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Milí farníci, 
nové číslo Kroku vás chce provázet začátkem školního roku 

a podzimním obdobím, které je pro četbu snad příhodnější než 
léto. Mnozí z vás se nechali slyšet, že si minulé číslo přečetli za 
jedno odpoledne, a zbytek prázdnin neměli co číst. To je pocho-
pitelně skutečnost, která těší všechny členy redakční rady, neboť 
příprava každého čísla vyžaduje spoustu práce a času. 
Od září začne v  naší farnosti nejen výuka náboženství, ale také 
pravidelná scházení společenství, ministrantů, schůzky varhaníků 
a mnoho aktivit, které do života farnosti patří. Pokud by kdokoli 
z vás měl zájem přijít na jakékoli společenství, přednášky, Hovory 
o víře a podobně, nebojte se a přijďte. 
Zároveň bych vám rád poděkoval za trpělivost s  prázdninovým 
pořadem bohoslužeb a nepravidelnými hodinami farní kanceláře. 
I my kněží jsme si potřebovali odpočinout a načerpat nových sil, 
takže z důvodu dovolené docházelo ke změnám. Od září bude vše 
opět při starém pořádku. Jsem velmi rád, že se praxe hodin farní 
kanceláře osvědčila. Nestává se tak, že na faru přijdete zbytečně 
a  kněze nezastihnete a  my kněží zase máme určený čas, kdy se 
můžeme věnovat vašim úředním záležitostem. Zde bych rád zdů-
raznil, že v případě potřeby duchovního rozhovoru, rady či jiných 
osobních záležitostí, se vám rádi budeme věnovat mimo tyto ho-
diny. Nebojte se nás tedy kontaktovat na farním čísle nebo mailu. 
Závěrem bych rád poděkoval všem organizátorům letošního far-
ního tábora, který se konal ve vojenském prostoru Libavá. Byl vel-
mi zdařilý a je zajisté důležitým prvkem našeho farního života. 

Přeji vám krásné čtení a požehnaný podzim.

• Otec Daniel

V zápatí časopisu vás budou provázet citáty papeže Františka z twitteru.
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Mít víru neznamená být bez problémů, ale mít sílu je řešit a vědět, že nejsme sami.

Pokoj a dobro,

moc Vás všecky zdravím 
a posílám fotku do Vaší soutěže 
:-D spíš tak z legrace :-D 
protože se mi líbí Váš smysl pro 
humor, tak se připojuju…

Je to z mé „dovolené“ 
v Paraguayi - v Jižní Americe, 
pod banánovníkem, s jednou 
místní rodinou.

Ať Vám Pán Bůh moc žehná,
Vaše s. Barbora, františkánka - 
z Bolatic

PS: Moc zdravím vás všecky 
a hlavně otce Danka:-D Díky 
za modlitbu :-D 

Dobrý den ,
zasíláme pozdrav hlubin moře 
s časopisem „Krok“ z chorvatské 
Brely 
vzdálené 1200km.

Na fotografii s časopisem „Krok“ jsou 
ministranti - zleva Adam Rybka a 
David Brzeska.

S pozdravem rodina Rybkova 
a Brzeskova.



KROK             5 4  KROK

Jak se máte v Rakousku?
V  Rakousku se mám moc dobře, 
neboť to je můj původní domov. 
Tady jsem nastoupila před padesáti 
lety do řeholní kongregace a přeru-
šila jsem to jenom párkrát (když mě 
poslali na 8 let do Německa a 16 let 
do Česka). Rakousko je můj druhý 
domov.

A jak dlouho už tady jste? Příští 
rok to bude 50 let, co jsem řeholni-
ce a jsem moc šťastná. Smích

Co je náplní vašeho dne?
Vstávám ve čtyři hodiny, starší člo-
věk už tak dlouho spát nepotřebu-
je. V pět hodin jsem už v kapličce, 
to je všude ještě ticho. Pak jsem 
s Pánem Ježíšem hodinu sama, než 
přijdou první sestry, tak má na mě 
hodinu čas.
Dělám si adoraci a hodně se mod-

lím i za Kravaře, protože to potře-
bují. Hodně se modlím i za kněze, 
to je taky důležité, protože dnes to 
mají kněží moc těžké. Nevím jak 
v Česku, ale tady v Rakousku je to 
moc těžké, protože farní rady si pří-
liš dovolují a kněz si pak doopravdy 
musí bránit kde co. Člověk se musí 
za kněze opravdu hodně modlit. 
Potom máme ranní modlitby 
a o půl sedmé nastoupím na vrát-
nici do služby, kde jsem tak pět až 
šest hodin. Když přijdou rodiče 
s dětmi, tak se s nimi trošku člověk 
pobaví a  vyslechne jejich starosti, 
poradí, vysvětlí. Je to moc krásné, 
nechtěla bych to měnit.

Odkud pocházíte?
Pocházím z Krušných hor, z města 
Vejprty, které leží u  hranic s  Ně-
meckem. Krušné hory, hodně sně-
hu, zima.

Mám dva bratry a  jsem nejstarší. 
Moji rodiče byli obyvatelé Sudet, 
a proto museli opustit vlast v roce 
1945. Nedostali se ale do Němec-
ka, protože… holt to nešlo, tak 
museli pracovat u  kolchozníků 
na polích až do roku 1953. V tom 
roce byl vyhlášený dekret, že ti, 
kdo jsou ještě u kolchozníků, musí 
být propuštěni. Tak jsme se zase 
vrátili do Krušných hor.

Jak jste si vybrala tento řád?
To je všechno od Pána Boha říze-
né. Já jsem jela na dovolenou do 
Vídně, pozvala mě tady řeholni-
ce, která bydlela nedaleko od nás. 
Ona vždycky každých pět roků 
přijela domů k její sestře na dovo-
lenou, to jsem měla asi 13, 14 let. 
Když byla naposledy doma, tak mě 
pozvala, abych se přišla podívat do 
Vídně. No a tak jsem zůstala. 

ROZHOVOR 
SE SESTROU VĚROU
Mnozí z  vás mají stále v  živé paměti 
úsměv sestry Věry, která v Kravařích strá-
vila několik let svého života. Bylo tomu 
v přelomové porevoluční době, kdy se 
konečně mohlo začít se systematickou 
farní pastorací. O  tom, že činnost sest-
ry Věry zůstala hluboce vryta do paměti 
mnoha farníků, svědčí časté vzpomínky, 
které jí obyvatelé našeho města často 
věnují. Proto jsme se s naší redakcí vy-
dali na cestu do Vídně, kde nyní sestra 
působí, abychom ji nejen pozdravili, ale 
také spolu s ní na naši farnost zavzpomí-
nali. Její úsměv, elán a snaha povzbuzo-
vat ji provází stále a nic z toho neztratilo 
na své intenzitě. Je to zkrátka pořád ta 
sestra Věra, na kterou si vzpomínáme. 

Vzpomínám na vás moc ráda

To, co nám dává pravou svobodu a pravé štěstí, je soucitná Kristova láska. Boží láska je zadarmo. Nic za ní nechce; jediné co žádá, aby jeho láska byla přijata. 

Kolik Vám bylo?
Bylo mi šestnáct let.

Jaké jsou hlavní rysy Vašeho 
řádu?
Sláva, Láska, Dík a  Smír, to jsou 
naše původní hlavní body. Zvláště 
se staráme o nemocné, o děti, dět-
ské domovy a mateřské školky.

Máte dostatek novicek? 
Nemáme, vůbec nemáme, ale 
modlíme se za povolání a doufáme, 
že zase Pán Bůh něco udělá. Teď 
máme jednu aspirantku z  Afriky, 
tak doufáme, že se to trošku obrátí.

Jaké máte životní heslo?
Moje životní heslo? Každý den 
všechno dělat z lásky k Pánu Ježíši. 
To je moje životní heslo a doufám, 
že až do smrti bude.

Co je pro Vás modlitba?
To je rozhovor s Pánem Ježíšem, to 
je jasné. To není odříkávání. Taky 
k  tomu patří modlitby naučené, 
žalmy, Otče náš… Ale převážně je 
to rozhovor s mým milujícím, jak 
se říká.

Jakou máte nejveselejší vzpo-
mínku z Kravař?
Mám hodně a  hodně veselých 
vzpomínek. Protože jsme byli ho-
zeni jako do vody. Přišli tam pol-
ští kněží a oni byli zvyklí na úplně 
jinou pastoraci z  Polska, že? Tak 
třeba my jsme první rok dělali 
i přes tři sta lampiónů. Lampióny 
do Koutů a do Kravař, a tak jsme 
chodili na dvoje roráty, jednou do 
Kravař, jednou do Koutů a tak. To 
bylo moc hezké. Taky jsme dělali 
prvního Mikuláše. S paní Guldo-
vou jsme dělali balíčky a  cukroví 
až do noci. Jezdili jsme na tábory. 
Měli jsme toho málo, ale byla to 
velká radost. 

Jak jste vnímala mentalitu 
v Kravařích a její odlišnost opro-
ti Rakousku?

