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do života ostravsko-opavské diecéze
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Děti se vrátily
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„Už tam budem?“

INFORMACE / DIÁŘ

Covid-19: aktuálně platná opatření ve farnostech
Na základě mimořádného opatření vlády
ČR dochází od 26. dubna 2021 i ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb.
Těch se budou moci věřící účastnit za
splnění tří podmínek: ochrana dýchacích
cest, rozestupy a dezinfekce. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
ČR ze dne 23. dubna 2021 se výslovně
o bohoslužbách nezmiňuje. Vztahují se
na ně však opatřeníbodu č. 17, který
stanovuje podmínky pro výkon práva
pokojně se shromažďovat podle zákona
č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.
Změny komentoval apoštolský administrátor diecéze Mons. Martin David.
Současně stanovil, jaká opatření je nutné dál v diecézi dodržovat.
• Od pondělí 26. 4. tedy neplatí omezení na 10 % kapacity, ale možnost
naplnit kapacitu při dodržení rozestupů 2 metry mezi účastníky bohoslužby, pokud nejsou členy jedné

domácnosti. Neplatí ani zákaz zpěvu
při bohoslužbě.

bách dodržována,“ uvedl biskup Martin David.

• Při bohoslužbě je dále potřeba používat roušky nebo respirátory a při
vstupu do kostela si dezinfikovat
ruce. Přesto, že to není výslovně uvedeno, žádám Vás, abychom i nadále
neužívali svěcenou vodu v kropenkách a při mši svaté vynechali pozdravení pokoje.

Mimořádné přenosy bohoslužeb

• Tato opatření se týkají výhradně
bohoslužeb, které jsou zahrnuty do
výkonu práva pokojně se shromažďovat. Jiné organizované akce a setkání podle č. 16 tohoto opatření zatím
umožněny nejsou.
„Je to jistě velmi vítaná změna především v počtu účastníků bohoslužeb.
Proto naléhavě vybízím kněze i věřící
ve farnostech, aby nadále platná výše
uvedená omezení byla při bohosluž-

Neděle 30. 5. 2021 10.00 Tv Noe
Přenos bohoslužby z katedrály Božského Spasitele k 25. výročí založení
ostravsko – opavské diecéze
Neděle 6. 6. 2021 10,00 ČT 2
Přenos bohoslužby z Třince – Gutů spojené s posvěcením kostela Božího Těla.

Putování a poutě povoleny
Nová opatření umožňují organizovat
hromadné poutě při dodržení hygienických podmínek. V jedné skupině
může být nejvýše 20 osob a mezi jednotlivými skupinami musí být rozestup
2 metry, a to i při chůzi.Po celou dobu
však musí mít putující nasazený respirátor nebo chirurgickou roušku.

Z DIÁŘE NAŠICH BISKUPŮ
6. 5.

10.00

Ostrava/biskupství

Přijímací pohovory do Teol. konviktu (b. František a b. Martin)

7. 5.

18.00

Ostrava-Zábřeh

Mše sv. a zahájení vizitace Kongr. sester sv. Alžběty (b. Martin)

10. 5.

12.00

Ostrava/Sv. Václav

Mše svatá k 15. výročí založení televize Noe (b. Martin)

11. 5.

10.00

Maria Hilf

Kněžský den (b. František a b. Martin)

13. 5.

18.00

Ostrava/katedrála

Slavnost Nanebevstoupení Páně (b. František a b. Martin)

16. 5.

10.00

Nepomuk

Slavnostní bohoslužba (b. Martin)

Nepomuk

Plenární zasedání ČBK (b. Martin)

17.–18. 5.
19. 5.

12.00

Ostrava/Sv. Václav

Diecézní pouť Charit (b. Martin)

22. 5.

18.00

Ostrava/Sv. Václav

Mše sv. – Pouť Eucharistické hodiny (b. Martin)

23. 5.

9.30

Ostrava/katedrála

Sl. Seslání Ducha Svatého a biřmování (b. František a b. Martin)

26.–27. 5.

9.00

Ostrava/biskupství

Přijímací pohovory aspirantů trvalého jáhenství (b. Martin)

28. 5.

17.00

Ostrava/katedrála

Mše sv. zahájení Noci kostelů (b. Martin)

29. 5.

10.00

Dolní Benešov

Biřmování (biskup Martin)

30. 5.

10.00

Ostrava/katedrála

25. výročí diecéze – děkovná bohoslužba (b. František a b. Martin)

1. 6.

9.00

Ostrava/biskupství

Farářské zkoušky (b. František a b. Martin)

9.30

Ostrava/biskupství

Schůze děkanů a kněžská rada (b. František a b. Martin)

18.00

Ostrava/katedrála

Slavnost Těla a Krve Páně (b. František a b. Martin)

5. 6.

10.00

Ostrava-Pustkovec

Biřmování (b. Martin)

6. 6.

10.00

Guty

Svěcení kostela (b. Martin)

3. 6.

Uskutečnění plánovaných akcí bude závislé na aktuální epidemiologické situaci a případných omezeních vycházejících z této situace.
Účast biskupa Františka dle jeho zdravotní dispozice.
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Pandemie a klimatické problémy ukazují, že nemáme času na zbyt,
přišel čas jednat, řekl papež František v poselství ke Dni země.
Již dlouho si s větší naléhavostí uvědomujeme, že příroda si zaslouží
ochranu. Současná pandemie nám rovněž názorně předvedla, co se
děje, když se svět nenadále zastaví, a vede nás k pochopení, že „globální příroda“ potřebuje naše životy na této planetě, zdůrazňuje papež
František a podotýká, že každý člověk má na ochraně naší planety
svůj podíl.
„Chtěl bych zopakovat jedno staré španělské rčení: ‚Bůh odpouští
vždycky, my lidé odpouštíme občas, příroda neodpouští nikdy.‘ Pokud se spustí mechanismy ničení přírody, je velmi obtížné je zastavit.
Máme však ještě čas. A budeme odolnější pokud budeme pracovat
společně, než kdybychom jednali sami. Nesnáze, které prožíváme
kvůli pandemii a které zaznamenáváme v klimatických změnách, nás
musejí pobízet, ponoukat k inovacím, invencím a hledání nových cest.
Z krize nevyjdeme stejní, vyjdeme buď lepší, nebo horší. V tom spočívá
naše výzva. A pokud nevyjdeme lepší, jsme na cestě sebezničení.“
Papež František se připojuje k výzvě všem světovým lídrům, aby jednali odvážně a spravedlivě, nezatajovali před lidmi pravdu, a dali tak
šanci chránit planetu před ničením, kterému často dáváme průchod.

19 OSOBNOST VÍRY
		

Z videoposelství papeže Františka ke Dni země (22. 4. 2021)

Básník Bohumil Pavlok (1922–2002)
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ZPRAVODAJSTVÍ

Biskup posvětí 6. června kostel v Gutech
Guty/Třinec – Obnova dřevěného kostela Božího Těla v Gutech se blíží do
finále. Řemeslníci dokončují stavební
úpravy v okolí novostavby, restaurátoři
vrací interiéru původní malby a kameníci ladí interiér, který je řešen podle návrhu architekta Marka Štěpána.
Slavnostní posvěcení kostela biskupem
Martinem Davidem je naplánováno na
6. červen 2021.
Od požehnání staveniště do vlastního
vysvěcení znovuotevření kostela uplyne rok. Místní věřící však na místo
k setkávání a bohoslužbám čekají od
2. srpna 2017, kdy kostel při žhářském
útoku zcela vyhořel. Dřevěný kostel se
podařilo do krajiny vrátit na stejné místo a zcela totožný s tím, který zde stával
od 16. století. Interiér kostela však bude
již nový. Z původního vybavení po požáru nic nezbylo.
Do slavnostního otevření budou řemeslníci pokračovat na dokončení prací
v okolí kostela, dokončí poslední tesařské práce, osadí na věž kříž a makovici.
Uvnitř budou ještě do poloviny května
pracovat restaurátorka Romana Balcarová a její kolega Peter Stirber. Jejich
úkolem je podle dochovaných fotografií
vrátit na dřevěné ochozy kůru zdobnou
malbu.

Kamenný oltář, varhany a zvony
Na první mši svatou, jejíž začátek je
naplánován na 10.00 hodin, bude v interiéru kostelíka stát také nový oltář,
ambon, svatostánek a lidé se posadí do dřevěných lavic. Kostel Božího

Hrubá stavba stála již v srpnu 2020. Do června se bude ladit interiér a okolí. Foto: Josef Cinciala

Těla bude mít i nové píšťalové varhany, které vyrobila polská varhanářská dílna Zych. „Oltář i svatostánek
budou z kamene. Jsou vyrobeny podle návrhu architekta Marka Štěpána,
který je autorem také nové podoby
křtitelnice a ambonu,“ uvedl vedoucí
stavebního odboru biskupství Václav
Kotásek.
Po slavnostním otevření kostela budou
do věže instalovány čtyři nové kostelní
zvony. Dřevěný kostel je vybaven zabezpečovacím systémem protipožární
ochrany, napojeným na pult hasičů.
Součástí zajištění je také nová protipožární nádrž, která bude v případě nutnosti hasičům sloužit jako zdroj vody.

Pojišťovna a štědří dárci
Náklady na obnovu kostela byly hrazeny z pojistného plnění pojišťovny
UNIQA. Na stavbě se finančně podílely
i Krajský úřad Moravskoslezského kraje, město Ostrava a město Třinec, které
po tragickém požáru vyhlásilo veřejnou
sbírku na obnovu kostela. „Gutský kostelík je pro nás srdeční záležitostí. Je to
pro město Třinec nejstarší památka.
Vždy jsme pomáhali a budeme pomáhat, aby byl tento kostel místem, které
slouží věřícím a které mohou obdivovat
návštěvníci našeho regionu,“ sdělila primátorka Třince Věra Palkovská.
Pavel Siuda

Po opravách se 12. června otevře konkatedrála v Opavě
Opava – V souvislosti s uvolňováním
opatření z důvodu světové pandemie
se v červnu tohoto roku plánuje nejen
znovuotevření kostela v Gutech, ale také
dalších dvou církevních staveb. Po dvou
letech se po generální rekonstrukci vrátí
do provozu opavská konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie. Apoštolský administrátor diecéze Mons. Martin David zde
bude celebrovat slavnostní mší svatou
v sobotu 12. června v 10.00 hodin. Od
tohoto dne se také po dvou letech vrátí
život opavské farnosti do jejího farního

kostela. Dosud místním věřícím slouží
k bohoslužbám kostel sv. Vojtěcha na
Dolním náměstí.
Veřejnost bude mít možnost nahlédnout do opravené konkatedrály již během Noci kostelů v pátek 28. května.

svatou v kostele Nejsvětější Trojice ve
Fulneku u příležitosti slavnostního znovuotevření kostela a dokončení rozsáhlých oprav. Bohoslužba začíná v 10.00 hodin. Opravy obou kulturních památek
byly financovány z dotací Evropské unie.

