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NÁKLADY NA JEDEN VÝTISK JSOU VE VÝŠI 30 KČ.

Milí farníci, 

letošní vánoční Krok je již ve vašich rukou, což znamená, že konec roku se 
nezadržitelně blíží. Mnozí budeme bilancovat, jaký vlastně rok 2017 byl, 
co nám přinesl, co vzal, v čem změnil náš život. Právě na konci roku a na 
začátku nového si nejvíce uvědomujeme hodnotu času a jsme ochotni více 
zpytovat své svědomí, zda se v životě pohybujeme správným směrem. 

A já bych chtěl nás všechny vyzvat k tomu, abychom tak učinili i letos. Ne-
přemýšlejme jen o tom, co jsme si pořídili, jak se rozrostla nebo zmenšila 
naše rodina, či jaké zdravotní komplikace jsme letos prodělali. Zkusme 
se ptát trochu jinak. Třeba se zaměřme na to, zda jsme se více naučili po-
vznést nad letité spory, nebo zda jsme dokázali potěšit ty, kteří trpí? Nau-
čili jsme se v letošním roce být ohleduplnější, vnímavější k potřebám dru-
hých? Změnili se k lepšímu vztahy v naší rodině, v práci, ve farnosti? 

Až se jednou objevíme před tváří Pána Boha, bude nám úplně jedno, kte-
rá místa jsme v roce 2017 navštívili, jakou práci jsme vykonávali, jak jsme 
byli zdraví či o kolik jsme zbohatli. To jediné, nač si budeme rychle vzpo-
mínat, bude, co jsme udělali pro druhé. Na nic jiného se nás totiž Pán Bůh 
nebude ptát. 

A tak až uslyšíme z úst našich politických představitelů či ekonomů, jak 
byl rok 2017 úspěšný pro naši ekonomiku, průmysl a vývoz zboží, polož-
me si otázku, zda byl v našem životě stejně úspěšný ve schopnosti milovat 
s sloužit.Všechny již nyní srdečně zvu na děkovné mše svaté v poslední 
den roku 2017 v obou našich kostelích. Poděkujme společně za tento rok 
a prosme, abychom v roce následujícím změnili sebe i svět alespoň o tro-
chu k lepšímu. 

Otec Daniel

A Christian can never be a pessimist ! Být muži a ženami církve znamená být muži a ženami společenství.
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ROZHOVOR S EVOU PILAROVOU

God looks with love upon every one of us. Jesus does not leave us alone because we are precious to Him.

3. listopadu 2017 navštívila naši farnost zpěvačka 
paní Eva Pilarová. Večer nejen zazpívala, ale také 
hovořila o svém životě a zážitcích ze své velmi bohaté 
kariéry. To vše se odehrálo před zaplněným farním 
sálem.

Paní Pilarová je držitelka čtyř zlatých slavíků. Majitel-
ka hlasu v rozsahu 3,5 oktávy. Výjimečná zpěvačka, 
která své písně nahrála na více než 30 nosičů (gramo-
fonové desky a CD). Její úžasný a nezaměnitelný hlas 
můžeme znát nejen z rádia, z televize, z internetu, 
ale pokud budete mít štěstí, můžete si jej vychutnat 
i v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově, 
kde tato dáma příležitostně zpívá a kde také nahrála 
v devadesátých letech svoje vánoční CD.  Pokud bych 
měla vyjmenovat všechny superlativy na adresu této 
hudební legendy, vydalo by to na několik stran, a dost 
možná, že by na to ani náš farní zpravodaj nestačil. 
A právě tato neskutečná paní navštívila v pátek 3. 
11. 2017 Kravaře a zazářila v naší farní stodole. Mně 
připadl čestný úkol udělat s paní Evou Pilarovou roz-
hovor. 

Paní Pilarová, v jednom rozhovoru jste řekla, 
že zpívání vás nabíjí a že po koncertě nemůžete 
dlouho večer usnout. Tak se Vás ptám, jestli Vás 
také kravařské publikum nabilo svojí energií? Jak 
se Vám u nás zpívalo?
Publikum u vás bylo skvělé, zpívala jsem s chutí a díky 
divákům jsem zapomněla na bolest zad. Ta o sobě dala 
vědět hned, jak jsem dozpívala. Asi se to odrazilo i na 
mém obličeji, protože se mě ptala jedna paní, co se 
mně stalo. Řekla jsem, že ještě před chvílí jsem se cítila 
jako dvacítka a teď už jsem zkrátka na svém…..

Jste v našem městě poprvé? Nebo vůbec na Hlučín-
sku? Víte (případně) něco o jeho pohnuté historii? 
Během těch 57 let, co zpívám, bych těžko hledala v naší 
republice místo, kde jsem ještě nezpívala. Pokud jsem 
o historii Hlučínska něco nevěděla, pak mně poučili 
váš otec Daniel i otec Marián z Dolní Lutyně.. 

Ne každý asi ví, že jste věřící člověk. Můžete se 
s námi podělit o to, jak se víra v Boha prolínala Va-
ším profesním i osobním životem? 
Víra v Boha je to nejdůležitější, čím mě rodiče do života 
vybavili.  S vírou žiji ve svých radostech i úzkostech. 
Myslím, že my věřící máme spoustu věcí jednodušších. 

A jsem přesvědčena, že kdyby bylo více věřících, nebyla 
by potřeba tolika psychiatrů. Víra je pro mě nepostra-
datelná. 

Před lety jste prodělala onkologické onemocnění. 
Jak se tato zkušenost odrazila na Vašem vztahu 
k Bohu? 
Když jsem se dověděla, že mám před sebou zhruba rok 
a půl života, začala jsem brečet, ale hned na to jsem 
spěchala do kostela, pomodlila se, poprosila Pána 
Boha a Pannu Marii o záchranu a věřte mi nebo ne, po 
chvíli jsem odcházela z kostela s jistotou, že přežiji. To 
se stalo na přelomu let 1998 – 1990.  A jak vidíte, držím 
pohromadě!

