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INFORMACE / DIÁŘ

Eucharistické dny 2021v katedrále v Ostravě

7. 2. 10.30 Jeseník Biřmování (b. Martin)

17. 2. 18.00 Ostrava – katedrála Mše sv. s udílením popelce (b. František a b. Martin)

23. 2. Online Setkání kněží a jáhnů Mor. provincie (b. František a b. Martin)

28. 2. – 7. 3. Online Exercicie biskupů (b. František a b. Martin)

11. 3. 9.30 Ostrava Schůze děkanů a kněžská rada (b. František a b. Martin)

19.–21. 3. Víkend s bohoslovci (b. Martin)

28.3. 9.30 Sv. Václav/katedrála Květná neděle (b. František a b. Martin)

Uskutečnění plánovaných akcí bude závislé na aktuální epidemiologické situaci a případných omezeních vycházejících z této situace. 
Účast biskupa Františka dle jeho zdravotní dispozice. 

Z DIÁŘE NAŠICH BISKUPŮ

6. neděle v mezidobí 14. února

7.30 hod.: ranní mše sv. 

8.30 hod.: mše sv.

9.30 hod.: mše sv. za farní společen- 
ství 

10.30 hod.: mše sv. 

18.00 hod.: výstav Nejsvětější Svátosti 
s možností soukromé adorace

18.30 hod.: společné zakončení adorace 
a svátostné požehnání 

19.00 hod.: večerní mše sv. 

Pondělí 15. února

7.30 hod.: ranní mše sv.

8.00–9.00 hod.: výstav Nejsvětější Svá-
tosti s možností soukromé adorace

17.00 hod.: výstav Nejsvětější Svátosti 
s možností soukromé adorace

17.30 hod.: společné zakončení adorace 
a svátostné požehnání 

18.00 hod.: večerní mše sv. 

Úterý 16. února

7.30 hod.: ranní mše sv.

8.00 – 9.00 hod.: výstav Nejsvětější Svá-
tosti s možností soukromé adorace

17.00 hod.: výstav Nejsvětější Svátosti 
s možností soukromé adorace

17.30 hod.: zakončení adorace, Te Deum 
a svátostné požehnání

18.00 hod.: večerní mše sv. na zakonče-
ní eucharistických dnů

Popeleční středa 17. února – den přís-
ného postu

6.30 hod.: modlitba ranních chval v eu-
charistické kapli 

6.45 hod.: modlitba růžence

7.30 hod.: ranní mše sv. s udílením po-
pelce 

8.30 hod.: mše sv. s udílením popelce

16.00 hod.: mše sv. s udílením popelce

18.00 hod.: pontifikální mše sv. s udí-
lením popelce a představením kate-
chumenů; celebrant o. biskup František 
a o. biskup Martin

Popelec bude letos beze slov. Obvyklá 
formule bude pronesena před celým 
shromážděním.

Blahoslavený 

Richard Henkes
kněz, mučedník

n O v é n y

Moc milosrdné Boží lásky

Ó Bože, radostný náš zpěv
Hudba Josef venantius, 1928 
Text přeložil: Josef Hrdlička, 2019

1.  Ó Bože, radostný náš zpěv
zněj ke tvé cti a chvále!
  Tys povolal nás k životu,
jsi s námi neustále.
Buď milován a chválen. Aleluja.

2.   Ty voláš lidi do služeb,
aby svět utvářeli.
  v radosti, bídě, úzkostech
tvou pomoc nacházeli.
Buď milován a chválen. Aleluja.

3.  Též Richard Henkes, věrný kněz,
svou sílu čerpal z Tebe,
  svědectví pravdy vydával,
v čas pekla šířil nebe.
Buď milován a chválen. Aleluja.

4.  Zatčen, v nelidských útrapách
s na smrt odsouzenými
  těšil je Boží útěchou,
příkladem, slovy svými.
Buď milován a chválen. Aleluja.

5.  Žil z tvého Slova, rozdával
lásku a požehnání,
  ukázal cestu také nám
hodnou následování.
Buď milován a chválen. Aleluja.

6.  Dopřej nám, ať v tvé milosti
žijeme dle tvé vůle,
  vypros sílu a rozhodnost,
kde deptá zlo a zvůle.
Buď milován a chválen. Aleluja.

7.  S radostí, Bože, zpíváme:
Buď milován a chválen,
 ty, nejvýš svatý, velký Bůh,
navěky věků! Amen!
Buď milován a chválen. Aleluja.

Novéna  •  Litanie
Centrum Božího milosrdenství •  Slavkovice 2021

Památka bl. Richarda Henkese s novénou
Při příležitosti druhého slavení pa-
mátky bl. Richarda Henkese (neděle 
21. února 2021) připravuje Společnost 
katolického apoštolátu (pallotini) tisko-
vou podobu novény k bl. Richardu Hen-
kesovi. K původní elektronické formě 
novény byla přidána modlitba litanií 
k bl. Richardovi, krátký životopis světce 
a úvahy biskupů o tomto novém bla-
hoslaveném. Novéna je v tisku a bude 
k dispozici v klášteře pallotinů ve Fu-
lneku od středy 10. února 2021 (v ide-
álním případě už v sobotu 6. února). 
Podrobnosti ohledně počtu kusů a ceny 
u P. Jozefa Gruby na tel. č.: 731 322 087.
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Nastal čas sázení...
Už nevím, co v té výloze byl za ob-
chod. Snad knihkupectví. Dlouho 
jsem v tom městě nebyl a dnes to 
již nepoznávám. Velká prosklená 
výloha je prázdná – podobně jako 
jiné v okolí. Za špinavým oknem 
jsou narovnané květináče. Je jich 
tady nejmíň deset. Z každého 
roste výhonek mladého dubu. 
Chvíli stojím před touto nevšední 
výlohou a prohlížím si toto netra-
diční zboží. Ano, jsou to sazenice 
stromků. Rostou přímo z rozpuk-
lých žaludů. Nedávno jsme přesně 
takové nasbírali s dětmi na kra-
ji lesa. „Ve škole bude soutěž ve 
sběru žaludů a kaštanů,“ hlásily. 
Nebyla. Škola je zavřená – stejně 
jako většina obchodů v tomto městě. A některé – zdá se – už napořád.

Ty zelenající lístky na nízkém stonku, seřazené v květináčích za be-
znadějně prázdnou výlohou, jsou jak vystřižené z jednoho starého 
příběhu. Chci si je vyfotit. Ale v mobilu už není ani kilobyte místa. 
Tak si tu scénu zkouším zapamatovat. Tady musí žít muž, co bude 
sázet stromy. Nebo je to žena? Prostě člověk, který využil prázdnou 
výlohu jako líheň budoucích statných dubů. To je tak symbolické. Co 
teď může dělat? Sedět a čekat, hledět do prázdnoty a lamentovat? 
Ne. Ten čas, tuto životní situaci, jakkoliv je těžká a nepříjemná, někdo 
využil správně. Myslí na budoucnost – stejně jako Elzéard Bouffier 
z povídky francouzského spisovatele Jeana Giona Muž, který sázel 
stromy. Pastýř, který v pustém alpském údolí během dvou světových 
válek vysadil stovky, tisíce, statisíce dubů, buků a bříz, vrátil ve fiktiv-
ním příběhu do krajiny život. Jean Giono postavu vykreslil tak věrně, 
že se stala téměř reálnou a je napodobována. Sázet stromy má prostě 
smysl. I v čase, který se zdá být nesmyslný. Ale kde si může obyčejný 
člověk z města nějaký ten doubek nebo břízku, která přitáhne vodu 
do vyprahlých údolí, zasadit? Nenarazí na nějakého ouřadu, kterému 
to bude vadit? 

„Sázet stromy“ – vysázím do vyhledávače a najdu hned dva odkazy. 
Jeden z nich má výstižný název: „Sázíme budoucnost“. Lesníci to znají. 
Naši sadbu nebudeme sklízet, ale má budoucnost. A to platí v živé pří-
rodě i duchovní rovině. A jak praví Kazatel: „Je čas rození i čas umírání, 
čas sázet i čas trhat.“ Teď máme čas na přípravu sadby.

Pavel Siuda 
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Skrytost, poslušnost a sebedarování 
Ostrava (pas) – „Skrytost, poslušnost 
a sebedarování –“ tyto tři vlastnosti 
charakterizují sv. Josefa, snoubence 
Panny Marie a Ježíšova pěstouna. Mo-
hou být také inspirací pro řeholníky 
a řeholnice, kteří společně s celou církví 
letos prožívají Rok sv. Josefa.

S tímto poselstvím se do svých komunit 
vraceli řeholníci a řeholnice, kteří se 
v sobotu 30. ledna setkali v katedrále 
Božského Spasitele s biskupem Marti-
nem Davidem.

Do Ostravy je pozvaly sestry sv. Alžběty 
z Ostravy-Zábřehu již na závěr loňské-
ho setkání v Opavě. Celosvětová pande-
mie, která ovlivňuje životy lidí již celý 
rok, nakonec zredukovala program jen 
na mši svatou a krátkou přednášku. Se-
tkání se také nemohli zúčastnit všichni. 
V katedrále se jich přesto sešlo okolo 
padesáti.

Biskup Martin David ve své promluvě po-
stupně jednotlivé rozměry života sv. Jo-
sefa rozvedl. „Život Bohu zasvěcený má 
svůj rozměr skrytosti, který je zásadní. 
Nikoliv z toho, co je viditelné, ale z toho, 
co je skryté, vyrůstá povolání k zasvěce-
nému životu a pevně na tom stojí,“ řekl 
biskup a dodal, že „v zasvěceném životě 
je to často také skrytá, věrná a vytrva-
lá služba. Služba v charismatu vašeho 
společenství a služba modlitby. Kolik lidí 
a já dodávám také řeholníků a řeholnic – 
se modlí, obětuje a přimlouvá za dobro 

všech. Také dnes tady mnozí nemohou 
být, protože slouží. Chci jim i vám podě-
kovat za tuto službu.“

Tématu poslušnosti věnuje papež Franti-
šek v apoštolském listu Patris corde celou 
jednu část. „V každé okolnosti svého živo-
ta dokázal Josef vyslovit svoje ‚fiat – staň 
se‘, jako Maria při Zvěstování a Ježíš v Ge-
tsemanech,“ připomíná papež. A není 
to poslušnost vynucená, ale vyrůstající 
z naslouchání Bohu a jeho slovu, což je 
něco, co by nám – osobám zasvěceným 
– mělo být velice blízké. Je to jeden z ře-
holních slibů. My někdy možná nad po-
slušností trochu skřípeme zuby, protože 
ji nechápeme, ale kdyby Josef s Marií ne-
byli poslušní nařízení židovského zákona 

a Simeon vnuknutí Ducha – k setkání 
v chrámu by asi nedošlo.

Svatý Josef se dává plně do služeb díla 
spásy, odevzdává se Bohu, a Bůh mu 
dává největší poklady – Dítě a jeho 
Matku, aby je chránil. Každé skutečné 
povolání se rodí ze sebedarování. Neji-
nak je tomu s povoláním řeholním. Je 
výrazem nutné zralosti, kterou ke kaž-
dému povolání člověk potřebuje. „Tam 
kde povolání k manželství, celibátu či 
panenství nedosáhne zralosti sebedaro-
vání a zastaví se u pouhé logiky oběti, 
se pak namísto znamení krásy a radosti 
lásky stává výrazem neštěstí, smutku 
a frustrace,“ konstatuje papež v listu, 
kterým zahájil Rok sv. Josefa.

Prezentaci o historii křesťanství na úze-
mí diecéze si pro setkání řeholníků a ře-
holnic připravil svinovský farář P. Jan 
Larisch, ThD. 

Nejstarší zmínky se objevují v legen-
dách o sv. Cyrilovi, který měl křtít u stu-
dánky nedaleko obce Slatina. Jisté je, 
že život církve na území dnešní ostrav-
sko-opavské diecéze ovlivňovaly hrani-
ce panství a příslušnost k vratislavské 
a olomoucké arcidiecézi.Do dějin výraz-
ně zasáhly také změny hranic Slezska. 