Ó to je tisíc a jed-
na. Já jsem přijela 
do Kravař a  ptala 
jsem se naší řidič-
ky, jestli jsme do-
opravdy na Mora-
vě a  ne někde na 
západě, protože 
u  nás v  Krušných 
horách, tam pa-
dají dolů baráky 
a v Kravařích bylo 
všechno nové. 
Tam se budova-
lo všechno, každý 
budoval svůj dům. 
Krásné cesty, 
všechno zamete-
né. Jako v Němec-
ku, všechno čisté, 
jak se říká. Já jsem 
to nemohla po-

chopit a to jsme jedna země.

Co bylo vaší náplní práce v Kra-
vařích? 
Původně jsem se měla starat o ne-
mocné. Chtěla jsem udělat s paní 
Ligasovou sociální péči, že bych 

přijela k nemocným, a postarala se 
o ně. Lidé ale na to nebyli po sa-
metové revoluci připraveni a  od-
mítli to. Tak jsem se potom dala 
do učení náboženství. Hodně mi 
pomohl otec Řehoř. Naučil mě, 
jak to mám dělat, jak se mám na 
hodinu připravit. 

Co si myslíte, že dnes farnost 
v Kravařích potřebuje?
Abyste drželi dohromady. Musí-
te všichni držet pohromadě, stát 
za vašim farářem, vašim knězem. 
Kde se nedrží společně a  každý 
chce dělat to, co chce, tak to se 
rozpadne. To není dobré. Jenom 
jeden může být kapitán. Druhý 
musí poslouchat, to je všude tak. 
A  proto je moc důležité, abyste 
se modlili za jednotu, za vašeho 
faráře, za vašeho kaplana, abyste 
za nimi společně stáli. Tady je to 
tak stejné. Právě že Rakousko je 
už „tak daleko“, že někteří členové 
farní rady si myslí, že ví „vše nejlé-
pe“. Ale když se nestojí za knězem, 
nikdy se to nepovede.

A pozdravujte mi všechny v Kra-
vařích, všechny. Bylo to moje nej-
hezčí místo, kde jsem byla.

Co byste chtěla vyřídit lidem do 
Kravař?
Aby dále chodili tak hodně do kos-
tela, jako když jsem tam byla já. 
To bych Kravařím dále moc přá-
la. Aby slavili mši svatou vždy tak, 
že budou zpívat a modlit se celým 
srdcem. To bych jim přála nadále. 
Aby to taky dávali svým potom-
kům. A myslím na Vás moc ráda, 
pozitivně a v modlitbě.
Vždy jsme táhli s panem děkanem 
za jeden provaz. A  my jsme taky 
říkali, že Kravaře a Kouty musí dr-
žet dohromady, protože MY JSME 
JEDNA FARNOST.

• Redakce
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Jedním z pilířů, na kterém stojí naše západní civilizace, je křesťanství. Křesťanské hod-
noty formovaly naši civilizaci po staletí. Dnes slyšíme o krizi západní civilizace, proto-
že jsme zapomněli na hodnoty, na kterých byla vystavěna. 

Kde jinde než v  náboženství 
získat základy křesťanství?

V  hodinách nábo-
ženství se děti sezna-
mují s  vírou. Sezna-
mují se s  vírou podle 
možnosti svého chá-
pání. Rozvíjí se jejich 
duchovní život a celko-
vá osobnost. Není to jen 
příprava k prvnímu sva-
tému přijímání.
 Proto je důležité, 
aby děti ve výuce pokračo-
valy i ve vyšších ročnících. 
Aby si lépe mohly všímat, že 
Bůh je vede, že je má rád a že 
mu mohou důvěřovat. Nábo-
ženství pomůže dětem lépe 
pochopit sebe i  život. Naučí 
se vidět Boha i v ostatních lidech, 
kamarádech. Mohou si navzájem 
pomáhat. Svědectví víry u  dru-
hých (rodiče, kamarádi, kněz) je 
může povzbudit na jejich cestě. 

B u d o u 
pak Pána Ježíše více 

milovat a  odvážněji ho násle-
dovat. Tato cesta poznání není 
jednoduchá. Potřebují k  ní ně-
koho, kdo je povede - kněze, ka-
techetu. 

 
Tím, jak dítě poroste a bude se 
vyvíjet jeho duchovní život, ne-
bude už vnímat jen „Ježíška“, 
ale Ježíše – přítele, ochránce, 
Spasitele.
 V  období puberty, kdy se 
mladý člověk začne kriticky 
dívat na vše kolem sebe, se 
jeho dětská víra může ocit-
nout v krizi. Pokud se sta-
ne, že sejde z cesty (může 
mít spoustu otázek, pro-
blémů), bude vědět, kde 
hledat pomoc – v mod-
litbě, v  Božím slově, 
v církvi.
Nikdo „nemá“ víru 
jednou provždy. Víra 

je stále na cestě. Věřit Bohu 
znamená důvěřovat a  důvěřovat 
mohu jen tomu, koho dobře znám.
Každý rodič má své dítě rád, chce 
pro něj dobro. Dejme jim tedy po-
znat dobro – Boha.

• Silvie Weczerková

Výuka náboženství ve škole
Pokud se v naší zemi bavíme na téma úroveň českého školství, střetáváme se velmi 
často s klasický českým komplexem ze všeho českého. Rád bych se nyní pokusil ne-
hodnotit pohodlným způsobem shazování českého školství, myslím si totiž, že by to 
bylo krajně nespravedlivé. 

Když jsem chodil na 
gymnázium, přišlo mi 
(stejně jako devadesá-
ti procentům spolužá-
ků) zbytečné a hloupé 
učit se na nazpaměť 
kvanta informací, kte-
ré stejně buď zapo-
menu, nebo mi v  ži-
votě budou k ničemu. 
Stejně tak byly doby, 
kdy bych dal vše za 
to, aby se nehodnotilo 
známkovým systémem. 
Dneska se můj pohled 
změnil a  já jsem rád, 
že u  nás v  zemi fun-
guje školství, které se 
místo her a  různých kolektivních programů ještě 
stále zaměřuje na to, aby žáci něco uměli. Pořád 
častěji se totiž ozývají hlasy volající po modelu 
školství, který už v  některých západních zemích 
funguje, tj. více prezentací, více prací ve skupině, 
méně učení se nazpaměť a  pokud možno, zrušit 
známkování jako takové a hodnotit jiným „méně 
drastickým“ způsobem. Takovýto model je dobrý 
možná na to, aby děti chodily do školy rády (resp. 
chodily tam méně nerady), ale rozhodně není 
k  tomu, aby si ze školy odnesly dobrý všeobecný 
přehled a aby se tam něco naučily. 
 Jsem toho názoru, že nelze dosáhnout 
absolutní dokonalosti ve všech ohledech - není 
možné mít školství s vynikajícím mezinárodním 
srovnáním a  zároveň školní osnovy postavené 
tak, aby se žáci do škol těšili a neměly žádný stres 
z testů či vysvědčení. 
 To, že se čeští žáci do škol těší ještě méně 
než děti v  jiných zemích, je bohužel potvrzeno 

statisticky. Na druhou stranu tu ale máme mezi-
národní srovnání v různých testech, kde už si češ-
tí žáci nevedou vůbec špatně. Například při srov-
návacích testech z  roku 2012 se mladí Češi při 
řešení úloh z  přírodovědy umístili na celkovém 
osmém místě, ze schopnosti porozumět textu na 
14. místě a z matematiky na 22. místě. 
 Ještě zajímavější jsou však výsledky britské 
GEMS Education Solutions, která vedle výsledků 
žáků v testech bere v potaz i velikost třídy a plat 
učitelů s patnáctiletou praxí. Vzhledem k malým 
platům učitelů se v tomto testování Česko rázem 
posunulo na třetí místo na světě (za Jižní Koreu 
a  Finsko). Čeští kantoři berou například v  prů-
měru dvakrát menší platy než jejich kolegové 
z  Velké Británie nebo Austrálie, jejich žáci však 
mají v testech horší výsledky.
 Celkově by se tak dalo říci, že na tak špat-
né podmínky, jaké české školství má, je ve více 
než dobrém stavu. Nedá se však stále spoléhat na 
to, že tomu tak zůstane, ale v každém případě je 
nutné začít ony podmínky zlepšovat.

• Jan Mareček

...na tak špatné podmínky, jaké 
české školství má, je ve více než 
dobrém stavu.

První září bude také v katolické církvi každoročním dnem modliteb za stvoření. Měli bychom pokleknout před rodinami, které jsou opravdovou školou lidství a zachraňují společnost z barbarství. 

Jaká je úroveň českého školství?

MODLITBA STUDENTA

Nebeský Otče, prameni moudrosti,
ty jsi člověka obdařil schopností

pronikat rozumem do tajů stvoření.
Daruj mi zdravou zvídavost,

abych v zákonitostech, jimiž se řídí
běh stvořených věcí, poznával stopy

tvé přítomnosti.

Ježíši, vtělené Slovo věčného Otce, ty jsi
poznal námahy dospívání a svou

moudrostí jsi předčil učitele Zákona.
Daruj mi vytrvalost, abych i v náročných

a zdánlivě nezáživných informacích
dovedl hledat a rozpoznávat záblesky

tvé pravdy.