Ve farní stodole jste měla vystaveny některé svoje 
fotografie – tak jako nám představila své fotografic-
ké práce i Vaše sestřenice paní Helenka.  Protože ne 
všichni čtenáři časopisu farního zpravodaje KROK 
byli na Vašem koncertě, mohla byste nám touto 
cestou trošku přiblížit tohoto Vašeho zajímavého 
koníčka?  

Fotím na digitální fotoaparát a obrázky následně 
zpracovávám na počítači. Původně jsem si jen tak 
hrála, ale nějak se to vymklo a na radu fotografa 
pana Josefa Loudy jsem začala svým „výtvorům“ 
říkat fotoobrázky. Jeho zásluhou jsem měla na 
přelomu roku 2004 – 2005 svoji první výstavu, 
momentálně mám třiaosmdesátou v pořadí. Větši-
nu výstav jsem měla samostatných, ale v poslední 
době vystavuji také se sestřenicí Helenou Štefano-
vou. Ale co bych dlouho vyprávěla, ukázky budou 
praktičtější.

Scházíme se v čase Dušiček, za necelý měsíc nás 
čeká Advent. Prozraďte nám, prosím, co pro Vás 
osobně tato dvě období církevního roku znamenají. 

Svátek Dušiček mě vždy vede k vážnějšímu zamyšlení 
a důrazně připomene ono „člověče pomni, že prach 
jsi a v prach se obrátíš“.  A Advent -  no, měla by to být 
doba zklidnění a pokorného očekávání příchodu Ježíše 
Krista.  V mém případě se o zklidnění nedá vzhledem 
k sérii mých vánočních koncertů mluvit, ale příchod 
Krista pokorně očekávám. 

Co byste popřála našim farníkům, čtenářům časo-
pisu Krok, posluchačům a Vašim skalním i novým 
fanouškům?
Boží požehnání, zdraví a vše dobré. A svým fanouš-
kům - ať už skalním nebo novým - moc  a moc děkuji za 
přízeň.  

Rozhovor vedla B. Muczková

Eva Pilarová (* 9. srpna 1939 Brno), rodné příjmení 
Bojanovská, je česká zpěvačka a herečka. Trojnásobná ví-
tězka čtenářské ankety Zlatý slavík v kategorii zpěvaček.
Dne 28. října 2009 byla Evě Pilarové udělena Medaile Za 
zásluhy. 
Zpívala už od dětství (např. v dětském chrámovém 
sboru u sv. Tomáše, vedl sbormistr a varhaník Vladimír 
Stehlík), a to i vážnou hudbu. Koncem 50. let začala na 
brněnské JAMU studovat operní zpěv, zároveň v té době 
vystupovala v divadle Večerní Brno. Po roce studia, v roce 
1960 však JAMU opustila a nastoupila do pražského 
divadla Semafor, kde vystupovala mimo jiné též s legen-

dární dvojicí Jiří Suchý a Jiří Šlitr a kde se záhy prosadila 
jako výborná zpěvačka.
V roce 1962 odešla spolu s Waldemarem Matuškou a Kar-
lem Štědrým zpívat do Divadla Rokoko [1], ale už v roce 
1964 se vrátila zpět do Semaforu. V tomtéž roce si také 
ve filmu Kdyby tisíc klarinetů zahrála roli (coby výrazná 
sboristka dívčí školy - spolu s Naďou Urbánkovou a další-
mi) sice drobnou, ale s úžasným duetem s Karlem Gottem 
(píseň Je nebezpečné dotýkat se hvězd). Během své dlouhé 
pěvecké kariéry nazpívala velké množství známých hitů, 
velice populární a oblíbené byly její duety s Waldemarem 
Matuškou, zpívala ale i s Karlem Gottem a dalšími zpěváky.
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UDRŽITELNÉ VÁNOCE

Humanity needs hope in order to live and needs the Holy Spirit in order to hope. Joy multiplies when you share it!

Jsou pro nás vánoční svátky dobou klidu a rozjímání? 
Anebo místo času, který bychom mohli trávit se svými 
blízkými, se honíme po obchodech, nakupujeme spous-
tu nepotřebných dárků a  pak ještě nakonec vyhazujeme  
hory jídla do popelnic?

Jak prožít Vánoce šetrněji k životnímu prostředí a přece 
jen udělat radost svým blízkým?

Zlaté pravidlo pro zelenější Vánoce je velice jednoduché. 
Vyhýbejte se všemu, co je na jedno použití a nedá se běž-
ně recyklovat (jako se dá třeba papír), nebo se v přírodě 
nerozloží. Právě jednorázové vánoční dekorace, balicí 
celofánové papíry, ozdobné lepící pásky, umělohmotné 
stuhy a plastové obaly tvoří většinu našeho každoročního 
vánočního dárečku  – 5 miliónů tun odpadu navíc k naší 
běžné spotřebě na celé planetě!

Stačí poměrně málo. Například při přípravě vánoční ta-
bule rozumněji plánovat co opravdu spotřebujeme. Na 
nákupy můžeme chodit s vlastní taškou či síťovkou a lát-
kovými pytlíky na ovoce a zeleninu. To nám ušetří koupi 
nové igelitky a tím i životní prostředí. 

Místo exotického ovoce si raději vybrat naše české 
ovoce, zeleninu, ořechy a sušené ovoce. Taky je určitě 

lepší kupovat potraviny v menší míře, předejdeme tak 
zbytečnému plýtvání. Můžeme taky podpořit značku 
Fair trade. Při koupi těchto produktů dostávají pěstitelé 
spravedlivě zaplaceno a pracují v důstojných podmín-
kách. Takto můžeme pořídit třeba kávu, čaje, čokoládu 
a další výrobky.

Když nakoupíme od místních prodejců v našem regi-
onu, můžeme tak snížit uhlíkovou stopu, protože vý-
robky nebudou muset putovat přes půlku zeměkoule. 
Lepší koupit víno z Moravy, než z Jižní Ameriky. Taky 
se dají koupit místní mošty, např. z Hostětína. Dále 
nemusíme dávat nejnovější mobilní telefon, který se 
zrovna nachází na trhu, když má obdarovaný ještě sta-
rý, ale funkční model. Raději bychom mu měli nadělit 
více svého osobního času, například ve formě společ-
ného výletu. 

