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Opřít se o Boha 
 

Je tomu už týden, co jsme uzavřeli Rok víry. Něco 
uzavřít ovšem znamená mít to někde v šuplíku nebo 
v úschovně. Prostě o tom vědět, ale nepoužívat to. Víra 
je ovšem dar, který je třeba vynášet na světlo, dar, 
skrze který roste náš život. Je tedy správnější říci, že 
jsme uzavřeli rok, který měl za úkol něco otevřít. Měl 
otevřít naše oči k většímu obdivu toho, co pro nás víra znamená. 

Vstupujeme do adventu, kdy pouze skrze víru můžeme vidět a rozumět to-
mu, s jakou něhou se Bůh staral o svůj lid a připravoval ho na příchod svého 
Syna. Víra, jak připomíná papež v nové encyklice Lumen fidei, je ze slyšení. 
Bůh skrze proroky promlouval k člověku a ohlašoval mu zaslíbení spásy. Víme, 
že slovo může být také pomíjivé a nespolehlivé. Pokud jej však vysloví Bůh, 
stává se tou nejjistější a nejpevnější skutečností, jež umožňuje naše puto-
vání v čase. 

Hebrejský jazyk vyjadřuje víru slovem „emunah“. Je to výraz, jehož koře-
nem je slovo „aman“ podpírat. Takto se v Bibli Starého zákona označuje víra 
člověka, ale také věrnost Boha. Jednoduše a srozumitelně se dá říci, že jediné, 
o co se člověk může při putování v tomto světě opřít, je Boží věrnost. To, 
že Bůh skutečně plní věrně svá zaslíbení, budeme slavit jako vrchol, ke které-
mu nás vede celý advent. 

Přeji vám tedy a také vyprošuji na počátku adventního času důvěru opřít se 
o Boha, ale také touhu upřít svou naději k daru, kterým v Betlémě Bůh jed-
nou pro vždy dokázal svou věrnost člověku. 

otec Petr 

Lumen Fidei 
Encyklika je veřejný list, který má, jak vyplívá z názvu, kolovat, a to mezi věřící-

mi katolické církve. Papež František vydal jako první dokument tohoto typu encykli-
ku Lumen Fidei (Světlo víry). Tento text se věnuje víře jako živému projevu vztahu 
mezi hledajícím člověkem a věrným Bohem a proměňuje celý jeho život. 

Papež František doplnil dílo předešlého papeže Benedikta XVI., který je auto-
rem většiny textu. Encykliku Lumen Fidei je možné si půjčit v brožované formě na 
faře nebo volně stáhnout z internetu, například na webových stránkách „uloz.to“. 
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Jediná hodnota: Láska 

Boží Syn se zřekl všeho, co by mohlo odvádět naši 

pozornost od podstaty a co je u lidí častokrát důležitým 

činitelem:  lesk, moc, bohatství, talent, umění, schop-

nost řečnění. To všechno On drží od sebe daleko. 

Zříká se lesku: nebyl panovníkem, 

zříká se moci: nebyl vojevůdcem, 

zříká se peněz: nebyl bohatým, 

zříká se talentu: nebyl vynálezcem, ekonomem, vědcem, matematikem, 

zříká se umění: nebyl malířem, sochařem, spisovatelem, básníkem, 

zříká se kouzla řečnění: nezanechal jedinou řeč, ani velkolepost svého učení 

nám nezanechal v celistvosti, jen v nedokonalém převyprávění negramotných 

učedníků. Co tím chtěl Spasitel ukázat? 

 

Naši pozornost chtěl nasměrovat k podstatě, k naší lidské slabosti. Když ne-

vládl, nebojoval, umělecká díla nezanechal, nehromadil majetek, neorganizo-

val, tak člověk se ptá: proč přišel na zem a na základě čeho žije a vládne přes 

dva tisíce let? 

 

Na tuto otázku slyšíme odpověď: přišel jsem rozsévat oheň na zem a nic jiné 

nechci, než aby vzplál. Teda jediné, pro co přišel na svět, je oheň, láska, vyku-

pitelská láska, to z nás dělá člověka. Kéž by bylo největším vánočním darem 

pro nás to, že porozumíme. Na základě toho se ptáme: a já, když pominou má 

nadání, ubývá sil, ztratí se výsledky, zůstanu ještě něčím, někým?  Když to 

všechno pomine, musím přiznat, že nejsem nikým, ničím. Ano, to chtěl a to 

chce naučit nás malý  Ježíš. Ostře tne do lidských plánů, se svatou odvahou a 

jistotou razí cestu a všech lesků se zříkajíc křičí: to všechno je nic, je to jen zvu-

čící kov. Jen jediná hodnota je láska. 

