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Pět jazyků láska 
 

Lidský jazyk, třebaže patří těm nejmenším údům 
těla, má rozhodně nedůležitější práci. Potřebujeme ho 
totiž k tomu, abychom dokázali srozumitelně formulovat 
naše myšlenky, pocity a potřeby. Slovo, které díky němu 
v tomto světě zazní, je to, co nás zjevně odlišuje od 
ostatních tvorů na zemi. Nevydáváme jen nějaké signály, kterými se umí zvířa-
ta dorozumět mezi sebou. Naše slovo je projev intelektu, který si uvědomuje 

sám sebe a dokáže jím vyjádřit smysl své vlastní existence.   

Každý člověk, aniž by ho to někdo musel naučit, najde plné uspokojení  
ve chvíli, kdy s myšlenkou na druhého dokáže složit tři slova do jednoduché 
věty: „Má mě rád.“ V čistém srdci okamžitě dojde k podivuhodnému zrcadlové-
mu efektu, kdy jedním dechem člověk dodá: „Mám ho rád.“ Tím se uzavře 

 

Letošním postním projektem jsme si chtěli připomenout, že nechat růst 
tento pomyslný kruh lásky je zároveň i velmi náročné. Místo toho, abychom se 
pohybovali po jeho obvodu a zvětšovali ho objevováním nových obzorů, 
dochází nezřídka ke zhroucení směrem dovnitř. Podobně jako zemská přitažli-
vost dokoná havárii letadla na poušti, dokážou i nás přitáhnout tři slova velmi 
podobná těm již citovaným: „Mám se rád.“ Třebaže do našeho kruhu bezespo-

ru patří, je třeba naučit se lítat nad nimi v patřičné výšce. 

V postní době jsme se učili, že moc odstředivé síly v sobě nese pět jazyků 

lásky. Pomohly nám nejen vynést náš pomyslný stroj do patřičné výšky, ale 

především nám nabídly možnost vrátit se znovu k onomu okamžiku, kdy se 

nám onen kruh dávající smysl našemu životu uzavřel. Schopnost milovat je to, 

co nás skutečně činí šťastnými, co je pevné a křehké zároveň, a co nemůžeme 

mít docela samozřejmě cíl samo v sobě. Je zde jiná láska, bez které bychom 

se nemohli zrodit, kterou umíme tak podivuhodně napodobovat, a která nás 

velmi diskrétně přitahuje. Je to láska mezi třemi osobami, která nad námi vyslo-

vila ono „mám tě rád“ dříve, než jsme začali být. Velikonoce jsou její oslavou  

a každoroční příležitostí tato slova uslyšet a uzavřít ten velký kruh vystupující 

nad naše obzory odpovědí: „A já mám rád tebe.“ 

                                                                                                                otec Petr 
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Kometa 
Bylo před Popeleční středou a s klukama jsme tvořili 

postní kalendář. Budeme putovat 40 dní pouští. Na kar-
ton jsme nakreslili dvě cesty, pro každého chlapce jed-
nu, se čtyřiceti políčky. Pak jsme ještě přidali zelená 
políčka na neděle – jako, že poušť rozkvetla. Začátek 
cesty jsme nakreslili u Jordánu, tedy vodu a holubici. Konec putování je na Bílou 
sobotu a zde jsme nakreslili skálu (hrobku) s velikým kamenem před vchodem. 

Mareček si mezitím hrál s Petříkovou židličkou a odlepil z ní obrázek komety. 
Nálepku předal Petříkovi a Petřík tu kometu nalepil nad hrobku Pána Ježíše. 
V první chvíli mě to zarazilo: „Tam to přece nepatří!“ Petřík si ale stál za svým, že 
tam to zůstane. Překvapilo mě, že si je tak jistý. Znejistěla jsem a začala uvažo-
vat, co vlastně znamenalo, když se nad Betlémem ukázala kometa. Kometa ozna-
čovala místo narození Spasitele! 

A v Ježíšově hrobě přece také došlo k zrození, a to pro věčnost! Aleluja! 
 

