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SLEZSKÁ LILIE ŽIVĚ!
Vzhledem k opatřením a nařízením vlády ČR v rámci 
prevence šíření infekčních onemocnění bude 
program festivalu přenášen živě prostřednictvím 
televize Noe. Navíc ti, kteří se úspěšně zapojí do 
programu Jedu na festival!!! se mohou fyzicky 
zúčastnit sobotního natáčení nebo nedělního 
benefičního koncertu v kostele sv. Václava.    

JEDU NA FESTIVAL!!!
Natočte krátké video o tom, co pro vás znamená 
Slezská lilie, co vás na festivalu oslovilo nebo co jste 
tam zažili a pošlete emailem na adresu:  
hradil@telepace.cz. 
Autory zaslaných příspěvků odměníme volným 
vstupem na natáčení. Platí systém „Kdo dřív pošle, 
ten dřív mele“. Vaše příspěvky mohou být použity 
v pořadu Deset let Slezské lilie nebo na Benefičním 
koncertu. 

Návod najdete v aplikaci NOE Reporter, kterou lze 
stáhnout na Google play. Délka spotu: 7 až 15 vteřin; 
Do emailu uveďte, zda máte zájem navštívit sobotní 
Noc lilie nebo nedělní Benefiční koncert. Týden 
před festivalem zašleme informaci, zda je možné se 
vejít do počtu v té době povolených osob a kód vaší 
vstupenky.

NOC LILIE SOBOTA 13|6  
20:00 Deset let Slezské lilie – to bylo tak!
Komponovaný retrospektivní pořad, ve kterém nás 
moderátor spolu se zajímavými hosty provedou 
dějinami festivalu rok po roce.
Moravská Ostrava, kostel sv. Václava + studio Max; 
televize Noe – živě

22:30 Večer chval
Večer díků pod vedením společenství hudebníků 
z Ostravy a okolí.
Moravská Ostrava, kostel sv. Václava;  
televize Noe – živě

DEN ANDĚLŮ NEDĚLE 14|6  
10:30 Mše svatá
Mše svatá za 10 let festivalu – celebruje apoštolský 
nuncius Mons. Charles Daniel Balvo.
Ostrava Kunčičky, kostel sv. Antonína z Padovy; 
televize Noe – živě

20:00 Benefiční koncert
Benefiční koncert pro Nadační fond Betlém 
nenarozeným, který pomáhá dětem před narozením 
a jejich matkám v Azylovém domě pro těhotné 
ženy v tísni. Překvapením budou zajímaví interpreti 
a spolupracovníci Nadačního fondu Betlém 
nenarozeným.
Moravská Ostrava, kostel sv. Václava;  
televize Noe – živě



3

květen / 2020

 
	 4	 ZPRAVODAJSTVÍ
	 	 Výzva	papeže	k	modlitbě	růžence

	 5	 ZPRAVODAJSTVÍ
	 	 Pravidla	pro	obnovování	života	farností

	 6	 ZPRAVODAJSTVÍ
	 	 Jak	vysílala	televize	Noe	pod	rouškou?

	 7	 ZPRAVODAJSTVÍ
	 	 Děti	„virus“	porazily	už	na	farním	táboře!	

	 8	 CHARITA
	 	 Pouť	Charit	bude	letos	on-line

	 9	 PRO	RODINY
	 	 Spokojená	rodina	není	samozřejmostí

	10	 CENTRUM	PRO	MLÁDEŽ

	 	 CENTRUM	PRO	RODINU

	11	 KATECHETICKÉ	

	 	 A	PEDAGOGICKÉ	CENTRUM

	 	 CÍRKEVNÍ	ŠKOLSTVÍ

	12	 FARNOSTI	ON-LINE
	 	 Jak	prožívají	koronavirovou	krizi	kněží?	

	14	 TÉMA
	 	 Pěšky	do	Hrabyně	a	zpět	za	jeden	den

	16	 KULTURA
	 	 Noc	kostelů	o	týden	později

	17	 KNIHOVNIČKA
	 	 Novinky	z	katolických	nakladatelství

	18	 EVANGELIZACE
	 	 	Bohoslovci	mají	školu	vaření

	19	 OSOBNOST	VÍRY
	 	 Karol	Sosna	z	Dolní	Lutyně

OKNO	–	AD	2020

Vydává	a	rozšiřuje	
Biskupství	ostravsko-opavské	

Kostelní	nám.	1,	728	02,	
Ostrava.	IČ:	65468953	

Redakce:	Kostelní	nám.	1
728	02,	Ostrava	1
tel.	597	822	231
fax:	596	114	819

e-mail:	okno@doo.cz	

Registrace	MKČR	
evidenční	číslo:	E	10988

Šéfredaktor:
Pavel	Siuda

Stálí	spolupracovníci:	
Libor	Rösner,	Jana	Praisová

Korektura:	Libor	Rösner
Fotograf:	Pavel	Zuchnický

Grafická	úprava	a	tisk:
©	KLEINWÄCHTER	holding	s.r.o.

