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2  KROK Církev je dnes církví mučedníků, tolika hrdinných svědků. Kéž se poučíme z jejich odva-
hy.

OLTÁŘ JE SYMBOLEM OBĚTI

Vážení farníci, jak vidíte, opravuje se oplocení 
kolem kostela a hřbitova. Oprava byla opravdu 
nutná. V  rámci farního hospodaření jde o  ne-
malý finanční náklad. Ale to mi kupodivu až 
tak na srdci neleží. To, o  čem bych chtěl na-
psat, je něco mnohém podstatnějšího. Chtěl 
bych s vaší pomoci uskutečnit to, co bylo přá-
ním i mých předchůdců, ale kvůli jiným záleži-
tostem se neuskutečnilo. Je to stavba nového 
obětního stolu v kostele sv. Bartoloměje. Nebu-
du psát, že ten současný je provizorní a bohužel 
už dosluhuje, ani o tom, že tak nádherný kostel 
si zaslouží krásnější obětní stůl, než je ten sou-
časný. Chci spíše krátce poukázat na význam 
obětního stolu. Velmi na mě již dříve zapůso-
bilo místo v bibli, které o oltáři či obětním stole 
pojednává. Dovolím si ho ocitovat a vy si může-
te přečíst také, co předcházelo. 

Téhož dne přišel Gád opět k  Davidovi a  řekl 
mu: „Vystup a  postav Hospodinu na humně 
Aravny Jebúsejského oltář. David vystoupil po-
dle Gádova slova, jak Hospodin přikázal. Aravna 
vyhlížel a spatřil krále s jeho služebníky, že jdou 
k  němu. I  vyšel Aravna a  poklonil se králi tvá-
ří k  zemi. Aravna pravil: „Proč přicházíš, králi, 
můj pane, k svému otroku?“ David odpověděl: 
„Abych od tebe koupil humno k  vybudování 
oltáře Hospodinu; zde byla od lidu odvrácena 
pohroma.“Aravna pravil Davidovi: „Nechť král, 
můj pán, vezme a  obětuje, co uzná za dobré. 
Tu je dobytek k zápalné oběti a jako dříví smy-
ky a dobytčí jha.“To vše dával král Aravna králi. 
Aravna ještě králi řekl: „Kéž má v tobě Hospo-
din, tvůj Bůh, zalíbení.“Král Aravnovi odvětil: 

„Nikoli, odkoupím to od tebe za kupní cenu. 
Hospodinu, svému Bohu, nemohu obětovat 
zápalné oběti darované.“ David tedy koupil to 
humno i ten skot za padesát šekelů stříbra. I vy-
budoval tam David Hospodinu oltář a obětoval 
zápalné a  pokojné oběti. Hospodin prosby za 
zemi přijal a pohroma byla od Izraele odvráce-
na. 2Sam 24,18-25.

Nejvíc se mi líbí ta pasáž, kdy král může hum-
no dostat zadarmo, avšak on na to nepřistoupí. 
Proč? Protože nemůže obětovat něco na ně-
čem, na čem nemá podíl. Ano, oltář není jenom 
krásným kusem nábytku v  kostele, ale je mís-
tem, na kterém se obětuje. Oltář je symbolem 
oběti. Když se podívám na oltář tak první, co mě 
může napadnout je kdo se tam obětuje? Bezpo-
chyby je to Kristus při mši svaté, ale také já sám 
na ten stůl pokládám své denní oběti. 

Bylo by málo se jenom dívat, jak druhý tj. Kris-
tus se za mě obětuje a já k tomu nepřidám nic. 
Oltář je symbolem té nejvyšší oběti a  tou je 
Kristus, ale i  obětí mojí. Oltář mě vlastně učí 
oběti. Z  tohoto důvodu také kněz na začátku 
a na konci mše svaté oltář políbí. Tím chce po-
líbit samého Krista, který se stal obětí, ale také 
oběti vás všech, které s Kristem přinášíte. Mít 
krásný oltář znamená vážit si slova oběť a umět 
ji přinést. Mít krásný oltář znamená vážit si 
Krista a toho, co pro nás jeho oběť znamenala. 
Uvažte, že to je důvod, proč mi toto leží na srd-
ci. Jestliže se totiž vytratí význam oběti, zůsta-
ne pouze hra - a ta je plytká.

o. Jan Szkandera
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Milí 

farníci! 

Srdečně 
vás zdra-
vím. Je tu 
opět nové 
číslo naše-
ho farního 
časopisu. 
Je to číslo, 

které vychází před prázdninami. 
Nicméně je ještě tak trochu vě-
nováno i  událostem, které jsme 
prožili nedávno v  čase pande-
mie. Proto se i  já v  úvodu krát-
ce zmíním, co mě oslovilo v této 
době. Slyšel jsem takový téměř 
vtip, který měl ovšem hlubokou 
myšlenku. 

Jak čteme v biblické knize Job, 
kdy přišel za Bohem ďábel a vedl 
s ním rozhovor o zemi a o Jobo-
vi, tak přišel i nyní. A říká Bohu: 
„Vidíš Bože, co se mi na zemi po-
vedlo? Již dlouho jsem se snažil 
zavřít kostely. Dalo mi to hodně 
námahy. Různě jsem to zkoušel. 
Nejvíce jsem se snažil ve XX. sto-
letí. Vytvořil jsem dva velké tota-
litní systémy, fašismus a  komu-
nismus a  nepovedlo se, ale teď 
přišel virus a  povedlo se to na 
celém světě, nejenom lokálně.“ 
Bůh se zasmál a odpověděl: „Ano 
zavřel jsi kostely, ale mně se v tu 
dobu podařilo, že jsem život 
z víry přenesl do domácností.“ 

Drazí farníci prošli jsme časy, 
které nebyly snadné, kostely 
byly zavřené, ale snad víry neu-
bylo. Možná v některých domác-
nostech, a já tomu věřím, se ro-
dina sešla ke společné modlitbě. 
Pokud tomu tak bylo, prosím ne-
opouštějte tento zvyk. Kostel se 
již pomalu otevřel a já vás zvu na 
mše svaté, které v nich jsou slou-
žené. Je to přece jenom událost, 
ze které církev žije, ale nejenom 
v  chrámu. Život víry se musí žít 
a odehrávat i mimo kostel, v prá-
ci, na ulici… a jedním z takových 
projevů je třeba i  společná ro-
dinná modlitba v  domácnosti. 
Matka Tereza, světice a  známá 
osobnost, kdysi řekla, že nemá 
strach o rodiny, ve kterých se její 
členové společně modlí. 

Ta modlitba nemusí být dlouhá, 
stačí třeba desátek růžence, ale 
ať je pravidelná a nechybí. Zvláš-
tě bych pak prosil zachovat ten-
to krásný zvyk v  rodinách, kde 
jsou děti, které za rok přistoupí 
poprvé ke sv. přijímáni. Tím učíte 
nejenom děti, ale i  sebe vztahu 
k  Neviditelnému. Když se nebu-
deme modlit doma, nebudeme 
to umět ani v kostele. Přeji vám 
všem požehnané prázdniny, 
krásný odpočinek - nikoli však 
od Pána Boha.

o. Jan Szkandera

Pane, dej nám milost úžasu v setkání s Tebou.
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4  KROK Je také Boží mlčení, které nelze pochopit, dokud nepohledíme na Kříž.

K HUDBĚ MĚ VEDLI RODIČE

Učitelka hudby, varhanice v kostele, moderá-
torka v televizi, ale také manželka a máma dvou 
dospělých dětí, to vše je Gabriela Westová. Jak 
se jí vše daří skloubit, ptá se Monika Ševčíková.

Gábi, tak od začátku. Jak ses dostala k hud-
bě. Chodila jsi do „hudebky“? Byl Ti někdo vzo-
rem? Vedl Tě někdo?

K  hudbě mě vedli mí rodiče. Přivedli mě do 
tenkrát Lidové školy umění v  Opavě a  začala 
jsem tam v  7 letech hrát na klavír. Absolvova-
la jsem první cyklus a pokračovala ve druhém, 
ale ten jsem nedokončila, neboť jsem byla při-
jatá na Lidovou konzervatoř v Ostravě, kde jsem 
studovala u p. profesorky I. Vysloužilové, která 
mě velmi motivovala ve hře na klavír.

Ale samozřejmě to byla, jak už jsme zmínila, 
i má rodina, která mě v tom velmi podporovala, 
neboť můj tatínek František Witassek, se hud-
bě také věnoval a věnuje dodnes. Měl 5 souro-
zenců a spolu tvořili hudební kapelu Witassci, 
která hrála na plesech, oslavách a  zábavách. 
Také mí dva strýci, Josef a  Bernard Witassek, 
prožili a  pracovali celý život ve varhanářské 
firmě Rieger Kloss v  Krnově. Jezdili po celém 
světě a  stavěli a  intonovali mnoho kvalitních 
varhanních nástrojů. Jejich práce a zvuk zůstá-
vá např. v Číně, v Egyptě, v Rusku, na Islandu, 
v  Norsku, Lotyšsku, Japonsku, Polsku, na Slo-
vensku a Ukrajině a samozřejmě také v Krava-
řích a Koutech. A tak byla hudba kolem mě bě-
hem  celého mého dětství.

Kdy nastal okamžik, že hudba bude nejen 
Tvým koníčkem, ale také profesí?