Děkovná bohoslužba ve Fulneku

Nová vitráž u salesiánů

Nákladnou generální opravou prošel během roku 2020 také kostel Nejsvětější
Trojice ve Fulneku. V neděli 13. června
bude biskup Martin David sloužit mši

Oběma událostem bude v pátek 11. června předcházet slavnost Nejsvětějšího
Srdce a žehnání vitráže u salesiánů
v Ostravě. Mše sv. začíná v 16.30 hod.
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Děti se vrátily do lavic. Testování se nebojí
Od pondělí 12. dubna se do škol vrátili
první školáci. Rozvolnění se v prvních
týdnech týkalo jen děti prvních až pátých ročníků, které se týden učí ve škole
a týden distančně z domu. V rotačním
režimu se výuka obnovila na Základní škole sv. Zdislavy v Kopřivnici,
Církevní základní škole sv. Ludmily
v Hradci nad Moravicí a na Církevní
základní škole a mateřské škole Přemysla Pittra v Ostravě-Přívozu. Děti
se musí dvakrát týdně podrobit antigennímu testu, který má eliminovat
přenos nákazy nemoci Covid-19 mezi
školáky.
„Žáci budou pravidelně testováni ve
škole, vždy ráno v pondělí a ve čtvrtek
testy Singclean. U testování bude vždy
přítomna třídní učitelka a asistentka.
Prosíme, zhlédněte se svým dítětem
video, pomůžete tím zabezpečit hladký průběh testování ve škole,“ vybídla
kopřivnická církevní škola rodiče a přiložila instruktážní video.

Radost z návratu dětí do tříd
„Jsme moc rádi, že jsou děti zpátky ve
škole. Z testování měli zpočátku někteří trochu obavy, ale teď už se nikdo
nebojí. Žáci, kteří se vraceli do školy

Jak to asi dopadne? Antigenním testům se podrobují každé pondělí a čtvrtek také školáci na Církevní základní škole sv. Ludmily v Hradci nad Moravicí. Při tomto téměř laboratorním školním úkolu
nejmladším dětem pomáhají rodiče a učitelé. Foto: Pavel Zuchnický

12. dubna, už všechno zvládají sami.
Přijdou ráno do testovací místnosti,
otestují se a jde se do tříd,“ říká ředitel Církevní základní školy sv. Ludmily
v Hradci nad Moravicí Tomáš Honěk.

V Havířově roztočili „Boskomixér“
Církevní středisko
volného času sv. Jana
Boska v Havířově se
stejně jako jiná volnočasová zařízení již rok
potýká s opatřeními,
která znemožňují jeho
činnost. Odpovědí na
to, jak v této nelehké
„covidové době“ sdělit
dětem, že na ně všichni
pedagogové a animátoři hodně myslí, se stal „Bosko mixér“.

lišné a pro děti velmi
pestré. Týdenní obměna výzev přinášela
dětem širokou škálu
možností se aktivně
realizovat a zabavit
se,“ uvedl ředitel střediska Jindřich Honěk
a dodal, že v těchto
výzvách pokračovali
opět na podzim při
další vlně zavírání škol
a školských zařízení.

Pod originálním názvem se skrývá
online program, vytvořený už na jaře
loňského roku. „Hlavním cílem bylo
navázat s dětmi kontakt prostřednictvím Facebooku a webináře a přiblížit se ve výzvách střediskovým rozvrhům. Mixování zájmových aktivit pro
každou výzvu v pobočce bylo vždy od-

Děti se tak každý týden mohou těšit na
celou škálu sportovních a výtvarných
nebo kreativních výzvy. Vaří, tančí, cvičí
podle různých videí nebo hledají kešky
poschovávané na různých místech po
Havířově a přitom poznávají své město.
Akce Bosko mixéru jsou samozřejmě
sdíleny na sociálních sítích střediska.
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Antigenní testy za dva týdny neodhalili ani jeden pozitivní případ. Přesto
však jedna třída skončila v karanténě.
Nákaza se v jedné rodině potvrdila o víkendu. Podle pravidel hygieniků teď
musí na 14 dní do karantény celá třída.
„Děti teď zůstanou na online výuce
celé dva týdny místo jednoho,“ dodává
Tomáš Honěk.

Obavy ze závislostí na internetu
Jako zkušený pedagog má obavy
z toho, jaké následky na dětech zanechá celoroční vysedávání u počítačů.
První negativní dopady se již začínají objevovat. „Před nástupem Covidu
jsme se snažili děti od mobilů a počítačů odpoutat. Ve škole jsme měli mobily zakázané. Pak přišel loňský březen
a od té doby všichni sedí hodiny a hodiny u počítačů a mobilů. Děti začínají
mít problémy se závislostí na internetu. Obávám se, že ty následky budou
do budoucna v určitých ohledech horší
než Covid,“ konstatuje ředitel školy.
Podobně se o devastaci národa kvůli závislosti na sociálních sítích a nevhodném obsahu obávají i odborníci
z řad psychologů a pediatrů.
Pavel Siuda

ZPRAVODAJSTVÍ
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V S TA Ň A C H O Ď
MEZINÁRODNÍ
K Ř E S ŤA N S K Ý
F E S T I VA L

w w w.slezskalilie.cz
slezskalilie

OPEN AIR | ONLINE

MARKÉTA KONVIČKOVÁ

Po dvou letech můžeme opět ochutnat festival pod širým nebem, a to
v unikátním prostředí bývalého dolu Alexandr. Vzhledem k trvajícím
opatřením bude program přenášen živě prostřednictvím televize
Noe. Podle aktuálního rozvolňování umožníme vstup maximálnímu
povolenému počtu diváků. Informace sledujte na našich stránkách.

Poprvé na sebe upozornila jako
finalistka soutěže Česko Slovenská
SuperStar, kde se probojovala až
do nejlepší desítky. V listopadu
2010 se Markéta stala objevem
roku v anketě Český Slavík Mattoni
a také vítězem kategorie objev roku
v Hudebních cenách Óčka. Od té
doby vydala Markéta Konvičková další tři alba a po prodělání vážné
nemoci moderuje od ledna 2021 ostravskou mutaci pořadu Sama doma.

NOC LILIE SOBOTA 12|6

ŽIVĚ

20:00 HRADIŠŤAN A PAVEL HELAN
Charita sv. Alexandra | Ostrava-Kunčičky

JIŘÍ KRHUT

koncert k 20. výročí Charity sv.
Alexandra

ŽIVĚ
Jeho domovskou scénou se stal Klub
Heligonka, kde se v roce 2016 se
poprvé objevil v Kabaretu Bo po boku
Jaromíra Nohavici. Od roku 2020 měl
v Heligonce vlastní pořad s názvem
Varieté Krhut. Na konci roku 2020
vydal Jiří spolu s hercem Štěpánem
Kozubem album s názvem Prásknu
bičem.

Neobvyklé spojení ojedinělého
hudební seskupení pod vedením
Jiřího Pavlici s písničkářem
Pavlem Helanem, který vnáší vítr
do plachtoví.

22:00 VEČER CHVAL – PŘYVOZACY

Hudební skupina Přyvozacy vznikla začátkem roku 1999 při farnosti
Ostrava-Přívoz. Jejich hudba je převážně cílena na hudební modlitby,
mše a večery chval a je inspirována styly jazz-funk a worship.

EWA FARNA
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ONLINE
Ewu Farnou objevil ve 13 letech
producent Lešek Wronka. V roce 2010
vyhrála Ewa cenu Anděl v kategorii
Zpěvačka roku. V září 2020 vyšla Ewě
zatím její poslední písnička „Kočky“,
kterou přezpívala v jiném aranžmá
společně s Vojtou Dykem a kapelou
B-Side Band.

10:00 MŠE SVATÁ

V kostele sv Antonína z Padovy | Ostrava-Kunčičky
Hudební část festivalové mše obstará ostravská schola No
Problema

20:00 VSTAŇ A CHOĎ

MICHAL ŠUPÁK

Charita sv. Alexandra | Ostrava-Kunčičky
moderuje o. Marián Pospěcha
Komponovaný benefiční koncert

LAKE MALAWI

ŽIVĚ

ONLINE
Český klavírista, skladatel a hudební
producent oceněný titulem Pianista
roku 2014, věnující se současně
několika žánrovým liniím.

ŽIVĚ
Indie-popová kapela, kterou
v roce 2013 založil Albert Černý.
Od té doby stihla kapela odehrát
na 400 vystoupení nejen po ČR,
ale po celé Evropě. Za jeden
z posledních úspěchů lze
považovat 11. místo ve finále
soutěže Eurovision Song Contest
2019 v Tel-Avivu.

Vstaň a choď není jen motto letošního festivalu reflektující stav
společnosti po snad končící pandemii a nutnost duševně, duchovně
i fyzicky opět povstat, ale i název spolku, pro který je určena benefice
komponovaného nedělního večera.
Spolek Vstaň a choď je dle slov zakladatelů Boží dílo, které pomáhá
vytvářet mosty mezi „jezdícími“ a „chodícími“ – www.vstanachod.cz
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ZPRAVODAJSTVÍ
květen / 2021

Noc kostelů zve 28. května na 100 míst
Ostrava – Přes všechna omezení se organizátoři pečlivě připravují na letošní
Noc kostelů. Pokud to situace dovolí,
dveře téměř stovky kostelů a modliteben v ostravsko-opavské diecézi se otevřou 28. května. Program, který farnosti
připravují, se z velké části přesouvá do
venkovního prostoru.

Poutnické novinky
Návštěvníky stejně jako v minulých letech provedou Nocí kostelů Poutnické
novinky, ve kterých najdou tipy na zajímavé programy, mapy s vyznačenými
otevřenými objekty a mnoho dalších
zajímavých článků. Čtenáře určitě zaujme rozhovor s P. Markem Orco Váchou či svědectví božího komedianta
Víti Marčíka, představení Modliteb 24-7
nebo nového vzdělávacího projektu na
Hukvaldech s názvem Hubert, který
bude pomáhat nejen dětem objevovat
krásu přírody. Aktivity, kterými chtějí
představit návštěvníkům svůj kostel, si
připravilo i několik nováčků.

Mobilní aplikace
Kromě již tradičních webových stránek
www.nockostelu.cz a různých tiskovin
bude nově k dispozici také aplikace pro
zařízení se systémem Android.
Návštěvníci Noci kostelů si tak budou
mít letos poprvé možnost naplánovat
svůj vlastní program přímo v mobilním
telefonu. Aplikace bude poskytovat zejména informace o zapojených kostelích a jejich programech. Standardní
funkcí bude nabídka programu nejbližších kostelů a modliteben podle GPS
polohy uživatele. Kromě toho bude
v přehledu zapojených míst možné
hledat a listovat podle okresu či kraje. Tyto údaje bude možné v aplikaci
využívat i offline, bez nutnosti připojení k internetu. Seznam zapojených
kostelů a nabízených programů bude
v aplikaci aktualizován z centrální databáze webových stránek Noci kostelů.
Jednotlivé programy a kostely si uživatel bude moci uložit mezi oblíbené
a vytvořit si tak svůj vlastní program.
Aplikace Noc kostelů bude zdarma ke
stažení v obchodu Google Play.

www.nockostelu.cz

„Autoři motta se pokusili spojit téma Noci otevřených kostelů s tématem úcty k životnímu
prostředí. Ne náhodou se tak děje v roce, kdy je celý svět zmítán pandemií Covid-19 a mnozí
lidé si kladou otázku, zda je to trest od Boha, zda má Bůh moc nad tímto světem... Ale právě
zmíněný biblický verš ukazuje, že je třeba vidět věci v širší souvislosti. Nejde jen o nemalé utrpení
způsobené virem. Jde o to, že člověk znovu a znovu nesmí ztratit ze zřetele, že není králem
stvoření, ale jeho součástí. Ve světě platí pevná pravidla, ať se týkají nebeských těles, biologické
mikrostruktury živé přírody, nebo mezilidských vztahů. Tato pravidla můžeme respektovat,
nebo popírat, a podle toho se objeví plody našeho konání,“ říká k citátu Noci kostelů P. Michal
Němeček, ředitel Pastoračního středisla Praha.