Duchu svatý, dárce všech darů,
bez tebe nelze dospět k pravému poznání.

Provázej mě labyrintem poznatků
a daruj mi opravdovou moudrost,

aby mne i v složitých situacích života
vždycky vedlo světlo tvé lásky.

Panno Maria, trůne moudrosti,
ty jsi ve svém srdci uchovávala

Boží pravdy a v tichu jsi o nich rozjímala.
Otvírej mé srdce Boží milosti

a vždy mě připravuj
k přijímání Hospodinových darů.
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1) V nultém čísle časopisu KROK jste řekl, že 
potřebujete čas, abyste zjistil, co naše farnost po-
třebuje. Už víte, co to je?

Je za mnou rok rozkoukávání se a  zjišťování situace 
farnosti, místních tradic a poznávání lidí. Pokud bych 
po roce měl říci, co nejvíce potřebuje naše farnost, tak 
se domnívám, že je to neustálé budování společenství, 
v němž se víra sdílí na straně jedné a znovuobjevení 
modlitby na straně druhé. 
Co tím myslím? Mám radost, že se podařilo založit 
nové společenství mladých rodin. I když jsme se setka-
li jen párkrát, je to cesta ke stmelení farnosti v budouc-
nosti, protože děti těchto rodičů si vytvoří vztahy mezi 
sebou. Takovýchto společenství by mělo vzniknout 
více, aniž by to byla společenství uzavřená do sebe, ale 
oživující život farnosti. S tím je také spojena vize dele-
gování farníků k různým úkolům. První fáze se usku-
tečnila tím, že laici podávají svaté přijímání. Farnost je 
zdravá tehdy, když se na jejím životě podílí co nejvíce 
farníků vykonávajících různé služby, včetně těch pro 
církev specifických, jako je účast při udělování svátostí. 
Pokud se vnímání farnosti scvrkne na kněze a několik 
málo lidí kolem něj, je farnost odsouzena k vymření. 
O oné druhé věci, kterou uvádím, bych rád dodal, že 
jedním z kritérií hodnocení farnosti, jsou její viditelné 
aktivity jako ples, večery, divadla apod. I toto je důle-
žité. Ale základ musí být modlitba a svátostný život. 
Zábavu dnes lidé najdou kdekoli, ale setkání s Pánem 
Bohem ne. Farnost má být modlitební arsenál pro 
celé město, i pro nevěřící, a neustále být mobilizovaná 
k modlitbě za sebe i za ty, kteří Boha neznají či hledají. 
To je jádro evangelizace, která mi mnoho leží na srdci. 
Proto modlitba za město, adorace s přímluvnou mod-
litbou, páteční tiché adorace. A zde musím dodat, že 
modlitba musí spojovat. Můžeme mít ve farnosti růz-
né názory, ale modlitba za druhé je hodnota, o které se 
nemůže diskutovat, protože to je úkol křesťanů. 

2) Také jste zmiňoval, že farnost nemá být 
uzavřena do sebe, ale má se otevřít nevěřícím 
a hledajícím. Myslíte, že se to daří?

To první otevření se jsem již vlastně zmínil. Je to vědo-
mí sounáležitosti s těmi, kteří zde žijí a Krista neznají. 
To ale ještě není všechno. My věřící jsme těmi, kdo far-

nosti dávají tvář. Otevřít se neznamená jen udělat akci 
a druhé pozvat, ale být mezi nimi, naslouchat jim, po-
znávat je. Rád se s lidmi zastavuji na ulici, na hřbitově, 
v parku a dáváme se do řeči, i když vůbec nevím, zda 
do kostela chodí. Jen tak, že poznáte ty druhé, můžete 
Pána Boha prosit za jejich problémy a potřeby a sdílet 
své životy. To je otevření se, které nám někdy schází, 
když myslíme jen na to své. A toto je výzva pro všech-
ny farníky. Také jsem rád, že se lidé nebojí přijít na faru 
a popovídat si nebo se na něco zeptat či poradit. To 
se týká také těch, kteří do kostela třeba ani pravidelně 
nechodí. Ona otevřenost spočívá ve vědomí všech, že 
na faře a v kostele budou přijati. Zda se to daří, nevím. 
Ale modlím se za to. 

3) Víra na Prajzské má nálepku tradiční, ale ne 
osobní. Je to podle Vás pro pastoraci zátěž, anebo 
výhoda?

Podle mě se jedná o  obrovskou výhodu. Když máte 
doma spící dítě a chcete s ním zrovna vést dialog, ne-
bude lamentovat nad tím, že spí. Budete rádi alespoň 
za to, že je doma a ne někde v temnotách noci. Protože 
když je doma, je naděje, že až se probudí, budete se 
těšit ze vzájemné přítomnosti. Tradiční víra může být 
někdy označená jako dřímající, ale to je podstatně více, 
než kdyby nebyla vůbec. Úkolem kněze není dělat rá-
mus, aby se probudili a nazlobení šli spát jinam, mimo 
jeho dozvuk, ale v příhodný čas jim pomoci alespoň 
k milému probuzení do nového dne víry v jejich živo-
tě. Je potřeba hledat dobré věci a ty rozvíjet a i tradice 
je velkým potenciálem, když se dobře využije. O tom 
konec konců také hovoří papež František. 

4) Chtěl bych se zeptat, jak přistupujete 
k udělování svátostí (křest, svatba). Mnoho lidí má 
obavu, že můžou být odmítnutí (že nesplňují vy-
žadované podmínky).

Již v Besedníku jsem psal, že k manželství v kostele se 
vyžaduje křest alespoň jednoho ze snoubenců. Bohu-
žel se stává, že lidé uzavřou necírkevní sňatek, protože 
jeden není pokřtěný a o výše zmíněné možnosti neví. 
Před manželstvím se domluvíme na vhodném termí-
nu, kdy se setkáváme na faře, abychom se o manželství 
a jeho církevním pojetí bavili. Pro mne to jsou velmi 

Co farnost potřebuje?
ROZHOVOR S OTCEM DANIELEM

příjemná setkání s mladými lidmi, z nichž často ještě 
září zamilovanost. 
Ohledně křtů je potřeba, aby rodiče přišli na faru do 
kanceláře, kde domluvíme termín a  po dvou kate-
chezích přistoupíme ke křtu. Pochopitelně jsou určité 
podmínky, které je potřeba splnit. Ale nikdo se nemusí 
bát. Kněz by měl vždy hledat alespoň minimum, kvůli 
němuž pokřtí, než maximum podmínek, pro něž ne-
pokřtí. Už to, že v dnešní době přijdou rodiče o křest 
žádat, je určité vyznání jejich vnímání důležitosti křtu. 
A pokud ne, tak máme před sebou úkol, během pří-
pravy v  nich jiskřičku zájmu probudit. Vzpomínám 
si na jeden případ ještě z Karviné. Na gymnáziu mě 
na chodbě potkala holka a chtěla mi říct, že byla jako 
miminko pokřtěna v našem kostele, a že má z toho fot-
ky, které si prohlíží a občas se zajde podívat do kostela, 
kde se to událo. Představte si, že do kostela nechodí, 
rodiče ji k víře nevedou, ale doma si prohlíží křestní 
fotky. A mě v té chvíli došlo, že i toto je určitá identi-
fikace s církví, a že až bude jednou v životě třeba Pána 
Boha hledat, neskončí u nějaké sekty, ale přijde do kos-
tela. Nepřipustit ji ke křtu, by jednou mohlo znamenat 
opak.   

5) Jakým směrem se má ubírat život farnosti?

Chtěl bych, jak jsem již zmínil, aby farníci cítili souná-
ležitost s farností, že farnost jsme úplně všichni a aby 
nám na ní záleželo. Jak jsem také zmínil, je potřeba 
vědět, že hlavní poslání farnosti je svátostné a modli-

tební. Teprve poté se vytvoří kvalitní vztahy. Směr by 
měl být neustálé dotazování se, co farnost teď potřebu-
je a na potřeby odpovídat. 

• Tomáš Peterek

Přeji si, aby se naše farnosti a komunity stávaly ostrovy milosrdenství uprostřed moře lhostejnosti! Prožívám velkou lítost,  když farář nepokřtí novorozeně, protože je dítětem svobodné matky nebo otce,  který se znovu oženil. 