 

Z maďarského originálu přeložila: Mária Moravcová 
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Nedá mi to, abych se s vámi nepo-
dělila o pár prožitků ze života naší 
mankovické farnosti. Od „Noci koste-
lů“, která se uskutečnila i v našem 
kostelíčku Navštívení Panny Marie a 
zanechala ve vzpomínkách všech, 
kteří přišli, trvalou stopu, uběhlo téměř 
půl roku. Podzim byl vskutku štědrý 
na, pro nás milé, události. Mohli jsme 
prožívat krásný obřad Zlaté svatby 
manželů Mičulkových – vzácných 50 
let společného života, 25 let manžel-
ství Jarka a Jožanky Hrabovských i 
křest malého Lukáška. Při všech 
mších svatých jsme naslouchali zpěvu 
i hudebnímu doprovodu a jistě jsme 
se cítili „jako v nebi“. 

A což teprve nádherná květinová 
výzdoba oltářů, která neustále oslavu-
je Boží lásku a štědrost a na 
„Poděkování za úrodu“ i dary ovoce 
a zeleniny umně nazdobené a připra-
vené k posvěcení. Chléb upečený 

s láskou a víno ze skleněného džbán-
ku podávali šohajek s cérečkou v kroji 
– to pro vzpomínku na farníky, kteří 
přišli do Mankovic z Valašska. Kéž 
chléb a víno, proměněné v Tělo a 
Krev Páně nás neustále sytí láskou a 
tuto probouzí v našich srdcích. 

Ještě chci poděkovat našim mi-
nistrantům; jsou úžasní, s jakou ra-
dostí slouží u oltáře. Děkuji za nás 
všechny za obětavost a lásku kněží – 
otcům Petrovi a Františkovi. 

Jejich promluvy nás obohacují, po-
máhají pochopit Písmo svaté, dodá-
vají odvahu a hlavně touhu mít v sobě 
tolik LÁSKY, abychom i my mohli být 
štědří k těm, kteří ji potřebují. 

Před námi je tajuplná doba advent-
ní. Připravme si lucerničky svého srd-
ce a spolu se světlem víry chtějme 
zpívat „Ejhle, Hospodin přijde“. 

Karla Černochová 

Žít s radostí 
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Poděkování 
Festival duchovní hudby je uza-

vřen, a proto chci všem poděkovat 
za pomoc při jeho realizaci! Zesnulý 
otec Bernard nám vždy velice fandil 
a říkával v souvislostech, že vděč-
nosti není nikdy dost. Je to pravda! 
Proto nepřestávám být vděčný za 
každý skutek projevu lásky a soli-
dárnosti. Bylo strhující se zaposlou-
chat do skladeb jako kantáta 
„Hvězdy dvě“ nebo závěrečné „Requiem“ W. A. Mozarta. Tož to byl zážitek! 
Děkuji všem prostřednictvím našeho farního Zvonu, kdo pomohli řešit i finanční 
starosti celého projektu duchovní hudby. Je to řada vnímavých lidí i podnikate-
lů, institucí, ale i dobrých lidiček naší farnosti. Pán Bůh ať Vám to všem odmění 
požehnáním i radostí v srdci.  

Známý hudební skladatel složil píseň „Dobrá věc se podařila“ nebo jiný čes-
ký skladatel B. Smetana zhudebnil „Krásný zpěv v chrámech znívá, když lid 
Boží vroucně zpívá“ – Svatý, svatý… Kéž by toho zpěvu a hudby bylo co nejví-
ce ke chvále milujícího Pána, Stvořitele! 
Díky Vám přátelé. 

 Vděčný Jenda varhaník, senior 

Vánoční duchovní hudba v chrámu sv. Bartoloměje 
 

24. prosince 24.00 - půlnoční mše svatá 
vánoční pastorely a koledy autorů T. N. Koutníka, J. J. Ryby a K. Žídka 
 

25. prosince 9.30 – Boží Hod, slavnostní mše svatá 
Schola sv. Bartoloměje – koledy a pastorely 
 

25. prosince 19.00 - tradiční vánoční koncert 
J. J. Ryba – Česká mše vánoční „Hej mistře“ 
 

4. ledna 19.00 – Novoroční koncert 
Trio Campagnuollo a Campagnuollo Barok Ansable 
J. Schreier – Missa pastovalis „Čuj, Miko, čuj“ 
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Historie farnosti Odry 
 

