
Druhý příchod jeho, do srdce lidského: mocí svého slova 
nás utvořit znova; tluče u tvých dveří, každý mu otevři. 

adventní hymnus ze 14. stol. 
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Začíná rok svátosti biřmování 
Milí farníci, vstupem do adventu jsme opustili rok věnova-

ný myšlenkám na naše zrození pro věčný život, tedy svátosti 
křtu. Stali jsme se tak dětmi našeho nebeského Otce a zaku-
sili jeho něžnou lásku. Nemůžeme ale zůstat na jednom mís-
tě, je třeba jít dál. Svátost biřmování je především svátostí 
křesťanské dospělosti. Bůh nám dává svého Ducha, aby nás 
probudil z dětského snění ke zralému svědectví o naší víře. 

Otec biskup ve svém pastýřském listě připomíná, že naším biřmováním  se 
neuzavřela jedna etapa našeho života, naopak, účinky biřmování mají být na nás 
stále více zřejmé a my, skrze dar Ducha, se máme stávat živými údy církve.  

O Duchu svatém se obvykle v adventní době příliš nehovoří a přesto je to On, 
kdo jediný v nás může vyvolat touhu po Kristově narození. On sám je ten, který 
nás učí znát lásku Otcovu a blízkost jeho Syna. Jako skutečně dospělí křesťané 
naplněni Duchem svatým, pro nás nadále nemůže advent být jen čtyřmi týdny tě-
šení se na Vánoce. Musí se nám stát časem, kdy vnitřně zrajeme a dospíváme 
před Bohem jako jeho svatý lid, prahnoucí po jeho příchodu.  

váš otec Petr 

Odpuštění 
 

Dlouho mě trápilo, proč nemůžu odpustit tomu, kdo mi ublížil, úplně, bezezbytku. 
Zlobilo mě to, že ať se snažím, jak jen dovedu, nejsem schopna se vyrovnat s tím, že 
se nemůžu na toho člověka usmát, pravdivě usmát. Je to těžké být na někoho milý, 
když to ve mně začne vřít, jen když si na něj vzpomenu. Jak je to možné? Vždyť jsem 
mu odpustila! Alespoň jsem si to myslela. Ale nebylo to tak.   
Hledala jsem odpověď. A nic. Ale nedávno jsem na rádiu Proglas zaslechla úryvek 
z knihy Alsema Gruna - Poselství shůry. A to je ono, co jsem potřebovala slyšet, abych 
se mohla posunout dál. 
 

 Tak vám tady dávám malou ochutnávku, třeba také někdo hledá … 
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Odpouštění a promíjení připomí-
ná shovívavost. Někdo mě udeří a 
mně jako křesťanu nezbude nic jiné-
ho, než mu odpustit. Nesmím se brá-
nit. Musím odpustit i svým nejhorším 
nepřátelům. Anděl odpuštění tě ne-
chce ponižovat a učinit bytostí bez-
brannou, naopak, chce tě osvobodit 
z moci lidí, kteří tě zraňovali a uráže-
li. Odpustit znamená vlastně pustit 
nepřítele, kterého už držím a taky jej 
mám ve své moci, škrtnout mu jeho 
dluh.  Při odpouštění není třeba po-
tlačovat vlastní city, odpuštění stojí 
až na konci, přichází po hněvu, ne 
před ním. Abys mohl promíjet, musíš 
nejprve připustit bolest, kterou ti ten 
druhý připravil, ale neměl by ses ve 
své ráně vrtat, jinak bys zraňoval sám 

sebe. Potřebuješ si tudíž bolest nejen 
uvědomit, ale i rozzlobit se. Nech 
v sobě stou-
pat hněv 
proti tomu, 
kdo tě zra-
nil, protože 
je silou, kte-
rá tě bude 
distancovat 
od toho, kdo 
tě zranil. 
Pomůže ti vyvrhnout ze sebe toho, 
kdo ti ublížil. Teprve, když ses ho 
zbavil, budeš si umět moci říci: „Nu, 
i on je jen člověk, i on je jen poraně-
né dítě.“ Nebo se budeš umět modlit 
s ukřižovaným Ježíšem: „Otče, od-
pusť jim, neboť nevědí, co činí!“ 

