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TÁBOROVÉ SONETY
Tým červených
(Rudá realita)

Tým modrých
(Kolibříci)

Tým žlutých
(Žlutý záblesk nad Hartou)

Před odjezdem na farní tábor

Již v dáli modrý les zřím

Jednoho červencového dne

Připadal jsem si jako magor

Ze vzpomínek vím

Na Hartu jsme vyjeli

Zatímco v ohradě koza meká

Dříve byl jsem zde

Cesta to byla poměrně dlouhá

Já netušil, co mě čeká

Deset let nazpátek

Ale šťastně jsme dojeli

Jedno však bylo jasné

Modrá hladina své tajemství ukrývá

Určitě to bude krásné

Vesnice zatopeny

Hned prvního rána šťastně slunného

Většina dětí se zatím usmívá

Životy zmařeny

Vždyť je teprve sobota, však už se
stmívá

Jen chrám Boží stále stojí
Rok se s rokem sešel

Druhý den je neděla
Prý se při ní nic nedělá
Ale rozcvička byla
Ať při ní shodíme nějaká kila
Následně další hra se připravovala
Jako by neděla vůbec nebyla

Les svou krásu ztratil
Pouze vzpomínky přežívají
Společenství žije
Stejně jako modrá krása

Jsme na rozcvičku měli Slaného
Dřepy, kliky, angličáky jsme dělali
Unavení jsme však nebyli
Do lesů jsme chodili
Na lodích jsme se plavili
Ano, byl to vskutku pěkný tábor
A ano, báječně jsme si to užili.
Tým žlutých (Žlutý záblesk nad
Hartou)

Tu dlouho budem

Tým zelených
(Lesní vlnky)

Tým šedých
(Párci v hrncu)

Byl pozdní večer, středa

Realita humáč je

Středa byla krásný den

Prvně jsme uviděli dřevěného vora

Hnus! Jako když člověk spadne do
hnoje

„Michale Tomíčku, z vody ven!

Ten jsme však brzo potopili

Naštěstí je tu jiný svět

Holky ihned vyskočily

Kde můžeš jít třeba hned

Loď pod vodou mizí

Toto místo stvořil Halliday

Všechny nás to tíží

Velký muž a dobroděj

Sollich pro nás jede

V Oasis stvořil Easter Egg

V hmotnosti však vede

A po své smrti zde schoval i svůj
majetek

Tým oranžových
(Spinbot)
Přijeli jsme do tábora

Když se na nás dívali

K bohatství mnohých zraky míří

Vesele se chechtali

A postupně se k němu blíží

Místo aby pomohli

Sixeři nejhorší z nich

Spíše od nás odpluli

Když vyhrají, nezbude z Oasis nic

Záchranná akce se nakonec zdařila
Kuchyň nám dobrý oběd uvařila

Tak do boje, mí milí bratři
Do boje, než bude pozdě

Na Velký Roudný dneska jdem!“
Cesta prudká výše sbíhá
Celý tábor jde už zticha
Jen kapitáni četli storky
Jak se pro Pána obětovali borci
a borky
V kapličce se všichni krčí
Celý kraj ztich a tiše mlčí
Svítí měsíc v dáli
U ohně už všichni stáli
Honza svůj vtip povídá
Vojta rohlík ujídá
Holky chystají se k spánku
Byť noc už má na kahánku
Utichl smích a šli už spát
Zítra zas budou o body hrát.
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Svatý Jane Pavle II., modli se za nás, zejména za naši mládež.
29.09.2020 20:48
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s
velikou pokorou píšu
tyto řádky
do nového
čísla
farního
zpravodaje s uvědoměním si, jací
velikáni přede mnou sdělovali důležité informace na tuto úvodní
stranu. Ale nebojte se, nenechám
se zahanbit. V jednom vtipu se
praví, jak svatý Petr sedí u nebeské brány a najednou se ozve
zabouchání. Svatý Petr vstane
a říká: „Co je?“ Z druhé strany se
ozve. „Neříkáme, co je, ale kdo
je?“ A svatý Petr s povzdechem
říká: „Zase další paní učitelka“.
Září je měsícem, kdy děti opět po
prázdninách zasedají do školních
lavic a paní učitelky a páni učitelé
mají za úkol vtlouct jim do hlavy
potřebné vědomosti. V naší farnosti se stejně jako každý rok budeme s dětmi setkávat při výuce
náboženství. Na tuto výuku se my,
kněží velmi těšíme.
Papež František při setkání s učiteli celého světa řekl, že
dnešní nová generace potřebuje
pochopit své vlastní tradice a kultury ve vztahu k jiným a pochopit
své vlastní dědictví. Vnímáme

jako veliký úkol, předat dětem to,
na čem naše evropská civilizace
stojí několik tisíc let.
Září je také měsícem, kdy se
v naší farnosti opět obnoví setkávání mládeže, ministrantů,
dospělých, zkrátka všech, kteří
chtějí prohlubovat svůj duchovní
život. A o to nám má jít především.
Člověk tím, že svou víru prožívá ve
společenství církve, zde v těchto
případech se svými vrstevníky,
může daleko intenzivněji budovat
vztah s Kristem tím, že je povzbuzený vírou svých kamarádů a přátel. A to je úkol církve, abychom se
podporovali navzájem.
A tak na závěr mám na Vás milí
farníci dvě prosby. První prosba
je, podporujte svou modlitbou
novou, nastupující generaci dětí.
V dnešní době to moc potřebují.
Má druhá prosba souvisí s naším
novým pastoračním asistentem,
bohoslovcem Ondřejem Francem.
Rád bych, aby se v naší farnosti
Ondra cítil přijatý, tak jako já, aby
byl mezi námi rád a také aby pro
něj pobyt u nás byl drahocennou
zkušeností do jeho budoucího
kněžského života.
Za to moc děkuji a přeji Vám radostné a požehnané dny.

S laskavým svolením pana faráře
nehodně napsal kaplan o. Jakub
Lasák.
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TAK KUBO, UŽ JSI VYBALENÝ?
si vybalil poslední krabici a ve čtvrtek ráno si
mě zavolal na biskupství biskup Martin a zeptal se mě: „Tak Kubo, už jsi vybalený?“ A já na
to: „Včera dopoledne jsem si vybalil poslední
krabici – byl to kávovar, který jsem dostal jako
dárek k primici.“ Otec biskup se usmál a řekl
mi: „Tak se prosím tě zase sbal, stěhuješ se
do Kravař.“ Upřímně, hodně jsme se s otcem
Martinem nasmáli, protože ač ta situace, která
nastala není příliš veselá, jak pro mě, tak pro
otce biskupa, tak přesto jsme oba vnímali, že
Pán Bůh to opravdu takto nejspíš chce. Víte,
a já jsem velmi rád, že to tak dopadlo. Cítím se
tady výborně, všichni mě krásně přijali, za to
moc děkuju a velmi si toho vážím.
Čtenáři by se o Vás jistě rádi něco dozvěděli. Kde jste se narodil, kde jste strávil své
dětství, kam jste chodil na střední školu?
Začnu tím, že můj taťka pochází z Píště. To
znamená, že jsme na prajzkou často jezdili,
žije tady půlka mé rodiny. Moje mamka pochází
z Ostravy a když se naši seznámili, vzali se, tak
přemýšleli, kde začnou bydlet a rozhodli se, že
napůl cesty se nachází městečko Hlučín. TakPřede mnou sedí mladý muž s laskavýma oči- že, já jsem vyrůstal v Hlučíně, kde jsem prožil
ma a úsměvem na rtech. Jmenuje se Jakub La- pěkné dětství a po tom co jsem vyšel základsák a v naší farnosti je od července letošního ní školu, jsme se přestěhovali do Ostravy-Zároku novým kaplanem. Povídáme si v příjem- břehu, aby to můj taťka měl blíž do práce. Osném prostředí naší knihovny. Už po pár minu- trava, to je můj domov, kde se rád vracím. Na
tách vím, že je to „náš“ člověk.
střední školu jsem dojížděl do Opavy. Možná
Otče Jakube, vítám Vás v naší farnosti! Ov- se zeptáte, proč? V Ostravě samozřejmě bylo
šem ta cesta k nám do Kravař vedla přes Čes- hodně středních škol, ale mi šlo spíše o to měský Těšín, kam jste měl původně nastoupit, to samotné. Opava je velmi krásná, historická.
ale člověk míní a Bůh mění. Jaké jsou Vaše A tak jsem se přihlásil na Obchodní akademii,
kde jsem vystudoval obor Logistické a finanční
první dojmy z Vaší první (druhé) farnosti?
služby. Tam jsem také poznal několik spolužáMoc děkuji za krásné přivítání Vám Moniko ků a spolužaček, kteří vyrůstali tady na prajzi všem farníkům. Bylo to přesně tak, jak říká- ské a dodnes máme spolu moc pěkné vztahy.
te. Před kněžským svěcením mi několik mých Čtyři roky jsem tedy dojížděl z Ostravy do Opablízkých prorokovalo, že by moje kroky mohly vy a vůbec toho nelituji, bylo to krásné období.
vést do Kravař. A opravdu, bylo to možná i mé
malé přání, protože Kravaře, to je veliká far- Hned po ukončení střední školy jste nanost, kde do kostela chodí velké množství lidí, stoupil do kněžského semináře v Olomouci.
dveře fary jsou prakticky stále otevřené pro Kdy nastal ten moment a co vás přesvědčity, kteří zde chtějí mít svatbu, křtiny, a navíc lo, že Vaše další životní cesta se bude ubírat
před rokem tady nastoupil otec Jan, který byl tímto směrem?
pět let mým spirituálem v semináři, takže se Asi jako každý středoškolák i já se ptal, kam se
známe velmi dobře. Slova mých přátel se však má ubírat můj život. Moje cesta ke kněžství nezprvu nenaplnila a otec biskup mě po svěce- byla provázena nějakým jednorázovým vnukní poslal do Českého Těšína. Když jsem dostal nutím, ale postupně jsem docházel k tomu,
dekret, okamžitě mi naskočilo: „Vždyť ty vů- že Pán Bůh si mě postupně připravuje k tomu,
bec neumíš polsky, co tam chceš dělat“. Práce abych šel do semináře. Skrze kněze ve farnostam samozřejmě bylo dost. A tak jsem se s ra- ti, skrze ministrování, kde jsem opravdu indostí nastěhoval, bylo to úterý, ve středu jsem tenzivně prožíval to, co to je slavit mši svatou.
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Pokud hromadíte hmotné statky, okradou vás o duši.
29.09.2020 20:48