Pozornost a otevřené dveře 
Během postní doby také putujeme s Malým princem a pomáháme mu opravit 

letadlo. Byl „týden pozornosti“ a seděli jsme v obývacím pokoji, když mi začalo být 
zima na nohy. „Petříku, běž se, prosím tě, podívat, zda jsou otevřené dveře,  
a když ano, tak je zavři.“ 

Petřík si kupodivu hned přestal hrát a šel se podívat ke dveřím. Když přiběhl 
zpět, hlásil, že dveře jsou otevřené, ale že je zavírat nebude. „Petříku, máme být 
pozorní k potřebám druhých. Kdybys zavřel ty dveře, mohl sis nalepit nálepku.“ 
Krásné nálepky lepíme do předem připravených kartiček na jednotlivé týdny. A to 
si přece nenechám ujít, pomyslel si Petřík a běžel zavřít ty dveře. Pak se dožado-
val nálepky, když se do toho vložil tatínek: „Teď už to ale neplatí. Kdybys je zavřel 
hned, to bych ti dal i dvě nálepky!“ Tatínek byl velkorysý. 

Petřík se vrátil ke své hračce, když tu jsme všichni slyšeli, jak se dveře znovu 
otevřely. Petřík vyskočil ze země a běžel dveře zavřít. Tatínek jenom poznamenal: 
„Pane Bože, ty jsi šprýmař!“ Petřík dveře zavřel a šel si hrdě pro nálepku. Dveře 
se s cvaknutím znovu otevřely a Petřík opět ke dveřím, aby je zavřel. „To dostanu 
čtyři nálepky?!“ ptal se nadšeně. 
Když se dveře znovu otevřely, vstal už tatínek a šel zavřít okno. Petřík byl vděčný, 
že dostal novou šanci na vykonání dobrého skutku a tím i vytouženou nálepku. 

„Neodkládejte na zítřek dobro, které můžete udělat dnes, protože snad zítra 
nebudete mít už čas.“ (Don Bosco)                                                 

Petra Chrásková 
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V neděli 28. 4. 2019 oslaví své životní jubileum náš duchovní 

otec Petr Kuník. Dovolte nám, podělit se o naše zážitky s ním.  
Letos v lednu paní Jana Schindlerová objevila anketu o nejoblíbenějšího vyuču-

jícího náboženství, s názvem „Duhové srdce“. Vyhlašuje jí už čtvrtým rokem vám 
jistě známý křesťanský dětský časopis Duha. Okamžitě nám padl na mysl náš otec 
Petr. Podmínkou přihlášení bylo napsat příběh, a protože se pro nedostatek účast-
níků nakonec soutěž odvolala, chtěli bychom sepsaný text zveřejnit jako velké po-
děkování za vše, co pro farnost, děti ve farnosti a všechny kolem sebe otec Petr 
s Boží pomocí koná. 

  
DUHOVÉ SRDCE 2019 

O této anketě jsme se dozvěděli náhodou a velmi pozdě, tj. asi 24 hodin před 
její uzávěrkou! To, že si myslíme, že je náš otec Petr skvělým kandidátem pro titul 
Duhového srdce dokazuje hned na začátku to, jak jsme se během této velmi krátké 
doby dokázali jako farníci zmobilizovat. I přes všechny oběti, zapříčiněné tímto 
šibeničním termínem jsme se rozhodli uzávěrku stihnout! Dnes celý den drnčely 
telefony, matičky už v pyžamu objížděly farníky a sháněly podpisy. Rodiny s dětmi, 
které už byly také dávno v pyžamkách, čekaly na formulář, jen aby se mohly  
pod anketu podepsat. 

Jsme si jisti, že otec Petr je opravdu Boží muž poslaný sem na tuto zem! Bůh 
se o něj celou dobu jeho života staral a tvořil si ho. K nám do Oder přišel už jako 
zkušený duchovní vůdce, který krom toho, že se stará se o chod farnosti, vede 
manželská setkání, biblické hodiny, připravuje biřmovance, navštěvuje domov dů-
chodců, atd. Tím nám denně dokazuje, že umí pracovat se všemi generacemi. 
Musí to být velmi těžké, pohybovat se mezi potřebami těchto rozdílných světů. 