Milí farníci,
mnnozí se zajímáte o to, jaké opravy a investice jsou v naší farnosti plánovány. Věřte, že se jedná o dlouhý 

seznam záležitostí, které bude potřeba v nejbližší době řešit. Jako důležitou věc vidím výměnu plynového kotle 
v kostele Svatého Mikuláše za nový úsporný, abychom zbytečně neplatili za nepotřebnou spotřebu plynu. Na 
podzim také proběhne výsadba zeleně kolem kostela Sv. Mikuláše. 
 Velmi naléhavá je výměna rozvodu topení a radiátorů na faře. Ty již několik let přesluhují a rovněž se 
tak mrhá financemi za energii, kterou je možno ušetřit. Na faře bude také ještě potřeba výměna oken spodního 
patra, která jsou v havarijním stavu. 
 Ve farním kostele nás rovněž čeká mnoho práce. Bude potřeba staticky opravit zvonovou stolici, provést 
již avízovanou výměnu srdcí dvou zvonů z roku 1995, aby se nezničily, dále pak opravit dveře do kostela, zámky, 
natřít podlahu lavic, která je již bez barvy, aby nezačaly hnít, provést projekt na opravu varhan, které jsou rov-
něž ve špatném stavu. Dále, jak jste již mnozí upozornili, je potřeba plánovat výměnu osvětlení v obou kostelích. 
Jak ve farním kostele, tak v kostele Svatého Mikuláše jsou světla interiéru velmi poddimenzovaná a neefektivní. 
Toho, co je a bude potřeba, je pochopitelně daleko více. Tento předběžný výčet zde podávám proto, aby bylo 
známo, že je mnoho věcí, které budeme muset v příštích měsících či letech opravit. Pochopitelně vše chce svůj 
čas a finance, a proto nedokážu říci, co se kdy bude realizovat. O všem však budete včas informováni.
 Tímto bych chtěl také poděkovat všem farníkům za jejich štědrost při sbírkách, protože bez nich by 
realizace oprav nebyla možná.         • Otec Daniel

Opravy a investice



KROK             11 10  KROK Budujme své životy z víry na skále, kterou je Kristus. Zajisté vy a také já jsme hříšníci, ale Pán všem odpouští. Toto si chraňte. 

ANKETA:

Je to složitá otázka. Mám rodinu, tak 
nějaké setkání, že by se setkávaly ro-
diny pospolu, vyměňovaly si názory, 
zkušenosti, podnikat spolu i nějaké 

výlety s dětmi. Mám už informace, že 
se teď něco takového organizuje. Už 
jsem na jednom takovém setkání byl 
a hodně mě to oslovilo, takže se už 
budu těšit na další a další setkání.

35 let, státní zaměstnanec

Farnost by měla být kvasem, který má 
v obci nezastupitelnou roli, protože 
formuje lidi jak po stránce morální, 

etické, a tak, že v nich buduje a rozvíjí 
víru, která byla základem života 

našich předků a směřuje společenství 
a tuto obec do dalších období.

52 let, místostarosta

Očekávám jak duchovní stránku, tak i že 
dokáže farnost vytvořit společenství, ve 
kterém se dá pohovořit o různých věcech. 

Líbí se mi, že rozvoj farnosti nestagnuje, ale 
jde to tím opačným směrem, že se rozvíjí. Je 

dobré, že otec Daniel dělá mnoho aktivit.

33 let, učitel 

To není jednoduchá otázka. Já nevím, 
mě se teď líbí, jak se to vede. Je to 
daleko lepší, než když se to vedlo 

předtím. Teď i komunikace je dobrá. 
Vše je v pořádku. Mše mi vyhovují, 
hlavně ta nedělní večerní, protože 

ráno vstávám málokdy.

56 let, administrativní 
pracovnice

Že bude družit a spojovat lidi 
nejen na mších ale i mimo 

mše. Ať přitáhnou mladé, děti, 
rodiny s dětmi. Ať vytvářejí 
společenství, akce, výlety, 
opékačky. aŤ Motivují lidi 

životem s Bohem.

38 let, floristka

No, já si myslím, že je 
to hodně lepší. Líbí se mi 
kázání pana faráře, a že 
umí jednat s lidmi hezky, 

to se cení. Měl by začít od 
těch mladých, aby začali 

zase více věřit a chodit do 
kostela.

56 let, šička

Aby lidé více lnuli k Bohu. aby 
se farnost zaměřila na děti. 

aby se zase lidmi naplnily 
kostely.

79 let, důchodce

No, já si myslím, že možem 
teď být všeci spokojení. 
U kostela by mohly být 

záchody, hlavně pro starší 
lidi, kteří by to uvítali.

73 let, důchodce

Já nevím. Mám děti, tak asi 
uzavřený dětský koutek 

v kostele, aby děti nerušily, 
když farář káže.

32 let, mateřská dovolená

Společenství dobrých lidí, kafe po 
kostele. Jinak já jsem spokojená.

40 let, prodavačka

To je teda 
obtížná otázka. nad tím 
jsem nikdy nepřemýšlela. Hodně 

záleží na knězi, aby měl dobrý 

vztah ke všem lidem. Aby dokázal 
lidi ve farnosti spojovat, dobře 

vedl farnost a nebyl ješitný.

52 let, chemik 
operátor

Nevím, těžká otázka, 
protože do kostela 

nechodím.

16 let,
 student

CO OČEKÁVÁM 
OD FARNOSTI?

Svátost smíření může někomu z nás činit potíže. Kromě studu a ostychu si můžeme říkat, 
proč vlastně říkat znovu a znovu své hříchy, když se jich často nedokážeme zbavit? Bůh je 
však trpělivý a milosrdný a jak říká papež František: „Bůh se nikdy neunaví nám odpouštět.“ 

Svátost smíření je svátostí uzdravující. Hřích v  nás působí 
jako nemoc, je jako zapáchající hniloba, rozkládá naši duši 
a způsobuje, že směřujeme ke smrti. Ale Bůh nám ve své neko-
nečné dobrotě projevuje milosrdný skutek lásky. On nám od-
pouští. Asi všichni víme, jak těžké bývá odpustit někomu, kdo 
nás zranil. Odpuštění je velmi často nad naše síly. Jak těžké je 
odpustit, když nás zraní náš nejbližší, člověk kterého milujeme? 
Jak těžké by bylo odpustit, kdyby nás denně zraňovaly milióny lidí, 
za které bychom neváhali položit život? Jak velká musí být láska 
toho, jenž se obětoval a snášel nesmírnou bolest pro ty, kteří ho zno-
vu a znovu zraňují?
 Ve skutečnosti působí každý hřích nejvíc bolesti Bohu. On 
přece pro naše hříchy trpěl a zemřel na kříži. Jak velká tedy musí 
být jeho láska? Na zemi nemáme měřidlo, kterým bychom ji do-
kázali změřit. Jeho láska je tak nezměrná a nekonečná, jako je 
nezměrný a nekonečný on sám. Proto neexistuje hřích, který 
by Bůh nedokázal odpustil. Stačí jediné: litovat ho a vyznat ve 
svátosti smíření. Nebojme se proto vyznat naše hříchy a dát 
Bohu prostor k našemu uzdravování.
 Svátost smíření ovšem nezačíná ve zpovědnici, ale zpytováním svědomí, 
z  něhož můžeme mít také užitek. Zpytování svědomí je příležitostí pro náš osobnostní rozvoj. 
Pokud přiznáme naši vinu, pojmenujeme své hříchy, uvědomíme si své slabosti a nedokonalosti, pak s nimi 
můžeme bojovat. A neklesejme na mysli, když upadáme pořád do stejných hříchů. Horník po práci na šachtě 
ze sebe ve sprše taky smývá pořád stejnou špínu. Nehleďme na naše staré hříchy, ty už jsou odpuštěny. Není 
důležité kolikrát jsme upadli, ale kolikrát dokážeme vstát a znovu bojovat.
 Nebojte se přijít ke zpovědi, i když nechodíte pravidelně a už jste dlouho nebyli. Vzpomeňte na marno-
tratného syna a na to, jakou měl jeho otec radost, když se vrátil zpět. Abych se přiznal, taky se stydím vyznávat 
své hříchy před druhým člověkem. Míval jsem, a do teď někdy mám, ze zpovědí strach, ale většina mých obav 
se nikdy nenaplnila. Navíc je obrovská úleva vědět, že mi Bůh odpouští.

• Tomáš Stráník

Nebojte se zpovídat 

Jak vychovat z dítěte delikventa
Dáváte mu všechno, co chce, protože je to jedno-
dušší než se sním hádat.
Jste pyšní na to, že se mu nepletete do života – ne-
zajímá vás, kde tráví čas, jaké má kamarády, co dělá 
po škole.
Když si na něj učitelé stěžují, stojíte na jeho straně.
Domov je bojištěm s rodiči.
Očekáváte, že s vámi bude chodit v neděli do koste-
la, ale sami máte tolik práce, že tam nechodíte.
Říkáte: „Teď nemám čas. Povíš mi to později.“
Očekáváte, že bude dodržovat pravidla, zatímco vy 
přejíždíte křižovatky na červenou a neplatíte daně.
Usmíváte se, když se posmívá „slušňákům“ a obdi-

vuje ty, kterým „to prochází“.
Považujete jeho problémy za maličkosti.
Spokojíte se s dobře míněnou lží, i když by měl říkat 
pravdu, celou pravdu.
Váš postoj k  dobročinným a  společenským akcím 
je: „Ať to udělá někdo jiný.“
Vyhrožujete trestem, ale nevykonáte ho.
Vyhledáváte situace, kdy můžete dostat „něco za 
nic“.
Nikdy nepřipouštíte, že jste udělali chybu.

kniha Kam patří mořské panny? A  Jiné příběhy / 
Brian Cavanaugh
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Kaj jsem tu slivovicu zakopal?

Prací k lepším zítřkům. 