Vánoční stromek

Vždy před Vánoci je možnost zakoupit jedličku v kvě-
tináči, obvykle takový prodej organizují „zelené“ ne-
ziskové organizace. Výhoda je zřejmá - stromeček mů-
žete později vysadit na zahradě či na dvorku, anebo na 
jaře zajít s ostatními „kupci“ vysadit vánoční jedličky 
na předem domluvené místo. 

Svíčky

Jestli chcete krásně a zdravě provoněný vánoční čas, sáh-
něte po svíčkách ze včelího vosku. Ve včelařských potře-
bách můžete koupit krásné svíčky s vyřezávanými vánoč-
ními motivy anebo si koupit pláty včelího vosku a svíce si 
sami velice jednoduše vyrobit srolováním plátu do váleč-
ku příslušné délky. Včelí vosk je čistě přírodní produkt, 
který se v přírodě rozloží, a navíc máte jistotu, že pálením 
svíček nevdechujete žádné zbytečné chemikálie. 

Dárky

Mějme na paměti, že u dárků jde především o kvalitu a ne 
o kvantitu, o gesto vyjadřující přátelství, lásku a úctu. 
Darujme věci vyrobené co nejblíže našemu domovu. 
Nekupujte zboží, které zbytečně cestuje tisíce kilometrů 
a nese sebou zátěž zbytečných emisí a znečištění. Pokud 
máme možnost, upřednostněme vždy zboží z recyklova-
ného materiálu. Vyhněme se raději všemu, co je na bater-
ky. Když dostanete něco, co se vám nehodí nebo to právě 
nepotřebujete, nemiřte s tím hned do koše. Pouvažujte, 
komu by se věc mohla hodit anebo ji věnujte na charitu. 
Chcete darovat nezapomenutelný dárek? Darujte zážitek 
nebo něco hezkého slibte. Třeba na kus pěkného papíru 
napište poukázku na pomoc se stěhováním, s hlídáním 
dětí, s péčí o zahradu, s doučováním neoblíbeného před-

mětu, nebo příslib víkendových snídaní do postele či 
uvaření pár specialit na přání a podobně. Něco dobrého 
připravte. Jedlé dárky jsou naprosto výborná ekologická 
varianta. 

Balení dárků

Dárky můžete zabalit do starých kalendářů, starých seši-
tů komiksů, starých map či not, nebo nevyužitých zbyt-
ků tapet, které vám už roky leží ve skříni. Krásný balící 
papír si můžete jednoduše vyrobit s minimálními nákla-
dy. Koupíte obyčejný balící papír v skládaných arších . 
Doma posbíráte všechny barvičky, vyberete velké štětce 
a štětky a pustíte se do díla. Když pak archy rozstříháte 
pro jednotlivé dárky, každý kousek bude vypadat origi-
nálně a krásně. Další variantou je ruční papír. Spotřebu-
jete různé zbytečné kousky papíru a výsledek bude něco 
opravdu krásného. Do ručně dělaného papíru můžete 
přidat různé přísady a tím ho jednoduše zkrášlit nebo 
provonět: lupínky sušených květin, sypaný čaj, mletou 
kávu, mleté koření (nejlépe anýz či badyán), větší útržky 
barevného papíru, pár kapek vonného éterického olejíč-
ku atd. Když použijete stužky, lýko nebo provázek místo 
lepící pásky, většina vánočních papíru zůstane použitel-
ná a poslouží vám i na další Vánoce. 

Tomáš Peterek
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Adventní tvořivé dílny se za několik let své existence 
staly již nedílnou součástí života farnosti ale i města. 
Společně se tedy podívejme do jejich historie. 

V čase, kdy v mnoha domácnostech hoří svíčky na ad-
ventním věnci, se sama adventní dílna 2017 teprve při-

pravuje.  Není ale možná na škodu podívat se, jak tato 
tvůrčí akce, na kterou chodí stále více lidí, začala. 

Úplně první tvůrčí dílnou bylo malování na sklo. To se 
psal rok 2006. Protože se tvoření ve farní stodole zalíbi-
lo, následovaly akce další. Všechny tehdy probíhaly pod 
záštitou Mateřského centra Neškola, což bylo jedno ze 
středisek Charity Opavy. Farní stodola byla tehdy filiál-
ním pracovištěm zmíněného mateřského centra. 

Během týdne se ve farním areálu scházely ponejvíce 
maminky s malými dětmi, takže bylo mnohokrát velmi 
živo – dětí byla plná stodola i zahrada. Seznámily jsme 
se s různými technikami. Některé nás nadobro pohltily, 
některé upadly v zapomnění. Pak přišla jedna z mami-
nek s nápadem, že bychom mohly zorganizovat i větší 
akci v sobotu. To proto, aby na ni mohly přijít i ty tvůrčí 
osůbky, které přes týden kvůli zaměstnání nemají čas. 

A právě první takovou sobotní akcí byla adventní díl-
na, a to na podzim roku 2007. Ano, je to právě 10 let, 
kdy jsme si mohli poprvé vyrobit adventní věnce a ty si 
následně nechat požehnat v kostelích o první neděli ad-
ventní.  Matně si vybavuji, jak skromně jsme začínali. 

OHLEDNUTÍ ZA ADVENTNÍMI DÍLNAMI Bylo to hodně komorní, sešla se nás hrstka. S tvořením 
vypomáhala zkušená květinářka. Stačilo něco málo 
chvojí, pár baněk, svíčky, sušené pomeranče, skoři-
ce. Ale v té omamné vůni jehličí jsme prožívali radost 
z tvůrčí práce a radost z toho, že jsme spolu. 

Časem přibývala další stanoviště: pletení z proutí, vklá-
daný patchwork, ozdoby z hoblin, tvoření z papíru… 
Dílna se rozrůstala a rozrůstala, návštěvníků přibývalo, 
přidali jsme svařák, buchty a kafe nejen pro čekající ta-
tínky a dědečky. Základ dílny, tedy výrobu adventních 
věnců a vánočních dekorací začalo posléze zajišťovat 
květinářství.