ROZHOVOR S OTCEM JAKUBEM LASÁKEM

Jako ministrant jsem mohl být „přímo u toho“. li kněžími. Se všemi spolužáky udržuji kontakt
Dostával jsem také mnoho impulzů od mé rodi- a každý rok máme setkání, za což jsem vděčný.
ny, přátel, a tak jsem si tedy řekl: „Pane, tak já
to zkusím“. A jak se říká: „Zkusil jsem to a šlo Kteří kněží Vás ve Vašem povolání nejvíce
to“. Poznal jsem, že skutečně si mě Bůh vede ovlivnili?
a žehná mi v té mé cestě.
Jako u mnohých mých spolužáků to byl pan
farář.
Já mám velké štěstí, že mým farářem byl
Tuším, že studium v semináři trvá celkem
šest let. Kolik Vás v ročníku začínalo a kolik o. Vítek Řehulka. Je to kněz, který postavil kosse nakonec cestou kněžství skutečně vyda- tel, který je neskutečně akční, má na starost
největší ostravský obvod Jih a má veliké charilo?
sma přitáhnout lidi k víře.
Když se někdo chce stát knězem, tak začíná
tím, že podstoupí psychotesty, což je napros- Otci Víťovi jsem opravdu moc vděčný za všechto legitimní a rozumné. Poté probíhá rozhovor no, co pro mě udělal. Takovým vzorem pro mé
před několikačlennou komisí v čele s otcem kněžství jsou zcela jistě tři poslední papežové.
biskupem, který následně sdělí verdikt, jestli Svatý Jan Pavel II., který stál za pády komunisvás přijímá nebo nepřijímá. A když je tento kan- tických režimů a dokázal vyburcovat lidi, vnést
didát přijatý, jde automaticky do přípravného naději do časů, které nebyly zrovna příznivé.
ročníku, kde pomalu a pozvolna poznává, co je Emeritní papež Benedikt XVI., velký teolog. Pro
to seminární řád. A po tomto přípravném roce mě je obrovskou inspirací jeho pokora. Velmi
nastupuje do semináře a na teologickou fakul- jsem si vážil toho, že přišel, řekl a teď mi protu. Do přípravného ročníku nás nastoupilo 22. miňte tu parafrázi: odstupuji, protože církev
A ti, co jsou vysvěceni nebo co se na svěcení potřebuje nový vítr. Velmi si ho vážím. A konečještě připravují je celkem 11. To znamená, že 50 ně, papež František. U něj si vážím jeho lidskos% kluků odejde. Založí rodinu nebo zůstanou ti a milosrdenství.
sami a žijí svůj život dále bez toho, aby se staKdyž člověk žije upnutý k penězům, pýše nebo moci, není možné, aby byl skutečně šťastný.
KROK202023.indd 5
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ROZHOVOR S OTCEM JAKUBEM LASÁKEM
Když jste měl v kostele sv. Bartoloměje první mši, okamžitě to kostelem zašumělo „Celý
otec Daniel“. Už Vám to někdo řekl? A znáte
se osobně s otcem Danielem Víchou?
S otcem Danielem se samozřejmě znám. Pár
dní po svěcení mě oslovil, abych s ním udělal
rozhovor do jeho pořadu Živě s Noe. Bylo to
velmi, velmi veselé a kdo z vás jste ho neviděli,
je v archívu televize Noe. To, že jsem na něho
podobný mi už řeklo několik farníků i kamarádů a já nemůžu víc než souhlasit. Otci Danielovi chci poděkovat, protože když jsem tady
nastoupil, tak mi ihned volal a přál mi, ať se mi
tady líbí a jsem tady šťastný. To bylo moc milé
a krásné gesto.

Jako velmi mladý člověk budete mít velmi
blízko k mládeži naší farnosti. Předpokládám, že budete děti vyučovat náboženství.
Stává se, že děti víru nevnímají zcela správně, neumí se dobře zorientovat. Máte nějaké
představy? Nápady?
Když jsem přišel do Kravař, otec Jan Zelenka
mi oznámil, že bude rád, když po něm převezmu funkci kaplana pro mládež děkanátu Hlučín.
Jak jste napsala, mladý člověk nejlépe rozumí
mladému člověku. A já se na práci s mládeží
hodně těším, sám jsem zvědavý, co všechno to
přinese a určitě to nebude nuda. V náboženství
budu učit zejména starší děti, od páté třídy nahoru.
V dnešní době, myslím si, je důležitý vztah.
Když má člověk vztah s Bohem, to znamená,
touží se s ním setkat, tak tu víru bere úplně jinak, než když je nucený jen a pouze přijímat
informace. A to vidím jako svůj primární úkol,
ukázat dětem, že s Bohem není nuda. Už jsem
to slovo zde několikrát použil a záměrně. Protože mít vztah s Bohem, to je dobrodružství.
Budu se snažit dělat hodiny náboženství tak,
aby bylo možné poznat, že máme co dočinění
s živým Bohem, který nás má rád a který chce
kráčet spolu s námi na cestě životem.
Otče Jakube, je něco, co by naše čtenáře
ještě mohlo nebo mělo zajímat? Chtěl byste
naším čtenářům něco vzkázat?

Prozradil jste mi, že jste vždy rád chodil do
divadla a na střední škole jste hltal Shakespeara. Jaké máte ještě záliby? Co rád děláte
ve volném čase?
Shakespeare, to je moje srdcovka. Byl to geniální autor, který má co říct dnešnímu člověku. U jeho děl jsem se rád smál, přemýšlel jsem
nad nimi a u pár jeho sonetů i slza ukápla. Takže mohu vřele doporučit. Jinak mým velikým
koníčkem je fotbal, který jsem jako kluk hrál
a mám k němu blízko, taky mě teď hodně zaměstnává otec Jan, který mě učí kosit kosou,
učí mě jezdit na traktůrku sekat trávu. Je to
toho dost a člověk se nenudí.
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Já rád o sobě říkám, že jsem ještě malý cucák.
Jsem ročník 1994 a když jsem byl na táboře
s děckama, tak mi jedna nejmenovaná řeholní
sestra říkala: „Otče, běžte běhat s nimi, však
jste v jejich letech!“ Je to pravda, a proto se
těším, že tady v Kravařích obdržím zkušenosti. Těším se na to, že vás budu moct obohatit
a vy zase na oplátku mě. Chci vám všem popřát
úsměv na tváři, radost v srdci a pokoj v duši.
Otče Jakube, pokud čtenáři našeho farního
časopisu došli až k tomuto místu, vězte, že teď
všechny zdobí přinejmenším ten úsměv na tváři. A na oplátku my Vám přejeme, ať jste s námi
šťastný, ať jste v našem městě rád, ať se Vám
plní Vaše přání a očekávání s radostí v srdci
a pokojem na duši. Bůh vždycky ví, co dělá a my
mu za Vás v modlitbách děkujeme.
Rozhovor vedla: Monika Ševčíková

Milí mladí, nebuďte průměrní; křesťanský život nás vyzývá velikými ideály.
29.09.2020 20:48

ABY VÝUKA ZAČALA PŘINÁŠET PLODY
Vážení rodiče a děti!
Když dostanete toto číslo, bude to znamenat,
že skončily prázdniny a vy děti znovu zasedáte do školních lavic. Nevím, jak bude vypadat
v letošním roce výuka, protože nic není jisté
a nedávné události nám ukázaly, že škola není
až takovou samozřejmostí, ale že i ona je určitý
dar, i když mnohdy to tak nevnímáme. Nicméně
předpokládejme, že situace bude obvyklá a vy
znova budete chodit do školy a vzdělávat se.
Mezi různými předměty, které budou vyučovány, je také náboženství. Je to zvláštní předmět,
protože se týká záležitosti, které nevidíme,
světa, který existuje nad námi. Onen svět má
také svá pravidla a je dobré ho znát. V opačném
případě budeme podléhat různým hloupostem
a pověrám.

