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ZAMYŠLENÍ NAD GETSEMANY
Zahrada. Právě tam Ježíš prožívá poslední
chvíle své „svobody“. Jen pár okamžiků a Ježíš bude odveden v poutech coby zločinec zasluhující trest za své rouhání a prohlašování
se Mesiášem. Co se v oné obyčejné zahradě,
jakých bylo v Izraeli stovky, tenkrát večer
dělo? Pro odpověď nemusíme chodit daleko.
Stačí se začít modlit bolestný růženec, jehož první tajemství je meditací nad Ježíšem,
který se doslova potí krví. Z toho vyplývá, že
v zahradě se odehrává boj o život. A ne o jeden. Nepřipomíná vám to něco?

Díky prvním lidem byly všechny další generace postiženy prvotním hříchem, jehož
důsledkem je smrt. Avšak stalo se něco, co
pokušitel, ďábel nečekal. Bůh se rozhodl vzít
tento hřích na sebe.

V Ježíšově modlitbě v Getsemanské zahradě
můžeme tedy prožívat spolu s Kristem bezprostřední přípravu na události, díky kterým
se člověk stane naprosto svobodným, takovým, jakým byl na začátku v zahradě Eden.
V této modlitbě může jako v zrcadle vidět
každý sám sebe. A to především ve slovech
Podobnou zahradu můžeme nalézt v prvních „můžeš-li odejmi ode mne tento kalich“, my
kapitolách knihy Genesis. Zahradu Eden, do- lidé zjišťujeme, že utrpení a smrt nejsou naší
mov prvních lidí stvořených k obrazu Boží- přirozenou součástí. Proto Bůh velmi dobře
mu, jejichž primárním úkolem je žít v harmo- zná hodnotu lidského utrpení, vždyť sám toto
nii spolu s Hospodinem. Tuto harmonii, tuto utrpení zakoušel. Bůh ví, že poslušnost se
idylku jim naruší postava pokušitele, jehož nejvíc projeví v bolesti a v utrpení. Avšak neúkolem je zlomit důvěru lidí ve Stvořitele. smíme zapomínat na druhou část věty, která
Tedy první podobnost mezi zahradou Eden zní „ale ne ať se stane má vůle, ale Tvá“. Proa zahradou Getsemanskou můžeme vidět nést v bolesti tato slova je tou nejvyšší cenou
v úplném a svobodném rozhodnutí jak prv- a hodnotou pro Boha.
ních lidí, tak Ježíše Krista.
Ježíš Kristus krátce před svým zatčením
Krásně tyto dvě události shrnuje apoštol napravil to, co první lidé pokřivili. Stal se poPavel v listě Římanům v páté kapitole, který slušný Bohu. Do puntíku splnil to, co po něm
píše: „Jako se neposlušností jednoho člově- jeho nebeský Otec chtěl. A proto jsou pro nás
ka mnozí stali hříšníky, tak zase poslušností události v Getsemanské zahradě stále předjednoho jediného se mnozí stanou spravedli- mětem úžasu a vděčnosti.
vými“ . Duchovní boj prožívali jak první lidé,
Jakub Lasák
tak Ježíš před svým zatčením.
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D o b a
r y c h le utíká.
Nedávno
vyšlo číslo farního zpravodaje,
které nás
vybízelo
k prožívání Vánoc, a už je tady číslo
velikonoční. Je to již rok, kdy
byly díky pandemii Velikonoce
slavené způsobem, který nikdo z nás nepamatuje. Zavřené
kostely a v nich velmi strohá
bohoslužba. Nereálné se stalo realitou, možná to bylo poprvé v dějinách, ale není jisté,
zda naposled. Tehdy to bylo
pro nás nepředstavitelné a dokonce padaly takové názory,
zda by nebylo lepší, aby papež
přesunul datum Velikonoc na
pozdější čas. Místo takového
nápadu jsme mohli vidět samotného papeže kráčejícího
po svatopetrském náměstí na
Velký pátek. Scéna, která může
klidně konkurovat i těm největším akčním filmům. Znovu budou opět Velikonoce. Nevíme,
v jaké podobě je budeme prožívat, ale doufáme, že to přece
jenom bude veselejší. A mohou
být vůbec Velikonoce veselé
anebo jsou spíše vážné? Záleží, z jakého úhlu se na ně podíváme.

Pokud se podíváme na hlavního aktéra Velikonoc, kterým
je Ježíš Kristus, pak se nemůžeme radovat. Je to tragédie,
že člověk posadí na lavici obžalovaných Boha a odsoudí ho
k smrti. Nic veselého, ale zároveň nic nemožného. Děje se to
pořád. Máme svou pravdu, jako
ji měli lidé i tehdy, a ti měli také
jasno, jak má či nemá podle jejich představ vypadat Spasitel.
Pokud se ovšem podíváme na
Velikonoce z pohledů plodů,
které přinesla Ježíšova smrt
a zmrtvýchvstání, pak je to ta
nejradostnější událost, která
se kdy na světě odehrála. Nevím, jak budou vypadat konkrétně letošní Velikonoce, ale
snad je prožijeme v duchu díkučinění za spásu. A v čem ona
spása je, to si můžete přečíst
v čísle, které držíte v rukou.
Přejí vám krásné počtení, ale
i pobavení.
V čísle, které držíte, mimo jiné
najdete také zamýšlení nad
postavou sv. Josefa. Jak víte
papež František vyhlásil rok sv.
Josefa. Bylo by dobře kdybychom onoho světce víc poznávali, ale především spolu s ním
se modlili k Bohu. Můžeme tak
konkrétně učinit třeba modlitbou z kancionálu, která je pod
číslem 011.
o. Jan Szkandera
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JSEM RÁDA ŽE VÁS MÁM
Jsou na světě lidé,
které je hodně slyšet,
hodně vidět, a přesto vlastně nemají co
říct, protože krom
velkých a okázalých
gest nic nedokázali,
nikomu nepomohli.
A pak jsou lidé nenápadní, které není ani
moc slyšet, ani moc
vidět, přesto jejich
práce přináší velkou radost a útěchu
mnohým lidem. A my
naštěstí takové dobré lidi mezi sebou máme,
třeba Petru Jochimovou…

čila v roce 1992. Pořád mě má vize práce s dětmi
ale neopouštěla, takže pod duchovním vedením
sestry Věry a otce Řehoře, kteří tehdy v naší farnosti působili, jsem se rozhodla ke studiu Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci,
obor křesťanská výchova, abych mohla učit děti
náboženství. Fakultu jsem v roce 1998 absolvovala, a protože šlo o dálkové studium,v průběhu
studijních let jsem již začala učit.