„Tak makej nebo jednu dostaneš!“

„Příští knihu napíšu o Vás.“

Vařila myšička kašičku na oleji v rendlíčku.

„Doprčic, chytli nás.“

„Hoši, to je z církevního! To nahradíte stonásobně!“ 

Už jedou?

Nejedou!

Ešče hymna nám chybí.

V jednotě je síla.
Nebudete-li jako děti...V naší farnosti se máme rádi všichni -

 i Šmoulové s Gargamelem

Nechám ho vyhrát, ať má radost.

Pějme píseň dokola...

Herbatkę o piątej przygotowała siostra 
Aleksandra.

A je to v pytli.

Nezaprší a nezaprší...

Kostel prázdný, kaj su všeci? Ááá, oni rajzujou po světě.

FARNOST   SE BAVÍ
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V minulém čísle jsme otiskli modlitbu k Panně Marii rozvazující uzly. Víme, že někteří lidé se dokonce 
modlí i celou novénu k Panně Marii rozvazující uzly. Co je k tomu v dnešní době asi vede? A kdo je to 
vůbec Panna Maria rozvazující uzly? Na to se můžeme podívat v dnešním čísle časopisu KROK i na to, co  
obraz znázorňuje a kdo k němu chová velkou úctu. 

Na obrazu anděl podává Boží Matce dlouhý pás plný zašmodrchaných uzlů, ona je rozvazuje a pouští z rukou 
zcela hladkou stuhu, kterou zachycuje druhý anděl. Žena je oděná sluncem, má pod nohama měsíc a korunu 
z dvanácti hvězd kolem hlavy. Svou levou nohou drtí hlavu hada. Nad výjevem se vznáší bílá holubice, zatímco 
zcela vespod spatřujeme jiného anděla. Vede ke kostelu poutníka, doprovázeného psem.

Obraz Maria Knotenlöserin, Maria rozvazující uzly, je uchováván v srdci bavorského Augšpurku. Tamní poutní 
kostel Sv. Petra navštěvují každoročně tisíce věřících. Prosí Kristovu Matku, aby rozpletla uzly, o které zadrhá-
vají jejich pozemské životy. Velkým ctitelem tohoto mariánského obrazu je rovněž Svatý otec. Papež František 
také rozšířil úctu k Panně rozvazující uzly ve své vlasti. O oddanosti věřících argentinské Virgen Desatanudos 
vypráví rektor katedrály v Buenos Aires, O. Alejandro Russo:

„Svatý otec jako jezuitský kněz strávil nějakou dobu v Německu na studiích. V jednom kostele tam uviděl obrázek 
Panny rozvazující uzly. Přivezl si tyto pohlednice do Buenos Aires a začal je přikládat do všech svých dopisů. Úcta 
k tomuto mariánskému vyobrazení se rychle šířila, až se jedna argentinská malířka, Ana Betta di Berti, nabídla, 
že vyhotoví jeho kopii pro kapli jezuitské univerzity v Buenos Aires (Universidad del Salvador). Bergoglio podepsal 
dekret, kterým prohlásil farní kostel San José del Talar za „národní svatyni Naší Paní, která rozvazuje uzly”. 

Původ mariánského obrazu není zcela přesně znám. Je připisován baroknímu malíři Johannu Georgovi Mel-
chiorovi Schmidtnerovi (1625-1705). Zadavatelem díla má být šlechtic Hieronymus Ambrosius Langenmantel 
(1641-1718), který jím vyjadřuje dík za událost ze života svého děda Wolfganga. Ten prožíval vážnou manžel-
skou krizi a stál na pokraji rozvodu. Navštívil proto jezuitu P. Jakoba Rema v německém Ingolstadtu a společně 
s ním se modlil k Matce Boží, aby vyhladila kritické situace. Pár se skutečně vyhnul rozvodu a manželství 

pokračovalo. Tato epizoda by odpovídala výjevu ve spodní části obrazu. Od-
kazuje ke starozákonní knize Tobiáš a zobrazuje anděla Rafaela, který vede 
Tobiáše k jeho manželce Sáře.

„Je velmi obtížné dopátrat se přesného původu. Existuje více teorií a bylo by za-
potřebí důkladného výzkumu. Podle některých verzí je autor neznámý, jiní jej 
přisuzují jmenovanému malíři, další zase hovoří o jiných umělcích. V každém 
případě originál není signován. Jisté však je, že obraz v očích věřících vzbuzuje 
náboženskou úctu a vyrovnanost, přestože jsou všemožně zkoušeni. Přicházejí 
k němu lidé s rodinnými obtížemi, mnozí otcové a matky, kteří mají problémy 
s dětmi, zejména kvůli drogám. Utíkají se k němu nemocní a lidé, kteří ztratili 
práci. Rád bych řekl toto: Modlíme se k Nejsvětější Panně, která rozvazuje i ten 
poslední uzlík. Jako brána k nebi, která rozvazuje uzly duší v očistci.“

„Uzel, vzniklý neposlušností Evy, byl rozvázán poslušností Marie; co zauzlila 
panna Eva nevěrou, to rozuzlila Panna Maria vírou“, píše sv. Irenej ve spise 
Proti bludným naukám Adversus haereses (III, 22). Také tento výrok církev-
ního otec odkazuje k bavorskému obrazu.

říká rektor katedrály v Buenos Aires, O. Alejandro Russo. 

Obraz Panny Marie rozvazující uzly

 Jedna z  nejvýznamnějších osobností města Kravaře 
a  historického území Hlučínska přišla na svět v  podvečer-
ních hodinách 25. září 1865 jako syn Johanna Seyfrieda a jeho 
manželky Marie roz. Wenzelové. Vstupu do křesťanského ži-
vota se mu dostalo křtem již 27. září ve starém farním kos-
telíku, který bude jeho géniem za 31 let nahrazen na místní 
poměry monumentální chrámovou stavbou.
 Stavitelství měl doslova na dosah ruky, neboť jeho otec 
Johann svým povoláním jako zednický polír zapadal do vel-
mi početného souboru kravařských a hlučínských „mulařů“ 
(zedníků) proslulých tehdy ve velmi širokém okolí. Johann 
sbíral zkušenosti a dovednosti na stavbách v dnešním Polsku, 
Maďarsku, na balkánském území a později jako vážený muž 
stavebního oddělení těšínského kraje. Později také stavitelsky 
spolurealizoval budování kravařského chrámu dle projektu 
svého syna. 
 Rozvoje projektantského a kreslířského nadání se Jo-
sefu Seyfriedovi dostalo mj. díky všímavosti kaplana místní 
školy. J. Seyfried měl touhu studovat, malé finanční možnosti 
rodiny a s věkem kvapně se horšící zdravotní stav však vždy 

Život Josefa Seyfrieda

Mapka: Situování nejvýznamnějších staveb  a stavebních úprav Josefa Seyfrieda (šedě stavby sakrální, čerchovaně profán-
ní); vlevo nahoře: portrétní fotografie Josefa Seyfrieda

Osobnost: Josef Seyfried (psán též 
Joseph Seifried)

Rodiště a hlavní působnost: Kravaře 
(1865-1920 Deutsch Krawarn, Pruské 
království, okres Ratiboř; 1920-1923 
Československo, okres Hlučín)

Výrazné atributy osobnosti:  preciz-
nost, přesnost a pečlivost, vnímavost, 
architektonický cit, rozvinutý kres-
lířský talent, velká zbožnost, znalost 
liturgie, skromnost, snaha o všeobec-
ný rozhled, touha po studiu, výrazná 
autodidaktická výkonnost, kolegiál-
nost, dobré organizační schopnosti, 
výrazné hudební nadání, spolehlivost, 
cestovatelství, bohatý duchovní život, 
silná vůle, plicní chorobou podlomené 
zdraví, dlouhé špičaté kníry, štíhlá 
postava, tmavý redingot (kabát), mi-
lovník umění a přírody

jeho započaté či zamýšlené vzdělávání zhatily - ať už to bylo právě kaplanovo doporučení studia na 
gymnáziu, nebo pozdější hudební působení a vzdělávání na konzervatoři ve Vratislavi (Breslau).       ▷  