zákoně, což spadá do období 2. století před
Kristem. Dospěla k závěru, že „srdce člověka je
často bludné“. Není to tedy jenom o srdci, ale
je to také o rozumu. Vše se vzájemně doplňuje
a obojí je potřebné. Někdy možná přistupujeNa kravařský odpust proběhl v kostele sv. Bar- me k náboženství jako k něčemu, co není až tak
toloměje varhanní koncert. Kdo na něm byl, podstatné. Jsou přece důležitější předměty.
mohl slyšet tu nejkrásnější hudbu. Interprety Tady bych tak trochu podotkl, že náboženství
byli lidé, kteří nejenom sedli za varhany a za- není jenom předmět, ale to je život, způsob žičali hrát jako naprostí samouci, ale onen krá- vota, styl života. To není jeden z předmětů jako
lovský hudební nástroj rozezvučeli i lidé, kteří například matematika anebo historie. Pokud
se tomu skutečně věnují profesionálně. Za tou bych to takhle vnímal, pak rozhodně to je vnínádherou stojí roky práce, při níž se poznává mání mylné.
teorie hudby, ale zároveň se cvičí a prohlubuje
i samotné hraní. Někdo namítne: “to je talent“!. Někdy zaznívá otázka, „Kdy už mám zvládnuté
Určitě by to bez talentu nešlo, ale stejně tak to základy? Kdy už nemusím?“ Pokud takto připlatí opačně, talent se nerozvine bez obyčejné stoupím k jakémukoli vyučovacímu programu,
dřiny. Je známo, že Beethoven se učil kompozi- již předem vím a dávám najevo, že se nechci nic
ci od mistra, který toho svým studentům moc naučit a dozvědět. Představte si, že si řeknete,
o prostém řemesle neříkal, protože je chtěl že pátou třídou ukončíte výuku cizího jazyka
vést rovnou k velkému umění. Pozdější geniální a budete žít v domnění, že už onen jazyk dobskladatel věděl, že bez „řemesla“ je umění ne- ře znáte. Máte přece zvládnuté základy! Je to
možné, a proto začal brát hodiny ještě u jedno- do chvíle, kdy se setkáte s cizincem a zjistíte,
ho učitele, který byl spíše dobrým hudebním ře- že mu nerozumíte. Neboť v páté třídě jste ješmeslníkem, aby svou formaci tímto způsobem tě neprobrali tolik látky, abyste se mohli slušnáležitě doplnil a postavil na solidních zákla- ně domluvit. Dřív než jeho výuka začala přinádech. Nepodceňujme „řemeslo“, jeho nezvlád- šet plody, jste ji ukončili. Nebo jinak řečeno, že
nutí se totiž okamžitě projeví a pozná. Učit se stejně tak jako v osmé třídě si nemohu obouvat
„řemeslu“ vyžaduje dost pokory a sebezapření, boty ze třetí třídy, aniž bych si neublížil. Nejinak to ale nejde. Stejně to platí o náboženství. mohu vstoupit do manželství s vírou na úrovní
třetí třídy. To pak je víra, která spíš ublíží, než
Když tak pozoruji zdejší lidi myslím, že mají od poskytne život.
Boha většinou dar víry. Jsou talentování k vrcholům ve víře a touží jednou dojít největšího Asi nejpalčivější otázkou je motivace. Pokud
vrcholu, a sice žít s Bohem v nebi. Ale k tomu víra není součástí každodenního života v roditalentu je zapotřebí také onoho „řemesla“. Sám ně, je motivace velmi těžká, ale nikoli nemožtalent nestačí, stejně jako jenom řemeslo bez ná. Záleží na nás všech vyučujících, stejně jako
talentu by bylo málo. Je zapotřebí poznat a pak v rodinách podáváme důležitost Boha dalším
to uplatňovat konkrétně v kostele, doma, na uli- generacím a především jak ho předkládáme
ci. Někdo možná namítne, že tu víru má v srdci nám dospělým. Ano, často my dospělí nejsme
a to že stačí, že nepotřebuje pravidla. Podobný přesvědčeni o důležitosti Boha, a proto nepřeproblém řešila již kniha Moudrosti ve Starém svědčíme ani ty další. Co nemám sám, nemohu
dát.
Přátelit se s Bohem znamená modlit se s jednoduchostí, jako děti mluví se svými rodiči.
KROK202023.indd 7
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ABY VÝUKA ZAČALA PŘINÁŠET PLODY
Někdy v rámci motivace, chceme toho naopak
vysvětlit najedou strašně moc. Ale ani to se
mnohdy nevyplatí. Vzpomínám si na jeden vtip.
Rodiče byli na návštěvě a jejich dítě si oblíbilo houpacího koníka. Rodiče už chtěli jít domů,
ale dítě ne a ne z koníka slézt. Nic nepomáhalo, dítě doslova řvalo, nedalo se odtrhnout od
oblíbené hračky. Matka přišla na nápad, že mají
známého psychologa. Rychle pro něho poslala
a on přišel. Naklonil se k dítěti a něco mu pošeptal. Dítě okamžitě z koníka uteklo k rodičům
a poslušně šlo domů. Matka byla zvědavá. Přišla za psychologem a ptala se, co mu řekl. „Já
to normálně nedělám, ale tobě to povím. Přišel

jsem k dítěti a pošeptal mu, ať okamžitě sleze
z toho koně, jinak že jsem placený za to, abych
mu dal na zadek.“
Možná někdy dáváme na stůl tolik možností
jídla a dítě naříká, že mu to či ono nechutná. Ale
ve skutečnosti není problém nechutenství, ale
problém toho, že dítě není schopno si v onom
množství vybrat. Kdyby se mu nabídlo jedno
jídlo, malého strávníka by ani nenapadlo nabízené odmítat.
o. Jan Szkandera

KDO MŮŽE BÝT KMOTREM?

Před časem jsem psal v časopise „Krok“ o křtu
a konkrétně jsem se snažil odpovědět na váš
dotaz ohledně jména dítěte. Jaké jméno zvolit
a proč by mělo mít za přímluvce světce. V tomto čísle bych se snažil odpovědět na dotaz, který velmi často dostávám, a sice kdo může jít za
kmotra, co k tomu potřebuje atd.

dítě od církve žádáte ?“ Velmi často se odpovídá
křest – to je správně. Má to ovšem jeden háček.
Málokdo si totiž pod pojmem křest představí
něco konkrétního pro život, kromě toho, že se
dítě polije vodou a vysloví se křestní formulace. Na otázku, co rodiče žádají pro své dítě, je
možné najít i jiné odpovědi. Ty samy o sobě napoví víc, oč ve křtu jde. Tak například je možné
Již v samotné otázce, která není pokládána je- odpovědět, že žádají „Víru“ nebo „Milost Krisnom zájemci o křest, je obsažená odpověď. Po- tovu“ nebo „Vstup do církve“ nebo „Život věčkud se totiž ptám, kdo může být kmotrem, tak ný“. Všechny tyto odpovědi jsou správné a velnějak v podvědomí tuším, že asi nemůže každý mi upřesňují, o čem svátost křtu skutečně je.
a tato intuice je správná. Nicméně, zkusme si to Zkusme si tyto odpovědi tedy trochu přiblížit.
vysvětlit, abychom viděli logiku. Je totiž mno- Žádám „Víru“ pro své dítě. To je silná prosba, při
hem důležitější pochopit obsah, než jenom dát které mě hned napadne, že tuto víru si nemohu
zjednodušenou odpověď ano či ne. V úvodu dát sám. Je to dar od Boha. Dar, který Bůh dává
obřadu křtu se kněz ptá na jméno dítěte. O tom skrze církev. Každý z nás má nějakou víru. Bez
byla řeč již dříve. Druhá otázka zní „Co pro své
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Ať Pán žehná rodině a posiluje ji v této krizové chvíli.
29.09.2020 20:48