Začátky byly až úsměvné, protože na počátku
devadesátých let nebyly téměř žádné pomůcky a metodiky a všechno se vymýšlelo „za pochodu“. Již zmíněná sestřička Věra a otec Řehoř, jimž vděčím za mnohé, mi ale byli velkou
oporou a společně se sestřičkou jsme se učily
„jak učit“. Je důležité zmínit, že sestřička do
doby než přišla v roce 1991 do Kravař, působila
Petro, já když jsem byla malá, chtěla jsem jako zdravotní sestra. Po příchodu ji pan děkan
buď vyhrát olympiádu, anebo se stát knihov- Ladislav Cikryt poprosil, ať se věnuje dětem ve
nicí. Jedno z toho se mi povedlo. Jak sis své škole. Postupně, jak víme, sestřičky převzaly
budoucí povolání představovala ty? O čem jsi i starost o mateřskou školku.
snila? A na jakou profesi ses pak připravovaSestřičky, se obecně staly pevnou součástí
la?
mého života a v mnohém mě vedou a pomáhaCesta k mému současnému povolání byla jí mi dodnes. I v době mateřských dovolených
trošku spletitější, než je úplně běžné, ale tak jsem se alespoň minimálním úvazem snažila
už to v životě nezřídka bývá. Když jsem byla na ve farnosti s výukou náboženství pomáhat. Tak
základní škole, byla jsem rozhodnuta pracovat tomu bylo až do roku 2007, kdy jsem nastoupila
s dětmi, nejlépe s těmi malými. Doba tomu ale do Charity Opava, abych vedla mateřské centnepřála, a tak jsem se s myšlenkou studia na rum (tedy pořád ještě práce s dětmi).
pedagogické škole v Krnově musela rozloučit.
Vylučovací metodou jsem si nakonec vybrala Dnes pracuješ v Domově pro seniory u nás
střední ekonomickou školu, kterou jsem ukon- v Kravařích. Co Tě k této profesi přivedlo?
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ROZHOVOR PETRA JOCHIMOVÁ
V osobní rovině bych také ráda zmínila službu
paní Ingrid Černé, která je pro mě také velkým
zastáním, protože mí rodiče jsou již nemocní
a sami bychom, i přesto že, já pracuji momentálně na zkrácený úvazek, tuto starost v rodině
těžko zvládali. Také jí a jejím sestřičkám patří
můj dík.
Vím, s jakou pokorou a láskou se v domově
o klienty staráš. Tahle práce není pro každého, přece jen se často setkáváš s lidmi na
konci jejich cesty životem…..
Ano, závěr života nebývá pro nikoho lehký
a jednoduchý. Mohu k tomu jen říct, že se v práci všichni snažíme těmto lidem v jejich utrpení
ulevit a jejich utrpení alespoň částečně mírnit.
Jednoduché to ale opravdu není a ve vypjatých
chvílích si starost o tyto lidi nosíme i domů.
Pečovat se ale snažíme i o rodinné příslušníky,
protože ani pro ně to není vůbec jednoduchá
situace a smířit se s tím, že vám odchází někdo
moc blízký, byť má hodně let, je těžké.
Petro, jsi mámou čtyř dětí. Pečuješ o své rodiče. Máš vůbec čas relaxovat? A co Ti „dobíjí
baterky“?
Tak baterky mi dobíjí na prvním místě má rodina. Manžel a naše již zmíněné čtyři děti. Všechny činnosti, které máme možnost dělat a prožívat spolu jsou pro mě relaxem a vůbec tím
nejhezčím, co jsem jako dar dostala. K ostatním
potom patří četba. Čtu téměř všechno, co mi
přijde pod ruku, dokonce se opět a znovu vracím s naším nejmenším synem k Foglarovkám
či Verneovkám, ať si s ním mohu o knihách i povídat. I to mě totiž moc baví, knížky rozebírat,
zjišťovat, co koho oslovilo a co se komu líbilo.
U starších dětí jsem se zajímala i o to, které knihy si vybraly do kánonu k maturitě a proč. Knížky jsou super. Prostě o matice si se mnou děti
moc nepokecají. Potom ráda relaxuji v přírodě,
tam nejčastěji žasnu nad velikostí stvoření, no
Asi každý z nás má někoho, kdo mu jeho a v neposlední řadě rádi relaxujeme s manžeprofesní život pomohl utvářet, kdo mu třeba lem a našimi kamarády. Mnohé zážitky, které
ukázal cestu, anebo ho třeba na té cestě pro- spolu máme, jsou nezapomenutelné, a i po levází a díky němu je pak práce radostí. Je ně- tech v nás vzbuzují úsměv a dobrou náladu.
kdo takový ve Tvém životě?
Jsi věřící. Co pro Tebe víra znamená? Jak
Nemůžu nezmínit kolegyňky v práci, na které víru prožíváš?
se těším a se kterými je pro mě služba senio- Víra je pro mě jeden ze základů mého života.
rům jednodušší. Nejvíce vzdávám hold všem, Vděčím za ni především svým rodičům, jejich
kdo tomuto povolání obětovali celý svůj život modlitbám, ale také společenství kněží a sea o domově vědí první i poslední. Ty všechny střiček, kteří se u nás ve farnosti sice střídali,
nosím obzvlášť ve svém srdci a moc jim za je- ale vždy ve mně zanechali nějakou stopu. Nelze
jich příklad a práci děkuji.
vyjmenovat všechny, ale všichni pro mě a pro
V Charitě jsem ale začala pokukovat po službách, které mému srdci připadaly ještě důležitější (každá cílová skupina je důležitá, jen jsem
to tehdy začala takto vnímat, asi i proto, že
jsem byla již starší a leccos jsem prožila). V této
době ve mně postupně uzrávalo rozhodnutí obrátit se zcela jinde. V době mateřské dovolené
s mým posledním synem jsem si dodělala kurz
pro pracovníky v sociálních službách a začala pátrat. Tuto mou postupnou proměnu jsem
konzultovala s paní Maruškou Meleckou, která
mi v mnohém otevřela oči, a já se definitivně
rozhodla. Povedlo se a od srpna 2013 se snažím
sloužit lidem v Domově pro seniory sv. Hedviky
v Kravařích.
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ROZHOVOR PETRA JOCHIMOVA
mé prožívání víry byli důležití. Nemohu ale nezmínit také všechny přátelé a kamarády, s jejichž rodinami víru prožíváme. Moc Vám děkuji
za všechny společné chvíle na Gruni, na táborech, na poutích, na spolču i všude jinde, kde se
s Vámi potkávám. Jsem ráda, že Vás mám.

vahu chlapů

No, jestli se ptáš na to pondělní dovádění, tak
jsem moc ráda, že mohu napsat, že manžel a po
jeho vzoru zatím i všichni naši kluci jsou v tomhle ohledu velice rozumní a žádné velké polévání a mrskání se u nás neděje. Dokonce k tomu
Brzy budou velikonoční svátky. Jak tento mají někteří i trošku odpor (k tomu mrskání hokřesťanský svátek vnímáš?
lek), ale když bývali malí, tak poctivě zpívali:
„Hody, hody, doprovody“ a hledali na zahradě
Velikonoce jsou tou největší nadějí, kterou zajíčka, asi jako všude. Posledních pár let si vemáme. Jsou pro mě uklidněním toho, že všech- likonočního pondělí většinou spolu užíváme na
no utrpení a starosti mají smysl a že po pustých výletě, někde v lese, pokud to jarní počasí donocích našeho života přijde to nejkrásnější voluje.
ráno.
Všichni víme, že také aktivně spolupracuješ
Velikonoce jsou samozřejmě i svátkem, ke s kravařskou farností. Jaké akce organizujekterému se váže celá řada tradic. Tak jak to te? Na co ráda vzpomínáš a co máte v plánu?
u Vás chodí? Přece jen máš doma jasnou přeRáda vzpomínám na všechno, co jsme ve spolupráci s farností či sestřičkami připravovali
nebo pomáhali připravovat, protože všechny ty
přípravy a organizování jsou spjaté s lidmi, které mám moc ráda a se kterými nám je s manželem dobře. A to je asi ten nejdůležitější vklad.
Bez kamarádů a blízkých by to nebylo možné.
Musím se ale otevřeně přiznat, že organizování větších akcí např. táborů ve mně vzbuzuje
i velkou zodpovědnost za děti, které nám byly
svěřeny a s tím samozřejmě přichází u mě i určitý stres. Ti, kteří jezdí, tak vědí, znají mě téměř dokonale a mému příležitostnému spílání
se už ani nediví.
Snažím se to trochu zlehčit, ale opravdu, vždy
po skončení tábora, kromě většinou šťastných
dětí a dobrého pocitu, u mě převládá i silný pocit úlevy. „Tak, zvládli jsme to“, a vždycky mě
dostane, když při odjezdu děti volají: „Příští rok
jedeme znovu.“!!! A já padám….. :-)
Milí čtenáři, Vy, kteří Petru znáte, musíte
uznat, že přesvědčit ji - v její skromnosti, k tomuto rozhovoru, byl trochu oříšek. A proto Ti,
milá Petro, moc děkuji! Upřímně a z celého srdce Ti přeji jen vše dobré v Boží milosti. A ještě
na závěr slova těch, kdo Petru znají ještě o něco
lépe, než-li já .
„ Petra je nesmírně hodný a výjimečný člověk
s velkým srdcem. Nikdy nikomu neodmítne
pomoc. Jsem ráda, že Petru znám, že vstoupila
do mého života a že s ní můžu pracovat“, říká
kolegyně Jana Nevřelová.
Rozhovor vedla Monika Ševčíková
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Vážení čtenáři našeho časopisu!
Někteří z vás se mě ptají, jaké opravy se plánují v letošním kalendářním roce. Využívám proto
této příležitosti, abych vás v několika řádcích
informoval o plánech na letošní rok. Nebudu se
zamýšlet nad drobnými údržbovými pracemi,
protože ty pro vás nejsou až tak zajímavé, ale
přejdu hned k tomu podstatnému. Loni se opravily brány kolem kostela v Kravařích a oplocení,
letos bych přesunul své síly na kostel v Koutech. Je zapotřebí ho vymalovat, protože je nejenom zašlý, ale stávající malba se navíc loupe.
Samotné malování kostela by ovšem nemělo asi
velký význam, kdyby se neupravilo také topení,
které způsobuje ono znečištění interiéru kostela. Díky současnému topení je prostor chrámu
zašlý již po 12 letech od posledního malování,
což je na kostel velmi krátká doba. Když jsme
problematiku topení řešili dne 6. října 2020 na
schůzi pastorační a ekonomické rady farnosti,
byly nastíněny dvě možnosti:
a) elektrické sálavé topení přímo v lavicích –
cena asi 280 000 Kč. Odbornou stránku prezentoval pan Jiří Kotzian
b) podlahové teplovodní vytápění pod lavicemi – cena asi 350 000 Kč. Odbornou stránku
prezentoval pan Petr Jochim
Nakonec pro elektrické vytápění nehlasoval
nikdo z přítomných, pro variantu podlahového
topení hlasovalo 11 členů; 2 členové se hlasování zdrželi.

Bylo tedy rozhodnuto. Což obnáší to, že lavice budou rozebrány, bude nataženo nové topení, vše bude zabetovonáno, vymalován kostel
a lavice se vrátí až poté na své původní místo.
Vše to bude náročné nejenom po stránce realizace, ale také časového hlediska, protože
některé technologické postupy nelze urychlit.
Konkrétně to bude znamenat, že se na nějakou
dobu kostel v Koutech zavře. Mše svaté budou
přes týden slouženy v kapli Jana Křtitele a v neděli budete zváni do farního kostela do Kravař.
Zde můžeme podle nutnosti přidat ještě nějaké další bohoslužby. Prosím o vaši shovívavost
a porozumění. Celá akce začne v pondělí 17.
května 2021, tj. den po prvním svatém přijímání v Koutech, a potrvá zhruba do poloviny července. Ještě jednou prosím o vaši shovívavost
a trpělivost. Pokud nebude stanoven omezený
počet lidí při bohoslužbách (z důvodu pandemie), přijďte na nedělní bohoslužbu do farního
kostela. Není to daleko a vejdeme se. V některých oblastech putují lidé na mši svatou dlouhé
hodiny. Ve srovnání s nimi to máme, co by kamenem dohodil. Těším se až kostel zase bude
krásný, ale především se těším, až zase bude
plný lidí, kteří oslavují Pána, jenž je hoden slávy, neboť je Král Králů!
o. Jan Szkandera
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KÉRYGMA VELIKONOC 2021

Cizí slovo kérygma převzaté z řečtiny znamená doslova „ohlášení“. Čeho? No přece jádra
evangelijní zvěsti, tj. „smrti a vzkříšení Ježíše
Krista“, které bylo uskutečňováno církví a která
je předkládala k víře.

dáno. Jestliže Bůh je láska, proč se někdy cítíme špatně a někdo dokonce pořád? Je to proto, že jsme tuto lásku neopětovali, ale pokazili
jsme ji hříchem. A o tom vypráví druhé kolečko.

