upřený pohled na minulost, ale na současnost a budoucnost. Tolik
mluvil o lásce, a najednou mluví o nové lásce, tolik mluvil o přikázáních,
a najednou mluví o novém přikázání. A je skutečně nové. Každý z apoštolů už ho slyšel. Každý z židů znal: „Miluj Boha ze všech sil a bližního
jako sebe“.
Co je tedy na něm nové? Nové je to, že nemám milovat tak jako včera,
ale nově, a zítra stejně tak. Láska se nikdy nesmí zastavit, nesmí zestárnout, ale pořád musí mít novou životnost, nový pohled. Tak to dělal Kristus. Z toho, co bylo žil, ale nově. Ano žijeme, čerpáme z toho, co jsme
již prožili, zažili, ale nevracíme se k tomu. To by byla nemoc. My nemůžeme jenom nostalgicky vzpomínat a vracet se do minulosti, protože to
bychom popřeli smysl Velikonoc. Setkání s Ježíšem, který žije, je pořád
nové a láska k němu musí být pořád nová. A na tom nemůže nic změnit
ani fakt našeho stárnutí, ani to, že ty události možná mnozí prožíváme
již mnohokrát. Pán je živý a život je vždy nový. Dýcháme pořád stejně
a přece každý dech je nový a vůbec by nám nepomohlo vzpomínat, jak
jsme dýchali kdysi.
Vážení čtenáři letos budeme prožívat události Velikonoc netradičně.
Naše kostely zůstanou prázdné. Zkuste proto i doma, ve své rodině,
prožít tuto jedinečnou atmosféru těchto dní. Hovořte se svými dětmi
o tom, co se událo, společně se modlete a čtěte Písmo svaté. Vyprávějte
si o tom, že život má svůj smysl především v Bohu, který nás vykoupil. Proto také prosím, pokud můžete sledujte všechny obřady od Zeleného čtvrtku až po neděli Vzkříšení na TV NOE. Kéž v hloubi našeho srdce zní o vigilii Zmrtvýchvstání: „Kristus žije! Kristus vstal z mrtvých“!
			
Váš kněz Jan Szkandera
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NEJRADĚJI FOTÍM PŘÍRODU
byla tuším věž farního kostela, ale nedokážu
posoudit, jestli byla dobrá.
Fotografování je Tvůj velký koníček, jaká je
ale Tvá profese ?
Momentálně jsem zaměstnán jako provozní údržbář v komárovské Tevě a vyučený jsem
opravářem dieselových lokomotiv.
Každý člověk, který se intenzivně věnuje
např. sportu, hudbě či umění často mívá nějaký vzor. Máš v nějakém fotografovi svůj vzor?
Líbí se Ti něčí styl?
Když jsem začínal fotit, líbily se mi fotky Josefa Sudka, který ač bez jedné ruky o kterou přišel
v 1.světové válce, vytvářel úžasné fotografie.
Z dnešních fotografů je to Jan Šibík, který měl
nedávno na ČT 2 dokumentární seriál „Jak se
fotí“.

Armin Mruzek. Vysoký muž s foťákem v ruce,
kterého vídáme na nejrůznějších akcích konaných jak Městem Kravaře, tak kravařskou římskokatolickou farností. Kdo je Armin Mruzek
a proč rád fotí, ptá se Monika Ševčíková.
Armine, fotíš naše město, fotíš spoustu akcí,
které se v našem městě odehrávají. Jsi vlastně jakýmsi dokumentaristou života v Kravařích. Jak reagují lidé na to, když je fotíš?
To záleží na situaci a při jaké příležitosti fotím.
Někteří zúčastnění se dokonce nabízí k vyfocení, ale jsou i tací, kteří se na mě moc pěkně
netváří, hlavně v kostele. Pochopitelně, je tam
ticho, lidé rozjímají a moje osoba může působit jako rušivý element. Snažím se být co nejvíce nenápadný, ale ne vždy to jde. Téměř úplně
jsem vyloučil focení s bleskem pro to nepříjemné a pro okolí rušivé světlo, ale zase o to více
pak musím v počítači vyjasňovat stíny, které by
zvládl blesk.

Dříve se fotilo na film a s napětím se pak
očekávalo, co z toho v temné komoře vyjde.
Už tehdy ale vznikaly geniální fotografie.
Prozraď nám, jaké jsou dnes možnosti úpravy fotografie. Využíváš je při dotváření svých
snímků?
Ano, snímky upravuji někdy i dlouhé hodiny.
Hlavně mi dá zabrat, které fotky vybrat ze všech
nafocených, když jsou všechny tak pěkné. Dynamický rozsah fotoaparátu není tak obrovský
jako lidské oko a proto je třeba ve fotkách někde
něco ubrat či přidat, aby byla fotka dynamicky
vyvážená. Při reportážní fotografii a jejich výběru přikládám velký důraz na to, aby na nich
lidé vypadali hezky, anebo nějak zajímavě.
Co vlastně fotíš nejraději? Lidi? Přírodu?
Nejraději fotím přírodu, krajinu nebo architekturu. Bývá u toho větší pohoda a klid. U focení lidí je větší napětí a možnost, že mi někdo
vynadá, anebo že se fotky nepovedou. Jinak se
mi líbí fotit cokoli, protože témata k focení jsou
úžasně pestrá.

Kdy jsi vlastně s fotografováním začal? Kdy
jsi udělal první „ dobrou fotku“ ?

Fotografové často, kvůli zajímavému snímku
podstupují nejrůznější adrenalinové zkoušky.
Lezou na vysoké komíny nebo se pro dobrou
fotku brodí řekou. Máš i Ty nějaký zajímavý
zážitek?

Je to přesně 20 let, kdy jsem dostal k Vánocům
kinofilmovou zrcadlovku a tím to začalo. Byla to
výzva dokázat fotit i trochu jinak, než běžnými
kompakty, které tyto možnosti nenabízí. První
fotku, kterou jsem vyfotil na tuto zrcadlovku

Mám. Například když jsem v noci při měsíčku
za kravařským zámkem fotil a přijela městská
policie v domnění, že jsem snad odstřelovač
osob na zámku. Zřejmě jim někdo zavolal, tehdy byla ještě na zámku restaurace. To víte, sta-
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Ve svátosti Eucharistie nalézáme Boha, který nám dává sám sebe.
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ROZHOVOR S ARMINEM MRUZKEM
tiv, něco na něm a já v maskáčích…Napadly mě
také i různé pošetilosti, ale abych riskoval život
pro fotku, na to se mám moc rád. Jsem ale stále připravený, a pokud se objeví mlha, námraza nebo sněžení, kterého bývá v poslední době
málo, neváhám a vyrážím v jakýkoli denní či
noční dobu.

Určitě jsi za celou dobu, kdy fotíš, nashromáždil stovky fotografií. Je nějaká, kterou
máš opravdu rád? Která je v něčem jiná než ty
ostatní?

Tamron a Tokina.

Anebo pak nejedna fotka s Otcem Danielem Víchou, úžasným člověkem na svém místě.

Ano, je jich hodně, tisíce. Někdy si říkám, že
je vymažu, co s nimi, ale pak si řeknu, třeba se
budou v budoucnu hodit. Vybrat jednu nejobMožná by čtenáře zajímalo, jaká je Tvoje nej- líbenější je opravdu těžké, záleží na zaměření.
oblíbenější fototechnika. Čím fotíš?
Z přírody je to fotka s Orlem mořským či bílou
srnou, z Odpustu Aneta Langerová, skupina
Po přechodu z kinofilmu na Digital, který byl Turbo, Mirai, Kern, kravařský zámek a park na
u mě až v roce 2013, používám fototechniku podzim nebo „Sněžení“ s farním kostelem. Tato
Nikon, která vznikla před 103 lety a je jedna fotka prošla velkými úpravami a padající sníh ve
z nejlepších na světě. Dále používám objektivy větru nebyl na originálním snímku moc vidět.