víry se nedá žít. Musím např. věřit, že vlak přijede, když potřebuji někde jet, anebo že lékař pozná moji nemoc atd. Tady však jde o víru jinou.
O víru v Boha. A ta je také ovšem uchovávaná ve
společenství církve. To není víra moje, ale to je
víra církve. To není jenom víra, ke které jsem se
dopracoval já, nějak to mám poskládané a to mi
stačí. Já prosím o víru, ke které se hlásí církev
nezávisle na tom, k čemu jsem dospěl já, nebo
co se mi zdá naopak být hloupé, to jednoduše
odmítnu. Já chci, aby mi církev dala určitý balíček víry, který budu postupně rozbalovat a z ní
žít. Pokud bych chtěl jenom nějakou soukromou víru, pak vůbec nemá cenu prosit o to, aby
mi církev onen balíček víry svěřovala. Já přijímám objektivní víru církve a ne svoje představy
o víře. Již tady je důležité, aby ti kteří pro dítě
žádají víru, věděli, o co vlastně žádají. Jinak nebudou vědět, co s tím balíčkem mají dělat, jak
ho dítěti v určitých etapách života rozbalovat
a tím ho ochudí, stejně jako ochudí sebe.
Ještě lépe to je vidět na další možné odpovědi
„Milost Kristova“. Samotné slovo milost, které
se tak často používá v kostele a při modlitbách,
je mnohdy nesrozumitelné. Dovedeme si však
představit slovo milost z běžného života. Prezident uděluje milost někomu. Znamená to, že
ve vězení je někdo obrazně i fakticky spoután
a prezident mu vrátí život v kvalitě, o kterou
přišel svým špatným jednáním. Vrátí mu ji, aniž
si to ona osoba zaslouží. V tom je milost, že já
dostanu novou šanci, aniž bych si to zasloužil.
Milost je něco, co je mi dáno zdarma. Když to
tedy spojím s Kristem, pak vlastně prosím pro
křtěnce o to, aby Kristus uvolnil dítě od pout
vězení, do kterého jsme se my všichni dostali
hříchem prvních lidí, tzv. dědičným hříchem,
anebo u dospělého se k dědičnému hříchu řadí
ještě jeho hřích osobní. Jinak řečeno já toužím,
aby to dítě žilo život, který dává Kristus. Bylo by
asi málo pravdivé, kdyby rodiče – žadatelů křtu
chtěli toto pro své dítě a jim samotným o to
v životě nešlo.
Velmi podobné je, když odpovím, že žádám pro
dítě „Život věčný“. Často si onen život představujeme jako dlouhověkost, ale život věčný to
není dlouhověkost. Život věčný to je určitá kvalita života, kterou nezničí ani smrt. Smrt zničí
vše, co je dělané bez Boha, protože jenom Bůh
je věčný. To, co je děláme s ním a v jeho přátelství, to zůstane na věky. Ještě jednou: v životě
věčném jde o kvalitu života, která je neodmyslitelně spojená s Bohem.
A snad poslední možná odpověď je že žádám
o „Vstup do církve“. Prosím, aby mě přijalo společenství církve, které má svá pravidla, svůj
život a já ho chci přijmout. Nejsem přece ten,

který prosí o vstup do nějakého společenství,
abych ho pak ignoroval anebo rozklížil svými
představami. Nechceme církev budovat podle
svých lidských představ, ale podle představ Božích. Kdykoli tomu tak v dějinách bylo, vždycky
se to vymstilo. Buď se s církve stala mocenská
bašta, anebo byla absolutně ignorována.
Asi je to poměrně dlouhý úvod k otázce, kterou
jsem dal na začátku a kterou chci zodpovědět,
ale troufám si říct, že bez toho zamyšlení se
pořád budeme točit dokolečka a pořád budeme řešit, zda takový papír stačí, či nikoli. Vůbec
nejde jenom o nějaký papír, ale o vztah, o život,
který také může být navenek vidět a podložen
papírem. Je to stejné, jako když se narodí dítě.
Má život a dostane rodný list. Rodný list mu nedává život, jenom konstatuje fakt života. Pokud
by život vyhasl, rodný list je k ničemu a může
se vyhodit.
Církev tedy říká, že je dobré žádat o křest pro
své dítě. Církev vám ho ráda udělí, ale tím na
sebe berete povinnost, že budete dítě vychovávat ve víře, ale ne v nějaké soukromé, ale
ve víře v Ježíše. On nám řekl, jak má ona víra
vypadat. My se nehlásíme k vymyšlené víře,
ale k víře, kterou nám zjevil a ukázal Kristus.
Berete na sebe povinnost, že dítě budete učit
milovat Boha a bližního, jak nám to Kristus přikázal. Opět ne tak, jak jsme si to my vymysleli.
Představme si, že máme svoji představu o lásce
k druhému člověku. On nám řekne, že si takový
projev lásky nepřeje, a my ho budeme i nadále
milovat podle naší vlastní představy a ještě se
domnívat, jak musí být za to vděčný a šťastný.
„Jste si této povinnosti vědomi?“ – ptá se kněz
rodičů, ale stejně se pak ptá kmotrů. A když se
tito kmotři o víru vůbec nezajímají? Když ji nežijí, nechtějí žít podle desatera, žijí spolu bez
uzavření manželství v kostele a přitom jim nic
nebrání ho uzavřít? Do kostela zajdou občas,
nemodlí se…? Co myslíte, budou uvědomělými
kmotry? Někdo řekne, že víra je uvnitř, že se to
nedá poznat navenek, a tudíž je to přísné posouzení. Nikoli přísné, ale logické. Láska je také
uvnitř, ale když tam je, je to vidět i zvenčí. Stačí
se podívat na zamilované, stačí se podívat na
děti a rodiče. Stejně tak je i to i s kmotry, kteří mají být garanty života z víry a ve víře, a to
nejen v čase, kdy hlavní péče o děti leží na rodičích, ale i tehdy, když rodiče z nějakého důvodu tento úkol nemohou plnit. Právě v tom je
největší smysl kmotrovství: doprovázet svého kmotřence modlitbami, pomocí i příkladem
osobního života.

Kéž nikdy nemluvíme o druhých za jejich zády, ale mluvíme k nim otevřeně o tom, co si
myslíme.
KROK202023.indd 9

o. Jan Szkandera

KROK

9
29.09.2020 20:48

TROCHU JINÝ ODPUST
milé přijetí ! A varhany prý máme nejlepší široko daleko !
Hned poté následoval koncert scholy z Koutů, která si k této příležitosti připravila písně,
kterými prezentovala svou činnost ve farnosti.
Přestože se všichni členové nemohli vystoupení zúčastnit, připravil sbor pro posluchače
bezvadný zážitek. A tak velké dík patří nejen
samotným zpěvákům, ale také všem hráčům
na hudební nástroje. Je to holt dobře sehraná
parta.
Mezitím již začal program na farní zahradě
a tak mi na tomto místě dovolte poděkovat za
všechny z vás, všem organizátorům za skvělou
práci. Dobře se bavili jak děti, tak dospělí.
Nesmím opomenout také možnost komentovaných prohlídek kostela a hlavně věže. To, že
se na její výstup stála fronta, svědčí o možnosti
dalšího netradičního zážitku, kterého využilo
velké množství z vás.
Letošní tradiční kravařský odpust byl po mnoha dlouhých letech tak trochu jiný. V letošním
roce jsme si už museli zvyknout na spoustu nezvyklých a netradičních věcí. Do našich životů
vstoupilo něco, nač jsme se nemohli připravit
a co jsme si neuměli přestavit. Museli jsme se
zříct mnohého zcela standardního a obyčejného a přijmout vše nestandardně a neobyčejně, tak jak nám to situace nastavila. Mimo jiné
i kravařský odpust. Náš odpust ! Naši tradici,
která sahá až do 19. století. Ale i přes všechna
opatření a omezení, mohli jsme ten letošní odpust oslavit. Sice bez desítek kolotočů, atrakcí,
stánkařů, ohňostroje, přesto důstojně, ale také
radostně a vesele.
Odpustová neděle byla zahájena slavnostní
mší svatou, konanou k poctě patrona chrámu
sv. Bartoloměje. Pro všechny věřící dojemný
a silný zážitek. Před kostelem pak nechyběly
pravé odpustové koláče, tak jak to k pravé odpustové tradici patří.
A když netradiční odpust, tak i s netradičním
programem. Prvními hosty, které jsme to nedělní sváteční odpoledne v našem kostele přivítali byli – houslistka paní Alena Mazgajová
Čechová a varhaník pan Petr Čech. Sourozenci
s obrovským talentem, kteří slaví úspěchy po
celém světě. A ti z vás, kteří byli na tomto koncertu přítomni mi jistě dají za pravdu, že to bylo
úžasné a dechberoucí.
Když jsem se pak našich hostů ptala, jak se jim
u nás hrálo, byli nadšeni. Děkují Vám všem za
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Odpustový večer byl završen koncertem kapely Adama Bubíka. A to byl dost dobrý nářez! Poslouchat kapelu mladých kluků, které hraní baví
je prostě radost !!!
Kravařský odpust byl a bude. A letos jsme si
vyzkoušeli, že nemusí být vždycky stejný. Přesto zůstává důstojný, radostný i veselý.
Monika Ševčíková

Kéž se jako Dobrý Samaritán nestydíme dotýkat se ran trpících, ale snažíme se je vyléčit
konkrétními skutky lásky.
29.09.2020 20:48

ZÁKLADEM JE PŘÍPRAVA ...
dosaďte jinou věc).
Někteří rodiče věří, že když čas průběžně kontrolují a silou vůle zpomalují, pomůže to. Jiní
zas věří, že když se na hodiny schválně nedívají
a nedopřejí to ani své rodině, pomůže to a čas
nepoletí tak rychle. To bývá další příležitostí
k hádce.

