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Sucho 
Nejspíše mi dáte za pravdu, že toto léto 

s námi pořádně zacvičilo. Potrápilo nás 

mimořádně horké až tropické počasí. Kolik 

jen to bylo ve dne propocených košil a tri-

ček, kolik mokrých pyžam a polštářů v noci. 

Jistě dobře víte, že toto je způsob, jak se 

tělo snaží ochlazovat a brání se přehřátí. O 

to více se pak dožaduje tekutin. Trochu jiné 

je to s naší přírodou. Ta se rozhodně nepotí, protože se naučila šetřit 

s každou kapkou vody. Považuje ji totiž oprávněně za ten největší poklad, 

který má. Když se tohoto pokladu nedostává a svěží zelená barva jejího 

hávu se mění na žlutou, je to velmi neradostný pohled. 

Člověk duchovně založený ovšem nemůže zůstat jen u planého lamento-

vání. Zcela přirozeně se mu otevírá obraz, který uvidí ještě o něco dál, za 

hranicí svého tělesného zraku. Je to obraz vyprahlé lidské duše, kterou 

příroda tak příhodně dokáže zobrazit. Je to duše, které se zoufale nedostá-

vá něčeho, co je jí přirozené a to je navazování vztahu se svým Tvůrcem.  

Jak onu vyprahlou duši poznáme? Není to tak složité. Jako první plod, 

v negativním smyslu, je ztráta radosti. Člověk se nedokáže těšit z věcí, kte-

rého ho obklopuji a mají od Boha úkol, sloužit k jeho potěšení. Nedokáže se 

radovat z krásy Boha v jeho stvoření, v lidském společenství v projevech 

přátelství, ani v kráse umění, jako je hudba, obraz nebo slovo.   

Kdo objevuje radost, objevuje Boha a pak mu neschází vláha. I když se 

to zdá jako uzavřený kruh: „Kdo našel Boha, našel radost, kdo našel radost, 

našel Boha“, znamená to jen, že vstoupit do tohoto pomyslného kruhu 

vláhy  člověku  přináší  jistotu, že  je  skutečně  tam,  kde má být  a  že 

nás i Bůh vidí jako krásné. To vám přeji do teplotně už jen mírně nadprů-

měrného září i do všech dalších dnů. 

otec Petr 
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Z dopisů kaplana Františka 
Otec František absolvoval v rámci svých studií  
v srpnu jazykový kurz francouzského jazyka v Paříži. 
Dovolujeme si otisknou  něco z jeho zážitků. 

 

Ahoj, 
tak jsem včera dorazil. Bydlím na Boulevard Montpar-

nasse, docela v centru, drahá čtvrť. Kdysi, ale asi i teď, se tu scházeli umělci a 
různí bohémové. Takže nedaleko od mého ubytování bydlel Picasso, různí her-
ci, umělci, atd. Je tu hřbitov, kde je pochovaný třeba Cesare Frank, Andre Citro-
en, Guy de Maupassant, Jean-Paul Sartre a další. Včera jsem byl na první pro-
cházce, nádhera, fakt pěkné město. Kostely velké, nádherné a fungují. Lidí dost, 
denní adorace, zpovědi.  

Ubytování paráda, hlavně jsem tu sám. Je tu i malá kuchyňka na pokoji. Jinak 
ale docela draho, řekl bych, na první pohled, že víc jak v Římě. A hlavně kafe je 
předražené. Asi musím začít chodit do jiných čtvrtí. Byl jsem se podívat i na ten 
institut, kam budu chodit. No, budova krásná a veliká. Jsem zvědav… Sice začí-
nám mít trochu bobky, ale co už?  

Prošel jsem skoro celé „širší“ centrum. Je to opravdu nádherné město; parky, 
pořádek, úcta k veřejným věcem, nádherné kostely (i liturgie a zpěvy jsou krás-
né – např. minulý týden jsem byl v kostele sv. Klotildy, kde působil přes třicet let 
César Frank a taky Jean Langlais, jehož mši zanedlouho uslyšíš na poutní mši 
sv. v Odrách), uličky… Až jsem překvapený. A francouzština prvních 14 dní dob-
ré, pak jsem lehce chytil nerva, že mi to nejde, a teď zase jakž takž. Je to docela 
těžké. Psaná forma ještě jde, když někdo mluví, tak už taky pomalu začínám 
chápat, ale jak nám něco pustí z rádia, tak je to špatné. Ale kurz je „fajny“.  

