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2  KROK

Datum kostel sv. Bartoloměje kostel sv. Mikuláše

24.12 Štědrý den 24:00 24:00

25.12. Slavnost Narození Páně 8:00; 10:00; 18:30 7:00; 9:00

26.12. Svátek sv. Štěpána 8:00; 10:00 7:00; 9:00

27.12. Svátek svaté Rodiny 8:00; 10:00; 18:30 7:00; 9:00

28.12 – 30.12. Podle standardního rozpisu Podle standardního rozpisu

31.12. 16:00 16:00

1.1. Slavnost Matky Boží 8:00; 14:00 8:00; 14:00

Mše svaté o Vánocích

Zpovídání  o Vánocích

Datum kostel sv. Bartoloměje kostel sv. Mikuláše

14.12 – 18.12. Hodina přede mší svatou

19.12. 9:00 – 12:00 16:00 – 18:00

20.12. 16:00 – 18:00

21.12. – 23.12. Hodina přede mší svatou

!!! Rozpis platí v případě normální situace. 

Jinak prosím sledujete průběžně oznámení, farní web, facebook 
a nástěnky !!!
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Milí far-
níci,

prosin-
cové číslo 
n a š e h o 
f a r n í h o 
časopisu 
je pocho-
p i t e l n ě 
or iento -

váno na jedny z nejkrásnějších 
svátků v  liturgickém roce - na 
Vánoce. Nechci sklouzávat do 
nějakých sentimentů, ale pře-
ce jen si dovolím přidat jednu 
osobní vzpomínku. Pro mě totiž 
vánoční svátky nejsou jen o ra-
dosti a  domácí pohodě. Jsou 
to svátky, které s sebou přináší 
těžkou dřinu. 

Totiž, když jsem byl ještě malý, 
tak se u  nás doma při pečení 
vždy tak lahodného cukroví ne-
jeden plech vždy někde záhad-
ně ztratil, samozřejmě že byl 
po nějakém čase opět nalezen, 
avšak jak asi tušíte, bez obsa-
hu. Po slavnostním rozsvícení 
světýlek na vánočním stromeč-
ku bylo v  krabicích o  několik 
vánočních baněk méně. To také 
nepřidalo na vánoční pohodě, 
baňky byly velmi drahé, navíc 
se jednalo o  rodinné dědictví, 
které naši dostali jako svatební 
dar. Byly to zkrátka pro naši ro-
dinu svátky spíše hektické než 

klidné a domnívám se, že jsme 
v tom nebyli sami.

První Vánoce však také ne-
byly tak idylické, jak si před-
stavujeme. Spasitel se narodil 
v  naprosté chudobě, v  místě, 
které dnešní děti třebas nikdy 
ani neviděly, v  době, kdy mu 
na záda dýchal král Herodes, 
který ho chtěl zabít. Co tedy 
činí svátky narození Ježíše tak 
jedinečné a  krásné? Odpověď 
na tuto složitou otázku mů-
žeme nalézt v  Boží nevinnosti 
a  odevzdanosti. Bůh vstupuje 
do tohoto světa jako malé dítě. 
Neobjevuje se z čista jasna, ale 
touží s  námi prožít všechno, 
i narození. A  tím se musí ode-
vzdat do rukou obyčejných lidí. 
Jedna americká spisovatelka 
jménem Helen Steiner Rice na-
psala krásnou větu, o kterou se 
s vámi podělím. Mír na zemi na-
stane, když budeme žít Vánoce 
každý den. 

Chtěl bych nám všem popřát, 
abychom prožili letošní svátky 
jako jedna rodina, ve které není 
nikdo opuštěný. Ať už budou 
tyto svátky hektické, tak jako 
byly většinou u nás doma, nebo 
klidné, pohodové, uvědomme 
si, proč je slavíme. Mysleme na 
toto veliké Boží tajemství.

Jakub Lasák
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4  KROK Pokud hromadíte hmotné statky, okradou vás o duši.

NA FACEBOOKU MÁM HODNĚ PŘÁTEL

Vstupuji do domu paní, kterou znám celý svůj 
život. Na dveřích visí kouzelný věneček z  hor-
tenzií a spadlého listí. S paní Kristou usedáme 
do moderně a nesmírně útulně zařízené jídelny. 
„Tak co bys chtěla slyšet“?, ptá se mě s úsmě-
vem žena, která má svůj facebookový profil, 
která je ráda mezi lidmi, nejraději jezdí na elek-
trokole , a které víra v Boha pomohla překonat 
tu největší bolest, kterou jen matka může zažít. 

Paní Kristo, koukám, že máte bezvadný do-
tykový telefon. Většinou senioři volí jed-
noduchou verzi tlačítkového telefonu, teda 
myslím si to podle svých rodičů. Vy ho ale 
ovládáte zcela lehce!?

Já jsem s  ním naprosto spokojena. Na face-
booku mám hodně přátel, ráda s nimi komuni-
kuji, také momentálně sleduji na FB  mše svaté. 
Jsem ráda, že i naše farnost pravidelně mše vy-
sílá.

V telefonu mám uloženy taky důležité věci, 
velké množství fotek. Proto potřebuji „něco 
pořádného“.Tak mi teď povězte něco o sobě, 
o svém dětství. Na co ráda vzpomínáte?

Ráda vzpomínám na svá léta ve škole. I  když 
byla válka, byli jsme šťastní. Užívali jsme si nej-
různější zábavy. Měli jsme super učitele- tělo-
cvikáře pana Slezáka, který nás z mostu na Dvo-
řisko učil skákat šipku do Opavice. Když do vody 
skákaly holky, vypadalo to dost vtipně. Plavky 
jsme neměly, tak jsme skákaly v zástěrách, kte-

ré pak na hladině vytvořily něco jako balón.

Když jsem byla starší, moc ráda vzpomínám 
na chvíle, kdy jsem vystupovala se souborem 
Hlučínské tance. Byli jsme skvělá parta. Vystu-
povali jsme na nejrůznějších veřejných akcích 
a dokonce jsme hráli i divadlo!

Co bylo dál? Kde jste studovala? A kde jste 
pak nastoupila do práce?

Vystudovala jsem čtyřletou ekonomickou ško-
lu v Opavě. Takže jsem vlastně ekonomka a této 
profesi jsem se také celý život věnovala. Hned 
po škole jsem nastoupila do Armaturky v  Dol-
ním Benešově a byla tam až do svého odchodu 
na důchod.

Jste věřící a  kostel je pro Vás zajisté velmi 
důležité místo. Vás však s  naším kostelem 
pojí také jedno silné a dlouholeté pouto. Řadu 
let jste kostel zdobila. Jak dlouho to vlastně 
bylo a kdy to všechno začalo?

Náš kostel jsem zdobila celých 35 let. A dělala 
jsem to vždy s velkou láskou. A jak jsem začína-
la? No, začalo to vlastně tím, že jsem náhodou 
absolvovala kurz aranžování a  floristiky a  to 
byl ten první impuls. Pomalu jsem začala vy-
tvářet tzv. ježky. Představte si takový stojan ve 
tvaru ježka, do kterého se zapichují živé květy, 
no a vznikla první ikebana. Tehdy jsem dostala 
velkou pochvalu od našeho pana děkana Cikry-
ta. Na kterého taky moc ráda vzpomínám. A tak 
jsem začala náš kostel pomalu zdobit.
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KROK             5 Kde není žádná práce, není žádná důstojnost.

ROZHOVOR S P. KRISTOU VILÁŠKOVOU

Vzpomněla jste pana děkana. Záleželo mu 
na tom, jak je kostel vyzdoben?

To určitě! Pan děkan Cikryt měl velkou fanta-
zii a  také velký cit pro aranžování. Však také 
sám kdysi kostel zdobil! Díky němu byla tato 
práce opravdovou radostí. Mělo to smysl. Uměl 
upřímně pochválit.

Za těch 35 let, kdy jste kostel zdobila, se 
zřejmě ledasco změnilo. Kde jste třeba kvě-
tiny obstarávali? Změnil se za tu dobu napří-
klad způsob zdobení?

Ano, květiny jsme většinou nekupovali. Chodili 
jsme po lidech, kteří s radostí květiny ze svých 
zahrádek do kostela darovali. A  hlavně jsem 
sama spoustu květin pěstovala. A jestli se změ-
nilo zdobení? To víš, že ano! Když jsem začína-
la květiny se aranžovaly hlavně do váziček. Na 
hlavním oltáři jich bylo rovných deset! Později 
se pak začalo s aranžováním ikeban.