Poprvé do opravené konkatedrály
První příležitost prohlédnout si konkatedrálu po rekonstrukci se nabízí během
Noci kostelů. Otevřeno bude od 16.00 do 23.00. Komentované prohlídky jsou
připraveny v 17.00, 19.00 a 21.00 hodin, mimo ně si lze chrám projít individuálně.
„Konkatedrála je po katedrále druhým nejvýznamnějším chrámem naší diecéze.
Obnovou získala na vzdušnosti a její vznešenost v interiéru nyní vynikne i díky
kvalitnímu novému osvětlení. Jakmile bude možné obnovit normální provoz,
budeme ji zpřístupňovat v rámci projektu Otevřené chrámy, takže doporučuji
osobní návštěvu,“ zve biskup Martin David.

Restaurované varhany v Dětmarovicích
V kostele sv. Máří Magdalény v Dětmarovicích se 10 minut před 18. hodinou
rozeznějí zvony a pozvou návštěvníky na Noc kostelů. Od 19.00 bude probíhat
komentovaná prohlídka diecézního organologa a hlavního garanta restaurování
varhan Jiřího Krátkého „Opravené varhany“. Na ni naváže varhanní vystoupení
Martina Uhlíka – Velebí má duše Hospodina.

Otevřené chrámy od soboty 29. května
Projekt Otevřené chrámy, na němž již 5. rokem spolupracuje Biskupství ostravsko-opavské s krajským úřadem Moravskoslezského kraje, zpřístupní od soboty
29. května do 31. října celkem 35 církevních staveb. Vstup do církevních památek
a prohlídky s průvodcem jsou bezplatné. Kompletní nabídka bude aktualizována
na https://doo.cz/otevrenechramy.
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CHARITA

Šest sociálních bytů v Ostravě-Kunčičkách
Ostrava – Diecézní charita ostravsko-opavská zrekonstruovala zchátralý
dům v Ostravě-Kunčičkách. Opravené
byty poslouží jako sociální bydlení pro
šest rodin. První nájemníci převzali klíče od bytů ve středu 5. května. V tento den také bytový dům na adrese Na
Rampě 20 požehnal apoštolský administrátor diecéze Mons. Martin David.
Celkové výdaje na realizaci projektu
přesáhly 16 milionů korun a podařilo
se je uhradit díky spolufinancování
z prostředků Evropské unie.
„Nedostatek důstojného nájemního
bydlení pro sociálně slabé obyvatele
Ostravy, naše téměř dvacetileté zkušenosti se sociálním bydlením ve Vesničce soužití, ale především zhoršující se situace týkající se dostupnosti
vhodného bydlení pro ty nejchudší nás
vedly v roce 2016 ke koupi rodinného
domu v Ostravě-Kunčičkách, se záměrem vybudovat v něm sociální byty,“
vysvětluje začátek projektu Miroslav
Hodeček, vedoucí sociálních služeb
Diecézní charity.
„Rodinný dům prošel kompletní proměnou, bylo potřeba změnit rozmístění oken, doplnit podlahy tam, kde se
ukázalo, že jsou v nevyhovujícím stavu, odstranit balkóny, přestavět hospodářskou část domu k bydlení, v prostoru půdy vestavět dva nové byty, celý
dům zateplit, položit novou střešní
krytinu. Původní zůstal jen vnější tvar

Velký rodinný dům na ulici Na Rampě 20 prošel důkladnou proměnou. Foto: Diecézní charita

domu, střechy a schodiště,“ popisuje náročnost prací Lucie Pawlasová,
vedoucí projektového úseku. Rekonstrukcí objektu tak vzniklo ve 3 nadzemních podlažích 6 sociálních bytů
(5 bytů velikosti 3+kk a 1 byt velikosti
2+1).
Nájemníci v domě Na Rampě budou
vybíráni z nejohroženějších nízkopříjmových cílových skupin, půjde např.
o samoživitele; lidi, kteří opouštějí
azylový dům nebo ústavní péči; národnostní menšiny, které čelí dlouhodobé diskriminaci na trhu s bydlením.
Smlouvy s nájemníky budou platit jeden rok, poté se bude posuzovat, zda
mohou být obnoveny v rámci pravidel
projektu a příjmové situace domácnosti. Přidanou hodnotou bude dostup-

nost podpory sociálních služeb, které
Diecézní charita ostravsko-opavská
v lokalitě nabízí.
Za úspěšnou realizaci projektu patří
poděkování všem, kteří se na výstavbě
podíleli: architektonické a projekční
kanceláři MR Design CZ, s.r.o., administrátorovi výběrových řízení INNOVA
Int., s.r.o., stavební firmě NOSTA, s.r.o.,
stavebnímu dozoru Ing. Dagmar Al
Tukmachi ze společnosti CITY INVEST
OSTRAVA, spol. s r.o., i dohledu BOZP
a PO, firmě Smilefish, s.r.o. V neposlední řadě také biskupství a sociálnímu
odboru městského obvodu Slezské Ostravy, jako významnému partnerovi při
výběru vhodných nájemců.
Bc. Sylva Lejsková, Diecézní charita

Svatodušní

Diecézní pouť Charit 2021 online sbírka na Charitu
Milí přátelé a příznivci charitního díla, gramový blok věnovaný charitní práci.
také letos připravujeme Diecézní pouť
Charit, prostřednictvím které chceme poděkovat všem, kteří mají blízko
k Charitě a charitní práci.
Přetrvávající mimořádná situace v zemi
nám neumožní osobní setkání ve větším
počtu, přesto se s vámi chceme potkat
alespoň prostřednictvím televizního
vysílání. Připojte se k nám ve středu
19. května na vlnách TV Noe. Od 12.05
bude soužena mše svatá z ostravského kostela sv. Václava a po bohoslužbě
bude od 13 h. následovat hodinový pro-

V programu vystoupí např. ředitel Charity Ostrava Martin Pražák, který shrne
30letou historii ostravské Charity, Lucie
Szotkowská, ředitelka Charity Jablunkov, organizace slavící 20 let svého fungování, a v závěru zazní také promluva
P. Ladislava Heryána.
Na společné setkání se těší
Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, ředitel
Diecézní charity ostravsko-opavské
P. Jan Larisch, Th.D., prezident
Diecézní charity ostravsko-opavské
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Slavnost Seslání Ducha Svatého je tradičně spojena s celodiecézní sbírkou
na podporu činnosti Diecézní charity
ostravsko-opavské. Termín svatodušní
sbírky připadá na neděli 23. května.
„I přes složitou dobu jste během loňské
sbírky darovali Charitě 1.214.917,- Kč.
Všem štědrým dárcům patří srdečné
poděkování za jejich přispění, a to nejen
finanční, ale i formou modlitby či dobrovolnickou službou, kterou prokazujete
v naší organizaci během roku,“ uvedl
ředitel Diecézní charity Lukáš Curylo.
Sbírku je možné podpořit také online na
účet Diecézní charity: 24681090/5500.

RODINY
květen / 2021

PRAŠIVÁ 2021 jako společná pastorační akce
Tradiční setkání dětí a rodin s otcem biskupem se uskuteční 1. 7. 2021 na hoře
Prašivá, letos však trochu jinak. Mottem
setkání je „Táta, máma, holka, kluk, rodina nám není fuk!“.
Akce navazuje na dlouholetou tradici
setkávání dětí s o. biskupem, které organizačně zajišťovalo Katechetické a pedagogické centrum. Od letošního ročníku
převzalo organizaci Centrum pro rodinu
a sociální péči ve spolupráci s Katechetickým a pedagogickým centrem a Diecézním centrem mládeže. Mění se také
název: ze Setkání dětí s o. biskupem se
stává Setkání dětí a rodin s o. biskupem.
Setkání bude mít bohatý program s interaktivními činnostmi na stanovištích –
poznávací, pohybové, výtvarné, hudební
i duchovní aktivity spojené s tématem rodiny. Stanoviště budou rozmístěna již cestou na Prašivou a realizována v individuálních skupinách rodin. Na stanovištích
bude zajištěn program pro děti, rodiče
a celé rodiny. Rodiče dostanou praktické
návody na trávení volného času s dětmi,
podněty, jak se v rodině navzájem poznávat, jak lépe komunikovat a jak pečovat
o dobré vztahy. Pro děti budou připraveny naučné i zábavné aktivity a zkrátka
nepřijdou ani nejmenší účastníci. Rodiny
se také v průběhu cesty, možná trochu
netradičně, setkají s otcem biskupem.
Téma rodiny navazuje na Rok rodiny
„Amoris laetitia“, který byl pro rok 2021
vyhlášen papežem Františkem.

„Akce bude letos trochu jiná než v minulých letech, ale věříme, že rodiny zde
mohou společně prožít něco nového
a hezkého, co jim bude inspirací v každodenním životě. Doufáme, že akce
bude pro účastníky přínosná,“ říká
o akci Marek Schneider, ředitel Centra
pro rodinu a sociální péči.
Během setkání proběhne sbírka mobilních telefonů, pomocí níž Centrum
pro rodinu a sociální péči získá finanční podporu na činnost sociální služby
„Poradna pro vztahy a rodinu“. Tato
služba pomáhá lidem, kteří si vzájemně nerozumí, prožívají konflikty nebo

Podpora RODIN je naším posláním
Sociální izolace, zvýšené napětí, pocity
nepochopení, nesouladu ve vztahu, trápení s dětmi, zvládání pracovní zátěže,
stres… to zná každý z nás. To, že SPOKOJENÁ RODINA není samozřejmostí, si
uvědomujeme již nějaký čas a podpora
RODIN je naším posláním! Proto nabízíme kurzy, přednášky a další vzdělávací
aktivity pro stabilitu rodin i jejich jednotlivých členů. Pokud už k nestabilitě
dojde, lidé mohou využít odborné poradenství v oblasti vztahů osobních, partnerských, rodinných, společenských
a v oblasti výchovy. V případě potřeby
jsme připraveni poskytnout také me-

diace pro páry nebo rodinné konzultace
zaměřené na páry nebo jednotlivce.
Měsíční náklady nezbytné k naplňování
tohoto poslání jsou bezmála 275 000 Kč.
Měsíčně máme pokryto 210 000 Kč, ale
každý měsíc nám k realizaci těchto důležitých činností chybí 65 000 Kč.
Není-li vám RODINA lhostejná, prosíme,
pomozte nám měsíčně tuto částku pokrýt!
Každý nastavený trvalý příkaz nám
velmi pomůže https://www.darujme.
cz/projekt/1204591 nebo na č.ú.
1660723399/0800, VS 111 Děkujeme!
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se potřebují vyrovnat se smrtí blízkého
člověka.

Registrace k účasti nutná
Z důvodu přetrvávajících opatření ke
snížení rizik nákazy koronavirem se
tradiční dopolední program v areálu
Kamenité nebude konat, ale zahájení
i ukončení akce bude individuální – dle
registrace účastníků na jimi zvolený čas
přes webové stránky: https://prasiva.
prorodiny.cz/.
Registrace účastníků bude spuštěna 1. 6.
2021 a je k účasti na akci nutná.