Ano, znáte je jako tu krásnou katolickou rodinu
z kostela. Načesané a nezlobivé děti, upravení
a usměvaví rodiče, kteří zbožně očekávají svaté přijímání. Všichni mají čerstvě umyté vlasy,
děti výjimečně nelistují knihou o Tlapkové patrole, ale misálkem, a vypadají zaujatě.

Dobíhající cestující bývají vydáni na milost
řidičům MHD. Právě ti svým načasováním odjezdu ze zastávky denně rozhodují o osudech
mnohých. Oč větší moc ale spočívá v rukou
kněží, kteří pokládají svou nohu na práh sakristie. Splnění nedělní povinnosti katolíka je totiž
podmíněno účastí na mši už od znamení kříže.
Kdyby byly střelné modlitby viditelné, byli by
kněží těsně před začátkem mše vyloženě pod
kulometnou palbou. Otče, zadržte! Ať se mu
třeba zasekne ornát! Ať dá varhaník raději tři
sloky!
Odborníci na liturgii tvrdí, že svěcenou vodou

A teď se přenesme v čase o hodinu zpátky:
Ááá, dělejtééé!! Mámo, nebuď nervózní! Já
nejsem nervózní, ale doháje, pohněte! Proč je
v chodbičce tak málo místa? Kdo mi schoval
botu? Proč jste se nezačali chystat dřív ???
Pozoruhodný je fenomén zvaný teorie předkostelové relativity času. Je-li bohoslužba
v deset, zdá se vám v 8:30, že „skvěle stíháte“.
Pak univerzum udělá „plop“ a najednou mše za
chvilku začíná. Nikdy, nikdy si při vypravování
s dětmi nepouštějte k tělu myšlenku, že máte
ještě dost času. Je to past!
Pokud se bohulibě rozhodnete přečíst si předem evangelium, obviní vás zbytek rodiny ze
zdržování. Pokud rodinu popoháníte, obviní vás
z otrokářství. Kdo se nikdy v neděli ráno nepohádal, půjde rovnou do nebe.
se dělá znamení kříže pro připomenutí křtu.
Máte-li batole, umí neomylně poznat, že těsně Každý zpocený rodič ví, že chladná tekutina
po obléknutí je správný čas na velkou potřebu. v kropence slouží k ovlažení čela.Až uvidíte na
Takže zase svléknout rukavice, bundu, svetr, tváři svých sousedů v kostelní lavici mystické
lacláče, punčošky a plenku. Když opravdu na- vytržení, vězte, že se pravděpodobněji jedná
jdete „bláto na hřišti“, je zle. Ještě horší může o nedostatek kyslíku po dobíhání do chrámové
být varianta, že šlo o planý poplach a svlékání rovinky.
bylo úplně zbytečné. Takže znovu plenku, pun- Poznámka: Jde pouze o teoretický příklad. Počošky, lacláče, svetr, bundu, rukavice, čepici dobnost s jakoukoliv, vaší nebo naší rodinou, je
a tradá ven.
opravdu čistě náhodná.
A tradá zpátky: zapomněli jste … (kancionál/
Honza a Mája Pilařovi
dudlík/peníze/hračku/šálu/brýle – každý týden
Prosme Ducha Svatého o milost, abychom denně žili podle úmyslu Ježíše a Jeho Evangelia.
KROK202023.indd 11
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SE BAVÍ :)

skování vzor 95
Jak k dílu, tak
k

jídlu.

Ach jo, farář
ovi po
i přes všechna řád utíkají kozy
ta opatření.
To je
…to je nefér, dnefér, dospělí můžou vola
t
ospděolímmůůažou
já nveo!lat domů a
já ne!

arář a Rex

To je na
jednou
svat
kaj se be ých v Kravařu,
ru?

… tak jsme vy
hráli na úklid v
ěž, to bude
brnkačka!
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FAUSTYNA KOWALSKÁ
na skromnou výbavu. 1.srpna roku 1925 je konečně přijata a začíná postulát. 30.dubna následujícího roku při obláčce dostávám hábit
a řeholní jméno - sestra Marie Faustyna .
K sestře Faustyně často hovořil Pán Ježíš.
Tato „setkání“ vlastní duše s Bohem začala retrospektivně zapisovat během posledních 4 let
svého života na jasnou žádost Pána Ježíše a na
příkaz svého zpovědníka, blahoslaveného P. Michala Sopočka (od jeho smrti letos uplynulo 45
let). V Deníčku se dovídáme o jejím životě i velkém poslání - Dnes posílám celému lidstvu tebe
se svým milosdenstvím.
Nechci zraněné lidstvo trestat, nýbrž toužím
je vyléčit přivinutím na své milosrdné Srdce.
Trestám jen tehdy, když mě k tomu sami nutí,
má ruka se nerada chápe meče spravedlnosti.
Přede dnem spravedlnosti posílám den milosrdenství (Dn. 1588). Dále Pán Ježíš s.Faustyně
řekl „Jsi sekretářkou mého milosrdenství, vyvolil jsem tě pro tento úřad v tomto i budoucím
životě (Dn. 1605), ... abys duším dávala poznat
mé veliké milosrdenství, které k nim mám, a vybízela je k důvěře v propast mého milosrdenství
(Dn. 1567)“.

Rok 2020 přináší několik výročí, která jsou
pro ctitele Božího milosrdenství příležitostí
k díkůvzdání Bohu. 30.dubna uplynulo 20 let
od svatořečení s.Marie Faustyny Kowalské sv.
Janem Pavlem II. a zároveň 20 let od ustanovení Svátku Božího milosrdenství pro celý svět.
Faustyna Kowalská se narodila 25.srpna 1905
jako třetí z deseti dětí v chudé a zbožné rolnické rodině ve vesnici Glogowiec.

Nové formy úcty Božího Milosrdenství, které
sv. Faustyna obdržela od Pána Ježíše, jsou tyto:

a) Obraz Milosrdného Ježíše. Jeho náčrt
byl ukázán ve vidění, které měla s.Faustyna
22.února 1931 v cele plockého kláštera. „Namaluj obraz podle toho, co vidíš, s nápisem: Ježíši,
důvěřuji Ti. Toužím, aby byl tento obraz uctíván
nejprve ve vaší kapli a na celém světě.“ (Dn.
47). Pán Ježíš slibuje, že duše, která bude tento
obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také už zde na
zemi vítězství nad nepřáteli a obzvlášť v hodině
O dva dny později byla pokřtěna a dostala jmé- smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu (Dn.
no Helena. Ve svém „Deníčku“ uvádí: „Milost 48).
povolání k řeholnímu životu jsem pociťovala od
sedmi let. V sedmi letech jsem poprvé uslyšela b) Svátek Božího Milosrdenství. Poprvé Pán Jev duši Boží hlas - pozvání k dokonalejšímu živo- žíš hovořil o ustanovení tohoto svátku v Plocku
tu, ale ne vždy jsem byla poslušná hlasu milos- roku 1931. „Toužím, aby byl svátek Milosrdenti. Nepotkala jsem nikoho, kdo by mi tyto věci ství. Chci, aby ten obraz, který namaluješ štětvysvětlil“ (Dn. 7). Toužila po vstupu do kláštera, cem, byl slavnostně posvěcen o první neděli
po Velikonocích. Tato neděle má být svátkem
ale rodiče byli rozhodně proti.
Milosrdenství.“ (Dn. 49). Velikost tohoto svátV 19 letech, poté, co uslyšela slova Pána Je- ku je dána velikostí neobvyklých příslibů, které
žíše „Jeď ihned do Varšavy, tam vstoupíš do Pán Ježíš tomuto svátku dal. „Kdo toho dne přikláštera (Dn. 10)“, narychlo a bez vědomí rodi- stoupí k Prameni života, ten dosáhne úplného
čů, odjíždí do Varšavy. Představená Kongrega- odpuštění vin a trestů.“ (Dn. 300).
ce Matky Božího Milosrdenství ji slibuje přijetí,
ale doporučuje Heleně, aby si nejdříve vydělala c) Korunka k Božímu Milosrdenství. Tuto ko-
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APOŠTOLKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
runku nadiktoval Pán Ježíš s.Faustyně ve Vilně
ve dnech 13. až 14.září roku 1935 jako modlitbu na odprošení a usmíření Božího hněvu (viz.
Dn. 474-476). „Každou duši, která se tu korunku
bude modlit, bráním v hodině smrti jako svou
chválu a stejné výsady dosahují umírající, když
se ji druzí u nich pomodlí.“ (Dn. 811).