Hřích – to je velmi smutná zpráva. Bůh pro mě
Je to vykřičení radostné zvěsti anebo křesťan- toho tolik udělal! Dal mi život, dárky kolem v poství v pilulce. Čím tedy vlastně křesťanství je? době přírody, vše to bylo stvořeno pro mě a já
Někdo odpoví, že je to náboženství a bude mít tento život v plnosti odmítnul a tím ztratil. Bůh
pravdu. Ale my křesťané raději uvádíme, že je to velmi často přirovnává svoji lásku k nám k láskonkrétní vztah mezi člověkem a Bohem. Bůh ce mezi mužem a ženou. Tak jako se může stát
něco učinil, my odpovídáme, on také a my zno- muž ženě nevěrný anebo naopak, stejně tak se
va reagujeme. Jedná se o jakousi formu dialo- to stalo i z naší strany vůči Bohu.
gu.
Dokonce Bible přirovnává vyvolený národ
Dovolil jsem si nakreslit obrázek, na kterém k prostitutce vůči Bohu. Bůh je sice nekonečje zobrazena obloha a země. Na obloze je Bůh ně milosrdný, ale je také nekonečně spravedlia na zemi člověk. Mezi oblohou a zemi je šest vý. Kdyby za hřích nepožadoval trest, nebyl by
koleček. Tři jsou nahoře a vyjadřují Boží inici- spravedlivým. Pokud se zeptáme Bible, co je
ativu a pod nimi můžeme vidět další tři, která trestem za hřích, tak nám odpoví úryvek z lisjsou blíž k zemi a jsou odpovědí člověka.
tu Římům, konkrétně 6. kapitola, 23. verš, že je
to smrt. Ano „odměnou“ za hřích je smrt. Tedy
V prvním kolečku, ve kterém vidíte srdce, je nejen člověk v ráji, ale i já osobně, protože jsem
vyjádřeno, kým Bůh je. Je láska. Co je důkazem hřích po prvních lidech zdědil a k tomu ještě
toho, že Bůh je láska? Rozhlédněme se kolem. přidal své osobní hříchy. Proto musím umřít.
Vše o tom mluví. Stačí se podívat na úchvat- To je následek hříchu. „Nejezte z toho stromu,
nost světa a žasnout. Stačí se podívat na filmy protože zemřete“, říká Bůh v ráji. Pokud nám to
o přírodě, aby člověk zůstal s otevřenými ústy nedochází, nečtěme dál, jelikož nepochopíme
hledět na „Tvůrce zázraků“. To vše nám bylo následující.
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BŮH JE LÁSKA
Bůh na náš hřích odpovídá svou láskou: „Víš,
aby bylo učiněno spravedlnosti zadost, já umřu
za tebe. Já za tebe zaplatím, protože tě mám
rád“. A to je třetí kolečko.
Ježíš a jeho kříž. Jméno Ježíš znamená Spasitel. Ježíš přišel na zem, aby umřel. Každý vůdce
chce žít a on se rodí pro smrt. On se rodí, aby
vzal na sebe smrt, která náležela nám. O jakou
smrt jde? Nikoli jenom tu fyzickou, ale jedná se
především o smrt duchovní, která je odloučením od Boha. Jinak řečeno, nikdy už nebe. Tyto
obě smrti Ježíš prožil na kříži. Smrt fyzickou,
když na kříži umíral, ale také tu duchovní, kdy
se velmi intenzivně modlí: „Bože můj, proč jsi
mě opustil?“ V té krátké chvíli zakusil odloučení
od Boha a bylo to strašné, ještě horší než samotná fyzická bolest. Díky této oběti vznikl dar,
který nazýváme spásou, záchranou, ospravedlněním. Jaká může a měla by být naše odpověď?

však se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel od počátku hřeší. Proto se zjevil Syn Boží,
aby zmařil činy ďáblovy. Kdo je narozen z Boha,
nedopouští se hříchu, protože Boží símě v něm
zůstává; ba ani nemůže hřešit, protože se narodil z Boha“.
Teprve toto je celý čtvrtý bod v našem zamýšlení: Víra a obrácení.
Jakmile jsme přijali Ježíše Krista jako Pána
a Spasitele a obrátili jsme se od svých hříchů,
stejně tak on nám pak dává, jako kdysi dal apoštolům, svého Ducha. A to je pátý krok na našem obrázku. Duch Svatý je božím dechem, je
osobou, která zaplnila místo Ježíše Krista na
zemi. Co o něm říká Ježíš? „Říkám vám však
pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám“. J 16,7.

Představme si, že nám někdo nabízí dárek. Co Často sníme, jak bychom se chovali, kdyby Jeuděláme? Předně ho musíme přijmout, pak roz- žíš chodil zde po zemi, avšak z toho verše vybalit a konečně začít používat. A snad se hodí plývá, že Ježíš dal svého Ducha místo sebe. To
také ještě poděkovat tomu, kdo mi ho dal. Dárci. znamená, že Duch Svatý je zde přítomen stejně,
jako kdysi byl přítomen Kristus, když chodil po
Spása je velkým darem od Boha. Není to od- Palestině. Kristus zůstal mezi námi určitě v něměna za naše dobré skutky, aby se snad někdo jakém smyslu, vždyť sám řekl, že s námi bude až
nedomníval nebo nepyšnil, že si ho zasloužil. do konce věků (srov. Mt 28,20). Ale je také pravSpása je z milosti, tj. zadarmo. Tak jako pre- dou, že vstoupil do nebe a na jeho místo přišel
zident může udělit milost někomu a vůbec to Duch Svatý. Možná je to příliš velké tajemství,
není za zásluhy. Bůh jenom požaduje, abychom ale copak Bůh není tajemstvím?
onen dar vnímali jako záchranné kolo hozené
tonoucímu, chytli se ho a věřili mu.
Tato víra nás pak povede k ospravedlnění, Co dává Duch svatý křesťanům? Kněz na zaneboli jinak řečeno k záchraně. Nepřijetí ono- čátku mše svaté pozdravuje věřící: „Milost naho daru naopak vede k odsouzení, k utonutí, šeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenke smrti. Víra je v tomto případě rozhodující. ství Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi“. Už
Buď věříš - a jsi zachráněn pro věčnost, anebo to vidíte? Duch svatý nám dává společenství,
nevěříš onomu daru - a jsi odsouzen. Stačí se církev. Kdo má Kristova Ducha, žije a prožívá
podívat na text: „Když jsme tedy ospravedlněni společenství církve. Církev je veliká, ale prožívá
z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána se v jednotlivých menších společenstvích jako
Ježíše Krista,neboť skrze něho jsme vírou zís- je farnost a ve farnosti to mohou být i menší
kali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlu- skupinky, které ji oživují.
bíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží“.Řím. Stojí za to si těch 6 kroků zapamatovat. A to
5,1 - 2.Víra je něco jako legitimace, která nás nejenom proto, abych mohl někomu říct, v co
ospravedlňuje. Ovšem: můžeme my uvěřit, že věřím, kdyby se mě na ulici zeptal, ale hlavně
Ježíš umřel za naše hříchy a nadále bez něja- proto, abych těmi kroky mohl sám žít a radovat
kých skrupulí hřešit? Určitě ne, s touto milostí se z nich.
je potřeba spolupracovat.
Nelze ji přijmout a dělat, jako bych ji neměl,
stejně jako nelze opustit snoubence a zároveň
se pořád radovat ze snubního prstenu. Proto je
k víře potřebné obrácení od svých hříchů. To je
velmi důležité, protože podle 1J3,8-9 platí: „Kdo