Častokrát i uteče z rozhovoru s dospělým, protože potřebuje rychle a hned  
zareagovat na nějaké děťátko, odpovědět mu, zasmát se s ním, podpořit ho. Děti 
jsou pro něho důležité! A svět dětí je mu velmi blízký! Dokáže se vcítit do dětského 
já. Dokáže „ponížit“ svou důstojnost kněze, aby se dětem přiblížil. Umí si i ze sebe 
udělat srandu! Například nasadit si klaunský nos, který má v pohotovosti 
v přihrádce v autě a řídit s ním. Nejednou tak po mši svaté přišel mezi farníky. Má-
te vidět, co to s dětmi dělá! Nebojí se ze sebe udělat popleteného popletu, který si 
tím děti k sobě přitáhne. Umí se schválně jakoby přeříkávat a právě v tom 
„přeřeku“ použít něco legračního, na co děti bystře reagují a hned ho napomínají  

vším, 
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co dělá, skvělým prostředníkem pro budování tohoto 
vztahu. Naše děti v něm nevidí kněze jako nějakou 
přísnou autoritu, ale někoho, komu můžou věřit  
a s kým se můžou zasmát. Z našeho otce Petra je 

 
Je skvělým kazatelem jak pro dospělé, tak  

pro děti. Jeho myšlenky, které míří k dětem, jsou 
jasné, srozumitelné, a to i díky jeho pečlivé přípravě. 
Informace o Ježíši předává dětem s láskou k Němu, 
s něžností slov, tak nějak OPRAVDOVĚ! Na kázání 
a výuku náboženství se připravuje skutečně do de-
tailů. Shání a nakupuje různé pomůcky (brýle, 
váhy), vymýšlí všelijaká zpestření, někdy i po nocích 
ručně vybarvuje obrázky, stříhá, lepí, tiskne. Hlavně, 
aby to bylo pro děti srozumitelné a přitažlivé. A věř-
te, že i nám dospělým se tato vodítka při jeho pro-
mluvách hodí! Rád pracuje s metodou Franze Ketta, 
což mluví samo za sebe! 

Je také často ochoten obětovat své pohodlí ve prospěch našich dětí. Minulý 
školní rok tři děti z naší farnosti dojížděly do školy mimo naše město. Autobusové 
spoje nevyhovovaly tak, aby děti stíhaly náboženství v Odrách. Otec Petr o tyto 
děti tak hodně stál, že se rozhodl pro ně každé pondělí jezdit a vozit je na výuku 
náboženství do školy! Opravdu stojí o každou dětskou duši!  

A jak naši farnost krásně provedl smrtí našeho všemi milovaného kaplana Mi-
chala Jadavana! Dovolte, abychom citovali příspěvek z loňského farního časopisu:  

 

Tak nějak jsme všichni tušili, že otec Michal umře, a zároveň si přáli, ať se stane 
zázrak! Nemohla jsem nemyslet na to, jak to jednou oznámíme, vysvětlíme našim 
dětem. Bude to jejich první setkání se smrtí někoho blízkého, mladého, kněze, borce, 
srandičkáře, kamaráda. Jak budou reagovat? V pátek 2. 2. mi přišla sms. Tak. Věděli 
jsme, že se děti zprávu o smrti Michala musí dozvědět od nás. … 

V tento čas zpracovávání smutku nás, děti i dospělé, otec Petr nenechal o samotě 
s našimi myšlenkami, otázkami, hloubáním, dumáním. Věnoval se nám všem, jako 
správný duchovní průvodce. Vymýšlel nejrůznější nástěnky, povídání o smrti, nebeské 
brány, fotky s ovečkou Shaun. Při mších svatých se na otce Michala vzpomínalo. Tolik 
se o otci Michalovi a jeho smrti mluvilo!  

Až do jeho pohřbu nikdo, díky otci Petrovi, nemusel se smutkem zůstávat sám. 
Pohřeb byl důstojným rozloučením a zároveň byl „oradostněn“ lehkým humorem otce 
Petra. Otče, díky, jste borec!  (Hana Jakubíková, Zvon 1/2018) 

Otec Petr při svém nejoblíbe-
nějším koníčku - focení. Proto 
také fotky z farních akcích, jsou 
bez něho. On tyto okamžiky 
zachycuje a pro nás uchovává. 
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Otci Petrovi k jeho narozeninám chceme vyprošovat hodně zdraví, Božího po-
žehnání a plnost darů Ducha svatého.   