Co se týká mší svatých, tak chodím nejčastěji do kostela Notre-Dame de 
Champs, nádherný kostel, kde je farář, 3 kaplani a 3 kněží studenti. No a jeden 
z těch studentů měl teďka 2 týdny službu. Sice to je Ital, ale mluvíme jen fran-
couzsky. A ten mě donutil asi za dva dny se modlit část eucharistické modlitby a 
po týdnu jsem už četl evangelium. Lidi sice říkají, že to je skvělé, že tak rychle 
se to málokdo naučí, ale jsou to nejspíš zdvořilostní pochvaly. Jsem rád, že mě 
k tomu dotlačil, ale kolikrát si říkám, jestli v mém věku stojí za to ty stresy. Teď 
už „su“ ale poměrně v klidu. A co v Odrách nového? Už za dva týdny se vracím. 

otec František 
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Lisk - Plesk 
Po půlce prázdnin potřebuje dost 

lidí pořádný "průplesk". Někteří od 

rodičů a někteří od Ducha svatého. 

Mezi ně patřím i já. Proto jsme se 

společně s Anežkou Orságovou ve 

středu 5. srpna vydaly do Staré Vsi 

nad Ondřejnici, kde jsme se zúčast-

nily duchovní obnovy s názvem Lisk 

- Plesk.  

V deset hodin jsme se všichni 

ubytovali a začali s programem. 

Všechny 4 dny jsme se inspirovali 

příběhem o učednících putujících do 

Emauz. Každý den jsme se účastnili 

mše svaté, katecheze, které vedli o. 

Kamil Strak, o. Karel Rechtenberg, 

o. Jakub Štefík a o. Jan Slavík. Po 

každé katechezi jsme měli práci ve 

skupinkách. Nejoblíbenější částí dne 

byla asi siesta, kdy jsme mohli vyu-

žít stolních her, stolního fotbalu, ku-

lečníku a nebo jen tak ležet v kupé. 

Po siestě jsme měli venkovní hry. 

Taky jsme měli možnost se klouzat 

po vodní skluzavce. I koupání v kádi 

plné vody bylo v horku velmi příjem-

né.  

Téměř každý den jsme měli něja-

kého zajímavého hosta. Jednou to 

byl o. Josef Slezák, jelikož je novo-

kněz, udělil nám všem novokněžské 

požehnání. Po společném táboráku 

nám vyprávěl o svém putování z 

Provodova do San Giovanni Roton-

do. Vyprávěl nám zážitky z cesty. 

Šel pěšky 1600 km. Poté, co jsem 

tohle slyšela, jsem si uvědomila, že 

těch 120 km, které chodím na Vele-

hrad, je oproti tomuhle strašně málo. 

Dalšími hosty byly dvě řádové 

sestry. Jedna z nich byla z Opavy a 

ta druhá z Paraquaye. V pátek večer 

jsme měli adoraci, která byla silným 

zážitkem pro všechny. V sobotu bě-

hem dopoledne jsme si ještě po so-

bě uklidili, rozloučili se a odjeli k do-

movům. Z této akce jsem si odnesla 

spoustu zážitků, nových kamarádů a 

také duchovní podporu. 

Terka Šrámková 

Sestry Františkánky, sr. Františka  
a sr. Klára na návštěvě ve Staré Vsi n. O. 
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Letní Tábor 2015 
Ve dnech 10. - 15. 8. 2015 se uskutečnil Orelský letní tábor ve 

Staré Vsi nad Ondřejnicí. Překvapení pro nás nastalo, když 
jsme po příjezdu zjistili, že nebudeme spát na faře, ale ve vagó-
nu. (Vagon, přebudovaný na ubytování darovaly středisku Čes-
ké dráhy, poznámka redakce) Hlavním tématem letošního tábo-
ra byl útěk z pustého ostrova. Abychom mohli z ostrova odplout, museli jsme ve 
čtyřčlenných družstvech postavit loď. Loď jsme stavěli z různých částí, které jsme 
získávali splněním soutěží, jako jsou třeba: dostihy, hunting, orientační běh po 
Staré Vsi atd. Také pro nás další překvapení bylo, když nám vedoucí oznámili, že 
budeme mít noční hru a to 2x. 

Hlavním vedoucím tábora byla Anežka Schindlerová. Pomocní pak: Lidka Hra-
bovská, Julie Hrabovská, Martina Hrabovská, o. Michal a Vojtěch Šrámek ml. 
Celý týden nám už tradičně vařili Hrabovští z Mankovic. 