leb je a oslavuj.
Svolávej jeho všemohoucnost na celý svět,
zvláště na ubohé hříšníky, vždyť v té chvíli bylo
pro všechny duše otevřeno dokořán. Snaž se
v tuto hodinu vykonat pobožnost křížové cesty, pokud ti to povinnosti dovolí, a nemůžeš-li,
tak alespoň na chvíli vejdi do kaple a ucti mé
Srdce, které je plné milosrdenství v Nejsvětější svátosti. A jestli nemůžeš ani to, ponoř se
do modlitby tam, kde jsi, alespoň na okamžik“.
(Dn. 1572).
e) Šíření úcty k Milosrdenství. I k této formě
pobožnosti k Božímu milosrdenství se vztahují určité Kristovy přísliby. „Duše, které šíří úctu
k mému milosrdenství, ochraňuji po celý život
jako něžná matka své nemluvně a v hodině
smrti nebudu jejich soudcem, ale milosrdným
Spasitelem.“ (Dn. 1075). Šíření úcty k Božímu
Milosrdenství nevyžaduje nutně mnoho slov,
ale vždy křesťanský postoj víry, důvěry v Boha
a růst v milosrdenství.
Sestra Faustyna byla svým životem příkladem takového apoštolátu. Fyzicky úplně vyčerpaná, ale duchovně zcela zralá, mysticky
spojena s Bohem, zemřela v pověsti svatosti
5.října 1938, krátce po dovršení 33.roku života, z čehož 13 let prožila v řádu. Její tělo bylo
uloženo do hrobky na klášterním hřbitově
v Krakově - Lagiewnikách.
Na závěr cituji slova sv. Faustyny Kowalské,
kterými se připravovala na svaté přijímání:
„Dnes mě obklopuje Boží majestát. Neumím
si nijak pomoci, abych se lépe připravila. Jsem
prostě obklopena Bohem. Má duše se rozhořívá jeho láskou.
Vím jen to, že miluji a jsem milovaná. To mi
stačí. Usiluji, abych byla přes den věrná Duchu Svatému a plnila jeho požadavky. Usiluji
o vnitřní ticho, abych slyšela jeho hlas...“ (Dn.
1828).

Všeobecný příslib je tento: „Skrze modlitbu
této korunky rád dám všechno, o co mě budou
prosit (Dn. 1541), bude-li to shodné s mou vůlí.“
(Dn. 1731).

Hubert Weczerek

d) Hodina Milosrdenství. V říjnu roku 1937 Zdroj: Faustyna Kowalská, Deníček - Boží miv Krakově, za okolností, jež s. Faustyna blíže losrdenství v mé duši (vydalo KN v Kostelním
nepopisuje, doporučil Pán Ježíš uctívat hodinu Vydří v roce 2001)
své smrti: „Kdykoliv uslyšíš, jak hodiny odbíjejí
třetí, celá se ponoř do mého milosrdenství, veNebojte se! Otevřete dveře Kristu!
KROK202023.indd 15
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NA KAŽDÝ TÁBOR MÁM NĚJAKOU VZPOMÍNKU
potvrzení najdu - pokud tam je - a okopíruji.
Letos, díky koronaviru, se ale všechny papíry
musely vypsat znovu. Asi týden před začátkem
zkontroluji farní lékárničku, prošlé léky nebo
zdravotnické prostředky vyřadím a doplním, co
je potřeba. Abych na něco nezapomněla, poradím se s bratrem Googlem. Stáhnu si povinné
vybavení lékárničky, zdravotnický deník. Povinnou lékárničku si ještě doplním léky z ordinace
- injekční přípravky, infúze, apod., které bych
v případě nouze mohla použít.
Jak sama víš, na táboře plním i funkci „ hajzlbáby „, tak navíc ještě přibalit dostatečné
množství dezinfekčních prostředků - Savo, Sanytol, dezinfekční mýdla.
Jaká nejčastější zranění ošetřuješ?
Naštěstí, jsou to většinou banality. Drobné
oděrky, puchýře, třísky. Poštípání od vos nebo
včel, klíšťata. Sem tam někdo vypadá jak rudoMilí čtenáři, Gabrielu Kerlinovou jistě všichni kožec, protože se zapomněl „ namazat“. Po
znáte jako dětskou lékařku u nás v Kravařích. extra porci „afrických“ špekáčků je potřeba
Obětavě však také již několik let dohlíží na zdra- uklidit stan a nehodit šavli hned vedle. Pro něví našich dětí na farních táborech, a je také ne- koho je ovšem život ohrožující stav i stržený
postradatelnou pomocnicí v táborové kuchy- puchýř, milimetrová tříska, škrábanec velikosti
ni. A tak jsme ji oslovili, zda by nám své pocity nula nula nic či ulomený nehet. Občas se staa nadšení z těchto pobytů v „polních“ podmín- ne, že dojde i na velkou medicínu. Doma dobře
nabroušený nůž skončí ve vlastním mase, při
kách nepřiblížila.
přípravě táboráku sekerka doputuje do nohy.
Kolik let již jezdíš na farní tábory a staráš se O diváky potom není nouze. Zatím vždy stačily
o zdraví našich táborníků?
jen mašličky!!! Pánbůh zaplať.
Prvním farním „běžeckým“ táborem na kterém jsem byla, byl tábor v Klokočůvku v Hadím
údolím v roce 2014. Tenkrát jsem na tábor přihlásila i vlastní děti. Domlouvaly jsme se s Petrou Jochimovou, slovo dalo slovo a už jsem
jela taky. Pak to byl tábor ve vojenském prostoru na Libavé, v roce 2016 jsme netáborovali. Následující dva tábory byly ve Větřkovicích,
vloni Klokočůvek, letos Slezská Harta.

Jaký byl letošní farní tábor, kdy jsme ho prožili na Slezské Hartě ve spojitosti se zraněnými a s opatřeními s koronavirem?
I když je Harta hned za rohem, byla jsem tam
poprvé. A byla jsem velice mile překvapena
krásným prostředím i táborovým zázemím.
Svatý Petr se nám postaral o dokonalé počasí.
Tábor byl prostě SUPER.

Co se týče Covidu, divila jsem se Petrovi, že do
toho jde. Z hygieny dorazil sedmistránkový elaborát o tom co, kde, kdy a jak se musí dodržovat.
Ale vše bylo připraveno, vyřešeno, nachystáno.
Jak vypadá Tvá příprava na farní tábor? Co Dík tak patří Skautům ze Štítiny, kterým tábovše si jako lékařka musíš připravit a vzít s se- řiště patří. Osobně jsem se nejvíc bála velkého
bou?
množství vody kolem. Utopených bylo letos už
dost, a děcka v zápalu hry zapomenou na doTak 3- 4 týdny před začátkem tábora začnu mluvená pravidla a neposlouchají. Pro rodiče
Petra Jochima bombardovat požadavkem o za- i pro mne bylo letos více papírování - posudek
slání jmenného seznamu všech účastníků. o způsobilosti, bezinfekčnosti a čestné proU všech dětí musím mít lékařské potvrzení hlášení o neexistenci příznaků virového infekčo zdravotní způsobilosti. Naštěstí se většinou ního onemocnění.
jedná o mé pacienty z obvodu. V kartě si potom
Takže na tábory se sdružením Joch - Joch jezdím už šest let. A proč běžecký tábor? Protože
se tam pořád běhá!!!
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ROZHOVOR S GABRIELOU KERLINOVOU
Jistě není jednoduché při Tvé vytíženosti
udělat si čas a na týden takto vyrazit do táborových podmínek?
Potřebuji hodně dopředu vědět termín tábora. Petra Jochimová obyčejně volá už začátkem
kalendářního roku. Já si potom musím skloubit
svou dovolenou a táborový termín. Snažím se
sehnat za sebe záskok do ordinace. Pokud to
nevyjde, dělám pendlera. Dopoledne ordinuji
a pak odjíždím na tábor. Během těch šesti táborů, jsem jen dva absolvovala bez dojíždění.
Jezdila jsi ty sama jako malá na tábory nebo
se Ti tento „sen“ splnil až v dospělosti?
Mým jediným táborem v dětství byl týdenní
pobyt v Praze po ukončení základní školy. Bylo
to fajn, poznávali jsme Prahu, jedli jsme v menzách a spali na kolejích. Moje mamina byla jako
dítě na pionýrském táboře a hrubě se jí tam nelíbilo. Takže nás - mám dva sourozence - nikam
nenutila jezdit.
Na farní tábor jezdím ráda, Petr má vždy perfektně připravený program. Je tam prima parta
lidí. Po celou dobu tábora všichni doufáme, že
se nic vážného nestane. Na každý tábor mám
nějakou vzpomínku. Klokočůvek 2014 - plši
a všežravé myši (euroobal, kartičky pojištěnců, prožraný batoh, ojedená čokoláda a hostie),
nekonečné množství spotřebované náplasti.
2015 - Něčín, loučka č. 1 - Cesta kolem světa, v Austrálii s klokaním gulášem, WC ve svahu a hygiena na faře ve Spálově - vyschlý po-

tok. 2017 - Větřkovice, Husí potok - strašné WC,
v kuchyni je tma i v pravé poledne. Při dojíždění
na tábor defekt. 2018 -opět Větřkovice - WC ještě horší než minule, „ tisíce“ přisátých klíšťat.
Málem odjíždím i s hvězdnou bránou, prý originální vstup do ordinace. 2019 - Klokočůvek učíme se vařit bez lepku. Strach o táborníky při
návratu z noční hry, chčije a chčije.
A letošek byl ve znamení hledání a seznamování. Ztratil se nám otec Jan. Vyjel si na tří hodinovou plavbu po Hartě, objevoval její krásy
a vrátil se jako rudý bratr. Poznali jsme nového
kaplana - otce Jakuba. Ten je se svým smíchem
nepřeslechnutelný!
A jestli pojedu i příště? Samozřejmě, že jo!
…a já můžu osobně potvrdit, že jsi denně po
tmě v noci, ve stanu s baterkou poctivě dopisovala všechno potřebné „papírování“ :-)
Milá Gabi, těšíme se, že i v následujícím roce
se Ti podaří ušetřit volný týden a vyrazíš s námi
opět do lesů a do přírody. A také Ti za všechny
táborníky, ale jistě i za všechny rodiče, kteří posílají své děti na tento tábor, děkujeme za Tvou
obětavost a pracovitost.
Ať se Ti vše i nadále daří s Boží pomocí.
Rozhovor vedla: Gabriela Westová