Milí přátele, dostali jsme nápad zveřejňovat ve farním časopise postupně 
dějiny oderské farnosti, které, ač nebyly vždy jednoduché, byly velmi zajímavé. 
Od tohoto čísla budou na pokračovaní vycházet úseky dějin zpracované našim 
kaplanem a milovníkem historie otcem Františkem. Věřím, že tato putování ča-
sem budou přínosem a poučením pro nás pro všechny. 

otec Petr  
Dějiny do poloviny 13. století 
 

Osídlování území 
Vládnoucí rody měly vždy zájem o to, aby území, která spravo-

valy, byla osídlena. Z dobrého obdělávání půdy totiž získávali 
více finančních prostředků (vyšší daně či různé jiné poplatky). Na 
moravském území na počátku středověku nežilo mnoho lidí, a proto panovníci 
povolávali kolonisty nebo pověřili kláštery, aby obdělávali půdu získanou káce-
ním lesů.  

Založení Oder pravděpodobně souvisí s německými kolonizátory, nao-
pak sousední hranické panství vzniklo díky Benediktinům z Rajhradu. Otázkou 
zůstává, jak tomu bylo s Vyhnanovem, v němž se nacházel kostel sv. Jana, 
který by mohl odkazovat na působení johanitů (maltézský řád). 

Během raného středověku, po pádu Velké Moravy, ještě neexistoval státní 
útvar, který známe dnes. Morava spadala postupně pod vliv Čech 
(Přemyslovci), Polska (Piastovci) či Uher (Arpádovci), ale její vývoj zůstal poli-
ticky i kulturně specifický. Moravu pevněji připojil k Čechám na úkor sousední-
ho „Polska“ přemyslovský kníže Oldřich především díky svému synu Břetislavo-
vi, který ji vojensky anektoval na počátku 11. století (pravděpodobně r. 1029). 
Oldřich dobytá území daroval Břetislavovi, který se tak stal vládcem Moravy. 
Hranicí Moravy se stala řeka Odra. Co bylo za Odrou, zůstalo Polákům.  

Odry (Vyhnanov) se tak staly důležitým hraničním městem mezi Moravou 
a Polskem  (ještě  nemůžeme  mluvit o  Slezsku,  protože Opavsko a Krnovsko 
do 14. století a de iure až do roku 1659 náležely k Moravě) a vedla jimi vojen-
ská stezka do Polska. Proto na okolních kopcích nechal snad Břetislav vybu-
dovat strážní tvrze, které měly tuto cestu pod kontrolou. Odtud také strážná 
věž ve znaku města. (pokračování příště) 

Zpracoval otec František 
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Pouť na svatořečení dvou papežů 
Milí spolufarníci, v roce 2014 

v dubnu 27., bude v Římě svatoře-
čen papež Jan Pavel II. a papež 
Jan XXIII. Mnozí z nás se sv. ot-
cem Janem Pavlem II. osobně 
setkali ať už na svatořečení sv. 
Anežky České nebo i později při 
jeho návštěvách v naší republice. 
A teď ten, kterého jsme poznali 
v životě a který se mnohým z nás 
nesmazatelně vryl do paměti, bude svatořečen. Jestli máte možnost a chuť a 
chtěli byste tuto výjimečnou situaci zažít na vlastní kůži a chcete prožít tuto ra-
dost se spoustou dalších poutníků, přidejme se k fulnecké farnosti a k pouti do 
Říma. Je pravda, že pouť bude fyzicky náročnější, protože jedeme takzvaně na 
otočku, pouze s jedním noclehem, ale na druhou stranu můžeme všechno, co 
bude těžké a náročné, obětovat na své úmysly i s vděčností za příklad obou 

papežů. 

Pouť bude zahájena odjezdem v pátek 25. 4. 2014 ve 12 hodin odjezdem 

z Fulneku, zastávka bude i v Odrách a čeká nás přejezd do Říma s nutnými 

zdravot. přestávkami. V Římě budeme v ranních hodinách. Projdeme se Věč-

ným městem a zakotvíme na náměstí sv. Petra, kde nás bude čekat noc pod 

širákem s před programem ke svatořečení. V neděli se zúčastníme slavnostní 

mše svaté a v odpoledních hodinách přejedeme do San Giovanni Rotondo ke 

sv. o. Piovi. Nocleh se snídaní máme zajištěný jen 5 min od baziliky o. Pia. V S. 

Giovanni Rotondu přenocujeme, budeme slavit mši svatou a pak nás čeká pře-

jezd domů. V České republice budeme v úterý během dopoledních hodin. 