Jana Vymětalová  

Žízeň 
Jeden bohatý člověk celý svůj život schraňoval majetek, skrblil, lakotil a nepo-

myslel na to, že jednou bude muset opustit tento svět. Když pocítil, že se blíží ko-
nec jeho životní pouti, zavolal své syny a přikázal jim, aby mu do rakve dali měšec 
se zlaťáky, že si za ně v nebi koupí vše, co bude chtít. Stalo se tedy, že boháč ze-
mřel a synové udělali, jak jim přikázal. Duše zemřelého přišla před nebeskou bránu 
a zaklepala: „Co si přeješ?“ zeptal se jí anděl. „Mám žízeň, chci si koupit trochu 
vody!“ a duše boháče ukázala měšec se zlaťáky. Anděl se podíval, ale odmítl: 
„Takové peníze my tady nebereme, to jsou peníze bohatých. My bereme jen pení-
ze chudých.“ A tak se duše zemřelého boháče zjevila ve snu synům a přikázala 
jim, ať vymění měšec zlaťáků za měšec měďáků. Synové tak vykonali.  
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Boháčova duše opět zaklepala na nebeskou bránu se žádostí o vodu. „Mám 
peníze chudých, mám měďáky!“ Anděl se podíval a zeptal se: „Jsou to peníze, 
které jsi darovala nebo které jsi dostala?“ Duše rychle odpověděla: „Tyto peníze 
jsem dostala.“ „Tak takové tady už vůbec nebereme. My tady bereme jenom pení-
ze, které lidé za svého pozemského života rozdávají jiným, potřebným. Ty jsi to 
nikdy nedělala, nikdy jsi nikomu nic nedala.“ Anděl zavřel bránu a duše boháče 
žíznila dál pro svou lakotu. Tolik vypráví tento příběh. 

 

A nyní příběh, který se nedávno ve skutečnosti stal. Žena středního věku 
onemocněla. Nemocí, která se někdy vyléčit dá, ale 
bohužel v mnoha případech končí smrtí. Nemocná 
se bránila, bojovala, chytala se každého stébla, jen 
aby mohla žít. Když ji nechtěli operovat ve dvou 
nemocnicích, rozhodli se příbuzní, že využijí po-
slední šanci a že jí v hlavním městě zajistí operaci. 
Navštívili nemocnici, vyhledali kompetentní osobu a vyřídili operaci. Nemoc-
nou přijali, operovali a za týden ji poslali domů. Nedalo se už nic dělat. A 
proč to píši? Lékař, který prostudoval zdravotní dokumentaci této pacientky 
věděl, že už se v podstatě nedá nic dělat, že operace je prakticky zbytečná. A  
přesto… neváhal vzít od zoufalých příbuzných 500 Euro do své kapsy. 

Co jeho duše? Jak dlouho bude klepat na nebeskou bránu?  
Jak dlouho bude žíznit…?                                                 Marta Matyášová 

Dne 10. 9. 2011 proběhla skautská 
výprava družiny Berušek do Kopřivnice. 
Kopřivničtí skauti otevírali Areál zdraví a 
také byla tato událost oslavou 100letého 
trvání skautingu v České republice. Do 
Kopřivnice jsme jely vlakem. V okolí klu-
bovny Vanaivan jsme vyzkoušely horole-
zeckou stěnu, lanové centrum, všemožné 
překážky a průlezky. Vyzkoušely jsme 

také střelbu z luku, netradiční ping-pong 
a jiné aktivity. Také jsme vyslechly před-
nášku na téma Historie českého skautin-
gu. Myslím, že za všechny zúčastněné 
mohu říci, že jsme domů odjížděly spoko-
jené a byly jsme plné nových zážitků. Vše 
o oderských skautech na  
www. odry.skauting.cz. 