Při jakých příležitostech jste kostel zdobila 
nejraději?

Na to nedokážu odpovědět. Ať už to byly vá-
noční či velikonoční svátky, svaté přijímání, po-
svícení, děkování za úrodu, vždy měla výzdoba 
své kouzlo. Moc ráda vzpomínám na zdobení 
Betléma se svými nejlepšími kamarádkami. 
Dělaly jsme to 30 let. Také jsem na přání snou-
benců zdobila kostel na svatební obřady. Jsem 
hrdá na to, že jsem mohla kostel vyzdobit i teh-

dy nevěstě, Monice Žídkové. Vzpomínám si, že 
v době, kdy se Monika stala Miss, dostávala vel-
ké množství květinových darů a  nejen tehdy. 
Vždy je s pokorou přinesla do kostela. 

Pochopila jsem, že jste nesmírně aktivní 
a  společenský člověk. Jste členkou zahrád-
kářského svazu a také Klubu zámeckých žen. 
Se sestrou Magdou si občas vyjedete do Lon-
dýna a  největší relax máte při rytí zahrady. 
Kde v sobě berete tolik energie?

Tak za prvé, zahrádka je moje skutečná vášeň. 
Přitom jsem jako mladá absolutně neměla prá-
ci na zahradě ráda! Dnes je zahrada místo, kde 
jsem nejšťastnější. Mezi záhonky a květinkami. 
To ony mi dodávají sílu a energii. Z toho taky vy-
plývá, proč jsem stále mezi „zahrádkáři“. A také 
Zámecký klub žen je pro mě radost.  Účastním 
se všech akcí, které tento klub organizuje. Jez-
díme na poznávací výlety, pořádáme nejrůzněj-
ší akce. Moc ráda se podílím na jejich přípravě, 
popřípadě na výzdobě. No a Londýn? Ano, vždyť 
tam mám velkou část své rodiny! Žijí tam obě 
mé neteře se svými rodinami a jsou to úžasné 
zážitky! Ony mě honí po všech čertech a neu-
stále mi chtějí něco kupovat. Tak si to všichni 
užíváme!

Paní Kristo, budou Vánoce. Jak je budete 
trávit?

Tak v prvé řadě napeču cukroví. Nemyslím jen 
pro sebe, ale pro mé blízké. Dělám to ráda! Klid-
ně 20 druhů.  Štědrý večer pravidelně trávím 
u své sestry Magdy. Její děti a její vnoučata, to 
je má nejbližší rodina. 

Vlastní vnoučata nemám a  ty její mě přijaly 
za babičku. Za babičku Kristu. Mám je všechny 
moc ráda.

Jsem ochotna s  nimi skákat na trampolíně 
anebo hrát fotbal, jsem šťastná, že je mám.

Paní Kristo, z celého srdce Vám přeji klidné 
a požehnané vánoční svátky. Přeji Vám, a to 
jistě za všechny čtenáře časopisu Krok, pev-
né zdraví a Boží požehnání. Mějte stále v sobě 
tolik elánu a síly.

Děkuji Vám za velmi milé přijetí, děkuji za 
to, že jsem se s Vámi posmála a samozřejmě 
děkuji za všechny farníky, kterým jste svou 
dovedností a šikovností po mnoho let dělala 
velkou radost.

                                    Monika Ševčíková
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6  KROK Ve svátosti Eucharistie nalézáme Boha, který nám dává sám sebe.

VÁNOCE V DOBĚ COVIDOVÉ

Nedávno jedna osoba říkala, že letos asi Vá-
noce nebudou. Důvod byl velmi prostý – a  to 
strach z toho, že nestačí nakoupit dárky, když 
jsou obchody zavřené. Nevím, jak budou letoš-
ní Vánoce vypadat, neboť nejsem věštec, ale 
rozhodně mohu říct, že Vánoce budou. Možná 
proběhnou trochu jinak, netradičně, mnoho 
zvyklostí nám odpadne, ale podstata Vánoc 
zůstane. Ta se totiž dá prožít i vnitřně. Je sice 
pravdou, že to bude postrádat ono vnější kouz-
lo, ale snad to může být příležitostí všimnout si 
i toho, co je jádrem Vánoc a co se nám tak tro-
chu také v té naší kultuře ztratilo. 

Jednoduše bychom mohli říct, že jádrem je 
narození Krista. Ano oslavujeme narození Ježí-
še Krista. Ale jaký význam má narození Krista? 
Co ovlivnil, že si ho na světě připomínají milio-
ny lidí? Vím, že každý příklad kulhá, ale přece 
se pokusím vysvětlit něco, co se mi zdá, že je již 
málo srozumitelné. Začnu od jednoho spojení, 
které nám může pomoci. 

Kristus o  sobě řekl: „Já jsem dveře“ (Jan 10, 
10) a také řekl ústy Jana apoštola, že má klíče: 
„A když otevře, nikdo nemůže zavřít, a když za-
vře, nikdo nemůže otevřít“ (Zj 3,7).

Pohled na dveře ve mně vyvolává pocit pře-
kážky, ale zároveň i  otázku, co asi za těmi 
dveřmi je, jaké mě čeká překvapení. Je to tak 
u  každé stavby. To je ten nejjednodušší po-
hled na dveře. Chci-li se podívat dovnitř, po-
třebuji k  tomu klíče. Někdo namítne, že se dá 
skrze dveře vejít i bez klíče. Ano, ale pak jsem 
zloděj a  ve chvíli, kdy přijde pán toho domu, 
musím já z  něho rychle utíkat. Jiná je situ-

ace, když jsem řádně dostal klíč a  dveře ode-
mknu. Nemusím se bát žádného příchozího 
a  mohu si tajemství za dveřmi skutečně vy-
chutnat. Vlastníkem klíče je vždy majitel dve-
ří a ten může někomu ty klíče propůjčit a uči-
nit ho správcem. Tak tomu je v běžném životě. 

Jsou však dveře, které mají několik klíčů. Ta-
kovým příkladem mohou být dveře ve svatovít-
ské katedrále, za kterými se skrývá poklad ko-
runy české. Ony dveře mají sedm zámků a klíč 
od každého vlastní jiná osoba. Mají-li se dveře 
otevřít, je zapotřebí všech sedmi lidí, aby se do-
mluvili, a spolu  ony dveře odemkli. Nestačí, aby 
byl jeden nebo dva. 

Jsou však i  dveře, které neodemkneme žád-
ným zhotoveným klíčem. Jsou to dveře lidské-
ho srdce. Pokud člověk sám neotevře, a  nedá 
nahlédnout cizímu do svého života, nikdo se 
tam nedostane. I kdyby byl sebelepší psycho-
log, uměl vzbudit důvěru, měl dobré vlastnos-
ti, byl dobrým člověkem. Protože do prostoru 
lidského srdce lze vstoupit jedině tehdy, pokud 
mu to ten druhý dovolí. Pro lepší názornost si 
připomeňme například televizní pořad „Třinác-
tá komnata“. Nebylo by takového pořadu, kdyby 
konkrétní člověk onoho pořadu sám neodemkl 
své nitro a nedal nahlédnout do svého světa. 

Vím, že je to dlouhý úvod, ale myslím, že tím 
dojdeme k podstatě Vánoc. Celý příběh začíná 
tehdy, když uvěřím, že existuje ještě jiný svět, 
než ten viditelný. Je to svět neviditelný, který 
jsme si nazvali nebem, do kterého se chceme 
dostat. Ovšem mezi oním a naším světem jsou 
dveře. Ty dveře byly v ráji otevřené a my jsme 
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KROK             7 Potřebujeme vybudovat společnost ve světle Blahoslavenství kráčející směrem ke Králov-
ství s těmi posledními z nás.

poměrně snadno mohli do onoho světa nahlí-
žet. Ráj nebyl ještě nebem, ale my jsme mohli 
s jistotou vědět, že nebe je a že jednou tam bez 
problémů vejdeme. Jenomže my jsme udělali 
obrovskou chybu, která se v běžném životě také 
stává. Zabouchli jsme dveře, avšak klíč k jejich 
otevření jsme neměli v kapse. Rádi bychom do 
těch prostor vstoupili znovu, ale dveře jsou sil-
né a my nemáme klíč. Kopat do dveří a nadávat 
na majitele onoho světa nic nepomůže. Bez klí-
če se tam vloupat nejde, ba je to dokonce i zby-
tečné, protože bychom byli nevítanými hosty 
a navíc nic z tohoto světa bychom ani neviděli. 
Stejně jako bychom neviděli příběh zmíněné 
třinácté komnaty, kdybychom ji chtěli vynutit. 
Existuje jediný způsob jak se tam dostat: poko-
řit se a prosit majitele, aby nám otevřel. A Vá-
noce jsou právě o  tom, že majitel nebe vyšel 
s klíčem od těch dveří. Přišel do našeho světa, 
aby nás shromáždil a pak otevřel. Bez něho by 
byl svět věčnosti pro nás uzavřen. 