Ta chvíle nastala právě na již zmiňované Lido-
vé konzervatoři. Pokračovala jsem  pak ve stu-
diu hry na klavír na státní konzervatoři v Žilině, 
a zároveň jsem začala i pedagogicky působit na 
své rodné hudební škole – dnes Základní umě-
lecké škole v Opavě. A jsem tam dodnes. Učím 
od roku 1991, takže na této škole působím již 29 
let.

Učíš děti hrát na hudební nástroj, učíš je lás-
ce k hudbě. Máš i nějakou zpětnou vazbu? Po-
dařilo se Ti najít i skutečný talent? A jak se to 
vlastně pozná?

Učím hlavní obor klavír a  pár velice talento-
vaných dětí jsem měla. Ale je hodně šikovných 
dětí, ale musí se s  talentem spojit velká píle, 
pracovitost a cílevědomost. V konečné fázi žák 
své umění musí umět také prodat na soutěžích, 
koncertech a přehlídkách. A  to vše skloubit je 
pro děti opravdu náročné. Navíc v  klavírním 
oboru platí, že se vše musí zahrát zpaměti, bez 
not. Takže povinné soutěžní programy a  mi-
nutáže jsou na soutěžích velmi náročné. Ale 
někteří žáci jsou velmi nadaní a vše zvládnou. 
Ale opravdu pouze talent nestačí. Je to o veli-
ké pracovitosti a cvičení na nástroj, a to denně. 
Také už mi vodí své děti mí bývalí žáci a to mě 
také velmi těší, a mám z toho radost. 

A  teď k  Tvé hře na varhany. Drobná žena 
a  největší hudební nástroj. Já, která neumím 
hrát ani na hřeben, nechápu, jak se dá tak vel-
ký nástroj ovládat. Tohle se asi v hudební škole 
nevyučuje. Kde ses to naučila Ty? A dokázal by 
se to naučit každý, kdo umí na klavír? Předpo-
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KROK             5 Je dobré setrvávat před svatostánkem, abychom pocítili Ježíšův pohled.

ROZHOVOR - GABRIELA WESTOVÁ 
kládám, že je to podobné, i když úplně jiné.

Varhany, jako hlavní obor, se samozřejmě vy-
učují na Základních uměleckých školách. Já 
jsem se hru na varhany však učila pouze jeden 
rok, a to právě na hudební škole a rok soukromě 
u varhaníka pana Jiřího Čecha. A na základě to-
hoto krátkého studia bych ráda upřesnila, že se 
vůbec za varhaníka nepovažuji. Pouze se sna-
žím vypomoci při mších, neboť profesionální 

varhaník v současné době v kravařské farnosti 
není. Možná nám budoucnost ale přinese pro-
fesionálního varhaníka – dcera mé kolegyně 
varhanice Silvie Lamlové, Eliška, studuje var-
hany na konzervatoři v Ostravě. Tak snad nám 
tady pak zůstane ve farnosti.

Ke studiu varhan je potřeba mít dobrý klavír-
ní základ a  pak se přidává pedálová technika. 
Takže se ke hře rukou přidává ještě hra nohou. 
A  velmi důležité je také rejstříkování. Umět 
správně vybrat vhodné rejstříky pro danou 
skladbu, aby to odpovídalo charakteru, tempu 
a celkové náladě a pojetí skladby, je také velmi 
rozhodující pro správnou interpretaci skladeb.  
Záleží hodně na hudební představivosti a citu 
pro barevnost varhanní hry. Pro každé hudební 
období je taky dané konkrétní rejstříkování a to 
vše vyžaduje několikaleté studium.  

Když se varhany v našem kostele sv. Bartolo-

měje opravovaly, rok jsme čekali, než se znovu 
rozezní. Všichni jsme si uvědomovali, jak moc 
nám chybí. Jak se Ti na ty nové hraje? Vnímáš 
rozdíl?

Hraje se výborně a  vše funguje. Moc děkuji 
ještě i  s  odstupem času otci Danielovi Vícho-
vi, že měl odvahu se tenkrát do tohoto projek-
tu opravy s  Polskem pustit. Odvedl velký kus 
práce a  zvuk varhan si nemohl užít, neboť byl 

brzy po svěcení varhan přemístěn do farnosti 
v Místku. Ale to je poslání kněží…  

Máme na kůru i  nová světla a  nové židle pro 
sbor, za což zase děkujeme otci Janu Szkande-
rovi. My, varhaníci, se máme ve zdejší farnosti 
velmi dobře, neboť máme plnou podporu otce 
Jana Szkandery i otce Jana Zelenky. A pokud by 
se někdo chtěl přidat do našeho „varhanického 
týmu“ budeme jenom rádi. 

Moderování v TV Noe. To je asi ta nejčerstvější 
záležitost. Je mi jasné, že v tom má prsty otec 
Daniel. Jak to všechno začalo? A jak se Ti tato 
profese líbí?

Samozřejmě, že v  tom má prsty otec Daniel. 
Přesvědčil mě natolik, že bych se na tuto práci 
mohla hodit, až jsem se odvážila jít na konkurz. 
A  musím říci, že mě toto nové poslání a  prá-
ce velmi těší. Témata, se kterými pracuji jsou 
mi velmi blízká. Hodně se věnujeme rodině, 

KROK202022pw.indd   5 21/06/2020   15:25



6  KROK My křesťané jsme vybízeni k tomu, že máme vyjít ze svého vlastního “písečku”, abychom 
všem přinášeli milosrdenství a něhu Boží.

JE STÁLE SE CO UČIT ...

hudbě, historii, cestování, ale také samozřej-
mě duchovní stránce. Teď v  době koronaviru 
jsem byla velmi ráda, že jsem mohla být pří-
tomna, anebo jsem také mohla vypomoci jako 
varhanice při mších svatých. V době epidemie, 
ale ještě i  dnes, fungujeme v  budově televize 
v omezeném režimu a ne všichni zaměstnanci 
dochází do budovy televize. Hodně kolegů pra-
cuje z domu, aby se minimalizovala nákaza ko-
ronavirem. 

Také musím zmínit, že mě velmi mile potěšil 
kolektiv v TV Noe, a to jak mě mezi sebe všichni 
přijali.  Cítím se tam velmi dobře a děkuji ředi-
teli TV Noe o. Leoši Ryškovi a všem kolegům za 
velmi milé přijetí a podporu. A samozřejmě také 
patří velký dík otci Danielovi, neboť se mi sna-
žil v začátcích velmi pomáhat a jeho rady byly 
k nezaplacení. 

Můžeme Tě vídat jako moderátorku pořadu 
Živě s  Noe. Ano, živé vysílání. Postrach i  pro 
zkušené moderátory. Je znát, jak jsi pořad od 
pořadu sebejistější. Tak jaké to bylo poprvé se 
postavit před kameru?

Ano, působím pouze v živém vysílání v rámci 
celodenního provázení „Živě s  Noe“ a  je stále 
se co učit…

Moderování před kamerou se dá srovnat asi 
s  pocity, které člověk zažívá na pódiu a  před 
lidmi při vystoupeních v rámci mé práci v ZUŠ. 
Vždy je tam nějaká tréma a člověk si s tím musí 
nějak poradit. Ke zvládnutí trémy musím vést 
i své žáky, neboť jsem neměla ještě žáka, kte-

rý by trému neměl. Je to taková potvůrka, co 
nám nadělá v životě mnoho starostí, ale patří to 
k životu skoro nás všech. A tak se s tím musíme 
všichni poprat a musíme vše zvládnout.

Dramaturgii pořadu si děláš sama? Vybíráš si 
sama hosty, témata?

Příprava na vysílání je časově velmi náročná. 
Někdy mám samozřejmě „povinná“ témata 
a hosty, ale ve většině případů mám volnou ruku 
a je na mně, jaké téma nebo hosta si zvolím. 

Prozraď nám něco ze zákulisí. Jaká je tam 
parta lidí. Proč tě tato práce baví?

Patřím v  podstatě do party moderátorů a  do 
redakce. Nejvíce často se setkávám redaktory, 
neboť my moderátoři z Živě s Noe máme každý 
svůj den, a tak se míjíme. Někdy se však sejde-
me na poradě a jsme spolu v telefonickém nebo 
emailovém kontaktu. 

A proč mě tato práce baví? Pro mě to ani není 
práce, beru to spíše jako poslání s  vědomím, 
že dělám něco pro „dobrou věc“. Velmi mě na-
plňuje i  to, že přinášíme našim posluchačům 
snad radost do každého dne. Hodně našich di-
váků jsou totiž i starší a nemocní lidé, kteří jsou 
třeba i  připoutáni na lůžko, a  my se snažíme 
v živém vysílání mít s nimi blízký kontakt a zpří-
jemnit jim každý den. Snad se nám to daří… 

Velkou sledovanost jsme zaznamenali právě 
teď v  době epidemie, kdy bylo do vysílání za-
řazeno více přenosů mších svatých, a lidé byli 
rádi, že mohou díky TV Noe být přítomni při 
mších svatých a prožívat liturgii alespoň skrze 
obrazovku. 

A  nakonec si neodpustím otázku: „ A  co 
doma?“ Předpokládám, že už si zvykli na to, že 
když není maminka ve škole, tak je v  kostele 
anebo v televizi. Ale maminky toho musí zvlád-
nout ještě daleko více, nemám pravdu? Vaření, 
uklízení, starost o domácnost…

Jak říkáš, jsou zvyklí… ale mají radost z toho, 
když přinesu „veselé historky z  natáčení“ 
a jsem v dobré náladě. A někdy jsou rádi, zvláště 
mé děti, když jsem unavená, a tím pádem mají 
všichni klid a  nemusí poslouchat nové úkoly 
v domácnosti. Však to všichni rodiče znají :-). 