Anna Vymětalová 

Kopřivnice – VANAIVAN 
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Spálovští skauti oslavili 11. narozeniny 
Dne 17.9. 2011 se uskutečnily oslavy 11. narozenin spálovských skautů. 
Ve 14 hodin začala v místním kostele mše svatá, kterou celebroval otec 
Kamil Vícha. Po mši svaté jsme se vydali s hrstkou oderských skautů na 
prohlídku nové skautské klubovny spálovských skautů, kde byly nachys-
tané fotografie a kroniky k nahlédnutí, ale také pomůcky, hry a knihy, 

které při skautování používají. Po prohlídce začaly soutěže rodin, dále proběhlo vy-
stoupení místních skautů a další doprovodné hry a soutěže. Oslava byla zakončena 
skautskou večerkou. Celá událost byla pěkně připravená.  

Spálovským skautům přeji další úspěšná skautská léta. 
Anna Vymětalová  

Výprava do Teplic nad Bečvou 
Dne 30.10. 2011 proběhla skautská výprava družiny Berušek do Teplic nad 

Bečvou. Do Teplic jsme jely vlakem. Během výpravy jsme hrály spoustu her, pozná-
valy jsme přírodniny a navštívily zajímavosti. Jako první jsme se vypravily k nejhlubší 
propasti ve střední Evropě – Hranické propasti. Zajímavostí je, že dno Hranické pro-
pasti ještě nebylo objeveno. Poté jsme se dále vydaly po turistické značce k zřícenině 
hradu Svrčov, kde byla pěkná vyhlídka na lázeňský komplex Teplic nad Bečvou. Poté 
jsme navštívily Zbrašovské – aragonitové jeskyně. A na závěr celé výpravy jsme se 
vydaly do Hranic do aquaparku. Po okoupání a osušení jsme vyrazily k hranickému 
vlakovému nádraží a poté jsme odjely vlakem domů. Výpravu považuji za vydařenou. 

Anna Vymětalová 

zleva: Šlaušek (Áďa Hrabovská), Malá Mrqa 
(Maruška Celnarová), Janča Šůstková,   

Anička Vymětalová 

Jana Šůstková zdolávající lanovou překážku  
ve výšce 6 metrů nad zemí  
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Drakiáda na Veselí 
     Dne 2.října na Veselí proběhla akce zvaná DRAKIÁDA. 
Na této akci se vyskytlo mnoho kupovaných draků, ale i 
mnoho doma vyrobených draků. Na této akci proběhly 3 
úkoly. Nakonec se šlo ke Klézlům,  tam se konalo vyhodno-
cení soutěží  a pak opékání párků. Já jsem skončila druhá  
za doma vyrobeného draka. Zúčastnili se farníci z Oder a 
okolí. Drakiáda se mi moc líbila.  

Dagmar Šrámková 
 
      Moc se mi líbilo na drakiádě. Jak jsme pouštěli draky i 
hráli fotbal. Bylo to super. Díky. 

 Martin Kučerka 
 
Nejdřív jsem si říkal, co to asi bude. Člověk tak akorát tušil, že se potká s pár 

lidmi a že uvidí snad kvalitní umělecké zpracování draků. Musím přiznat, že jsem ne-
čekal tak velkou účast. Samozřejmě jsem si užíval běhání po veselské náhorní plani-
ně, škoda, že nemohu říct, že vítr vlál mými vlasy, ale rozhodně dostatečně nadnášel 
draky houfně se vznášející na obloze. 

Akce tohoto typu standardně končí u kafíčka, čaje, táboráku atd. Ne tak na Veselí 
u Klézlů. Snad by byl hřích nevyužít tak velkou zahradu ke hrám. Rozhodnutí nebylo 
těžké: budeme hrát fotbal! Tato hra je ve velkém počtu sice trochu nebezpečná, ale co 
už. Sranda musí být. 

jáhen František 

nakreslila  
Dagmar Šrámková 

Farní výlet 
Ve středu 26.10.2011 se konal farní výlet na téma "Policejní výcvik". Při tomto výletu 
se trénovala hlavně týmová spolupráce, ale také rychlost, mrštnost, paměť a jiné vlast-
nosti. Putovali jsme podél řeky Odry. Po cestě jsme pro radost hráli různé hry např.: 
mrkanou, honěnou, schovávanou atd. Celou tuto akci vedla Iva Jasná. Děkujeme za 
celý výlet a "dá-li Pán Bůh", řekla Iva, "bude tento výcvik pokračovat i příští rok na far-
ním táboře.“  

Vojtěch Šrámek ml. 
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Oslava sv. Martina v Tošovicích 
 V pátek 11. 11. 2011 jsme se vypravili 

do Tošovic, kde se konala mše svatá a po ní 
jsme se zúčastnili průvodu, ve kterém jsme 
roznášeli do rodin světlo sv. Martina. Při mši 
sv.  jsme se dozvěděli příběh sv. Martina. Sv. 
Martin se vracel do města, kde žil a u brány 
uviděl muže, kterému byla velká zima. Marti-
novi bylo toho muže líto, proto mu daroval 
půlku svého pláště. Nakonec se Martin stal 
biskupem.                     