Někdy nás vnitřní bouře nutí zahodit vše, co jsme zbudovali a začít znovu, ale vždycky s nadějí vkládanou v Boha.  
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 Plicní choroba (chrlení 
krve, zmenšování plicního ob-
jemu), která jej jako mladého, 
sotva plnoletého muže počala 
sužovat, se pravděpodobně jako 
jedna z  okolností podílela na 
tom, že se Josef nestal jako jeho 
otec především zedníkem (polí-
rem), tedy tím, kdo stavby pří-
mo řídí a  realizuje, ale započal 
nenápadně jako kreslíř dráhu 
architekta, tedy toho, kdo tyto 
stavby projektuje. Kancelářské 
prostředí (např. J. Lundwall 
v  Opavě; těšínská stavební ko-
mora), kde překresloval výkre-
sy a později i samostatně tvořil, 
a  kde se v  kresbě velmi zdoko-
nalil, byla k  jeho zdraví přeci 
jen šetrnější než celoroční práce 
v  terénu na stavbách. V  těchto 
kancelářích také došlo k nasmě-
rování a vytříbení jeho pozděj-
ších autorských návrhů. Přesto 
je nucen pro nemoc i  tuto čin-
nost opustit. K výrazné projekč-
ně-stavitelské činnosti se navra-
cí po období rekonvalescence. 
Ostatně další Seyfriedův život 
budou střídat období vypjaté 
tvůrčí činnosti a  období, kdy 
je nucen tíhou nemoci zmírnit 
a odpočívat.
 Bohaté cestovatelské ak-
tivity Josefa Seyfrieda směřova-
ly k  studiu a  poznávání umění 
(umělecká centra Itálie, Pruska 
a Rakouska-Uherska), případně 
při nich mírnil dopady své ne-
moci pobytem v přírodě, s obli-
bou pak ve vysokohorském pro-
středí.
 Samostatnou architek-
tonickou dráhu započal po zís-
kání stavitelského diplomu na 
škole v Holzmindenu, když stu-
dium absolvoval po přechod-
ném zlepšení zdraví.
 Byl to chrám sv. Barto-
loměje vystavěný v letech 1894-
1896 v jeho rodišti, který se stal 

jeho prvním významným sta-
vebním „dítkem“. Z  původního 
záměru stržení staré zvonice 
a  výstavby nové věže v  západ-
ním průčelí sice sešlo (tímto 
„spárováním“ neogotiky a rene-
sance vznikla poměrně specific-
ká stavba), starý kostelík však 
musel r. 1897 pozdější výstavbě 
skupiny apsid sakristie ustoupit.
 Od této chvíle nabývá - 
zejména u svých známých a přá-
tel církevního okruhu - svého 
pozdějšího věhlasu a  započíná 
sérii drobných i  velkých staveb 
sakrálních i  profánních (svět-
ských). Velkou roli zde sehrálo 
nejen architektovo nadání, ale 

Bůh není otrokem práce, ale je jejím Pánem, a proto i my nemáme být nikdy otroky práce, ale jejími „pány“. Jakou podobu světa chceme zanechat těm, kdo přijdou po nás, dětem které teď vyrůstají? 

tické propočty vynesly Josefu 
Seyfriedovi mimo architekto-
nickou a  stavební činnost také 
funkce, které bychom dnes 
srovnali s  rolemi člena ekono-
mické farní rady, městského 
radního, zakladatele několi-
ka katolických a  dělnických 
spolků; byl zvolen do okresní 
volební komise, taktéž se stal 
členem chrámového sboru, ta-
hounem smyčcového kvartetu 
(housle), suploval a  několik let 
jako hlavní persona naplňoval 
pozici chrámového varhaníka. 
Některé tyto činnosti vykonával 
s velkou horlivostí, která v něm 
probouzela novou sílu bojovat 
s  postupující nemocí plic. Jak 
píše v  paměti farář Jureczka - 
v  posledních letech jeho života 
byla i krátká cesta po schodech 
na kůr chrámu velkým zápasem 
s tělesnou slabostí. Po zasednutí 
k varhanám však znovuožil.
 Poslední měsíce tráví 
J  Seyfried jen ve svém domě, 

Architektonická a stavební 
činnost: 
výstavba chrámů Kravaře, Sudice, 
Lubotyń, Krzanowice, kaple na 
Svobodě či v  Pietrowicích Wiel-
kych a Hlučíně, dvouetapově kláš-
ter Kravaře, přestavba a  úpravy 
fary a farního areálu Kravaře, inte-
riéry (oltáře, kazatelny, křtitelnice, 
kropenky a jiné doplňky) Kravaře, 
Sudice, Ludgeřovice, Štěpánkovi-
ce a jinde, stavební úpravy kostelů 
v  Bolaticích, Oldřišově a  Hlučíně 
či výrazná Seyfriedova vila a  bu-
dova pošty v Kravařích

také jeho znalost církevních (li-
turgických) obřadů, malé náro-
ky na honorář, schopnost pro-
jekce od počátečních skic, přes 
situační pohledy až po výkre-
sy detailů, výpočty a  kalkula-
ce stavby, spoluúčast na stavbě 
se zednickým náčiním v  ruce, 
v neposlední míře pak také jeho 
autorský stavební dozor mnoh-
dy uskutečňovaný z vlastní vůle 
za „Pánbůh zaplať“. 
 J. Seyfried se neomezo-
val svými plány jen na samot-
né stavby, ale jeho návrhy za-
hrnovaly také interiéry, kdy se 
jako autor podepsal pod řadu 
mobiliářů sakrálních objektů 
- jeho rukopis je v  oblíbeném 
mramoru dobře čitelný např.  
u  kazatelen, křtitelnic a  oltářů 
v chrámech v Kravařích, Ludge-
řovicích či Sudicích.
 Některé projekty zů-
staly podnes pouze na papíře 
či v  myšlenkách - např. návrh 
nové kravařské školy, stavba 
nové věže kravařského chrámu, 
fary a  nemocnice v  Bohuslavi-
cích, Kateřinkách a  Krzanowi-
cích; u  jiných staveb se může-
me o  autorství J. Seyfrieda či 
jen jakémsi jeho myšlenkovém 

vkladu nebo ovlivnění pouze 
dohadovat (některé kapličky na 
Hlučínsku, rodinné domy či 
stavební úpravy na nich v  Kra-
vařích - ul. Bezručova, Náměstí, 
Opavská a Nábřežní).
 J. Seyfried byl osobou 
vskutku renesanční, jak pozna-
menali ti, kteří jej během života 
obklopovali. Byl polyhistoriem 
(osobností s  velmi širokým zá-
běrem a  množstvím znalostí), 
géniem, kreslířem s  precizností 
tiskařského stroje, dobrým dě-
jepiscem či „Kirchenbaumeis-
trem“ - mnohé pramenilo mj. 
také z  jeho bohaté cestovatelské 
činnosti, pečlivé kreslířské prá-
ce a  studia odborné literatury, 
kterou zásoboval svou rozsáh-
lou knihovnu. J. Seyfried takto 
nechal po krůčcích, s  pokorou 
a skromností rozkvést svůj mno-
hostranný  mimořádný talent.
 Seyfriedovu tvorbu je 
nutné chápat a  prožívat nejen 
z  pohledů jeho tvůrčí činnosti 
a  našeho současného vnímání, 
ale také v širších politických, cír-
kevních, dějinných a  geografic-
kých souvislostech. 
 Organizační schopnosti, 
spolehlivost a  dobré matema-

Koláž: 
1 kravařští „mulaři“ 
na nespecifikované 
stavbě z režného 
cihelného zdiva 

2 a 3 starý kostel 
zasvěcený sv. Bartolo-
měji v Kravařích před 
výstavbou nového 
chrámu  

4 pošta Kravaře na 
dobové pohlednici  

5 kaple Štěpánkovice-
-Svoboda 

6 klášter před 
rozšířením 
mezi lety 1905-1909 

pět dnů před svými 58. naro-
zeninami, dne 15. září 1923 se 
završuje jeho pozemský život. Je 
pochován na hřbitově, který ob-
klopuje jeho prvotní stavitelský 
počin, chrám sv. Bartoloměje.
 Seyfried i  přes svůj po-
měrně krátký život zanechal 
svým vrstevníkům i  generacím 
po něm přicházejícím značné 
hmotné i duchovní vklady. Od-
kaz jeho původního architekto-
nického díla, které zapadá svým 
výrazem do krajiny červených 
kostelů Hlučínska a celého Slez-
ska, zde budou mít možnost ob-

divovat mnohé a mnohé genera-
ce nejen místních lidí.
 Na závěr dovolte po-
zvánku. Mnoho podrobných in-
formací k  osobnosti J. S. i  jeho 
dílu s  grafickým doprovodem 
můžete do 30. října shlédnout 
na výstavě v prostorách kravař-
ského zámku; zároveň věřím, že 
se snad již v příštím roce podaří 
zrealizovat i  vydání publikace, 
která bude poctou pro naše-
ho regionálního velikána, jež 
o hmotný pomník nikdy nestál.

• Michal Richter

Informační zdroje:
Podklad mapy: http//: www.mapy.cz [8. 8. 2015].
Fotografie: archív města (Zámecké muzeum) a sbírka autora; inter-
net, dobové pohlednice.
Jureczka, E. : Josef Seyfried. 1927.
Stoklasa, H. : Kravařští ve víru staletí I. Kravaře 2009. ISBN 978-80-
86714-07-3.
Poděkování pro kolegu Mgr. et Mgr. A. Hubáčka, jenž přispěl cen-
nými informacemi.
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Libavá 2015
Letošní tábor se po několika 
letech vrátil do části vojenské-
ho prostoru Libavá, do oblasti 
Něčín. Tématem letošního tábo-
ra byla „Cesta kolem světa za 7 
dní“. Před odjezdem na táboři-
ště se rozdělily jednotlivé týmy 
a dobrodružství započalo. Týmy 
bojovaly o  to, kdo bude nejú-
spěšnějším v  cestování kolem 
světa. Každý večer se poté ko-
nala krátká hra „o víza“, ve které 
týmy obdržely vízum - nezbytné 

pro pokračování cesty přes další 
kontinent.
  Počasí nám po celý tý-
den vycházelo a  v  době, kdy 
slunce opravdu pálilo, jsme se 
ukrývali do stínu hustých libav-
ských lesů. O duchovní stránku 
tábora se starali otcové Daniel 
a Pavel, sestra Margareta a také 
svými příběhy Alan Srněnský.  
O  plná břicha táborníků pečo-
vala početná skupina dobro-
volníku z  naší farnosti, která 

i  v  nelehkých podmínkách do-
kázala vykouzlit taková jídla, 
která bychom někteří neuvařili 
ani doma. Velké díky patří oso-
bě, bez které by se tento tábor 
neuskutečnil, a  tou je Petr Jo-
chim. 
 Přestože od tábora neu-
běhla ještě dlouhá doba, už nyní 
se všichni těšíme na další neza-
pomenutelný týden. 