Děkujeme Vojtěchu Šrámkovi st. a o. Michalovi za zajištění ubytování v Diecéz-
ním středisku mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.               

za spokojené táborníky Šrámkovi 

Pozvání na modlitby matek a setkání maminek 
Zveme maminky na mateřské dovolené a jejich děti k spo-

lečné modlitbě a povykládání. Rozhodly jsme se, že zkusíme 
spojit modlitby matek a setkávání maminek do jednoho dne (a 
tím spojit potřebné s příjemným). Setkávat se budeme každý 
čtvrtek na faře. V 9:30 bychom začaly modlitbami a poté po-
vykládaly u kafíčka. Setkání ukončíme okolo 11:30. 

za maminky Adéla Foldynová a Hana Jakubíková 

železniční vagón ve Staré Vsi n. O. 
nakreslila Lucie Šrámková 
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V roce 1556 byl na obecní náklady postaven farní plot, vybudováno nové vědro 
ke studni na farním dvoře, opraveny vadné měchy u varhan a velkou částkou 
město přispělo na oltář. Spolu s pastorem v Odrách působil ještě kaplan Val-
tin, který pobíral z beneficia založeného měšťany 24 zlatých. Není známo, jak 
dlouho Bonaventura spravoval oderskou farnost.  

V roce 1570 založila obec nový hřbitov (část dnešního hřbitova kolem kaple) 
a tehdejší pán Jan Tomáš ze Zvole chtěl donutit oderské měšťany, aby tam po-
chovávali své zesnulé namísto tradičního pochovávání kolem farního kostela. 
Navíc se tento nový hřbitov měl stát místem posledního odpočinku pro obyvatele 
Louček, Jakubčovic a oderského předměstí. 

Dalším známým evangelickým pastorem byl Jacob z Litovle a třetím Peter 
Richter. V roce 1583 koupil Richter v Odrách dům od dětí z prvního manželství 
pro svou druhou ženu a své děti z druhého manželství. V té době mu pomáhal 
kaplan Elias Horny. Roku 1586 vypukl v Odrách mor, jemuž podlehl i pastor 
Peter Richter. Dále víme, že jeho syn Jacob působil jako oderský kaplan v roce 
1588 (dále se stal pastorem v Mankovicích, Liptáni a poté ve Vražném).  

Po Petru Richterovi následoval pastor Kaspar, v pořadí 4 evangelický kazatel. 
Zmínka o něm pochází z roku 1588, když vystupuje jako věřitel Anny ze Žerotína. 

Dále nastoupil na farářské místo pastor Paul Kleppel, který se ještě jako farář 
v Jistebníku oženil s dívkou z Nového Jičína. Kdy ale přišel do Oder, nevíme, ale 
v roce 1590 zde již působil. Téhož roku vydal olomoucký biskup Stanislav II. Pav-
lovský zákaz podávání svatého přijímání pod obojí způsobou. Obecní účty z roku 
1590 potvrzují, že příjem faráře zůstal stejný, tedy 2 zlaté a 24 grošů, ale kaplan 
Valentin dostával plat podle svých potřeb a možností města. Téhož roku se za 
pomocí města podařilo opravit střechu nad varhanami, renovovat varhany, při-
pevnit železné mříže na vrata kostela a zhotovit lavice před oltáři. Dále byly nově 
ozdobeny oba oltáře a ušity sametové pokrývky pro oba oltáře (jeden oltář zasvě-
cen Svaté P. Marii). V r. 1590 prošla rekonstrukcí tehdy ještě dřevěná fara. 

V roce 1590 došlo také ke změně na faře. Paula Kleppela vystřídal oderský 
rodák Peter Biltzer, který měl za ženu dceru oderského měšťana. Biltzer si koupil 
domek u Dolní brány, ale už v roce 1592 jej prodal, protože musel odejít do Uher-
ského Brodu. Nástupcem Petera Biltzera se stal v pořadí sedmý protestantský 

Historie farnosti Odry   
Dějiny 1550 - 1600 



Farní zpravodaj Zvon | ročník 2015| číslo 2 6 

pastor Daniel Mendric, který poté působil v Hranicích a Tovačově. Dále zde ně-
jakou dobu působil farář Daniel Burck.  

Po Burckouvi přišel pastor, který se holedbal, že prožil vyhnanství ve Štýrsku. 
Jenže se zjistilo, že nepřijal žádné „svěcení“, a proto po několika týdnech opustil 
Odry. Následujícím pastorem se podle protestantské matriky stal Michael Ber-
nard, který si po nástupu na farářské místo změnil jméno na Berusnecius.  