Kdo naopak pomaličku mizel z našich kruhů, bylo sa-
motné Mateřské centrum Neškola. Kravaře pro ně pře-
staly být filiálním pracovištěm, nakonec byla Neškola 
zrušena úplně. A tak organizace tvůrčích dílen přešla 
do rukou nás – zapálených amatérů. Jsme rádi, že nám 
farnost Kravaře pořád zachovává svoji přízeň a pou-
ští si nás do stodoly. Věřte, že nás těší, že naše advent-
ní dílna má stále nové a nové příznivce, že k nám jezdí 
lidé z blízkého i z dalekého okolí, ale také, že máme své 
skalní návštěvníky a návštěvnice, kteří k nám chodí od 
samého začátku. Máme tu zkušenost, že když u nás na 
dílně ocitne někdo poprvé, chodí už pak pravidelně. 
Občas se u nás objevili lidé, kteří sem přišli proto, že 

si tady něco koupí – pravda i tato možnost se nabízela. 
Ale největším darem pro ně bylo asi to, že zjistili, jaký 
mají poklad ve svých vlastních rukách. Přestože tvrdili, 
že „já to neumím, já na to nejsem…“, nakonec odchá-
zeli s vlastnoručně vyrobeným věncem či jiným výrob-
kem, a hlavně s radostí, že svýma rukama něco krásné-
ho stvořili. A právě tato radost je to, co se nedá koupit 
v žádném supermarketu.  

Osobně mám ráda, když na dílnu přijdou děti s rodiči 
a prarodiči. Obvykle je to tak, že maminky a babičky 
zakotví nejprve u věnců – tohle stanoviště je tradičně 
největší, děti pak zasednou k dalším stolům a vyrábě-
jí. Malí často pobíhají ve velkém prostoru stodoly a je 
na nich vidět, že se u nás cítí dobře. A pak mám ráda, 
když u tvoření zasedají babičky či dědečkové (ti mají 
nejvíc trpělivosti) s dětmi a tvoří společně. Nebo rodiče 
s dětmi. Vnímám to právě jako největší poklad, že jsme 
všichni spolu a navzájem se můžeme obohacovat. 

A to je ona spojovací nit s první adventní dílnou v roce 
2007 – radost z tvůrčí práce a radost, že jsme spolu. 

Tak až na Vašem stole bude zářit adventní věnec, pro-
sím, vzpomeňte si v modlitbě na ty, kteří pro Vás celé 
roky adventní dílnu připravují. A připojte i modlitbu 
za ty, kteří mezi nás rádi chodili, ale už mezi námi ne-
jsou.

Božena Muczková    
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beautiful.

ROZHOVOR S ANNOU LOKOČOVOU

Ráno a odpoledne jsme drželi půst. Na 
večeři jsme měli polévku hrachovou, 
brambory ve slupce a rybu. Pak ještě 
krupici. Kakao tehdy bylo jen na lístky. 
A když jsme neměli rybu tak jsme měli 
pečenáče. No a pak, když jsem se vdala, 
tak jsme toho už měli víc, i více cukroví. 
Mama pekla jen marmeládové cukroví 
a kokosky, ale ne z kokosu, ale z oves-
ných vloček. Kokos nebyl. 

A ovoce bylo jen jabka, hrušky a ořechy, 
co se nám na zahradě urodilo. Ořechové 
rohlíčky se tehdy ještě nedělaly. Po vojně 
vůbec ne, po vojně bylo všechno rozbité. 

Podle zvyku jsme krájeli jablka a dívali 
se, kdo má hvězdu. A večer s námi v zimě 
oma hrála člověče, dámu, mlýn a jiné hry, 
teď se už ani nehrají. Televize nebyla, ale oma nám vy-
právěla o svatých, mám po ní ještě takovou hrubou ně-
meckou knížku. Každý den se s námi modlila. A kino 
jsme měli v Kravařích málokdy, nebylo. Ani hraček 
jsme neměli, ani balón jsme neměli. Když někdo z dětí 
měl bolko, tak jsme hned všichni byli na cestě a hráli 
pod Urbančíkem, tam bylo velké místo. Ani kola jsme 
neměli. Nic.

Někdy jsme dostali na vánoce oblečení, ale to máma 
nechala právě na vánoce ušít. A tak nic nebylo. A po 
vojně tím tuplem. My jsme přišli a všechno zničené. 
Jedna kura nám zůstala, borak, tu Ruši honili a stejně 
ju nechytli. A krávy? Všechno pryč, všechno ukradené, 
všechno prázdné, vyrabované.

Na Mikuláše jsme dostali nějaké paskudy, máma na-
pekla takové pajace z kynutého těsta. Na poli jsme 
měli zasetý mák a velkou pec jsme doma měli. A kolá-
če též pekla, ale ty jsme na takych nožkách do pekařa 

nosili. Dvanáct až patnác plechů. A chleba oma každý 
týden zadělávala a u pekaře jsme je pekly, takové velké 
bochníky. A od pekaře jsme je vozili a trhali a jedli, ale 
oma nám nenadávala. A od našich německých vojáků 
jsme tež čokoládu dostali a takové kilové polévky.

Dárky nebyly žádné. Do čuby jsme dostali trochu cuk-
roví.

Byly sice roráty, ale na ty jsme nechodili, ani oma. Měli 
jsme ve chlévě dobytek a k tomu se muselo ve 4 hodiny 
vstávat a pak pracovat. Na půlnoční mši jsme taky ne-
chodili, ona ani o půlnoci nebyla, byla už v deset hodin 
večer. Do kostela jsme chodili až ráno.

Teď je to úplně jiné, můžeme být rádi, že žijeme tady 
(Česká republika).  Máme všechno. Dneska jsem se 
dívala, to musel být ale cizí stát, byla tam sloužena 
misijní mše. Protože tam byli samí misionáři, jo Bra-
zílie. Ukazovali hladné děti, kolik těch dětí samo běhá 

po cestě, protože nemají rodiče. Aspoň můžou cho-
dit k misionářům do jejich školy. Tam se učí i spí. No, 
hrozné jsem říkala. Mají se lidi špatně, někteří mají pe-
něz, že nevědí co s nimi a druzí třeba v té Brazílii, mají 
takovou bídu. Teď kdyby byla vojna, tak nezůstane nic.