Akce pro seniory
6. 5. Virtuální AKADEMIE PRO TŘETÍ
VĚK na téma BISKUPSKÉ LESY – HISTORIE A SOUČASNOST. Lektor Ing. Libor
Konvičný.
13. 5. Virtuální KULATÝ STŮL na téma
MOST MEZI GENERACEMI. Nad aktuálními tématy se budou zamýšlet zástupci seniorů a mladých.
25. 5. Virtuální DIECÉZNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ S O. BISKUPEM MARTINEM
Více informací na www.doo.cz/
pastoracni-aktivity/seniori.html
dále na: seniori@doo.cz
nebo: 734 876 497.

PASTORAČNÍ CENTRA

CENTRUM PRO RODINU
A SOCIÁLNÍ PÉČI

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

Realizace akcí se řídí aktuálními nařízeními vlády.
Proto sledujte náš web www.prorodiny.cz a naše sociální sítě!

Vysokoškolské katolické hnutí Ostrava
Vysokoškolské Katolické Hnutí Ostrava je společenství mladých lidí, kteří studují vysokou školu nebo nedávno absolvovali. Společně těžíme ze sebe to nejlepší! Mladým lidem
nabízíme kromě společenství možnost duchovního růstu, ale
také čas pro sebevzdělávání či zábavu. Společně se modlíme,
zpíváme, bavíme, vyrážíme do přírody či za kulturou. Pokud
máš čas, neváhej a dojdi na Studentskou mši svatou do
kostela sv. Cyrila a Metoděje v Ostravě-Pustkovci. Scházíme
se každé úterý od 19:00.

Týden pro rodinu: rande, výstava, webináře
9. května, 15:00–18:00 Manželské rande, park Komenského
sady, aktivita pro manžele
10. května, 17:00, online webinář na téma Nástrahy pornografie v období dospívání, Mgr. et Mgr. Andrea Kozlová
11. května, 17:00, komentovaná vernisáž výstavy RODINA?
TÝM PRO ŽIVOT (online), MUDr. Maria Fridrichová
12. května, 17:00, webinář Kurz efektivního rodičovství,
Mgr. Valéria Šmýrová
13. května, 9:00, webinář, kulatý stůl na téma Most mezi
generacemi, Ludmila Kaňoková
14. května, 17:00, online přednáška Cesta k proměně vztahu,
Jan Zajíček

Informace k aktuálnímu dění najdete na webu: www.
vkhostrava.cz, nebo na jejich facebookovém či instagramovém profilu.

Animátorský kurz – přihlašování od 1. 5. 2021!
Kurz je pro všechny mladé od 15 let, kteří se aktivně zapojují
do života farnosti, děkanátu nebo by se zapojit chtěli. Během
víkendových setkání, která probíhají převážně na DSM ve
Staré Vsi nad Ondřejnicí, se dotkneme např. témat osobní
formaci, osobní růst, leaderství nebo komunikace.

Webináře: efektní rodičovství i syndrom vyhoření
Odkazy na jednotlivé webináře budou postupně zveřejňovány na našich sociálních sítích a webových stránkách.
20. května – Syndrom vyhoření – Jak předejít vyčerpání a jak
se dobít? (Mgr. Katarína Dubělčíková)
3. června – Jak rozvíjet zdravé sebevědomí? (Mgr. Katarína
Dubělčíková)
17. června – Emoce v životě dítěte (Mgr. Marie Chrástková)

Podmínky pro přijetí na kurz a další informace nalezneš na
našem webu: www.dcm.doo.cz.

Přihlašování na letní tábory ve Staré Vsi n. O.
Chtěli bychom všechny
děti a teenagery pozvat
na dva letní tábory, které
pořádá Diecézní středisko pro mládež ve Staré Vsi
nad Ondřejnicí.
Tábor pro děti (3.–5. třída)
se bude konat v termínu
od 5.–11. 7. 2021.
Tábor pro teenagery
(6.–9. třída) v termínu od
20.–25. 7. 2021.
Místa se rychle zaplňují.
Tak neváhejte a děti přihlašujte na www.doo.cz/
prihlaska.

DIECÉZNÍ STŘEDISKO VE STARÉ VSI NAD ONDŘEJNICÍ ZVE NA

Kurz plánování rodičovství přirozenou metodou

LETNÍ TÁBOR

prezenční forma v klubovně Centra pro rodinu v Ostravě
- 8. května (9:00 – 17:00 ), 22. května (9:00 – 17:00 )
- místo konání: velká klubovna Střediska Rodina, Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice
- účastnický poplatek 400 Kč na osobu nebo 450 Kč na
manželský/snoubenecký pár
- přednáší MUDr. Maria Fridrichová a instruktoři symptotermální metody
- přihlašovat se můžete přes formulář na webu www.
prorodiny.cz
- kontakt: Maria Fridrichová: mfridrichova@prorodiny.cz,
731 625 618.

PRO DĚTI
(UKONČENÁ 3. TŘÍDA - 5. TŘÍDA)

5. - 11. 7. 2021

Cena: 1300,-/1200,Přihlašování od 1.2.2021
na www. doo.cz/prihlaska
V PŘÍPADĚ DOTAZU PIŠTE NA STARA.VES@DOO.CZ

NEBO VOLEJTE NA TEL. Č. 736514439

Expedice Botanicus – víkend pro otce s dětmi

Přihlašování na letní akci Possible

28.–30. 5. Expedice Botanicus – víkend pro otce s dětmi ve
věku cca 6–11 let. Místo konání: chalupa „Sluníčko“, Stará
Voda 109, 793 31 Světlá Hora. Začátek v pátek večeří 19.00,
konec v neděli obědem kolem 13.00.
Cena za pár (otec, dítě) 2.500,- Kč.
Pro více informací a přihlašování: Ondřej Rozkopal,
orozkopal@pororodiny.cz, 731 744 400.

Akce Possible se koná na Středisku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Je místem setkání mladých lidí z naší diecéze. Probíhá
ve dvou turnusech – pro středoškoláky (2.–8. 8. 2021) a pro
vysokoškoláky (15.–18. 7. 2021). Těšit se můžeš na zajímavé
hosty, na workshopy, katecheze, hry, společný čas. Přihlašování je možné na www.doo.cz/prihlaska. Více informací
najdeš na našem webu: www.dcm.doo.cz.
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PASTORAČNÍ CENTRA
květen / 2021

KATECHETICKÉ
A PEDAGOGICKÉ CENTRUM

ODBOR ŠKOLSTVÍ
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

Dění na BiGy v „době covidové“

Jak to bude s náboženstvím?
Na návrat dětí do škol se nyní připravují také katecheti.
Katechetické a pedagogické centrum Biskupství ostravsko-opavského připravilo metodiku k obnovení výuky. Učitelům
náboženství například radí, jak komunikovat s dětmi, které
kvůli pandemii přišly o blízkého člena rodiny. „Situace návratu
nebude jednoduchá, děti se budou vracet s různými prožitky
a zkušenostmi, některé z nich mohou být i těžké,“ informuje
Katechetické a pedagogické centrum. Inspirace a doporučení
jak náročnou situaci dobře zvládnout najdete na stránkách
Katechetického a pedagogického centra https://kpc.doo.cz/.
Nabízenými tématy se mohou inspirovat i rodiče.

Setkání dětí a rodin s otcem biskupem na Prašivé

Všechny třídy biskupského gymnázia se již dlouho učí pouze v on-line prostoru google učeben. Prostor uvnitř budovy školy, ten zažívá další menší, ale důležité úpravy. Loni
se dotáhla stavba výtahu, přičemž se v patrech u výtahu
vyměnila stará tmavá odskakující dlažba a škola dostala
modernější šmrnc. Stále ovšem zbývalo mnoho ploch, kde
zůstaly staré kachličky. Nyní má BiGy za sebou první etapu
výměny těchto dlažeb a studenti se mohou těšit na úplně
jinou atmosféru chodby ke kapli i kolem jídelny až k tělocvičně. V létě proběhne 2. etapa, kdy se vymění se podlaha
i v šatnách a mezipatrech. Celkové prosvětlení
umocňuje i bílý
nátěr rámů dveří
a otočná křesílka na chodbách.
Nové jsou též
školní prezentační bannery: autorem fotografie je
profesor Mgr. Jakub Dvorský. Zachytil moment na jedné z mála akcí, které v době covidu
vůbec proběhly – na sportovním kurzu. Výsledek může
posoudit sami. Po celý duben je BIGY V POHYBU – pohybová výzva pro třídy a jednotlivce. Přestože je letošní duben
poměrně deštivý, studenti i zaměstnanci se do výzvy zapojili a překonali tisíce kilometrů na kole pěšky, v běhu, na
koloběžkách nebo na bruslích. Takže žádné „duben – ještě
tam budem“, ale duben – ven půjdem. Výsledky si můžete
prohlédnout na školním Facebooku.
Pavel Stuchlý

Srdečně zveme děti i celé rodiny na setkání s o. biskupem na
Prašivé, které se uskuteční tradičně první den prázdnin ve
čtvrtek 1. července. Od letošního ročníku na přípravě akce
spolupracují všechna pastorační centra Biskupství ostravsko-opavského: Centrum pro rodinu, Katechetické a pedagogické centrum a Diecézní centrum mládeže. Letošní setkání
má motto: „Táta, máma, holka, kluk, rodina nám není fuk!“.
Téma je zvoleno k Roku rodiny „Amoris laetitia“, který byl
vyhlášen papežem Františkem. Více v článku na straně 9.

DIGITALIZACE?!
V pondělí 19. 4. 2021 se zúčastnili vyučující náboženství
z mnoha diecézí online fóra náboženského vzdělávání
na téma Digitalizace ve výuce náboženství. Akci pořádala
Katedra pedagogiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích.
Účastníci si vyslechli inspirativní příspěvky a v závěru se
zamýšleli nad budoucností a proměnou výuky náboženství
v současné digitální éře. Přednáška a některé příspěvky byly
nahrávány a budou dostupné na YouTube Teologické fakulty
Jihočeské univerzity.
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FARNOST

Bůh v Třebovicích promlouvá z billboardů.
„SLYŠELI, ŽE ON ŽIJE!“ Okolo nápisu
s tímto poselstvím projížděli řidiči a cestující tramvaje č. 4 po Martinovské ulici
celý duben. Objevil se na Velikonoce
na billboardu u odbočky do historické
části Třebovic a za jeho vylepením stojí místní farní společenství. Reklamní
plochu nedaleko benzinky využívá farnost od prosince loňského roku. Denně
okolo ní projedou tisíce aut a přes dvě
stovky tramvajových spojů. Boží slovo
začalo skrze billboardy promlouvat ve
veřejném prostoru na začátku adventu.
„Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí…“
hlásal poutač citát z Janova evangelia během tvrdého nárazu druhé vlny
pandemie. V zimním šeru vyčuhoval
ze sněhu bílý billboard s Ježíšovými
slovy z Matoušova evangelia „Co vám
říkám ve tmě, povězte na světle“ a postní dobu provázelo uspěchané řidiče
poselství žalmisty „Jen v Bohu se ztiší
duše má“. Kdo billboardy neviděl přímo
u cesty, mohl je zahlédnout alespoň na
Instagramu nebo Facebooku farnosti
Třebovice, která je na sociálních sítích
velmi aktivní. A nejen tam.