o. Jan Szkandera
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CESTA SVĚTLA
Milí přátelé, k době
postní
bezpochyby
patří rozjímání nad
čtrnácti zastaveními
křížové cesty, kterou
podstoupil náš Pán Ježíš Kristus. Tu nesporně všichni známe.
Co je však zajímavé
a o tom mnoho křesťanů neví, že doba velikonoční má také svou
specifickou pobožnost
a tou je cesta světla,
která připomíná události od Ježíšova zmrtvýchvstání až po seslání Ducha Svatého. Zmrtvýchvstalý Kristus nám tak otevírá úplně novou životní
perspektivu. Rád bych vás nyní seznámil s jednotlivými zastaveními cesty světla, kterou velmi
doporučuji jak k osobnímu rozjímání, tak k prožití
jako společné modlitby v rodině či v širším společenství.
V úvodu prosíme nebeského Otce, aby nám seslal
Ducha Svatého, který je dárcem života. Náš úkol
,coby křesťanů, je svědčit o Ježíšově zmrtvýchvstání a hlásat druhým lidem, že stejně tak Bůh
povolává každého člověka k životu věčnému. Můžeme také Boha požádat o dar dobrého soustředění se pro tuto modlitbu, abychom byli vnímaví
k tomu, co nám prostřednictvím cesty světla chce
říci.
V prvním zastavení si připomínáme Ježíšovo
vzkříšení. Úryvek z evangelia podle Matouše, konkrétně začátek 28. kapitoly popisuje ženy, které
přicházejí ke hrobu, ale zjistí, že Ježíšovo tělo zmizelo.
V jejich srdcích převládá strach a najednou se
objevují andělé, kteří je uklidňují. Smrt nemá být
v našem životě zdrojem strachu. První zastavení
nám chce poodhalit, že smrt je předěl, kterým musíme projít, chceme-li nalézt život věčný.
U hrobu zůstaneme i v druhém zastavení. Apoštol
Petr a učedník, kterého měl Ježíš velmi rád, apoštol Jan se přesvědčují o pravosti zprávy, kterou
jim podali ženy. V Janově evangeliu ve 20. kapitole čteme: „Potom vešel do hrobu i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu dřív; spatřil vše a uvěřil.“
Dějiny by byly velmi smutné, pokud by onen Jeruzalémský hrob zůstal uzavřený s tělem Ježíšovým
uvnitř.
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Bylo by to vítězství zla nad dobrem, vítězství ničeho nad bytím. Chceme věřit, jako učedník Jan,
v Boží všemohoucnost. Bůh může, neboť je mocný, Bůh chce, neboť je Otec, Bůh činí, neboť je
věrný.
Jen o pár veršů dále ve 20. kapitole Janova evangelia nacházíme jedinečné setkání Ježíše a Marie
Magdalské. Zde, ve třetím zastavení Ježíš svěřuje
Marii úkol jít a zvěstovat učedníkům pravdu o jeho
zmrtvýchvstání. My víme, že ženy jsou těmi, které dávají život. Už zde vidíme předzvěst velikého
úkolu žen v církvi, kdy je Ježíš povolává předávat
život a radost.
Svatý Lukáš ve své evangelijní zvěsti zobrazuje
Ježíše jako poutníka potkávajícího dva ze svých
učedníků putujících do Emauz. Ti jsou ve čtvrtém
zastavení značně rozrušeni všemi událostmi posledních dnů. Ježíš jim neříká, že jsou nechápaví
nebo natvrdlí. Trpělivě jim vysvětluje smysl všech
předobrazů ve Starém zákoně, předobrazů, které
se týkají Mesiáše. I s námi chce jít Ježíš cestu životem, chce nám stále naslouchat, chce nám vysvětlovat. Ježíš je cesta, pravda a život.
Učedníci však Vzkříšeného nepoznávají, to se
děje až při lámání chleba. To nám ostatně připomíná páté zastavení naší cesty světla. Při lámání
chleba se otevírá srdce učedníků. To odkazuje na
to podstatné. Pána je třeba přijmout i srdcem, nejen rozumem. Proto se s ním setkáváme ve svatém
přijímání. Ježíš chce do našeho života přijít úplně
celý, nejen ve vědomostech starých učených knih.
„Duch přece nemá maso a kosti, jak to vidíte na
mě.“
Takto Ježíšova slova zaznamenal svatý Lukáš ve
své 24. kapitole. Ježíš se v šestém zastavení zjevuje dvanácti apoštolům. Slovem a gesty vede
své přátele k přijetí pravdy o vzkříšení
těla. Velikonoce nejsou mýtus, proto dává
svým učedníkům zakusit zmrtvýchvstání
na vlastní kůži, chce,
aby se dotkli jeho ran
a mohli tak svědčit
ostatním o tom, co viděli, co zažili.
Svatá zpověď či svátost smíření, chcete-

PRO NÁS MOŽNÁ NEZNÁMÁ
-li je ustanovena ve
20. kapitole Janova
evangelia. Asi všichni
známe verš: „Komu
hříchy
odpustíte,
tomu jsou odpuštěny,
komu je neodpustíte,
tomu odpuštěny nejsou.“ Odpuštění vždy
působí v srdci pokoj.
Sedmým zastavením
se dotýkáme pravé
podstaty křesťanství. Celý svět potřebuje Boží pokoj, potřebuje Boží lásku. Matka Tereza řekla, že
„největší nouze, jakou může člověk zažít, spočívá
v pocitu opuštěnosti“. Tato opuštěnost je mnohokrát zapříčiněna neodpuštěním.
Ty jsi ale nevěřící Tomáš! Asi už jsme si od někoho
vyslechli věty tohoto typu. Tomáš je představován
jako apoštol, který neuvěřil. Potřebuje si nejprve
ověřit, jak to s tím vzkříšením vlastně je. Víra není
snadná a není také každému dána. Víra je dar. Tomáš v osmém zastavení nakonec uznal, přijal to
Ježíšovo zmrtvýchvstání jako pravdu a sám pronesl jedno z nejkrásnějších vyznání v celém Písmu. „Pán můj a Bůh můj.“
V devátém zastavení Ježíš prosí učedníky na břehu Tiberiadského jezera o pokrm. Vyjadřuje tuto
prosbu, aby s lidmi ještě před svým nanebevstoupením sdílel jejich potřeby, aby se zúčastnil jejich každodenního jídla. Ježíš klepe také na dveře dnešního světa, chce vstoupit. Je to v našich
očích svět unavený a deprimovaný, plný světel,
ale také beze světla, plný povrchních úspěchů,
kde srdce zůstává prázdné jako rybářská síť bez
úlovku. Vzkříšený se přibližuje a žádá, abychom
znovu rozhodili sítě naděje a lásky.
„Petře, pas mé ovce“. Tuto výsadu Petr dostává
po třech nepříjemných otázkách. „Miluješ mě více
než tito ostatní?“ Petr a jeho nástupci nás vedou
do Božího království.
Mají moc odpouštět hříchy, vysluhovat svátosti,
vyučovat jimi svěřený lid. Každý den se nás Ježíš
ptá na lásku k němu. Říkám Bohu každý den, že
Jej miluji? Můžeme si tuto otázku položit i při tomto desátém zastavení.
Ježíšova moc pramení od Otce a nyní je tato moc
dána Ježíšovým učedníkům. Ti jsou povoláni
hlásat evangelium a křtít ve jménu Otce, i Syna,
i Ducha Svatého. Často se ptáme sami sebe, jak

hlásat dnešním lidem radostnou zvěst? Jak se
k nim přiblížit? Při jedenáctém zastavení nemáme
zapomenout, že naše bratry a sestry neobracíme
my, ale obrací je Bůh. My jsme jen nástroji v tomto
Jeho velikém díle.
Dvanácté zastavení popisuje událost nanebevstoupení Pána. Tu nacházíme ve Skutcích apoštolů v 1. kapitole. Ježíš, i když vystoupil ke svému
Otci, je stále mezi námi přítomný. Dnešní člověk,
fascinovaný hmotou, není schopen zachytit neviditelné skutečnosti a bojí se, že kvůli pohledu na
nebe zapomene na zemi.
Nebe však bude konečnou zkušeností všech, kdo
zde na zemi žili v jeho předsíni, zvláště chudých,
hladových, plačících, pronásledovaných, tichých,
milosrdných a pokojných.
Matka Boží hraje ve velikonočním příběhu velikou
roli. Spolu na cestě křížové trpí s Kristem a na cestě
světla ve třináctém zastavení setrvává s Ježíšovými učedníky v modlitbě. Maria opět vše uchovává
v srdci. Její čas, kdy bude vzata do nebe přijde co
nevidět. Může nás těšit, že i s námi je Matka Boží
spojena v modlitbě a přimlouvá se za nás u svého
Syna.
Čtrnácté zastavení cesty světla se dovršuje událostí, kterou můžeme najít ve 2. kapitole Skutků
apoštolů. Po padesáti dnech Ježíš sesílá apoštolům slíbeného Ducha. V Jeho síle se rodí církev.
Nové lidstvo se vydává na cestu. Věřit v Ducha
svatého znamená pro nás, nejen věřit v Boha
a jeho lásku, znamená to také věřit, že Bůh věří
v nás, spoléhá se na nás a mnoho od nás očekává.
Cestu světla můžeme najít i na známém poutním
místě olomoucké arcidiecéze, svatém Hostýně.
Iniciátorem byl olomoucký arcibiskup Jan Graubner, jehož poselství
bych vám chtěl předat. „Zdá se mi, že pro
dnešní dobu je důležité, abychom se učili
více žít se Zmrtvýchvstalým, a tak lépe naplňovali poslání církve,
včetně misijního poslání. Cestu světla vidím
jako školu rozjímavé
modlitby a praktického
života z evangelia.“
Jakub Lasák
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MÁTE V POSTNÍ DOBĚ NĚJAKÉ PŘEDSEVZETÍ?
Gerda Gletníková
Předsevzetí si nedávám. Dnešní doba je příkladem toho, že si můžeme dát předsevzetí kdykoliv a v podstatě o čemkoliv, a to i mimo postní dobu, ale pak stačí nenadálá událost, jako je zejména nemoc, a všechno se změní, aniž bychom mohli cokoliv ovlivnit.
Jen doplním, že miluji přírodu, kterou nám Bůh svěřil a snažím se sama za sebe jí pomáhat od nepořádku. Je to moje přání stejně tak, jako si moc přeji, aby byli lidé zdraví,
víc usměvaví a k sobě vstřícní, ale to záleží na každém z nás. Moc se těším, až budeme
opět všichni bez obav spolu.
		