Gábi, moc děkuji za rozhovor a z celého srdce 
Ti přeji, ať se Ti daří ve všech profesích, které 
zjevně děláš s velkou radostí a nadšením. Je to 
slyšet i vidět.
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KROK             7 Marie, Matko bolestná, pomoz nám porozumět Boží vůli ve chvílích velkého utrpení.

CO MI DALA A CO MI VZALA DOBA KORONAVIROVÁ
Každé pracovní ráno začíná zazvoněním bu-

díku do práce. Nikoho z nás by nenapadlo, že 
se tato zavedená rutina může na několik týd-
nů úplně změnit. Než se svět dozvěděl o ma-
lém viru, kterému později začali vědci říkat 
covid 19, každý plnil svoje denní úkoly, to se 
ale příchodem této nemoci změnilo a rozbilo 

naše zavedená pravi-
dla.   

Co mi vzala? 

Mám ráda svoji práci 
a najednou jsem zůsta-
la ve třídě sama. Najed-
nou bylo ticho a  klid, 
žádný hluk a  dětské 
švitoření. Chyběl mi 
kontakt s dětmi. Proto-
že jsme začali pracovat 
z  domu, neviděli jsme 
se ani s  kolegy, se kte-

rými tvoříme, myslím si, dobrou partu. 

Co mi dala? 

Trávila jsem více času doma s  rodinou, hrá-
li jsme různé hry a byli jsme si blíž. Nově jsem 
musela rozdělit starost a péči o rodinu s uče-
ním na dálku přes různé sociální sítě. Učení na 
dálku mělo svá úskalí, některou práci s počíta-
čem jsem se musela naučit a někdy selhávala 
technika. Také pro rodiče to určitě nebylo jed-
noduché, pokud chodili do práce, ještě museli 
zastávat roli učitele. A za to jim patří velký dík.

Silvie Weczerková

Hned na začátku ko-
ronavirového šílenství 
jsem se nachladil. Nor-
málně bych chodil do 
práce, ale doktor mi 
doporučil zůstat doma 
a  napsal mi nescho-
penku. Takže hned ze 
startu mi dala čtrnáct 
dní volna. Dala mi mož-
nost trávit více času 
s  manželkou a  dcerou. 

Jenže jen na těch čtrnáct dní. Jelikož pracuji 
ve farmaceutickém průmyslu, který jel a  jede 
v koronavirové době možná víc než na plné ob-
rátky, jsem musel zase rychle do práce. Poma-
lu jsem se vracel víceméně do normálu, až na 
velmi nepohodlné osmihodinové nošení roušky 
v práci. A to už se dostávám k tomu, co mi doba 

koronavirová vzala. Těžké bylo hlavně ze začát-
ku velké omezení sociálních kontaktů, protože 
jsme v podstatě nikoho nenavštěvovali a nikdo 
nenavštěvoval nás. Ještě horší to měla v  to-
mhle ohledu moje žena, protože já jsem chodil 
alespoň do práce. No pak mi velmi chybělo če-
pované pivo, kolektivní sport a taky hobbymar-
kety a jiné prodejny pro kutily. A v neposlední 
řadě mi vzala možnost účastnit se naživo mší 
a  přijímat eucharistii, ale možná to v  někom 
probudilo po těchto věcech větší touhu. Mnohé 
si uvědomíme, až když o to přijdeme.

Tomáš Straník

Myslím si, že něko-
lik předchozích týdnů 
bylo pro mě, ale také 
pro většinu popula-
ce, velkou zkouškou. 
Když se zamyslím nad 
tím, co mi tato doba 
dala, tak můžu říct, 
že si člověk začal více 
vážit věcí a  možnos-
tí, které předtím bral 
jako samozřejmost 
a automatičnost. Ať už 

to bylo běžné nakupování, které se omezilo na 
jednoho člena rodiny nebo úplné omezení so-
ciálních kontaktů, které bylo pro mě jako matku 
s malým dítětem dost náročné, protože se ne-
mohlo vídat se svými blízkými a známými, kteří 
mě dostávali více do reality. Můžu se také při-
znat, že si člověk začal více vážit zdraví a měl 
větší obavy o své blízké, aby se nenakazili a byli 
v pořádku. O to více si pak užíval a užívá kaž-
dého kontaktu. Naopak jsem si uvědomila, jak 
pořád někde pospícháme a  mohla jsem se na 
chvilku zastavit. Být doma jen se svou rodinou 
a užívat si společné chvíle s manželem a naší 
malou dcerkou, i když se musím přiznat, že to 
bylo někdy taky dost náročné a ani my jsme se 
nevyhnuli tak známé ponorce. Co mi v té šílené 
době chybělo, bylo určitě společenství a přijí-
mání eucharistie. Byla jsem vděčná aspoň za 
možnosti, které nabízela televize a  rádio. Ono 
se říká, že všechno zlé je k  něčemu dobré. Já 
sama vnímám, že jsem se mohla zklidnit, zača-
la si více vážit každodenních maličkostí a uží-
vat si každé příležitosti být se svými blízkými. 

Markéta Straníková
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8  KROK Laici jsou povoláni, aby se stali kvasem křesťanského života uvnitř společnosti.
Spasitele všech.

Uvědomuji si, že jsem nikdy nic takového nezažil. Bylo to zvláštní. Chodit 
nakupovat jen v  nutných případech, nechodit do kostela, nescházet se 
s celou rodinou, ani s přáteli. Měl jsem samozřejmě strach o své blízké.

O  to víc, si teď toho všeho budu vážit. A  co mi doba vzala? Bohužel, 
vždycky mi už bude připomínat, že jsem ztratil dva své velké kamarády 
– rybáře. Zemřeli ve zvláštní době a jejich náhlé úmrtí nemělo s epidemií 
koronaviru nic společného. Proto bych chtěl moc poděkovat panu faráři 
Janu Szkanderovi, že přes všechna omezení  jsme se s nimi mohli důstoj-
ně rozloučit. 

Petr Křesťan

Dala mi určitě více volného času na rodinu. Z kalendáře mi zmizely kul-
turní a společenské akce a nekonaly se ani svatby, na kterých během ví-
kendů pravidelně oddávám. Najednou byly k dispozici volné víkendy, na 
což nejsem zvyklá a mohla jsem se naplno věnovat rodině (hráli jsme si 
stolní tenis, chodili na procházky, dívali jsme se společně na dobré filmy). 
Opět se mi potvrdilo, jak je důležité mít kolem sebe rodinu a fajn lidi.

Vzala mi pravidelné návštěvy u rodičů, takže mi bylo trochu smutno, ale 
o to víc jsme si telefonovali. Dokonce jsme pořádali i rodinné videokonfe-
rence. Vše se dalo zvládnout. Chyběli mi kamarádi a známí, o to víc si to 
vynahradíme později, třeba výletem na kole.

Monika Brzesková

 

CO MI DALA A CO MI VZALA DOBA KORONAVIROVÁ

Jedenáct dnů po Božím hodu svatodušním se slaví svátek Božího Těla, dnes se jedná o Slavnost Těla 
a Krve Páně. Tento svátek se slaví v rozmezí od 21. května do 24. června. Od počátků křesťanské církve 
žila víra v přítomnosti Krista v Nejsvětější svátosti – hostii ( tělu Páně). Svátek Božího Těla se odvozuje od 
vidění sv. Juliány, která zemřela v roce 1258. V roce 1209 v Lutychu ji Bůh vyzval, aby se snažila o zavedení 
svátku ke cti Nejsvětější svátosti. U lutyšského arcijáhna Jakuba Panteleona  získala podporu. Když se ná-
sledně stal papežem a přijal jméno Urban IV stanovil v roce 1264 tento svátek pro celou církev. Do Evropy 
se svátek šířil postupně. V Praze se první procesí Božího Těla konalo v roce 1355. Průvod přijal charakter 

prosebného procesí za příznivé počasí 
před nastávajícím létem a za ochranu 
před přírodními katastrofami. 

Již od nepaměti byl svátek Božího 
Těla svátkem slavnostním. Vstupní 
dveře domů byly zdobeny březovými 
větvičkami, břízky byly rozestavěny 
také v  kostelech a  po obou stranách 
cesty, kudy se ubíralo procesí. Ces-
ta se vysypávala trávou. Oltáře byly 
rozmístěny na význačných místech 
v  obci tam, kde byly kapličky nebo 
sochy svatých. Procesí se konalo po-
stupně ke čtyřem oltářům. V slavnost-
ním průvodu kráčel farář s monstrancí 
pod nebesy, které nesli představitelé 
obce. V  čele průvodu kráčela „květi-

NA BOŽÍ TĚLO DEN JASNÝ – CELÝ ROK ŠŤASTNÝ

KROK202022pw.indd   8 21/06/2020   15:25



KROK             9 Pokora zachraňuje člověka: pýcha jej svádí z jeho cesty.

NA BOŽÍ TĚLO DEN JASNÝ – CELÝ ROK ŠŤASTNÝ
nová děvčata“ oblečená celá v bílém. 
Nesla košíček s  květinami (lístky růží 
a pivoněk), které sypala na trávou po-
krytou zem. V průvodu kráčeli také čle-
nové obecního zastupitelstva, v  uni-
formách četníci, hasiči, v Ostravě také 
čestná stráž horníků ve stejnokrojích. 
Závěr tvořili ostatní věřící. Bohosluž-
by při oltářích slavnostně doprovázela 
kapela. 