Myslím, že teď snad trochu víc můžeme vidět 
význam narození Ježíše Krista a  jeho poslání. 
On nepřišel na tuto zem proto, aby nám tady 
nastolil ekonomiku. Tu si můžeme tvořit sami. 
Ale přišel na tuto zem proto, aby nás shromáž-
dil kolem sebe a otevřel nám dveře do nebe. To 
je jediná osoba, která to může udělat, nikdo jiný 
ji v tom nenahradí. V tom je její výjimečnost. On 
má klíče od království nebeského. Vánoce jsou 
příchodem Krista na tuto zem. Ještě sice za se-
bou zabouchnul dveře, ale má u sebe klíč a po-
užije ho ve chvíli kříže a zmrtvýchvstání. Tehdy 
nastává otevření dveří. Abych ovšem tento oka-
mžik nepromeškal, musím být s Kristem, musím 
s ním chodit, musím s ním přebývat. Do svého 

světa nás totiž on pouští, jak on sám chce, ne 
jak my si představujeme. Dveře, zámek a  klíč 
jsou podle jeho představ. Píše se, že andělé při 
jeho narození se radovali. Oni to ocenili. 

Na závěr ještě něco k této úvaze přidám. Kris-
tus vstoupil opět do nebe a  zase zabouchnul 
dveře. Ovšem jako majitel se rozhodl, že klíče 
svěří do rukou církve. Ona je správcem, nikoli 
majitelem klíčů. Ano píši klíčů nikoli klíče, pro-
tože ony dveře mají 7 zámků, které představu-
jí 7 svátostí. Nestačí jeden klíč, ale je potřeba 
použít všech sedm k odemčení dveří do nebe. 
Správci je celá církev. To znamená, že i já mohu 
a mám být tím správcem od svatého křtu. Nikdo 
jiný než církev nemá ty klíče. 

Já po nich mohu sáhnout a být jejich majite-
lem. Není to velká radost? Tak málo stačí, abych 
se dostal do komnat, o kterých se nám ani ne-
zdá, do světa které žádné oko zde na zemi ne-
vidělo. Tak málo stačí a přitom někdy je to pro 
nás tak moc. Sáhnout pro klíč křtu, eucharistie, 
svátostí smíření, svatém biřmování, svátostí 
manželství, kněžství a  pomazání nemocných. 
Vánoce jsou vlastně oslavou nejenom naroze-
ní výjimečné osoby Ježíše, ale především jeho 
díla, které se dotýká nás. Kdo to pochopil, bude 
mít vždycky Vánoce, tedy radost. Dokonce 
i tehdy, když nebude moci obstarat žádné vněj-
ší dárky. Bude totiž vědět, že tím největším da-
rem je již obdarován.

Každému z nás takové Vánoce přeji!

o. Jan Szkandera

Prožíváme situaci, poznamenanou pandemií, 
což v nás budí starosti, obavy a malomyslnost. 
Hrozí pád do pesimismu, uzavřenosti a apatie. 
Jak na toto všechno reagovat? Žalmista radí: 
»Naše duše vyhlíží Hospodina, on sám je naše 
pomoc a štít. V něm se raduje naše srdce« (Žl 
32, 20-21). Důvěřivé čekání na Pána skýtá opo-
ru a odvahu v temných chvílích života. A z čeho 
se rodí tato odvaha a sázka na důvěru? Rodí se 
z  naděje. A  naděje neklame, je ctností, která 
nás vede vpřed, vstříc setkání s Pánem.

Advent odkazuje neustále k naději: Připomíná 
nám, že Bůh je přítomen v dějinách, které vede 
k jejich cíli a plnosti, jímž je Pán Ježíš Kristus. 
Bůh je v dějinách lidstva přítomen, je „Bohem-
-s-námi“, Bůh není vzdálený, je vždy s  námi 
a často klepe na dveře našeho srdce. Bůh pu-

tuje po našem boku, aby nás podpíral. Pán nás 
nikdy neopouští, provází nás v našich životních 
peripetiích, aby nám pomáhal objevit smy-
sl této pouti, význam všednosti a  naplňoval 
nás odvahou ve zkouškách a bolestech. Upro-
střed životních bouří nám Bůh stále podává 
ruku a vysvobozuje nás z ohrožení. Očekáváme 
Boha, doufáme, že se ukáže, ale také On doufá, 
že my se ukážeme Jemu! 

Nejsvětější Maria, žena v očekávání, ať prová-
zí naše kroky v tomto novém liturgickém roce, 
který začínáme, a  pomáhá nám uskutečňovat 
poslání Ježíšových učedníků. Co je tím poslá-
ním?  Podávat důvody naší naděje (srov. 1 Petr 
3,15).

papež František

BŮH JE V DĚJINÁCH LIDSTVA PŘÍTOMEN
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8  KROK Bůh na nás vždycky čeká, vždycky nám rozumí, vždycky nám odpouští.

MATĚJOVA CESTA DO ŘÍMA

Psal se rok 2017 a  otec Daniel organizoval 
farní zájezd do Assisi a míst přilehlých. Toho-
to zájezdu jsem se společně s ostatními farní-
ky zúčastnil a dozvěděl jsem se více o svatém 
Františku i  místech, kde během svého života 
působil. V  těch dnech jsme se také dozvěděli 
o cestě, kterou musel pěšky projít, když šel ku 
branám Vatikánu. Poutníci z  celého světa ná-
sledovali kroky Františkovy, z horských cest se 
staly poutní cesty – Via San Francesca. Tento 
zájezd mě inspiroval k podniknutí cesty ve sto-
pách tohoto světce.

Na přelomu července a  srpna letošního roku 
jsem se tedy vypravil, společně se svým kama-
rádem z gymnázia, do Itálie. Naše cesta zapo-
čala v  malém městečku nedaleko Assisi. Řím 
byl od nás vzdálený necelých 300 kilometrů. 
Byli jsme plni síly a  téměř patnáctikilové ba-
tohy, ve kterých jsme si nesli všechny důležité 
věci k táboření, nás zatím netížily. 

Vydali jsme se po františkánských křížích. Tra-
sa vedla skrze olivové háje, vinice, lesy, pahor-
katiny, stará, ale zachovalá městečka, taktéž 
přes poutní místa. Cesta byla velice zajímavá – 
zaujala by jak milovníka přírody, tak milovníka 
pamětihodností. Krajina je zde jiná než ta naše, 
žijí zde volně jiné živočišné druhy, ku příkladu 
ještěrky, gekoni a cikády, kterých jsme během 
dne spatřili desítky - ale také dikobraz. Olivo-
vé sady lemují prašné stezky, lesy mají jinou 
strukturu a výhledy z hor jsou odměnou za je-
jich zdolání.

Svatý František procházel na cestě do Říma 
městečky a vesnicemi, které spočívají na úpatí 
kopců po cestě k Římu. Tato místa jsou většinou 
zachovalá právě z  období, kdy světec žil. Mají 
však jiný charakter, než na jaký jsme zvyklí , ko-
lem náměstí, kde se přes den obyvatelé schází, 
neboť pracují jen ráno a k večeru, stojí jen pár 
domů, většinou zde nejsou ani obchody s  po-
travinami, pouze kavárny a trafiky. Ve městech 
jsou také obvyklé studánky nebo fontány, kde 
si může člověk napustit vodu k pití – v letních 
dnech se takovéto osvěžení hodí, na slunci bylo 
kolem poledne i přes 40 °C. Tyto vysoké teploty 
jsou také důvodem, proč většina těchto vesni-
čanů přes den nepracuje. Olivové háje, vinice 
a statky obdělávají rodiny, které poté prodávají 
firmám produkty, životní styl je tak více rozvol-
něným.