Ilona Plintová

Se mnou je to tak, že kdykoliv je příležitost k předsevzetím, tak já jsem celá žhavá a říkám si: „Teď už se sebou konečně musíš něco dělat...“.
Nejčastěji se to týká jídla a mé slabosti pro dobré vínko. A jelikož si celý život s sebou
nosím nějaké kila navíc, tak si ta předsevzetí dávám odjakživa.
Ale teď v této době je to jiné, jelikož i toto divné období tomu nahrává. A tak jsem si
řekla, že budu méně sledovat televizi a více číst…no a už jen za březen dočítám třetí
knihu a jsem se sebou spokojená. Tak snad mi to vydrží. Tolik asi k mým předsevzetím.
Petra Pchálková
Ano, dala jsem si předsevzetí vydržet 40 dnů bez masa a bez čokolády. Jelikož jsem
člověk, který miluje českou kuchyni, především maso v jakémkoli provedení, je to trošku omezující, ale vydržím.
Ingrid Černá
Ano dala jsem si zákaz paskud - sladkostí a alkoholu. A také předsevzetí každodenní ranní a večerní modlitby a poskytnout pomoc bližnímu svému mimo
svoji práci. Jak se mi to daří? Musím přiznat, že otázka sladkostí se mi daří, ale s alkoholem to bylo malinko horší, jelikož jsem měla v postní době narozeniny. Co se týče
mého duchovních předsevzetí, tak modlitby doposud plním a pomoc bližnímu se snad
taky podaří. Poznala jsem rodinu v Ostravě, která potřebuje pomoc dostat se se svým
34letým postiženým synem z panelákového bytu v 9. patře, kde jsou uvězněni. Vše je
na dobré cestě, našli jsme malý domeček i se zahrádkou a na velikonoční svátky by
mohli bydlet v novém, a ještě navíc v našem okolí. Prosím držte palce, ať se vše vydaří .
Pavel Kučeja
Držím půst, který mě odvede od hmotného světa, abych mohl přemýšlet o věcech duchovních. Vydržel jsem zatím 3 dny nejíst.
Monika Krplová
Mám jich více… Omezit alkohol, ale kvůli distanční výuce se mi to moc
nedaří. Nestěžovat si, což moc nefunguje vzhledem k situaci.
Hlavně nekoukat na zprávy právě kvůli, toho ať si nestěžuji, to se mi celkem daří. Snažím se dát i více prostoru v této postní době modlitbě, snad se lepším.
Monika Brzesková
Ano, předsevzetí mám a to udělat každý den někomu nějakou malou radost navíc.
Nemusí to být nic hmatatelného nebo drahého, např. zavolat kamarádce a povzbudit ji,
připravit nějaké překvapení rodičům, podpořit člověka v těžké životní situaci, pomoct
v nadaci…Ale musí to být nad rámec toho, co dělám normálně. Asi velký vliv na moje
předsevzetí má i covidová doba. Možná to působí jednoduše, ale je to velká výzva.
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DAŘÍ SE VÁM HO PLNIT?
		

Anna Bařinková

Letošní postní doba je jiná, než všechny ostatní. A jestli si dávám předsevzetí? Samozřejmě, že se snažím držet v pátky půst, takový normální, jen místo masa jím například
zeleninu, což se mi celkem daří. Jinak v této době častěji vzpomínám na své staré známé, ozývám se jim alespoň po telefonu, rozhovory se někdy prodlouží, až už dostávám
od manžela kárné posunky ( to zas bude peněz). Ale letos se o to více snažím udělat
radost lidem, kteří jsou na tom hůře. Třeba jim občas umožnit přepravu do kostela na
nedělní bohoslužbu nebo je potěšit alespoň chvilkovou návštěvou, třeba jen u vchodových dveří. Radost ze setkání je pak vzájemná. Rovněž se více zamýšlím nad minulostí
a zjišťuji, že mám v čase, který mi zbývá, vůči Pánu Bohu i svým bližním mnoho restů,
které bych chtěla napravit. V našem věku už neplatí: „ to vyřídím, napravím později“, to
později si již nemohu moc dovolovat. Kdo ví, co bude zítra?
Rita Adamíková
K postní době patří křížové cesty, na které jsem vždy chodila pravidelně střídavě do
kostela v Kravařích a Koutech. Jelikož doba nám to neumožňuje, modlím se alespoň
soukromě doma křízovou cestu. A to je takové moje postní předsevzetí. Zatím se mi to
daří.

ROZHOVOR S FARNÍMA KOZAMA
Jak prožíváte tuto dobu koronavirovou?
Koza Máša: Já nikam nechodím ani tak. Mě je to
jedno.
Koza Lucie: Je to těžké, máme mezi sebou ponorku, furt zavřené spolu.
Koza Gora: Bojím se o ty dvě (Máša a Lucka),
vzhledem k věku už jsou riziková skupina.
I přes nemožnost volného pohybu se nám podařilo proniknout na Nové Dvory, abychom zjistili
jak se daří farním kozám na novém působišti. Zde
vám přinášíme jejich odpovědi.
Jak jste si zvykly ve svém novém domově?
Koza Máša: Není to tu špatné. Ale do kostela to
teď máme mnohem dál. Hlavně v zimě se nedostanu na ranní. A teď, v těch omezeních, nechci
riskovat, že bych se nedostala, tak sedím doma.
Koza Lucie: Já jsem si zvykla. Osobně mi tady
chybí akorát pohřby, protože mám ráda dechovku
a to jsem si vždy užila. Poskočila jsem si a béékla.
Koza Róza: No comment.
Koza Gora: Jsem tady šťastná. Nejsem katolička
a proto mi kostel nechybí.
Kozel Ámos: Zlatá fara. To jsem mohl skákat
přes plot a rozčilovat faráře. Teď už nikoho ani
naštvat nemůžu.

Koza Róza: Já se nebojím, pan premiér nám
všem slíbil rouške.
Kozel Ámos: Žádný koronavirus není, patřím
mezi popírače.
V letošním roce budou parlamentní volby,
koho budete volit?
Kozel Ámos: Nechám si to pro sebe, to se neříká.
Koza Lucka: Já volím Babiše, on ví jak si nás
koupit. Zase nám starým aspoň něco přidá a mladým chce dát zadarmo maturite.
Koza Gora: Budu volit Piráty, mají rádi trávu
stejně jako my.
Koza Róza: K volbám nechodím, nemám na to
věk.
Koza Máša: Já dycky volím ty naše: Brzeskovou,
Muczku a Weczerka...
Ing. Králík
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APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE FRANTIŠKA

Otcovským srdcem: tak miloval Josef Ježíše, modlí, obětuje a přimlouvá za dobro všech!“ Ve
který je ve všech čtyřech evangeliích nazýván svatém Josefovi, nenápadném muži, který dis„synem Josefovým“.
krétně a skrytě žije každodenní život, mohou
všichni nalézt přímluvce, pomocníka a průvodDva evangelisté, Matouš a Lukáš, kteří ho zmi- ce těžkými časy. Svatý Josef nám připomíná, že
ňují, o něm nemluví mnoho, ale přece jen do- všichni ti, kdo nejsou vidět nebo jsou ve „druhé
statečně, aby bylo možné pochopit, jakým byl linii“, mají nezastupitelnou roli v dějinách spáotcem a jaké poslání mu Prozřetelnost svěřila. sy. Jim všem patří uznání a vděčnost
U příležitosti 150. výročí jeho vyhlášení za Přívětivý otec – Otec, který přijímá
Ochránce katolické církve bl. Piem IX. (8. prosince 1870) bych se proto rád podělil o několik Josef přijímá Marii, aniž by si kladl jakékoúvah nad touto výjimečnou postavou, tak blíz- li podmínky. Důvěřoval andělovým slovům.
kou životu každého z nás, aby – jak říká Ježíš „Ušlechtilost jeho srdce mu umožňuje, aby
– „ústa mluvila to, čeho je srdce plné“ (srov. Mt všechno, co se naučil ze Zákona, podřídil lásce.
12,34). Tato touha vzrostla v uplynulých měsí- Dnes, v tomto světě, kde zjevně dochází k psycích pandemie, kdy můžeme uprostřed krize chologickému, verbálnímu i fyzickému násilí
zakoušet, že „naše životy utvářejí a nesou oby- na ženě, se Josef ukazuje jako uctivý, delikátčejní – většinou opomíjení – lidé, kteří se ne- ní muž, který, ač nemá všechny informace, se
objevují na titulních stranách novin a časopisů rozhoduje pro Mariino dobré jméno, pro její
ani na velkých jevištích nejnovějších show, ne- důstojnost a život. V pochybnostech o tom,
pochybně však dnes píší rozhodující události jak nejlépe si počínat, mu Bůh osvícením jeho
našich dějin: lékaři, ošetřovatelé a ošetřovatel- úsudku pomáhá, jak se rozhodnout.“
ky, zaměstnanci obchodních domů, uklízečky,
pečovatelky, dopravci, pořádkové služby, dob- V našem životě častokrát dochází k událosrovolníci, kněží, řeholnice a mnoho a mnoho tem, jejichž smysl nechápeme. Naší první reakdalších, kteří pochopili, že se nikdo nezachrání cí je mnohdy zklamání a vzpoura. Josef nechásám. […] Kolik lidí denně prokazuje trpělivost vá stranou svoje úsudky, aby dal prostor tomu,
a dodává naději, snaží se nešířit paniku, nýbrž co se děje a co pro něj může vypadat záhadně.
sdílenou odpovědnost. Mnozí otcové, matky, Událost přijímá, přebírá za ni zodpovědnost
prarodiče a učitelé nepatrnými všedními gesty a smiřuje se se svým životním údělem. Pokud
ukazují našim dětem, jak se postavit krizi a pře- svůj životní úděl nepřijmeme, nedokážeme jít
konávat ji přizpůsobením návyků, pozvednutím dál, protože budeme vždycky v zajetí svých
zraku a zintenzivněním modlitby. Kolik lidí se očekávání a následných zklamání.
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PATRIS CORDE
Duchovní život, který nám Josef ukazuje, není
cestou, která vysvětluje, nýbrž cestou, která
přijímá. Pouze skrze přijetí a smíření je možné
vytušit větší příběh a hlubší smysl událostí. Je
to jako ozvěna Jobových zanícených slov, jimiž
odpověděl manželce, která jej nabádala, aby se
vzbouřil proti veškerému zlu, které jej potkalo:
„Dobro bereme od Boha, a zlo brát nemáme?“
(Job 2,10).
Josef není člověkem pasivní rezignace. Jeho
nasazení je odvážné a rozhodné. Přijetí je způsob, kterým se v našem životě projevuje dar
statečnosti pocházející od Ducha Svatého. Jedině Pán nás může obdarovat silou přijímat život takový, jaký je, včetně jeho rozporuplných,
nečekaných a bezútěšných aspektů.