Součástí historie křesťanství v jednot-
livých enklávách byla už od raných 
dob spjata s přítomností různých ře-
holních řádů. Na území diecéze založili 

v minulosti kláštery cisterciáci, benedik-
tini, johanité i němečtí rytíři, ale také 
augustiniáni, kapucíni, františkáni a mi-
norité. Působili zde jezuité nebo piaristé. 
Mnohé kláštery však zanikly při josefín-
ských reformách a po 2. světové válce.

Centrem řeholního života a především 
ženských kongregací byla vždy Opava 
jako hlavní město slezského vévodství 
i místo, kde se už za vlády Marie Terezie 
uvažovalo o sídlu pro biskupství.

Pro všechny mužské řeholní řády zname-
nal rok 1950 praktický zánik a odchod 
do ilegality. Řádové sestry mohly svá 
charismata rozvíjet jen v omezené míře 
a v místech schválených komunistickou 

totalitou. V Bílé Vodě u Javorníka se areál 
bývalého piaristického gymnázia a daší 
domy v obci staly místem internace celé 
generace řeholnic. Na místním hřbitově 
jich odpočívá nejméně tisíc. Po obnově 
řeholních řádů po roce 1989 se mohly 
jednotlivé řády a kongregace vrátit do 
svých původních klášterů. Některé se 
však již obnovit nepodařilo.

V diecézi působí také nové komunity, 
které vznikly až v 2. polovině 20. století. 
Například sestry Matky Terezy působí 
v Ostravě-Přívoze. Do velké řeholní ro-
diny patří od roku 1970 také zasvěcené 
panny.

Pavel Siuda

Mnohé kláštery v průběhu staletí zanikly
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Od této chvíle máš s námi všechno společné
Doživotní neboli věčné řeholní sliby 
prožívala v neděli 3. ledna se sestrou 
Noemi Jakubcovou Kongregace Milo-
srdných sester III. řádu sv. Františka 
v Opavě. Přímo v kostele sv. Vojtěcha 
mohli tuto událost sdílet jen ti nejbližší 
a přátelé z opavské farnosti. Společně 
s nimi byli u toho také diváci televize 
Noe. Pro ně byl přímý přenos beze-
sporu zážitkem. Málokdy mají diváci 
v televizi možnost sledovat z bezpro-
střední blízkosti věčné sliby řeholnice. 
Slavnostní mši svatou s obřadem, který 
lze přirovnat jen ke svatbě, sloužil apoš-
tolský administrátor ostravsko-opavské 
diecéze Mons. Martin David. 

Boží povolání jako projekt
Biskup Martin přirovnal řeholní povo-
lání ke stavebnímu projektu. A to zá-
měrně. „Sestra Noemi je vystudovaná 
stavařka, tak ví, že k realizaci nějakého 
stavebního díla je projekt velice důleži-
tý. Ale sám o sobě nestačí. Projekt, to je 
jenom začátek,“ podotkl biskup s tím, že 
ani u staveb lidských se nepodaří všech-
ny zrealizovat. „Je mnoho krásných pro-
jektů, které zůstanou jenom na papíře 
a zůstanou někde v šuplíku. Nenajde 
se investor, který by to zaplatil. Nejsou 
vydána potřebná povolení. Nebo se ten 
projekt, třeba krásný, setká s nepocho-
pením a odporem veřejnosti. Když už 
jsou všechna povolení a investor, tak je 
potřebná dobrá firma, dobré materiály 
a šikovní řemeslníci, kteří to nepokazí. 
Až potom to výsledné dílo může dělat 
radost,“ popsal cestu k realizaci stavby. 

„S tím projektem Božího povolání v na-
šem životě je to podobné. I on může 
skončit někde zasunutý v šuplíku 
našeho srdce, protože ho realizovat 
nechceme. Anebo se ho podaří zreali-
zovat, protože člověk ten Boží projekt 
ve svém srdci objeví a zjistí, že Bůh je 
zároveň tím nejlepším investorem. A co 
je cílem projektu Božího povolání? Je to 
čistota, chudoba a poslušnost? Tyto tři 
sliby jsou jen prostředky. To je jenom 
jakýsi materiál k tomu, abychom toho 
cíle dosáhli. Tím cílem není nic menšího 
než láska! Je to především láska k Bohu, 
láska ke Kristu, ale také žitá láska k bra-
třím a sestrám,“ řekl biskup Martin. 

Sestra Noemi při obřadech doživotních 
slibů třikrát odpověděla na otázky 

církevní autority „Chci“, a tím vyjád-
řila své rozhodnutí k zasvěcení Bohu, 
životu dokonalé čistoty, poslušnosti 
a chudoby a k životu podle evangelia. 
Současně také slíbila zachovávat ře-
holi a vytrvale a neochvějně usilovat 
o dokonalou lásku k Bohu a k bližnímu. 
Po slibech před biskupem následoval 
samotný slib do rukou generální před-
stavené sr. Lucie Cincialové. Plné přijetí 
do řeholní rodiny vyjádřila sr. Františka 
Ryšková (představená komunity, v níž 
sestra Noemi žije) slovy: „Od této chvíle 
plně patříš do rodiny milosrdných ses-
ter III. řádu sv. Františka a máš s námi 
všechno společné.“ 

Františkánská mládež v Jihlavě
Televize Noe během vysílání předsta-
vila v krátkém medailonu životní pří-
běh sestry Noemi, který se začal od-
víjet v jejích rodných Dačicích. Sestry 
minoritky, jak se řeholnicím z III. řádu 
sv. Františka přezdívá, poznala během 
studia na Střední škole stavební v Jih-
lavě v roce 2003. „Docházela jsem do 
společenství u kostela Matky Boží v Jih-
lavě, kde se nám dostalo srdečného 
přijetí bratří minoritů. Později jsem 
se začala angažovat ve společenství 
františkánské mládeže. Díky setkává-
ní se s řeholníky a řeholnicemi, kteří 
se s námi bavili o ‚obyčejných věcech‘, 
trávili čas modlitby, sportu apod., se 
mi náhle otevřela úplně jiná dimenze 
pohledu na zasvěcený život. Doposud 

jsem myslela, že existují pouze uzavře-
né (kontemplativní) kláštery. A po čase 
někde uvnitř jsem prožila Boží pozvání 
žít také tak,“ popisuje svou cestu k za-
svěcenému životu. 

Poustevny v diplomce
Po maturitě měla před sebou ještě stu-
dia na Stavební fakultě Vysokého uče-
ní technického v Brně, která zakončila 
v roce 2013. Tématem její diplomové 
práce byl projekt Poustevnické kolo-
nie ve východní části kraje Vysočina. 
V době, kdy svou závěrečnou práci 
obhajovala před komisí, žila již jiným 
projektem svého života. Po státnicích 
se přestěhovala do komunity sester 
v Jihlavě. Prvním krůčkům řeholní-
ho života se učila v komunitě sester 
v Opavě, kde roku 2015 nastoupila do 
noviciátu. Rok uzavření před vnějším 
světem byl naplněný modlitbou, pra-
cí v klášteře, studiem a rozlišováním. 
Své první řeholní sliby složila 6. ledna 
2016. Ty jsou dočasné a po třech letech 
se obnovují. Druhé období, kdy komu-
nita i řeholnice rozlišuje své povolání, 
trvá další dva roky. V tomto čase již 
sestra nežije uzavřeně, ale zapojuje 
se do běžného života. Sestra Noemi 
mohla uplatnit své vzdělání - stala se 
správkyní objektů Franciscanea. Zača-
la též studovat teologii. Toto pětileté 
období tzv. juniorátu završila 3. ledna 
2021 věčnými sliby. 

Pavel Siuda
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Kaple V Lipkách, nebo šikmý kostel?

nabídka turistických služeb v minulém 
roce opět vylepšila.

Pět soutěžních kategorií
Druhý ročník cen počítá s pěti soutěžní-
mi kategoriemi. Těmi jsou: osobnost 
cestovního ruchu, nejlepší počin 
cestovního ruchu, neobjevený skvost, 
nejmalebnější místo v zimě a nejsvě-
tovější místo Moravskoslezského kraje 
roku 2020. „Soutěží chceme zviditelnit 
kvalitní projekty a turisticky přívětivá 
místa. Cílíme nejenom na návštěvníky 
kraje, kteří díky soutěži získají tipy na 
osvědčená či neokoukaná místa, ale 
chceme rovněž motivovat subjekty 
v cestovním ruchu, aby svou turistickou 
nabídku nadále vylepšovaly s ohle-
dem na moderní technologie i životní 
prostředí,“ sdělil David Karčmář, ředitel 
krajské destinační společnosti Moravi-
an-Silesian Tourism, která soutěž ve 
spolupráci s Moravskoslezským krajem 
pořádá.

„O vítězích tří kategorií bude rozhodovat 
veřejnost. Určí nejlepší neobjevený 
skvost, nejmalebnější místo v zimě a nej-
světovější atraktivitu. Svého favorita 

Cenu cestovního ruchu za nejroman-
tičtější místo v Moravskoslezském kraji 
získal v loňské anketě poutní vrch Cvi-
lín s kostelem Panny Marie Sedmibo-
lestné. Letos se o hlasy příznivců utkají 
hned dva kostely ve dvou soutěžních 
kategoriích. Jako neobjevený skvost je 
nominována rýmařovská barokní kaple 
V Lipkách a v kategorii nejsvětovější 
místo Moravskoslezského kraje se ob-
jevil šikmý kostel sv. Petra z Alkantary 
v Karviné-Dolech. 

Soutěž, o jejímž výsledku může roz-
hodnout svými hlasy veřejnost na 
webové stránce www.cenycr.cz  až do 
28. února 2021, chce Moravskoslezský 
kraj i v tomto roce ocenit to nejlepší 
z turistické nabídky. 

„Cestovní ruch je pro ekonomiku naše-
ho kraje velmi důležitý, přináší význam-
né investice i pracovní příležitosti. 
Provozovatelé turistických atraktivit 
už skoro rok zažívají krušné chvíle 
a vykazují významné ztráty, které se 
hned tak nesmažou. Ocenění přichází 
včas, kdy poskytovatelé turistických, 
ubytovacích a gastronomických služeb 
potřebují povzbudit. Soutěží jim chce-
me poděkovat za práci v tak nelehkém 
období,“ uvedl náměstek hejtmana Mo-
ravskoslezského kraje pro regionální 
rozvoj a cestovní ruch Jan Krkoška, 
který nad soutěží převzal záštitu. Upo-
zornil, že navzdory znepokojující situa-
ci, která v cestovním ruchu panuje, se 

Poutní kostel zasvěcený Navštívení Panny Marie, kterému místní neřeknou jinak než kaple V Lip-
kách, soutěží v kategorii „Neobjevený skvost Moravskoslezského kraje“. A je tomu skutečně tak. 
Na první letmý pohled možná všední kostelík… Zdání však klame. Pozornému poutníkovi neunikne 
neobvyklý půdorys ve tvaru elipsy. A co teprve až nahlédne dovnitř! Nádherný barokní interiér vás 
učaruje a v mžiku přenese do vyšších dimenzí. Místo určené k modlitbám je skutečnou perlou seve-
romoravského baroka. Se stavbou započal Friedrich Höler, rýmařovský stavební mistr, v roce 1710. 
Impozantní fresky na stěnách představují ilustrace veršů modlitby k Panně Marii – Salve Regina. 
Kaple patří do duchovní správy farnosti Rýmařov. V turistické sezóně je otevřena také mimo boho-
služby pro poutníky a turisty. Průvodcovskou službu zajišťuje Muzeum Rýmařov. 

z pěti předem vybraných atraktivit vy-
bere a označí na webových stránkách 
soutěže. O osobnosti cestovního ruchu 
a nejlepším počinu pak rozhodnou od-
borníci v cestovním ruchu znalí míst-
ních poměrů,“ řekl náměstek hejtmana 
kraje Jan Krkoška s tím, že bude osloveno 
asi 200 partnerských subjektů s žádos-
tí o hlasování v soutěži. Připomněl, že 
v minulém roce Cenu cestovního ruchu 
získaly například Cvilín, Dolní Vítkovice 
nebo Stezka Valaška.