Možnost přihlášení je u Katky Kučerkové osobně, mob. 604 91 97 09 nebo 

email kejt@klokocuvek.cz. Cena pouti je 2500,- Kč za autobus a 35 euro za 

nocleh se snídaní. Všechny potřebné informace přihlášeným včas upřesním. 

Katka Kučerková 

mailto:kejt@klokocuvek.cz
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Adventní duchovní obnova 

 

Čas adventu je vždy jedinečnou příležitostí, jak znovu pozvat Boha do svého 
života. Doba adventu k nám hovoří mnoha symboly, třeba i tím, že venku přibý-
vá tmy a my hledáme světlo doma i mezi lidmi. Společně proto můžeme obje-
vovat to, co je nám velmi blízké a vede nás do Boží náruče. 

Zveme tedy jak vás dospělé, tak také mládež a rodiny s dětmi i seniory večer 
v pátek 13. prosince na setkání, které začíná v 17 hodin slavením mše sv. ke 
svaté Lucii. Pokračovat budeme na faře, kde nás čeká program: „I obyčejné 
může být vzácné“. 

 

PROGRAM 
Pátek 13. prosince 
17.00 - mše svatá pro rodiče s dětmi ke svaté Lucii 
18.00 - malé občerstvení na faře 
18.15 - katecheze pro biřmovance, současně program pro dospělé i rodiny s 
dětmi 
19.30 - ukončení programu 
 

Sobota 14. prosince 
09.00 - program pro dospělé, současně katecheze dětí s možnou účastí rodičů 
10.00 - malé pohoštění, příležitost ke svátosti smíření a k adoraci v kapli 

- výroba ozdob na stromek pro děti a rodiče  
11.30 - mše svatá, ukončení duchovní obnovy 
 

Těší se na vás Jarka Plačková a Eva Muroňová  
Katechetické a pedagogické centrum při biskupství Ostravsko-opavském. 

Putování ikony svaté rodiny 
Časopis pro děti a mládež Duha připravil pro čas pokročilé-
ho adventu aktivitu s názvem: Být spolu je radost. Jedná 
se o nápad předávat si mezi rodinami obrázek svaté rodiny, 
který bude na několik dní umístěn třeba u adventního věnce. 
Předávání obrázku je spojeno vždy s návštěvou (například u 
kávy či čaje), která je zároveň i obřadem, protože Duha vy-
dává také texty napomáhající doprovodit toto setkání slovem 
a modlitbou. Text najdete na stránkách naší farnosti. 
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Celé putování začne návštěvou otce Petra a Františka v první rodině o 2. neděli 
adventní, tj. 8. prosince. Dny předání budou vždy neděle a čtvrtky a obraz se bude 
předávat do všech našich farností. Rodiny, které budou mít zájem o přijetí obrazu, 
se zapíší do seznamu, který najdete v kostele v Odrách, na Veselí a v Mankovi-
cích. Tento seznam se pak dá dohromady a náhodně se zvolí rodina první. Dále se 
pak rodiny už domluví spolu na pořadí předávání. Poslední rodina pak přinese ob-
raz do kostela na svátek Svaté Rodiny v neděli 29. prosince ve své farnosti. Pokud 
by rodin bylo více než 6 (což je počet předání), budou obrazy putovat zároveň dva. 
Pokud se zapíše malý počet rodin, osloví držitel obrazu libovolnou nenapsanou 
rodinu. Seznam rodin bude k dispozici ve zmíněných třech kostelích. 

I když se to zdá  organizačně  poměrně  komplikované, snad to dobře zvládneme 
a přispěje to k požehnanému adventu i doby vánoční. Je přece radost být spolu.  

otec Petr 

Veřejná sbírka na Dobešově 
 

Kdo jste v těchto dnech zavítal na Dobešov nemohl si ne-
všimnout věže farního kostela sv. Mikuláše v lešení. Je to tím, 
že jsme začali s postupnou rekonstrukcí vnějšího pláště koste-
la. První etapou je oprava věže a fasády průčelí. Protože 
celkové náklady této etapy činící 374.151,- Kč převyšují naše 
finanční možnosti, rozhodli jsme se požádat Krajský úřad 
v Ostravě o povolení konat veřejnou sbírku. 

Nyní již sbírka od 20. 10. běží a potrvá až do 20. 10. 2016. 
Způsob konání sbírky je zvláštní bankovní účet a sběrné pokladničky zapečetě-
né Městským úřadem v Odrách.  Pod jeho dohledem budou také rozpečetěny a 
hotovost pak vložena na již zmíněný účet. Z tohoto bankovního účtu pak budou 
kryty náklady spojené s opravami kostela. Celá veřejná sbírka bude průběžně a 
také celkově vyúčtována podle zákona Krajskému úřadu Odboru vnitra v Ostravě. 
 