Jelikož se jedná o  poutní cestu, procházeli 
jsme kolem řady kostelů a poutních míst. Ať už 
se jednalo o malé kostelíky na kraji cesty, pout-
ní místa v přírodě nebo kláštery, většina těchto 
míst, je spojena se svatým Františkem, jeho ži-
votem a nezřídka i se zázraky, které tento muž 
za svůj život vykonal. Asi nejzajímavějším mís-
tem byla františkánská svatyně a klášter Santa 
Maria della Foresta. Dorazili jsme zde až k ve-
čeru. Pohostinný mnich Bruno nás nechal spát 
v klášterní zahradě, přímo na místě, kde podle 
legendy svatý František rozmnožil vinnou révu, 
dal nám jídlo k večeři a pozval nás druhý den na 
společnou mši svatou, ukázal nám také klášter 
a způsob života, jaký zde mniši vedou. Nesta-
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KROK             9 Proč je pro nás tak těžké snášet chyby druhých? Zapomínáme, že Ježíš nesl naše hříchy?

Bohoslovec 
Ondřej Franz 

Vážené farnice, váže-
ní farníci a  farničata! 
Byl jsem paní Monikou 
Ševčíkovou požádán 
o  krátké představení 
mé maličkosti v tomto 
časopise, jelikož ofi-

ciální představení farnosti z časových důvodů 
nedopadlo podle představ jak mých, tak pana 
faráře. Seznámím vás tedy s mou osobou ales-
poň tímto způsobem.

Jmenuji se Ondřej Franz, narodil jsem se 
v Karviné roku 1996 a vyrůstal jsem v Petrovi-
cích u Karviné, a za tuto farnost jsem i v semi-
náři. Když se představuji zde, v oblasti Hlučín-
ska, dodávám, že mám takové hezké prajzske 
příjmení  – vzhledem ke kořenům se píši se 
z  na konci, jelikož rodina má původ v  Němec-
ku a Polsku. A pocházím z kraje, který podobně 
jako prajzska zažil kotrmelce dějin.

Vystudoval jsem Střední školu průmyslovou 
v Karviné, obor Elektrotechnika a po jejím ab-
solvování jsem se rozhodl odpovědět na Páno-
vo volání a přihlásit se do kněžského semináře.

Jsem studentem CMTF UP v  Olomouci a  jako 
bohoslovec se připravuji na kněžství v Arcibis-
kupském kněžském semináři 3. rokem. V  této 
farnosti trávím svůj pastorační rok, jehož náplní 
je studium na teologické fakultě, práce na čás-
tečný úvazek a práce pro farnost. To vše, abych 
„nachytal“ zkušenosti do pastorace a  čerpal 
z příkladu kněžství otce Jana, který mi byl v se-
mináři rok duchovním vůdcem a  otce Jakuba, 
se kterým jsem se rok formoval.

Závěrem bych chtěl poděkovat za vřelé přijetí 
v této farnosti, děkuji a musím podotknout, že 
se zde cítím opravdu jako doma!

PS: Ještě děkuji otci Jakubovi za jeho druhou 
prosbu v úvodníku minulého Kroku. 

rají se však pouze o zahradu a klášter, ale také 
o lesy kolem a toulavá zvířata, která nám večer 
dělala společnost. 

Lidé, které jsme potkali po cestě, k  nám byli 
většinou milí a vstřícní. Často nám pomohli – ať 

už radou, nebo materiálně, většinou za mod-
litbu. Při návštěvě městečka Poggio san Lo-
renzo nás mladý pár nechal přespat na jejich 
zahradě, osprchovat se u nich v domku a pak 
nás pozvali na slavnosti, které probíhaly na 
náměstí. Přišli jsme v  pravý čas, neboť měli 
zrovna odpust. Tím mi nahradili alespoň čás-
tečně ten náš, a  co více , poznali jsme jejich 
kulturu, zvyky a mentalitu. 

Po deseti dlouhých, ale dobrých dnech, jsme 
dorazili před brány Věčného města. Protože 
jsme měli po cestě štěstí a připojili se k nám 
toulaví psi, kteří nás nehodlali opustit, museli 
jsme ještě volat policii, abychom se vůbec na 
náměstí sv. Petra dostali. Nakonec se situa-
ce vyřešila a dorazili jsme až k cíli. Vzhledem 
k tomu, že většina turistů zůstala letos doma, 
nenaskytl se nám pouze krásný pohled na tyto 
památky. Náměstí bylo téměř bez lidí a  když 
jsme vešli do Baziliky svatého Petra, dostali 
jsme dokonce pozvání na mši svatou, neboť 
lavice nebyly obsazené. 

Takto jsme tedy zakončili pouť a strávili tři dny 
v Římě. 

Matěj Weczerek

DOVOLTE ABYCH SE PŘEDSTAVIL...
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EMIL HÁCHA – PROTEKTORÁTNÍ PREZIDENT

Role našeho v pořadí třetího prezidenta Emi-
la Háchy je bezpochyby kontroverzí. Je o něm 
známo, že byl protektorátním prezidentem. 
Lidé, kteří se o dané období zajímají blíže, jistě 
vědí, jak složité to ve své funkci měl, a že není 
spravedlivé jej označovat za negativní postavu 
našich dějin nebo dokonce za zrádce. Jen má-
lokdo však o tomto prezidentu ví fakt, který jej 
zásadně formoval jak v osobním, tak profesním 
životě – Emil Hácha byl hluboce věřícím katolí-
kem.

Emil Hácha se narodil roku 1872 v jihočeském 
městečku Trhové Sviny. Na Karlově Univerzitě 
vystudoval právo, jemuž se většinu profesního 
života i věnoval. Je nutné si uvědomit, že se stal 
politikem skutečně až v roce 1938, když přijal – 
nerad a po dlouhém váhání – funkci prezidenta 
v Mnichově, zrazené a o pohraničí okradené re-
publiky. 

Do svých šedesáti šesti let Hácha nebyl politi-
kem, ale věnoval se praktickému právu a práv-
ní vědě. Emil Hácha patřil ke spoluzakladate-
lům československého správního soudnictví, 
dále byl dlouholetým prezidentem nejvyššího 
správního soudu a  mezinárodně uznávanou 
autoritou v  oblasti veřejného práva. Od roku 
1924 byl také soudce stálého rozhodčího sou-
du v Haagu. 

Kromě toho, že byl uznávanou právnickou ka-
pacitou se věnoval i  umění. Psal básně, kte-
ré měly a  mají bezpochyby velkou uměleckou 

kvalitu, posoudit můžete sami z jednoho z jeho 
nejznámějších děl, básně s názvem Ironie:

Do háje starého satyra

nymfa jak laňka se vhoupla,

satyr víčka hned přivírá,

satyr oči si protírá,

láska mu do srdce vstoupla.

Poskočil kozlími kročeji,

révu na rohatém čele,

netoužil nikdy prudčeji,

nepískal nikdy sladčeji

na flétně rozechvělé.

Hácha byl rovněž velký znalec výtvarné-
ho umění, vlastnil velké kolekce obrazů, soch 
i plastik. Mimo to byl vzdělaný v oblasti cizích 
jazyků, hovořil německy, anglicky, francouzsky, 
italsky, polsky, rusky, slovinsky a  slovensky. 
Z angličtiny kupříkladu přeložil světoznámý ro-
mán J. K. Jeromeho Tři muži ve člunu.

Jak již bylo řečeno v  úvodu, osobní i  profes-
ní život Emila Háchy ovlivňovalo jeho katolic-
ké vyznání. Osudný rok 1938 začal rozvodem 
jeho dcery, což Hácha coby katolík nesl velice 
těžce. Krátce poté zemřela Háchova žena Ma-
rie a o několik měsíců později byla v Mnichově 
zrazena republika, jejíž vedení po přijetí dik-
tátu abdikovalo. Hácha dostal nabídku stát se 
novým prezidentem – coby osoba nezatížená 
jakoukoliv politickou minulostí, a  zároveň vel-
ká autorita ve svém oboru, se jevil jako ideální 
kandidát. 