Farní billboard s poselstvím
Billboardy s biblickými citáty se neobjevily v Ostravě poprvé. Před několika
lety se křesťanské poselství zjevovalo
na reklamní ploše nedaleko křižovatky
Nová Ves Vodárna ve směru na zastávku Svinovské mosty. „Byly tam citáty
z Bible. Slyšel jsem, že za tím prý stálo společenství rodin z farnosti Ostrava-Přívoz,“ vzpomíná třebovický farář
P. Lukáš Engelmann na své první setkání
s reklamou na víru a křesťanské hodnoty v místech, kde je člověk běžně nepotkává. Doba pandemie Covidu se stala
příležitostí, jak prázdné reklamní plochy
nedaleko kostela podobně využít. Otec
Lukáš si říkal, že když nemůžeme hlásat
v kostele, hlásejme mimo něj – a začal
společně s pastoračním asistentem Martinem Broďánim vymýšlet „reklamní
slogany“ ve formě poselství, která mají
hlubší význam. „Veřejný prostor se tak
stal místem, kde se lidé místo nějakého
komerčního sdělení mohli potkat s Božím slovem, nad nímž se aspoň krátce
můžou zamyslet,“ vysvětluje svůj záměr.
Velikonoční poselství na přelomu dubna
a května vystřídal billboard s propagací
příměstského tábora, který farnost na

léto připravuje. „Tábor děláme již osmým rokem a vždycky se rychle obsadí.
Zájem je velký – a to nejen od věřících,
ale i sympatizantů. Jde nám o to, abychom vytvářeli v lidech pozitivní pohled
na církev a na společenství, která ji vytváří,“ dodává otec Lukáš.

Pravidlo 10 %. Místo pro 20 lidí
Kontakt na webové stránky farnosti
nebo facebookové stránky se na billboardech objevoval společně s povzbudivým poselstvím celý půlrok. Fotky
nových billboardů po jejich vylepení
sdílel také na farní Instagram. A měly
úspěch. „To je skvělé. Snad poprvé něco
říkající billboard. Hustý! Cool evangelizace. Moc krásné…,“ těmito komentáři
reagovali na jednotlivá poselství uživatelé Instagramu, kteří sledují posty farnosti Ostrava-Třebovice. Aktuálně jich
je 327. To je počet lidí, o kterém mohli
v posledních měsících otec Lukáš a farní vikář otec Jacek Domański, který ve
farnosti vypomáhá od ledna 2019, skutečně jen zbožně snít. Limit 10 % míst
k sezení totiž znamenal v této farnosti
jen dvacet lidí v kostele. Ve farnosti,
kde na nedělní mši svatou chodívá
okolo 330 účastníků, se musel vymyslet systém, jak místa v kostele v čase
pandemie spravedlivě rozdělit. „Se sobotní mší s nedělní platností a dvěma
nedělními bohoslužbami jsme mohli
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nabídnout místa jen 60 lidem,“ dodává
farář. Koordinovat zájemce o účast na
mši svaté se stalo úkolem pro pastoračního asistenta Martina. Na případnou
druhou vlnu pandemie se farnost připravila během letního uvolnění opatření. Podařilo se vytvořit databázi kontaktů na jednotlivé rodiny a farníky,
s nimiž mohli duchovní komunikovat
elektronickou poštou nebo telefonicky.
Adresář s kontakty na cca 320 farníků pak využili při obsazování volných
míst na nedělní bohoslužby. „Pastorační asistent jim telefonoval a zapisoval
zájemce, kteří se bohoslužby zúčastní. Většinou kapacitu naplnilo pět až
šest rodin na jednotlivou mši. Rodina,
která měla při mši svaté zadaný úmysl, nahlásila, kolik pozve lidí, a zbytek

Od ledna 2019 působí ve farnosti farní vikář
P. Jacek Domański. S farářem Lukášem Engelmannem se během velikonočního třídenní podělil
o bohoslužby, které bylo možné v tyto dny vyjímečně sloužit dvakrát.
Foto: http://www.farnosttrebovice.cz/

FARNOST
květen / 2021

Farnost žije a ani Covid zde čas nezastavil
se doplnil o další zájemce,“ vysvětluje
systém udělování míst v kostelních lavicích otec Lukáš. Klíčem k naplňování
povolené kapacity byla také snaha nabídnout účast na mši svaté postupně
všem farníkům. Všichni ji ale nevyužili.
S farností však kontakt neztratili ani
ti, kteří zůstali doma nebo byli hospitalizováni. Bohoslužby sledují online
a online také přispívají na finanční
potřeby farnosti. Dary mohou poslat
na účet farnosti nebo skrze QR kód. Ve
vysílání bohoslužeb budou v Třebovicích pokračovat i po jarním uvolnění,
dokud bude zájem. Ani nová pravidla
nedovolí kostel naplnit tak, aby se do
něj všichni farníci vešli. S příchodem
jara však může část věřících prožívat
mši svatou mimo zdi kostela. Aby vše
dobře slyšeli i ti, co postávají na hřbitově, se postará pořádný reproduktor.

MANA až do schránky
„Doba covidová“ přinesla řadu omezení a zákazů. Již rok jsou paralyzována
různá farní společenství, kterých v Třebovicích působí hned několik. Přesto
se však leccos podařilo. Například nepřestal vycházet farní měsíčník MANA.
Ani během loňského jara, kdy byly
dveře kostela zcela zavřené. „Dubnové
a květnové číslo ochotní členové pastorační rady rozváželi po městě a házeli
do schránek lidem, na které jsme měli
kontakt. Kdo koho znal, tomu časopis
přinesl. Společně s časopisem jsme jim
donesli i velikonoční přání,“ vzpomíná
na loňské jaro otec Lukáš Engelmann.
Tehdy se stal také jako psycholog
členem krizového týmu, jenž nabídl
svůj čas lidem, kteří potřebovali o nečekané krizi s někým hovořit. „Měl jsem
tak jeden telefonát denně. Někdy i dva.
Teď je telefonátů méně. Jeden za týden.
Celá ta situace je jinde než před rokem.
Tehdy měli lidé úzkost z nové situace,
dnes někteří trpí tím, že už to celé trvá
dlouho, a chybí jim setkávání s druhými,“ říká kněz, který by si také přál, aby
se mohli lidé vrátit do kostela, začít se
opět scházet ve společenstvích a být
spolu na různých farních akcích. „Taky
bych se už rád vrátil do normálu, ale
uvědomuji si, že se nejde vrátit do toho,
co bylo. Život pokračuje dál a bude jiný.
Například vnímám, že jsme teď daleko
více přítomní ve virtuálním prostoru
než předtím. To přijímám jako dar této

Uspořádat nějakou akci pro více lidí bylo v nouzovém stavu nemožné. Velkopáteční křížovou
cestu stejně jako bohoslužby streamovali mladí
farníci na sociálních sítích.
Foto: http://www.farnosttrebovice.cz/

kace otec Lukáš a zamýšlí se nad generacemi, které nám předcházely. „Kolik
času uběhlo od událostí prvních řádků
této knihy? Při četbě si člověk uvědomuje, čeho byl náš kostel svědkem – kolika
nepokojů a rozvratů, ale i poutí, oslav
a svátků. Kolik lidí zde zakoušelo Boží
blízkost i možnost setkat se s druhými.
Ale také, kolik z nich do našeho kostela
chodilo se strachem, obavami o svou
budoucnost a o životy svých blízkých,“
dodává farář ke knize, která mapuje historii farnosti a kostela, který byl v Třebovicích postaven v roce 1738.

doby. Ale osobní kontakt to nenahradí,“
dodává otec Lukáš.

12. pěší pouť na Svatý Hostýn
První farní aktivitou, kterou bude možné
v rámci platných regulí již nyní v květnu zrealizovat, bude pěší pouť na Svatý
Hostýn. Májové putování má ve farnosti
již dvanáctiletou tradici. „Obvykle vyrážíme z Valašského Meziříčí. Chodíváme
přes Lázy a Troják. Je to asi 33 kilometrů.
Letos bude pouť kratší, protože nemůžeme přespat v poutním domě jako v minulých letech. Proto v 15.00 h budeme
mít v bazilice mši svatou a pak musíme
stihnout poslední vlak, který pojede
z Bystřice pod Hostýnem do Ostravy,“
popisuje plánovanou akci farář. „Farníci
píši v kostele modlitební úmysly, které
během cesty čteme a na které se modlíme růženec. Po pouti je dostane naše
farnice, vozíčkářka Kačka Kapicová, která se za ně pak celý rok modlí a obětuje
své bolesti,“ dodává otec Lukáš.

Třebovická farnost v toku času
Čas, který se jako by na jaře loňského
roku zastavil, využili farníci v Třebovicích k tomu, aby se ohlédli nazpátek
a zavzpomínali na minulost. Během
roku 2020 tak vznikla publikace s názvem „Třebovická farnost v toku času“.
Autory knížky mapující historii farnosti a jednotlivých duchovních, kteří ji
v uplynulých staletích vedli, jsou Pavel
Březinský, Alois Lička a Michaela Cachová. Úvodní slovo napsali biskup Martin David, současný duchovní správce
P. Lukáš Engelmann a starosta František
Šichnárek. „Žijeme nějakou realitu farnosti tady a teď. Ale na čem vlastně ‚to
dnešní‘ stavíme?“ ptá se v úvodu publi13

Dějiny této městské části jsou však ještě
starší a souvisejí s existencí místního
panství s tvrzí Beneše z Kravař a později barokního zámku, který dnes již
neexistuje. Autoři knihy se zaměřili na
osudy jednotlivých duchovních správců od ustanovení samostatné farnosti
v roce 1906 až po současnost. Medailony
jednotlivých duchovních doplňují informace z kroniky farnosti a vzpomínky
pamětníků. Vše je okrášleno, zvýrazněno fotografiemi z dávné minulosti,
ale i z posledních let a měsíců. Snímek
z 1. sv. přijímání z podzimu loňského
roku čtenářům bude i po letech připomínat nezbytnou výbavu v pandemii.
Chlapci si k slušivému obleku stejně tak
jako děvčata k bílým šatům nemohli
doma zapomenout látkovou roušku. Jednou budou děti na tento svůj významný
den vzpomínat podobně jako letití pamětníci na události z konce 2. světové
války. Důležitost zaznamenávání momentů z našich životů, které přetrvají
generace, vyzdvihuje také otec Lukáš.
„Osobní vzpomínky se nakonec stanou
bohatstvím, které nám nikdo nevezme.“
Pavel Siuda

TÉMA

Před 100 lety navštívil olomoucký
Nejen olomoucká arcidiecéze si v tomto
roce připomíná 100 let od jmenování
Antonína Cyrila Stojana arcibiskupem.
Rodák z Beňova u Přerova se arcipastýřem diecéze stal v 70. roce svého života. Roky svého mládí a kněžské služby
prožil v Příboře. Zmínky o letech studií na zdejším piaristickém gymnáziu
a především 12 let kaplanské služby
se objevují v jeho bohatém životopisu.
Nejpodrobněji se této výrazné postavě
novodobých církevních dějin věnuje Stojanův současník Dr. František Cinek v obsáhlém díle z roku 1933. Kniha, která na
téměř 2000 stranách mapuje život a dílo
olomouckého arcibiskupa, podrobně
popisuje také jeho návštěvu Hlučínska
a Těšínska, kterou Dr. Antonín Cyril Stojan absolvoval v září roku 1921. Letos
to bude přesně 100 let. Pamětníci této
události dnes již nežijí. Díky zápiskům
autora biografie však můžeme nahlédnout do života našich předků v městech
a obcích, které tehdy navštívil.

