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Pátrání 
Už více, než měsíc slyšíme téměř v každém zpravodajství: Pátrací týmy 

se přesunují na další území, pátracím týmům pomůžou satelitní snímky, pátrací 

týmy zachytily slabé vysílání černé skříňky. Hovořím, jak jinak, než o pátrání 

po malajsijském boeingu, který zmizel z radarů 8. března tohoto roku. Není 

pochyb o tom, že se zřítil do vod Indického oceánu, a tak připravil o život 

všechny, kdo se nacházeli na palubě. Ono urputné, mnohatýdenní hledání pod-

porované modlitbou pozůstalých, může nás křesťany vést také i k vážným úva-

hám. Právě hledáním je totiž od okamžiku prvního hříchu poznamenán 

vztah mezi Bohem a člověkem. Je to Bůh, který jako první hledá po této ne-

hodě ukrývajícího se Adama v ráji. Následně pak člověk hledá zoufale Boha 

v tomto světě a hledá také trosky jeho bývalé přítomnosti ve svém nitru.  

Moře, mimochodem v Bibli chápáno jako mocnost zla, očividně nevyplavilo 

nic z trupu letadla. Proto se musí záchranáři spolehnout jen na rádiové sig-

nály černé skříňky. Protože toto zařízení leží v moři velmi hluboko, budou radi-

ové impulzy jen nepatrné a nesnadno zachytitelné. Dokonce jsem zaslechl, že 

loď s přijímačem signálu musí vypnout všechna jiná zařízení a nesmí ji rušit 

ostatní plavidla nebo přelety letadel.  

My dnes vstupujeme do svatého týdne, slavným, dá se říci triumfálním 

vjezdem Ježíše do Jeruzaléma. Mnozí lidé byli přesvědčení, že našili svého 

Krále, který obnoví trosky Davidova Božího království. Jenže pár dní na to, se 

tento optimistický signál ztratil. Zeslábnul natolik, že ho již mnozí nezachytili. 

Vidět onoho zprvu oslavovaného muže v poutech, zbičovaného, jak nese kříž, 

nebylo rozhodně to, co jásající lidé čekali.  

Hledat Boha v tomto světě, hledat ho ve svém vlastním životě, totiž zna-

mená hledat ho vytrvale. Znamená to vypnout všechna ta naše „jiná“ zaříze-

ní, kterými jsme si vybavili život. Znamená to zastavit se a hledět na toho, kte-

rého „probodli“. Pak jsme schopni zachytit velmi jemný, ale prostý signál, který 

nás navede přímo k tomu, co všichni hledáme: do nitra Boží lásky samotné.  

otec Petr 
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Půst 2014 Možnost začínat znovu 
Kdybych myslel, že jsem opravdu silný: připomeň mi,  

že opravdová velikost člověka je vidět, když klečí na kolenou. 

Kdybych myslel, že jsem spravedlivý: připomeň mi,  

kolikrát jsem byl nespravedlivý. 

Když hodně mluvím: mne je adresované Tvé rčení  

"vaše mluva ať je ano-ano, ne-ne. 

Když si myslím, že jsem v cíli: připomeň mi, že musím jít dál. 

Kdybych si myslel, že všechno je v pořádku: připomeň mi, že čekáš na mne,  

abys mi odpustil. 

Když kritizuji jiné: připomeň mi Svou trpělivost vůči mne. 

Když jsem v osamění: připomeň mi, jak často jsem na Tebe zapomněl. 

Kdyby se objevila závist: pomoz, abych myslel na dary od Tebe. 

Když jsem zklamaný: ať si uvědomím, že jsi moje spása. 

Kdybych hodně žádal: připomeň mi, že jen Ty víš, co je mi k užitku. 

Kdybych cítil, že jsi vzdálený: připomeň mi, že jsi vždy se mnou. 

Když hřeším: připomeň mi, že každého kajícníka přijímáš s láskou. 

Kdybych si myslel, že všemu je konec: připomeň mi, co jsi cítil na kříži. 

Kdybych byl pro sebe přehnaně důležitý: připomeň mi,  

že máš rád malé a slabé. 

Když jsem unavený: připomeň mi bolest toho, který zbytečně čeká. 

Kdyby se zakymácela má víra: připomeň mi, že se mám modlit. 

Kdyby mě okolí přimělo uctívat jiné bohy: připomeň mi, že Ty jsi můj Pán a Bůh. 