Frýdek-Místek,	ČSA	2233
tel.	558	437	147

tiskarnaklein@tiskarnaklein.cz
http://www.tiskarnaklein.cz

Vychází:	11	x	ročně	

Náklady	na	výrobu	a	tisk	
10	Kč

Titulní	strana	obálky:	
Mše	v	katedrále	po	uvolnení	

mimořádných	opatření
Foto:	Zdeněk	Poruba/

Člověk	a	Víra
Zadní	strana	obálky:	

Události	v	diecézi	
objektivy	fotoreportérů	

Člověk	a	Víra
Vyšlo:	29.	4.	2020

Uzávěrka:	24.	5.	2020

OBSAH	/	ÚVODNÍK

Krizová	desatera
Péče	o	náš	všední	život

1.  Rodina není zrušená!

2.  Příroda není zrušená!

3.  Hudba není zrušená!

4.  Četba není zrušená!

5.  Hra není zrušená!

6.  Zpěv není zrušený!

7.  Smích není zrušený!

8.  Naděje není zrušená!

9.  Večer před tebou není zrušený!

10. Čas pro druhého a s druhými není zrušený!

Péče	o	Boží	život	v	nás

1.  Vstaň! Nebe na tebe čeká, pohleď k němu a poděkuj za tento nový 
den života! Děkuj!

2.  Udělej něco krásného a usměj se! Úsměv prodlužuje život. Směj 
se!

3. Věnuj trochu času rozjímání. Rozjímání uzdravuje srdce. Rozjímej!

4. Unikej nudě a všímej si všech malých věcí, které můžeš dělat. 
A dělej je s láskou. Taková gesta zachraňují svět. Buď činný!

5. Všimni si, koho máš vedle sebe, a miluj ho dnes více než včera. 
Miluj!

6. Zkontaktuj způsobem sobě vlastním člověka, který je potřebný. 
Zatelefonuj mu, buď v kontaktu!

7. Dej se do studia něčeho moudrého. Moudrost občerstvuje ducha. 
Studuj!

8. Všimni si, že jsi na světě proto, abys žil, nikoli přežíval. Žij!

9. Dej prostor tichu. Dům bez ticha je jako komín s jedovatým dý-
mem, nedovoluje dýchat. Nadechni se a dej nadýchnout druhým!

10. Pamatuješ na modlitbu, než večer usneš? Zkus to. Modlitba po-
máhá myšlenkám setrvat v dobrém. Modli se!

(Sestra Maria Cristina Daguati)

Krizová desatera zveřejnil P. Pavel Ambros, SJ, na www.jesuit.cz
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List	Svatého	otce	věřícím	na	měsíc	květen

Drazí	 bratři	 a	 sestry,	 blíží	 se	 měsíc	
květen,	ve	kterém	Boží	lid	intenzivněji	
vyjadřuje	svoji	lásku	a	úctu	k	Panně	Ma-
rii.	Je	tradicí	modlit	se	v	tomto	měsíci	
růženec	doma,	v	 rodině.	Pandemické	
restrikce	 nás	 „přinutily“	docenit	 tuto	
domácí	 dimenzi	 také	 z	 duchovního	
hlediska.

Proto	mne	napadlo	vybídnout	v	měsíci	
máji	všechny	ke	znovu	objevení	krásy	
domácí	 modlitby	 růžence.	 Je	 možné	
činit	tak	společně	anebo	individuálně.	
Vyberte	si	podle	situace	a	doceňte	obě	
možnosti.	 V	 každém	 případě	 k	 tomu	
však	 poslouží	 jedno	 tajemství:	 jedno-
duchost;	je	snadné	nalézt	i	na	internetu	
vhodné	návody,	kterých	se	držet.

Kromě	 toho	 vám	 nabízím	 texty	 dvou	
modliteb	k	Madoně,	které	můžete	re-
citovat	na	závěr	růžence,	jak	to	budu	
v	 tomto	 měsíci	 činit	 i	 já,	 duchovně	
spojen	s	vámi.	Obě	připojuji	k	tomuto	
listu,	aby	byly	všem	k	dispozici.

Drazí	bratři	a	sestry,	kontemplace	Kris-
tovy	 tváře	srdcem	naší	Matky,	Marie,	
nás	 ještě	 více	 sjednotí	 jako	 duchovní	
rodinu	 a	 pomůže	nám	překonat	 tuto	
zkoušku.	Budu	se	modlit	spolu	s	vámi,	
zvláště	za	nejvíce	trpící,	a	vy	se,	prosím,	
modlete	za	mne.	Děkuji	vám	a	ze	srdce	
žehnám.