Opět se vrací křesťanský realismus, který nezavrhuje nic z toho, co existuje. Skutečnost ve
své tajemné neochvějnosti a složitosti obsahuje smysl života s jeho stinnou i světlou stránkou. Apoštol Pavel proto praví: „Víme, že těm,
kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému“ (Řím 8,28). A svatý Augustin dodává: „i to,
co se nazývá zlem (etiam illud quod malum dicitur)“. V této plné perspektivě dává víra smysl
každé události, radostné i smutné.
Nemůžeme si myslet, že věřit znamená nacházet snadná utěšující řešení. Víra, které nás naučil Kristus, je ta, kterou vidíme u svatého Josefa. On nehledá zkratky, ale k událostem, které
ho potkávají, přistupuje čelem a bere na sebe
zodpovědnost.

Ježíšův příchod mezi nás je Otcovým darem,
aby se každý mohl vyrovnat s realitou svého života i tehdy, když ji ne zcela chápe.

Josefova přívětivost nás zve, abychom přijímali druhé takové, jací jsou, bez výjimky, zvláště slabé, protože Bůh volí to, co je slabé (srov.
1 Kor 1,27). Je otcem „sirotků, ochránce vdov“
Jako Bůh řekl našemu světci: „Josefe, synu a přikazuje milovat cizince. Napadá mě, že JoDavidův, neboj se“ (Mt 1,20), jako by opako- sefovy vlastnosti mohly být pro Ježíše podněval i nám: „Nebojte se!“ Je třeba odložit vztek tem k podobenství o milosrdném otci a marnoi zklamání a dát prostor tomu, co jsme si nevy- tratném synu (srov. Lk 15,11–32).
brali, a přece se to děje, nikoli se světskou rezignací, nýbrž s velkou odvahou. Když takto život Celý list Patris corde je na stránkách biskuppřijmeme, pronikneme k jeho hlubšímu smys- ství nebo www.cirkev.cz
lu. Život každého z nás může znovu zázračně
papež František
nastartovat, najdeme-li odvahu žít ho podle
evangelia. Nezáleží na tom, jestli se zdá, že se
vše zvrtlo a něco je už nevratné. Bůh může dát
rozkvést květům na poušti. Třebaže nám naše
svědomí něco vyčítá, Bůh „ví všechno dokonaleji a lépe než naše svědomí“ (1 Jan 3,20).
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ZAMILUJ SI PŘÍRODU

V dávno minulých dobách mého dětství patřily
k nejoblíbenějším básničkám určeným dětem
i jejich rodičům verše přívětivě nabádavé, upozorňující děti na nesamozřejmost darů, jimiž
jsou jejich smysly. Dovolím si připomenout jednu z básní, která podle mého mínění výtečně
vystihuje krásu, smysl a důležitost vnímavosti
k přírodě. Někteří ji budete znát, jejím autorem
je básník a spisovatel Jan Čarek (1898 - 1966):
Jen mít oči k vidění,
uvidět, co každý z lidí nevidí a neuvidí,
vidět, že si slunce češe zlatozlatý vlas,
vidět, že má sedmikráska vskutku sedm krás
a že voda, ať už plyne, ať si hoví v kalužině,
tak se leskne ve své kráse, že až ohni podobá se.
Jen mít uši k slyšení,
slyšet hlasy sebetišší, které každý neuslyší.
Slyšet přejít zlatohlávka přes růžový list,
slyšet, kterak cinkla vážka v řeky ametyst,
v modřínovém háji slyšet tikat modřinky:

dlaních přinášely k nakouknutí brouky a sarančata, s napětím sledovaly žížaly zavrtávající se
do půdy, radovaly se z líhnoucích se modřinek
v sýkorníku na chvilku pootevřeném, dokázaly
chytit ropuchu, opatrně a bez štítivosti ji přidržovaly za zadní nohy a přitom obdivovaly
krásu jejich očí, nastavovaly prsty k usednutí
poletujícím pestřenkám, vědomy si skutečnosti, že jejich zbarvení připomínající vosy je jen
neškodnou ochranou, s nadšením sledovaly
ladnost skoků srnčího stáda podobajících se
zpomaleným záběrům antilop, s napětím pozorovaly zvedající se krtčí hromádku nebo se při
navštívení listím zapadané studánky bez pokynu pustily do jejího vyčištění. Je také nádherné
zjišťovat, že i čtyřleté dítě dokáže pochopit, kdy
muškáty za oknem potřebují zalít, ví, proč nelze
pěstovat lekníny na záhonku, umí chytit slepýše a prohlédnout si jeho zbarvení, aniž by mu
jakkoliv ublížilo.
Tyhle a tisíce dalších příkladů, které byste nepochybně mohli uvádět i vy, jsou podle mého
názoru barevnými kamínky do pestré mozaiky
dovedností potřebných k osvojování citlivosti
k přírodě, jinak řečeno k environmentální senzitivitě.

Obsah sousloví environmentální senzitivita
chápu spontánně projevovanou vnímavost
tik tik tiše tikají jako hodinky.
k potřebám živých organismů, ve starším dětSkoro není co dodat, ale přesto mi dovolte pár ském věku i jako porozumění podmínkám pro
osobnějších vět.
co nejméně narušovanou existenci ekosystéK nejkrásnějším okamžikům mé dlouholeté mů kolem nás. V dospělejším věku může pozorpráce s ochranářskými oddíly a kroužky - od nost upřená k podivuhodným změnám v příroprvňáčků až po deváťáky - patřily především dě, jaké se dnes dějí především ve smrkových
chvíle, ve kterých nám děti j jemně sevřených monokulturách, u citlivějších ekologicky gra-
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JEN MÍT OČI K VIDĚNÍ
dobně horší… A že i na té neoblíbené kopřivě
dvoudomé se najde spousta zajímavého, ne-li
přímo krásného? Zkuste si ji někdy dát do vázy
a pozorovat ji pouhým okem a pak i lupou, uvidíte sami!
Pro podobné aktivity jsou nenahraditelné především letní tábory (mám na mysli ty opravdové, kde děti nocují ve stanech, vaří si, drží noční
hlídky a obejdou se bez mobilů), které umožňují prožitky bezprostředně reflektovat, podělit
se o ně s kamarády i s vedoucími, skutečně je
prožít v plném smyslu slova (a to na rozdíl od
zážitků, které bývají většinou prchavé jako svezení na kolotoči). Velmi podobně je tomu u terénních ekologických výukových programů,
vedených nadšenými učiteli nebo lektory, kteří
dokáží své svěřence vlídně usměrňovat a upozorňovat na pozoruhodné jevy a skutečnosti
motných jedinců vést k environmentálnímu v přírodním dění, třeba i beze slov.
stesku, avšak s vědomím, že viníkem není „zlý A proč je tohle všechno důležité? Jsem přebrouk lýkožrout“, nýbrž neuvážené člověčí hos- svědčen, že environmentální senzitivita je jedpodářství.
ním z nejdůležitějších předpokladů pro osvojoK osvojení žádoucí citlivosti potřebují děti vání žádoucích postojů k přírodě a k životnímu
co nejvíc příležitostí, kdy mohou žasnout nad prostředí a také pro tolik potřebné ohleduplné
krásou a dokonalostí přírody - od drobných ži- a s přibývajícím věkem vědomostmi podloževáčků až po tzv. mrtvé dřevo v opravdovém (tj. ném environmentálně odpovědné jednání napřírodě blízkém) lese, které, jak známo, je plné šich budoucích dospělých.
života. Od úžasu může být už jen krůček ke kamarádství s přírodou zprostředkovanému například postupně osvojovanými názvy rostlin
a živočichů. Je to podobné jako v mezilidských
vztazích - začneme-li oslovovat někoho jménem, vytváříme si předpoklad pro bližší, přátelštější, a tudíž i empatičtější vztah.

Vřele vám doporučuji k přečtení ojedinělou
publikaci Zamiluj si PŘÍRODU, knížku plnou námětů a her na posilování vztahů k přírodě pro
vaše děti, žáky, ale i kamarády a příbuzné.