Kolik snímku vznikne během jedné akce? Kolikrát stiskneš spoušť? A kolik fotek nakonec Indiáni prý věřili, že když je někdo vyfotí sez toho množství vybereš?
bere jim duši. Armine, přeji Ti, aby Tvé fotograTo závisí na typu akcí, které fotím. Běžné fo- fie jak lidí, tak krásy okamžiku byly vždy s duší,
ceni v kostelích a na slavnostech je to tak 200- aniž bys ji někomu sebral. Ať se můžeme, stejně
400 snímků. Během Odpustu za jeden den jako Ty radovat z krásy daného momentu, který
udělám až 1000 snímků, stejně tak u koncertů. se již nikdy nebude opakovat, ale díky fotograU sportu je to tak 1500 i někdy víc, abych pak fiím, navždy zůstane.
měl možnost vybrat ty nejvíce zajímavé. Za rok
Monika Ševčíková
to dělá kolem 20 000 fotek. Z akcí pak vytvořím reportáže s hlavním děním, které se skládají z 20 a více snímků pro použití na Facebook
nebo k zaslání případným zájemcům.
Potřebujeme vybudovat společnost ve světle Blahoslavenství kráčející směrem ke Království
s těmi posledními z nás.
KROK202021.indd 5
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STALO SE VE FARNOSTI
místech anonymním svědkem rozhovoru, který
probíhal asi takto: „Jdeš na rozdávání betlémského světla?“ „Jdeš k zámku?“ „To víš, že jo!
To si přece nemůžu nechat ujít!“ Před pár lety
by někoho takového nic nenapadlo, že den před
Štědrým dnem lze takto „utrácet čas“. Ony ty
Vánoce budou i bez toho, jestli máme či nemáme naleštěná okna a 30 druhů cukroví. Důležitý je právě ten „ztracený“ čas, který si dáváme navzájem. A třebaže to poslední rozdávání
proběhlo za nepěkného počasí, sama akce byla
pěkná moc a plná hřejivé atmosféry. A tak věV polovině prosince se skupina asi třiceti řím, že jsme si to světlo z města Betléma připoutníků vydala k Panně Marii do Hrabyně. Pěší nesli nejen v lucernách, ale především ve svých
poutě na toto známé slezské místo se staly tra- srdcích.
dicí v každé době, nezastavila je ani éra vlády
jedné strany. Poutníci z našeho města se tak
pomyslně přidali ke svým předkům, kteří sem
chodili pravidelně a rádi, protože je stále za co
děkovat i za co prosit. A Matka Boží není z těch,
která by své děti odmítla. O tom, že jejich pouť
byla veselá, svědčí snímky na farních stránkách. Lze si jen přát, aby se zmíněná pouť stala
inspirací pro další generace.
V neděli 15. 12. 2019 v pořadí už třetí adventní
vystoupili žáci ZUŠ Kravaře pod vedením paní
učitelky Lenky Stareczkové s pásmem „Vánoční zpívánky“. Na programu byly písničky o zimě
a o nastávajících Vánocích. Písně s vánoční tématikou byly obohaceny doprovodem učitelů
ZUŠ: na klávesy hrála Jana Kolková, na flétnu
Andrea Hluchníková a kytarou doprovázeli Michal Solný a Lukáš Vojvodík.Atmosféra vystoupení byla velice příjemná a srdečná, otec Jan
Szkandera dokonce vyzval a požádal vystupující děti o přídavek . Děti byly velice nadšené!!
Organizátoři doufají, že i ti kteří přišli, aby se
v předvánočním shonu zastavili, byli odměněni
pěkným hudebním zážitkem .
29. 12. v kostele sv. Bartoloměje zazněla
opět Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby.
Opět šlo o provedení, o které se postarali farníci z našeho města – a to napříč generacemi. To
je na tom asi to nejzáslužnější. Že hudba může
spojit všechny věkové kategorie a také všechny
části Kravař, kdy nikdo neřeší, kdo je z Koutů,
kdo ze Dvořiska. Na zpěvácích bylo vidět, že
si zpívání opravdu užili. Po „Rybovce“ zazněly
ještě vánoční skladby, jak je slýcháváme při liturgii a celé vystoupení bylo korunováno naší
nejznámější koledou Narodil se Kristus Pán.
Rozdávání betlémského světla se v našem
městě stalo tradicí. Sama jsem byla na různých
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Poslední den v roce 2019 se i tentokrát vydalo pár nadšenců, aby vylezli na „kopec“, setřepali pár kalorií a provětrali plíce před oslavou
konce roku. Sešli se na Přerovci krátce před 10.
hodinou a společně vyrazili směr Pustá Polom.
První zastávkou byla kaplička sv. Antonína, kde
se společně pomodlili a dostali požehnání otce
kaplana. Na druhém místě výletníci rozdělali oheň, opekli párky, párečky i maršmelouny.
V blízkém lesíku děti hledaly a také našly poklady. Zbytky ohně byly uhašeny v rámci soutěže „hod sněhovou koulí“ na terč (okolí kupodivu poskytlo trochu sněhu). Definitivní tečku
ohni však udělila otcova sněžná bomba. Tak
zase za rok. Silvestrovskému výšlapu Nazdar:
Zdar!Zdar! Zdar!
První lednový víkend patří v naší farnosti tradičně Tříkrálové sbírce. Ta letošní byla jubilejní dvacátá. Model tříkrálového koledování známe ještě z dob Rakouska Uherska. Novodobou
historii otevřel Mons. Jan Graubner, který tuto
tradici obnovil v roce 1999 v Olomoucké arcidiecézi. Akce se ujala a o rok později se Tříkrálová sbírka stala vlajkovou lodí Charity České
republiky, která tuto největší charitativní akci
zajišťuje po celé republice. Ta naše TKS spa-

Světlo Evangelia vede každého, kdo je ve službách civilizace lásky.
02/04/2020 15:45

STALO SE VE FARNOSTI
dá do organizace Charity Hlučín, jež na svém
území posílá koledníky se 324 pokladničkami.
V Kravařích je to pak rovných 40 kasiček. A ty
v té jubilejní sbírce vynesly částku 292 226,- Kč.
Což je o 30 tisíc víc, než tomu bylo v loňském
roce! Děkování není nikdy dost. A tak touto cestou děkujeme všem koledníkům i vedoucím,
kteří se do ulic Koutů, Dvořiska a Kravař vydali. Velké poděkování patří Vám všem, kteří jsme
po Vánocích otevřeli svá srdce i své peněženky.
A také koordinátorce sestře Margaretě, které
i tento rok připadl náročný úkol v našem městě
sbírku organizovat.
17. 1. proběhl v naší milované stodole Farní
ples. K němu už neodmyslitelně patří dobrá
zábava, skvělá muzika, ale také malé estrádní
vystoupení, na kterém se s radostí podílí oba
naši kněží. Letos ve znamení módy napříč staletím.Ti z Vás, kteří byli přítomni se upřímně
a od srdce posmáli a vy ostatní se pokochejte
přehlídkou dobových šatů, až na jediný pletený
model z Tuzexu, šitých rukama profesionálních
i amatérských švadlenek. A mimochodem. Závěrečnou společnou choreografii jsme nacvičovali na chodbě fary. Otec Jan i náš kaplan si
to stejně nakonec odtančili po svém. O to větší
legrace to byla. Věříme, že fotografie na farních stránkách mluví za vše.

Otec Peter Krenický dlouhá léta pomáhá
na Ukrajině těm nejpotřebnějším. V současné době působí v Záporožské oblasti ve městě Melitopol, kousek od Krymu. Pomáhá těm,
o které se nepostará ani rodina, ani nefungující sociální systém, ani místní původní církev.
Díky němu našly stovky dětí adoptivní rodiče,
potřební azyl a zoufalí naději. Když člověk poslouchá, co se na Ukrajině děje, chodí vám mráz
po zádech: být přímo ve středu války; postarat se o bezdomovce, kterého polili benzínem
a zapálili ho a jinému polámat ruce, a to proto,
aby se nechodili zahřát pod schody v paneláku; vyslechnout proklínání místních lidí za to,
že budujete a pomáháte potřebným, a potom
vidět, jak se ono zlo vrací zpět k těmto lidem;
sledovat, jak vám vypálí, to co jste sami postavili, ... To zní jako z hororu a ne z města ležícího
kousek od nás a ve 21. století. A v tom všem se
otec Peter dokáže plně spolehnout na Boha, vytrvat v modlitbě, pracovat, burcovat svět kolem
a nakonec vidět, jak se Bůh stará a věci se daří.
Jak se narkomani, na kterými i vlastní matka
zlomila hůl, navracejí a nakonec sami pomáhají
a učí ostatní co je to závislost a jak s ní ven. Jak
se daří budovat kostely, farnosti, azylové domy
pro matky s dětmi, bezdomovce a další potřebné. Povídání s ním, které se uskutečnilo v úterý
před Popeleční středou, byla prostě mimořádná zkušenost ze setkání s mimořádnou osobou
naplněnou Duchem svatým. Toto by jen člověk
prostě nedokázal… Děkujeme, že jsme se mohli
s vámi setkat.
Je třeba zmínit, že otec Krenický si na Ukrajinu
z Kravař odvážel díky velkorysosti našich farníků více jak 50 000 Kč.