O  funkci prezidenta Emil Hácha nestál, a do-
konce se jí i poměrně důrazně bránil. Nakonec 
však ustoupil a  i  přes svůj špatný psychický 
a  fyzický stav se prezidentem stal. Je velice 
pravděpodobné, že i při tomto rozhodnutí hrá-
lo roli jeho křesťanské vnímání přijetí oběti, 
v tomto případě oběti pro stát. Jako prezident 
okleštěné druhé republiky měl mít Hácha pře-
devším roli formální a předpokládalo se, že do 
politických záležitostí nijak významně zasa-
hovat nebude. Zásadní politické rozhodnutí jej 
však nakonec stejně neminulo. 15. března 1939 
podepsal v  Berlíně dokument, který znamenal 
konec samostatnosti a  existence druhé čes-
koslovenské republiky. K  podepsání byl starý 
a slabý Hácha podle historiků i pamětníků nu-
cen řevem a výhružkami Adolfa Hitlera, přímo 

Proč je pro nás tak těžké snášet chyby druhých? Zapomínáme, že Ježíš nesl naše hří-
chy?
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během jednání zkolaboval, ale nakonec pode-
psal. Zdali si uvědomoval, jaký význam bude 
mít tento dokument pro budoucnost českého 
národa, není jisté. Je možné, že Hitler doku-
ment záměrně prezentoval zavádějícím způso-
bem. 

Tak jako tak byl o  den později vyhlášen pro-
tektorát Čechy a  Morava, jejímž prezidentem 
se Emil Hácha stal. Protektorát byl považován 
za součást Říše, prezident měl formální úlohu 
a  veškeré jeho pravomoci byly pochopitelně 
podřízeny německému vedení. Přestože byly 
veškeré jeho projevy německou stranou cenzu-
rovány, objevovaly se v nich zpočátku křesťan-
ské motivy. 

Příkladem za všechny budiž jeho štědrovečer-
ní projev z roku 1939: „V tyto dny, kdy zasedá 
s námi ke stolu láska, nechť spínají se naše ruce 
k modlitbě, kterou se modlívalo ušlechtilé bás-
nické srdce jednoho z našich národních kněží: 
„Neopouštěj, Hospodine, národ ten, jehož krev 
je krví mou a jehož tlukot srdce je i mého srdce 
tlukotem; chraň jej, střež a  opatruj!‘“ Zmíně-
ným národním knězem byl Václav Beneš Tře-
bízský, vlastenecký kněz a národní buditel z 19. 
století. 

I  o  rok později se mu v  projevu podařilo vy-
hnout k německému režimu přátelským frázím, 
tehdy vyzval lid, aby si svou prací zasloužil Boží 
požehnání. Prezident Edvard Beneš označil 
z  londýnského exilu jeho projev za „dosti sta-
tečný“. 

Postupem času se však Háchův, již tak dost 
špatný, zdravotní stav ještě nadále zhoršoval. 

K tomu se zásadně zhoršovaly i poměry v pro-
tektorátu, režim byl ještě daleko tvrdší než na 
svém počátku, změny byly způsobeny jak ná-
stupem nového protektora Reinharda Heydri-
cha, tak i jeho zabitím. Všechny tyto faktory už 
Emila Háchu dokázaly zlomit a od roku 1942 jen 
poslušně přednášel proněmecké fráze. Místo 
Boha se v  projevech obracel k  Adolfu Hitlero-
vi, odsuzoval jak český odboj, tak exilovou vlá-
du v Londýně. Okamžitě ztratil český lid, který 
vědom si jeho složité situace s ním na počátku 
války soucítil, a snad za ním i stál. Nutno zde ale 
opět připomenout, že byl v  tak zlém psychic-
kém i fyzickém stav, že by se dalo polemizovat 
nad tím, jestli vůbec můžeme brát jeho výroky 
z druhé poloviny války vážně. 

V  otázce Háchova prezidentování je ještě na 
místě zdůraznit jeho časté požadavky na pro-
puštění zatčených českých vlastenců (přede-
vším zatčených studentů roku 1939), kdy se 
jeho přímluvy často střetly s úspěchem a v jis-
tých případech tak nejspíše zachránily lidské 
životy.

Emil Hácha byl bezprostředně po konci války 
zatčen na příkaz tehdejšího komunistického 
ministra vnitra Václava Noska. Háchův stav byl 
již tak vážný, že byl okamžitě převezen do vo-
jenské nemocnice, kde 27. června, tedy ani ne 
dva měsíce po konci války, umřel. Tento text 
si neklade za cíl postavu Emila Háchy nekri-
ticky adorovat, jak již bylo napsáno, jeho role 
byla velice kontroverzní, nelze jej označovat za 
zrádce, ale já osobně bych se rozhodně vyhnul 
i jeho jednostranně pozitivního hodnocení.

Jan Mareček 

Uprostřed tolika, i těch vážných, problémů, neztrácejme naději v nekonečné Boží milosr-
denství.
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12  KROK Křesťanská rodina je misionářem: Ohlašuje Boží lásku světu.

ŽIVOT NA NAŠÍ PLANETĚ A HŘÍCH JAKO DLUH

Přiznám se, že už jsem trochu unaven koro-
navirovím děním kolem nás, nestíhám sledovat 
nová nařízení, počty nakažených, kapacitu lů-
žek v nemocnicích atd. Přesto občas zavítám na 
nějaký ten zpravodajský web, abych byl aspoň 
trochu v  obraze. Překvapivě na mě tentokrát 
vyskočil rozhovor z  úplně jiného soudku. Byl 
o  nějakém novém ekologickém dokumentu na 
Netflixu. Abych se od Covidu trochu odreago-
val, rozhovor jsem si pustil a následně i zmiňo-
vaný dokument s názvem: David Attenborough 
- Život na naší planetě.

Nechci se pouštět do nějakého rozboru nebo 
recenze. Bezpochyby jde o  obsahově i  filmař-
sky velmi kvalitní snímek a  nemohu jinak než 
doporučit. Na CSFD má 95%. Chci jen rozvést 
pár myšlenek z dokumentu, které by nám moh-
ly otevřít oči nejen v ekologické rovině.

Po zhlédnutí dokumentu ve mně nejvíce rezo-
novaly tyto dvě myšlenky. První: Ekologický boj 
o  záchranu naší planety, kvality ekosystémů, 
biodiverzity atd., je v  důsledku bojem o  kva-
litu našeho lidského života a  dokonce bojem 
o náš život samotný. Pokud si ničíme prostře-
dí, ve kterém žijeme, jak to může dopadnout? 
No a  druhá s  tím související myšlenka: Pokud 
se chceme mít skutečně udržitelně dobře, mu-

síme to udělat tak, aby se měli dobře všichni, 
nejen lidé, ale i celá příroda. Musíme brát ohled 
na vše. Pochopil jsem totiž, že pokud se nám 
vede dobře na úkor někoho, nebo něčeho, na-
konec mě to doběhne. Napadlo mě, že tohle se 
skrývá možná za každým hříchem. Totiž krádež 
dobra. Když si nějaké dobro neoprávněně při-
vlastníme, musí někde zákonitě chybět. A jeho 
nedostatek přece nazýváme zlem.

Papež František, nejen encyklikou Laudato 
si, upozorňuje na vztah, který jsme tak trochu 
upozadili. Totiž vztah ke všemu stvořenému. 
My křesťané klademe (nebo aspoň víme, že 
bychom měli) na první místo vztah k Bohu. Na 
druhém místě máme vztah k lidem a na třetím 
vztah k ostatnímu stvoření. Je správné dodržo-
vat toto pořadí a upřednostňovat Boha před lid-
mi a lidi před přírodou. Ale nesmíme upřednost-
ňovat lidi na úkor stvoření, ani Boha na úkor lidí, 
protože tyto vztahové roviny jsou spolu prová-
zané. Když hřeším proti člověku, hřeším i pro-
ti Bohu. Když hřeším proti přírodě, tak hřeším 
proti Bohu i lidem. Dokonce, když hřeším proti 
přírodě, lidem nebo Bohu, hřeším i proti sobě. 
A naopak, když hřeším proti sobě, hřeším i pro-
ti všemu ostatnímu. Všechno souvisí se vším, 
protože všechno má jednoho stvořitele. 

Život a všechno kolem nás je o vztazích. A co-
koli uděláme, ovlivňuje nějakou měrou vlastně 
úplně všechno.  Zrovna teď, v době pandemie, 
lze provázanost celého světa dobře vidět. Na-
příklad pokud nebudu dodržovat hygienická 
nařízení, nemusím to odskákat jen já. Můžu 
nakazit ostatní, ti mohou nakazit další a  další 
a  nakonec můžu přispět ke kolapsu nemocnic 
nebo ekonomiky. Virus navíc vůbec nerespek-
tuje hranice států, stejně jako je  nerespektují 
např. skleníkové plyny. A  podobně se chovají 
i  všechny lidské činy. Ty dokonce nemusí re-
spektovat ani hranice času.