Terezie Šrámková 
 

V pátek 11. 11. 2011 se přede mší sva-
tou v Tošovicích sešly děti z farnosti  a nacvi-
čovaly různé písně o Pánu Bohu a Pánu Je-
žíši. Při mši svaté jsme místo kázání četli a 
na obrazech ukazovali příběh o svatém Marti-
novi, jak se rozdělil se žebrákem o svůj plášť. 
Po mši svaté se šlo s lampióny na svatomar-
tinský průvod. Šlo se k různým rodinám a tam 
jsme jim dávali svatomartinské světlo. Obešli 
jsme asi pět rodin, a taky jsme jim zazpívali. 
                                             Martin Jakubík ml. 

 
Patronem kostela v Tošovicích 
je sv. Martin. Svátek sv. Martina 
byl nedávno, to znamená, že 
v Tošovicích byly hody! Byla 
nádherná mše svatá, na které 
byl otec Petr. Při mši sv. děti 
zpívaly písničky a měly přichys-
taný příběh o sv. Martinovi. 
Mě se nejvíc líbil ten příběh a 
písničky. Nemohl jsem jít na 
průvod (což mě mrzí), ale kdy-
bych byl zdravý, tak bych šel. 
Bylo to moc pěkné! 

Lukáš Mužný  zážitek ze svatomartinského průvodu nakreslila  Dominika Jakubíková 
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Pozvání 
Každého čtvrt roku se v naší farnosti koná modli-

tební triduum Modliteb matek. Co to je, o tom jsem vám 
psala minule. Dnes bych se chtěla zamyslet nad tím, co 
mě k MM volá. Když jsem o MM poprvé slyšela, zaujalo 
mě tím, že se modlí, ano, že se tam modlí. Žádná mod-
litba není ztracená. V MM se modlíme podle předepsa-
ných modliteb, které nás vedou, častým opakováním 
nás prostupují a následující chvíle ticha po modlitbě to 
jen umocní. To se mi líbilo. Nemusím nic rozebírat, nic 
komentovat, nikomu radit, nijak reagovat na vyřčené 
prosby- JEN to odevzdávat a být chvíli ticho. Při modlit-
bě ve skupince nemusím nic přidávat, nejsou to sku-
pinky, kde by se mělo něco rozebírat,  spiritualitou MM 
je odevzdání našich dětí do Božích rukou. To zná každá maminka, která věří, že její 
dítě je dar, který jí byl svěřen na určitou dobu a který Mu má časem vrátit, pustit do 
světa a pak už mamince zůstávají „jen“ modlitby v srdci. 

Triduum je pak otevření se farnosti. Každý týden se skupinky schází v tichu a 
jednou za čtvrt roku jsou zvány ke společné modlitbě, mají možnost se sejít všechny a 
otevřít se farnosti. Pozvat farnost, aby se k modlitbám za děti připojila. 

V MM se také modlíme a odevzdáváme naše kněze. Z letošní konference přišlo 
rozhodnutí- nabídka- spojit se a v našich farnostech ve čtvrtky (se souhlasem kněze), 
obětovat mši svatou za kněze a řeholníky.  

 
V naší farnosti se sejdeme v těchto termínech: 

5.1., 26.1., 23.2., 8.3., 29.3., 26.4., 24.5., 28.6., 12.7., 2.8., 30.8.,13.9.a 25.10. 
 