 Také pro kravařské a  koutské věřící 
byl svátek Božího Těla významným,  
provázela jej procesí se čtyřmi zasta-
veními. Oltáře byly umístěny na vý-
značných místech, kde byly kapličky 
nebo sochy svatých. V  slavnostním 
průvodu kráčel farář s monstrancí pod 
nebesy, pak vpředu šly družičky v bí-
lých šatičkách s košíčky plnými okvět-
ních lístků, děti, které byly v  tomto 
roce na sv. přijímání se svíčkami a vel-
ké dívky, které nesly v  rukách kytice 
růží. Všechny dívky byly v bílých šatech, chlapci pak v tmavých oblečcích.

Celá trasa procesí byla krásně vyzdo-
bena, v oknech obrázky svatých, růže, 
rozsvícené svíčky a  cestu lemovaly 
březové větve, které si lidé pak přiná-
šeli domů, dávali je za obrázky jako 
ochranu před bleskem. Tak tomu bylo 
od nepaměti. Procesí vyšlo od koste-
la ke kapličce na Vyhlídalové ulici, kde 
bylo první zastavení, druhý oltář pak 
byl na Náměstí u domu Uvírových, tře-
tí u fary a čtvrtý u sochy sv. Jana, kte-
rá původně stála na začátku Náměstí. 
Také v Koutech bylo na svátek Božího 
Těla procesí – od kostela se šlo k malé 
kapličce, pak byl oltář u Richterů, dále 
se šlo k velké kapli a na Bolatickou uli-
ci ke statku Holubkových. 

Procesí Božího Těla po obci se kon-
cem 50. let již nemohlo konat, a  tak 
se vše odehrávalo v  kostele a  kolem 
kostela. Obnovené procesí bylo v roce 
1968 a  pak až v  roce 1990 a  trvá do-
dnes. 

Před Božím Tělem se kapličky opravovaly a chystala se výzdoba oltářů. Letos však kapličky osiřely z dů-
vodu toho, že nejen naši zemi, ale i celý svět zachvátila pandemie coronaviru. Věřme, že tomu tak nebude  
každý rok. 

Již od středověku se o svátku Božího Těla nosily věnce upletené z růží. Růže přináší lásku a štěstí, a věřilo 
se, že její okvětní plátky rozsypané po cestách nebo kolem stavení zahánějí nejen smutek, ale také hádky 
a konflikty.

Eva Peterková
Použitá literatura:

Prokešova, M: Lidové tradice aneb staré zvyky a obyčeje. Ostrava 2005

Vondruška, V: Církevní rok a lidové obyčeje. České Budějovice 2005

Vzpomínky kravařských žen 
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10  KROK Když jsme příliš navázáni na peníze, nejsme volní. Jsme otroci.

CHCEME DAR, ALE NE DÁRCE

Nedávno jsem mluvil s  jedním knězem, kte-
rému se stala velmi nepříjemná věc. Na boho-
službě šla ke svatému přijímání osoba, která 
evidentně podle chování a  neznalosti situace 
k přijímání jít neměla. Kněz poznal, že ta osoba 
neví, oč jde, a nepodal jí. Jaké pak bylo překva-
pení, když ve chvíli ticha po přijímání ona oso-
ba začal vykřikovat: „Ty rasisto, ostatním si dal 
a mě ne. Já mám na to také právo!“. Zmatený 
kněz nějak dokončil mši svatou, ale ještě když 
mi to vykládal, bylo znát, jak nepříjemný oka-
mžik to pro něho byl. 

Z vlastní zkušenosti mohu říct, že jsem něco 
podobného zažil s člověkem opilým. Nejde však 
o to množit příběhy tohoto typu, ale spíše mě 
zaujala ta domněnka. Já mám právo na svaté 
přijímání. Skutečně mám právo? Není to spíše 
dar? A  na dar právo nikdy nemám. Dar je dar. 
Možná nám to ani nedochází, ale to je přesný 
opak toho, co hlásá naše víra. 

Bůh se nám daroval, ne že musel, že jsme na 
něho měli právo. Stal se pro nás darem. To je 
ovšem problém, kterému možná – jakožto lidé 
praktičtí - málo rozumíme. To, že je to dar, vů-
bec neznamená, že to je něco méně hodnotné-
ho než ta nejdražší věc na světě. My se totiž dí-
váme podezřele na věci, které jsou levné anebo 
zadarmo. Ano, v ekonomice to možná tak je, ale 
v životě jako takovém je to úplně opačně. Copak 
jsem si koupil život, zdraví, schopnosti? Mám 

na ně fakticky právo? A  Boha si koupím jakou 
valutou? Já to vše mohu přijmout jenom jako 
dar, a to chce pokoru nikoli nárokování. To chce 
skutečnou pokoru. 

Pamatuji si, jak jsem slyšel vysvětlení, proč 
kněz, když přenáší Nejsvětější svátost, má na 
sobě tzv. velum tj. kus látky, do které zahalí 
svoje ruce a pak vezme kalich anebo monstran-
ci do rukou. Nebere to holýma rukama. Proč? 
Zvyk pochází z  pohanského světa. Když chtěl 
král dát poddanému nějaký dar, pak etiketa ve-
lela, že ho onen obdarovaný nesmí přijmout je-
nom holýma rukama. Tím gestem dal poddaný 
najevo, že si přijatého daru nesmírně váží. Po-
zor, neříkám to proto, abych někomu nalil ne-
smyslnou vodu na mlýn, že je neuctivý takový 
či onaký způsob sv. přijímání. Ale říkám to z ji-
ného důvodu. 

Když nám Bůh dává sebe sama ve svátostech, 
vážíme si toho, toužíme po tom daru? Dárce 
nejvíce potěší naše touha. To je to pravé vélum. 
Nic není samozřejmé. Dar si nelze vynuco-
vat, musím ho dostat za každou cenu. Všichni 
jsme letos zažili mnohé věci, které se zdály, že 
nemohou v  životě chybět, a  brali jsme je jako 
samozřejmé, tak najednou nebyly. To se týka-
lo a  týká také kostela, sv. přijímání apod. Na-
jednou jsme byli vykolejeni, že nejsou mše sv., 
že nebyl průvod Božího těla, že se odložilo 1. 
sv. přijímání dětí. Stačil jeden virus a zamotal 

KROK202022pw.indd   10 21/06/2020   15:25



KROK             11 Neexistuje hřích, který by Bůh nemohl odpustit. Jediné, co potřebujeme, je žádat o odpuštění.

vším, na co jsme tak samozřejmě reagovali, že 
máme právo. Píší teď něco, co vždy budu hlásat 
a co si myslím, že může být špatně pochopené. 
Já nemusím dostat, ale já mohu dostat. Já ne-
mám právo na křest, ale já mohu přijmout křest, 
já nemusím přijmout svátost manželství, ale já 
ji mohu přijmout. 

Já nemusím do kostela, ale já mohu do koste-
la, což vůbec neznamená, že být tam či nikoli 
není bez dopadu na mou duši.  Já nemusím při-
jít na schůzku s králem, ale pak nemohu chtít, 
aby mi poslal dar. To on ur-
čuje, za jakých podmínek dar 
dá. Neurčuji to já. Na mně je 
jenom, abych pokud ho chci, 
splnil jeho podmínky. To pla-
tí ve všech oblastech života 
o to víc v těch náboženských. 
Velmi poučný je v tom příběh 
Naamána ze Starého zákona. 
Dovolím si ho zacitovat. 

Naamán, velitel vojska ara-
mejského krále, byl u  své-
ho pána ve veliké vážnosti 
a oblibě, protože skrze něho 
dal Hospodin Aramejcům ví-
tězství. Tento muž, udatný 
bohatýr, byl postižen malo-
mocenstvím. Jednou vyrazily z  Aramu hordy 
a zajaly v izraelské zemi malé děvčátko. To slou-
žilo Naamánově ženě. Řeklo své paní: „Kdyby 
se můj pán dostal k proroku, který je v Samaří, 
ten by ho jistě malomocenství zbavil“. Naamán 
to šel oznámit svému pánu: „Tak a  tak mluvi-
lo to děvče z  izraelské země.“Aramejský král 
řekl: „Vyprav se tam a já pošlu izraelskému králi 
dopis.“ I šel. Vzal s sebou deset talentů stříb-
ra a šest tisíc šekelů zlata a desatery sváteční 
šaty. Izraelskému králi přinesl dopis: „Jakmile 
ti dojde tento dopis, s nímž jsem ti poslal svého 
služebníka Naamána, zbav ho malomocenství.“ 

Když izraelský král dopis přečetl, roztrhl své 
roucho a  řekl: „Jsem snad Bůh, abych rozdá-
val smrt nebo život, že ke mně posílá někoho, 
abych ho zbavil malomocenství? Jen uvažte 
a pohleďte, že hledá proti mně záminku!“Když 
Elíša, muž Boží, uslyšel, že izraelský král roztrhl 
své roucho, vzkázal králi: „Proč jsi roztrhl své 
roucho? Jen ať přijde ke mně. Pozná, že je v Iz-
raeli prorok.“Naamán tedy přijel se svými koni 
a s vozem a zastavil u vchodu do Elíšova domu.
Elíša mu po poslovi vzkázal: „Jdi, omyj se sedm-
krát v Jordánu a tvé tělo bude opět zdravé . Bu-
deš čist.“Ale Naamán se rozlítil a odešel. Řekl: 