Šikmý kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné- 
-Dolech je bezesporu raritou. Nedávno jej prosla-
vila ve svých románech z hornického prostřední 
spisovatelka Karin Lednická. Kostel soutěží v ka-
tegorii „Nejsvětovější místo“. 
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Manželství je stále v kurzu

On-line nabízíme přednášku Manželství 
je stále v kurzu. Je to volání, které máme 
velmi na srdci. Vypadá to, že si naše 
společnost myslí, že manželství vyšlo 
dávno z módy. Ale opak je pravdou – 
jsme nositeli aktuální a životaschopné 
nové módy, s heslem „Svět patří do 
dvojic“ nalézáme v manželství ten nej-
lepší pokrok. Potěšení z radostných 
stránek manželství ve své přednášce 
připomene lektorka Centra pro rodinu 
a sociální péči Maria Fridrichová.

ON-LINE PŘEDNÁŠKU 11. 2. 2021 OD 
20:00 spustíte na www.prorodiny.cz 

(Kdo by litoval, že se jedná o jediný ve-
čer, ať se přihlásí na následující kurz 
„Manželské večery“.

Více o prorodinných programech na 
www.prorodiny.cz.

Co, kdy a kde online kromě mše svaté? 

Mezi řečníky se objeví například plzeň-
ský biskup Mons.Tomáš Holub, kněz 
a teolog Mgr. Jan Koblížek, Th.D, marke-

Národní týden manželství 8.–14. února 
Centrum pro rodinu a sociální péči, z. s., 
nabízí několik akcí v rámci Národního 
týdne manželství, který se koná od 
8. do 14. února.

O manželství a dětech
Ve spolupráci s manžely Irenou a Petrem 
Smékalovými bude k dispozici online 
seminář pro manželské páry na téma 
O manželství a dětech, které je mottem 
celého Národního týdne manželství.

Níže najdete odkaz na krátkou 
upoutávku na tento seminář.

Pokud o seminář budete mít zájem, při-
hlaste se na: jdostalova@prorodiny.cz. 
Příspěvek na tento seminář činí 100,- Kč. 
Po přihlášení vám zašleme číslo účtu  
a 7. 2. na vaši mailovou adresu zašleme 
odkaz na seminář – bude k dispozici po 
celý Národní týden manželství.

Více na www.prorodiny.cz 

Valentýnské rande s hostem
Valentýnské manželské rande 11. 2. 
2021 proběhne s on-line hostem; „Vy-
jdeme si na večeři“ musíme změnit na 
„Večeři si uspořádáme doma“.

Původně jsme zvali všechny manželské 
páry na „Valentýnské rande“ s večeří 
a malým programem do Centra pro 
rodinu.

Vzdělávací semináře 
na webu Signály.cz
Křesťanský ekumenický web signály.cz 
připravil v rámci celoročního projektu 
digitální evangelizace vzdělávací semi-
náře pro mládež. Nejen pro studenty 
středních a vysokých škol se bude kaž-
dý měsíc konat seminář zaměřený na 
otázky dnešní mládeže nejen ve víře, 
ale i v běžném životě.

Semináře jsou zcela zdarma a probí-
hat budou skrze ZOOM online. Každý 
seminář bude trvat zhruba 60 minut 
a následně bude prostor pro dotazy 
a vzájemný dialog.

Jaké jsou témata seminářů?
Mediální gramotnost
Kritické myšlení
Jak vést rozhovor s Bohem
Sociální sítě
Sexualita
Novodobá evangelizace
Blogování
Organizace eventů

ťák Albín Augustín Balát, bloggerka Ka-
teřina Sedláčková, moderátor TV Noe 
a kněz P. Daniel Vícha.

Přihlášení na: www.signalyawards.cz/celorocni-seminare/ 

Online seminář připravují manželé Smékalovi. 
Více o lektorské dvojici na www.smekalovi.cz.
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Letosní „postničky“ budou v kapkách rosy
„Pane, dej mi tu vodu!“ (Jan 4,15)

Vzhled letošní postničky je o kapkách 
rosy. Ty jsou – obecně řečeno – důležité, 
aby se život v přírodě v nastávajícím 
ránu tváří tvář vycházejícímu slunci 
znovu nadechl.  

A podobně to platí pro život člověka, 
a to nejen ve smyslu fyzické žízně, ale 
také ve smyslu žízně lidského srdce. 
Každý dobrý skutek je takovou kapkou, 
která osvěžuje, ba přímo proměňuje 
život druhého člověka. Můžeme se 
sice ptát, kolik je potřeba kapek rosy 
k tomu, aby celý svět byl alespoň o tro-
chu lepší, ale nenechme se zmást na-
šeptáváním vlastní pohodlnosti či pří-
mo lenivosti a nerezignujme na vlastní 
zodpovědnost. Matka Tereza jednou 
řekla svým spolusestrám: „Víme, že to, 
co děláme, je jen malou kapkou v moři. 
Ale kdyby tahle kapka v moři nebyla, 
chyběla by tam.“ 

A navíc v každé kapce rosy se také 
odráží světlo, které září všemi barva-
mi.  A to platí o jiskřivém světle, které 
do svého okolí vyzařuje každý dobrý 
skutek. Postní doba je dobou obrá-
cení a pokání, ale i výzvou k modlitbě 

Letošní Tříkrálová sbírka, pozname-
naná pandemii koronaviru byla na-
prosto jiná než jakýkoliv předchozí 
ročník. Do ulic nevyšli koledníci, kteří 
již měli připravené zapečetěné poklad-
ničky. Pandemický PES je zvonit dům 
od domu nepustil. Když nemohly ven 
děti, vypustily Charity do ulic aspoň 
samotné pokladničky. A jak se zdá, 
tento nápad se vyplatil. Lidé si k nim 
cestu našli a svými dary je naplnili. 
Koledování tak nemuselo být jen onli-
ne, jak se avízovalo na začátku ledna. 
„Asi do Tří králů jsme nevěděli, jestli 
koledníci, kteří byli nachystaní, budou 
moci vyjít. Vzhledem k tomu, že 5. stu-
peň PSA pokračoval i po 10. lednu, 
tak jsme zvolili jinou variantu. Začali 
jsme používat statické pokladničky, 
které jsme umisťovali v kostelích, lé-
kárnách, obchodech, obecních úřa-

Pokladničky se sčítají, online koleda pokračuje

a konání dobra. Dobrými skutky vná-
šejme do temnoty naší doby světlo 
dobrých skutků.

A postnička se nám může, ba přímo má 
stát vhodnou pomocnicí.  

Mons. František Václav Lobkowicz
biskup ostravsko-opavský

Mons. Martin David
apoštolský administrátor diecéze

Mgr. Lukáš Curylo
ředitel Diecézní charity

dech a podobně,“ uvedl koordinátor 
Tříkrálové sbírky v ostravsko-opavské 
diecézi Martin Hořínek. Tento krok 
zvedl mezi lidmi velkou vlnu podpo-
ry. Prázdné pokladničky se tak začaly 
rychle plnit. Nyní Charity sčítají jejich 
obsah. K výsledku také připočítáva-
jí výnosy online koledy, která hrála 
prim v prvních dnech letošního roku 
a byla mediálně podporována video-
-rozhlasovými spoty a reklamními  
bannery.

„Aktuálně je rozpečetěno 1630 po-
kladniček z 2871 zapečetěných. Cha-
rity z Třince, Studénky, Nového Jičína, 
Krnova, Jeseníku, Jablunkova, Hlučí-
na a Frenštátu pod Radhoštěm hlásí: 
hotovo. Zbývajících 10 Charit, které 
pomáhají napříč Moravskoslezským 
krajem, pokračují v pečlivém sčítání 

peněz ze stacionárnich pokladniček.
Ty byly k dispozici do 24. ledna,“ dodal 
koordinátor sbírky Hořínek.

Na celkový výsledek si tedy budeme 
muset ještě počkat. Již nyní je však 
zřejmé, že bude nižší než v minulých 
letech. „Výsledek bude menší. Loni se 
vybralo přes 20 milionů korun. To tak 
určitě nebude. Ty původní prognózy 
mluvily o 20 až 30 %. Myslím, že je 
reálných 50 % toho, co se podařilo vy-
koledovat koledníkům loni. Aktuálně 
máme napočítáno okolo 8 a půl mi-
lionů korun. Většina z toho je právě 
ze statických pokladniček, které byly 
různě umístěny po regionu,“ upřesnil 
Martin Hořínek.

Aktální výsledky najdete na stránce 
www.trikralovasbirka.cz, kde až do 
konce dubna pokračuje online koleda.
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Distanční příprava na manželství online

Být sama sebou. Kurz pro dívky 12–18 let
Brněnské Centrum naděje a pomoci 
nabízí o jarních prázdninách kurz pro 
dospívající dívky ve věku 12–18 let s ná-
zvem „Být sama sebou“.

Jedná se o týdenní kurz, probíhající 
vždy ve všední dny v časovém rozmezí 
9.00–13.30, tentokrát v termínu 22. 2. 
–26.2.

Za pomocí testů, her, přátelského se-
tkání v příjemné atmosféře si každá 
účastnice může zjistit, v čem je dobrá, 
za co se může pochválit a co naopak by 
bylo dobré na sobě změnit k lepšímu.

Zaměřujeme se na témata, která bývají 
někdy v komunikaci s rodiči náročná, 
jako je téma sexuality. Nechybí však ani 
témata zaměřená na rozvoj osobnosti, 
sebeúcty, ale odlehčující a nadšeně oče-
kávané téma módy a kosmetiky.

Bližší informace a přihlášky na:  
www.cenap.cz/byt-sama-sebou-1

Jednorázové setkání „Jsem jedinečná“ 
www.cenap.cz/jsem-jedinecna

Pokud nebude možnost osobních se-
tkání, budou kurzy probíhat online, ve 
stejném čase.

Jak si covidová doba vynutila pokrok! 
Mladé páry před svatbou dostávají 
možnost online přípravy. Od února 
spouštíme novou variantu kurzu pro 
dvojice, které mají před sebou vstup 
do manželství. Především pokud se 
připravují na sňatek v římskokatolické 
církvi, která dbá na promyšlenou pří-
pravu. Na osobní setkávání mladých 
párů se vlastně už teď těšíme, až bude 
zase dovoleno scházet se na živých dě-
kanátních přípravách. Dobu přísných 
protiepidemických zásahů zvládneme 
online. Distanční kurz obohatí mladé 
páry v dobách nouzového stavu, pokud 
bude zákaz konání hromadných akcí. 
Zájemci mohou vše bezpečně projít 
z tepla domova. Každý díl vydá za jed-
no rande, zaměstná dvojici prodiskuto-
váním vždy jednoho z mnoha aspektů 
zdařilého manželského života.

Dvojice žádáme, aby se přihlásily vypl-
něním formuláře, do kterého vstoupí 
z hlavní stránky CPR: www.prorodiny.cz. 
Lektoři CPR s nimi dále povedou mailo-
vou komunikaci.

Kurz má deset lekcí, pokaždé je oko-
mentováno jedno samostatné téma, 
a protože jde o krátké minipřednášky, 
začali jsme je nazývat GLOSY JAKO „NÁ-
VOD K POUŽITÍ“ NA MANŽELSKÝ ŽIVOT. 
Celkem je 10 videí, každé má 30–35 mi-
nut, s krátkými glosami:

Kam vede chození.
Láska a milovat.

Láska tělem i duší.
Životní priority.
Křesťanská specifika manželství.
Plodnost v lásce – založení rodiny.
Plodnost a odpovědné rodičovství.
Věčně omílaná komunikace.
Odpuštění.
Naplňování potřeb – manželská matu-
rita.