Vlakem do Ostravy a Děhylova
Ve dnech 3. a 4. září bylo celé Hlučínsko
radostně rozrušeno příjezdem ndp. arcipastýře dra A. C. Stojana z Olomouce.
V obci Chuchelné, která leží na samých
hranicích naší republik, byla zřízena
nová katolická fara, což umožněno bylo
příkladnou obětavostí občanů Chuchelné, kteří v kratičké době letos sebrali
v malé obci 100.000 Kč na kongruu
nového faráře, 40.000 Kč na zakoupení
bohoslužebných rouch a 30.000 na nový
hřbitov. Jediným přáním obce bylo, aby
arcibiskup Stojan, který měl veliké zásluhy o zřízení této nové fary, vyznamenal
obec svou vzácnou návštěvou, vysvětil
nový hřbitov a udělil sv. biřmování. Pan
arcibiskup rád vyhověl přání obce.

Žehnání fary v Chuchelné
V sobotu 3. září přijel z Olomouce rychlíkem přes Svinov do Děhylova, kde byl
pozdraven na nádraží místním farářem
P. Doufalíkem z Plesné a P. Střížem, který
přijel z Chuchelné 2 automobily naproti.
Přes Hlučín, kde p. arcibiskup se zastavil a prohlédl opravovaný kostel, jelo se
přes Benešov do Buslavic. U nádherné
slavobrány očekával tisícový průvod
věřícího lidu svého arcipastýře. Děkan
Schneider pozdravil p. arcibiskupa

Slavnost, kterou Olomouc napamatuje, se stalo biskupské svěcení A. C. Stojana a jeho uvedení do
funkce olomouckého arcibiskupa. Do hanácké metropole se 3. dubna 1921 sjelo 100 tisíc lidí. „Své
zástupce vyslala nejen Morava, ale také Čechy, Slovensko, Slezsko, Hlučínsko, Vídeň, Polsko, Jugoslávia i katolické Holandsko,“píše v pamětech Dr. František Cinek. První arcibiskupské požehnání zachytila tato fotografie, která se stala podkladem pro vydání pohlednic.

jménem kněžstva, farář Plaček z Buslavic jménem farníků, družička jménem
mládeže a nepřehledný průvod hnul
se do kostela, kde p. arcibiskup měl srdečnou promluvu a po ní měl slavnou
mši sv. Pak udělil asi 800 biřmovancům
sv. biřmování.
Celá obec byla slavnostně ověnčena,
3 veliké slavobrány byly důkazem, jak
zbožný lid těšil se na svého arcipastýře.
Po krátkém obědě odjel do Chuchelné,
kde uvítání bylo zvlášť slavné. U slavobrány před nádražím očekávala p. arcibiskupa nejen celá farnost, ale tisíce lidu
z dalekého okolí. První ndp. arcipastýře
pozdravil president Šrámek z Opavy,
který přijel do Chuchelné i s okresním
hejtmanem Cichrou z Hlučína a referentem kultu radou Koschutem. Místní
farář Himmel z Křenovic uvítal p. arcibiskupa jen po německu, starosta Poštulka,
družička Jakšova, nadučitel Křížek po
moravsku. Hudba pak začala: „Bože, cos
ráčil“ a tisícový průvod šel do kostela,
kde pan arcibiskup měl vroucí promluvu
o darech Ducha sv. Pak udělil sv. požehnání a biřmoval přes 200 biřmovanců.
Po biřmování měl ještě 4 křty a 4 úvody.
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Hostem u knížete Lichnovského
Kníže Lichnovský odvedl vzácného hosta do svého zámku, kde mu nabídl přístřeší. Večeře, mimo pana presidenta
Šrámka, děkanátního kléru, účastnil se
též zemský rada Titerka z Ratibora. Tak
dva státy svorně vítaly olomouckého
metropolitu, což též kníže Lichnovský
zdůraznil ve svém proslovu. Všichni obdivovali činnost a laskavost arcibiskupa
Stojana. V neděli ráno přítomen byl p. arcibiskup ranní mši svaté v kostele, kterou měl P. Stříž z Olomouce. Seděl mezi
farníky v lavici. O 8. hodině měl venku
u kostela slavnostní kázání a polní mši
sv., při níž hudba hrála „Ejhle, oltář“. Po
mši sv. seřadil se ohromný průvod a za
zpěvu „Tisíckrát pozdravujeme Tebe“
šel na nový hřbitov, kde pan arcibiskup
opět měl promluvu o obřadech svěcení
hřbitova a pak posvětil nový hřbitov.
Ačkoliv bylo již poledne, když vrátil se
celý průvod k polnímu oltáři, měl ještě p. arcibiskup sv. požehnání a pak
s P. Střížem vykonal návštěvy na faře,
u p. starosty a ve škole. Po krátkém obědě rozloučil se dojemně s Chuchelnou,
která byla slavnostně ozdobena, a odjel
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arcibiskup Stojan Hlučínsko a Těšínsko
ještě do Strahovic, kde si prohlédl novou
faru, pak odjel do Kobeřic, kde byl nabitý
kostel lidu, a v automobilu odjel ještě do
Hlučína, kde byla velká slavnost „květinový den“, a o 5. hodině byl již v Opavě,
kde byl očekáván posl. Rýparem, který
též zúčastnil se celé slavnosti v Chuchelné a přijel s P. Střížem rozloučiti se ještě
na nádraží s ndp. arcipastýřem. Na cestě
všude byl p. arcibiskup nadšeně pozdravován. V Bolaticích narychlo postavena byla slavobrána, u níž shromáždila
se celá obec a prosila o arcipastýřské
požehnání. Za dva dny projel p. arcibiskup několik farností a všude zbožným
lidem byl žádán, aby brzy přijel opět na
Hlučínsko. Nejen nábožensky, ale též
národnostně bylo Hlučínsko příjezdem
p. arcibiskupa velmi posilněno.

Na Ostravsku a Těšínsku
Krátce po návštěvě prezidenta T. G.
Masaryka, který navštívil rezidenci
olomouckého arcibiskupa 18. a 19. září
2021, zamířil A. C. Stojan na Těšínsko.
Ve městech a obcích strávil celý týden.
„Činí tak ne z úřední povinnosti, vždyť
neběží o jeho diecésány, nýbrž z apoštolské lásky. Černé království, ostravsko-karvinská pánev, dávno táhne jeho
srdce. Ví, jak divoký boj proti Církvi tam
zuří. Ví, jak český živel potřebuje pomoci.
Chvátá, aby dělnický lid poučil a potěšil a sv. biřmováním mládež svátostně
u víře upevnil. Bývala tato svátost tam
udělována, ale biskup, neznaje řeči lidu,
nemohl k němu promluviti,“ píše autor
životopisu Dr. František Cinek.

Moravská a Slezská Ostrava
Do Mor. Ostravy zavítal ndp. arcipastýř
v pondělí 19. září odpoledne. Na nádraží byl uvítán děkanem Felgenhauerem,
komisařem vdp. Weissmannem z Morávky, okresním hejtmanem Žilkou
a farářem Petrem u fary moravsko-ostravské zástupci konkurenčního výboru
pp. Reslerem a Langrem. Pak odebral
se na Slezskou Ostravu, kdež u kostela
byl slavnostně uvítán administrátorem
P. Fuskem, starostou Poppe, předsedou
konkurenčního výboru Trojkem, vrch.
s. r. Maternou atd. Pan arcibiskup dojemně k lidu promluvil a na hřbitově
vykonal modlitby.

V úterý 20. září uděloval p. arcibiskup
sv. biřmování farníkům ze Slezské Ostravy v prostranném chrámu Božského
Spasitele v Mor. Ostravě. Proč? Nepatrný
kostelík pro farnost slezsko-ostravskou,
která má na 30 tisíc katolíků, prý poddolován, hrozil sesutím. Byl uzavřen a věž
snesena. Vedle něho na hřbitově krčila
se malá kaple dřevěná, která měla vyhovovat náboženské potřebě tak veliké
farnosti. Biřmovanců bylo 1869.

Vratimov, Bludovice, Prostřední
a Horní Suchá
Ve středu 21. září odjel p. arcibiskup
do Ratimova (Vratimov). Před kostelem byl uvítán P. Mrkvou, p. starostou,
konkurenčním výborem, bývalým poslancem parlamentu vídeňským Pavlokem, předsedy spolků a družičkou. Po
promluvě a mši sv. udělil sv. biřmování
702 biřmovancům. Odtud odpoledne
jel do nedalekého Šenova, kdež udělil
biřmování 693 biřmovancům. Na noc
odebral se ještě do Bludovic, kamž dospěl až o 9. hodině. Ráno již o 7. hod.
vítali ho farníci bludovští v čele s p. farářem Čížem, paní patronkou kostela
a družičkami. Za slavných intrád začala
mše sv., při níž krásně lid zpíval. Tam
přišel průvod s hudbou z Těrlicka –
lid již polský, aby přijal sv. biřmování.
V poledne seřazený průvod uspořádal
u fary p. arcibiskupovi dostaveníčko, při
němž promluvil dp. Zawisza. Lid volá
nadšeně na výzvu p. faráře „niech žije!“
Sv. biřmování tam přijalo 895 malých
i velkých. Po poledni povozem hodinu
do Prostřední Suché, kde zase zástupy
před kostelem shromážděné vítají česky
pana arcibiskupa. Prostřední Suchá, dosud většinou česká, ač i tam již škola polská. Sem přichází průvod z Horní Suché,
kde již převládá polština. Sv. biřmování
přijalo 989 biřmovanců. Večer odtud do
Karvinné, kde bylo nejvíce biřmovanců –
3747! Dva dny od časného rána do večera bylo pracovati, aby se všem vyhovělo.
U chrámu postavena krásná slavobrána.
Arcipastýře vítali Poláci, Češi a Němci. Za
Čechy předseda správní komise p. Krůta. Slezský lid je nevýslovně dojat. Chování mužů při posvátném obřadu vzorné.
Dojímají jejich krásné zpěvy i modlitby
společné. Z přifařených Albrechtic přišli biřmovanci s hudbou, která p. arci15

biskupa vyprovodila. Rozloučení bylo
zde velmi srdečné. Neúmorná horlivost
a srdečné promluvy p. arcibiskupovy po
každém kole naplnily všechny velikým
nadšením.