Popeleční středou začala doba postní. V první
dnech ověnčena přítomností nedávno blahoslaveného P. Richarda Henkese, jehož ostatky
do naší farnosti právě v začátkem postu připutovaly. Ostatky byly vystaveny v kostele sv.
Bartoloměje. Díky informačním panelům jsme
Lidový bál, který je rovněž tradiční součás- se mohli dozvědět mnohé o této mimořádtí masopustního veselí, proběhl v pátek 21. 2. né osobnosti 20. století. Otec Henkes je nám
opět ve velkém farním sále. K poslechu tradič- blízký proto, že během II. světové války půsoně hrálo hudební uskupení Leo Hahna, o zpest- bil v nedalekých Strahovicích. Jeho velmi silný
ření se postaraly tentokrát naše sousedky přes životní příběh, který se uzavřel mučednickou
kopec Hoštické panámámy. Jen okolo půlnoci smrtí v únoru 1945 v Dachau, nám pak přiblížila
došlo k zásadnímu zlomu: náhle nás opustila křížová cesta, která nese jméno tohoto světce.
basa. Byla uložena na prkno, oplakána, ověn- Tu se věřící z Koutů, Dvořiska a Kravař modlili ve
čena všemi poctami a vyprovozena na své po- farním kostele na 1. neděli postní.
slední cestě. Přesto nezoufáme: věříme, že po
Božena Muczková
Velikonocích dojde k tomu zázraku a že i ona
opět vstane z mrtvých!
Pane, dej nám milost úžasu v setkání s Tebou.
KROK202021.indd 7
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KŘEST
Velikonoce jsou svátky, kdy v mnoha farnostech vyvrcholí příprava dospělých na křest. Po
období tzv. katechumenátu, který trvá rok anebo dva, přijmou na Bílou sobotu křest. I v naší
farnosti budou dva dospěli pokřtěni. Nebude to
sice na Bílou sobotu, ale o týden později, protože jeden z nich je zdravotně postižený. To
však nic nemění na velikosti této události, na
kterou Vás již teď všechny zvu. Křest proběhne
druhou neděli velikonoční. Jelikož Velikonoce
pro nás křesťany jsou největšími svátky a křest
je největší svátosti, která z nich vyplývá, chci
se právě v tomto čísle nad ní zamyslet. Podnět

mi k tomu navíc dali také někteří z Vás, když se
ptali, zda při křtu musí či nemusí být dvě jména. Mohl bych na to odpovědět velmi stroze, ale
domnívám se, že bych tím ochudil nejenom odpověď, ale také možná samotné prožívání křtu.
Začnu tedy ze široka, abych ukázal na určitý
smysl.
Každá svátost a její udílení má svoji strukturu.
Mše svatá má svoji strukturu stejně jako svátost smíření, biřmování, manželství, kněžství
či pomazání nemocných. Zjednodušeně onu
strukturu můžeme vyjádřit následovně. Po nějakém úvodu se dostáváme k bohoslužbě slova,
která onu svátost vysvětluje, a pak následuje
samotné udílení svátosti a závěrečné obřady.
Každé udílení svátosti je jednou velkou modlitbou, při které se, a o tom nemusíme pochybovat, děje něco zvláštního na duši. Vyplývá to
už ze samotného významu svátosti. Svátost je
totiž viditelné znamení, které v sobě obsahuje
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neviditelnou milost. Jinak řečeno: ve svátosti
něco viditelně děláme, např. při křtu poléváme
dítě vodou a říkáme: „Já tě křtím ve jménu Otce
i Syna i Ducha Svatého“ a ve stejné chvíli v tom
dítěti začne zvláštním způsobem bydlet Bůh,
kterého nevidíme. Je to tak hluboké znamení,
že ho nelze už ničím a nikdy smazat. Jak jsem
řekl, každá ta svátost má svoji strukturu, která nejenom není zbytečná, ale vše v ní má svůj
hluboký duchovní význam. Zkusme se tedy zamyslet nad úvodními obřady křtu.
Při prvním pohledu mohou na nás působit dost

infantilně, tedy dětinsky či zaostale. Uznejte
sami: Rodiče přinášejí dítě ke křtu do kostela
a kněz se jich ptá, jaké jméno vybrali pro své
dítě. Není to zbytečné a naivní? Přece byla příprava na křest, již to slyšel, a kdyby náhodou
ne, pak si to mohl přečíst v matrice. Proč taková
otázka? Lze na to odpovědět několikerým způsobem. To dítě je někdo, má jméno, má svoji důstojnost, není anonymní. V tom, není anonymní, je skrytá velká pravda. Dítě anebo případně
dospělý, který je křtěn, přichází do rodiny, kterou nazýváme církev. Mít jméno znamená, že
nechce a ani nežije na okraji oné rodiny, ale
chce s ní mít vztah. Nikdo přece se nechce své
rodiny stranit, ale naopak chce s ní mít vřelé
pouto. Chce žít v té rodině, čerpat z ní, ale také
je ochoten tu rodinu vytvářet, pomáhat ji, a být
na ni patřičně hrdý. Je tady ovšem i opačný rozměr. Když se církev ptá na jméno kandidáta ke
křtu, ptá se zároveň sebe sama a zpytuje svoje

Křesťané nejsou svědky jakési teorie, ale Osoby: Krista vzkříšeného, živého, jediného
Spasitele všech.
02/04/2020 15:45

VE KŘTU SE RODÍME K NOVÉMU ŽIVOTU
svědomí. Ptá se sebe sama, jakou je vlastně rodinou? Chce, jako rodina znát toho koho přijímá
do svého středu. Pro církev, pokud je zdravá,
nesmí nastat situace, že jí jedinec zůstane lhostejný. Církev se nemůže vymlouvat na to, že se
zaměřuje na všechny, na celek. Církev je také
matkou a pro matku nesmí žádné dítě zůstat
nepovšimnuté. Člověk přestává být anonymní,
když ho známe podle jména, když se o něho někdo zajímá. Vůbec přitom nejde, jak se mnozí domnívají, že církev a tím lidé v ní se jenom
posuzují. Bylo by velkým nepochopením úlohy
církve, kdybychom její úlohu zužili jenom na
předání života ve křtu a dále ať už se už o nic
a o nikoho nestará. Církev není a nesmí být anonymním davem, ale společenstvím konkrétních
bratří a sester. Pak tedy otázka po jménu kandidáta ke křtu je vlastně otázkou, jak vnímáme
církev a jakou církev vlastně tvoříme. V případě malého dítěte odpovídají rodiče, v případě
dospělého je to on sám. Když se církev ptá na
jméno křtěnce, vůbec to neznamená, že se na
něho dívá z patra a chce mu ukázat, kdo tady
je pánem, ale ptá se proto, že chce konkrétního člověka milovat. Pokud si také křtěnec uvědomí, že vstupuje do rodiny, vůbec mu nebude
vadit, že rodina má také svá pravidla, svůj tep,
svůj život. On přece ten život chce dobrovolně
přijmout ve křtu, protože ví, že je to život, který
ho nese k věčnosti a navíc i on se může podílet
na jeho vytváření a pomáhat jiným, aby došli
jednou radostné věčnosti. Pokud církev vnímáme jako matku, která zná své děti, protože je ve
křtu zrodila k novému životu, a chováme se k ní

upřímně a moudře, pak máme právo, aby nám
pomáhala, a ona tak velmi ráda činí. Naopak
vypočítavost a neupřímnost vždy bude oslabovat církev a její pomoc svým dětem. Otázka
tedy nezní jenom, zda církev vnímám jako matku, a poslouchám ji, ale také zdá já sám vytvářím církev jako matku. Chci být v rodině - církvi
a také ji vytvářet? To je velmi důležitý rozměr
naší víry. Nejsem pro církev až příliš anonymní,
ví o mně církev? Neschovávám se někde v rohu,
což je ještě ta lepší varianta? Nechci z ní jenom
čerpat, aniž bych jí i něco dal?
A tady se možná skrývá odpověď na otázku, zda
u křtu musí být dvě jména. Kdybych se zeptal
malého kluka, který hraje fotbal - a tedy patří
do fotbalové rodiny - jak by se chtěl jmenovat,
pokud by si mohl vybrat, zajisté by s nadšením jmenoval ty nejlepší fotbalisty světa. Proč?
Chtěl by hrát stejně dobře jako oni. V rodině
křesťanů máme také vynikající lidi, kteří zvládli
svůj život na výtečnou. Máme pro ně dokonce
i pojmenování: světec. Je zvláštní, že když jde
o nějakou celebritu, tak se ji mnozí chtějí podobat. A když jde o velikány křesťanské rodiny, tak
nám to nic neříká, a při tom se křtem k té rodině
dobrovolně hlásíme. Zvolit si jméno nějakého
světce má dvojí význam. Stává se pro mě vzorem jak žít a zároveň je pro mě velkým přímluvcem v nebi. Pokud takhle přemýšlím, nemusím
mít žádné další jméno, ale pokud vyberu jméno, které možná je líbivé, ale nenese ho žádný
známý světec, pak je vhodné dát si k němu přece jenom jméno světce, velikána křesťanského
způsobů života. Vždyť koneckonců další otázka, která zaznívá ve vstupních obřadech, se neptá na krásu a líbivost jména, ale na podstatu.
Uznejte sami. Chcete, aby vaše dítě bylo pokřtěné? Tím, ovšem na sebe berete povinnost,
že je vychováte ve víře. Jste si této povinnosti
vědomi? K naplnění těchto slibů, které v tuto
chvíli Bohu dáváme, pak bude určitě velkou
pomocí vzor konkrétního světce a jeho přímluva u Boha. Pokud budeme mít daného světce
rádi, vědomě si ho zvolíme a budeme se k němu
často hlásit. Věřím, že ani on nás nenechá bez
odpovědi. Katechismus krásně říká mimo jiné:
„Jméno také může vyjadřovat určité tajemství
anebo ctnost. Každé jméno má a mělo by mít
význam. Proto rodiče, kmotři a farář dbají, aby
se nedávalo jméno, které je cizí křesťanskému
smyšlení“ KKC 2156.
Známe význam svého jména a známe život
svého křestního patrona?
o. Jan Szkandera