A konference MM v Brně? To je svátek, 
slavnost, kde se sejdeme z celé republi-
ky a modlíme se, chválíme Boha, na-
sloucháme Jeho slovům skrze kněze, 
skrze svědectví, která tam zazní. A tam 
je možnost poznat a slyšet, jak Bůh pů-
sobí. Nejsou to jen vyslyšené prosby, 
Pán má někdy jiný scénář, takže slyší-
me o mamince, co má postižené dítko a 
ona sama ještě onemocní  rakovinou…
dokáže toto unést? Nebude mít v srdci 

z modlitebního tridua v oderském kostele 

Konference v Brně 21.- 23. 10. 2011 
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vzdor vůči Bohu? Nebo maminka, které se dítko po dlouhé nemoci (od narození) dá 
dohromady, aby pak nečekaně zemřelo v poslední den v červnu, a do školy už nena-
stoupí? Když slyšíme tato svědectví, plná bolesti a lesklých očí, slyšíme o vybojova-
ném odevzdání se Bohu. I díky síle modliteb MM. 

K tomu, aby touha po modlitbě zůstala v srdci natrvalo, ji nestačí jen jednou po-
cítit. Není jiné cesty, než na ni pracovat. V Božích věcech pochází všechna činnost od 
Boha a současně pochází i od nás. Není v tom žádný rozpor. 

Jde o tajemnou výměnu- já ti dávám, ty mi dáváš a já ti to opět dávám. 
V podstatě záleží na tom, abychom byli čím dál tím otevřenější k přijetí milosti, k přijetí 
Božího působení a k modlitbě. 

A přitom vše, co vykonáme, náš osobní tvořivý přínos, který od nás Bůh požadu-
je, je Jeho dílem, protože On sám nás k němu vede.  

(Z Modlitby nad záchrannou sítí o. Mikuláše) Bohu díky  
Katka Kučerková 

Milí sportovci, 
 

jelikož se blíží advent a máme již vánoční číslo Zvonu, chci 
vám oznámit termín děkanátního turnaje v basketbalu! Náš již 3. 
ročník se uskuteční v sobotu 10. března 2012 od 9:00 do 14:00 
hodin. Bude se opět konat v městské sportovní hale v Odrách. 

Jako v minulých ročnících, doufám ve vaši aktivní účast na tur-
naji. Rád bych, kdyby se naše kluby sešly na jednom velkém přípravném tréninku 
v hale. Předpokládám některý víkend v únoru. 

Přeji vám požehnané Vánoce, šťastný nový rok a doufám, že se všichni sejdeme 
již v přípravě! 

za organizátory Josef Skalka 

Údolím Bílé Opavy 
 

 

Dne 27. 10 se uskutečnil po dlouhé době výlet s mládeží. Moc 
se mi tam nechtělo, ale jsem ráda, že jsem jela. Zažili jsme spoustu 
zážitků a nahlédli jsme do nádherné přírody. Ani adrenalin nás nemi-
nul, to když jsme například šli po žebřících či plavali v bazénu. Akorát 
nám bylo líto, že nás bylo málo a že nemohli jít s námi i kněží. Proto 
jsme se rozhodli, že do Jeseníku na jaře opět vyrazíme. Tak doufá-
me, že příště nás bude víc. 

 

Adéla Hrabovská 
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Pouť MM do Medžugorje 
Koná se v termínu:  17.—23. 6. 2012  Cena: 2.300,- Kč doprava a režie 
60,- Euro noclehy se snídaní, 48,- Euro noclehy bez snídaně 

  

Čeká nás noční přejezd do oblasti poblíž Medžugorje, kde ráno zakotvíme u moře. Tam bude 
zhruba tří až pětihodinová pauza. Poté přejedeme do Medžugorje, kde se v odpoledních hodi-
nách ubytujeme. Během pobytu v Medžugorje se nám bude částečně věnovat sestra Monika a 
částečně si budeme program vytvářet sami s o. Šebestiánem. V pátek po večerním programu 
opustíme Medžugorje a opět přes noc pojedeme domů. Více informací: Katka Kučerková 
tel.604 91 97 09, katerinakucerkova@centrum.cz.  

Tato pouť je otevřena všem, jste srdečně zváni.  
Hody na Dobešově 
Především rodiče s dětmi, ale také všechny ostatní zvou dobešovští farníci na mši 
svatou v sobotu 3. prosince do kostela sv. Mikuláše v 16 hodin. Na závěr se můžete 
těšit na setkání s Mikulášem, sladké překvapení pro děti a společné posezení na faře. 
 