Každá lekce kurzu má několik kroků: 
kdo se přihlásí, dostane odkaz, aby si 
mohl spustit video, které má zhlédnout. 
Ve videu bude manželský pár, který na-
stolí téma, k tématu pak je přednáš-
ka – „glosa“ (přednese lektorka Maria 

Fridrichová), manželé navazují krátkým 
svědectvím, nakonec položí dvě otáz-
ky. Délka cca 30–35 minut. Ve druhém 
kroku prosíme o písemnou odpověď 
na otázky. Účastníci dostanou emailem 
odkaz na vstup do online formuláře, 
kam vepíšou své dvě odpovědi (odpově-
di za pár, ale je dovoleno, aby je vyplnil 
každý zvlášť). Písemné příspěvky jsou 
vstupenkou do další lekce. Po vyplnění 
pošle CPR daným účastníkům link na 
další video.

Jako doplnění se nabízí online diskuse, 
otázky a odpovědi. Vždy ve středu od 
20 hodin se účastníci mohou (ale ne-
musí) připojit formou videokonference 
v Google Meet s CPR (CPR pošle „po-
zvánku“ na tuto konferenci) a mohou 
klást přímé otázky, komentáře k téma-
tu z videa, porovnání s vlastními postoji 
a názory; za CPR diskusi zajistí Maria 
Fridrichová. Diskuse je pro zájemce, je 
to nabídka. Pokud dvojice písemně de-
setkrát odpoví na otázky, CPR vystaví 
osvědčení, které zašle ve formátu pdf. 

S pevnou vírou, že i v hromadě zákazů 
a omezení je vedení Boží Prozřetelností, 
se v Centru pro rodinu těšíme, co nový 
způsob přípravy na manželství přinese. 
Vlastně nás ta doba přiměla prorazit 
novou cestu a zveme všechny dvojice, 
ať si ji zkusí projít. Žertovným tónem si 
mezi sebou říkáme heslo: „Pokrok neza-
stavíš!“ Ale vážně očekáváme, že nová 
komunikace určitě otevře nové obzory.
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DIECÉZNÍ CENTRUM MLÁDEŽE

P. Mgr. Jan Slavík
Stará Ves nad Ondřejnicí. Farní č. 10, 739 23 
tel. 591 143 739, mobil: 731 625 718
http://dcm.doo.cz, stara.ves@razdva.cz
DCM, e-mail: dcm@doo.cz, 596 116 522, kl. 238

Bc. Marek Schneider
Kostelní nám. 1, 728 02 Ostrava 1 
tel.: 734 435 135 
e-mail: cpr@doo.cz www.prorodiny.cz
facebook: fb.com/prorodiny

CENTRUM PRO RODINU 
A SOCIÁLNÍ PÉČI

Konání akcí Centra pro rodinu a sociální péči, z. s., se řídí 
aktuálními nařízeními vlády.

Poradna pro vztahy a rodinu funguje ve standardním reži-
mu, bez omezení.

25. 2. Manželské večery
Termíny konání: únor: 25. březen: 11., 25. duben: 8., 15., 22., 
29. květen začátek programu je pokaždé večeří od 18.00

Místo konání: klubovna Střediska RODINA, Syllabova 19, 
Ostrava-Vítkovice

Více informací a přihlášky: Maria Fridrichová, mfridrichova@
prorodiny.cz.

V případě, že by se kvůli vládním nařízením nemohly Man-
želské večery konat ve standardní podobě, nabízíme mož-
nost přihlásit se na manželské večery online: https://www.
manzelskevecery.cz/online.

Udělejte radost na Valentýna!
14. února, na svátek 
sv. Valentýna, máte jedi-
nečnou možnost obdaro-
vat svoji drahou polovič-
ku krásným originálním 
tričkem nebo šaty znač-
ky LADAfashion. Tato 
limitovaná edice byla 
vytvořena speciálně pro 
Centrum pro rodinu a so-
ciální péči, takže ji jinde 
neseženete.

Byla vytvořena s vyu-
žitím nanotechnologií. 
Díky tomu má speciální 
vlastnosti. Materiál je 
funkční, odvádí pot, je 
antibakteriální, posky-
tuje UV ochranu a má lotosový samočistící efekt. Jak tričko, 
tak i šaty jsou světle šedé barvy. Potisk na tričku je v barvě 
tmavě šedé a vznikl z dětské kresby, která byla součástí 
prázdninové soutěže 2019.

A vy máte nyní jedinečnou možnost koupit věci z této kolekce 
s valentýnskou slevou! 

Běžná cena trička je 1000 Kč – valentýnská cena 800 Kč

Běžná cena šatů je 1500 Kč – valentýnská cena 1250 Kč.

Valentýnská akce trvá od 8. do 14. února!

Tak si udělejte radost!

Adorace s mladými na TV NOE – 10. 2. 2021
Společná modlitba online?! Možná si říkáš, že to nemůže 
fungovat. Ale Boha a jeho moc přece nemůžeme omezovat, 
On je ten, který vidí naše postoje srdce, naši ochotu a touhu 
trávit náš čas v jeho přítomnosti. A i tímto způsobem nás volá 
k tomu, abychom se společně jako jedna církev, jako jedno 
tělo Kristovo modlili. Srdečně vás proto zveme ke společné 
modlitbě 10. 2. 2021, ke které se můžeme spojit prostřednic-
tvím TV NOE. Adorace začíná ve 20:05.

Přihlašování na letní tábory ve Staré Vsi n. O.
Chtěli bychom všechny děti a te-
enagery pozvat na dva letní tábo-
ry, které pořádá Diecézní středisko 
pro mládež ve Staré Vsi nad On-
dřejnicí. Tábor pro děti (3.–5. tří-
da) se bude konat v termínu od 
5.–11.7.2021 a Tábor pro teenagery 
(6.–9. třída) v termínu od 20.–25. 7. 
2021. Děti můžete přihlašovat na 
www.doo.cz/prihlaska.

Postní výzva
Popeleční středou vstupujeme do postní doby. Postit se, to 
znamená něco pustit a vytvořit tak více prostoru pro Boží 
konání v našem srdci. Je jistě mnoho způsobů, jak se můžeme 
postit. Ježíš nás ale především nabádá k tomu, abychom se 
postili a modlili ve skrytosti – zve nás do ,,komůrky“, ve které 
se zavřeme a budeme pouze s Bohem, tam, kde můžeme 
vstupovat do ještě větší hloubky a intimního vztahu s Ním. 

Proto Tě chceme pozvat, aby ses zapojil do naší postní výzvy, 
ve které se chceme ztišit před Bohem, naslouchat mu a kaž-
dý den Mu darovat jednu z nejvzácnějších věcí, kterou jsme 
dostali – a tím je náš čas. Na našich webových stránkách 
www.dcm.doo.cz zveřejníme postní deník, který si můžeš 
zdarma stáhnout a vytisknout. Najdeš v něm vždy evange-
lium na den a podněty k rozjímání. Pojďme se společně 
ponořit do hloubky Božího slova a začněme reálně měnit 
svůj život.

Audiokniha Christus Vivit 
– Kristus žije!
Posynodní apoštolská exhortace 
neboli kniha, která je dopisem 
papeže Františka především pro 
mladé lidi, vychází i jako audiokni-
ha! Stáhnout si ji můžeš zdarma 
na slys.to.
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ODBOR ŠKOLSTVÍ KATECHETICKÉ 
A PEDAGOGICKÉ CENTRUM

Kostelní nám. 1, 728 02 Ostrava,
mzegzulkova@doo.cz
http://skolstvi.cirkev.cz
tel. 596 116 522 kl. 236 

Mgr. Šárka Koflerová
http://kpc.doo.cz, kpc@doo.cz 
www.facebook.com/ostravakpc
tel. 596 116 522 kl. 235; 731 136 051

PASTORAČNÍ CENTRA

Překladatelská soutěž s Ostravskou univerzitou
Také letos se několik studentů zapojilo do překladatelské 
soutěže s Ostravskou univerzitou. Měli na výběr ze dvou 
textů v angličtině, a to literární od J. O’Farrella: The Battle 
of Hastings: England finish as runners-up a neliterární od 
D. Robsona: Dreading a dark winter lockdown? Think like 
a Norwegian.  

Soutěž se tradičně uzavírá v polovině března Dnem s pře-
kladem se slavnostním předáváním ocenění autorům 
nejlepších překladů, dopolední konferencí, na které zazní 
přednášky předních překladatelů a tlumočníků, a odpolední-
mi workshopy na jazykových katedrách Filozofické fakulty 
Ostravské univerzity.

Právě možnost účasti na přednáškách a workshopech na 
univerzitě byla hlavní motivací pro zapojení se. Stejně jako 
minulý rok, bylo i letos těžké rozhodnout, které texty postou-
pí, protože úroveň překladů byla dosti vyrovnaná.

Nakonec do univerzitního kola postoupily práce od Jiří-
ho Hány a Natálie Hadžegové, kterým tímto gratulujeme! 
Ostatní studenti nemusí být zklamaní – mohou to zkusit 
opět v příštím roce, i když někteří už jako studenti vysoké 
školy.

Mgr. Lenka Ochvatová

Výběrové řízení na místo ředitele/lky  
CZŠ Přemysla Pittra 
Biskupství ostravsko-opavské vypisuje výběrové řízení na 
místo ředitele/lky Církevní základní a mateřské školy Pře-
mysla Pittra v Ostravě-Přívoze. Nástup od 1. 8. 2021. 

Předpoklady:
odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle 
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

nejméně čtyřletá pedagogická praxe,

plná způsobilost k právním úkonům,

bezúhonnost,

zdravotní způsobilost,

znalost českého jazyka.

Požadavky:
znalost školských, pracovněprávních a finančních předpisů,

výborné komunikační, organizační a řídící schopnosti,

kvalitativní prvky manažerské práce ve vzdělávání.

Více informací včetně kontaktů: www.doo.cz.

Obnova s Českým katolickým biblickým dílem

Exerciční dům v Českém Těšíně | čtvrtek 4. 3. – neděle 
7. 3. 2020 | P. doc. Chalupa, Th.D. a PhDr. Marie Klašková | 
účastnický poplatek 350 Kč | ubytování a strava 1 920 Kč

Zveme všechny zájemce na duchovní obnovu s Českým  
katolickým biblickým dílem. Tématem duchovní obnovy 
pro letošní rok je Povolání. Na duchovní obnově budou mít 
účastníci možnost pracovat s biblickými texty pomocí růz-
ných přístupů a metod, společně tvořit a diskutovat a sdílet 
zkušenosti z katechetické praxe. Součástí programu je pří-
ležitost k účasti na mši svaté, modlitba a adorace. 

Duchovní obnova se uskuteční v závislosti na vývoji protiepi-
demických opatřeních. Je potřeba se přihlásit do 18. 2. 2021 
na  www.doo.cz/prihlaska.

Seminář Nové katechetické direktorium 
V sobotu 16. 1. jsme zrealizovali online přednášku k novému 
Katechetickému direktoriu. Direktorium je dokument závaz-
ný pro celou katolickou církev. Nové Katechetické direktori-
um vydané 25. 6. 2020 navazuje na dva dřívější dokumenty 
z let 1971 a 1997. Přednášky, ve které P. ThLic Petr Smolek 
představil hlavní myšlenky nového dokumentu a jeho návaz-
nost na předchozí dokumenty, se zúčastnilo 31 posluchačů. 
Jsme rádi, že se i díky online formě konání připojili účastníci 
z jiných diecézí.  