Plňme čtvrté přikázání a navštivme s láskou naše prarodiče.
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BDĚNÍ V GETSEMANECH
Docela nedávno jsme slavili Vánoce a již zde
budou Velikonoce, největší svátky pro křesťany.
Ovšem než nastala noc, o které mluví všichni
věřící na celém světě, předcházely ji událostí méně slavnostní nikoli však méně důležité.
Není vůbec snadné říct, co je v životě tou nejdůležitější chvíli. Ještě hůř se to říká u někoho
jiného, ale přesto to děláme a já se o to pokusím
také.
Pokusím se o to u našeho životního Učitele-Krista. Důležitost převážně hodnotíme z hlediska výsledku a v tomto smyslu těmi nejdůležitějšími okamžiky jsou Jeho ukřižovaní
a zmrtvýchvstání, ale byly by tyto událostí, kdyby nebylo Jeho vítězství v Getsemanech? Právě
na Getsemany bych chtěl zaměřit svou pozornost. Musela to být pro samého Krista velmi významná událost. Píší o ní všichni tři evangelisté
a všichni ji popisují velmi dramaticky. Ježíš jde
po večeři s apoštoly na úpatí Olivové hory do
zahrady, aby prožil obrovskou zkoušku.
Zkoušek za život prožil již spousta, třeba na
poušti, kdy byl pokoušen od ďábla, prožil zkoušku v Nazaretu, kde pro malověrnost rodáku tam
nemohl sloužit. Kolikrát se také píše, že mu usilovali o život, ale to pořád ještě nebylo lámání
chleba v pravém slova smyslu. Že jde o událost
mimořádně závažnou, svědčí mimo jiné také
to, že sice k tomu okamžiku vzal všechny apoštoly, ale jenom tři z nich mohli být nejblíže. Je
to stejné jak při proměnění na hoře Tábor, kde
Kristus vzal sebou Petra, Jakuba a Jana aby jim
ukázal něco mimořádného, svou slávu. Víme,
jak byli ti tři tehdy zmatení, vůbec nevěděli, co
mají mluvit, jakmile nahlédli do světa, který je
absolutně přesahoval. Petr se pouze zmohl na
slova: „Pane je nám tu dobře“ Mt 17.
Zatímco na hoře proměnění Ježíš dal apoštolům nahlédnout na svou slávu zde v Getsemanech jim dal nahlédnout, jak vypadá skutečný
zápas o dobro o Boží hodnoty. Myslím, že nepřeženu, když řeknu, že tady se odehrál největší zápas v dějinách. Šlo totiž o spásu nás lidí
o naše duše, šlo o naší věčnost. Apoštolové to
nechápali. Pro ně to nebyl žádný obrovský zápas. Dobře se najedli a smrt, o které Kristus
mluvil, je ještě daleko. Navíc neviděli žádného
nepřítele, proto klidně usnuli.
Zdá se mi, že to je mnohdy i naše situace.
Kristus nám tím příběhem chce ukázat, kde se
odehrává skutečný zápas. On není v té viditelné
rovině, ale v duchu. Jak zní onen zápas, o kterém mluvím. Kristus usiloval o věrnost svého
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poslání, pro které přišel, o věrnost až do konce
byť to bude stát jeho život. Věrnost svému poslání a věrnost Bohu nemusí být vždy snadnou
záležitosti, nicméně když ji člověk uhájí, vychází z toho vždy vnitřně silný. Sv. Jan evangelista
když mluví o Getsemanech pak ukazuje již Krista, kterého přišli zatknout.
Ukazuje ho, jako někoho kdo duchovní zápas
již vyhrál a teď klidně přijímá vnější okolnosti
a dokonce díky tomu, že v duchu vyhrál je tak
silný, že vojáci když ho slyší promluvit tak padnou na kolena. Co to musela být v Kristu za sílu?
A byla by, kdyby nevyhrál onen duchovní zápas? Jak často to vůbec nechápeme. Myslíme
si, že to největší se odehrává ve viditelné sféře
a přitom je to naopak. Copak modlitbu anebo
bdění ke kterému Kristus vyzývá apoštoly lze
vidět či změřit? Snad jenom částečně, ale nikdy
ne tak jako hmotu. Co je to za zápas, který Kristus podstupuje? Přijmout úkol, který není lehký, ale potřebný. Je to zápas do krajnosti. Lukáš
napíše, že Kristus potí krev a že ho anděl podporoval v zápase, zatímco lidé nic nevnímali.
Velmi silně mi to připomíná scénu z knihy Daniel ze SZ. V 10 kapitole Daniel popisuje zápas,
který se odehrál na nebi. Zápas vyprovokovala
modlitba Daniela. Daniel měl totiž vidění, jehož
význam nechápal a věděl, že od toho významu záleží mnohé. Začal se postit a prosit Boha
o sdělení významu.
Po 21 dnech přichází anděl vyslaný od Boha,
aby Danielovi sdělil význam vidění. Je pozoruhodné vysvětlení anděla proč přichází tak pozdě, když vlastně již od prvního okamžiku modlitba Daniela byla vyslyšena a Bůh anděla hned
k němu poslal. Na cestě ho zdržel kníže Perša-

Vzývejme Ducha svatého každý den: On nás vede po cestě Kristových učedníků.
02/04/2020 15:45

nů tj. ďábel, který mu tu cestu chtěl překazit.

Věřím, že víc znamená zůstat bezdětným, ale
s Bohem než si „pořídit“ dítě umělé proti božímu záměru, že je víc přijmout dítě než ho nechat utratit, protože je nemocné a tak komplikuje můj život?

A nastal zápas. Nebýt dalšího anděla Michaela, který přišel na pomoc, pak by se zřejmě poselství k Danielovi nedostalo. Byl to z našeho
hlediska neviditelný zápas. Kolik je takových
důležitých zápasů, které se odehrávají mimo Věřím, že manželství uzavřené před Bohem je
viditelnou sféru a přesto reálnou.
víc než peníze, které dostanu navíc coby svobodná matka a tak zůstanu raději na hromádPřipomíná mi to scénu, kterou popisuje po- ce?
slední kniha bible. Ve 12 kapitole je zápas, který
se odehrává na nebi mezi anděly a tam kníže Věřím, že slušnost je víc než arogance?
padlých andělů prohrává. Dovedeme si představit, kdyby ten neviditelný zápas dopadl ji- Věřím, že poctivý neúspěch je víc než nepoctinak? Dovedeme si představit, kdyby Kristův zá- vý úspěch? Věřit, že nakonec dobro je silnější
než zlo i když na první pohled se to tak nejeví?
pas v Getsemanech dopadl jinak?
Láska je víc než nenávist? To jsou zápasy naších
O mnoho věcí v životě zápasíme, ale mnohdy Getseman. O to vše také Kristus zápasil v Getne o víru o to uchovat si Boha ve svém srdci. semanech. On tam zápasil za ty chvíle v našem
Usilujeme o dobrou práci, o zdraví, majetek, životě, které jsou důležité, a my je prospíme.
vzhled, pověst, inteligenci, partnera. Co vše
jsme schopni proto obětovat a kolik toho dáme Četl jsem kdysi modlitbu, neznáme ženy z konBohu? To mluvím i pro sebe. O Boha je potřeba centračního tábora Ravensbruk. Modlitba byla
napsaná na kousku papíru, pod nímž se vůbec
usilovat, jinak nám může uniknout.
nepodepsala.
Ježíš řekne těm spokojeným a ospalým Farizeům, že Boží království dobývají násilnicí tj. ti Pane, pamatuj nejenom o lidech dobré vůle, ale
co touží po něm do té míry, že udělají vše, aby také o těch se zlou vůlí. Nepamatuj na všechna
ho dosáhli. Zápasíme o 20 nebo 80 let života utrpení, která nám způsobili. Pamatuj o ploa celou věčnost vydáváme někdy v šanc. Je to dech, které vznikly díky tomu utrpení, a my je
zajímavé, v době kdy jsme tak závislí na pojiš- mohli přinést. Mohli jsme se stát šlechetnějšíťovnách. Těšíme se, že se nám podařilo pojistit mi. Když stanou před Tebou a budou souzeni,
střechu na 30 let a tady jde o věčnost a my se dovol, aby plody, které jsme díky nim přinesli,
se staly pro ně odpuštěním.
Nikdo nezná tu ženu, není na oltáři jako Maxmilián Kolbe nebo Edita Stein a přece její věty
jsou nezapomenutelné.
To je vítězství, to je zápas o ducha. Kolikrát
takový zápas zaspíme jako apoštolové v Getsemanech? Kolikrát jsme skutečně bděli a dokázali jsme spolu s Kristem zápasit o dobro
a z toho zápasu jsme odcházeli posilnění? Kolikrát se nám podařilo zvítězit nad hříchem, a my
měli radost, že jsme prospěli světu možná víc
než jinou činnosti i když to nikdo neviděl a neocenil?
Kolikrát jsme možná nad zápasem s hříchem
usnuli a nevnímali, o jak závažnou věc se jedná? Kolikrát jsme měli ducha velmi ochotného,
ale nechali jsme se přemoct pohodlím těla?

nechápavě koukáme a necháme si to ujít.
Věříme, že poctivost s Bohem je víc než nepoctivost? Že víc znamená krásné slovo než vulgární, vděčnost víc než nadávání.