O pastorech od Bilrzera po Bernarda nevíme téměř nic. Všichni zde působili 
mezi léty 1592 a 1610. Nevíme, kdy nastoupili, ani kdy odešli. V této době 
v Odrách působili i kaplani. 

Důležitým mezníkem se pro Moravu a olomouckou diecézi stal rok 1599, kdy 
olomoucká kapitula zvolila biskupem velmi významnou osobnost, kardinála 
Františka Ditrichštejna, který zahájil rekatolizaci. Tato skutečnost se ale oder-
ské farnosti výrazně dotkla až později. 

o. František Staněk 

Úspěšné hráčky naší církevní školy 
Školní rok 2014 -15 byl pro naši školu velmi úspěšný. Naše studentky bojovaly v 

přípravných a přátelských zápasech se soupeřkami z jiných středních škol, a to 
velmi úspěšně! V listopadu a únoru naše basketbalistky hrály zápasy proti gymná-
ziu Vítkov, oba na palubovce soupeřek. Oba zápasy naše dívky vyhrály! 

V únoru jsme  hostili tým stolních tenistek Arcibiskupského  gymnázia  Kroměříž.  
V náročném turnaji naše děvčata dokázala Kroměříž porazit v dvouhrách: 19:17. 

Doufám a věřím, že dívky budou i letos pokračovat ve svých výborných výko-
nech, i když nový školní rok bude jistě velmi náročný. 

Josef Skalka 

Výuka Náboženství v Odrách 
Náboženství začíná již následující týden. Na počátku je vždy nutné dohodnout 

přesné časy podle možností většiny dětí. Proto je uveřejněný rozpis vždy jen orien-
tační. Bude se učit opět na ZŠ Komenská. 1. a 2. ročník bude mít vyučování ve 
čtvrtek v 12.30 (čas se může změnit). První hodina bude 10. září. Paní Matějová 
bude děti čekat před školou. Třída bude přidělena. 

Děti ze 3. třídy budou mít náboženství v pondělí 7. září ve 13.30 (čas se může 
změnit), 4. až 6. ročník hned za nimi v 14.20. O. Petr bude čekat děti před školou.  

7. - 9. ročník, budou mít vyučování v pondělí 7. září na faře odpoledne. Ozná-
mený čas 16.45 platí pouze pro první schůzku a pravděpodobně se změní. 

Přihlášky jsou k dispozici v zákristii nebo na www.farnostodry.cz. 
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RECEPTY NA DOBROTY,  
KTERÉ SE OBJEVILY NA AKCÍCH FARNOSTI 
Dobrá buchta - recept od paní Jany Vymětalové 

Těsto: 
220 g polohrubé mouky 
120 g Hera 
120 g moučkového cukru 
1 vejce 
2 žloutky  
1 lžička kypřícího prášku 
 
 

Náplň: 
0,5 l mléka 
500 g tvarohu 
150 g moučkového cukru 
1 vanilkový puding 
3 žloutky 
1 vanilkový cukr 
Sníh: 
5 bílků 

Na vymazaný a vysypaný plech natáhneme těsto. (Jde to lépe s navlhčenýma ruka-
ma po menších kouscích.) Na těsto nalijeme náplň a dáme do trouby vyhřáté na tep-
lotu 150°C. Pečeme asi 20 - 30 min., pak na 10min. zvýšíme teplotu na 200°C. Na 
skoro upečené dáme sníh a dopékáme na 100°C do mírného zrůžovění. Po vychlad-
nutí se na sněhu objeví karamelové kuličky. 

připravuje Jana Vymětalová 

Nejbližší chystané akce 
Ne 13. 09. Veselí 8.00, Odry 9.30 Koncelebrace kněží tří kontinentů se setkáním. 
So 26. 09. Odry 19.00, Večer chval v kostele (mládež) 
Ne 27. 09. Veselí 14.30 Drakiáda 
Pa 02. 10 - So 03. 10. Podzimní burza na faře v Odrách 
So 03. 10. Pouť děkanátu Bílovec za duchovní povolání a obnovu rodin do Frýdku 
Ne 04. 10. Hody Vítovka, 11.00 
So 10. 10. Hody Loučky, 11.00 
 

Prosba 
Již delší dobu postrádám zpěvník Kancionál. Stále doufám, že po vypůjčení ze 

skříňky v sakristii v období Vánoc, jej někdo vrátí. Je úplně nový, na první straně s 
věnováním k prvnímu sv. přijímání vnukovi. Prosím o jeho vrácení zpět do sakristie 
nebo na poslední lavici v kostele.                                            Děkuji, Jakubíková Marie 