Tříletý kurz Učitelství náboženství 
Studenti kurzu Učitelství náboženství / Výchova ke křesťan-
ství mají za sebou první semestr studia. Absolvovali přednáš-
ky z modulů Člověk jako bytost náboženská a Církev o Bohu, 
sobě, člověku a světě. Vzhledem k protiepidemickým opat-
řením kvůli šíření onemocnění Covid-19 výuka probíhala 
pouze online. Máme radost, že i přes nejednu překážku se 
mohl první semestr studia uskutečnit.
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Ekonomika farností v době pandemie. 
Jarní uzavření kostelů a podzimní ome-
zení počtu účastníků bohoslužeb a lo-
kální lockdowny poznamenaly rok 2020 
také v hospodaření farností. Nejsou lidé 
= nejsou sbírky. Biskupství odhaduje 
za loňský rok pokles v nevybraných 
sbírkách ve výši okolo dvaceti milionů 
korun. Farnosti i diecéze hledají cesty, 
jak v této náročné situaci ekonomicky 
fungovat. Jednou z možností je povzbu-
zení věřících k přímé finanční podpoře 
farností formou daru. 

„Za loňský rok očekáváme pokles sbírek 
o čtvrtinu oproti předchozímu roku. Ta 
částka by se mohla pohybovat okolo dva-
ceti milionů korun,“ uvedla ekonomka 
ostravsko-opavské diecéze Marta Hruš-
ková. Část těchto sbírek však nebude chy-
bět přímo farnostem, ale různým církev-
ním organizacím a projektům, na něž se 
během roku hromadně peníze vybírají. 
V čase zavření kostelů nemohly některé 
z jedenácti vyhlášených sbírek vůbec pro-
běhnout. „Nebyla velikonoční sbírka na 
kněžský seminář, sbírka ve formě kasiček 
na chrámy ve Svaté zemi byla přeložena 
na podzim. Další sbírky proběhly v čase 
rozvolnění nebo v době, kdy byla omeze-
na účast věřících,“ konstatoval apoštol-
ský administrátor diecéze biskup Martin 
David. „Chtěl bych moc poděkovat všem, 
kdo i v této složité době svými dary život 
církve podporují“ dodal biskup.

Menší účast věřících v jednotlivých ter-
mínech vyhlášených sbírek se odrazila 
i v jejich výsledku. Například říjnová 
sbírka na Misijní neděli, která se kaž-
doročně setkává s největším ohlasem 
a štědrostí, proběhla během listopad 
a prosince a vynesla loni jen částku 
ve výši 800 tisíc korun. Lidé však měli 
možnost peníze posílat přímo na účet 
Papežského misijního díla a v součtu za 
diecézi, se pak již tato částka neobjeví. 

Ze sbírek ve farnostech se část odvá-
dí do tzv. solidárního fondu na pomoc 
ekonomicky slabším farnostem. I tento 
fond zchudnul, protože příspěvek, kte-
rý do něj farnosti odvádějí (tzv. desátek) 
byl v loňském roce snížen na polovinu. 
Pomoc farnostem ze stran biskupství, 
ale krácena nebyla.

Dát dar se vyplatí
„Jak farnost podporovat, když nemůžu 
na mši svatou?“ Duchovní k ekonomické 

podpoře farnosti i sami vybízejí na in-
ternetu nebo ve farních časopisech. 
Vypočítávají měsíční výdaje farnosti 
za elektřinu, pojištění a další náklady 
a leckdy nezapomínají připomenout 
povinnosti katolíka. Poslední z patera 
církevních přikázání totiž zní: „Přispí-
vat církvi na její potřeby“. Když nemo-
hou do sbírky přímo v kostele, mají 
možnost farnosti podporovat formou 
finančního daru. 

A lidé to tak skutečně dělají. Podle eko-
nomky diecéze Marty Hruškové o něco 
více než kdykoliv předtím. „Lze najít 
způsob, jak se v této době zachovat 
a farnost finančně podporovat. Nabí-
zí se možnost poskytnutí finančního 
daru, který předám osobně knězi nebo 
převedu na účet farnosti. Do poznámky 
pak stačí napsat jméno dárce, aby je 
bylo možné identifikovat pro vystave-
ní potvrzení o daru církevní právnické 
osobě,“ dodala ekonomka s tím, že dary 
mohou farníci nebo firmy využít pro 
snížení daňového základu při ročním 
vyúčtování daně z příjmů. 

Na webech některých farností tuto 
možnost duchovní správci podrobně 
rozebírají. Fyzické osoby si darem na 

církevní nebo jiné účely, které jsou 
zákonem o daních z příjmů přesně 
specifikovány, snížit daňový základ. 
Minimální podmínkou bylo, aby úhrn-
ná hodnota darů v kalendářním roce 
přesahovala minimálně 2 % ze základu 
daně nebo činila alespoň 1000 korun. 
Tímto způsobem bylo možné daňový 
základ snížit až o 15 %. Loňská novela 
zákona č. 586/1992 Sb. tento limit kvůli 
koronavirové krizi ještě navýšila až na 
30 %. Cílem této změny platné pro rok 
2020 a 2021 je snaha zákonodárců pod-
nítit dárce k podpoře neziskového sek-
toru i v této obtížné ekonomické situaci 
způsobené pandemií. Darovaný dar tak 
pomůže nejen podpořené organizaci, 
ale i dárci samotnému. 

Kolik mám přispívat? 
Edukativně se do tématu možnosti 
financování farností v době covidové 
pustil například kněz olomoucké arci-
diecéze P. Pavel Hofírek, který je au-
torem řady mobilních aplikací, které 
věřící rádi používají. Zamýšlí se napří-
klad nad tím, kolik má farník vlastně 
na potřeby církve a farnosti ze svých 
zdrojů darovat. „Darovaná částka by 
neměla člověka zruinovat. Je jistě ro-
zumnější dát raději méně, a pokud na 
tom budu finančně dobře, tak přidat 
víc později. Zároveň ale dar církvi by 
neměl být v kategorii těch výdajů, kte-
ré jsou na řadě, až když mi náhodou 
peníze zbydou. Měla by to být samo-
zřejmost, se kterou počítám,“ vysvětluje 
P. Hofírek a dodává, že částka by měla 
odpovídat příjmům a stavu osobních 
financí. „Pokud se člověk topí v dluzích, 
tak přispívá do sbírek jen symbolicky, 
ale i v takové situaci je dobré dávat as-
poň něco málo. Vyjadřuji tím, že víra 
je důležitá součást mého života. Je mi 
líto, že nemohu dát víc, ale teď to pro-
stě nejde. Mohu hledat jiné způsoby, 
jak ve farnosti pomáhat. Například na-
bídnout ve farnosti svůj čas, své síly, 
své schopnosti. Obojí je třeba,“ vysvětlil 
farář, který nyní působí v Rožnově pod 
Radhoštěm. 

Situace v pohraničí
Složitost finanční situace, do jaké se 
farnosti během uplynulého roku opa-
kovaně dostaly, řeší většinou početné 
farnosti, které byly zvyklé hospodařit 

Tento způsob mešní sbírky do tzv. zvonečku by 
vyhovoval i aktuálním hygienickým opatřením. 
Ilustrační foto: Mirka Dolanská/Člověk a Víra
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s větším měsíčním příjmem. Zreduko-
vání počtu věřících na 10 % poznají při 
každé nedělní sbírce. Farnosti v pohra-
ničí s velkými kostely a malým počtem 
katolíků se aktuální omezení tolik ne-
dotknou. Jejich rozpočty dlouhodobě 
počítají s dárci jen od desítek věřících. 
I zde však zaznamenaly během roku 
2020 ve sbírkách pokles. Například na 
Bruntálsku chyběli turisté a poutníci, 
kteří svou přítomností okrajové části 
diecéze podporují. „Když tři měsíce 
v roce nejsou sbírky, tak to jde samo-
zřejmě poznat. Pokles je asi čtvrtinový 
oproti minulému roku,“ zhodnotil situ-
aci ve svých farnostech na Rýmařovsku 
P. František Zehnal, který je děkanem 
bruntálského děkanátu. I zde se však 
najdou sponzoři, kteří farnost finančně 
podporují mimořádnými dary. „Vždy 
jim vystavím potvrzení od daru,“ dodal 
P. Zehnal. 

Vlastní omezení počtu věřících se těch 
nejmenších farností na Bruntálsku té-
měř nedotklo. „Na vesnicích, kde máme 
velké kostely a chodí tam tak dvacet, 
třicet lidí, tam nás ta omezení neohro-
žují. Někde jsme navýšili počty mší sva-
tých, a tím jsme se do limitu vešli,“ po-
psal situaci rýmařovský farář a děkan 
bruntálského děkanátu. I zde však lidé 
v kostelních lavicích chybějí. Na hory 
v zimě nepřijeli turisté a v létě poutní-
ci, kteří každoročně hojně navštěvují 
poutní slavnost Panny Marie Sněžné 
v Rudě u Rýmařova. Část lidí také do 
kostela nechodí z důvodu pandemie. 
Mají obavy o své zdraví, jsou nemocní 
nebo v karanténě a bohoslužby sledují 
doma v televizi nebo na YouTube. 

Sezóna bez penzionů 

Zasněžené horské svahy každoročně do 
oblasti lákaly rekreanty. Těch je však le-
tos na horách poskrovnu. Právě na Brun-
tálsku je několik far, které během roku 
využívali turisté nebo organizované sku-
piny k pobytům. Nájmy z těchto služeb 
tak chybí v rozpočtech farností i diecéze, 
která v posledních letech nabídla pro 
církevní turistiku několik objektů. Ty 
teď leží zasypané sněhem a čekají na 
uvolnění protiepidemických opatření. 

Nemožnost ubytovávat nebo pronajímat 
nemovitosti komerčně přináší ztrátu 
i do rozpočtu diecéze. Loňský rok tak 

bude v tomto sektoru chudší o výnosy 
ve výši nejméně 2 miliony korun. Nejsou 
to však jen peníze, které lidé neutratí 
za pobyt v některé z renovovaných far 
a hájenek, které jsou k dispozici k rekre-
aci. Biskupství počítá s poklesem výnosů 
i u nájmů. „Dočasným snížením nájmu 

Sbírky klesly o čtvrtinu. Dary mírně rostly

jsme vyšli vstříc nájemcům, kteří mají 
v našich nemovitostech své podnikání. 
Jsou mezi nimi restaurace a kavárny, 
které musí mít zavřeno a nemají příjem,“ 
uvedla ekonomka diecéze Marta Hruš-
ková. Snížení nájmů bylo při jarní vlně 
podmínkou pro získání státní dotace na 
tzv. Covid nájemné. 

Hospodaření diecéze tvoří více zdro-
jů. Od uzavření dohody o majetkovém 
vyrovnání s církvemi a náboženskými 
společnostmi v roce 2012 náleží jednot-
livým biskupstvím státní příspěvek na 
podporu činnosti. Jeho vyplácení bylo 
nastaveno na 17 let a výše se rok od 
roku snižuje. V tomto roce může diecé-
ze počítat s příspěvkem ve výši 70 mi-
lionů korun. Další prostředky plynou 
církvím z finančních náhrad za nevy-
daný nemovitý majetek – tak, jak to 
určil zákon o majetkovém narovnání. 
Náhrady se budou církvím vyplácet až 
do roku 2042. Peníze, které biskupství 
takto získá, investuje do vlastního hos-
podaření a vytvoření základu pro eko-
nomickou soběstačnost v budoucnu. 
Biskupství současně také hospodaří na 
vrácených lesních majetcích a v země-
dělství, investuje do nemovitostí a fi-
nančních produktů. 

Pavel Siuda

Farnosti lze v čase koronavirové krize podpořit také formou daru. Může být předán osobně nebo 
zaslán na účet farnosti převodem. Darcovství je pro dárce výhodnější než v minulých letech. Pro 
roky 2020 a 2021 vláda upravila limit pro slevu daňového základu z původních 15 % až na 30 %. 
Podmínkou je darem podpora neziskového sektoru. Ilustrační foto: Dominik David, Člověk a Víra

Penzion Lyra nedaleko osady Vidly otevřelo bis-
kupství v červenci. V zimní sezóně zůstal zavřený. 
Foto: Lena Labajová
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Není PES jako pes. Již dvě stě let stojí ve 
vitríně muzea ve švýcarském Bernu vy-
cpanina bernardýna jménem Barry. Psí 
záchranář prožil svůj život v klášteře ve 
Velkém průsmyku sv. Bernarda v letech 
1800 až 1814. Sloužil po boku augustini-
ánských mnichů, kteří zde od 11. století 
provozují hospic pro pocestné. V zimě, 
která je zde dlouhá, často pomáhali 
z lavin a závějí vytahovat zbloudilé 
poutníky. V této misi jim od 17. století 
pomáhali lavinoví psi. Nejslavnějším 
z nich je bernardýn Barry.