Známe ekonomické termíny: půjčka a  dluh. 
A víme, že pokud si vezmeme půjčku, musíme 
ji splatit. Pokud ji splatíme, v důsledku jsme si 
vlastně nepůjčili peníze z banky, ale z naší bu-
doucnosti. A  když dluh nesplatíme, nezmizí. 
V  podstatě se pak jedná o  krádež. Bohužel to 
vypadá, že si to neuvědomujeme. Půjčujeme si 
blahobyt z budoucnosti a z přírody, abychom se 
měli dobře v tuto chvíli a už nás nezajímá, kdo 
to v budoucnu splatí. Naše společnost je zadlu-
žená kam se jen podíváte. V ekonomické rovině 
(zadlužení domácností i naprosté většiny států 
a firem) v ekologické rovině (kácíme, spalujeme 
a znečišťujeme rychleji, než se příroda obnovu-
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KROK             13 Snažme se naslouchat a být v tichosti, abychom uvolnili místo pro Boží krásu.

je) a v teologické rovině (hřešíme). Ale když to 
nesplatíme my, tak kdo? V té teologické rovině 
to za nás splácí ten nahoře. Ale stvoření dal na 
starost nám, každému z nás. Takže pokud neza-
čneme splácet, dřív nebo později  na to příroda 
i my doplatíme.

Mám pocit, že v tomto jistě těžkém čase pře-
hlížíme ty skutečně důležité věci. Vypadá to, že 
na koronavirus vakcína dřív nebo později bude, 
ale vakcínu proti lidskému sobectví a bezohled-
nosti bohužel nikdy mít nebudeme, přitom jde 
o mnohem nebezpečnější věc.

Abych neskončil tento můj proud myšlenek 
negativně. Vakcínu na bezohlednost a  hřích 
nepotřebujeme, protože máme jiné mocnější 
zbraně. Dobrý skutek, oběť a  odpuštění. Stej-
ně jako hřích má negativní důsledek na celé 
stvoření. Má odpuštění a  oběť na celé stvoře-
ní důsledek pozitivní. A Kristus nás jasně vybí-
zí svým příkladem i slovy k oběti a odpuštění. 
Tak tedy odpouštějme a splácejme i za ostatní. 
A  pokud chcete konkrétní návod, jak se neza-
dlužovat vůči přírodě, přečtěte si třeba Laudato 
si.

Tomáš Straník

Jednou jeden vesničan energicky zabušil na 
těžká dubová vrata kláštera. Když bratr vrátný 
otevřel, vesničan se usmál a ukázal mu nádherný 
hrozen vína.

„Bratře vrátný“, oslovil mnicha, „víš, komu chci 
darovat tento hrozen vína, který je nejkrásnější z 
celé mé vinice?“

„Asi našemu představenému nebo nějakému 
otci z kláštera.“

„Ne, ne. Tobě!“

„Mně?“ Bratr  vrátný celý zčervenal radostí. „Ty 
ho chceš darovat právě mně?“

„Jistě, protože jsi se mnou vždyc-
ky jednal přátelsky a pokaždé jsi 
mi pomohl, když jsem něco potře-
boval. Chci ti tímhle hroznem vína 
udělat radost.“ Ta jednoduchá a 
ryzí radost, která se zrcadlila bra-
tru vrátnému v očích, ozářila také 
vesničana.

Bratr vrátný si položil hrozen vína 
tak, aby na něj dobře viděl, a díval 
se na něj celé ráno. Byl to opravdu 
nádherný hrozen. A tu ho něco na-
padlo: „ Proč bych ten hrozen nedonesl otci opa-
tovi, abych udělal radost také jemu?“

Vzal hrozen a zaklepal u opata. Otec opat se 
upřímně zaradoval. Ale vzpomněl si, že v klášteře 
je jeden starý nemocný bratr, a pomyslel si: „Do-
nesu mu hrozen, a tak se chudák trochu potěší.“

Hrozen vína tedy putoval dál. Ale nezůstal dlou-
ho v cele nemocného bratra. Toho napadlo, že by 
tím hroznem potěšil bratra kuchaře, který se celé 
dny potí u kamínek. A tak hrozen poslal. Ale bra-
tr kuchař ho daroval bratru sakristiánovi (aby mu 
také udělal radost), ten ho zase donesl nejmladší-

mu bratrovi z kláštera a ten ho dal dalšímu a ten 
zase dalšímu. Nakonec hrozen, který putoval od 
bratra k bratrovi, skončil u bratra vrátného (aby 
mu přinesl trochu radosti). Tak se uzavřel kruh. 
Kruh radosti.

My lidé jsme stvořeni pro radost, abychom moh-
li mnoho radosti rozdávat. V Bibli se 300x píše, 
že radost patří k životu. Objevme v sobě pramen 
radosti, který se skrývá v každém srdci člověka.  
Naučme se radovat z úplných maličkostí a snaž-
me se udělat radost druhému. K tomu postačí 
málo – vlídné slovo, úsměv na svého bližního, 
přítele, bratra, souseda, … Usměj se a Tvůj úsměv 

vyvolá zpět radost, která Ti zmi-
zela. Kolik radosti zasejeme, to-
lik radosti sklidíme. A z vykonání 
radosti druhému vznikne radost 
v nás samotných.

Mám radost, když udělám ra-
dost někomu jakýmkoli způso-
bem. Jen tak bude můj život plný 
lásky, pokoje a radosti, vyzařující 
do svého okolí.

Chceme se pořád cítit dobře, ale 
k životu patří radost i zármutek. 

Jen když si připustíme obojí, budeme vyrovnaní , 
vnitřně radostní a svobodní. Dokonalá radost po-
chází z proměněné bolesti.

V Bohu není nic než radost a odevzdáš-li se 
Bohu, vydáváš se radosti.

Jedním z plodů Ducha svatého je radost. Věřme 
v jeho působení, neustále se modleme, aby nás 
naplňoval svou radostí.

Naše myšlenky určují směr cesty, která se nazý-
vá život, proto se radujme v každé době.

Pavel Ostrák

KRUH RADOSTI
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14  KROK Pán to řekl jasně: Nelze sloužit dvěma pánům. Buď Bůh nebo bohatství.

OPRAVY VE FARNOSTI 2020
Rok 2020 se zapíše do dějin jako jeden 

z  nejmíň předvídaných a  předvídatelných. Na 
začátku jsme měli normální plány, přání, sny. 
Už k nám sice pronikaly hrůzné obrazy a infor-
mace o  pandemii v  Číně, ale to ještě bylo da-
leko. Nicméně přišel březen a  najednou jsme 
začali prožívat na vlastní kůži, co dokáže Co-
vid-19. Mnohé věci a sny se zastavily či muse-
ly přehodnotit, včetně běžného prožívání víry 
a  života naší farnosti. Sotva jsme se trochu 
v létě nadechli, přišel podzim a s ním nová vlna 
pandemie. Do té doby jsme si nedovedli před-
stavit prožívání Velikonoc v prázdném kostele, 
stejně jako slavnost Všech svatých či památku 
Všech zemřelých. Nevíme ani dnes, jak budou 
vypadat Vánoce. Nicméně i přes tato omezení 
farnost žila a doufám, že víra - jakmile to bude 
možné -  bude opět prožívána naplno i viditel-
ným způsobem. Chci napsat, co se za tento rok 
podařilo, a k tomu přidávám něco málo ze sta-
tistiky.

Začnu od oprav, protože ty navzdory pande-
mie probíhaly:

Na začátku roku jsme disponovali částkou         
1 176 827,- Kč. Nebudu vše dopodrobna roze-
pisovat. Jen uvedu, že hned na přelomu ledna 
a  února se opravila střecha na hospodářské 
budově, do které hodně zatékalo. Jednalo se 
o  výměnu některých trámů a  desek a  přikry-
tí trvalou krytinou na místo dosavadní lepen-
ky. Investice činila 523 000,-  Kč. V této sumě 
je připočítáno také DPH, a  tak to budu uvádět 
i v dalších opravách.     

V  květnu se pak rozběhla velká oprava hřbi-
tovní brány a  oplocení z  ulice Novodvorská, 
a  to včetně opravy dalších částí, jako je plot 
mezi farou a hřbitovem a pak dvou bran z uli-
ce Petra z  Kravař. Každá taková oprava, která 
je větší investicí, není jen rozhodnutím faráře, 
ale je posouzena i odborníky. Jelikož se jedná o  
historickou památku, bylo těch odborníků více. 
Mohu říct, že jsem se také sám radil s nezávis-
lými experty. 