„Hle, říkal jsem si: ‚Zajisté ke mně vyjde, po-
staví se a bude vzývat jméno Hospodina, svého 
Boha, bude mávat rukou směrem k posvátnému 
místu, a tak mě zbaví malomocenství.‘

Cožpak nejsou damašské řeky Abána a Parpar 
lepší než všechny vody izraelské? Cožpak jsem 
se nemohl omýt v nich, abych byl čist?“ Obrátil 
se a  rozhořčeně odcházel. Ale jeho služebníci 
přistoupili a domlouvali mu: „Otče, ten prorok ti 
řekl důležitou věc. Proč bys to neudělal? Přece 
ti řekl: „Omyj se a budeš čist.“ On tedy sestou-

pil a ponořil se sedmkrát do 
Jordánu podle slova muže 
Božího. A jeho tělo bylo opět 
jako tělo malého chlapce. Byl 
čist. 2Kral 5,1-14

Možná, že to je náš problém. 
Chceme být zdraví, ale za 
podmínek, které my nasta-
víme. Chceme křest, ale za 
podmínek, které my stanoví-
me, chceme sv. přijímání, ale 
bez modlitby doma. Chce-
me, ale míjíme se s  Dárcem 
a darem. Chybí nám pokora. 
Chceme dar, ale ne Dárce. 
Uvažte sami. Osoba, o  kte-
ré jsem psal v úvodu, chtěla 

svaté příjímání. Ale chtěla také s  tím přijímá-
ním přijmout Boha s jeho učením a nároky? Ne-
chtěla jenom něco? Boha nejde rozdělit. Bůh je 
nedělitelný a lze ho přijmout pouze jako celek. 
K  tomu je ovšem zapotřebí pokory. Někdy se 
ptám, čemu mě chce Bůh tou nezvyklou situací 
naučit? Víc a víc mi zaznívá slovo - pokora. 

Sv. Benedikt, jenž se svými následovník, velmi 
výrazně ovlivnil Evropu na několik staletí, za-
číná svou řeholi slovy: „Naslouchej synu mis-
trovu učení, nakloň k  němu ucho svého srdce 
a k čemu tě laskavý otec nabádá, to rád přijmi 
a uveď ve skutek, aby ses v namáhavé posluš-
nosti vrátil k  tomu, od něhož ses vzdálil za-
hálčivou neposlušností“. Dokud se toho mniši 
skutečně drželi, byli nejenom svatí, ale také 
v životě úspěšní. Není to totéž, co si prožil Naa-
mán, který se chtěl uzdravit? 

Pokud nám Bůh dopřeje, pak budeme moct mít 
za rok 1.sv. přijímání, Boží tělo, ale i další akce 
- a nejenom ty církevní. Ať nám nevymizí touha 
po podstatném. A tím je nejenom užívat dar, ale 
přijmout i Dárce. To je pokora. Přeji vše dobré 
a ze srdce žehnám každému z vás.

Jan Szkandera, farář

VÝZNAM EUCHARISTIE
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14  KROK Nejlepším způsobem evangelizace je prokazování milosrdenství.

MOTÝLÍ LOUKY
Nechal jsem se inspirovat světem šumavské pří-

rody a popovídám vám v tomto letním Kroku něco 
o motýlích loukách.  V červenci se rychlý rozvoj 
v přírodě pomalu uklidňuje, léto je v plném prou-
du a teploty vyšplhávají na své maximum. Upro-
střed měsíce utichá zpěv pěvců, ti mají největší 
práci s  odchovem mláďat. 
Od poloviny měsíce může-
me za jasných nocí pozo-
rovat padající hvězdy. Na 
loukách je rozkvetlé ne-
přeberné množství květin 
a  poprvé na nich můžeme 
pozorovat a  slyšet kobylky 
a sarančata.

Když se podíváme na lou-
ku plnou květin, zjistíme, že 
na ní žije mnoho druhů ži-
vočichů. Někteří jsou pou-
hým okem snadno viditel-
ní, ale tvory z hmyzí říše se 
nám často podaří přehléd-
nout. Květy lákají hmyz (drobné mouchy a brou-
ky) svými rozmanitými barvami. Nejkrásnější 
a nejpestřejší jsou však denní motýli. Jejich krása 
nás okouzluje, ale přitom o jejich životě víme tak 
málo.

Každý motýl žije na jiném místě, to znamená, že 
upřednostňuje jiné stanoviště - biotop. Motýli žijí 
na loukách různých typů - na suchých, vlhkých, 
kosených či spásaných. Někteří motýli mají rádi 
lesní světliny, jiní rašeliniště. Dost často se mo-
týli vyskytují na místech s  dostatkem své živné 
rostliny, tedy té, kterou se živí housenky nebo 
dospělci. Motýli se tedy většinou živí jedním dru-
hem rostliny a jsou závislí na konkrétním stanovi-
šti. Vadí jim i malé změny, ke kterým v místě jejich 
výskytu dochází, a proto jsou ukazatelem kvality 
životního prostředí.

Motýli tvoří nejpočetnější řád hmyzu. Odhadu-
je se, že na celém světě žije asi 200 tisíc druhů 
motýlů, z nichž je vědecky popsáno více jak 120 
tisíc. V České republice známe 3 500 druhů den-
ních a  nočních motýlů, naprostá většina z  nich 
je menší než 1 cm. Některé druhy můr nemají ani 
česká jména. Na území ČR se vyskytuje 160 dru-
hů denních motýlů.

Co mohu pro motýly udělat?

Motýlům můžeme připravit pěkné zázemí. Motý-
li se rádi vyhřívají na sluníčku a sosají na květi-
nách. Stačí jim vytvořit záhonek s květinami, kte-
rý je bude lákat. Pokud nemáte zahrádku, postačí 
pouze obyčejný truhlík na okenním parapetu, 
kam vysadíte pestré květy. Z pohodlí vašeho do-
mova potom můžete sledovat, jak motýli budou 

létat k vašemu oknu. Chce to jen vybrat rostliny, 
které nalákají dospělé motýly nejen jako potra-
va, ale také ke kladení vajíček. Vhodné jsou různé 
druhy aster, divizen či růží. Motýli přímo létají na 
Třapatku nachovou, Šuškardu klasnatou a levan-
duli. Ovšem uvidíte je i na zcela běžných květech, 

zejména jitroceli, jeteli, šal-
věji, čičorce pestré nebo fi-
alce.

Pokud chcete přilákat 
i  housenky motýlů, zkuste 
nesekat malý kousek zahra-
dy a  nechat jej do příštího 
jara v klidu. Tato neposeka-
ná místa uživí jak dospělé 
motýly, tak i housenky, které 
na rozdíl od dospělých mo-
týlů mají rády šťavnaté listy. 
Dobrým řešením je trs kop-
řiv v rohu zahrady, za stěnou 
keřů. Na jaře nám kopřivy 
poskytnou zdravé výhonky 

pro kuchyni a přes léto se listy stanou domovem 
pro housenky překrásných motýlů. Asi 25 druhů 
motýlů klade vajíčka na kopřivu dvoudomou. Při-
čemž například Babočka kopřivová si vybírá radě-
ji kopřivy ve stínu a babočka paví oko má raději 
kopřivy na slunci.

Většina motýlů obývající volnou krajinu mizí. 
Dnes je krajina zemědělsky intenzivně využíva-
ná a člověk se o ní často stará jednotlivě. Ovšem 
motýlům taková krajina zdaleka nevyhovuje, mají 
ji rádi jako mozaiku. Takovou šachovnici, kde se 
střídá vysoká tráva s nízkou, kde je dostatek rost-
lin s nektarem, kde mají možnost úkrytu. Člověk 
do života motýlů ale nezasahuje jen negativně, 
někdy jim naopak prospívá. Šancí pro motýly 
a  další bezobratlé jsou také náspy dálnic, silnic 
a  železnic, nebo také zatravněné plochy kolem 
parkovišť a  továrních hal. Nejhorší jsou plochy, 
které jsou každý týden nemilosrdně vysekány 
sekačkou, kde ani sedmikráska neroste. Záro-
veň jim nesvědčí úplné ponechání krajiny ladem, 
kdy pak louky zarůstají dřevinami. Je jen na nás, 
abychom do krajiny opět navrátili „motýlí louky“ 
- stačí malé plochy, rozeseté pár set metrů jedna 
od druhé, které jsou jednou za rok částečně pose-
čené. A na nich místo řepky dostane šanci k růstu 
původní česká luční květena.

Vřele doporučuji k přečtení nádhernou publikaci 
o přírodě od Martiny Kučerové, Vladimíra Dvořá-
ka a kolektivu, Světem šumavské přírody, ze které 
jsem čerpal pro tento článek.

Tomáš Peterek
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KROK             15 Neděle je den Páně. Udělejme si na Něj čas.

VŠECHNO JE MILOST - VELIKONOCE 2020

Když jsme od přelomu roku 2019/2020 sledo-
vali reportáže z daleké Číny, ani ve snu by nás 
nenapadlo, že se to může týkat i nás v samot-
ném srdci Evropy. Že malé neviditelné NIC může 
otřást všemi našimi dosavadními jistotami. Že 
vše, co jsme doposud považovali za běžné, do-
stupné, normální, vše, co udávalo náš životní 
rytmus, co patřilo do života našich předků… 
že to vše může ze dne na den z našich součas-
ných životů zmizet. Každý den jsme sledovali 
zprávy a většina nás s hrůzou sledovala čísla, 
která postupovala celou Evropou, až překročila 
území i našeho státu. A pak následovaly kroky, 
které měly zamezit tomu, aby ta čísla u nás ne-
byla tak děsivá, jako tomu bylo jinde.  