Tak takové Vánoce, ale my se radovali na ně, celý den 
jsme nejedli, až vidíme to zlaté čela. Celý den jsme vy-
drželi. Taky si vzpomínám na betlém, který byl u nás 

v kostele, ale i my jsme měli takové papírové betlémy 
doma. A stromek jsme každý rok měli, dávali jsme na 
něj baňky, cukroví, ořechy a malé jablka. Nebylo čoko-
lády. Na měsíc jsme dostali 10 dkg čokolády a figurky 
vůbec nebyly. Hodně koledy jsme zpívali, ale německé.

Rozhovor vedl Tomáš Peterek

VÁNOČNÍ VZPOMÍNKY DNEŠNÍCH MLADÝCH

Také si občas zavzpomínáte, jak jste prožívali Vánoce, 
když jste byli ještě děti? 

Když jste netrpělivě čekali na to, co vám vlastně ten Je-
žíšek pod stromeček nadělí? Při vzpomínce na Vánoce 
se mi jako první vybaví - Roráty. Když jsme jako děti 
chodili  do kostela se svícnem a čekaly, kdy už přijde 
ten vytoužený den. 

Každý den jsme v kostele soutěžili o sochu Panny Ma-
rie, u které jsme se poté celý večer s rodinou modlili. 
V sobotu jsme po ranní mši svaté běželi k řeholním se-
strám na vánočku s kakaem. 

Dalšími věcmi, které se mi vybaví, jsou koledy, peče-
ní cukroví, setkání s rodinou, ale také Vánoční před-

stavení, které si přichystalo společenství mládeže, 
a my jsme se vždy chodili s rodinou do kostela po-
dívat. Prvního prosince jsme tradičně otevřeli první 
okénko v adventním kalendáři a odpočítávali si tak 
příchod Ježíška. Navíc jsme dostali jednou za den 
sladkou odměnu. 

V té době jsem brala Vánoce jako den, kdy se narodil 
Ježíšek a já jsem dostala pod stromeček plno dárků. 
Postupem času jsem si ale uvědomila, že zde nejde 
pouze o dárky, ale o to že Bůh se stal jedním z nás, 
aby nám mohl sdělit, že nás miluje. 

Tereza Černá

VÁNOCE KDYSI A DNES

Milí farníci, v následujících dvou článcích vám přinášíme krátké srovnání, jak se Vánoce slavily kdysi a jak je 
děti prožívají dnes….. Uznejte sami. je to přece jen velký rozdíl.

Jak jsme slavili vánoce?

                                   Anna Lokočová, ročník 1933
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FARNOST SE   BAVÍ :)
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FARNOST PŘED 100 LETY

Let yourself be guided by the tenderness of God so that you may transform the world with your 
faith.

Jesus gave us the light which shines in the darkness. 

UMĚLECKÉ FOTOGRAFIE EVY PILAROVÉ

Ohlášky z první neděle adventní 3. prosince roku 1893

V dalším pokračování přepisu farních ohlášek z přelomu století můžeme vidět, jak se lišilo prožívání ad-
ventu od dnešní doby. K adventu patřil přísný půst a jiné zákazy.

V pátek nám připadá slavnost neposkvrněného početí Panny Marie a bude při velkém náboženství mše svatá 
na úmysl obce Kutské. 

Ve čtvrtek odpoledne budeme dva zpověď slyšeti.

Ve středu, den svatého Mikuláše, spolupatrona naši farnosti, bude zpívaná mše svatá na úmysl obce Kravár-
ské.

Dnešní nedělí nastal čas adventní. Přes celý tento čas jsou středa a pátek postní dni, v nichžto lze jen jedenkrát 
za den dosyta se najísti, pak ve středu je dovoleno masitých pokrmů požívati, kdo ale toto dovolení užívá, musí 
aspoň Otče náš a Zdrávas Maria na úmysl církve svaté poříkati. Také začíná dnes zapovězený čas, v němžto 
jsou muziky a tance od církve pod smrtelným hříchem zakázány.

Tyto snímky nám poskytla paní Eva Pilarová, která má fotografování jako velký koníček.

FARA SE DOČKALA NOVÉHO PLOTU
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PRVNÍ LEDEN - DEN MÍRU

Be courageous witnesses to Christ in the places where you live and work. Let us remember in our prayers all those who, with dedication and spirit of sacrifice, care for 
those who are ill.

Prvního ledna neslavíme jen Matku Boží a nový rok. Roku 1967 tento den totiž papež Pavel VI. vyzval věřící 
k modlitbám za mír a prohlásil jej světovým dnem míru. Například ten minulý nesl téma, Nenásilí: Styl politi-
ky míru‘. Papež František jej rozvedl ve třech bodech: 

„Musíme se snažit sjednávat cesty míru, i v případech, kdy se zdají být klikaté či nepraktické.”

„Je třeba uznávat nikoliv právo síly, ale sílu práva.“

„Uznejme raději nadřazenost diplomacie před hlukem zbraní.“

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 

Ostrava

Srdečně Vás zveme na kurz Manželské večery. Kurz je určen pro všechny manželské páry, které chtějí vybudovat 
pevný a trvalý vztah, chtějí si udělat na sebe čas, chtějí zlepšit své manželství, nebo procházejí náročným ob-
dobím.Každé setkání začíná večeří při svíčkách. Následuje přednáška pouštěná z DVD, po které mají manželé 
příležitost si spolu popovídat o tématu večera i o důležitých otázkách, na které ve spěchu všedního dne nezbývá 
čas.Vše probíhá v příjemném prostředí s naprostým respektem k soukromí každého páru. Kurz je založen na 

křesťanských principech, ale určitě dává inspiraci všem manželským párům.

Témata jednotlivých večerů:

Vybudovat pevné základy Vliv rodiny v dětství i dnes
Umění komunikace Dobrý sex
Řešení konfliktů Láska v akci
Síla odpuštění Slavnostní závěrečná večeře

Kurzovné - cca 2000,- Kč za manželský pár - zahrnuje večeře a dvě příručky účastníka. Pokud se účastníci 
domluví na jednoduchém občerstvení, bude část podstatně nižší. Částku je třeba zaplatit na prvním setkání 
kurzu. Pro organizátory je přínosné, když se dá dohromady aspoň 5 párů z jednoho místa nebo blízkého okolí 
a potom se přihlásí na kurz.