Děti mají sraz k nácviku zpěvu v 15 hodin na dobešovské faře. 

Vánoční duchovní hudba v chrámu sv. Bartoloměje v Odrách 
24.prosince – 24.oo hodin  „Půlnoční mše svatá“ 
                         Na programu: Ingrid Silná - Missa pastorális  - sbor a orchestr 
 
25.prosince – 19.oo hodin  „Vánoční koncert“ 
                         Na programu: I. Silná - Missa pastorális 
                        Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční „Hej Mistře“  
                         sóla, sbor a orchestr 

Pozvání  
ke mši svaté dne 31. 12. 2011 ve 23.00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie  
v Jerlochovicích na poděkování a prosbu o Boží ochranu do nového roku. 

Adventní koncerty 
V neděli 11. 12. 2011 v 15 hodin ve farním kostele sv. Bartoloměje vystoupí Ženský 
umělecký sbor Píseň a Evangelický pěvecký sbor pod vedením Ing. Noemi  Kulíkové. 
Jako hosté vystoupí: 
Varhany:  pan Marek  KOZÁK 
Trubka  :  pan David   SKAŘUPA                Vstupné:   50,-Kč , děti a studenti   20,-Kč 

V neděli 18. 12. 2011 v 15 hodin ve farním kostele sv. Prokopa na Pohoři vystoupí 
Ženský umělecký sbor Píseň Odry. 
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Odry 

neděle  18. 12. 15.00 – 16.30 

čtvrtek  22. 12. 15.00 – 17.00 

pátek   23. 12. 16.00 – 17.00 

Mankovice středa  21. 12. 16.30 – 18.00 

Veselí neděle  18. 12. 12.00 – 13.00 

Dobešov sobota  10. 12. 15.15 – 16.00 

Pohoř sobota  10. 12. 18.30 – 19.15 

Tošovice sobota  17. 12. 15.15 – 16.00 

Klokočůvek neděle  17. 12. 18.30 – 19.15 

Vánoční bohoslužby 2011 
P. Petr Kuník, farář v Odrách,  Mons. Martin David, gen.vikář * 

sobota  24. 12. 
Štědrý den 

Odry   8.00 Odry, bohosl. slova 
otvírání Betléma 

15.00 

Odry 
půlnoční 

24.00 Mankovice 
půlnoční 

22.00 

neděle  25. 12. 
Narození Páně 
1. svátek vánoční 

  Mankovice    8.00 
Odry   9.30 Dobešov *   9.30 
Veselí 11.00 Pohoř * 11.00 

pondělí  26. 12. 
sv. Štěpána 

2. svátek vánoční 

Odry * 8.00 Mankovice  8.00 

Klokočůvek *   9.30 Tošovice 
Veselí  Bohosl.slova 

9.30 
11.00 

úterý  27. 12. 
sv. Jana Evang. 

Odry 17.00     

středa  28. 12. 
Betlém. dětí 

  8.00         

čtvrtek  29. 12. 
Odry Domov 
Odry 

15.00 
17.00 

    

pátek  30. 12. 
Svátek 

svaté Rodiny 

Odry   8.00     

Mankovice   9.30     
Odry  zlatá svatba 11.00     

sobota  31. 12. 
sv. Silvestr 

Odry 8.00 Tošovice 17.00 

Odry adorace 17.00    

neděle 1. 1. 
Panny Marie 
Matky Boží 

Odry 8.00 Mankovice * 8.00 
Dobešov 9.30 Pohoř * 9.30 
Klokočůvek    11.00 Veselí  * 11.00 

Odry 

předvánoční 
Svátost 
smíření  
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Suchdol n/O 14:55 18:42 

Mankovice 15:18 18:35 

Odry 15:26 18:29 

Loučky 15:29 18:24 

Jakubčovice n/O 15:33 18:21 

Heřmánky 15:40 18:13 

Betlémské světlo na nádraží v pátek 23.12. 2011  
 

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

„To světlo ve tmě svítí  
a tma je nepohltila.“  

(Jan 1, 5)  