Když jsme každý rok prožívali velikonoční 
svátky (a třeba si říkali, že už je to rok od sla-
vení svátků minulých a že jsme tedy zase o rok 
starší), nenapadlo nás, že všechno může být ji-
nak. A  tak se ty letošní svátky vzkříšení staly 
čímsi naprosto jiným, než na co jsme celé roky 
byli zvyklí. 

Napadlo mě to už tehdy, když v čase postním 
vystoupil papež František se svým mimořád-
ným Urbi et Orbi. Stárnoucí muž kráčí sám po 
náměstí sv. Petra. Déšť a  podivně zamračená 
obloha se záblesky světel jen dokresluje atmo-
sféru, v níž se nachází celý svět. Muž v bílém, 
na jehož ramenách leží tíha onoho nemocného 
světa, předkládá Bohu v modlitbách prosby za 
své děti a pak jako vzácný dar žehná Velebnou 
Svátostí všem koutům naší planety. Poté ztěž-
ka a  jakoby z  posledních sil odchází, aby Ve-
lebná Svátost byla vyjmuta obří  monstrance 

a uložena do svatostánku. Tehdy asi nejenom 
mně došlo, že to, co jsme považovali za běžné 
a snadno dostupné, se stalo tím, po čem tesk-
níme. 

Samotné Velikonoce byly tiché. Velmi tiché. 
Velikonoční třídenní se odehrávalo ve zvlášt-
ním tajemnu. Obřady poslední večeře na Zele-
ný čtvrtek, připomínka utrpení a smrti Velkého 
pátku i nevýslovná naděje Bílé soboty. Najed-
nou jsme se zastavili. Museli jsme se zastavit. 
Vše bylo jinak. Ale, nebyly jiné ty první Veliko-
noce kdysi dávno, kdy Izraelité vyšli z Egypta, 
aby z vůle Hospodina našli svoji zemi zaslíbe-
nou?  A nebyly jiné ty Velikonoce, jejichž slave-
ní jednou a provždy poznamenala smrt Ježíše 
z Nazareta? 

Všechno je milost. Tak jako postní doba roku 
2020 byla výjimečná, byly mimořádné i letošní 
Velikonoce.  Na straně jedné jsme tesknili po 
živém Bohu, který se nám dává ve svátostech 
a kterého jsme možná brali až příliš samozřej-
mě. Na druhou stranu byly tyto svátky velkým 
darem, kdy jsme se mohli o to víc zamyslet, co 
je jejich pravým smyslem.

A tak možná jinak zní pravda, že Bůh tak milo-
val svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby 
žádný z nás nezahynul, ale měl život věčný. A že 
NIC nás nemůže odloučit od lásky Kristovy! 

Božena Muczková 
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16  KROK Dnes lidé trpí z chudoby, ale také z nedostatku lásky.

KATOLICKÁ CÍRKEV NA HLUČÍNSKU 

Popisovat fungování katolické církve na Hlu-
čínsku v poválečné době a období komunismu 
není jednoduchý úkol, protože mnoho pamět-
níků může mít na tuto problematiku rozdílné 
názory. Z  toho důvodu se pokusím co nejvíce 
vyhnout vlastním hypotézám a nabídnout pou-
ze okomentovaná fakta.

Bezprostředně po druhé světové válce ná-
sledovaly tři roky tzv. třetí republiky, tedy více 
méně demokratického Československa před 
únorovým převratem. Tato léta probíhala na 
Hlučínsku rozdílně než ve zbytku českosloven-
ského pohraničí. Jako jediná takováto oblast se 
Hlučínsko vyhnulo výraznějšímu odsunu Něm-
ců – během roku 1945 muselo odejít jen 1 425 
z plánovaných 11 759 občanů německé národ-
nosti. Jako jeden z  hlavních důvodů této pře-
kvapivé „vlídnosti“ státu se často udává (jak 
v  historických pramenech, tak i  vzpomínkách 
pamětníků) snaha státu ponechat si význam-
nou pracovní sílu, kterou Hlučínsko představo-
valo. 

Tato teorie má svou logiku, obzvláště vezme-
me-li na vědomí, že se v  následujících letech 
tisíce kvalifikovaných hlučínských řemeslníků 
významně podíleli na budování Poruby či ost-
ravského těžkého průmyslu. Nezbytné bylo nic-
méně nahradit elity, od úředníků až po učitele. 
Tento proces nahrazovaní pokračoval i po roce 
1948 až do 50. let, i když s jiným cílem a podle 

jiného schématu.

Do komunistického převratu roku 1948 lze jen 
těžko definovat vztah československého státu 
ke katolické církvi celkově, natož pak ke katolic-
ké církvi konkrétně na Hlučínsku. V poválečném 
období byly logickými prioritami především ob-
nova válkou poznamenané země, soudní pro-
cesy se zločinci a zrádci, či odsun německého 
obyvatelstva. 

Katolická církev se tak sama pustila do své 
vlastní obnovy a  vybudování si vlastní pozice 
v novém státu. Situace se změnila s únorovým 
převratem. Komunismus, coby čistě ateistická 
ideologie, se s náboženstvím nesnesl v podsta-
tě nikde na světě, Československo nebylo vý-
jimkou. 

Teoreticky se mohli právě hlučínští věřící obá-
vat nejtěžších represí. Kromě faktu, že Hlučín-
sko patřilo k nejreligióznějším oblastem repub-
liky, existovala řada dalších důvodů, proč by 
KSČ chtěla proti tomuto regionu postupovat 
velmi tvrdě. Na rozdíl od zbytku českých zemí 
se zde komunistická strana těšila velmi malé 
podpoře. 

Zatímco v jiných českých, moravských a slez-
ských regionech KSČ volby roku 1946 buď zví-
tězila nebo patřila k  nejsilnějším stranám, na 
Hlučínsku skončila poslední. K tomu všemu je 
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KROK             17 Má-li se Ježíš stát středem našeho života, musíme trávit čas v Jeho přítomnosti před svato-
stánkem.

třeba ještě přičíst notorický nesouhlas hlučín-
ských zemědělců s  kolektivizací a  vytvářením 
JZD. 

Přes všechny obavy, které mohly oprávněně 
nastat, nebyl nakonec postup KSČ proti hlučín-
skému obyvatelstvu v  dobovém kontextu ni-
kterak brutální. Výraznější represe se vyhnuly 
dokonce i katolické církvi, ačkoliv v jiných čes-
kých a  moravských oblastech, kde byla religi-
ozita nižší a podpora KSČ nesrovnatelně vyšší, 
se církev stávala terčem teroru. Nastává logic-
ká otázka, z jakého důvodu tomu tak bylo. 

Co se týče postupu proti hlučínskému oby-
vatelstvu jako takovému, nabízí se nám stejné 
zdůvodnění, které ušetřilo odsunu většinu hlu-
čínských Němců. Vládě se hodila oblast plná 
kvalifikovaných pracovníků hned vedle Ostra-
vy, ve které byly právě tyto pracovní síly nutné. 
Tvrdé potírání a  trestání jakýchkoliv známek 
lokální identity stejně jako násilné zásahy vůči 
hlučínské církvi (ke katolicismu se hlásilo 99% 
hlučínských starousedlíků) by mohly region 
destabilizovat, což by pro stát nemělo nejmenší 
význam. Velkou roli také sehrála kulturní jedi-
nečnost a  periferní dislokace Hlučínska, které 
vylučovaly, že by se nízká podpora komunistů 
či vysoká religiozita mohly přelévat i do jiných 
oblastí. 

Přestože byla církev a obecně víra na Hlučín-
sku komunistům trnem v oku, nebyla tato otáz-
ka prioritní. Hlavním úkolem byla kolektivizace, 
která se nakonec (přes ideový odpor místních 
obyvatel) podařila dokonce lépe, než v  jiných 
oblastech (např. na Vysočině). Dalším cílem 
byla již zmíněná náhrada hlučínských elit, kdy 
byli na Hlučínsko povoláváni prověření lidé, 
nejlépe komunisté, aby na obyvatele působili 
ideově shora. Takto dosazení „přistěhovalci“ 
působili hlavně na pozicích předsedů MNV ka-
tolickým klerikům největší potíže. Docházelo 
ke konfliktům mezi komunistickými úředníky 
a  kněžími, kteří byli vystavování extrémnímu 
tlaku hraničícímu místy až s šikanou. S nadsáz-
kou se dá říci, že nenávist systému vůči nábo-
ženství takto absorbovali kněží a k věřímcím se 
již tak nedostávala. 

V hlučínských obcích i nadále chodila na ne-
dělní mše většina obyvatelstva, křty a  první 
svaté přijímaní byly samozřejmost. KSČ nemě-
la efektivní prostředky, jak vysokou religiozitu 
snížit, aniž by vyvolala výrazný odpor Hlučíňa-

nů, o který ovšem nestála.

Celkově tak komunistický režim nedokázal 
náboženství na Hlučínsku potlačit tak, jak za-
mýšlel. Jeho zásahy se nejvíce dotknuly du-
chovních, kteří byli nuceni pracovat v těžkých 
podmínkách pod neustálým tlakem, prožívali 
časté konflikty se státními či obvodními byro-
kraty, jejichž zásahy jim komplikovaly jak pro-
fesní, tak mnohdy osobní život. Mnohem méně 
se ateistická diktatura dotkla běžných věřících, 
kdy její nejčastěji pozorovatelné dopady vypa-
daly tak, že po prvním svatém přijímaní již děti 
dále nepokračovaly ve výuce náboženství, nebo 
různé církevní obřady podstupovaly v jiné obci, 
než v jaké samy žily. 