Kdybych chtěl zachránit pohodlný styl života: připomeň mi,  

že jsi pro mne umřel na kříži. 

Pane, kdyby mě pokušení přimělo k útěku: připomeň mi,  

že ke vzkříšení lze dojít jedině přes kříž. 

Ty, s jakým předsevzetím jsi vstoupil do období velikonočního? 

 

Požehnané přípravy a svátky. 

Překlad Mária Moravcová 
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Setkávání maminek 
Těžko jsem hledala slova, jak 

správně a výstižně zformulovat to,     

o čem nám přijela povykládat Fany 

Böhmová z Ostravy. 

 Z přednášky jsem si spokojeně 

odnášela, že nemáme potlačovat 

svou ženskost – něhu, laskavost, tr-

pělivost, slabost. Jsou to naše ženské 

přednosti. Je to to, co nám bylo dáno, 

svěřeno. Já v tom mám jasno. Ale jak 

to napsat nezasvěceným, kteří např. 

nebyli na přednášce? Jak to napsat 

tak, aby to nevyznělo, že jsme se spo-

kojily s tím, že je dobré být ušláplou, 

nešťastnou, katoličkou. V tomto du-

chu přednáška určitě nebyla. Dnes 

prostě laskavost, něha, trpělivost, sla-

bost není u moderních žen tak úplně   

v módě. 

 Fany nás povzbuzovala, aby-

chom tyto ženské přednosti, i navzdo-

ry tlakům společnosti, v sobě netlumi-

ly a nestyděly se za ně. 

 Snažit se vyhledávat každou 

malou příležitost, jak projevit někomu 

laskavost. Stačí tak málo. Jak říkala 

Fany: ,,Jen malá kapka oleje stačí, 

aby přestaly nepříjemně skřípat dve-

ře. Jen malá kapka laskavosti může 

někomu projasnit, rozzářit celý den.“ 

Hanka Jakubíková 
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Historie farnosti Odry 
Dějiny do poloviny 13. století 
 

Vyhnanov 

Ve farní kronice se píše, že oderský kostel měl stát už v roce 1012. Tato 

informace vychází z fulneckého zámeckého archivu. Fulnecký kronikář Felix 

Jeschke tvrdí, že v roce 1777 byl spatřen vyrytý letopočet 1012 v kameni hrob-

ky před hlavním oltářem. Jedná se informaci nepotvrzenou, neboť poslední 

vstup do krypty se uskutečnil v roce 1933 a o tomto datu se nikdo z přítomných 

nezmínil (asi se tím tehdy nezabývali). 

Zajímavá zmínka pochází od Franze Xavera Richtera, podle něhož ze sta-

rých dokumentů vyplývá, že hodonínský kostel vlastnil ve „Vatorově“ v roce 

1131 dva lány pozemků. Tímto Vatorovem má být snad Vyhnanov (Odry). 

Další zajímavost se nachází v Zimmermannově kronice, kde autor popisuje, že 

Johann Gröger měl při kopání sklepa objevit zvon s letopočtem 1302. I tato 

zpráva patří k těm nedůvěryhodným. 

Před vznikem samotných Oder existovalo „město“ Vyhnanov (Wignanow), 

které se rozprostíralo zhruba od dnešního autobusového nádraží, kde se na-

cházel kostel sv. Jana se hřbitovem, směrem na východ k pohořskému kopci. 

Celé toto území vlastnil moravský markrabě. Vdova po Přemyslu Otakaru I., 

královna Konstancie, založila asi v roce 1233 ženský cisterciácký klášter Porta 

coeli u Tišnova, kterému darovala půdu, aby mohl existovat. Její nejmladší syn 

Přemysl, moravský markrabě, roku 1234 potvrdil založení kláštera a daroval 

mu ještě další statky, mezi nimi i Vyhnanov (jedná se o první písemnou zmínku 

o tomto „městě“). Klášter Porta coeli pak v roce 1235 vzal pod svou ochranu 

papež Řehoř IX. Tak „vyhnanovská farnost“ byla na nějakou dobu církevně 

spojena s tišnovským opatstvím. Vyhnanov pak vypálili mongolští (tatarští) a 

kumánští nájezdníci v rozmezí let 1241-1253, a proto další markrabě, Přemysl 

Otakar, odebral před rokem 1259 tišnovskému klášteru zpustošený Vyhnanov a 

vyměnil ho za jiná území. (pokračování příště) 

o. František Staněk 
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Jak říkali staří Římané 
Nedávno jsme v našich farnostech ohlašovali, že 

pravděpodobně od prvního července přijde nový kap-

lan a že budu odcházet z Oder na studia do Říma.   A 

pochopitelně se mnozí ptají, co budu studovat, kde se 

to studuje, proč zrovna Řím? A tak se pokusím na tyto 

otázky stručně odpovědět na stránkách našeho farní-

ho zpravodaje Zvon. 