Za oderské farníky Hanka Jakubíková, korekce textu Alena Dratnalová,  

konečná úprava a fotografie Bára Šindlerová 

 

Z výletu prvokomunikantů  do ZOO na Svatém Kopečku. 

Pozvání na slavnost děkování za padesátku 
Drazí farníci, velcí i malí, mladí a vy ještě mladší, jak už připo-

mněl předcházející článek, Váš pan farář slaví jubileum. Původně doufal, že si toho 
nikdo nevšimne, ale něco takového  se dá stěží zatajit. Výzvou ale pro něj byla 
skutečnost, že den jeho narozenin 28. dubna letos vychází na neděli, s přívlast-
kem Božího Milosrdenství. Vše je to pravda, protože tento článek píše on sám. 

Tak už přecházím do 1. osoby, abych Vás mohl co nejsrdečněji pozvat k oslavě, 
která započne v oderském kostele mší svatou s dvěma mimořádnými okolnostmi. 
Ta první je její začátek v 10.00, a ta druhá velmi slavná, že na ní přivítáme mého 
spolužáka a přítele otce biskupa Martina Davida. Tedy on povede liturgii. Jen mu 
nesmím obsadit sedes, jak se to stalo před pár lety hned na počátku mše svaté  
v Tošovicích. „Kamaráde, to je moje místo.“ řekl mi tenkrát velmi diskrétně. 

Po mši svaté, na které bude, jak pevně doufám, i náš kaplan otec Pavel, jste pak 
všichni zváni na farní zahradu, kde bude probíhat nasycení zástupů. 
Hospodyňky v ten den nebudou muset nic vařit, protože je připraven 
kančí guláš, steaky, obložené talíře, nápoje i nějaký ten moučník.  
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Pro další vyžití bude postavena trampolína (děti budou mít přednost) a zazpívat 
si můžete s naší Oderskou chasou pro vedením Jana Skalky mladšího.  

Už teď se na Vás všechny těším a doufám, že prožijeme společně krásný den, 
jako společenství těch, kteří díky Božímu Milosrdenství kráčejí vstříc své spáse. 

otec Petr Kuník 
 

Třicátiny 
Milí přátele, tento rok je, jak se zdá, bohatý na jubilea. Patří mezi ně i třicátiny 

jednoho manželství a zároveň i jednoho kněžství. V prvním případě jde o manžele 
Jaroslava a Josefu Hrabovské a v případě druhém o P. Pavla Lva Eliáše OFM 
Cap. Tito se rozhodli spojit obě oslavy v jednu a to v Odrách v sobotu 29.června.  
Co to znamená a na co se můžete těšit? Uvádíme zde vlastní text jubilantů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obracíme se na Vás s pozváním ke společnému slavení života z milosti svátostí 

manželství a kněžství. Chtěli bychom Vám těmito řádky nastínit program na faře  
a kostele v  sobotu 29. června 2019. 

8:00 - 9:00 čas příjezdu a přípravy + prosíme o pomoc štědré, šikovné ruce  
a podporu, která představuje doplnění občerstvení Vámi upečených a vyrobených 
dobrot slaných či sladkých, nakrájené na porce v nevratných obalech. 

                                     
  dále pak 

09:00 - 10:00 možnost svátosti smíření 
10:00 - 12:00 mše svatá 
12:00 - 14:00 společný oběd – zahradní agapé 
14:30 – 15:00 ohnivá katecheze  - slůvko o modlitbě 

 

Zveme manžele s rodinami, snoubence, kněze, kteří nás provázeli životem  
a samozřejmě i Vás všechny, kterým jsou hodnoty dobrého manželství a kněžství 
blízké a drahé. V rámci mše svaté nás čeká obnova manželského slibu  
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i s žehnáním snubních prstenů. Snoubenci, kteří procházejí přípravou na manžel-
ství, mají stanoven svatební den a již si pořídili i snubní prsteny, mohou si je při-
nést s sebou. Na znamení touhy celý život směřovat ke společnému cíli, jim budou 
v krabičce požehnány. 