V době, kdy Evropou cloumaly napole-
onské války, vytahoval ze závějí v ho-
rách uvízlé nešťastníky. Za svůj krátký 
psí život jich zachránil nejméně čtyři-
cet. Psího hrdinu připomíná pomník 
a jeho vypreparované ostatky jsou 
nejznámějším exponátem bernského 
muzea. Příběh statečného psa se však 
dostal také do knih, na pohlednice a byl 
dokonce i zfilmován. Dnes jeho jméno 
nese nadace, která se věnuje výchově 
záchranářských bernardýnů.

O psích záchranářích z průsmyku 
sv. Bernarda se zmiňuje v knize příběhů 
vhodných pro kostelní kázání Franti-
šek Spirago, c.k. gymnasiální profesor 
náboženství v Praze. Text z roku 1911 
jen dosvědčuje, jak se informace o lavi-
nových psech rozšířila daleko od prů-
smyku sv. Bernarda. Podíl na tom měli 
mít francouzští vojáci Napoleonovy 
armády, kteří kritickým místem v ho-
rách při svém tažení do Itálie několikrát 
prošli. Ve vyprávění a v písemných zá-
znamech popisují hrdinství bernardin-
ských psů v těch nejhezčích barvách.

Psi v  klášteře svatého Bernarda

„Na hranicích mezi Itálií a Švýcarskem, 
jihovýchodně od jezera ženevského, 
nalézá se průsmyk svato-bernardský, 
jímž vede cesta ze Švýcar do Itálie. Za 
dřívějších časů používalo této cesty 
každoročně statisíce lidstva. Ačkoliv 
za naší doby prostředkují spojení již 
železnice, přes to přece prochází prů-
smykem ročně ještě 20.000 lidí. Pře-
chod je však často spojen s nebezpečím 
života. Neboť na této vysoké hoře, kde 
skoro po celý rok panuje zima a padá 
sníh, mohou pocestní při bouřích sně-
hových a vánicích zcela snadno ztratiti 

cestu a spadnouti do propasti aneb lavi-
nou býti zasypáni; jak mnozí umdleni 
klesají a zmrznou!“ Těmito slovy popi-
soval před více než 100 lety František 
Spirago místo v horách, kde dodnes 
mniši augustiniáni působí.

Klášter s hospicem pro pocestné zde 
v 11. století založil patron horolezců 
svatý Bernard z Menthony. „Nynější 
klášter jest kamenná budova o třech 
poschodích a možno v ní ubytovati na-
jednou až 400 cizinců. Výdaje roční (na 
80 000 franků) hradí klášter sám z vlast-
ních nadací od dobrodinců založených. 
Jestiť úkolem řeholníků v době nebez-
pečí spěchati pocestným ku pomoci 
a vzíti je pod střechu. Když padá sníh, 
zvoní řeholníci klášterním zvonem, aby 
bloudící poznali, kterým směrem mají 
zaříditi své kroky. Pak vycházejí mniši 
v rozličné strany, aby popatřili, není-li 
někdo v nebezpečí. Za své průvodčí 
mají veliké, vycvičené psy, tak zvané 
„bernardinské.“ 

Tito štěkají stále a pátrají, neleží-li 
někde kterýs pocestný ve sněhu. Na-
jdou-li kdes takového, neštěstím posti-
ženého člověka, odhrabou z něho sníh, 
dýchají na něho, kladou se na něho 
a zahřívají ho. Přijde-li napolomrtvý 
k sobě, podávají mu občerstvení na 
svém obojku přivázané. Protože psi ti 
stále při záchraně štěkají, aby takto dali 
zvěst mnichům, poblíž se nacházejícím, 
netrvá to dlouho a lidé přispěchají ku 
pomoci.

Mnohdy běží pes rychle do kláštera 
a zavolá svým štěkáním některého ře-
holníka ku pomoci. Ten se vydá na do-
tyčné místo se záchrannými prostředky 
a dopraví oběť neštěstí do hospice, kde 
ho pečlivě ošetřují a občerstvují. Ale 
i pro mnichy není tato služba beze vše-
ho nebezpečenství; mnohdy sami zřítí 
se do propasti. Také nevydrží žádný 
z mnichů tuto úmornou službu déle 
15 let, ač pouze mladí lidé dvacetiletí do 
kláštera bývají přijímání,“ zapsal Fran-
tišek Spirago život v klášteře i „horskou 
službu“ řeholníků.

Autor knihy, která byla sepsána jako 
sbírka příkladů pro kázání, se zmiňuje 
i o slavném lavinovém psu. Podle jeho 
vyprávění neměl statečný záchranář pří-
liš šťastný konec. Jeho památka však žije 
dodnes. „I ubozí bernandinští psi pyka-
jí mnohdy svým životem. Jeden z nich, 
jenž se jmenoval Barry, zachránil před 
několika lety důvtipným způsobem 
40 lidem život; 41tý člověk, jemuž pes 
ten také chtěl přispěti, bál se ho a za-
střelil ho. Psu tomuto postaven pomník 
v průsmyku Svato-bernardském a pes 
sám nalézá se v museu města Bernu.“

Násilná smrt psa však patří spíše do 
říše legend. Ve skutečnosti Barry pošel 
v Bernu v roce 1814, kde jej nechal v kli-
du dožít prior kláštera. V hlavním městě 
Švýcarska prožil legendární záchranář 
poslední dva roky svého psího života.

Pavel Siuda

Nejslavnějšího psa vychovali mniši v Alpách
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Po 70 letech se vrací kapucínský balzám
Poslední lahvičku s bylinným extrak-
tem, který pomáhal při žaludečních 
křečích, mírnil bolest zubů, účinkoval 
při hojení ran a ulevoval od bolesti sva-
lů a kloubů, vyrobil bratr Christinus 
v roce 1950. K výrobě slavného Kapu-
cínského balzámu používal bylinné 
směsi, čistý líh a další tajné přísady. 
Přísně střežený recept na blahodárné 
kapky uchovával vždy provinciál kláš-
tera. Tinkturou podobnou přípravku, 
která dostala později název Kapucínský 
balsám, léčil císaře Rudolfa II. už jeho 
osobní lékař Oswald Crolla.

Nedostatek surovin na výrobu a li-
kvidace mužských klášterů při Akci 
„K“ v dubnu roku 1950 přerušila více 
než dvěstěletou tradici přípravy by-
linného extraktu. Poslední řeholník, 
rodným jménem Josef Jonáš, který 
slavné kapky desítky let na Hrad-
čanech připravoval, zemřel v roce 1957 
v Moravci. Od té doby se již nikomu 
nepodařilo podle původní receptu-
ry balzám připravit. Obnovit výrobu 
slavných kapek z hradčanské klášterní 
lékárny se podařilo až letos.

300 let starý recept
Kapucínům pomohl s rozluštěním 
latinských názvů a napodobením 
starobylých postupů botanik Marek 
Motyčka z rajhradské Klášterní offi-
cíny. Výrobou bylinných sirupů, liké-
rů, marmelád a dalších produktů se 
zabývá již dvacet let. Celá řada pro-
duktů Klášterní officíny se inspirovala 
recepty benediktinských mnichů ze 
Staroslavného rajhradského opatství. 
Letitá zkušenost pomohla vzkřísit 
i kapucínské kapky.

„V roce 2018 se na nás obrátil otec 
provinciál kanonie kapucínů v České 
republice. Byli jsme požádání o spolu-
práci při znovuoživení výroby Kapucín-
ského balzámu. Podle původních zá-
znamů, které obsahovaly pouze složení, 
jsme dva roky pracovali na technologii 
výroby. Zkušenosti se zpracováním lé-
čivých rostlin se nám vyplatily a s po-
užitím moderních technologických vý-
dobytků se nám zadařilo znovu přivést 
v život legendu mezi balzámy,“ popisuje 
náročnou cestu ke Kapucínskému balzá-
mu Marek Motyčka. Novinka v 50ml 

lahvičkách s etiketou podobnou té, jak 
ji znaly naše prababičky, se v nabídce 
Klášterní officíny objevila tento rok. 

Kapky pomáhaly i v Americe
O tom, že jde o unikát mezi klášterní-
mi bylinnými recepty, není pochyb. 
Věhlas Kapucínského balzámu a z něj 
odvozené Svatojosefské masti prak-
ticky dobyl v průběhu 19. a v 1. po-
lovině 20. století celý svět. Prodával 
se v kapucínských klášterech po celé 
Evropě a vyvážel se i do USA. Počátky 
slavných kapek však sahají ještě dál do 
minulosti – až do časů panování císaře 
Rudolfa II. Doba nejrůznějších alchy-
mistů a hledačů elixírů věčného mládí 
přivedla do Prahy řadu středověkých 
farmaceutických veličin. Mezi nimi se 
pohyboval i osobní císařův lékař Os-
wald Crolla, s nímž klášter kapucínů, 
který stojí jen nedaleko Pražského hra-
du, svou recepturu spojuje.

Když pak v roce 1680 otevřeli kapucí-
ni svou vlastní klášterní lékárnu, stal 
se brzy tento bylinný přípravek jejich 
nejslavnějším produktem. Přesné da-
tum zahájení výroby Kapucínského bal-
zámu však historici neznají. Nejstarší 
nalezenou datovanou zmínkou je spis 
Medicina castrensis chirurgica z roku 
1745. Ten mezi prostředky na léčení ran 
vypisuje i „der berühmte sehr durch-
dringende Capuciner-Balsam“ (slavný, 
velmi pronikající kapucínský balzám). 
K tomuto datu se blíží i záznam z roku 
1948, kdy kapucíni v daňovém přizná-
ní uvádějí, že výroba jejich balzámu je 
přes 200 let stará.

Kapucíni v 19. století balzám a další 
výrobky z něj odvozené připravovali 

v klášteře na Novém Městě Pražském 
u kostela sv. Josefa na dnešním náměs-
tí Republiky. V polovině 19. století zde 
měsíčně připravili okolo 1000 lahviček, 
tedy asi 30 litrů balzámu, za který kláš-
teru plynul čistý zisk okolo 150 zlatých 
měsíčně, ten byl (i v dalších letech) po-
užíván na financování oprav kláštera 
a bohovědné studium.

Stejně jako v minulosti bude také ob-
novená výroba Kapucínského balzámu 
pomáhat financovat činnost kapucínů 
v České republice.

Dnes je to jen „doplněk stravy“
Dobová literatura z 19. a 20. století 
kapkám připisovala antiseptické, pro-
tizánětlivé a analgetické účinky. Lidé 
tehdy balzám používali při žaludečních 
nevolnostech. Křečovité stavy pomohlo 
zmírnit několik kapek balzámu na kost-
ce cukru. Balzámem desinfikovali rány 
a mírnili bolesti zubů i záněty v nosní 
a ústní sliznici. Lidé si jím masírovali 
bolavé svaly a klouby.

Na rozdíl od 19. a 20. století musí dneš-
ní výrobce respektovat nařízení Evrop-
ské unie, které zapovídá zveřejňování 
na etiketách produktu tzv. Zdravotní 
tvrzení. Podle direktiv EU se nesmí byli-
nám přisuzovat v doplňcích stravy žád-
né léčivé účinky. Spotřebitel tedy musí 
sám ohodnotit blahodárnost působení 
tohoto výrobku. Tato nařízení platí ne-
jen pro bylinné tinktury, ale také pro 
čaje, masti a další výrobky z léčivých 
rostlin.