Drazí rodiče, učte vaše děti se modlit. Modlete se s nimi.
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PŘEČETL JSEM A DOPORUČUJI
Jeho nejvýznamnějším dílem je Následování
Krista, kniha, která vás odvede do samoty, do
samoty srdce, kde se můžete setkat s Bohem
a naslouchat mu. Kniha, která Vám pomůže odpoutat se od světa, ale ne proto, abyste z tohoto
světa a před jeho překážkami utekli, ale abyste
shromáždili síly.
Aby křesťan mohl svobodně žít v tomto světě,
musí nad ním nejdříve zvítězit ve svém nitru.
Několik ukázek z knihy:
Stává se, že mnozí lidé, ačkoliv často slyší
evangelium, jsou jím přesto pramálo uchvacováni, neboť nemají Kristova ducha. Kdo však
chce plně a správně rozumět Kristovým slovům, musí se snažit utvářet celý svůj život podle něho.
Nicotné je hledat pomíjivé bohatství a v něj
skládat svou naději. Nicotné je bažit po hodnostech a domáhat se vysokého postavení.

Thomas Haemmerken z Kempen

Následování Krista

Mírni se v přílišném bažení po vědomostech,
protože z nich pochází mnohé rozptylování
a zklamání. Kdo hodně vědí, rádi se stavějí na
odiv a chtějí slout moudrými. Čím větší a lepší
máš vědomosti, tím přísněji pak budeš souzen,
když nebudeš i svatěji žít.
Pokud můžeš, varuj se shluku lidí; neboť duchovnímu životu velice překáží rozmlouvat
o světských událostech…Snadno totiž býváme
poskvrněni a zajati povrchností. Kéž bych byl
častěji mlčel a nepobýval mezi lidmi.

Dnes bych vás chtěl upozornit na knihu, která
je skutečným bestsellerem už celých 600 let. Je pro nás dobré, že občas míváme nějaké
Následování Krista, od nizozemského augusti- těžkosti…Neboť často člověku připomenou, že
niána Tomáše Kempenského, je po Bibli druhou je zde ve vyhnanství a nemá skládat naději v jakoukoli věc tohoto světa
nejrozšířenější knihou na světě.
Kempenský patřil k duchovnímu hnutí pozdního středověku Devotio moderna (nynější
zbožnost). Velká hesla středověku i scholastika pomalu zvětrávala a tehdy z problémů své
doby vytrysklo hnutí, jehož jádrem byla snaha
o vnitřní opravdovost, osobní modlitbu, meditaci, tichou pokoru, lásku.
Toto hnutí se snažilo nasměrovat pozornost
věřících k jednoduchosti a opravdovosti. Charakteristickým znakem je také snaha o dobré
využití času zde na zemi:
Nikdy nezahálej; čti, piš, modli se, rozjímej
nebo dělej něco pro obecné dobro; Pamatuj, že
ztracený čas se nikdy nevrátí.

18		
KROK202023.indd 18

KROK

Synu prosíš-li o něco, říkej takto: Pane, jestli
se ti to líbí, staň se tak. Pane, bude-li to k tvé cti,
staň se to tak tvým jménem.
Pane, shledáš-li, že je to k mému dobru a uznáš-li, že je mi to užitečné, uděl mi to,
abych toho užil k tvé slávě. Ale jestli víš, že by
mi to škodilo a neprospělo by to spáse mé duše,
odejmi ode mne takové přání.
Přeji Vám příjemné čtení. Kniha je k zapůjčení
ve farní knihovně.
							
Martin Weczerek

Drazí rodiče, učte vaše děti se modlit. Modlete se s nimi.
29.09.2020 20:48

OHLASY NA FARNÍ TÁBOR
Jak prožili letošní farní tábor na Slezské Hartě některé zúčastněné děti? Tak na to jsme se zeptali
některých účastníků přímo ve víru táborového zápolení, her a soutěžení…
Natálie Sobková (13), Veronika Bittová (13)
Je to krásný týden mezi kamarády a bez elektroniky. Strašně fajn jsou týmové hry a je tu dobrá parta.
Zkoušíme nové věci – letos to je pádlování na vodě
– jen tak se totiž k něčemu takovému nedostaneme.
A nejvíce se nám líbila hra na vodě – lovení balónků
z lodí a je to moc pěkné místo, je tu krásná příroda.
A máme výýýborného vedoucího Petra Jochima
a strááášně dobré jídlo.

Spoustu věcí děláme společně a je to fajn týmová
spolupráce. Počasí nám vyšlo, pořád je hezky a to
také přispívá k tomu, že můžeme většinu her mít na
vodě.
Tomáš Wendelin (14)
Skvělý kolektiv, skvělý tým a je tu sranda. Moc mě
baví soutěžení. Rád si také lehnu jen tak na lehátko
(s vestou, bez které nesmíme do vody), a nechám se
unášet. Odpočinek je zde totiž také moc důležitý,
protože zde jsou soutěže hodně o fyzičce. Nejnáročnější je kormidlování a pádlování na lodi. Není to
žádní sranda, ale naučili jsme se to tady všichni.

Václav Drábík (16)
Je nám to tady vzácné, protože je to moc pěkné
místo – u tábora je hned voda – Slezská Harta. Je
zde dobrý kolektiv a nejvíce mě baví sportovní hry,
a hry, které probíhají na vodě. Super byla hra lovení
míčků z lodi. A vůbec jsem nečekal, že tábor je tak
super, protože jsem na táboře poprvé.
Denis Binek (14)
Líbí se mi tady, ale hodně mě bolí nohy z výšlapů
a běhání. Super je jízda na lodích a hry ve vodě.
Jsem tu potřetí, a řekl jsem si, že až přijedu domů
budu více sportovat, protože pohyb a sport jsou
fajn. Našel jsem si zde i nové kamarády. A pokud
stihnu dát přihlášku, protože loni jsem to nestihl,
tak pojedu zase.

Michaela Moravcová (15), Aneta Moravcová (15)
Moc se nám líbí, že je tu voda hned vedle tábora,
a tím je letošní tábor jiný. Naučili jsme se pádlovat
na lodi a líbí se nám hry ve vodě, protože jsme se
u nich vždy dobře bavily. Také byla pro nás zážitkem
mše svatá na Velkém Roudnu a je tu dobrý kolektiv.
Nemůžeme být vlažnými učedníky. Církev potřebuje naši odvahu, aby mohla svědčit
pravdě.
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BIBLICKÝ ZVĚŘINEC
Zvířata jsou součástí přírody i našich životů. • Co nabídnul Ježíš zástupům kromě chleba?
Mnoho z nás má taky doma nějakého mazlíčka, (Mt 15,32-39)
o kterého se stará. Když čteme Bibli, nalezne• O jaká zvířata se staral marnotratný syn? (Lk
me v ní taky hodně zvířátek.
15, 11-32)
Zkuste odpovídat na otázky, které s nimi souvisí. Pro nejmenší z vás jsou připravené obráz- • Produktem, kterého hmyzu se živil Jan Křtiky, které poslouží jako nápověda i omalovánka. tel? (Mt 3, 1-6)
Starší děti si můžou vyhledat příslušné kapitoly • Pastýři se ztratilo ze stáda jedno zvířátko.
v Bibli.
Které? (Mt 18,10-14)
• Jaký pták se ozval, když Petr zapíral Ježíše?
(Mk 14, 66-72)
• Které zvíře vypustil Noe z archy, aby zjistil,
jestli ustupuje voda? (Gn 8, 8-12)
• Které zvíře skolil silný Samson? (Sd 14, 5-8)
• Na kterém zvířeti seděl Ježíš, když slavnostně vstupoval do Jeruzaléma? (Mk 11,2-11)
• Které zvíře projde snadněji přes ucho jehly,
než bohatý člověk do Božího království?
(Mk 10, 23-26)

20		
KROK202023.indd 20

KROK

Jak žít dobré manželství? V jednotě s Pánem, který vždy obnovuje naši lásku a posiluje ji, aby překonala všechny potíže.
29.09.2020 20:48

KŘÍŽOVKA O KNIHU
Správné odpovědi posílejte do 10. října 2020 na emailovou adresu redakce nebo vhazujte do
krabice na bočním oltáři. Výherce obdrží knihu 3D život - o darech Boží dobroty od našeho otce
biskupa Martina Davida. Slosování křížovky proběhne v neděli 11. října 2020.
„I z kamení, které ti někdo nahrnul do cesty, můžeš …“ Viktor Frankl, rakouský psychiatr

1.