Z organizačních důvodů Vás prosíme o potvrzení účasti, či pomoci do 1. června 
2019. Přihlášené páry se mohou těšit na dárek. 
Jaroslav + Jožanka Hrabovští, tel. 736 283 773, e-mail: mankovicexxii@seznam.cz 

 

             O jarních 
prázdninách se 
uskutečnil farní 
minitábor. Museli 
jsme se potýkat s mafiány, kteří nás sužovali  

při našem pobytu na oderské faře. Dostávali jsme se do mnoha nástrah. Například, 
když jsme je šli hledat ke Skalním sklepům a opravdu jsme jednoho uviděli. Ale 
proč jsme se vůbec s nimi potkali? Když jsme hráli jednu z prvních her na farní 
zahradě, byl objeven výhružný dopis, který pojednával o únosu kněží. A tento do-
pis nebyl poslední. Každý den jsme dostávali další. A když nás ani policie nevy-
slechla, rozhodli jsme se to řešit sami. A 
tak jsme se pustili do procesu zachraňo-
vání. Museli jsme hledat mapu, rozluštit 
tajemné písmo a mnoho dalších soutěží. 
Celý tábor vyvrcholil osvobozením kněží a 
poražením mafiánů. Děkujeme kuchařům, 
všem vedoucím, kněžím a všem zúčast-
něným ať už viditelně anebo ne.  

Dáša Šrámková, ml. 
Dodatek otce Petra 

Letošní jarní malý tábor pro děti patřil rozhodně mezi ty nejpovedenější. Sluší se 
poděkovat Dáši a Terezce Šrámkovým, na kterých spočívala tíha přípravy i prove-
dení programu pro děti. Zdokonalují je v umění spolupracovat a respektovat druhé-
ho, učí je různým technikách tvoření a nutí k přiměřenému pohybu. Rozhodně děti 
nenechají zahálet. Jenže tentokrát to platilo i o duchovních na faře. Na poslední 
den byl totiž naplánován únos údajnými mafiány, kteří už několik dní na faře  
a v okolí nechávali výhružné dopisy. Děti to braly velmi vážně a my byli přinucení 
vydat se až do poloviny veselského kopce a uprostřed lesa se nechat přivázat ke 
stromu. To proto, aby nás děti osvobodit mohly. Říkal jsem si, že nás mohli připou-
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tat někde kousek od fary, anebo proč když ostatní oběti mafie unáší autem, my 
musíme pěšky. Ale co bychom nakonec pro děti neudělali. Budeme mít 

 

Poděkování patří neméně manželům 
Šrámkových, kteří obětuji svůj čas a do-
konce i dovolenou, aby zajistili přípravu 
jídel pro „minitáborníky“ i jejich vedoucí. 
Překvapí to, ale chutná vždy všem!                                                                          

                                              otec Petr 
 
 

 

Pohořská fara opět ožila 
 

Přelom března a dubna znamenal pro pohořskou faru, ale i pro naši kapelu  
GOOD WORK velké hudební zážitky. Čekalo nás mnoho práce – zkoušení, zpívá-
ní, nahrávání. Ale tušili jsme, že to zvládneme. Už ve středu, kdy jsme z různých 
míst Moravy dorazili na Pohoř, jsme celý pobyt začali v místním kostele večerní 
modlitbou. Ve čtvrtek ráno jsme měli možnost prožít tichou mši svatou, kterou  
pro nás a za nás sloužil otec Petr Kuník. Povzbudivými slovy a humorem nám do-
dal chuť i sílu ke tvoření nového díla a snad i proto nám šlo zpívání a natáčení jako 
po másle. Nedělní mši, kterou jsme mohli slavit společně s pohořskými farníky, 
jsme prožili jako velké požehnání do zbývajících natáčecích dnů.  

Pohořský kostel zažil nebývalý provoz 8 dní v kuse. Každé ráno jsme tam začí-
nali den a pozdě v noci jej zase před svatostánkem končili.  

Moc ráda bych poděkovala otci Petrovi za jeho ochotu za námi přijet a udělat 
„spešl“ mši, za jeho podporu a úsměvy. Moc si toho vážíme! 

Za GOOD WORK Vjerka Šablaturová 

Mafiáni, ze kterých šla  
opravdová hrůza. Poznáte je? 
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Nábor, nábor, nábor 
 

Farní úřad v Odrách, dceřiná společnost Farní včely, nabízí volná pracovní místa: 
podlahová kosmetička, květinářka. 