Tak jako tak religiozita obyvatelstva během 
komunistické éry na Hlučínsku sice poklesla na 
85% (také ovšem z důvodu příchodu obyvatel-
stva z jiné části státu), v porovnání se zbytkem 
republiky byl však úpadek naprosto triviální. 

Jan Mareček

ZA KOMUNISTICKÉ ÉRY
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18  KROK Je tak důležité naslouchat! Manželé potřebují komunikovat, aby mohli vnášet štěstí a klid 
do rodinného života.

VEČERNÍ MODLITBY ZE STUDIA ZELENKA

V  době, kdy nebylo možné slavit mši svatou 
v kostele, jsme hledali způsob, jak zůstat v kon-
taktu s vámi farníky. Poněvadž jich hodně z vás 
používá Facebook, nabízela se možnost vysílat 
živě právě přes něj. Otázkou bylo, jaký zvolit 
obsah. Mši svatou jsme neshledávali jako nej-
šťastnější možnost, protože nabídek jinde bylo 
více než dost. Modlitby za odvrácení pandemie 
(Slavný růženec + Korunka k Božímu milosrden-
ství), které doporučil papež František, se proto 
jevily jako nejlepší varianta.

Podoba vysílání se postupně vyvíjela. Na za-
čátku např. bylo nutné chvíli posečkat, než se 
lidé připojí, aby neuniklo něco z  mluveného 
slova, které pronášel otec Jan Szkandera. Pro-
to jsme na začátek zařadili písně s doprovodem 
kytary či virtuálních varhan. Na konci bylo nut-
né ze stejného důvodu také chvíli čekat, proto 
jsme tu a  tam na závěr vkládali videa pro od-

lehčení. Celou technickou stránku a videa jsem 
obstarával já, protože focení a natáčení je můj 
koníček a musím říci, že mě to moc bavilo.

Byla to zajímavá zkušenost, kterou už doufám 
nezažijeme. Ono být fyzicky přítomen v koste-
le ve společenství druhých je něco nenahradi-
telného a virtuální setkávání považuji za něco 
zcela mimořádného. V  dané situaci ale i  tato 
forma přinášela své plody. Spojilo se mnoho 
lidí v  modlitbě a  mohli jsme být s  vámi ales-
poň v  takto omezeném kontaktu. Připojovalo 
se k nám sice mnoho lidí odjinud, ale nejvíce si 
vážíme vás, kteří jste téměř dva měsíce vytrvali 
a pravidelně se s námi modlili. Bylo mi sice tro-
chu smutno, když jsme skončili, ale nahradí to 
radost, že vás můžu vidět naživo nejen v kos-
tele.

o. Jan Zelenka

ÚŘEDNÍ HODINY FARNÍ KANCELÁŘE O PRÁZDNINÁCH

Během měsíce července a srpna budou úřední hodiny farní kanceláře v pondělí zrušeny. Budou 
pouze ve čtvrtek od 9:00 do 11:00 a od 15:00 do 16:00. V případě vyřizování záležitostí, které ne-
spěchají (křty, svatby, potvrzení) využijte tyto časy.

V případě pohřbu kontaktujte vždy na prvním místě pohřební službu a následně vám bude na 
pohřební službě sdělen termín sepsání pohřbu na faře po telefonické domluvě přímo před vámi. 
Chceme tak šetřit váš čas, abyste na faru nešli zbytečně v době, kdy se vám nebudeme moci vě-
novat.

V případě zaopatřování volejte kdykoli na farní telefonní číslo 731 625 813
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KROK             19 Ekologie je zásadní pro přežití lidstva; je to morální problém, který se týká nás všech.

PŘEČETL JSEM A DOPORUČUJI
James Martin

 Jezuitský návod (té-
měř) na všechno

V  knize známého jezu-
itského kněze nenajdete 
řešení všech problémů, ale 
můžete se naučit, jak hle-
dat Boha úplně ve všem. 
Ignaciánská spiritualita 
totiž považuje za důležité 
opravdu všechno: eucha-
ristii, Boží slovo, osobní 
modlitbu, službu potřeb-
ným, utrpení i  radost, ale 

též rodinu, práci, sexualitu, sport, politiku, stejně 
jako přírodu, výtvarné umění, poezii a hudbu.

Jezuité jsou především velice praktičtí lidé. Prak-
tickou spiritualitu dostali do vínku od zakladatele 
svého řádu svatého Ignáce. 

Jeden vtip vypráví o  františkánovi, dominikáno-
vi a  jezuitovi, kteří spolu slouží mši. Když v  kos-
tele zhasne světlo, víte, co udělají? Františkán si 
pochvaluje možnost žít prostým životem bez elek-
třiny, dominikán okamžitě pronese učené kázání 
o tom, jak Bůh přináší světu světlo. A  jezuita? Ten 
jde do sakristie a opraví pojistky.

Autor neobyčejně vtipně a  přímočaře promýšlí 
otázky, které jistě důvěrně znáte:

Jak zjistit, co mám ve svém životě dělat?

Jak mám vědět, kým bych měl být?

Jak se správně rozhodovat?

Jak žít co nejjednodušeji?

Jak být dobrým přítelem?

Jak čelit utrpení?

Jak být šťastný?

Jak najít Boha?

Jak se modlit?

Jak milovat?

Jak žít?

Nalézat Boha ve všech věcech, zdánlivě jednodu-
chá formulace byla svého času považována za revo-
luční. Neexistuje žádná věc, která by se nacházela 
mimo rámec duchovního života. Ignaciánská spiri-
tualita není uzavřena mezi stěnami kostela. 

Všechno je součástí našeho duchovního života. Na 
současném papeži Františkovi je velice dobře zře-
telné, že byl formován právě onou praktickou jezu-
itskou spiritualitou.

Jezuité opravdu hledají Boha všude a nic jim není 
cizí: Žena žádá kněze o radu. Co bude z mého syna, 
až bude dospělý? Dejte před něj láhev whisky-bu-
de barman, bankovku-bude obchodník, Bibli-bude 
z něj kněz. Žena se za týden vrátí a říká, že si vzal 
všechno. A kněz nato: bude z něj jezuita.

Přeji Vám příjemné čtení. Kniha je k zapůjčení ve 
farní knihovně.      
    Martin Weczerek

PRÁZDNINOVÝ POŘAD BOHOSLUŽEB
Od pondělí 29. června do 30. srpna bude v naší 

farnosti opět prázdninový rozvrh bohoslužeb. 
Mnozí farníci odjíždějí na dovolenou, prázdni-
ny, lidí je během prázdnin i  na bohoslužbách 

o něco méně, budou farní tábory a samozřejmě 
také my kněží potřebujeme vybrat dovolenou. 
Bohoslužby budou tedy následovně:

Pondělí 17:00 kostel Sv. Mikuláše

Úterý 18:00 farní kostel Sv. Bartoloměje

Středa 17:00 kostel Sv. Mikuláše

Čtvrtek 18:00 farní kostel Sv. Bartoloměje

Pátek  18:00 farní kostel sv. Bartoloměje, 17:00 kostel Sv. Mikuláše

Sobota 7:30 farní kostel Sv. Bartoloměje, 18:00 kostel Sv. Mikuláše

Neděle 8:00; 10:00; 18:30 farní kostel Sv. Bartoloměje,  9:00 kostel Sv. Mikuláše
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20  KROK Církev je povolána být nablízku každému člověku, počínaje nejchudšími a trpícími.

VODA V BIBLI - STRÁNKA PRO DĚTI
Před námi jsou prázdniny plné výletů, dobrodružství a her. Když jdeme na výlet, je potřebné si zabalit 

batůžek důležitých věcí, které by nám neměly chybět. Mezi nimi je i láhev vody.

Voda nám přes prázdniny přináší i hodně radosti jako koupání, vodní sporty, rybaření, nebo objevování 
přírodních krás vodopádů, studánek či lesních pramenů. Voda je důležitá pro náš každodenní život, ale ne 
pro všechny děti je mít čistou vodu samozřejmostí a v přírodě také někdy schází.

I v Ježíšově životě byla voda důležitá, mnoho biblických událostí se odehrálo u vody. I na těchto místech 
dělal Ježíš zázraky, pobýval se svými učedníky, potkával se s lidmi a vyprávěl jim o Bohu.

Řeka Jordán – v této řece byl pokřtěn Pan Ježíš sv. Janem Křtitelem.

Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody. A hle – otevřelo se nebe a viděl Ducha Božího jako holu-
bici, jak se snáší a sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení“. 

Genezaretské jezero – u tohoto jezera Ježíš povolal za svoje učedníky rybáře Šimona – Petra a jeho bratra 
Ondřeje, také dva bratry Jakuba a Jana Zebedeových, kteří s otcem na lodi spravovali sítě.

Jákobova Studna v Samárii – tady Ježíš potkává samařskou ženu a povídá si s ní.

Ježíš jí odpověděl: „Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu 
dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věč-
nému.“

• Vzpomenete si ještě na další události, které se odehrály u Genezaretského jezera 
nebo Mrtvého moře?

• Pomůžete žabce nelézt vodu?

FARNOST PŘED 100 LETY
Mili farnici.