Není žádnou novinkou, že přírodní dění je většinou pozvolné a oproti oblíbeným počítačovým
hrám „málo akční“. I proto je dobré dopřávat
dětem skutečné prožitky, které u monitoru či na
displeji získat nemohou. Osvědčeným příkladem takových prožitků je třeba odchyt půdních
či vodních bezobratlých živočichů. Nemám teď
na mysli oblíbené určování podle obrázkových
klíčů, nýbrž pokusy o zachycení výrazných znaků těchto živáčků prostřednictvím zákresů, kdy
děti zároveň zjistí, že při opatrném zacházení
s nimi se nemají čeho obávat. Pro žádoucí rozvoj sensitivity je rovněž přínosný důraz na včas
a soucitně provedené vypuštění odchycených
živočichů zpět do jejich domovského prostředí.
Přímluvu si však zaslouží taky pokusy o tvorbu obrázků i těch nejobyčejnějších přírodnin.
patrně každý by dokázal zpaměti nakreslit květ
kopretiny, ale s listem už by to bylo pravděpo-

Aleš Máchal, Lipka

Do dnů nového jara vám přeji, naději, lásku
a víru, že vše směřuje k lepším časům.

Možno zakoupit v knihovně v Kravařích
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KNĚZ CYPRIÁN LELEK
Bavorovem v okrese Strakonice). Dále byl pomocným knězem v Oldřišově, od roku 1840
byl již kaplanem v Hlučíně. Od počátku své
kněžské kariéry působil rovněž jako spisovatel, sběratel slezských národních písní, povídek a zvyků. Publikoval články pod názvem
„Z pruského Slezska“ především v opavských
periodikách (Opavský besedník, Opavský týdeník), ale také např. v Národních listech.
Od počátku svého kněžského působení se také
velmi angažoval v otázce užívání češtiny ve
školství. Jeho přínos pro užívání češtiny mezi
dětmi Moravců byl značný, roku 1844 vyšly
jeho Slabikáře a čítanky pro menší dítky, roku
Pro pochopení tvorby odkazu velkého slez- 1852 pak Čítanky pro dospělejší mládež. Pro
ského a hlučínského buditele Cypriána Lelka je zachování češtiny mezi Moravci (především na
podstatné pochopit dobu, ve které žil a tvořil. Hlučínsku) byl stěžejní časopis Holubice, poNarodil do měšťanské rodiny v Dolním Bene- vzbuzující k náboženství, mírnosti a maudrosti.
šově roku 1812. Území Hlučínska bylo tehdy již Lelkova angažovanost a propagace českého
sedmdesát let součástí Pruska, když spadalo jazyka mu však v jeho kněžské praxi nijak nepod okres Ratiboř (Landkreis Ratibor). Zajíma- pomáhaly. Pruské království nebylo v 19. stovostí však je, že v církevní administrativě pa- letí státem, který by otevřeně bojoval nebo
třilo Hlučínsko pod Arcidiecézi olomouckou, trestal užívání jiných jazyků než němčiny (dle
která byla součástí jiného státního útvaru – Ra- pruského školského zákona bylo povoleno vykouského císařství. Tato praxe byla neobvyklá, učovat jeden slovanský jazyk), nicméně roznikoliv však zcela jedinečná. Kupříkladu měs- hodně se nejednalo o záležitost, která by jeto Kladsko (dnes polské Kłodzko), které bylo dinci v očích úřadů nebo většinové vrchnosti
od území Čech odtrhnuto roku 1742, bylo až pomohla. Jak pravil dlouholetý dolnobenešovdo roku 1972 stále součástí Pražské arcidiecé- ský kněz P. Bruno Schneider (1863-1835): „Mělze, i když bylo už 230 let součástí cizího státu. -li Lelek touhu dostati se na lepší místo, není
Cyprián Lelek, ač obyvatel Pruského království, mi známo. V positivním případě stál jemu, jako
navštěvoval hlavní školu, a později i gymnázi- jiným kněžím v Prusku, kulturní boj v cestě“.
um v Opavě, tedy na rakouské straně řeky Opavy. Odtud po šestiletém studiu přestoupil roku
1830 na katolické gymnázium v Hlubčicích (dnes
Głubczyce, Polsko), tedy opět do Pruska. Z Hlubčic zamířil do Vratislavi, kde studoval kněžský
seminář. Zde se setkal s velkým českým fyziologem a také vlastencem Janem Evangelistou
Purkyně. Ten působil na pruské univerzitě, protože v domovském Rakousku mu byla profesura
pro jeho vlastenecké smýšlení zamítána. Právě
osobnost J. E. Purkyně v Lelkovi formovala jeho
národní uvědomění a vztah k českému jazyku.

Z důvodu svého národovectví byl P. Lelek po
deseti letech strávených v Hlučíně přesunut
do malé obce Vodka u Hlubčic. Zde však nadále pokračoval ve své tvorbě, udržoval kontakt
s českými spisovateli na rakouské straně Janem Lepařem a Antonínem Vaškem, dále publikoval a sbíral lidovou slovesnost. Na malé vsi
to mnohdy pro kněze nebylo jednoduché, jak
opět dokazují slova P. Schneidera, Lelek vyžít bez problému dokázal: „Ale ještě tam tolik
bylo (farníků), že Lelek na svém místě nikda netrpěl nedostatku. Vodečtí se vždy chvalitebně
starali o hmotné zaopatření svých kněží. Lelek
též skutečně po smrti zanechal i více majetku,
než jeho „bohatý“ farář Alex. Kinner v Násili.“

Na kněze byl Cyprián Lelek vysvěcen v Poznani roku 1835 (bohoslovci Olomoucké arcidiecéze z pruského Slezska bývali obvykle vysvěcováni ve Vratislavi, do Poznaně Další zajímavou kapitolou v Lelkově životě byla
museli kvůli úmrtí knížete biskupa Emanuela). jeho politická kariéra. Již roku 1848 byl zvolen do
Po svém vysvěcení se stal Lelek pomocným pruského sněmu v Berlíně, coby zástupce Moravknězem v městečku Bavorov (dnes polský Ba- ců za ratibořský okres. V doplňujících volbách
borów, okres Hlubčice, neplést si s českým byl dokonce zvolen poslancem Frankfurtského
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SLEZSKÝ BUDITEL
parlamentu, což byl pro duchovního minoritní ani probíhat výuka náboženství. Odkaz Cypriácírkve, pocházejícího z úplné periferie státu, na Lelka ale v žádném případě nepřišel vniveč.
velký úspěch. Lelek byl koneckonců v tomto
sněmu prvním poslancem ratibořského okresu. Jeho činnost v oblasti školství pomohla v moravském jazyce vychovat generace lidí, kteří svůj
Cyprián Lelek zemřel ve svých 71 letech roku jazyk nezapomenou a po Bismarckově období
1883 na mozkovou mrtvici. Pochován je ve temna budou stát o jeho návrat do kostela i škol.
Vodce. Jeho smrti přišla v dobách pro MoravJan Mareček
ce nejtěžších. Již dvanáct let bylo Hlučínsko
součástí Německé říše, která byla roku 1871
sjednocena železným kancléřem Otto von Bismarckem. Jeho postoj ke katolické církvi a minoritním jazykům byl na rozdíl od jeho předchůdců nepřátelský. Ve školách byl zakázán
slovanský jazyk Moravců, kterým dále nemohla

FARNÍ KORESPONDENCE PŘED 90 LETY
V Kravařích 20. března 1934
Nejdůstojnější arcibiskupské konsistoři v Olomouci!
Podepsaný jménem svým a svých spoluhospodářů pp. Jana Holoubka a Jana Richtera uctivě prosí, aby nám bylo laskavě dovoleno ohradit
kostel v Koutech a uvnitř jej upravit. Tato vnitřní
úprava náleží v tomto:
1)
Zařízení boční kapličky tak, aby mohla
sloužit za „Boží hrob“ a zároveň za jeskyni P.
Marie Lurdské.
2)
Odstranění staré kazatelny a nahrazení
vhodnou novou, tak aby boční oltář byl přístupný a způsobilý k soužení na něm mše sv.
3)
Upravení hlavního oltáře tak, aby na něm
z boků mohly býti umístěny sochy sv. Josefa
a sv. Anny.
4)
Umístění sochy sv. Mikuláše tam, kde
dřív bývala socha sv. Josefa.

vše provádět, a slibuji, že chceme vše dělat tak,
jak nám on naznačil.
Prosím zároveň, aby mi bylo laskavě dovoleno dvě nové sochy sv. Anny a sv. Mikuláše, až
budou hotovy a na svém místě umístěny, je při
bohoslužbách posvětit.
Prosím, aby odpověď byla stylizována tak, jak
je zde vše vyznačeno a zaslána „dvojmo“ pro
známé poměry u nás.
Václav Ingr, kaplan v Kravařích
Následovala tato odpověď.
V Olomouci dne 23. března 1934
Veledůstojnému děkanskému úřadu v Kravařích na vědomost.