Nicméně po nařízeném postupu  památkářů 
byl firmou stanoven rozpočet na 1 225 000.- 
Kč. Není to malá částka, ale odpovídá to realitě. 
Chci poděkovat panu Rybkovi a  jeho stavební 
firmě, která se stavby ujala. Protože se během 
oprav vyskytly nepředvídané investice, tj. do-
plnění základů pod kamennou zídku, konečná 
částka by se vyšplhala ještě výš. Nestalo se tak 
ale díky brigádníkům, kteří jednu z bran vyspá-
rovali dobrovolně a tím ušetřili zhruba asi přes 

100.000,- Kč. Moc nám také pomohla firma, 
která nám sponzorsky, tj. zdarma poskytla le-
šení. Moc všem touto cestou děkuji! Na zmíně-
nou opravu jsme rovněž obdrželi dotaci z měs-
ta Kravaře 400 000 Kč. I  za to chci srdečně 
poděkovat! Kromě těchto velkých finančních 

akcí se realizovaly i malé opravy, jako je nátěr 
plotu kolem fary, vrat do farního sálu, omítnutí 
garáže a jiné údržbové práce. To vše se dělalo 
brigádně, za což všem zúčastněným děkuji! 

Podtrženo a sečteno, k dnešnímu dni na kon-
ci listopadu, kdy tyto řádky vznikají, po všech 
provozních výdajích, jakými jsou např. pojiště-
ní budov, jejich revize, inkaso, běžné investice, 
odeslané sbírky… máme na farním účtu zůsta-
tek 541 000,- Kč. V příštím roce bychom chtěli 
investovat do kostela v  Koutech, ale o  tom se 
zmíním zase příště. 
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KROK             15 Ekologie je zásadní pro přežití lidstva; je to morální problém, který se týká nás všech.

ŽIVOT VE FARNOSTI NEJSOU JEN BUDOVY
Život farnosti však nejsou jenom budovy. Ty 

slouží tomu, aby v nich mohl růst duch člově-
ka. Nejpodstatnější budovou ve farnosti je pro-
to kostel a v něm sloužené bohoslužby. Dlouhé 
měsíce sice nebylo možné se na nich během 
nedělí setkávat a slavit tak Kristovo zmrtvých-
vstání, přesto jste mnozí z  vás kostel soukro-
mě navštěvovali a modlili se. V kostele se také 
udělovaly svátosti. Letos bylo v  naší farnosti 
pokřtěno (do této chvíle) 54 dětí. Někteří ještě 
čekají kvůli omezením. 

Mám také radost z toho, že byli pokřtěni 2 do-
spělí. Pro srovnání: v minulém roce přijalo křest 
69 dětí. 

Svátost manželství si letos udělilo 6 párů. Po-
čet byl hodně ovlivněn pandemií. Nicméně se 
mi zdá, že spousta mladých párů nevnímá, jak 
je důležité pozvat Krista do svých domácnos-
tí skrze tuto svátost. Žít na hromádce, jak se 
často říká, znamená žít světsky bez Boha a jeho 
požehnání. A to je velká škoda a ztráta pro du-
chovní život - byť si to nepřipouštíme. 

V  kostele byla také udělována svátost poma-
zání nemocných. Při bohoslužbách přijalo tuto 
svátost 146 lidí. Někteří ji přijali také ve svých 
domácnostech. Je ovšem ještě hodně lidí, kteří 
chodili do kostela, žili svoji víru a  teď jsou už 
nějaký delší čas nemocní a bojí se zavolat kně-
ze. Využívám proto tuto možnost a chci vás po-
vzbudit, abyste se nebáli. Rádi přijdeme k vám 

domů se svatým přijímáním a vůbec to nezna-
mená, že už to je to poslední, co „absolvujete“. 
Někteří již roky přijímají svátost pomazání ne-
mocných a  jsou mezi námi. Naopak můžeme 
říct, že je vysoké procento těch, kteří nás opus-
tili na věčnost a báli se kněze zavolat. Prosím 
vás, nebojte se! 

A  vás, kteří pečujete o  nemocné, nebojte se 
jim nabídnout tuto možnost. Někdy to je jenom 
strach z prvotní reakce, ale tady strach není na 
místě. Není proč se bát. Copak se někdo po-
třebuje bát Boha, za kterým ještě jako zdravý 
chodil? A i kdyby nechodil, nemusí se bát. Když 
chce Boha přijmout, Bůh ho nikdy neodmítne. 
Mnohokrát jsem zažil, že když nemocný ten-
to strach překonal, prožíval pak velkou radost 
a úlevu.

Snad ještě jeden údaj, který zde uvedu. A tím 
je počet zemřelých v naší farnosti. Letos odešlo 
na věčnost do této chvíle tj. do poloviny listo-
padů 59 lidí. Nezapomínejme se za ně modlit.

Život víry se však neprožívá jenom v kostele. 
Zvlášť bych chtěl poděkovat vám všem, kteří se 
modlíte ve svých domovech jako rodina. Konec-
konců pandemie nás k tomu vybídla. Pokud ně-
kde vznikl tento zvyk, prosím neopouštějte ho. 
Matka Tereza z Kalkaty říkala, že se nebojí o ro-
dinu, která se společně modlí. Je hezké modlit 
se sám, ale ještě hezčí je, když se modlí rodina 
a pak celá farnost. Tehdy roste lidský duch. 

Víra se projevuje také pomocí. A tady chci po-
děkovat všem vám, kteří jste pomáhali zvládat 
pandemii. Ať už šitím roušek, rozvozem různých 
potřeb a službou nemocným. Zvláště mě dojala 
služba v domově sv. Hedviky, kdy sami nemoc-
ní pracovali nezištně dál, ačkoli měli právo na 
nemocenskou. Chci také poděkovat na tomto 
místě všem, kteří obětavě slouží ve farnosti. Je 
vás mnoho a farnost si toho váží, stejně jako to 
oceňujeme my kněží. 

Farnost také uspořádala pár akcí. Bylo to sice 
už loni, ale do života farnosti to patří. Jedna-
lo se např. o rozsvěcování betlémského světla 
u zámku, farní ples, farní tábor, odpust a další 
menší akce. Menší co do rozsahu, nikoli co do 
důležitosti. 

Chci vám všem závěrem  poděkovat a popřát 
požehnané Vánoce a  snad veselejší příští rok 
2021!

o. Jan Szkandera
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16  KROK Advent začíná novou cestu. Kéž je Maria, naše Matka, naším průvodcem.

STRÁNKA PRO DĚTI
Vánoce jsou časem, kdy se narodil Pan Ježíš. Radujeme se z toho, že Bůh nám daroval svého 

Syna, který nám přinesl radost, pokoj a život.

Všichni se taky těšíme, když u nás doma bude svítit vánoční stromeček, zazpíváme si vánoční 
koledy, půjdeme na mši svatou, navštívíme betlém v kostele nebo na náměstích. Jsme plní oče-
kávání, co najdeme pod stromečkem a jaká bude vánoční pohádka.

Pojďme děti spolu přichystat něco pěkného na Vánoce, z čeho se všichni budeme v rodině těšit. 
Udělejme pro druhé dárečky od srdce. Tyto dárečky jsou výjimečné. Jejich cenu nelze vyčíslit, 
protože jsou udělané z lásky a udělají blízkým lidem radost.

Tady je pár nápadů, které můžete připravit, vyrobit a udělat. Obrázky můžete opět vybarvit. Krás-
né Vánoce děti.

• Překvapím rodiče vánočním muzicírováním. Zazpívám nebo zahraji na hudební 
nástroj.

• Pomůžu mamince s vánočním úklidem.

• Přečtu nebo povyprávím pohádku prarodičům.

• Nakreslím, vystřihnu nebo postavím betlém a dám ho pod stromeček.

• Nakreslím obrázek celé naší rodiny.

• Pomodlím se za děti na celém světě.

• Celá rodina si zahrajeme naši oblíbenou deskovou hru.

• Rozdělím se se sourozenci o sladkosti.

• Poděkuji Bohu za narozeného Ježíška.
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KROK             17 Církev je povolána být nablízku každému člověku, počínaje nejchudšími a trpícími.