Drazí farníci, chci Vás v tuto chvíli pozvat na
bdění v Getsemanské zahradě, které bude na
Zelený čtvrtek od 21-22 hodiny ve farním kostele, ale nejenom to, chci Vás o to víc pozvat
na každou bohoslužbu, která bude předcházet
neděli Vzkříšení, protože každá má v sobě obrovský náboj a teprve jako celek skutečně vyzní
Kristovo dílo. 		
o. Jan Szkandera

Pane, sešli Ducha svatého, aby dal útěchu a sílu pronásledovaným křesťanům.
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ZANECHAT SVOJI STOPU
Jednomu staršímu člověku ve Francii zemřela
manželka a potom také jeho jediný syn. Proč má
ještě žít ? Opustí svůj majetek v úrodné rovině.
S sebou vezme jen padesát ovcí a odstěhuje se
do nehostinné krajiny v Cevenn,která je téměř
pustinou.Tam snad bude moci zapomenout.Ve
velké vzdálenosti od sebe leží pět vesnic s rozpadávajícími se domy.

Všichni mají opět radost ze života.Nikdo neví,komu za to vděčí,kdo změnil odvzduší,celou
atmosféru.

Jeden jediný člověk ukázal,co může dokázat
s pomocí přírody a svou pílí a vytrvalostí. Přál
bych si,aby za námi zůstala na zemi stopa,abychom vyryli rýhu do dějin,aby náš život nebyl
prožit marně.Pohrdat sám sebou: nic nejsem,Lidé se dohadují , mnozí se odstěhovávají.Tu si nic neznamenám, na mně nezáleží,na mně ty
tento starší člověk uvědomí: tato krajina zcela věci nestojí.Každý drobný dobrý skutek je někde zapsán.
A já se ptám:
Co si Bůh ode mě přeje ?
Kterou cestou se mám vydat dál ?
Co ještě můžu udělat se svým životem?
Jak ještě víc a mnohem lépe můžu využít darovaný čas, o kolik víc dobra můžu udělat ?
Co je mým skutečným nadáním ?
Co je mou skrytou hřivnou?
Kdybych využil desetinu toho , co jsem dostal …
Kdybych aspoň trochu využil , co do mě bylo
vloženo …

odumře, jestliže tu neporostou stromy !

Každý člověk je jedinečnou osobou. Romano
Guardini říká: „Slovo,které Bůh vyslovuje nad
každým člověkem je jakýsi „kód“, který patří
jen tomuto člověku. Naším úkolem je toto slovo
vnést do tohoto světa , zanechat v tomto světě
jedinečnou stopu života.“

Opatří si pytel žaludů. Malé vytřídí,popraskané vyhodí.Dobré velké žaludy vloží do kbelíku
Naslouchám-li vlastnímu srdci, cítím ,že je to
s vodou,aby důkladně nasákly.Vezme si želez- tak správné ,a že je skutečně mým úkolem vynou tyč a vyrazí.Tu a tam zarazí železnou tyč dat se touto cestou.
do země a do otvoru vloží žalud.Po třech letech
má tímto způsobem vysazeno 100 000 žaludů. V kráse stvoření hledím na Boha,původce veškeré krásy. Vidím ji všude kolem sebe , je to stoDoufá,že 10 000 jich vyraší.
pa , kterou Bůh otiskl do tohoto světa.
A doufá,že mu Bůh dopřeje ještě pár roků života,aby mohl ve své práci pokračovat.Když roku Máme jen jeden život tak, ať nám neproklouz1947 ve věku 89 roků umírá,vytvořil již jeden ne mezi prsty .
z nejkrásnějších lesů ve Francii. Na třech růz- Začněme teď ! Dnes !!!
ných místech jsou tu dubové lesy o délce 11 km
a šířce 3 km.
Pavel Ostrák
A co se událo ještě ? Nesčetné kořeny teď
zachycují dešťové srážky,nasávají vodu.V potocích opět teče voda.Opět jsou zde pastviny,louky,květiny.Vracejí se ptáci.Dokonce i ve
vesnicích se všechno mění: zase se budují
a opravují domy.
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LITURGICKÁ HUDBA V DOBĚ POSTNÍ A VELIKONOC
První neděli postní jsme zahájili zpěvem žalmu 51. Miserere mei Deus (Smiluj se nade mnou,
Bože). K postnímu období, tedy k době příprav
na velikonoční svátky, náleží zpěvy kajícného
charakteru, zejména žalmy. Také zcela chybí
radostný zpěv Aleluja, a také hymnus Gloria in
excelsis Deo (Sláva na výsostech Bohu). Nejstarší postní písní v Kancionálu je píseň Kristus, příklad pokory.
Ve Svatém týdnu se připomínají poslední dny
Krista až do jeho ukřižování. Svatý týden začíná
triumfálním vjezdem do Jeruzaléma na Květnou neděli. Na Květnou neděli se také poprvé
v liturgii zpívaly pašije, ty části z evangelií, které pojednávají o utrpení a umučení Krista.

vstupu do kostela s rozžatým paškálem zaznívá zpěv: „Světlo Kristovo“ – s odpovědí „Sláva
tobě, Pane“ (průvod symbolizuje – tak jako synové Izraele byli vedeni za noci ohnivým sloupem, tak zase křesťané jdou za vzkříšeným
Největší tajemství vykoupení lidstva slaví cír- Kristem). Následuje velikonoční chvalozpěv
kev každoročně jako jeden celek trvající od ve- nazývaný Exultet. Jedná se o oslavný zpěv na
černí bohoslužby na Zelený čtvrtek až do ne- velikonoční svíci čili paškál, která je znamením
špor neděle Zmrtvýchvstání Páně. Toto období vzkříšeného Krista Exsultet vznikl zřejmě mezi
se nazývá Velikonoční triduum (třídenní). Je to 5. a 7. stoletím. Jeho původ je nejasný.
vrchol celého liturgického roku a mělo by se to Druhou částí je bohoslužba slova, která zahrprojevit i v liturgické hudbě.
nuje sedm čtení z Písma svatého, každé zakonZelený čtvrtek je slaven na památku Večeře čené zpěvem žalmu. Po čteních ze Starého záPáně. Zpívají se eucharistické písně. Dodržu- kona zaznívá zpěv „Sláva na výsostech Bohu“
je se tradice, že při chvalozpěvu „Sláva na vý- nyní opět za zvuku zvonů a varhan. Přejde se ke
sostech Bohu“ se rozezvučí zvony, které potom čtení z Nového zákona a velikonočnímu zpěvu
utichnou (říká se, že odletí do Říma pro papež- „Aleluja“.
ské požehnání). Na stejnou dobu se odmlčí Třetí část vigilie je křestní bohoslužba. V této
i varhany a jiné hudební nástroje. Zamlknutí části je možno křtít. Pokud se nekřtí, světí se
hudebních nástrojů a zvonů připomíná Kristo- voda, kterou je lid pokropen. Při kropení se zpívo ponížení. Znovu se rozezní až při velikonoč- vá antifona „Viděl jsem pramen vody“ nebo jiný
ní vigilii. Po modlitbě po přijímání se v průvodu zpěv mající křestní charakter.
přenáší Nejsvětější svátost na místo, kde bude
uchovávána. Při průvodu se zpívá hymnus Čtvrtá část vigilie je slavení eucharistie. Zpívá
se radostný velikonoční zpěv Aleluja.
„Chvalte ústa“.
Velký pátek – tento den je připomínkou utrpení a smrti Ježíše Krista na kříži. Neslaví se mše,
ale probíhají obřady Velkého pátku skládající
se z bohoslužby slova, uctívání kříže a svatého přijímání. Ani při vstupu ani při skončení se
nezpívá. Při těchto obřadech se čtou nebo zpívají Janovy pašije. Následuje odhalování kříže
za zpěvu „Hle kříž, na kterém umřel Spasitel
světa“ – s odpovědí: „Klaníme se ti, Pane Ježíši
Kriste, a děkujeme ti“. Následuje uctívání svatého kříže, při kterém zaznívají zpívané „Výčitky“. Všechny zpěvy jsou bez doprovodu varhan.
Velikonoční vigilie připomíná svatou noc, kdy
Pán vstal z mrtvých. Proto se konají obřady
v noci. Vigilie má čtyři části.

Den slavnosti Zmrtvýchvstání Páně – slavíme
v neděli. Před evangeliem zazní zpěv sekvence
Velikonoční oběti. V tento den jsou také zpívané
nešpory. Ve velikonoční době se místo modlitby
Anděl Páně zpívá - Raduj se nebes Královno.
Slavnost Nanebevstoupení Páně – připomíná
výstup Ježíše Krista z Hory Olivetské na nebesa, 40 dní po jeho vzkříšení. Po této slavnosti
začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání
Ducha svatého. V průběhu této doby se zpívá
sekvence Veni Sancte Spiritus (Přijď o Duchu
přesvatý)
Velikonoce vrcholí Slavností Seslání Ducha
svatého – letnicemi.

První částí je slavnost velikonoční svíce (svěcení paškálu), které probíhá před kostelem. Při
Bůh na nás vždycky čeká, vždycky nám rozumí, vždycky nám odpouští.