Panu kaplanu bylo odpověděno takto: „Poněvadž Vaše Důstojnost jest pomocným knězem
5)
Vymalování presbytáře akad. Malíře p. H. a proto nemá žádného práva bez výslovného
Zapletalem
svolení svého faráře ve filialním kostele v Kou6)
Zařízení šesti malých lavic na kůru za tech zařizovati jakékoliv opravy, nemůžeme
Vám dáti žádané povolení k vnitřní úpravě řeharmoniem.
čeného kostela.
7)
Upravení vchodu do sakristie a na kazatelnu, aby na kněze na kazatelnu netáhl průvan. Každé neoprávněné zasahování do práv svého
faráře Vám co nejpřísněji zakazujeme.
Poznamenávám, že pan konservator vládní
Praeses: Vyvlečka
rada P. Zamazal osobně na místě vše obhlédnul
a prozkoumal a nám dal instrukce, jak máme
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STRÁNKA PRO DĚTI
Čísla v Bibli
V Bibli máme hodně čísel, na pár z nich se ptáme i v malém testíku. Období od Zmrtvýchvstání
Páně do Seslání Ducha Svatého má 50 dní.
Nazývá se doba…
1

Který den je dnem odpočinutí? Gn 2,3

2

Kolik bylo apoštolů kolem Pana Ježíše? Mk 3,13-19

3

Kolik ryb rozdělil Ježíš při nasycení 5000 mužů? Mk 6,38

4

Za víc, než kolik denárů by se mohl prodat vzácný olej z nardu, kterým byl Ježíš pomazán v Betánii? Mk 14,5

5

Kolikrát zapřel Petr Ježíše? Mk14,72

6

Kolik bylo hodin, když Ježíše ukřižovali? Mk15,25

7

Kolik Josefových bratrů šlo do Egypta nakoupit obilí? Gn 42,3

8

Kolik synů chtěl Abrahám obětovat? Gn22,3

9

Kolik let se dožil Noe? Gn 9,28

10

Kolik nádob s vodou proměnil Ježíš ve víno na svatbě v Káně Galilejské? J 2,6

11

Kolik dní ležel Lazar v hrobě, když ho Ježíš vzkřísil? J 11,39

Najděte správnou odpověď a písmeno napište do okénka u otázky
1

2

3

4

6

7

9

10

12
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KŘÍŽOVKA O KNIHU
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“ nebo vhoďte správnou odpověď se jménem a kontaktem do krabice na bočním oltáři v jednom z obou
kostelů. Odpovědi posílejte do 9. dubna 2021. Losování proběhne v neděli 11. dubna 2021.

„Láska …(tajenka).“ Chálíl Džibrán, libanonský křesťanský malíř, básník a spisovatel

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Volba papeže
Vesnice, kde žil Lazar se sestrami
Křesťanský morální kodex
Zjevení sv. Jana
Dcera Herodiady
Město, odkud pocházel sv. Petr

7.

Novodobé mariánské poutní místo na Slovensku
(okres Žilina)
Radostná zvěst
Bohoslužba
Prorok z Ninive
První kniha Mojžíšova
Osoba volící papeže
Nejvýznamnější křesťanský svátek

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

První svátost v životě křesťana
Souhrn římskokatolické nauky
Město velké věže a zmatení jazyků
Původní zaměstnání evangelisty Matouše
Vyprávění o utrpení a smrti Ježíše Krista
Vědomé a dobrovolné přestoupení Božího zákona
Úmysl mše svaté
Židovská modlitebna
Papežský okružní list
Effatha
Vůdce, který vyvedl Izrael z Egypta
Biblický zpěv ze Starého zákona
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PŘEČETL JSEM A DOPORUČUJI
Dnes bych rád doporučil vaší pozornosti knihu, o které sám autor říká, že je jeho nejosobnější. Píše o svých láskách, vzletech, pádech i radostech. Jsou v ní
příběhy z celého světa o zvláštních
náhodách, které se stávají, o věcech mezi nebem a zemí, o tichu
a vnitřním tajemství, jak se píše na
obálce. A já bych dodal, že je také
o autorově hledání Boha a setkání
s ním:
Už nebudu nic vymýšlet a nechám život pouze dít. Budu jako
lovec tygrů Rizal – milý ke všem,
co potkám. A budu naslouchat druhým, jak mi osudnou Noc řekl Bůh:
„Už mě nikdy neuvidíš, ale dobře
naslouchej ostatním lidem. Někdy
mluvím jejich ústy“.

potkává na svých cestách po světě a s jejichž
mnohdy neuvěřitelnými příběhy vás seznámí.
Jsme všichni zvláštní, křehké bytosti. Jako kapka rosy na nádherné květině, která bude růst dál, přestože my
se už dávno vypaříme…..
Jen pokud v sobě objevíme Lásku,
zůstaneme s Ní stálí a dokonalí. Vše
pomíjí, jen ona zůstává. Neustále tvoří vše hmatatelné, viditelné a slyšitelné. Nemusíme rozumět. Pouze když
v tichu porozumíme vlastnímu já. Odpustil jsem všemu, co mi ublížilo, světu a sobě. Doufám, že svět odpustil
mně. Miluji. Moc toho nezbylo. Cítím
vděčnost. Tichou radost z okolní krásy. Pokoj v duši.

Nepojmenovaný a Neuchopitelný Zdroji, Sílo
našich
životů a všeho viditelného a neviditelKonečně se můžu bez vnitřních otázek a poného.
Věčná
Energie.
chyb těšit z ticha, které mě občas navštěvuje.
A budu u toho pečovat o svůj soukromý ves- Nikdy a nikde nezanikáš. Jsi.
mír – s největší laskavostí, čistotou a pokorou.
Asi to nebude vždy jednoduché, člověk potká Plujeme ve Tvé mysli od narození k smrti…..
i bezohledné lidi, stejné, jakým jsem kdysi byl
Dokonalý jsi jen Ty.
občas já sám. Ale to dám…jako zatím všechno
ve svém životě. Umínil jsem si, abych na to už V Tvém tichu mlčím. Chvála tobě chápavá lásnikdy nezapomněl, že si pokaždé, když se pro- ko. Se skloněnou hlavou budu vždy naslouchat
budím a též když vyjdu ven z domu, zopakuji tichu.
podle prstů na své pravé ruce pět slov: pokora,
laskavost, čistota, klid a mír. …Jak se změní můj Ó Velký, Alfo, Omego, Bože.
život, když tak budu žít den co den? Co se bude JSEM SPOKOJEN SE VŠÍM, CO PŘIJDE, NEBOŤ
dít?
TO BUDEŠ TY.
Kniha není nikterak náročná, čte se sama Přeji Vám příjemné čtení. Knihu vydalo naklaa mnohé pasáže vás opravdu pohladí na duši. datelství Gekko.
Musím však upozornit, že to není kniha, kterou
bych zjednodušeně nazval křesťanskou. Tak 								
se nelekněte všech těch jinověrců, ateistů, ša- 				Martin Weczerek
manů, lovců tygrů a dalších lidiček, které autor

KNIŽNÍ TIPY
Ve stopách papeže Františka - Alvaro Grammatica
P. Alvaro Grammatica se v této knize ubírá ve stopách papeže Františka a ke
stejné cestě zve i své čtenáře. Je to dobrodružné putování, v němž jsou teologické myšlenky spojovány se životem současného člověka. Člověka, který touží zakoušet, že je milovaný a v lásce bezvýhradně přijímaný. Podle papeže Františka,
a podobně i podle Alvara Grammaticy, by se právě o to měla starat církev. Měla
by jít člověku naproti, jako se to děje i v této knize.
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Fratelli tutti - papež František
Hlavním tématem encykliky Fratelli tutti je „sociální přátelství, které nikoho
nevylučuje“ a „bratrství otevřené pro všechny“. Papež František nejprve neobyčejně přesně a v souvislostech reflektuje nezdravé tendence v současné globalizované společnosti, politice, hospodářství a médiích. Na jedné straně vidí
bezbřehý individualismus, ztrátu smyslu pro společné dobro a vylučování starých, nemocných či nenarozených z našeho obzoru, na straně druhé bezmezný
konzum, magickou víru v to, že trh vyřeší sociální a ekonomické problémy, nebo
sílící nacionalismus a populismus v politice.

Novéna k svatému Josefovi - Josef Prokeš
Svatí, které církev uctívá, mohou nenápadně, ale zato velmi jasně osvěcovat
náš život. Každý z nich tiše inspiruje naši každodennost, a to osobitým a jedinečným způsobem, v lásce, která překračuje i hranici smrti. Tichým, ale zato
velkým spojencem je nám svatý Josef. Dobře Ježíše zná, zná ho ze své každodennosti. A právě v ní nás může skvěle inspirovat. Může nám vyprošovat odvahu
k tomu, abychom dokázali vykročit na nové cesty, odvahu k přijímání hledajících,
ke skryté službě i k dobrým vzájemným vztahům.

Naděje v dějinách - Tomáš Petráček
Kniha rozhovorů se známým historikem, teologem a katolickým knězem Tomášem Petráčkem propojuje řadu světů. Petráčkovy úvahy o dějinách a dějinnosti se proplétají s jeho reflexí současného křesťanství a katolické církve, stejně
jako celé společnosti. Studium historie je pro něj v prvé řadě klíčem k porozumění tomu, jak jsme se dostali do situace, v níž jsme, zároveň je mu ale zdrojem
inspirace a naděje, že lidské úsilí otevřené spolupráci s Boží milostí může proměňovat svět. Čtenář má v rozhovoru příležitost seznámit se s kořeny Petráčkových duchovních i společenských postojů, setkat se s osobnostmi, které ho
formovaly, či nahlédnout do procesu svatořečení kněze Josefa Toufara.

PROSBA O POMOC Karmelitánskému nakladatelství
Pomozte Karmelitánům, kteří jsou teď díky epidemii v těžké situaci. Pokud můžete, kupte si jejich knížku a udělejte
radost sobě nebo někomu blízkému, uděláte tím zároveň i dobrou věc. Navíc teď za jejich akční ceny.
Knihy se dají objednat z https://www.eshop.cirkev.cz

ZPOVÍDÁNÍ PŘED VELIKONOCEMI
Datum
22.3. – 26.3.

kostel sv. Bartoloměje

kostel sv. Mikuláše

Hodinu přede mší svatou v obou kostelích

27.3.

16:30 – 17:30

16:30 – 17:30

28.3.

17:00 – 18:30

---

29.3. - 31.3.

Hodinu přede mší svatou v obou kostelích
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ODPUSTKY
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