Zde je číslo účtu, na který je možné přispívat: 
 

261 150 795/ 0300  
 

Anděl z vitráže nad vstupními dveřmi 
dobešovského kostela, jakoby laskavě 
dohlížel nad celou opravou. 
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Betlémské světlo 
 

Stalo se již milou tradicí, že skauti rozvážejí před Vánocemi 
po mnoha zemích světa symbol pokoje a lásky 
světlo slavnostně zažehnuté v Betlémě 
 

Betlémské světlo vlakem v pondělí 23.12.2013 
  
 
 
 
 
 
 

Více informací na www.betlemskesvetlo.cz 
 

„Nikdy nepodceňuj maličké; může tě to překvapit 
z nepatrného počátku vzejde veliká věc.“ 

Tříkrálová sbírka 2014 
 

Milí přátelé, 1.-14. ledna 2014 proběhne Tříkrálová sbírka. Znovu budete mít 
možnost se setkat s koledníky, kteří do Vašich domovů přinášejí Boží požehnání a 
zároveň Vám nabídnou uskutečnit dobrý skutek ve formě finančního daru na pod-
poru charitního díla v naší vlasti a na humanitární pomoc. Velmi si ceníme Vaší 
přízně a podpory a dopředu děkujeme za Vaši dobrotu a štědrost. 
 

HLAVNÍ KOLEDNICKÝ DEN V ODRÁCH V SOBOTU 4. 1. 2014 
sraz koledníků je na faře v Odrách v 9:00 

 

Ke každé skupince dětí je potřeba také jeden dospělý, proto řekněte i rodičům a 
starším kamarádům! (starší 15-ti let přijďte prosím s občanským průkazem, ať mů-
žete být vedoucím skupinky). Bližší info na tel.: 733 308 562 nebo u sestry Iris,  
Jiřího Rosensteina a Petra Kučerky 
 

Za koledníky Tříkrálové sbírky Charity ČR 
 

Jiří Rosenstein,  
asistent Tříkrálové sbírky pro Odry                               
 

Bc. Petr Kučerka ředitel Charity Odry 
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Chystané akce 
 

Roráty 
Rorátní  mše  svaté  budou  v  průběhu  adventu bývat vždy v úterý a ve středu 

v 6.30 a v sobotu v 7.00. Po bohoslužbě zveme děti i s rodiči ke snídani na faře. 
 

Svatý Mikuláš 
V sobotu 7. prosince zveme děti a mládež na celodenní putování za sv. Mi-

kulášem na Dobešově. Sraz je v 8.30 na faře v Odrách. S sebou teplé oblečení, 

přezůvky na faru a svačinku. Teplá polévka pro všechny výletníky je zajištěna na 

faře v Dobešově. Prosíme, přihlaste se u Ivy Jasné a to do pondělí 2.12. 

Mše svatá v Dobešově bude v 16 hodin, srdečně zvou  farníci. 
 

Adventní koncerty ve farním kostele v Odrách 

Neděle 1. 12. v 15.00 Zvoneček, neděle 15. 12. v 15.00 bývalí klienti Zvonečku 
 

Noc s blahoslaveným Janem Pavlem II 

V následujícím roce bude svatořečen papež Jan Pavel II. O pololetních prázdni-

nách proto chystáme pro děti seznámení s ním a setkání proběhne na faře ze 

čtvrtka na pátek 31.1. - 1.2. 2014. Setkání zahájíme mší svatou ze svátku sv. Jana 

Boska ve čtvrtek v 18 hodin a předpokládaný konec bude v pátek ve 14.30. Těší-

me se na Vás. Více informací u Katky Kučerkové. 
 

III. Svatojánský košt vína 
 

S blížícím se svátkem svatého Jana se také blíží již 

tradiční farní košt vína. Bude se konat opět v pátek 

27. prosince po večerní mši svaté v 18 hodin v sále 

na faře. Minulý rok jsme ochutnávali vína červená, 

předloni bílá a tento rok nás čekají vína, která jsou 

něčím speciální a rozdílná. Více nebudeme prozrazovat – nechte se překvapit 

a přijďte si ke konci roku posedět a zazpívat při skleničce dobrého vína. Opět je 

počet osob omezený kvůli prostoru v sále. Kdy a kde se začnou prodávat lístky, 

se včas dozvíte v nedělních ohláškách. 

Marek a Jan Skalkovi 
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