Pavel Siuda

Bratr Christinus ve 30. letech 20. století.
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Farnost Místek se v pátek 29. ledna 
rozloučila s dlouholetým varhaníkem 
Aloisem Nováčkem, který náhle odešel 
k Pánu. Z důvodu omezení proběhl po-
hřeb víceméně v rodinném kruhu. Na 
jeho poslední cestě však nemohl chybět  
místecký chrámový sbor Cantores Do-
mini, se kterým pan Alois dlouhá léta 
spolupracoval. 

Svou službou varhaníka obětavě 
doprovázel mše a další svátosti ve 
farnosti. Sám se zasadil o rozvoj chrá-
mové hudby, složil několik hudebních 
skladeb a v roce 1998 zkomponoval 
vlastní Místecké ordinárium, které se ve 
farnosti hrávalo při bohoslužbách. Za-
znělo také v kostele sv. Jana a Pavla při 
zádušní mši svaté na jeho pohřbu. Mši 
svatou a pohřební obřady celebroval 
místecký děkan P. Daniel Vícha.

Varhaník Alois Nováček byl v roce 2013 
oceněn biskupem Františkem Václavem 
Lobkowiczem za tehdy čtyřicetiletou 
službu varhaníka ve farním kostele 
a příkladný křesťanský život. To o něm 
platilo až do posledních dnů. Farníci se 

s ním mohli seznámit také v místeckém 
farním časopise Místenka, kde byly pu-
blikovány jeho verše.

Pan Ing. Alois Nováček hrál na varha-
ny již od svých mladých let. Hrát se 

Místecké ordinárium znělo na pohřbu autora

Nová výstava fotografií spolku Člověk a Víra
Výstavu velkoformátových fotografií 
spolku Člověk a Víra lze v katedrále Bož-
ského Spasitele zhlédnout až do 19. 2. 
Po mši svaté, kterou sloužil apoštolský 
administrátor ostravsko-opavské diecé-
ze Mons. Martin David, byla výstava 
v neděli 10. 1. zahájena. Biskup Martin 
přítomné seznámil se spolkem Člověk 
a Víra, kde se lidé mohou setkat s fo-
tografiemi jeho členů, a pak pohovořil 
o samotné výstavě.

Putovní výstavu fotografií spolek posílá 
do světa každý rok. Vinou epidemie ji 
nebylo možné tak jako v předchozích le-
tech zahájit na Pražském hradě, ovšem 
výsadu uvést ji jako první v republice 
dostala Ostrava. „Na výstavě najdou ná-
vštěvníci pouhý zlomek toho, co jsme 
během minulého roku nafotili,“ uvádí 
jedna z fotografů Ivana Bužková. Na 
výstavě si lidé mohou prohlédnout asi 
80 fotek, z toho téměř čtvrtina snímků 
je od fotografů z naší diecéze. Mapuje 
přibližně období od září do září. „Fotky 

jsou vybírány podle několika katego-
rií, například detail, děti, liturgie, život 
církve, obřady, svátosti, a letos přibyla 

Varhaník Ing. Alois Nováček složil v roce 1998 Místecké ordinárium. Chrámový sbor Cantores Domini 
jej zazpíval na jeho pohřbu v pátek 29. ledna 2021. Foto Ivana Bužková/Člověk a Víra

naučil vlastní pílí a velmi jej oslovila 
také osobnost P. Mgr. Josefa Olejníka. 
Poctivě navštěvoval kurzy a postupně 
uváděl jeho liturgickou hudbu do živo-
ta farnosti.

poprvé také kategorie roušky,“ dodává 
fotografka.

Jana Praisová
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Michal Zamkovský

Sedm kroků k dobré zpovědi

Knížka Sedm kroků 
k dobré zpovědi 
není jen zpověd-
ním zrcadlem či 
seznamem hříchů, 
jichž se dopouští-
me, ale především 
praktickým po-
mocníkem, jakousi 
„duchovní mapou“, 
která nám ukazuje, 
jak se vrátit zpět 
k milosrdnému Otci.

Průvodcem na této cestě je známý slo-
venský redemptorista Michal Zamkovský. 
Svěžím, a přitom hlubokým způsobem 
vysvětluje v sedmi bodech základní 
atributy dobré zpovědi: jak si uvědomit 
svou hříšnost a velikost Boží lásky, jaký je 
pravý význam zpovědi, co obnáší dobrá 
příprava nebo jak dosáhnout dokonalé lí-
tosti. Dále nabízí návod na prožití zpovědi 
jako setkání s milujícím Otcem, popisuje, 
o čem má být kající skutek a jak vykročit 
do života po dobré zpovědi.

Brož., 72 s., 125 Kč.

Jacques Philippe

Hledej pokoj a zůstávej v něm

Bůh je Bohem po-
koje. Vzpomeňme 
si na zkušenost 
proroka Eliáše: Bůh 
nebyl ani ve vichru, 
ani v zemětřesení, 
ani v ohni, ale „v ti-
chém a jemném 
vánku“ (srov. 1 Král 
19,12).

Často se zneklid-
ňujeme a chceme 
všechno vyřešit sami, ačkoli by bylo 
účinnější zůstat pokojně před Božím po-
hledem a nechat jej jednat, s moudrostí 
a mocí nekonečně větší, než je ta naše.

Kniha vychází v novém překladu Kateřiny 
Lachmanové. 

Brož., 104 s., 129 Kč.

hlavní témata ka-
tolické víry a mo-
rálky stejně napí-
navě jako dobrý 
f ilm. Navazuje 
přitom těsně na 
základní publikaci 
celé této edice – 
„žlutý“ YOUCAT.

YOUCAT: Kurz víry 
je určen především 
mladým lidem, 
a to z věřícího i ne-
věřícího prostředí. Potřebný impuls k do-
spělejší víře v ní najdou i další zájemci: 
konvertité nebo lidé, kteří se připravují na 
přijetí svátostí církve nebo se po období 
deziluzí do církve  vracejí. Tento kurz víry 
může absolvovat jednotlivec sám. Lepší 
ale bude, když se do něj pustí s přáteli, se 
známými nebo s lidmi z farnosti. Názor si 
totiž lépe utvoříme při rozhovoru, třeba 
v menším společenství nebo ve studijní 
skupině.

Knížka chce posloužit tomu, abychom 
uměli čerpat z bohatství biblické tradi-
ce, která po staletí utvářela náš kulturní 
prostor, a používali přitom vlastní pře-
mýšlení i výdobytky soudobé vědy.

180 stran, brožovaná, 299 Kč.

Gabriele Amorth

Otec Pio (3. vyd.)

Světcův stručný 
životopis

Svěží životopis 
svatého Pia z Pi-
etrelciny z pera 
známého italského 
exorcisty Gabriela 
Amortha. Kapucín-
ský kněz Padre Pio 
(1887–1968) působil v klášteře v městečku 
San Giovanni Rotondo v italské Apulii. Byl 
vyhledávaným zpovědníkem, mužem ob-
dařeným stigmaty a schopností nahlížet 
do srdce kajícníků, kteří se k němu přichá-
zeli zpovídat. Gabriele Amorth nezakrývá 
řadu dramatických zlomů v životě tohoto 
oblíbeného světce. Otec Pio vynikal službou 
Bohu a bližním, současně ale přitahoval 
pozornost svými mimořádnými obdarová-
ními. V určitém období nesměl sloužit mše, 
vydávat knihy ani zpovídat. V šedesátých 
letech 20. století se k němu ovšem hlásí 
zástupy jeho duchovních dětí a krátce po 
jeho smrti se rozbíhá kanonizační proces.

Papež Jan Pavel II. jej blahořečil 2. května 
1999 a svatořečil 16. června 2002.

126 stran, brožovaná, 199 Kč.

KARMELITÁNSKÉ 
NAKLADATELSTVÍ
Kostelní Vydří 58, 
380 01, Dačice
Tel./fax: 384 420 295,
e-mail: zasilky@kna.cz
internet: www.kna.cz, www.ikarmel.cz

papež František

Fratelli tutti

Encyklika o bratrství a sociálním  
přátelství

Titul vyšel i jako 
e-kniha.

Hlavním tématem 
encykliky Fratelli 
tutti je „sociální 
přátelství, které ni-
koho nevylučuje“ 
a „bratrství otevře-
né pro všechny“. 
Papež František 
nejprve neobyčej-
ně přesně a v souvislostech reflektuje 
nezdravé tendence v současné globali-
zované společnosti, politice, hospodářství 
a médiích. Na jedné straně vidí bezbřehý 
individualismus, ztrátu smyslu pro spo-
lečné dobro a vylučování starých, nemoc-
ných či nenarozených z našeho obzoru, 
na straně druhé bezmezný konzum, 
magickou víru v to, že trh vyřeší sociální 
a ekonomické problémy, nebo sílící naci-
onalismus a populismus v politice.

Papež ovšem nezůstává jen u kritiky. 
Jako muž naděje povzbuzuje křesťany 
i všechny lidi dobré vůle ke vzájemnému 
setkávání a rozvíjení vztahů uvnitř men-
ších i větších společenství. Solidarita, jež 
dbá na potřeby chudých a zranitelných, 
souvisí s objevením chuti lokálního, lido-
vých hnutí i dobrých sousedských vztahů. 
Nově promýšlena jsou i velká témata, jako 
je digitální propojenost současného svě-
ta, vlastní kulturní a náboženská identita 
otevřená druhým, nepřípustnost trestu 
smrti nebo role OSN tváří v tvář válkám.

180 stran, brožovaná, 149 Kč.

YOUCAT – kurz víry

Vše, co je dobré vědět o křesťanství

YOUCAT: Kurz víry se do větší hloubky 
věnuje základním tématům katolické 
víry a morálního učení. Co všechno víme 
o Bohu? Proč existuje utrpení? Co mají Boží 
přikázání společného s láskou? A k čemu 
potřebujeme církev? Autor se snaží vyložit 
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EVANGELIZACE

Do online prostoru vstoupily podcasty
Bosí karmelitáni, salesiánky, paulínky,  
skupinka mladých katolických noviná-
řů a mnozí další objevují kouzlo online 
vysílaných zvukových nahrávek, tzv. 
podcastů. Jejich délka není omezenena 
vysílacím časem rozhlasových stanic, 
ani finanční náročností pro získání 
povolení kmitočtu k vlastnímu rádiu. 
Internet nabízí prostor pro sdílení na-
hrávek nekonečný prostor.

Co to je podcast?
A co je to vlastně ten podcast? Ještě před 
pár lety toto slovo téměř nikdo neznal 
ani nepoužíval. Nyní na internetu na-
jdete řadu téměř nekonečně dlouhých 
rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími 
populárními osobnostmi, které doká-
žou posluchače bavit celé hodiny. Tento 
systém rozhovorů, které lze snadno při-
pravit a nabídnout posluchačům nebo 
divákům, vymyslel v roce 2004 Adam 
Curry. Začal tím do jisté míry konkurovat 
rozhlasu. Kdo dělá „podcasting“, umísťu-
je zvukové záznamy na internet ve formě 
souborů ve formátu MP3 nebo i jako vi-
dea na YouTube a další sociální sítě.

Hradčanská Fortna
Již na jaře loňské-
ho roku zaujaly 
veřejnost podcas-
ty z karmelitánského kláštera Fortna 
na Hradčanech. Bosí karmelitáni zvali 

hosty na cyklus kázání U ambonu. Jarní 
promluvy vyšly na konci roku knižně 
v nakladatelství Portál. Cyklus duchov-
ních promluv pokračoval také na pod-
zim a nyní se otevírá nová zimní série. 