V pátek odpoledne o 3 hod. bude v nové škole volení deputivovaných kostelnich na místě těch, 
kteři již 6 let sloužili. Jest povinnost všech dobře smýšlejících můžův, nejen četně k tomuto volení 
se dostaviti, nýbrž také jenom přadné a s kostelní zaležitosti vaše se stavající muže voliti. 

V neděli nám připadá Slavnost Nejsladšího Jména Ježíš. V tento den a přes celý Oktav mohou 
plnomocné odpustky získati všichni věřící, kteři  se zpovídati, nejsvětějši Svátost oltářní přiji-
mati, mši svatou slyšeti a na úmysl Církve sv. pobožné modlitby konati budou. Proto již v sobotu 
odpoledne bude se zpovídati. V tento den bude rano zpívana mše svata na úmysl hospodařův 
Kutských a při velikém náboženství zpívana Mše svata na úmysl děveček Kutských.

Ohlášky z 11. 2. 1891 
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KROK             21 Ve světě je tolik hluku! Učme se být tišší ve svých srdcích a před Bohem.

KŘÍŽOVKA O KNIHU

1. Modlitba před Velebnou Svátostí 

2. Kněžský svrchní oděv 

3. Místo, odkud kněz dříve promlouval k lidem 

4. Maria s Ježíškem 

5. Rybník, u kterého Ježíš uzdravil slepého  

6. Básnická kniha Starého zákona 

7. Místo, kde v kostele přebývá Bůh  

8. Povolání sv. Josefa 

9. Místo přistání Noemovy archy

10. Apoštol, který stál pod křížem

11. Patron české země 

12. Královský hudební nástroj 

13. První lidé, kteří se přišli poklonit Ježíškovi 

14. Poutní místo nad Krnovem 

15. Město, kde zemřel Ježíš

16. Odříkání

17. Francouzské poutní místo

18. Vonná pryskyřice používaná při bohosluž-
bě

19. Tekutina podaná Ježíšovi na kříži

20. První mše svatá sloužená novoknězem  

„Kdo chce získat člověka, musí ... (tajenka).Z Indie

Vyluštěním křížovky se můžete zúčastnit soutěže o knihu: „Zámek Kravaře barokní perla ...“ od 
Mgr. Lucie Augustinkové, Ph.D. Správnou odpověď posílejte na emailovou adresu redakcekrok@
seznam.cz. Do předmětu napište „Křízovka“ nebo do krabice na bočním oltáři v jednom z obou 
kostelů. Odpovědi posílejte nejpozději do 17.7.2020, losování proběhne v neděli 19.7. 2020.
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22  KROK Být pokorný nám pomáhá sdílet břemena druhých.

SCHÁZET MI BUDE CELÁ FARNOST
Před čtyřmi lety přišel coby kaplan naší far-

nosti z Ostravy-Poruby. Nejen, že si farníci na 
nového kaplana rychle zvykli, ale brzy si ho 
také velmi oblíbili. Je to přesně rok, co naši far-
nost opustil otec Daniel Vícha a tehdy jsme si 
říkali:„Život je život“… Ano, život je život a otec 
Jan Zelenka se po svých kaplanských letech 
stává farářem ve Štěpánkovicích. Jak vnímá 
tuto životní změnu a jak hodnotí svá předchozí 
léta působení  v naší farnosti, ptá se Tomáš Pe-
terek a Monika Ševčíková.

Do Kravař jste nastoupil před čtyřmi lety. Jaké 
byly Vaše první dojmy? 

Změna před čtyřmi roky byla pro mě nečekaná 
a přiznám se, že z Poruby se mi těžko odcházelo. 
Měl jsem také určité předsudky vůči Hlučínsku 
a proto se mi i do Kravař moc nechtělo. Nicmé-
ně hned od začátku jsem začínal zjišťovat, že to 
není až taková hrůza, jak jsem někdy předtím 
slýchával. Nejvíce mě překvapila u  některých 
farníků dobrosrdečnost a ochota pomoci.

Na počátku Vaší služby jste nastoupil k  otci 
Danielu Víchovi a poslední rok v Kravařích jste 
na faře s  otcem Janem Szkanderou. Jak se 
Vám s každým z nich spolupracovalo?

S oběma se mi spolupracovalo dobře. Je jasné, 
že každý z  nich je jiný a  má od Boha rozdílné 
dary. Oba mě obohatili o velmi cenné zkušenos-
ti, co se týče vedení farnosti. Otce Jana jsem 
navíc zažil už v semináři, takže on mě formoval 
už tam.

Působil jste jako kaplan na Prajzské, v místě 

velmi specifickém. Jste rád, že na Prajzské dál 
zůstáváte i jako farář?

Jak jsem již dříve řekl, z Prajzské jsem měl pů-
vodně obavy. Jsem moc vděčný za ty čtyři roky 
v  Kravařích. Měl jsem možnost postupně po-
znávat zdejší mentalitu a nakonec jsem tu byl 
moc rád. Proto i  přesun do Štěpánkovic snad 
nebude pro mě takový „šok“, než kdybych tam 
přestupoval odjinud. Jestli budu na Prajzské 
rád i  jako farář, to ukáže čas, to bych nechtěl 
předjímat.

V  Kravařích jste toho určitě hodně zažil. Je 
něco nač budete vzpomínat? Je něco, co by 
Vám mohlo scházet? 

Budu jistě vzpomínat na konkrétní farníky, 
kteří se mi obzvlášť vtiskli do srdce a na to, co 
jsme společně zažili. Scházet mi bude celá far-
nost a možná v poslední řadě i farní kozičky.

Stal jste se farářem. Jaký je rozdíl mezi prací 
kaplana a faráře? Nemáte třeba obavy? Přece 
jen se jedná o obrovskou  zodpovědnost.

Kaplan, nebo-li farní vikář, je pomocník faráře. 
Dělá to, co mu farář svěří. Farář je ten, kdo nese 
odpovědnost za celou farnost. Samozřejmě, že 
si tu tíhu odpovědnosti uvědomuji, ale také vě-
řím, že když Bůh někam posílá, dá k tomu i sílu.

Co byste si přál, aby v nové farnosti fungovalo 
jinak, anebo naopak stejně jako v Kravařích ?

Ještě nevím, jak a co funguje ve Štěpánkovi-
cích, takže na to nemohu jednoznačně odpo-
vědět. Každopádně bych byl rád, kdyby se vždy 
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KROK             23 Ježíšův kříž ukazuje plnou sílu zla, ale také úplnou moc Boží milosti.

našli ochotní farníci, kteří rádi pomohou, když 
je to potřeba, podobně nebo ještě ve větší míře 
než v Kravařích.

Co bylo posilou v těžkých chvílích vašeho ži-
vota?

Jednoznačně Boží blízkost, Boží slovo, modlit-
ba, přátelé… Jednu z těžkých chvil jsem prožil 
minulý rok po odchodu otce Daniela, kdy jsem 
byl měsíc ve farnosti sám. A skutečně jsem byl 
až překvapen pomocí z Boží strany i ze strany 
druhých lidí.

Řídíte se nějakým životním heslem?

Je to Žalm 131:  „Hospodine, mé srdce se ne-
vypíná, nevyvyšují se mé oči, neženu se za ve-
likými věcmi pro mě nedostižnými. Spíše jsem 
uklidnil a utišil svou duši jako dítě na matčině 
klíně; jako dítě, tak je má duše ve mně. Doufej, 
Izraeli, v Hospodina nyní i navěky.“

Prozraďte nám taky něco ze svého soukromí. 
Jaké máte koníčky? Anebo jaké je třeba Vaše 
oblíbené jídlo?

Rád se potuluju v přírodě, fotím, mám rád hud-
bu, rád zpívám a baví mě RC letadla. Oblíbené 
jídlo raději prozrazovat nebudu, protože by za 
nějakou dobu mým oblíbeným jídlem už ne-
bylo. Ptáte se proč? Protože bych ho měl u lidí 
na talíři moc často: „ Vždyť to je přece oblíbe-
né jídlo otce Jana.“ Ale dobře, něco přece jen 
prozradím. Mám rád tvarůžky, k  tomu chleba 
s máslem, cibuli a pivo, nejlépe po nějaké dlou-
hé tůře, nebo po práci.

V  poslední době jsme si na sociálních sítích 
mohli všimnout, že rád natáčíte videa. Dokon-
ce vznikla značka Kozí farma -  Zelenka. Co 
nám k tomu řeknete?

Focení je jeden z  mých koníčků. Fotit jsem 
začal asi v patnácti na starou Praktiku. Vždyc-
ky mě fascinovalo ukazovat svět z  nezvyk-
lých úhlů. Z  výšky, proto jsem si pořídil dron, 
a zblízka, k tomu jsem si pořídil ultrazoomový 
fotoaparát. Volný čas, který byl díky korona-
krizi, mi dal možnost být více v přírodě a fotit 
ptáčky a různá místa ze zajímavých perspektiv. 
I stříhání videí zabere dost času. Proto asi v bu-
doucnu tolik videí co tehdy, nevytvořím. Studio 
Zelenka – Kozí farma byla dočasná značka, kte-
rá vznikla v hlavě otce Jana Szkandery za dob 
vysílání večerních modliteb.

Je něco, co byste chtěl vzkázat čtenářům ča-
sopisu Krok?

Aby vždycky měli na paměti, co je to podstat-
né: mít dobré vztahy v  rodině, s  druhými, ale 
hlavně s Bohem.

Děkujeme za vaši kněžskou službu a  přejeme 
hojnost Božího požehnání ve vaší nové farnosti. 

ROZHOVOR S NAŠÍM KAPLANEM
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