KROK202021.indd 15

Sylva Lamlová, Silvie Weczerková

KROK

15
02/04/2020 15:45

KATOLICISMUS HLUČÍNSKA V KONTEXTU
HISTORICKÉHO VÝVOJE - POKRAČOVÁNÍ
-politický přesah, jako za německého císařství,
či první republiky. V žádném případě to však
neznamená, že by náboženství hrálo v životě
Moravců menší roli, možná spíše naopak. Duchovno se totiž přesouvá z řekněme veřejné
sféry, kde působilo jako utužující element, do
každodenního života prostých obyvatel, pro
které je víra obrovskou pomocí při překonávání
válečných let.
Samotné připojení Hlučínska proběhlo formálně po Mnichovském diktátu, když se celá
oblast stala 25. listopadu na základě zákona
součástí říšské provincie Schlesien (Slezsko).
Ve druhé části popisu hlučínské historie Hlučíňané se tak stali plnohodnotnými obyvav kontextu působení katolické církve jsme se teli Říše se všemi právy i povinnostmi. Není taseznámili s obdobím první republiky. Zmíněny jemstvím, že tuto situaci přijali kladně, nadšení
byly problémy s identifikací s novým státním však s prvními válečnými lety vyprchalo.
útvarem, jenž nebyl k tehdejšímu kulturnímu Není pochyb, že by se otázka katolické církve
kontextu Hlučínska příliš vlídný. Jak katolicis- na Hlučínsku (ostatně stejně jako v celé Říši),
mus jako takový, tak především pruský patrio- stala důležitým tématem, pokud by se postup
tismus nebyl v Československu ničím populár- nacistického státu zastavil zabráním Sudet
ním, a tak přes shodnou etnicitu byli obyvatelé nebo pokud by Němci válku vyhráli. V období
našeho regionu opět svým způsobem cizinci ve míru by nacistická vláda pravděpodobně ohledstátním útvaru, po kterém nikterak netoužili. ně křesťanských církví zaujala jasné stanovisko
V tomto vydání se seznámíme s historií a pů- (nejspíše nijak pozitivní), což se v předválečsobením katolické církve na Hlučínsku v období ném a válečném období nestalo.
německé Třetí říše.
Katolicismus byl pro velkou část NSDAP tabu
Úvodem je třeba jasně zdůraznit, že otázka re- a trn v oku, neboť stál v protikladu nacisty
ligiozity a katolicismu za období Hitlerova Ně- propagované severské mytologii. Přes zjevmecka na Hlučínsku již nemá takový kulturně-
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KATOLICISMUS HLUČÍNSKA V KONTEXTU
HISTORICKÉHO VÝVOJE - POKRAČOVÁNÍ
né nesympatie a systematickou nepodporu
křesťanských církví si nacisté nikdy nedovolili zasáhnout jakkoliv výrazněji. Při svých ambicích o ovládnutí Evropy by pro nacisty bylo
krajně nevýhodné odsoudit principy, na kterých
ještě před dvaceti lety stálo německé císařství.
Německé vojsko pořád stálo na starých císařských generálech, kteří sice nějak překousli
Norimberské rasové zákony i státem ordinovaný antisemitismus, odmítnutí starých principů,
na kterých sami vyrůstali, by však mohlo jejich
ochotu sloužit definitivně zlomit.
Rozpačitý a dvojaký vztah nacistů k církvi
dobře odráží událost z roku 1938, kdy ministr
letectví a přesvědčený nacista Hermann Göring
nechal pokřtít svou dceru Eddu. Křest se konal
i přes protesty vysokých politiků NSDAP a v katolickém kostele šel Göringově dceře za kmotra
dokonce sám Adolf Hitler.
Tato nejednotnost a neochota zaujmout ke
katolické církvi jasné stanovisko (ať už vlídné,
či odmítavé) způsobily, že náboženství a katolicismus nebyly z pohledu vládnoucích elit na
Hlučínsku důležitým tématem. Přesto však se
připojení k Německu chodu církve dotklo – používání moravštiny bylo na Hlučínsku zakázá-

no a trestáno, zprvu pokutou, postupem času
i přísněji. Kupodivu se toto opatření nesetkalo
s výraznějším odporem, a to i přesto, že samotní Moravci za svůj jazyk bojovali dlouhá léta
pod pruskou nadvládou. Svůj podíl na tom mělo
jak nadšení Moravců z opětovného připojení
k německému státu, tak i fakt, že výrazněji pročesky a slovansky myslící obyvatelé Hlučínska
odešli po záboru na území republiky.
Celkově vzato byl chod katolické církve za války ovlivněn zákazem moravštiny, který však
proti církvi primárně namířen nebyl. Masivní
nasazení obyvatel Hlučínska ve válce a jejich
těžké ztráty, stejně jako okamžiky, kdy se válečná fronta přesunula přímo na toto území,
podtrhly význam církve, jež zaštiťovala naděje
Prajzáků ve chvílích nejtěžších. Funkce církve
coby instituce, která spojovala Hlučíňany v jejich kulturně-politickém boji o svou identitu
byla ve válečných letech utlumena jen proto,
aby v těžkých letech poválečného budování
státu a komunismu opět nabyla na důležitosti.
O tom však až v příštím díle.
Jan Mareček

PODĚKOVÁNÍ ZA SBÍRKU
Vážení,
rádi bychom vám poděkovali za dar, který jste poskytli pro naše sociální služby „Azylový dům
pro ženy a matky s dětmi“ a „Azylový dům pro muže“. Konkrétně za sbírku 196,05 kg trvanlivých
potravin (z toho bylo 107,1 kg sladkostí pro děti) a 6 kg drogerie v celkové hodnotě přibližně 10
103 Kč. A také za sbírku drogistického zboží a hygienických potřeb v celkové hmotnosti 112,4 kg
v celkové hodnotě přibližně 5 620 Kč.
Tyto sbírky jsou v tomto období Vánoc pro naše klienty jednou ze stěžejních darů, které účelově
pomáhají.
Upřímně děkujeme za Vaši podporu, vážíme si toho, že jsou stále ještě lidé, kterým není lhostejný osud lidí v nouzi.
Přejeme Vám vše dobré a věříme, že nám i nadále zachováte svoji přízeň.
Gerhard Karhan
Pracovníci armády spásy

Milí rodiče, potřebujete mít velikou trpělivost a odpouštět z hloubi vašeho srdce.
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POKUD BY ZMIZELY NA ZEMI VČELY...
Albert Einstein kdysi prý řekl: „Pokud by zmizely na zemi včely, zbývají lidem jen čtyři roky
života.“ V dnešní době máme k této katastrofě
hodně nakročeno. Mnoho včelstev po letošní
zimě nepřežilo, zůstalo jich včelařům jen pár
anebo vůbec žádná. Co za tím stojí? Proč včely
hromadně vymírají? Je za tím znečištěné prostředí, insekticidy na polích nebo je decimují
nemoci?

poušť. Našim cílem by mělo být tvoření krajiny,
která je blízká původní přírodě.