Za závaznou přihlášku považujeme osobní, emailové nebo telefonické přihlášení.

Kontakt: jdostalova@prorodiny.cz, tel. 731 625 617

V článku, z kterého jsem čerpal, mně zaujala tato Františkova slova: „Násilí a mír stojí na počátku dvou pro-
tikladných způsobů budování společnosti. Šíření semenišť násilí produkuje ty nejzávažnější negativní sociální 
důsledky. Svatý otec shrnuje takovou situaci vyjádřením: ‚Třetí světová válka podávaná po kouskách‘“. Mys-
lím, že i u nás mnozí politici rozsévají semínka násilí po kouskách, straší a polarizují společnost, místo aby jí 
sjednocovali a usmiřovali. Zdá se, že politika míru se v dnešní době moc nenosí. 

Je dobré si uvědomit, že mír na mezinárodní scéně je velmi důležitý a v dnešní době v některých oblastech 
velmi vzácný. Neméně důležitý je mír v naší vlasti a společnosti. Modlitba v tomto duchu je tedy velmi potřeb-
ná. Ale nemusíme chodit za hranice do dalekých zemí, ani sledovat nedělní ostré politické debaty, abychom 
okusily válku. Nemyslím teď hukot zbraní a křik zraněných, ani hluk politických názorů, ale třeba hluk špatně 
volených slov blízkých lidí, ty dokážou ublížit neméně. Tyto války nemusí být ani hlučné, zato bývají plné ti-
chých pomluv a zlých slov. A dokonce se můžou očím i uším skrývat v našem vlastním nitru, kde spolu svádí 
boj pokušení a duše. Válka je všudypřítomná. A s mírem je třeba začít u sebe. Myslím, že tento boj je ten vůbec 
nejtěžší, boj o mír v srdci. Dokonce jej sami ani nemůžeme vyhrát. Tady potřebujeme pomoc. Máme však 
velmi účinné zbraně: modlitbu a svátosti. Svátost smíření je úžasnou svátostí míru v naší duši. Cítili jste to po 
zpovědi taky? Tu úlevu a klid. Takový soukromí den míru našeho nitra. A už jste se s někým někdy usmířili? No 
není to tak strašný pocit ne?

Zkusme se modlit za mír i v našem srdci, naších vztazích, naší rodině a taky v naší farnosti. Nezapomeňme 
na to nejen 1. ledna, ale i při modlitbě za město ve 21:00. Mír je vzácný a je nutné o něj pečovat stále a na všech 
rovinách.

(Zdroj: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/160831papez-frantisek-zverejnil-tema-svetoveho-dne-miru-pro-
-rok-2017)

Tomáš Stráník

Dovolujeme si vás všechny pozvat na Vánoční koncert, který se bude konat v pátek 29. 12. 2017 v 18 hodin 
v kostele sv. Bartoloměje v Kravařích. 

Letos jsme si pro vás připravili: 

Jaroslav Michlík: Česká vánoční mše (Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus, Agnus)

Jiří Pavlica:  Missa Brevis (Kyrie, Sanctus)

Josef Schnabel: Transeamus

Srdečně zvou:
Chrámový pěvecký sbor u kostela sv. Bartoloměje spolu se zpěváky „nadšenci“ z Kravař a Koutů a žáci ze Zá-
kladní umělecké školy Ivo Žídka.

Už od října jsme se pravidelně scházeli na faře. Některé části mše byly velmi náročné, proto dříve než jsme při-
stoupili ke společným zkouškám, nacvičovaly zvlášť mužské a ženské hlasy. Někteří pamětníci si Českou mši 
vánoční připomněli, ale pro většinu byla novinkou. Mše Jiřího Pavlici pak byla pro všechny nová. Když si nás 
přišel poslechnout otec Daniel, řekl: „Právě teď všechny myši utekly.“ Přijďte si poslechnout, jak naše snažení 
dopadne.

VÁNOČNÍ KONCERT

MANŽELSKÉ VEČERY
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His creatures alone.

May Mary‘s pure and simple smile be a source of joy for each one of us as we face life’s difficulties.

VÁNOCE OČIMA DEŤÍ

Zeptali jsme se dětí, které chodí do náboženství, jak prožívají Vánoce ve svých rodinách. Na každou otázku 
bylo vybráno pět nejzajímavějších odpovědí.

Co se ti nejvíce líbí na Vánocích?

-když jsme všichni spolu.

-lití olova, dárky, stromeček.

-jak jsme celá rodina dohromady a rozbalujeme si dárečky.

-nejvíce se mi líbí, jak se všichni sejdou a společně jíme a pijeme a smějeme.

-když s mamkou a taťkou zdobíme stromeček

Z čeho máš největší radost o Vánocích?

-že Ježíš slaví narozeniny a taky z dárků. Ale nejvíce z těch, které já dám, a vykouzlí jim na tváři úsměv.

-nikdo se nehádá

-když se někomu líbí dárek, který mu dám

-z toho, že není škola a že mám čas na mamku a taťku

-jak jsme spolu, koledy, zdobení stromečku

Dodržujete u vás doma nějaké vánoční zvyky? Jaké?

-zpívání s prskavkami před pejskem jak jí, pouštění lodiček

-hod botou, lodičky, držíme půst, zpíváme koledy, rozkrojení jablek

-ano sice jenom dva, ale i to se počítá. Dáváme pod talíře šupiny od kaprů, nikdo nesmí vstávat od stolu 
(jenom naWC).

-hledáme zlaté prasátko, pouštíme lodičky, chodíme do kostela

-neodcházíme od stolu, krájíme jablko, máme na stole o talíř navíc

Jak u vás vypadá štědrovečerní večeře?

-první chod hrášková polévka, druhý chod kapr

-maminka udělá večeři, pustí se koledy a nikdo nemluví, protože mu chutná

-pomodlíme se, nabereme si jídlo: Bramborový salát a kapra (já nejím kapra, tak mám řízek). Dojíme, 
rozkrojíme jablko, zpíváme si „Narodil se Kristus Pán“, rozbalíme dárky, pak si s nimi hrajeme s brá-
chou a díváme se na pohádky.