Více než 10 tisíc biřmování
Na noc odjel ndp. arcibiskup do Mor.
Ostravy, kamž v neděli přišlo celé okolí,
neboť tam pořádaly spojené katolické
spolky velkou lidovou slavnost. O 9. hod.
šel velkolepý průvod do kostela B. Spasitele, kamž arcibiskup přijel. V kostele
plničkém kázal lidu zbožně naslouchajícímu o sv. Václavu, jemuž zasvěcena
jest celá farnost moravsko-ostravská. Po
nadšeném kázání měl pontifikální mši
sv.; spolky pak a lid odebral se do Národního domu, z části též katolického
domu, kdež mluvili naši poslanci. Byl to
skutečně krásný veřejný projev katolického Ostravska, kterého se jistě účastnilo 6000 lidí. Po církevních obřadech
vykonal ndp. arcibiskup v městě několik
návštěv. Hned po poledni zase dále, do
vzdálené Stonavy, obce čistě polské, by
pokračoval ve svém úkolu biskupském.
Před krásným novým kostelem vítá
ndp. arcibiskupa po polsky ndp. farář,
starosta a družička. Uděliv ve Stonavě
628 biřmovancům sv. biřmování, vrací se
večer do Mor. Ostravy, aby již v pondělí
skoro ráno dokonal dílo své v Petřvaldě.
I tu chová se lid vzorně a naslouchá českým promluvám ndp. arcibiskupa zbožně. 988 farníků petřvaldských pomazáno sv. křižmem a posíleno pro životní
boj. Odpoledne odjíždí vzácný host do
Moravské Ostravy, kde pln péče o kostel
ve Slezské Ostravě a o nový kostel sv. Josefa v Mor. Ostravě, koná ještě návštěvy
u vlivných osob. O půl 7. hod. večer opouští pak po týdenním pobytu působiště
slezské, kdež zanechává tu nejlepší památku a nadšení v tisících srdcích pro
věc dobrou, katolickou. Všech biřmovanců bylo 10.511. Byla to skutečně práce
namáhavá, zvláště v Karvinné, kde už
od vkládání rukou na hlavy biřmovanců i ruka p. arcibiskupa bolela a noční
odpočinek rušila. Věru tolik obětí a tolik
práce je schopen jen apoštolský biskup.
Připravil Pavel Siuda
S využitím: Arcibiskup Dr. Antonín Cyril
Stojan Život a dílo, Olomouc, 1933.
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Cesta vydala dotisk poutního deníku P. Lízny
zána ihned po jeho primiční mši svaté
a zákaz platil až do roku 1990.

Autentický souhrn deníkových záznamů P. Františka Lízny o jeho první cestě do Santiaga de Compostela v roce
2004 je možné opět sehnat v online
knihkupectvích. Brněnské nakladatelství Cesta, které vydalo všechny Líznovy
poutnické deníky, připravilo krátce po
jeho úmrtí dotisk knihy, která byla už
léta beznadějně vyprodaná.

Od roku 2004 podnikl několik pěších
poutí, z nichž některé popsal ve svých
denících. S putováním však začal již
v době komunistické totality, kdy přešel
celé Československo od nejzápadnějšího cípu u německých hranic až k nejvýhodnějšímu na východním Slovensku.
Na tuto cestu navázal, když se ve svých
66 letech vydal z hory Kremenec na
svou nejnáročnější pouť na Krym do
města Chersones. Cestu absolvoval
s diagnostikovanou rakovinou prostaty, která byla v neoperovatelném stadiu. Po návratu z místa, kde sv. Cyril
a Metoděj našli ostatky sv. Klementa, rakovina z těla nemocného kněze
ustoupila.

Vychází tak legendární popis putování, které známý český jezuita ve svých
62 letech zahájil v dubnu 2004 na Svaté
Hoře u Příbrami a završil v srpnu téhož
roku u hrobu sv. Jakuba v Compostele.
Do deníku si zaznamenával jednotlivé
denní etapy, náklady na nocleh a stravu, dary, které dostal nebo rozdal.
Teologicko-filozofickými rozbory nezatížený text vypovídá nejen o pouti, ale
hlavně o jeho vidění světa. V knize nechybí situace, v nichž se tento kněz při
zápasu sama se sebou dostává do situace těch, o které se většinu svého života
staral a na které formou „modlitebního
losování“ nezapomíná ani při této cestě.
P. František Lízna SJ (1941–2021) pocházel z komunisty pronásledované rodiny,

sám byl z politických důvodů pětkrát
vězněn a vojenskou službu vykonával
u PTP na Slovensku. V roce 1968 byl
přijat do noviciátu jezuitského řádu
a v roce 1974 byl vysvěcen na kněze.
Veřejná kněžská činnost mu byla zaká-

P. František Lízna SJ zemřel ve čtvrtek
4. března 2021 ve věku 79 let v Olomoucké fakultní nemocnici. Podlehl
komplikacím nemoci Covid-19. Pohřben
byl ve svých poutnických botách v pátek 12. března 2021 v kryptě brněnského jezuitského kostela.
Pavel Siuda

Graubner: Zbožnost je užitečná ke všemu
Svědectví o zápase těla i ducha s nemocí Covid-19 popsal olomoucký arcibiskup Jan Graubner v nové knížce
s názvem „Zbožnost je užitečná ke
všemu,“ kterou vydalo Karmelitánské
nakladatelství. Knižní novinka tak bude
zřejmě prvním knižně vydaným svědectvím katolického biskupa o zkušenosti
s životu nebezpečnou koronavirovou
nákazou.

„Nejsme na světě sami, žijeme ve vztazích. Máme odpovědnost za své manželství, svou rodinu, své město, svou
firmu i svou zemi. Zbožnost je opravdu
užitečná ke všemu. Díky ní zvládáme
těžké osobní krize, ona je oporou a pevným základem našeho života i tmelem
našich vztahů,“ píše arcibiskup Jan
Graubner, který prodělal nemoc Covid-19 v prosinci loňského roku. Kvůli
vážném průběhu nemoci musel být
hospitalizován v Olomoucké fakultní
nemocnici. Propuštěn do domácí léčby
byl těsně před Vánocemi 2020.

Olomoucký arcibiskup podává v knížce svědectví o tom, co prožíval na těle
i na duchu během svého zápasu s nemocí Covid-19. Kdy nejvíce pocítil svá
omezení? A jak se ho v nejhlubší krizi
dotýkal Bůh?
To jej přivádí k úvahám o základech
duchovního života. Život s Bohem není
strnulý – je to spíše pohyb od jednoho
úkolu k dalšímu, zcela jinému. V tomto
pohybu pak vnímáme lépe, jak spolu
úzce souvisejí duchovní život a naše
zdraví, modlitba a naše stresy, hledání

Knížka je výrazem vděčnosti arcibiskupa
Jana Graubnera za podporu, jíž se mu od
lidí dostávalo v době, kdy byl upoután
na nemocniční lůžko. I proto najdeme
v jejím závěru několik modliteb.

Boží vůle a naše zralost nebo čisté svědomí a naše motivace jednat dobře.
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Kvítky svatého Františka
Sbírka krátkých
příběhů s duchovní pointou ze života světce a jeho
druhů. Dnes již
klasické dílo autora
z konce 14. století
čerpá z latinského
spisu bratra Hugolina Actus beati Francisci a klade si za cíl zpřístupnit
ctnosti a duchovní moudrost svatého
Františka co nejširším kruhům.
Kniha vychází v novém překladu s ilustracemi italského výtvarníka Piera Casentiniho z cyklu Píseň bratra Slunce.
Věříme, že dárkové provedení Kvítků
nejenže potěší širokou františkánskou
rodinu, ale získá si též novou generaci
čtenářů.
Kniha vyjde během měsíce května 2021.
Váz., 192 s., 299 Kč.
Clotilde Noël

Vypadlá z hnízda

Grzegorz Ryś

Rozjímavý růženec
Lodžský arcibiskup nás provede
modlitbou růžence rozjímavým
způsobem. Jeho
rozjímání nad jednotlivými desátky
růžence jsou velmi
neotřelá; člověk se
až diví, jak Boží slovo ve světle Ducha
promlouvá k srdci.

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
James Martin

Jezuitský návod na modlitbu
Pro domácí duchovní obnovu

Brož., 96 s., 129 Kč.
Stormie Omartianová
Síla modlitby za vaše vnoučata
Vnoučata jsou darem, který vám
dává Bůh. A vaše
modlitby jsou
zase darem, který
dáváte vy jim, aby
ovlivnil celý jejich
život – dokonce
i tehdy, kdy už tu
nebudete, abyste
jeho dobré plody
viděli na vlastní
oči. Bůh vám svěřuje významný úkol: máte svému vnoučeti nebo vnoučatům sloužit – nejen slovem
a skutkem, ale také modlitbou.
Brož., 215 s., 235 Kč.

Jak můžeme najít
Boha? Jak se můžeme modlit? A co
se o Ježíšovi dozvídáme z příběhů
Nového zákona?
Jezuitský návod na
modlitbu odpovídá
praktickým způsobem na nejčastější
otázky o modlitbě
a meditaci. Na běžné exercicie musíte
obvykle vyjet někam daleko. S Jezuitským
návodem na modlitbu můžete duchovní
obnovu prožít v soukromí svého domova.
Brož., 78 str., 199 Kč.
Éric de Moulins-Beaufort

Církev a výzvy přítomnosti
Arcibiskup Éric de
Moulins-Beaufort
promýšlí ve své
knížce nejdůležitější společenské,
duchovní a kulturní výzvy, před
nimiž stojí dnešní
církev. Je přímočarý, přesný, nebojí
se těžkých témat
a neztrácí naději.

Mladí manželé
Noëlovi měli už
šest vlastních dětí,
když se rozhodli,
že by si rádi osvojili nějaké opuštěné
dítě s postižením.
V květnu roku
2013, po dvouletém byrokratickém martyriu, si
konečně mohli přivézt domů „dauníka“ Marušku, která se
záhy stala miláčkem celé rodiny. V jistém
okamžiku Clotilde pocítila potřebu psát,
pravidelně svěřovala veškeré to napínavé dění svému deníku: Tenkrát ji ani ve
snu nenapadlo, že by někdy mohl vyjít
knižně – hned v několika vydáních! – a že
bude tak účinně rozšiřovat srdce svých
čtenářů.

Stormie Omartianová

Kniha vyjde během měsíce května 2021.

Brož., 231 s., 235 Kč.

Prvním tématem je sexuální zneužívání
v církvi: co ho spouští, jak fungují mechanismy, jež ho udržují ve skrytosti, i jak
mu předcházet. Druhým tématem jsou
zásadní změny promlouvající do našich
životů – prudký rozvoj techniky, medicíny
a moderních technologií.Třetí úvaha rozvíjí téma křesťanského manželství a rodiny v 21. století. V posledním textu mluví
autor velmi upřímně o důvodech, proč
se dnes stát knězem. Klíčová otázka zní:
Co je posláním kněze podle Ježíšovy vůle?
A můžeme kněžství prožívat s radostí?

Brož., 160 s., 249 Kč.

2. vydání

Brož., 188 str., 249 Kč.

Síla rodičovské modlitby
Nové zrevidované vydání knihy
známé americké
autorky ze série
Síla modlitby tentokrát povzbuzuje
k vytrvalé a usilovné modlitbě
rodiče. „Boj o životy našich dětí
se odehrává na
kolenou. Nemodlit se je jako sedět
a zpovzdálí se dívat, jak na naše děti ve
válečném poli dopadají střely ze všech
stran. Když se však modlíme, jsme v bitvě po jejich boku a svoláváme Boží moc
v jejich prospěch.“
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Najít životní cestu pomáhá mladým kurz Samuel
Na intenzivní celoroční doprovázení
kněžími a řeholníky při hledání životní cesty se mohou opět těšit mladí lidé
z ostravsko-opavské diecéze ve věku od
17 do 30 let. Stačí se přihlásit na kurz Samuel, který vznikl jako pomoc mladým
lidem při rozpoznávání jejich povolání.
Od posledního prázdninového víkendu do června dalšího roku se budou
účastníci jedenkrát za měsíc scházet
na různých místech diecéze. Čeká je
devět setkání naplněných katechezemi,
sdílením a společnou modlitbou včetně
adorace. „Účastníci mají možnost rozhovoru a duchovního doprovázení, ale
dostávají také úkoly na doma, čímž jsou
vedeni k pravidelné modlitbě a práci
s Božím slovem,“ zve jedna z doprovázejících sestra M. Františka Kroupová.
Zahajovací víkendovkou 28.–29. 8.
v klášteře sester alžbětinek v Jablunkově nastoupí mladí lidé na cestu prohlubování svého vztahu s Bohem, aby
pak dokázali zodpovědně rozlišit své
povolání. Součástí kurzu je také pěší
pouť na poutní místo a závěrečné desáté setkání, které bude mít podobu
exercicií na Maria Hilf.