 

Co Vás čeká:  
Úklid farního kostela svatého Bartoloměje 1x za 14 týdnů. 
Výzdoba kostela svatého Bartoloměje 1x za měsíc. 
 

Co čekáme my od Vás: 
spolehlivost, zručnost, kladný vztah k práci 
 

Co Vám můžeme nabídnout: 
příjemný kolektiv, volnou pracovní dobu, smlouvu na dobu neurčitou 
mzdu ve vatikánské měně*, firemní akce 1x ročně 
odměna ve formě nástěnného kalendáře 
 
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED NEBO DOHODOU                                  * Pán Bůh zaplať 
 

Zájemci hlaste se u paní Jany Vymětalové 

 
 

Recept od sestry Karmely 
Burisonová roláda 
 

3 balíčky karamelek Toffo 

1 balíček burisonů 

1/8 másla (půlka másla) 
 

Karamelky odbalíte, rozpustíte, přidáte máslo, mícháte a mícháte, až se to spojí 
a pak přidáte burisony. Nakonec hmotu vyklopíte na streč a zamotáte - vytvarujete 
váleček. Z jedné dávky uděláte válečky dva - lépe se  s nimi pracuje. Dáte je pak 
vychladnout. Lépe se krájí, pokud jsou sice už ztuhlé, ale ne moc ztvrdlé. 

K míchání - má se dělat v páře. Dělala jsem to i v nerezovém hrnci přímo  
na elektrické plotně, ale na mírném stupni. Musí se to hlídat! Je to rychlejší. Pak  
na malý moment, když přidám máslo a mám rozmícháno, na chviličku přiklopím 
pokličkou. Zdá se mi, že se to nějak absorbuje a pak už se to rychle rozmíchá. No, 
to jsou mé zkušenosti.  
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Milé maminky, babičky a ostatní dámy. 
 U příležitosti DNE MATEK si vás dovolujeme, my ‘‘mužové‘‘, pozvat na malé 

posezení s občerstvením na oderské faře po mši svaté dne 12. května 2019. Zku-
síme se vám odměnit za vaší celoroční starost o nás, něco připravíme, ba dokon-
ce uklidíme, ať víte, jak netušené schopnosti se v nás ukrývají. Připravíme pro vás 
i malé překvapení, a proto se velmi těšíme na vaší hojnou účast. 

 Organizačně potřebujeme jen potvrdit vaší účast na listině, která bude položena 
v oderském kostele na stolku za lavicemi do konce dubna. 

Děkují vaši ‘‘mužové‘‘.   

Májové pobožnosti 2018 
Út    1. května v 18.00 - sv. Josef, Odry 
Po   6. května v 18.00 - Loučky 
St    8. května v 10.30 - Tošovice, kaple                        
Po 13. května v 18.00 - Veselí u Oder 

St   15. května v 18.00 - Mankovice  
Po  20. května v 18.00 - Jakubčovice  
Po  27. května v 18.00 - Vítovka  
St   29.  května v 18.00 - Skalní sklepy 

Plánované akce 

Hody 
Mankovice neděle 2. června v 9.30 
Veselí neděle 9. června  v 11.00 
Pohoř neděle 7. července v 11.00 

Odry neděle 25. srpna v 9.30 
Vítovka neděle 29. září v 11.00 
Loučky sobota 5. října v 11.00 
Tošovice neděle 10. listopadu v 11.00 

Svatourbanský košt 
V sobotu 25. května v 18.00,  v jídelně Komenské  školy, předprodej lístků  
na oslavě 50ti let otce Petra v Odrách, v neděli 28. dubna po mši svaté. 
 

Tradiční smažení vaječiny: Výletiště - Emauzy, neděle 6. června v 14.30 
oderští duchovní se omlouvají z účasti, budou s biřmovanci na Cvilíně 
 

Slavnost biřmování 
Odry - neděle 16. června 2019 v 9.30, otec biskup Martin 

Plány na prázdniny 
 

 

Farní tábor 
Orel zve děti k  pobytu ve dnech 17. - 24. srpna v Blahutovicích (Jeseník n. O.), 
kontakt pan Vojtěch Šrámek 737 854 379 
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Vám přejí a žehnají 

otec Petr Kuník 

a otec Pavel Obr. 

Požehnané svátky  

naplněné radostí  
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