I zemědělec přece potřebuje, aby byly jeho
plodiny opylované, takže včelařství a zemědělství se musí propojit a patřit k sobě. Dnešní
hospodaření zemědělců, které obsahuje více
chemie, se dá přesto skloubit s chovem včel,
ale za určitých podmínek. Zemědělci by si měli
dát pozor, na přípravky, které jsou pro včely
Ať je příčina jakákoliv, důsledky budou vždy škodlivé nebo nebezpečné, ty se musí použístejné. V přírodě zatím žádný jiný tvor nedo- vat v době, kdy včely nemají letovou aktivitu, to
káže nahradit roli včel. Podle některých vědců znamená navečer, anebo najít přípravky, které
jsou včely nejdůležitějším hmyzem na planetě. jsou pro včely bezpečné.
Opylují 70 ze 100 druhů plodin, které poskytují 90 % lidí na planetě potravu. Pokud by včely Pohled včelaře a zemědělce na krajinu je
vyhynuly, přijde lidstvo o tyto plodiny a zvířa- stejný, potřebují mít krajinu pestrou s neustáta, která tyto plodiny konzumují. Možná někdo le kvetoucími rostlinami. Pro pestrost krajiny
namítne, že včely nejsou jedinými opylovači, že bychom měli pěstovat velké množství plodin,
jsou zde i další, jako čmeláci, motýli, netopýři, více než normální podnik pěstuje. Přidat něco
od svazenky, hořčice,
ptáci, nebo některé drupohanky, máku, jetelohy mušek. Ale včely jsou
vin až po meziplodiny,
bezkonkurenčně
nejkteré dokvétají někdy
lepší. Vždyť právě včely
v říjnu nebo listopadu,
potřebují pyl, aby mohly
takže včela má celoročnakrmit své larvy, proto
ně potravu. V některých
jsou k opylování biolooblastech se už zeměgicky poháněny, naproti
dělci snaží nasít mezi
tomu ostatní opylovači
pěstované plodiny stánavštěvují květy hlavně
le kvetoucí pásy květin,
kvůli nektaru.
které kvetou od jara až
Zamysleli jste se někdy
do zimy a včely a ostatnad tím, co se stane, až
ní hmyz na nich může
vymřou všechny včely
sbírat potravu. Kvetouna planetě? Podle vědců přijdeme o 50% potra- cí směsi jsou vhodné nejen pro opylovače, ale
vin. Nemusíme se bát o pšenici nebo kukuřici, i další organismy, například výskyt slunéček
ty opyluje vítr, ale mnoho ovoce a zeleniny je na pomáhá potlačovat výskyt mšic na ovocných
včelách přímo bytostně závislé. Z obchodů nám stromech, které není potřeba tolik stříkat a výzmizí med, švestky, jablka, třešně, broskve, ja- sledné ovoce je zdravější.
hody, papriky, rajčata a spousta dalších plodin.
I v našem městě by se mohly některé udržoVčely a krajina k sobě neodmyslitelně pat- vané i neudržované zelené plochy stát živoucíří, vždyť rostliny a včely se společně vyvíjely mi ostrovy plné kvetoucích rostlin a živočichů.
již před 80 milióny let. Krajina potřebuje včely Někdy ale můžeme slyšet i negativní reakce na
a včely potřebují krajinu. Vzájemně si pomáha- přeměnu trávníku na louku. Spousta lidí radějí. Člověk vstoupil do krajiny a krajinu ovlivňu- ji preferuje zavlažované zelené trávníky, jako
je. Jak krajinu okolo sebe změnit, aby byla pro na fotbalovém hřišti. Měli by ale vědět, že to
včely lepší?
jde udělat i jinak, že kvetoucí louky můžou být
krásné, a že se jich vůbec nemusejí bát. Navíc
Zdravá krajina znamená zdravé včely a zdra- tímto skutkem udělají domov pro mnoho živového člověka. Jakou krajinu chceme okolo sebe čichů, jako jsou motýli, brouci a třeba samomít? Včely jsou dobrými rádci. Našim cílem tářské včelky. Mělo by nám být přirozené starat
by mělo mít okolo sebe krajinu, kde můžeme se o krajinu a o včely, aby byly prospěšné i nám
jít a mít radost z toho co v ní vidíme: na jaře lidem. Ochraňujme krajinu, ona nám to několikvetoucí stromy, vrby, třešně, slivoně, nádher- kanásobně vrátí.
ně vonící lípy nebo javory. Krajina by měla být
pestrá a ne smrkové monokultury nebo zelená
Tomáš Peterek
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Proč je pro nás tak těžké snášet chyby druhých? Zapomínáme, že Ježíš nesl naše hříchy?
02/04/2020 15:45

PŘEČETL JSEM A DOPORUČUJI
Otto Hermann Pesch: Desatero božích přiká- Ten text, je pro nás tak známý, že si ani patrzání
ně neuvědomujeme, co vše je v něm obsaženo,
jakou má hloubku. Součástí prvního přikázání
je, že si nezobrazíš Boha zpodobněním ničeho.
Na první pohled je nám to jasné. Pesch k tomu
poznamenává: …dodržovat zákaz obrazů a uvědomit si, že není dovoleno Boha jednou provždy
zafixovat-ani obrazem, představou či pojmem
ani nějakou pevnou formou zbožnosti. Když
jsou spory v církvi prudké, nesmíme podlehnout pokušení říct: Tak dost! Držme se víry našich otců-pryč s těmi, kdo chtějí něco jiného.
Víra otců je často souhrn věroučných představ
a s nimi spojených forem náboženské praxe,
a na ty se vztahuje: Neuděláš si žádný (pevný,
nezměnitelný, nekritizovatelný) obraz Boha.
Nepřipomíná vám to něco, co znáte? Proč se
zase něco mění, vždyť se to vždycky tak dělalo.

Vy, kteří navštěvujete pravidelně nedělní bohoslužby (a během kázání nepodřimujete), jste
si určitě všimli, že ústředním tématem homilií
pana faráře je nyní Desatero božích přikázání.
Zařadil jsem tedy aktuálně knihu, která se tímto
patrně nejzásadnějším textem starého zákona
zabývá. Písemné podobě desatera předcházelo tisícileté ústní předávání snadno zapamatovatelných ustanovení, tvořících základ boží
smlouvy s izraelským lidem uzavřené na hoře
Sinaji.
Pro nás křesťany je Desatero často kamenem
úrazu. Cítíme ho jako břemeno, nátlak, který
omezuje naši svobodu. Nedaroval nám snad
Bůh „svobodu dětí božích“? Nepřináší snad
boží Duch v nás automaticky dobré ovoce, jak
nás učí sv. Pavel? Mezi svobodou a přikázáními
je jistý konflikt.
Zjednodušeně řečeno, musí platit obojí: jak
svoboda, tak přikázání. Boží přikázání v desateru pak tedy přinášejí opak nátlaku a nesvobody, totiž život a svobodu. A o tom se nás snaží
tato kniha přesvědčit. V katechismech je často
vynechán úplný začátek desatera: Já jsem Jahve, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země,
z domu otroctví. Dříve, než Bůh vysloví svá přikázání, považuje za nejdůležitější oznámit, že je
Bůh-osvoboditel. Neměli bychom tedy očekávat, že nás svými přikázáními znovu uvrhne do
okovů. Základní tón desatera je tedy: člověče,
nebuď tak zaslepený, abys tohle dělal, a tamto
zanedbával-přinese ti to jen otroctví a utrpení.

Nebo si vezměme páté přikázání: Nezabiješ.
Žádné jiné přikázání se nezdá být samozřejmější než toto. Pesch píše: Nemáš zacházet
svévolně s tím, nad čím ti Bůh odepřel moc-a ze
všeho nejvíc ti odepřel moc nad tebou samým
a tvými bližními. Nečiň všechno, čeho jsi schopen. Když se však podíváme kolem sebe, tak je
nám jasné, že jej lidé nechápou v plnosti. Pokud
je člověk něčeho schopen, tak to dělá a nerozmýšlí se, zda když umí, tak zda také může. Jaký
postoj zaujme křesťan, ptá se Pesch, k hospodářskému rozvoji, který je umožňován těžbou
surovin ve třetím světě? Jak bude křesťan posuzovat pokračující technický rozvoj v oblastech,
které stojí spoustu peněz a přitom nezlepšují
život lidstva? Tady sice nemluvíme o přímých
útocích na život, ale ptáme se, co životu prospívá a co jej zachovává. Bůh nechce, aby život
vedl k smrti, nýbrž aby se podobal jeho životu.
Mírové řešení konfliktů, zdravé životní prostředí, v němž se život stává radostí, spravedlivý
podíl na darech tohoto světa pro každého, rozumné používání lidských sil a možností ve
službě lidem, a ne na jejich účet-to všechno
znamená částečné vítězství nad smrtí…. I toto
vše je v pátém přikázání obsaženo.
Ať vezmete kterékoliv přikázání, skrývá se
v něm mnohem více, než se na první pohled zdá
a mohou nás inspirovat k pravdivějšímu lidskému smýšlení a jednání.
Přeji Vám příjemné čtení. Kniha je k zapůjčení
ve farní knihovně.
								
				
Martin Weczerek

Je dobré setrvávat před svatostánkem, abychom pocítili Ježíšův pohled.
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VELIKONOČNÍ SVÍCE – PAŠKÁL
Velikonoční svíce, označovaná též jako paškál, je vysoká svíce. Zapaluje se a žehná při velikonoční vigilii, která probíhá v noci, od ohně v blízkosti kostela.
Symbolizuje vzkříšeného Krista, jehož světlo rozráží temnoty smrti. Světlo ohně je zároveň znamením Ježíšova oslaveného těla.
Na vysoké svíci je vidět kříž, který je jednak znamením utrpení, ale zároveň znamením vítězství.
Kříž doprovázejí řecká písmena Α (alfa) a Ω (omega); tato písmena symbolizují, že Kristus je začátek a konec. Do kříže jsou vepsána jednotlivá číslice letopočtu – symbol toho, že Kristus vládne
dějinám. Do kříže je vsazeno pět kadidlových zrn, které představují pět oslavených Ježíšových
ran. Zároveň připomínají vonné masti, které připravily ženy pro pomazání Ježíšova těla.
Velikonoční svíce se v kostele rozsvěcuje při každé bohoslužbě během velikonoční doby, která
trvá až do Letnic a při slavení dalších svátostí během celého roku jako je křest, biřmování, manželství nebo pohřeb.
Svíce bývá umístěna v blízkosti oltáře a je zhotovena ze včelího vosku, každý rok je nová, jen
jedna a dostatečně velká.
Milé děti,
dokreslete velikonoční paškál s knotem a plamínkem. Ve výzdobě svíce Vám pomůžou nápovědy.
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Když nemůžeme získat svůj chléb, ztrácíme svoji důstojnost. Toto je drama dnešní doby,
obzvláště pro mladé lidi.
02/04/2020 15:45

KŘÍŽOVKA
Vyluštěním křížovky se můžete zúčastnit soutěže o Poukázku na knihy u Karmelitánů v hodnotě 300 Kč.
Správnou odpověď posílejte na emailovou adresu: redakcekrok@seznam.cz, do předmětu napište „křížovka“. Odpovědi posílejte do 18. dubna. Losování proběhne v neděli 19. dubna 2020 na facebooku při večerní
modlitbě.
Přiznat se k Ukřižovanému neznamená přitakat bolesti a zmaru, ale lásce, ...