„Ze zpětných pozitivních vazeb vidím, že
kurz má smysl! Přibližuje mladé k Bohu,
dává jim impulzy a učí je nacházet si pravidelný čas pro Pána na modlitbu, hledat,
naslouchat a některým i odpovídat na
to, kam je Pán volá. Máme radost, když
pak vidíte absolventy jako šťastné manžele, manželky, kandidátky v řeholi. To,
co upřímně před Pánem hledali, našli,
odpověděli a vyrazili realizovat povolání.
Krása. Pánu Bohu díky a rovněž i otci biskupovi, že kurz může v naší diecézi probíhat,“ je vděčná sestra Františka. Dodává,
že i je samotné Samuel obohacuje: „My-

slím, že u nás všech platí, že kdo dává,
dostává. Společně jdeme nějaký kus cesty za Pánem, vzájemně se obdarujeme,
necháme-li se vést Duchem svatým, pak
můžeme žasnout, jak si nás používá“.
Kdo by se chtěl kurzu zúčastnit, stačí
aby do 25. 5. poslal přihlášku na: www.
kurzsamueldoo.wz.cz a přiložil motivační dopis, který slouží pouze pro tým
doprovázejících k vytvoření základního
obrazu o prvních touhách a očekáváních uchazeče.
Jana Praisová

Úspěch tercie v soutěži ČT „Už tam budem?“
Ostrava – Česká televize nabídla studentům ostravského BiGy účast na natáčení
soutěžního pořadu „Už tam budem?“
Pointou soutěže je historka o tom, že
všechny světové mocnosti touží dorazit
na planetu Mars jako první, málokdo
ale tuší, že prvním člověkem na Marsu
bude Čech! Kapitán Tečka najal nejlepší
vědecká pracoviště České republiky, ve
kterých se mise na rudou planetu intenzivně připravuje!
V akční, chytré a hlavně zábavné soutěži České televize si společně se dvěma
pětičlennými týmy můžete vyzkoušet,
jaké by to bylo stát se astronautem. Misí
vás provedou dobří známí, pan Továrník
a pomocník Ducháček. Radit jim bude
všudypřítomný donátor kapitán Tečka.
Reprezentace BiGy se ujal pětičlenný
tým studentů tercie a jejich den strávený
v areálu Malého světa techniky v Ostra-

vě byl jedním slovem skvělý. Plno zážitků
a odreagování od každodenního sezení
u počítače, ale i stres a napětí pramenící
z vyrovnaného souboje s protivníky, to
všechno si užili Markét, Anička, Dominik, Lucka a Aňa.
Jejich odvaha byla nakonec korunovaná
vítězstvím nad druhým soutěžní týmem,
složeným z žáků ZŠ Františka Formana
Ostrava.
Kromě cen v podobě mobilních telefonů
si odnášejí neopakovatelné zážitky ze
skutečného natáčení. V budoucnu se
můžeme v této meziškolní soutěži těšit
na vystoupení dalších týmů gymnázia,
které byly pozvány na natáčení. Pokud
chcete vidět, jak se studenti popasovali s výzvami, lze konkrétní díl dohledat
v archívu České televize pod názvem Už
tam budem? – 11. 4. 2021.
Pavel Stuchlý
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Tým studentů Biskupského gymnázia Ostrava
si zahrál v televizní soutěži „Už tam budem?“,
který se natáčel v Malém světě techniky areálu
Dolní oblasti Vítkovice. Foto: https://www.b-g.cz

OSOBNOST VÍRY
květen / 2021

Básník Bohumil Pavlok (1922–2002)
va ztrácela svůj hlas/, kde krví křičel
červenec“.

Po delším čase přinášíme v cyklu Osobnosti víry portrét básníka – a ne ledajakého. Jistě, česká literatura zná určitě
lepší mistry verše (zmiňme např. Zahradníčka, Reynka či Holana), nicméně
tento rodák z Řepišť u Frýdku-Místku
rozhodně nebyl žádným tuctovým škrabákem.
Narodil se 22. 11. 1922 jako jedno ze
14 dětí na selském statku. Jeho otec
František vlastnil hospodářství a svého
času byl za Rakouska-Uherska dokonce
poslancem v říšském sněmu za Slezsko.
Žel, v r. 1928 zemřel. Se ztrátou živitele
rodiny se u Pavloků nedružila ztráta
víry. Ta zůstala fundamentem veškerého domácího dění, což budoucího
básníka znatelně formovalo.
Po maturitě na místeckém gymnáziu
se Pavlok přihlásil do olomouckého semináře. Za tímto krokem ovšem nevězela touha po kolárku, ale spíše snaha
studovat i poté, co Němci zavřeli české
vysoké školy, a vyhnout se povinnosti jít
„do výroby“. Po atentátu na Heydricha
a následných opatřeních okupantů se
Pavlok chvíli živil jako kancelářská síla
v Řepištích, poté jezdil s koňmi na rodovém statku. V září r. 1945 mohl konečně
zahájit řádné vysokoškolské studium,
to když si v Brně zapsal češtinu a filozofii.
První učitelská léta strávil Pavlok v Brně,
v r. 1953 ale odešel zpět do rodného kraje na slezsko-moravském pomezí a usedl
za katedru v místecké pedagogické škole. Dlouho se však za ní neohřál – jelikož
se nemínil vzdát svého náboženského
přesvědčení a stále si na čele nesl „Kainovo znamení“ v podobě poslanecké
a sedlácké minulosti svého otce (soudruzi, jak známo, neodpouštěli ani za
hrob a „viny“ otců v dobách rudé zvůle
odpykávali i jejich synové), nutnost jít
„do výroby“ ho již neminula. Novým Pavlokovým pracovištěm se stala ostravská
Nová huť Klementa Gottwalda, kde se
stal strojníkem.
K učitelství se Pavlok po čase přece jen
vrátil, to když mu bylo milostivě umožněno uvádět do tajů literatury učně
místeckého SOU. To určitě nebylo publikum, které by pro krásu literárního
textu kdovíjak horovalo a pro literaturu

žilo. Pro Pavloka, políbeného múzou
poezie a poezii milujícího, tudíž muselo jít o dosti těžké období, když nenacházel u svých mladých posluchačů
patřičnou odezvu na své nadšení pro
pohádkově čarokrásný půvab psaného slova. Ale aspoň už nemusel tvrdě
manuálně pracovat. V 2. pol. 60. let,
kdy došlo v „ráji svobody, jenž je jen
ohradou pro dobytek“, jak hodnotil život v socialistické republice, k jakémus
takémus rozvolnění, mohl být dokonce
jmenován zástupcem ředitele na této
škole a vydržet jím kupodivu být až do
penze. Po r. 1989 se pak angažoval v komunální politice a stal se podobně jako
jeho otec starostou v Řepištích. Zemřel
v nedožitých 80 letech – 16. 1. 2002.
Pavlokova básnická tvorba čítá několik
sbírek, oficiálně vydaných až v 90. letech
(např. Hledání tváře či Na dosah). Za komunismu oficiálně vycházet nemohly,
proto své verše publikoval dílem v samizdatu, dílem bibliofilsky. Své první
básnické pokusy však vydával již coby
středoškolák v časopise katolických
studentů Jitro. Později přispíval i do
významného kulturního kat. periodika
Akord.
V Pavlokově díle se před námi rozprostírá svět, který je na jednu stranu plný
okouzlující krásy stvoření, kde „mlčící
stáda hvězd spásají pokojně/ultramarín
noci“ a „v potoce jiskří nože pstruhů“,
na stranu druhou je to svět, „kde slo19

Zvláště pro básníka, jenž „z labutí dere/
prachové peří/ Svou Píseň písní“ a pro
něhož je „slovo jako zrno“, jež „drceno
žernovem/ odkrývá svou šlechetnost“,
se tato zdánlivě neproměnlivá skutečnost stává velmi ubíjející. Proto se též
nemazlí s takovouto odbožštěnou tváří
všehomíra, v němž hrozí, že odmítaný
„Pán marně na kříž přibít dá své tělo,“
a někdy až pamfleticky tepe zlořád vykukující z každého koutku. Když pak
píše sbírku Křížová cesta, v níž „Rozpraskanými rty/ Pán ze země stírá/ dějiny smrti“, spojí každé zastavení s dějinnými či dobovými událostmi, resp. jevy.
A tak třeba Maria je Matkou „sirotků
a odvržených dětí/ i utržených poupat,/
co nikdy nebudou kvést“.
Bůh je u Pavloka jedinou jistotou
tam, kde se odehrávají „jednotvárná
dramata/ mezi kolébkou a rakví/ tím
základním nábytkem každého domova“. „Pelyněk ve džbánku a krutou trýzeň v míse/ obědvá národ důvěřivých
duší“ v tomto světě, v němž je třeba
uposlechnout básníkovy výzvy „zavřete
okna plná hluku/ a poslouchejte“. Nikoli však jeho, básníka, jenž vyznává „já
neklnu nekřičím/ jenom se zalykám“,
ale hlasu Božího, aby všichni dopadli jako Pavlokův setník pod křížem ze
stejnojmenné básně a spolu s ním zvolali: „Jestli dovolíš/ abych šel za tebou/
v tvých zakrvácených šlépějích/ jsem
připraven Už jdu“.
Nápomocí v tom může být každému
tradiční motiv básníků (nejen) katolické orientace – pouto s předky, řečeno
s básníkem „přešlapování předků“,
kteří nás již na věčnost předešli. Chlácholivým ujištěním pak jednoznačná
pravda, že „nade vším slitovné milosrdenství“ a že „láska je zjevení/i když se
nezjevuje/ i když se skrývá“. Není třeba
příliš lkát z důvodu strádání v tomto
slzavém údolí, neboť „bída je někdy/ záloha na radost“, a jakkoli platí, že „smrt
je pointou písně“, současně „píseň je
pointou smrti“. Zmrtvýchvstalý Kristus
Ježíš je totiž „živý i v umučeném těle“
a je „v každé lodičce/ na její přídi“. Což
je mementem i pro nás, zvláště dnes.
Libor Rösner

Missa Chrismatis 2021. Do katedrály se v čase omezení pohybu mezi okresy dostali jen děkani a pár kněží z Ostravy. Foto: Zdeněk Poruba

Světlo Kristovo se rozzářilo při vigilii Zmrtvýchstání Páně. Na snímku obřady Bílé soboty ve frýdecké bazilice minor. Foto: Josef Cinciala

Část školáků se vrátila do lavic. Dvakrát týdně se musí testovat jako tito žáci CZŠ sv. Ludmily v Hradci nad Moravicí. Foto: Pavel Zuchnický

Sv. Josefa dělníka uctili poutníci, kteří se 1. května vydali ze Starých Hamer k dřevěnému kostelíku Panny Marie na Gruň. Foto: Roman Polách