KŘÍŽOVKA O KNIHU

Boží Syn se stal člověkem, aby …. <TAJENKA> (Hildegard von Bingen)

1. Služebník, jemuž Petr uťal ucho

2. Výčitky duše

3. Velikonoční svíce

4. Místo nápravy duší před vstupem do   
             nebe

5. Svatá relikvie uchovávaná v Turíně

6. Osoba nezbytná u křtu

7. Bohoslužebný liturgický nápoj

8. Ten, kdo už dosáhl dokonalosti u Boha 

9. Modlitba svěřená sv. Faustyně Kowalské 

10. Církevní samosprávní jednotka 

11. Hymnus 

12. Židovská vojenská pevnost

13. Potok v Getsemanské zahradě

14. Mariánská pobožnost 

15. Bratr apoštola Jana 

16. Den posvátný pro židy

17. Křesťanský zpěvník

18. Královský hudební nástroj 

19. Celník z Jericha 

Vyluštěním křížovky se můžete zúčastnit soutěže o knihu „365 dní s papežem Františkem - Ran-
ní promluvy od Svaté Marty“. Správnou odpověď posílejte na emailovou adresu: redakcekrok@
seznam.cz, do předmětu napište „křížovka“, nebo vhoďte správnou odpověď se jménem a kon-
taktní adresou do krabice na bočním oltáři v jednom z obou kostelů. Odpovědi posílejte do pátku 
18. prosince. Losování proběhne v neděli 20. prosince.
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18  KROK Křesťan přináší druhým mír. Ale nejen mír, také lásku, dobrotu, věrnost a radost.

PŘEČETL JSEM A DOPORUČUJI
Marek Vácha  Selfíčka
Dříve si lidé psávali deníky, aby pomohli pa-

měti a  zachytili pomíjivé okamžiky. Rembran-
dt si občas kreslil takové rychlé skicy, pérovky, 
zachycení momentu pár čarami. Dnes si mladí 
fotí selfíčka, aby, zachytili důležité momenty 
života.

Tak začíná svou novou knihu úvah katolic-
ký kněz a  přírodovědec Marek „Orko“ Vácha 
a sám nám taková psaná selfíčka ze svého ži-
vota předkládá. Píše o,  dnes tolik aktuálních 
sociálních sítích, lidech žijících singl, o  svém 
kněžství, o tom, co je podle něj opravdové křes-
ťanství a  živá víra. Vyzývá své 
čtenáře, aby nezabředli v křes-
ťanství do sporů o  jednotlivos-
ti (i když jsou důležité), ale byli 
nadšeni z celku radostné zvěsti 
a viděli podstatu.

Facebook je rychlá zpěněná 
řeka, mnohoproudá dálnice 
s  tolika křičícími hlasy, tolika 
tvářemi, tolika postavami, toli-
ka příběhy, že se člověk lehce 
utopí v zapomnění, neboť každý 
účastník prezentuje svůj vlast-
ní život, svoji vlastní fotografii, 
svůj vlastní vytoužený obraz, 
svůj vlastní příběh, každý se 
snaží překřičet ostatní, naaran-
žovat se co nejlépe, podívejte, 
jsem v  restauraci, podívejte, 
jsem na střeše, jsem na pláži, 
jsem na vrcholku hory…..jsem 
já, podívejte, všimněte si, že 
žiji, jak žiji, jak jsem originální! 

Každý bijeme do vlastního plechového bubín-
ku, obdivujte, lajkujte, sdílejte, pochopte, po-
dívejte se sem, na mě, jak jsem jedinečný…..
obdivujte, komentujte! Ostatní přece zajímá, 
jaký byl můj den! Všechny přece zajímá, co si 
myslím.

Mnohdy je Vácha opravdu velice osobní, tak 
snad nikoho nepobouří, na co katolický kněz 
myslí.  Když jsem sliboval celibát, všichni nebo 
skoro všichni kolem zakládali rodiny a byl jsem 
se svou samotou výjimkou mezi vrstevníky. 
Dnes ne, dnes se ve všech generacích pode 
mnou stal můj životní styl singles (žít sám) nor-
mou….Rozdíl mezi námi ale je; jim už se nechce 
být s někým celý život, mně ano; pro ně už není 
proč založit rodinu, pro mě je; oni už děti ne-

chtějí, já ano. Všechno naopak.

A  pokračuje. Je mi stydno, když vidím úsilí 
všech svých kamarádů, jejich noční ježdění na 
pohotovost, uspávání nemocných dětí, chys-
tání svačinek, řešení věcí….Stojím proti nim 
s prázdnýma rukama, s tou svojí trochou úsilí, 
které vykazuji, když se mi zrovna chce, a jinak 
ne, a je mi trapně, jak jednoduchý život mám.

A jde opravdu na dřeň, např. když popisuje roz-
lučku s kamarádem, který se rozhodl jít do se-
mináře. …Josef vůbec netuší, do čeho se vrhá, 
a že to bude bolet tak šíleně, jak si nikdy nijak 
nikdo nedokáže představit, a nejméně on, a že 

už nechci, nechci, nechci, aby 
se to nikdy na nikom opakovalo.

Možná to po předchozích od-
stavcích tak nevypadá, ale 
z  celé knihy vystupuje auten-
tický Váchův zápal pro Krista, 
kterým by rád nakazil ostatní 
křesťany. Katolické křesťanství 
je zemité. Jde vzhůru k  nebi 
skrze zemi. Nic zemského mu 
není cizí. Chce posvětit všech-
no, lásku, jídlo, válku, ekonomii, 
právo. Svatým se staneš skrze 
svou manželku, skrze domov, 
kde žijete, skrze nejprostší věci, 
skrze květiny za oknem, skrze 
kříže a  svaté obrazy na stěně, 
skrze vůni letního medu, který 
stáčíš ve stodole nahoře, a skr-
ze víno, které ti zraje dole ve 
sklepě, a skrze děti, které tohle 
všechno učíš. Křesťanství má 
ruce od hlíny. Od práce na za-
hradě světa, od ovocných stro-

mů, od květů okrasných květin a růží a květů lip.

Mnohdy velmi naléhavý. Chlapče, už nemusíš 
být hodný…Už nemusíš poslouchat rodiče. Ani 
Boha. Ani učitele. Ani faráře. Žij. Ale rozhodni 
se dobře. Protože ta jedna cesta vede k  smr-
ti, a  ta druhá do Života…Máš jen jeden pokus, 
nepodceňuj tuto vteřinu, teď zaséváš pro bu-
doucnost. A  ano, vroucně se modlím, aby sis 
vybral Život.

Přeji Vám příjemné čtení. Možná tip na vánoč-
ní dárek. Knihu vydalo nakladatelství Cesta.  
    

Martin Weczerek
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KROK             19 Práce je tak důležitá pro lidskou důstojnost, pro budování rodiny, pro mír!

OZNÁMENÍ

FARNÍ KORESPONDENCE PŘED 90 LETY
V Olomou-

ci, dne 13. 
května 1929

Důstojnému 
farnímu úřadu 
v Kravařích.

Ačkoliv jsem 
se dosud přiči-
ňoval za všech 
sil, aby ve 
farnosti kra-
vařské resp. 
v  Koutech byl, 
pokud běží 
o  pořádek bo-

hoslužební, pokoj a klid, zdá se, že nebylo mým 
snahám porozuměno. 

Bylo přece stanoveno, aby v  Koutech neby-
la bohoslužba konána ve větší míře německy, 
nežli se dálo dosud. Není tedy mou vinou, byl-
-li stav věci zhoršen tím způsobem, že farní 
úřad trpěl – a snad i jinak spolupůsobil – aby se 
v Koutech konaly bohoslužby po německy. 

Ještě jednou pravím, jak jsem už několikrát 
podotknul: Snahy, rozšířovati německé boho-
služby u lidu, který německy nezná, budou míti 
za následek zvlažnění jeho a za to padne jed-
nou odpovědnost na všechny, kdo snahám těm 
přáli a je podporovali. 

Jak jinak jednalo kněžstvo v Hlučínském dě-
kanátě před válkou!

+ Leopold – arcibiskup.
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Svatý Jane Pavle II., modli se za nás, zejména za naši mládež.

Betlémské světlo
přijďte si pro symbol Vánoc,

ať rozzáří nejen Vaše domovy ... 

čtvrtek 24.12.2020 od 800

Pokojné a radostné svátky Kristova narození.
A v roce 2021 Boží požehnání na každém KROKU přeje redakce.

V obou kostelích bude také nachystaný košík na Vaše 
úmysly, které nosíte v srdci, a za které bude sloužena 

půlnoční mše sv. v obou kostelích.

Farní kostel sv. Bartoloměje Filiální kostel sv. Mikuláše
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