Až do Velikonoc budou posluchače pro-
vázet filosof Jan Sokol, akademický so-
chař a horolezec Otmar Oliva, zdravotní 
sestra Anna Krutská  z hospice Cesta 
domů, religionista a kazatel Církve bra-
trské Pavel Hošek, vikářka Českobratr-
ské církve evangelické Anna Pokorná 
a speciální pedagožka Běla Bédi, která 
působí ve škole pro děti s kombinova-
ným postižením. Pondělní pětiminuto-
vé podcasty nabídne bosý karmelitán 
P. Petr Glogar – převor kláštera Fortna 
na Hradčanech P. Petr Glogar, OCD. Jeho 
příspěvky mají být inspirací pro každý 
nový pracovní týden.

www.fortna.eu

Dominikánská 8 kvalitně
Místo vzdělání 
a kultury při 
d o m i n i k á n -
ském klášteře 
sv. Jiljí v Praze 
začala své pra-
videlné před-
nášky vysílat kvůli pandemii online. 
Kvalita prvních přenosů z barokního 
refektáře na YouTube kanále však 

nebyla příliš dobrá. Řeholníci se roz-
hodli nakoupit techniku. S digitalizací 
jim pomohli sami diváci, kteří se v krát-
kém čase složii na vybavení za 100 tisíc 
korun.

www.dominikanska8.cz.

Mládež na Ecclesia podcast
Dalším katolic-
kým podcas-
tovým projek-
tem je Ecclesia 
podcast. Stojí 
za ním skupina 
mladých mode-
rátorů, která si 
od roku 2019 zve do svého studia hos-
ty a vede s nimi obsáhlé rozhovory na 
různá aktuální témata. Na svém kontě 
mají už více než 40 epizod s různými 
hosty. Také jejich nadšení bylo potře-
ba finančně podpořit. Tým se pokusil 
obrátit na veřejnost prostřednictvím 
crowdfundingové kampaně na Hithit.
com. Jejich cílem bylo získat částku 
ve výši 77 tisíc korun na nové mikro-
fony a další vybavení do nahrávacího 
studia. Část peněz měla jít také na ré-
torická školení, aby jejich rozhovory 
měly rostoucí moderátorskou kvalitu. 
V krátkém čase se na tento projekt 
podařilo vybrat 109 % cílové částky. 
Všechny rozhovory najdete na www.
ecclesiapodcast.cz.

„Čtete Bibli každý den? Už jste ji celou 
několikrát přečetli? Baví vás Bible? 
Rozumíte všemu, co se v ní píše? Pa-
matujete si při odchodu z kostela vždy 
všechna čtení? Daří se vám každý 
den 100 % žít podle evangelia? Pokud 
většinou odpovídáte NE a chtěli byste 
na tom něco změnit, zkuste podcast 
Vox Verbi.“ Tyto úvodní věty zazněly 
v prvním příspěvku podcastu, který se 
zaměřuje na rozbor biblických textů. 
Zvukové nahrávky připravují sestry 
paulínky, jejichž posláním je apoštolát 
prostřednictvím masmédií. 

V podcastech uslyšíte hlas řeholnice 
Anny Mátikové, FSP, ale i různé hudební 

bonusy s písničkami. Tento moderní 
způsob evangelizace zahájily sestry 
paulínky už 10. listopadu loňského 
roku. Na internetu jsou nyní k dispo-
zici už více než tři desítky příspěvků. 
Od 7. ledna v něm pokračují seriálem 
věnovaným Evangeliu podle Marka. 
„Epizody publikované v týdenním in-
tervalu (každý čtvrtek) poodhalí po-
zoruhodné detaily evangelního textu. 
Úryvky tentokrát nekorespondují s tex-
ty nedělní liturgie, ale postupně na sebe 
navazují a zvou tak ke kontinuální čet-
bě Markova evangelia.

Nejsnazší k jednotlivým příspěvkům je 
přímo přes www.paulinky.cz.

VOX VERBI – podcast věnovaný Božímu slovu
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P. Tomáš Xaverius Laštovka (1688–1747)

zneužívali nebo využívali. Bral je pod 
svou ochranu, přičemž se logicky vy-
stavoval nemilosti oněch vlivných. 

Však také čelil žalobám dotčených 
pánů. Byl však všeobecně respek-
tovanou osobností – zejména během 
svého působení na Uherskohradišťsku, 
takže z těchto pří vyšel se ctí. A na-
dále nemilosrdně šlehal bičem své 
výmluvnosti ty, kdo si z pohodlí vydr-
žovali dvorní kaplany, vycházející vstříc 
jejich marnivostem: „Milostivá paní je 
unpässlich (tj. indisponovaná, pozn. au-
tora), musí píti čokoládu. A kněz jako 
blázen čeká na ni u oltáře oblečený.“

P. Laštovka byl nicméně činný i v jiné 
oblasti. Postaral se o obnovu chrámu 
sv. Michala ve Starém Městě u Uh. Hra-
diště, nechal opravit chátrající kostel 
sv. Jiří a stál za stavbou kaple sv. Flo-
riána v Kostelanech nad Moravou. 
Je nabíledni, že peníze na tyto práce 
sháněl především u těch, kteří je měli 
a které ze své kazatelny tak tepal. Ale 
sehnal je. I to svědčí o neobyčejnosti 
jeho osobnosti. Přesto po 20 letech sám 
požádal o přemístění.

Na své kazatelně ale v případě přestu-
pování Božích přikázání „šil“ do všech 
bez rozdílu. Dobře pozoroval, že i chu-
doba může tratit cti a že mravní zu-
šlechtění potřebují všichni, pán i kmán, 
zvláště když kmán přebírá neřesti od 
pána. Pranic se nebál, že by se snad 
mohl někdo urazit nebo cítit dotčený. 
Šlo o spásu lidské duše a o pravdu, tam 
nemohl uhnout ani o píď. „Víte, co je 
to pokání? Vy se domníváte, že jste již 
příliš svatí, když jako husy oves vaše 
svědomí přeběhnete a nějaké pletky do 
uších knězových zavěsíte!“

Nezastavil se ani před přímými invek-
tivami, což byla ostatně v baroku běžná 

řečnická figura kazatelů, kteří jejich 
pomocí zvýrazňovali působnost svých 
homilií, jednak zasahovali bez milosti 
srdce svých posluchačů napadených 
virem polovičatosti: „Ó kde jsi, blaho-
slavená Kateřino Herrera? Ta bez pláče, 
lkaní a vzdychání na umučení páně si 
pomysliti nemohla; naše panenky na 
to ani nepomyslí, ony sobě vzpomínají 
a povídají taký v kostele, s kým která 
vloni v maškaře skákala, s kým chodí-
vala k tanci. Některá sice pláče, která 
sobě něco skrze svůj tanec uhonila. 
[…] A kdož tě, kozo chlípná, z domu na 
provaze k tvému kozlovi vedl?“  

Vypořádával se po svém i s bludy lute-
ranismu, např. když útočil na jejich tezi 
o předurčenosti ke spáse: „Hloupí svatí 
otcové, nač pak tolik učených hlav tak 
mnoho pro nebe, na poušti, v klášte-
řích, ve světě trpěli, mohli by tak lehce 
jako luteráni do nebe přijíti?“ Jinde zas 
jejich lpění toliko na Písmu přirovnával 
k medvědářům, kteří „po světě nedvěda 
vodí, zavěšují jemu na paštěku dřevě-
ný rygl, oni Pánu Bohu Biblii, aby jim 
nemluvil, co není v Biblii. Jestli nedvěd 
vyjde z kola, bijí ho s palicí a praví:, do 
kola!‘ […] Tak zacházejí s Bohem, chtějí, 
aby jim tancoval, jak mu pískají, ženou 
ho do Biblie, do kola, mluv, co jsi v Biblii 
mluvil, my ti nevěříme.“

 Rok po Laštovkově smrti vyšla jeho ká-
zání i knižně, jejíž zkrácený název zní: 
Čtvrtý článek víry katolické: Trpěl pod 
Pontským Pilátem. Obsahuje 84 kázá-
ní (12dílný cyklus na sedm postních 
čtvrtků), v nichž se barvitě zamýšlí nad 
utrpením Ježíšovým a podává plastický 
obraz Vykupitelových muk, aby ještě 
více podnítil adresáty svých promluv 
k nápravě. „Ty, nemravný hříšníče, v ten 
čas, v tu hodinu večer, kterou tvého 
Pána pro tebe zajatého židovští rasové 
do města vedli, se směješ, touláš se po 
noci, chodíš k muzikám, skáčeš, štvera-
číš, vejskáš. Jsi ty křesťan? Stydí se za 
tebe Kristus!“ 

„Ó pro nás prve od židův, nyní často od 
svých křesťanův opuštěný Ježíši! Ne-
opouštěj nás, když nás vidíš od vší po-
moci lidské na tomto světě opuštěných, 
obzvláště když posledně opuštění na 
smrtedlné slámě ležeti budeme.“

Libor Rösner

Narodil se 6. 3. 1688 v Hlučíně. V dospí-
vání u sebe objevil touhu po zasvě-
ceném životě, která korespondovala 
s Božím voláním ke kněžství. Nastoupil 
proto na papežskou kolej do Olomouce, 
kde r. 1713 tuto svátost přijal.

Na svou první službu v kolárku nemu-
sel mladý novokněz cestovat daleko, 
zůstal totiž v hanácké metropoli coby 
kaplan ve farnosti u sv. Mořice. Po 6 le-
tech zamířil do Radíkova, kde taktéž 
6 let působil na pozici faráře. R. 1726 
pak změnil působiště opětovně a jeho 
novou kněžskou štací se stalo Uherské 
Hradiště, kde se v průběhu let stal dě-
kanem. Dvě dekády plodného působení 
v tomto městě uplynuly a P. Laštovka 
obdržel z biskupství novou umístěnku. 
Jeho novou farností se měly stát Jaro-
měřice nad Rokytnou. Měly. Na cestu 
se sice vydal, avšak v jejím průběhu se 
v Brně roznemohl a své nemoci po ně-
kolika týdnech podlehl. Bylo 31. 1. 1747. 
Místo svého posledního odpočinku na-
šel v kapucínské kryptě.

Ve všech svých farnostech se P. Tomáš 
Xaverius zapsal do paměti věřících jako 
příkladný lidumil, který soucítí s těmi 
nejchudšími, jež všemožně materiálně 
podporuje. Obšírně se na toto téma za-
mýšlel i ve svých kázáních, která pro-
slovoval, aniž by si bral servítky před 
bohatými posluchači. Žehral na to, že 
mocní se staví nad zákon Boží, „odtuď 
sluší vydírati lidem jejich těžkou práci, 
vésti vojny, páliti kostele, vypálovati 
města, hubiti země, mordovati lidi“. 
S právem podle něj advokáti nakládali 
dosti svévolně, „natahují je jak švec kůži, 
na mnohých místech jsou pohryzané 
a vytrhané, obzvláště na tých, kde na-
pomínají Boha před očima míti, to oni 
praví, že jsou věci, které patří do zakris-
tie, a ne na rathauz“. Vloží-li se do nějaké 
pře na straně chuďasově kněz, „hned 
má proces, že do světského práva sahá“.

Když se vysmíval těm, co si zakládali 
na svém postavení:  „Bohatý člověk na 
své tabuli má plno jídel, žebrák plno 
vší v šatech, a je obraz Boží tak dobře 
strupovatý žebrák jako milostivý pán 
v paruce,“ nešlo o lacinou snahu za-
líbit davu chudých. Vždy prostě stál 
na straně těch, které vlivní jedinci 
z titulu svého lepšího postavení jakkoli 

Hlučín na dobové rytině z roku 1850. 



V kostele sv. Vojtěcha v Opavě složila dne v neděli 3. 1. sestra Noemi Eva Jakubcová své věčné sliby. Foto: Michael Bujnovský

Tříkrálová sbírka se letos musela obejít bez koledníků. Kasičky však našly strategické místo přímo u pokladech obchodů. Foto: Ivana Bužková

Slavnost Zjevení Páně 6. ledna v katedrále s biskupem Martinem a zahájení výstavy Člověk a Víra. Foto: Zdeněk Poruba a Josef Cinciala

Den zasvěceného života prožili řeholníci a řeholnice s biskupem Martinem Davidem v ostravské katedrále 30. ledna. Foto: Zdeněk Poruba