-až se setmí a vyjde první hvězda, začneme večeřet. Jíme kapra a bramborový salát, pak máme takovou 
oplatku a než ji sníme, dá nám babička na čelo křížek z medu.

-jsme svátečně oblečení, jíme, až vyjde první hvězda, jíme bramborový salát a kapra.

Pamatuješ si sníh o Vánocích?

-ne nepamatuju, já si jen pamatuju, že posledních pár let byl sníh až v lednu.

-ne nepamatuju si na to, jestli někdy vůbec na Štědrý den sněžilo

-no jako spíš z kamery někdy si vzpomenu, ale sníh byl, jak jsem byla malá

-jo, měla jsem velkou radost, můj brácha mě hodil do sněhu 

-ano, stavěli jsme s dědou iglú

Víš, proč Vánoce slavíme a co si připomínáme?

-připomínáme si, jak se narodil Pán Ježíš (takto odpověděla drtivá většina dětí)

-Ježíška

-poslední večeře

-Pán Ježíš vstal z mrtvých

-slavíme zjevení Ježíše
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FARNÍ NEŠVARY ... KŘÍŽOVKA

God does not disappoint! He has placed hope in our hearts so that it can blossom and bear 
fruit.

Only in the silence of prayer can you learn to listen to the voice of God.

I letos soutěžíme o vánočního kapra od p. Vaňka, křížovku pošlete na adresu redakce nebo vložte do krabice 
na bočním oltáři do 16. prosince.

1. Znamení, které přivedlo mudrce k Ježíšovi.

2. Italské město, ve kterém je pohřben sv. Mikuláš.

3. První dar, který mudrci přinesli.

4. Město, ve kterém se v roce 2016 konalo Setkání mládeže.

5. Roráty jsou ranní __?__ mše v době adventní.

6. Jaká je barva 2. neděle adventní.

7. Jak se nazývá doba vánoční?

8. Který archanděl zvěstoval Panně Marii radostnou zprávu

9. Adventní kalendář, vyrobený na lepence v roce 1908, který byl osázen malými obrázky a vytvořil  
 jej tiskař z Mnichova Gerhard _?_

10. Božská ctnost

11. Prvomučedník

12. Co se trhá na sv. Barboru?

13. Co znamená slovo ADVENT

Milí čtenáři, 

rád bych pomocí farního časopisu upozornil na některé záležitosti, které se týkají naší farnosti a někdy mě trá-
pí. Nemám na mysli nikoho konkrétně, ale věřím, že pokud se všichni zamyslíme, budou i naše kostely místem 
větší úcty k Pánu Bohu.

Jedna z věcí, které jsem si v poslední době víckrát všiml, je ruch v na-
šem kostele. Zejména se jedná o farní kostel. Než začne mše svatá, po-
dobají se některé lavice, spíše než kostelu, debatnímu klubu. Jedna věc 
je ta, že kostel není místo pro vyřizování si vzkazů a druhá věc je ta, že 
tímto jednáním mohu rušit ty, kteří chtějí v tichu či modlitbě růžence če-
kat na začátek mše svaté. Zcela identická situace nastává po skončení 
bohoslužby. Někteří zůstanou v lavici a už nemohou vydržet s promazá-
váním čelistního kloubu ven, a tak spustí ještě vevnitř. Zvláště necitlivé 
je to v případě, kdy kněz nebo akolyta podává svaté přijímání varhanici 
nebo zpěvákům. Pokud se otevře svatostánek, máme z úcty ke Kristu zů-
stat v tichosti klečet do doby, než se opět uzavře. Někdy mám pocit, že se právě v této chvíli na mnoha místech 
kostela řeší úplně jiné věci…..

Další záležitostí, na kterou chci upozornit, jsou žvýkačky. Když se letos v září opravovala podlaha lavic farní-
ho kostela, bylo až neuvěřitelné, kolik žvýkaček se našlo nalepených na různých částech podlahy. Kromě toho 
všeho je žvýkání nejen v kostele ale také na jiných akcích zcela nespolečenské. Vzpomínám si na jednoho kněze, 
který byl se mnou kaplanem na mém prvním kněžském místě. Po znamení kříže řekl: „Bratři a sestry, milí pře-
žvýkavci.“ V prvních lavicích totiž asi pět lidí žvýkalo jako o život. 

Na závěr bych chtěl zmínit způsob přijímání eucharistie. Dnes máme možnost přijímat buď do úst, nebo na 
ruku. Pokud přijmu eucharistického Krista na ruku, je potřeba ihned před podávajícím vložit eucharistii do 
úst a nikam neodcházet se svatým přijímáním v rukou. Přijímám-li na ruku, vložím hřbet jedné ruku do dlaně 
druhé a nastavím obě ruce. Spodní rukou pak uchopím eucharistii položenou do dlaně horní ruky a vložím do 
úst. Nemohu nastavovat jen jednu ruku. Je to z důvodu úcty a také nebezpečí upadnutí eucharistie. Po přijetí je 
důležité se také podívat, zda mi na ruce či prstech nezbyla byť jen malá částečka svaté hostie. Pokud ano, přijmu 
i ji, neboť i v nejmenším kousíčku je přítomen celý Kristus. 

Milí farníci, chtěl bych požádat, abychom společně dokázali tyto problémy zlepšit. Děkuji vám za pochopení 
a snad i za snahu a přeji hodně požehnaných chvil s Pánem v našich kostelích.

Otec Daniel

Chtěl bych poděkovat všem farníkům, kteří jste nemocní a nemohoucí a do kostela se již často nedostanete. 
Prostřednictvím Kroku jste s námi ve spojení a víte, co se ve farnosti děje.

Moc děkuji za vaše modlitby za naši farnost. Právě vy jste naše poklady a vaše trápení má neuvěřitelnou moc, 
pokud jej nabízíte Kristu. Kéž i díky vaši modlitbě a nesení kříže Pán požehná naší farnosti. 

Otec Daniel

PODĚKOVÁNÍ
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Christ comes to meet us in them.

VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ

V prvních letech, kdy se na obloze začala objevovat 
malá letadla, jedna americká rodina trávila den Bo-
žího narození před svým domem a děti dělali sněhu-
láka. Najednou nad nimi přeletělo letadlo. Mamin-
ka radostně zakřičela na děti: „To je letadlo našeho 
strýčka. Zamávejte mu, možná vás uvidí.“ Děti za-
čaly skákat, křičet a mávat rukama. 

Když se letadlo vzdálilo, nejmladší dítě se ptá otce: 
„Tatínku, když se lidé chtějí dostat do nebe, musí 
nastoupit do letadla? Ale jak nastoupí, když letadlo 
letí tak vysoko?“ Otec vysvětlil dítěti, že cestující se 
nemusí nijak namáhat, aby se dostali do nebe. Leta-
dlo z nebe přistane na zem, aby oni mohli nastoupit.

Také my se chceme dostat do nebe. A ani my se 
nemusíme až tak strašně namáhat, abychom se do 
něj dostali. A to právě kvůli události, kterou si při-
pomínáme každé Vánoce. Bůh přichází na svět, aby 
člověka přivedl k sobě. Nástroj, kterým nás do nebe 
vynáší, je vlastně tak trochu podobný letadlu – je to 
jeho kříž. 

A na těchto křídlech lásky nás chce Bůh skrze své-
ho Syna, kterého poslal k nám na zem, vynést do 
nebe. Stačí nastoupit a poslouchat jeho dobrých 
rad.

Otec Jan

ZPOVÍDÁNÍ PŘED VÁNOČNÍMI SVÁTKY

Kostel Sv. Bartoloměje Kostel Sv. Mikuláše

PÁTEK 15. PROSINCE 16:00 – 18:00 16:00 – 17:00

SOBOTA 16. PROSINCE NEZPOVÍDÁ SE NEZPOVÍDÁ SE

NEDĚLE 17. PROSINCE 14:00 – 16:00 cízí zpovědníci Před mší svatou

PONDĚLÍ 18. PROSINCE 17:00 – 18:00 16:00 – 17:00

ÚTERÝ 19. PROSINCE 17:00 – 18:00 NEZPOVÍDÁ SE

STŘEDA 20. PROSINCE 17:00 – 18:00 16:00 – 17:00

ČTVRTEK 21. PROSINCE 9:00 – 11:00/17:00 – 18:00 16:00 – 17:00

PÁTEK 22. PROSINCE 9:00 – 11:00/17:00 – 18:00 NEZPOVÍDÁ SE

SOBOTA 23. PROSINCE 16:00 – 18:00 16:00 – 18:00

Ve středu 27. prosince, tedy na svátek svatého Jana apoštola, se podle staré církevní tradice žehná víno. 

V naší farnosti se k této tradice přidáme a při mších svatých v obou kostelích si můžete přinést víno k požeh-
nání. Následně zveme v 18:45 k posezení ve farním sále u skleničky dobrého vína. 

Mše svaté budou jako obvykle – ve farním kostele v 18:00 a v kostele Sv. Mikuláše v 17:00.

SVATOJÁNSKÉ POSEZENÍ

OBNOVA MANŽELSKÝCH SLIBŮ

V sobotu 30. prosince 2017 při večerní mši svaté s nedělní platností ze svátku Svaté rodiny budou mít manželé 
naší farnosti opět po roce možnost obnovit své manželské sliby.

DĚKOVNÁ MŠE SVATÁ ZA ROK 2017

V neděli 31. prosince 2017 bude při mších svatých ve farním kostele v 15:30 a v kostele Sv. Mikuláše v 16:30 
seznámena farnost se statistikou za uplynulý rok.

Zároveň budeme děkovat Pánu Bohu za celý končící rok a prosit o Boží požehnání do dalších dní.

KROK SE DOSTAL AŽ DO NEPÁLU
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4. N
E

D
Ě

LE
 A

D
V

E
N

TN
Í – 24. 12. 2017

Jelikož Štědrý den je letos zároveň 4. nedělí adventní, kdy je povinná účast na 
m

ši svaté, budou m
še svaté na Štědrý den takto:

V
 obou kostelích bude v sobotu večerní m

še svatá ze 4. neděle adventní s ne-
dělní platností v 18:00. N

a Štědrý den pak bude nedělní m
še svatá v obou 

kostelích jen ranní. Ve farním
 kostele v 8:00 a v kostele Sv. M

ikuláše v 7:00. 

Je tom
u tak proto, aby hlavně m

am
inky stihly všech na večer nachystat a záro-

veň se účastnily nedělní m
še svaté. 

N
ásledně bude v obou kostelích až půlnoční ve 24:00.

25. prosince 2017 – N
arození Páně

V
 obou kostelích budou m

še svaté v obvyklých časech: farní kostel: 8:00; 
10:00; 18:30; 

kostel Sv. M
ikuláše: 7:00; 9:00. 

Ve farním
 kostele budou v 15:00 slavné zpívané N

ešpory.

26. prosince 2017 – Svátek sv. Štěpána
Farní kostel: 8:00; 10:00; - nebude večerní m

še svatá!

K
ostel Sv. M

ikuláše: 7:00; 9:00

31. prosince 2017 – Svátek Svaté R
odiny

Jelikož Silvestr vyjde letos na neděli, bude nedělní m
še svatá ze svátku Svaté 

R
odiny v obou kostelích již v sobotu večer 30. prosince s nedělní platností 

v 18:00. Při této m
ši svaté budou m

ít m
anželé m

ožnost obnovy m
anželských 

slibů. V
 neděli 31. prosince pak budou v obou kostelích m

še svaté jen ranní 
(tedy v kostele Sv. M

ikuláše v 7:00 a ve farním
 kostele v 8:00) a odpoled-

ne na poděkování Pánu B
ohu za uplynulý rok. Ve farním

 kostele v 15:30 
a v kostele Sv. M

ikuláše v 16:30. 

N
ový rok 2018 – M

atky B
oží, Panny M

arie
V

 obou kostelích budou m
še svaté v 8:00 a ve 14:00. Ve farním

 kostele pak 
ještě večerní v 18:30.

VÁ
N

O
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N
Í B

O
H

O
SLU
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Y
 2017