P. Vojtěch Kodet

1.

Mír

12. Legenda

2.

Abrahámův synovec

13. Poslední z Jákobových synů

3.

Obilnina zmiňovaná v Novém zákoně

14. Apoštol zrádce

4.

Posvátná řeka v Izraeli

5.

Papežský stát

15. Vědomé a dobrovolné přestoupení Božího
zákona

6.

Apoštol zvolený losem

7.

Radostná zvěst

8.

Posvátná hora, na které bylo dáno Izraeli
Desatero

9.

Kniha s liturgickými texty

10. Římský místodržící v Judsku v době Ježíšo
va života
11.

16. Obětní zvíře
17.

Archanděl – posel

18. Vůdce izraelského lidu
19. První svátost
20. Místo, kde se čte v kostele Boží slovo
21. Víno proměněné na oltáři
22. Zkáza vodou v době Noemově

Země, do které Hospodin přivedl Izrael

Tajenka křížovky 4/2019:
„Jako děti jsme byli vděční, tomu, kdo nám na Vánoce naplnil punčochy nadílkou. Proč nejsme vděční Bohu za to, že nám dal do
punčoch nohy?“ ( Gilbert Keith Chesterton anglický romanopisec a křesťanský obhájce 1874 - 1936 )

Kristova láska naplňuje naše srdce a dává nám schopnost vždy odpouštět.
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PROČ (NE)SLAVÍME SVÁTEK SVATÉHO VALENTÝNA?
Jeden z argumentů proč se nebrat je ten, že
prý se stejně mnoho manželství rozvede. To je
to samé, jako tvrdit, že řidičák nemá smysl si
dělat, protože o něj můžu přijít. Manželé, kteří
žijí spolu už delší dobu, potvrdí, že společný život v manželství je mnohdy náročný a je potřeba mnoho trpělivosti a odpuštění obou stran.
Mnozí manželé potvrdí, že prošli nejednou krizí.

Každý z nás asi vnímá rostoucí popularitu
svátku svatého Valentýna. Je nutné říci, že církev tohoto světce oficiálně neslaví. V církvi ve
světě se ten den slaví památka svatých Cyrila
a Metoděje. Je více než zřejmé, že slavit tento
svátek mají zájem především obchodníci, kteří
se těší z tržeb z nakupovaných květin, přáníček a dárků. Svátek zamilovaných nebo svátek
lásky, jak bývá také tento den nazýván, chce
snad také dát možnost a prostor projevit lásku
těm, kteří to během roku nedělají nebo na to
zapomínají. Podle jedné z legend svatý Valentýn, kněz a mučedník, údajně vybízel mladé lidi
k církevnímu sňatku a to zvláště v případech,
kdy měl daný mladý muž nastoupit do římské
armády. Císař Claudius prý budoucím vojákům
bránil se oženit, aby byli bojeschopnější. To, že
svatý Valentýn oddával právě takovéto muže
s dívkami, padl v císařovu nemilost a nakonec
byl i popraven kolem roku 270. Z této legendy,
ať už je pravdivá nebo ne, vysvítá starost svatého Valentýna, aby se mladí lidé měli nejenom
rádi, ale žili také v pravdě a s Bohem.
I dnes je mnoho mladých párů, které se mají
rády, ale nemají odvahu říci si závazně a před
Bohem své vzájemné ANO. Jsou jistě pochopitelné důvody, které brání tento krok udělat. Ale
pakliže takové důvody nejsou (naopak, vychovávají už několik dětí) a přesto se mladí lidé odmítají církevně vzít, potom je snad jenom třeba
prosit o přímluvu svatého Valentýna, aby jim
dal Bůh poznat, v čem tkví opravdová a odpovědná láska.
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Jeden kněz připravoval na manželství jeden
mladý pár, Jirku a Marušku. Ona věřící, on moc
ne. Kněz se jim snažil vysvětlit, v čem spočívá svátostnost manželství. Jirka říkal, že tomu
moc nerozumí, ale protože má Marušku rád, tak
si ji teda v tom kostele vezme. Onen kněz jim
dal mimo jiné takovouto radu: „Každý večer se
společně pomodlete Otčenáš“. Po několika letech po svatbě se potkal Jirka s tím knězem. Už
z dálky ho hrdě zdravil a říkal: „Otče, už konečně vím, co je to ta svátost manželství“. Kněz se
jenom s úsměvem podivil, ale nechal Jirku vypravovat: „Otče, my jsme si vzali k srdci tu radu,
kterou jste nám dal, a každý večer se modlíváme Otčenáš. Jednou jsme se tak pohádali, že
jsme se celý den spolu nebavili. Oba jsme měli
pocit, že já mám pravdu a ten druhý se musí
přijít omluvit jako první. Ani mě se nechtělo
udělat ten první krok ke smíření. A přišel večer
a čas k modlitbě. Přišel jsem na místo, kde se
modlíváme, ale ona tam nebyla. Začal jsem se
modlit sám Otčenáš. Přitom Maruška přišla ke
mně a se slzami v očích jsme si padli kolem ramen a odpustili jsme si. Otče, tehdy jsem pochopil, že to Bůh nám dal sílu ke smíření, že On
je s námi a to je ta svátost.“ Zkušenost těchto
mladých manželů může být inspirací a povzbuzením nejenom pro mladé lidi, kteří se zdráhají udělat ten závazný krok a uzavřít svátostné
manželství. Někdo si možná řekne: „Aha, tak
to se pomodlíme každý den Otčenáš a máme
šťastné manželství v kapse.“ Tak jednoduché
to jistě není. Jde o to, aby ti, kteří se mají rádi,
ať už před svatbou nebo po ni, měli odvahu zvát
Boha do svých osobních životů, do jejich rozhodnutí, do jejich těžkostí, atp. A když tu odvahu budou mít a budou se snažit žít před i po
svatbě podle toho, jak to chce Bůh, jistě budou
na cestě pravdy a opravdové lásky. K něčemu
podobnému se jistě snažil vést mladé lidi i svatý Valentýn. Vzývejme tedy svatého Valentýna
jako mocného přímluvce u Boha a prosme na
jeho přímluvu zvláště za mladé páry. Nepodporujte komerční význam svátku svatého Valentýna, ale prokazujte si lásku a odpuštění v Boží
síle po celý rok.
o. Jan Zelenka

Uprostřed tolika, i těch vážných, problémů, neztrácejme naději v nekonečné Boží milosrdenství.
02/04/2020 15:45

FARNOST PŘED 100 LETY
Ohlášky z neděle , 3. 3. 1889
Milí farníci!
Ve středu popeleční středa. Toho dne začíná se čtyřicetidenní půst a trvá do neděle velikonoční.
Přes celý ten čas mají všichni věříci od dvacatého prvního až šedesátého roku ve všední dny se
postiti, tj. jen jedenkrát za den do sytosti najísti. Kteři ale těžké roboty konají, kteři jsou nemocni
aneb tak slabi, že bez škody na zdraví naležitě postiti se nemohou, jakož i ženy kojici, nejsou povinni je jedenkrát za den se nasytiti. V neděli není postu nikdy.
Nadto máme přes čas čtyřicetidenního postu od masitých pokrmův se zdržovati v tyto dny: ve
středu popelečnou
		

ve středu čtvero suchych dnuv

		

tři ostatní dny před Velkonoci,

		

a což samo sebou se rozumi, v každy patek

Ve všecky jiné dny toho čtyřicetidenního postu jest skrz povolení biskupské dovoleno masitých
pokrmů požívati, ale jsme za to povinni jiné dobré skutky vykonati a nejméně Otče naš a Zdravas
na úmysl svate Církve se pomodliti, - a při těchto masitých pokrmech nikterak neužívali ryb.
Konečně obzvláštní milosti biskupskou jest též povoleno v postní dny pokrmy nejen maslem
aneb mlekem, nýbrž i sadlem vepřovým připravovati.

VELIKONOCE 2020 S TV NOE
ZELENÝ ČTVRTEK 9. DUBNA 2020

VELKÝ PÁTEK 10. DUBNA 2020

9:00

15:00
Mše svatá se svěcením olejů z Vatikánu

18:00
Mše svatá na památku Večeře Páně
23:00-24:00

Toufarova křížová cesta
17:00
Památka Umučení Páně z Vatikánu
21:15
Křížová cesta s papežem Františkem

Dobrovolná domácí hodinka bdění

BÍLÁ SOBOTA 11. DUBNA 2020

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ 12. DUBNA 2020

20:30

10:00
Velikonoční vigilie z Vatikánské baziliky

Mše svatá na Boží hod velikonoční
z Vatikánu
12:00
Požehnání Urbi et Orbi
18:00

!!! SLEDUJTE PŘÍPADNÉ ZMĚNY !!!

Ve svátostech nacházíme sílu přemýšlet a jednat podle Evangelia.
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Mše svatá na Boží hod velikonoční
z kostela sv. Václava v Ostravě
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FARNÍ PLES 2020
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