Obor, který budu studovat, se nazývá patrologie. Slovo patrologie je 

odvozeno z řeckého (i latinského) slova „pater“, což znamená otec, a „logos“, 

neboli slovo, věda.  

Patrologie je teologická disciplína, která studuje život a dílo starověkých 

církevních Otců a jiných křesťanských autorů (např. heretiků). Snaží se vychá-

zet především z textů jednotlivých spisovatelů a zkoumá nauku, způsob křes-

ťanského života a také historický kontext, v němž jednotlivé spisy vznikly, 

tedy období od vzniku křesťanství (antika) zhruba do 8. století (raný středo-

věk). Proto se jedná o vědu teologickou, ale také filosofickou, literární      

a historickou. 

Proč zrovna taková věda? Je to dnes k něčemu? Církev existuje asi dva 

tisíce let a během té doby se vyskytly rozličné názory týkající se hledání prav-

dy. Ale jak zjistíme, jestli daný názor je ve shodě s tím, co hlásal sám Kristus? 

Přístupovou cestou je právě patrologie, která studuje prameny a pomáhá 

nám zjistit, zda se určitý názor shoduje s tím, co Kristus svěřil své církvi 

od počátku. Znalost těchto pramenů nám umožňuje dobře se orientovat 

v různých (i protichůdných) a často velmi lákavých myšlenkách, a zůstat tak 

pevnými a věrnými křesťanské nauce.  

V Římě se patrologie studuje na patristickém institutu Augustinianum, 

který se nachází asi sto metrů od Vatikánu. Jedná o institut který spadá pod 

Papežskou lateránskou univerzitu (kde jsem tři roky studoval základní teolo-

Sv. Augustýn, kostel Odry 
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gii). Patristický institut je pokračováním tzv. Všeobecného římského studia 

(vysoká škola), které spravovali augustiniáni už od 14. století. Vzdělávání po-

kračovalo pod různými názvy až do roku 1969, kdy došlo k založení 

„Patristického Institutu Augustinianum“, jak jej známe dnes a který zůstal 

v rukou augustiniánů.  

Patristický institut umožňuje získání vyššího teologického vzdělání. Během 

prvního roku, tzv. propedeutický rok, budu studovat latinu a klasickou řečti-

nu, dějiny Římské říše a řecko-římskou mytologii. Teprve poté začne sa-

motné teologické studium (licenciát, případně doktorát z teologie).  

A tak se modlete! 

Sv. Augustine, oroduj za nás.                                               o. František Staněk 

Noc kostelů 
Do celonárodního projektu Noc kostelů, se již potřetí zapoju-

je kostel v Odrách. Už teď všechno promýšlíme a plánuje-

me. Abychom vytvořili vlídné prostředí a zajímavý program 

pro všechny příchozí, prosíme vás o spolupráci a pomoc se 

zajištěním programu.  
 

Biřmování 
Po 5-ti letech se ve farnosti Odry bude udělovat tato svátost 
křesťanské dospělosti, a to v neděli 25. května. Už od září 
minulého roku se biřmovanci poctivě připravují modlitbou, 
přednáškami i diskuzi se zajímavými hosty jako byla paní Eva Muroňová, 
MUdr. Mária Fridrichová, nebo P. Artur Cierlicki. Celou přípravu ukončíme   
duchovní obnovou 16.-18. května na malebném poutním místě Cvilín u Krnova.  

Prosíme o modlitbu. 

Májové pobožnosti 
St   1. května v 18.00 - sv. Josef Odry 
Po   5. května v 18.00 - Loučky 
Po 12. května v 18.00 - Veselí u Oder 

St 14 . května v 18.00 - Mankovice  
Po 19. května v 18.00 - Jakubčovice  
St  26. května v 18.00 - Vítovka  
So 31. května v 09.00 - Sk. sklepy Odry 

Nejbližší plánované akce 
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