Pouť ke svatému patronu

13.

Vonná pryskyřice používaná při

2.

Klanění se Nejsvětější Svátosti

3.

Krásná židovská královna

14.

Kněžské bohoslužebné roucho

4.

Počet let putování po poušti

15.

Tatínek Panny Marie

5.

Místo neúspěšného stavění velké věže

16.

Samsonova milenka

6.

Stromy v Getsemanské zahradě

17.

Babička svatého Václava

7.

Jméno kardinála Tomáška

8.

Prorok z doby krále Davida

9.

Papež ve výslužbě

10.

Potrava na poušti

11.

První z evangelistů

12.

Jákobův syn prodaný do otroctví

bohoslužbě

Naše nejhlubší radost pochází od Krista: zůstávat s Ním, kráčet s Ním, být Jeho učedníky.
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JERZY POPIEŁUSZKO – KNĚZ SOLIDARITY
ní potíže, které jej pronásledovaly až do konce života. Roku 1971 si nechal změnit křestní
jméno na Jerzy Alexander. O rok později byl samotným kardinálem Wyszynským vysvěcen na
kněze. Roku 1974 se stal zájmem Służby Bezpieczeństwa (polské tajné policie), která z něj
chtěla udělat tajného spolupracovníka. Po roce
byl jeho záznam coby agenta zrušen, z důvodu
opětovného odmítnutí spolupráce ze strany
Popiełuszka.
Rok 1980 byl pro Jerzyho Popiełuszka velice
významný. Dostal se mezi dělníky z varšavské
huti, se kterými navázal velice vřelý vztah. Dělníkům sloužil mše a pořádal charitativní akce.
Jeho aktivita v tomto směru ještě vzrostla během výjimečného vojenského stavu, který
v Polsku trval v letech 1981-1983. Sloužil „mše
za vlast“ ve Varšavském kostele svatého Stanislawa Kostky, pomáhal pronásledovaným
a pokračoval v charitativní činnosti.
V té době se Popiełuszko stal opět terčem zájmu polské policie, ze kterého se již nevymanil.
Byl několikrát varován, aby se v kázáních držel
pouze otázek víry. Následně začal být sledován
tajnými spolupracovníky policie, mezi nimiž
byli i kněží. Absolvoval mnohahodinové výslechy a stal se terčem policejních provokací, kdy
agenti za přítomnosti polské televize vstoupiK měsícům září a říjnu se váže životní příběh li do jeho domu a bez váhání otvíral skrýše, do
jedné velké polské osobnosti 20. století. 14. září kterých předem podstrčili munici do kulometu,
se v malé vsi na východě Polska narodil budoucí tiskařské barvy, slzné granáty a různé výbušnikněz Jerzy Popiełuszko a 19. října, po 37 letech ny. V té době unikl Popiełuszko jistému krimisvého života, byl brutálně zavražděn.
nálu jen díky intervenci arcibiskupa Bronisława
Příběh mladého polského kněze by byl zají- Dąbrowského a šéfa Vnitřní vojenské služby
mavý sám o sobě, my si však k němu můžeme Kiszczaka.
ještě udělat obrázek o represích vůči katolické Přes brutální nátlak však Popiełuszko nepocírkvi v Polsku, a srovnat jej se situací v komu- volil. Když bylo nejhůř, odmítl studium v Římě,
nistickém Československu, kterou jsme popsali kterým by utekl od všech svých problémů.
v minulém čísle.
Chtěl nadále pomáhat svým lidem a bojovat za
Popiełuszko se narodil roku 1947 v Okopech svobodné Polsko. Otevřeně podporoval polské
pod křestním jménem Alfons. V sedmnácti le- odborové hnutí Solidarność, roku 1984 se setech vstoupil do semináře sv. Jana Křtitele ve tkal s Lechem Wałęsou, který stal v čele protesVaršavě. Po roce studia musel absolvovat po- tů proti komunistickému režimu.
vinnou dvouletou vojenskou službu. Přiřazen
byl to speciálního oddílu pro kleriky. V armádě
dával i přes svůj mladý věk najevo odpor vůči
ateisticko-komunistickému systému, za což
byl svými nadřízenými šikanován – od posměšků a čištění latrín v plynové masce až po lezení
po čtyřech na mrazu a mnohahodinovým cvičením.

Téhož roku bylo na vyšších místech rozhodnuto, že je třeba se nezlomného a nezastrašitelného kněze zbavit. Po sérii výhružných anonymů nastal první pokus o likvidaci. 13. října se
jej tajní agenti pokusili zastavit na silnici okolo Gdaňsku, tehdy ještě kněz unikl. O šest dní
později, však už ne. Stejní agenti jej zastavili
na prázdné silnici, když se vracel ze mše svaté
Po návratu do semináře se u něj na začátku z Bydhoště. Společně s jeho řidičem jej unessedmdesátých let začaly projevovat zdravot- li ve svém automobilu. Zatímco jeho řidiči se
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Eucharistie je pro nás zásadní: je to Kristus, který si přeje vstoupit do našich životů a naplnit nás svou milostí.
29.09.2020 20:48

JERZY POPIEŁUSZKO – KNĚZ SOLIDARITY

podařilo z jedoucího auta vyskočit a utéct, Popiełuszko takové štěstí neměl. Byl brutálně mučen a bit až do bezvědomí, svázaného jej v kufru přivezli až k přehradě na řece Visle, do které
jej hodili. Je pravděpodobné, že v té době byl
ještě naživu. Když bylo tělo nalezeno o 11 dní
později, bylo v tak zuboženém stavu, že jej rodina poznala jen podle zvláštních znamení.

si celou dobu trestu neodseděli. Toho, kdo dal
k vraždě rozkaz, však spravedlnost nedostihla
nikdy.

Celý příběh Jerzyho Popiełuszka je zajímavý
mimo jiné právě tím, kdy se udál. Jakkoliv byla
i v Československu v osmdesátých letech tuhá
totalita a výslechy StB jistě nebyly příjemnou
záležitostí, o takovém mučení, jako v případě
Tímto ortelem a způsobem jeho vykonání však polského kněze se už bavit nemůžeme. Fyzické
polští komunisté přecenili své možnosti. Umu- týrání takového rozsahu bylo ČSSR naposledy
čení duchovního by v komunistické zemi pro- praktikováno třicet let dozadu, ve smutně prošlo v padesátých letech, o třicet let později už slulých padesátých letech. Polský národ se ve
ale ne. Pohřeb Popiełuszka se změnil v lidovou svém boji o udržení náboženské identity potýmanifestaci, způsob jeho smrti se nepodařilo kal s brutálními represemi mnohem déle, než
utajit. Celý polský národ stál na straně mladé- český národ, přesto však si svou víru po letech
ho kněze a režim tak musel couvnout. Tři vyko- totality udržel.
navatelé vraždy byli odsouzeni k vězení, i když
Jan Mareček

FARNÍ KORESPONDENCE PŘED 90 LETY.
Odesílatel Arcibiskupská konsistoř.
Důstojnému farnímu úřadu v Kravařích.
Došla sem následující stížnost. V presbytáři filiálního kostela v Koutech jsou malovaná
okna, představující sv. apoštoly Petra a Pavla.
Pod obrazy světců umístěny byly české nápisy:
Sv. Petr a Pavel. I stalo se, že oba nápisy byly
úmyslně zamazány, a v černi byly znova vyryty
nápisy německé: „St. Petr und Paul.“
Nechce se nám ani věřiti, že by se v Koutech
našli lidé přepjatým nacionalismem tak zvrhlí, kteří by se něčeho takového odvážili. Budiž
sem podána obratem pošty zpráva:

1) Je-li důst. farnímu úřadu známo, že taková
věc byla ve fil. kostele v Koutech spáchána?
2) Ví-li důst. farní úřad o věci samé, kdo jest
pokládán neb označován za původce tohoto
nedovoleného skutku?
3) Co učinil důst. farní úřad v případě, že by
původce nebyl ještě znám, aby byl vypátrán
a potrestán?
Zdá se nám, že jsme se přece jenom mýlili,
v osobách, které kdysi byly přijaty nejdůstojnějším panem arcibiskupem, když jsme je pokládali za věrné a zbožné křesťany a jim věřili,
že jim neběží o nic jiného, než o spásu jejich
duší a svatou víru.

Nikdy neztrácejme naději! Bůh nás miluje vždy i s našimi chybami a hříchy.
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Farní tábor - Slezská Harta 2020
Velké poděkování všem organizátorům ...

29.09.2020 20:48
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