• Marek Kubný

ZPRÁVY Z DOMOVA

Uchování víry spočívá v osobním vztahu k Ježíši, zakládá se na kvalitním životě modlitby. Svátosti jsou projevem Otcovy něhy a lásky vůči každému z nás. 

Celodenní cyklopouť kravařských farníků
V  sobotu 4. července jsme se 
ráno, již při vysokých teplotách 
30°C, začali scházet před farním 
kostelem. Sešlo se 6 zdatných 
cyklistických jezdců s  panem 
farářem, kteří začali diskuto-
vat nad průměrnou 40 kilome-
trovou rychlostí jízdy. Jediná 
žena, která mezi jezdci byla, se 
tedy rozhodla, že za těchto pod-
mínek nelze s  těmito sportovci 
vyrazit. Avšak po několika pře-
svědčovacích pokusech podleh-

la, a se zkušenými cyklisty vyje-
la. Cesta ubíhala po cyklostezce 
směr Kravaře – Kouty, Mokré 
Lazce, Háj ve Slezsku, Dolní Be-
nešov, Jilešovice, Kozmice, Dar-
kovice, Šilheřovice, kousek ces-
ty i  sousedním Polskem, až do 
cíle – Starého Bohumína. Vět-
šina trasy byla krásně sjízdná 
po rovinkách, ale našly se i ko-
pečky, a to byla prověrka našich 
skrytých sil. Také teplota během 
celodenního výletu neustále 

stoupala, což značně ztěžovalo 
zdolávání mírného převýšení. 
A  tak malý odpočinek v cílové, 
34 km vzdálené bohumínské 
farní zahradě byl příjemným 
zážitkem. Po té jsme se před 
kostelem setkali s dalšími pout-
níky z Kravař a Mokrých Lazců, 
kteří dorazili ve svých  komfort-
ních vozech ke kostelu Narození 
Panny Marie, kde byla o. Dani-
elem sloužena mše svatá. 
 Cesta zpět vedla po stej-

Propinkejte se na Velehrad
Také letos se uskutečnil v  rám-
ci cyrilometodějských oslav na 
Velehradě turnaj družstev ve 
stolním tenise „Propinkejte se 
na Velehrad“, který organizuje 

křesťanská tělovýchovná jedno-
ta Orel. Celostátnímu finále na 
Velehradě předchází kvalifikační 
kola. Jedno z nich proběhlo v so-
botu 20.  června v Dolním Bene-

šově a  zúčastnilo se 
ho 6 týmů ze sever-
ní Moravy - kromě 
Bobo teamu Kravaře 
ještě Orel Nový Jičín, 
Bohuslavice, Štěpán-
kovice, Starý Jičín 
a Ostrava - Pustkovec. 
Naše družstvo ve slo-
žení Marek Weczerek, 
Hubert Weczerek, 
Rudolf Břemek a  La-
dislav Maňas skonči-
lo druhé, když těsně 
prohrálo jen s Novým 
Jičínem, a tak se zno-
vu po roce „propin-
kalo“ na Velehrad.
  F i n á l o v ý 
turnaj proběhl v  so-

botu 4. 7.2015 v tělocvičně ZŠ na 
Velehradě a  naši borci si v  něm 
vedli výborně, neboť posíleni 
o Františka Laburdu nakonec vy-
bojovali 3.místo, což je historický 
úspěch. Zatím jejich nejlepším 
umístěním byla 5. příčka. První 
místo obsadila Chmelná, která 
v  rozhodujícím zápase porazila 
po urputném boji Hovorany 4:3. 
Neméně vyrovnané bylo i utkání 
o 3. místo mezi Kravařemi a No-
vým Jičínem, které bylo zároveň 
jakousi odvetou obou týmů z kva-
lifikačního kola. Tentokráte vyd-
řely Kravaře vítězství 4:3 a domů 
si mohly odvézt diplom a krásný 
pohár, který jim bude připomínat 
letošní úspěšný rok. Děkuji všem 
hráčům za vzornou reprezentaci 
naší kravařské farnosti a doufám, 
že za rok se na Velehrad propin-
káme znovu.

• Hubert Weczerek

né trase, avšak spojena s  velmi 
důležitou a posilující zastávkou 
– restaurací pod šilheřovickým 
kopcem. Většina farního pelo-
tonu musela načerpat energii – 
kachnička se zelím a chlazeným 
pivem. Po této zastávce už to 
jelo samo. Rozjetí, ve sportov-
ní cyklo výbavě (někteří z  nás 
měli i nutný košík na kolo, bez 
kterého nelze uskutečnit žádný 
nákup v  místních kravařských 
prodejnách), jsme v  plné rych-
losti vjeli do Mokrých Lazců, 
kde byla – teď již povinná po-
slední občerstvovací zastávka 
na zahradě p. ředitele Dorazila, 
taktéž účastníka výletu. Po této 
zastávce již bylo všem jasné, že 
poslední úsek zdoláme hravě 
a do Kravař vjedeme s pocitem 
vítězů Tour de France. 

 Již se pomalu těšíme na 
další cyklopouť s  podtitulem 
„Ve zdravém těle, zdravý duch.“ 
Snad nás bude příště o něco více 

a posílíme tak nejen naše zdraví 
a ducha, ale také vůli překonávat 
větší a větší výzvy.

• Gabriela Westová
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1. Přívlastek vína, které se používá při   
    eucharistii.
2. Barevná mozaiková výplň okna.
3. Ámos byl pastýřem a také pěstitelem jakých      
    stromů?
4. Jak se jmenovala řeka, ve které křtil Jan Křtitel?
5. Příjmení slezského architekta, který   
    navrhnul kostel v Sudicích.
6. Latinský název encykliky papeže Františka 
    o ekologii.

7. Která světice je patronka Slezska?
8. Jméno druhého papeže.
9. Město, které dobil Jozue severovýchodně  
    od Jeruzaléma.
10. Který svatý slaví 28. září svůj svátek?
11. Vždy po 50 letech bylo u židů vyhlášeno  
       milostivé...
12. Kniha, která se používá k denní modlitbě  
       církve.

Vyluštěním křížovky se můžete zúčastnit soutěže o knihu Lea Maasburga„Momentky ze života Matky Terezy“. 
Správnou odpověď posílejte na emailovou adresu: redakcekrok@seznam.cz do předmětu napište „křížovka“, 
nebo vhoďte správnou odpověď se jménem a kontaktní adresou do krabice na bočním otáři v jednom z obou 
kostelů. Odpovědi posílejte nejpozději do pátku 2. října . Losování proběhne v neděli 4. října.

Bratři moji, láska má dvě vlastnosti, dva dary: jeden posiluje člověka ke konání dobra, a ten druhý ho 
oslabuje od konání zla. ………………………………….., který mohu sníst, a také nápoj, abych se napil, 
ale ty nemáš nic. Láska mi říká: Nesněz to sám, ale dej svému bratrovi. Mám oblečení, ale ty nemáš 
žádné. Láska mi říká: dej ho svému bratrovi. Otvírám ústa, abych odsoudil, abych zalhal, láska mi 
však umrtvuje ústa, zacpává je. Vztahuji svou ruku, abych se zmocnil tvých věcí, láska mi však brání, 
abych tak učinil. Viděli jste bratři, jaké dary má láska?

svatý Kosma Etolský 

KŘÍŽOVKA O KNIHUSTRÁNKA PRO DĚTI

Potřebujeme celistvý přístup v boji s chudobou a v ochraně životního prostředí. 

OMALOVÁNKA S DOPLŇOVAČKOU

Oblečte plnou Boží zbroj, 
abyste mohli odolat ďáblovým svodům. 
Stůjte opásáni kolem beder _______, obrněni 
pancířem _____________, obuti k pohotové 
_________ ______________ pokoje a vždycky 
se štítem ________, jímž byste uhasili všechny
_____________ ________ toho Zlého. 
Přijměte také
přilbu ______________ a meč Ducha, jímž je 
_________________.

<= Sv. Václav
Narodil se kolem roku 905 ve Stochově. Jako 
křesťan byl vychováván svojí babičkou sv. Lud-
milou. Znal latinskou i staroslověnskou mši. 
Stavěl chrámy, staral se o chudé, vykupoval 
otroky, do soudnictví zaváděl křesťanskou 
morálku. Zlomyslnosti nespokojených vladyků 
dohnaly jeho bratra Boleslava k vraždě Václava 
28. září 935 ve Staré Boleslavi.

NAJDI 5 
ROZDÍLŮ

Správné výsledky najdeš na 
straně 22 dole.

SOUTĚŽ
  O KNIHU!
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V  letošním roce bude v  naší farnosti určitá změna, jež se týká 
pravidelného společenství mladých, kteří se scházeli na faře. Se-
tkání mladých bude jednou za dva týdny, přičemž se budou pro-
línat tyto aktivity: 

Večery mládeže
Všichni mladí naší farnosti od 13 do 30 let jsou zváni na večery 
mládeže na faře. Jednou za měsíc v pátek večer se sejdeme na faře 
v 19 hodin a bude následovat program pro vás. Začneme společ-
nou adorací a četbou Písma svatého, poté se podíváme na nějaký 
film nebo probereme zajímavé téma. Na závěr bude možnost pře-
nocování na faře a po ranní sobotní mši svaté zakončíme setkání 
společnou snídaní. Termíny budou vždy zveřejněny v ohláškách. 
Těší se na vás otec Pavel a otec Daniel.

Mše svaté za mládež hlučínského děkanátu
Jenou za měsíc v  sobotu odpoledne se setká mládež celého dě-
kanátu v našem farním kostele ke mši svaté, kterou bude sloužit 
vždy určitý kněz, který v našem děkanátu působí. Poté bude po-
sezení na faře. 

AKOLYTÉ
Drazí farníci,
mnoho našich bratří a sester, kteří jsou staří a nemocní, nemohou 
být účastni nedělní mše svaté. Proto bychom od října nabídli mož-
nost roznášení svatého přijímání v neděli dopoledne domů. V zá-
kristii bude pravidelně list papíru, na němž budou termíny nedělí. 
Bude-li zájem v konkrétní neděli o  tuto službu, nahlaste na daný 
termín svého nemocného. K  této službě budou v  září ustanoveni 
někteří farníci. Tato služba přinese posvěcení duší těch, kteří Kris-
ta přijmou, ale také bude vytvářením živého společenství farnosti 
a církve s těmi, kteří mezi nás nemohou přijít. 

• Otec Daniel

SPRÁVCE FARNÍ STODOLY

Od července se stal správcem farní stodoly pan Dušan Falhar. 
Pokud budete chtít pronajmout stodolu k soukromým účelům, 
obracejte se přímo na něj. Je ochoten s vámi prostory projít, vše 
ukázat, vysvětlit a  po skončení akce vše přebrat zpět. Cena za 
konání akce ve farní stodole činí 1500 Kč na den + energie. Kon-
takt na správce je falhar.dusan@seznam.cz nebo tel. číslo 734 
435 310. Před každou akcí je pak nutno podepsat na faře smlou-
vu o pronájmu stodoly a opsat stav hodin elektroměru a vodo-
měru.

OZNÁMENÍ

Adorace s přímluvnou 
modlitbou
Občas se stane, že někdo z  farníků přijde a  ptá 
se, co je to vlastně přímluvná modlitba, o které se 
zmiňujeme jednou měsíčně v ohláškách. Je potře-
ba tuto věc vysvětlit. Tím bych vás zároveň chtěl 
k této modlitbě také pozvat.
Adorace, která je jednou za měsíc v kostele Svaté-
ho Mikuláše, je adorací, do níž se mohou aktivně 
zapojit všichni, kteří chtějí. Kdo nechce, může jed-
noduše sedět nebo klečet v lavici. Podle chuti jsou 
věřící vyzváni, aby se připojili tím, že mohou Pánu 
Bohu za něco poděkovat nebo poprosit, a všichni 
společně odpovídají: „Děkujeme Ti, Pane“ nebo 
„Prosíme Tě, Pane“. Tak společně vlastní-
mi slovy děkujeme za zdraví, rodi-
nu, přátele, za Boží milosrdenství 
a  také prosíme za ty, kteří jsou 
součástí našeho života a potře-
bují Boží požehnání. Pokaždé 
je při této adoraci velmi milá 
atmosféra. Právě takováto 
společná modlitba v  sobě 
skrývá velkou sílu, neboť 
Pán řekl: „Kde jsou dva nebo 
tři ve jménu mém, tam jsem 
já uprostřed nich“.
Po těchto modlitbách za po-
třebné může každý ze zúčastně-
ných přijít před Eucharistii a napsat 
na lístek prosbu, která se týká jen a  jen 
jeho samotného (o  sílu odpustit, o  zdraví, 
o  odvahu, o  správné rozhodnutí, o  sílu bojovat 
s hříchem…). Tento lístek diskrétně odevzdá kně-
zi, pouze on si ho přečte a poté jej vloží na oltář 
přímo ke Kristu eucharistickému a celé společen-
ství, které zpívá Boží chválu, obětuje svou modlit-
bu právě za onoho člověka, který klečí před oltá-
řem. Tak se modlíme jeden za druhého. Věřte, že 
přímluvná modlitba je skutečně velmi účinná, a že 
všem může přinést Boží pokoj a  sílu. Nebojte se 
k této modlitbě připojit. Pán rád rozdává své dary, 
když o ně projevíme zájem. 

Rozšířená možnost svátosti 
smíření na první pátky
Milí farníci, od září tohoto roku bychom my 
kněží rádi nabídli další možnost přístupu ke 
svátosti smíření. Každý první pátek v měsíci 
budeme ve farním kostele k  dispozici také 
dopoledne od 9:00 do 11:00. Je to netradiční 
čas, ale mnozí z vás, kteří už večer nemůžete 
přijít, nebo jste dopoledne na hřbitově, této 
možnosti možná využijete. Rovněž budete 
moci využít tento čas k rozhovoru s knězem, 
pokud se budete chtít na něco zeptat, poradit 
nebo svěřit. Nebojte se hojně využívat této 
příležitosti.

Zároveň bychom byli rádi, kdyby se 
ujala praxe celodenního výsta-

vu Nejsvětější svátosti každý 
první pátek ve farním kos-

tele od 9:00 do večerní 
mše svaté. Zda tomu tak 

bude, záleží na tom, 
zda se mezi vámi na-
jde dostatečný počet 
ochotných farníků, 
kteří si vezmou ado-
rační stráž, aby v kos-

tele stále někdo byl pří-
tomen. I  tato celodenní 

adorace jednou měsíčně 
může přinést naší farnosti 

mnoho milostí.
Nemocné budeme od měsíce září na-

vštěvovat vždy až druhý pátek v měsíci.

Růženec před mší svatou
Ve všední dny se před každou mší svatou, 
kromě pátků, kdy je adorace, modlíváme 
růženec. Od měsíce září bude každý den ur-
čitý úmysl, za který se tento růženec bude-
me modlit. Po celý školní rok budou úmys-
ly následující:

pondělí – za nemocné, trpící a  osamocené 
farníky
úterý – za mír ve světě
středa – za pronásledované křesťany
čtvrtek – za nová kněžská a řeholní povolání
sobota – za rodiny farnosti a farní mládež

HOVORY O VÍŘE
V  měsíci září opět začnou na 
faře Hovory o víře. Budou jako 
v  minulém školním roce vždy 
každou druhou středu v 19:00. 
Budeme probírat výklad Písma 
svatého, učení církve, aktuality 
z  církevního prostředí a  také 
je vyhrazen prostor pro vaše 
dotazy. Toto „náboženství pro 
dospělé“ je otevřené pro všech-
ny a kdokoli může přijít, i když 
vloni nechodil. Také je mož-
no přijít občas podle časových 
možností nebo se jen jednou 
podívat, zda vám tento způsob 
prohlubování náboženských 
vědomostí bude vyhovovat. Na 
setkání se těší otec Daniel.

SPOLEČENSTVÍ SENIORŮ 
Každý čtvrtek se na faře schází 
senioři naši farnosti. Začátek je 
vždy v 9:00 modlitbou růžence. 
Všichni zájemci jsou zváni.

NEMOCNIČNÍ KAPLAN
Vážení farníci, rádi bychom 
vás informovali o  tom, že 
v opavské nemocnici byl otcem 
biskupem ustanoven nemoc-
niční kaplan, který je k dispo-
zici pacientům k  rozhovorům 
i k udílení svátostí. Je jím P. Pa-
vel Ziólkowski, farář z farnosti 
Opava Kateřinky. V  případě 
potřeby se tedy na něj můžete 
obrátit na telefonním čísle 734 
435 276.

Následovat evangelium je zajisté náročná, ale krásná, překrásná cesta. 

AKTIVITY PRO MLÁDEŽ FARNOSTI

Správné odpovědi Najdi 5 rozdílů: 1. třetí prkno odspodu 
na zadní stěně má jinou barvu; 2. ovečce vpravo chybí 
ouško; 3. schovanému beránkovi za ovečkou chybí růžek; 
4. ležící ovci chybí zadní noha; 5. nad ovcí jsou na čtvrtém 
prkně odspodu navíc dva suky
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