V	Římě	u	sv.	Jana	na	Lateránu,	25.	dub-
na	2020,	na	svátek	sv.	Marka	evange-
listy.

Papež	František	vybízí	k	znovuobjevení	krásy	domácí	modlitby	růžence

První	modlitba

Maria,
Ty	záříš	vždycky	na	naší	cestě
jako	znamení	spásy	a	naděje.
Svěřujeme	se	Tobě,	Uzdravení	
nemocných,
jež	jsi	u	kříže	byla	připojena	k	bolesti	
Ježíšově
a	zachovala	svoji	víru	pevnou.
Ty,	Záchrano	římského	lidu,
víš,	čeho	nám	zapotřebí,
a	jsme	si	jisti,	že	se	postaráš,
aby	se,	jako	v	Káni	Galilejské,
mohla	navrátit	radost	a	veselí
po	této	chvíli	zkoušky.
Pomoc	nám,	Matko	Božské	lásky,
abychom	se	připodobnili	vůli	Otce
a	dělali	to,	co	nám	řekne	Ježíš,
který	vzal	na	sebe	naše	utrpení
a	obtížil	se	našimi	bolestmi,
aby	nás	–	skrze	kříž	–	přivedl
k	radosti	vzkříšení.	Amen.

Pod ochranu Tvou se utíkáme,
svatá Boží Rodičko...

Druhá	modlitba

V	nynější	dramatické	situaci,	obtížené	
utrpeními	a	úzkostmi,	jež	dopadly	
na	celý	svět,	utíkáme	se	k	Tobě,	

Matko	Boží	a	Matko	naše,	a	hledáme	
útočiště	pod	Tvou	ochranou.
Panno	Maria,	obrať	k	nám	své	
milosrdné	oči	v	této	koronavirové	
pandemii,	potěš	malomyslné	a	ty,	
kdo	oplakávají	svoje	drahé	zesnulé,	
pohřbené	někdy	způsobem,	který	
zanechává	rány	v	duši.	Buď	oporou	
těm,	kdo	mají	úzkost	o	nemocné,	jimž	
nemohou	být	kvůli	nákaze	nablízku.	
Vlej	důvěru	tomu,	kdo	se	trápí	
nejistou	budoucností	a	důsledky	na	
poli	ekonomiky	a	práce.
Matko	Boží	a	Matko	naše,	pros	za	
nás	Boha,	milosrdného	Otce,	aby	
tato	tvrdá	zkouška	skončila	a	vrátil	
se	obzor	naděje	a	pokoje.	Jako	v	Káni	
se	přimluv	u	svého	Božského	Syna,	
aby	potěšil	rodiny	nemocných	a	obětí	
a	otevřel	jejich	srdce	důvěře.
Ochraňuj	lékaře,	ošetřovatele,	
zdravotnický	personál,	dobrovolníky,	
kteří	jsou	v	tomto	kritickém	období	
v	první	linii	a	dávají	svůj	život	v	ne-
bezpečí,	aby	zachraňovali	životy	
druhých.	Provázej	jejich	hrdinskou	
námahu	a	daruj	jim	sílu,	dobrotu	
a	zdraví.
Buď	po	boku	těm,	kdo	dnem	i	nocí	
asistují	nemocným	a	kněžím,	kteří	
se	snaží	s	pastoračním	vypětím	
a	evangelním	nasazením	pomáhat	
a	podporovat	všechny.
Svatá	Panno,	osvěť	mysli	mužů	
i	žen	vědy,	aby	našli	správná	řešení	

přemáhající	tento	virus.
Pomáhej	představitelům	národů,	
ať	jednají	moudře,	ať	pečlivě	
a	velkodušně	pomáhají	těm,	
kterým	se	nedostává	nezbytných	
prostředků	k	životu,	a	prozíravě	
a	v	duchu	solidarity	plánují	sociální	
a	ekonomická	řešení.

Nejsvětější	Maria,	pohni	svědomími,	
aby	obrovské	částky,	vynakládané	
na	zbrojení	a	zdokonalování	zbraní,	
byly	namísto	toho	určeny	na	podporu	
bádání	s	cílem	předcházet	podobným	
katastrofám	v	budoucnosti.

Milovaná	Matko,	dej,	aby	se	ve	světě	
rozrůstal	smysl	pro	přináležitost	
k	velké	rodině	a	vědomí,	že	jsme	
všichni	spojeni,	abychom	v	bratrském	
a	solidárním	duchu	přicházeli	na	
pomoc	tolikeré	nouzi	a	bídě.	Upevňuj	
víru,	vytrvalost	ve	službě	a	stálost	
v	modlitbě.

Maria,	Těšitelko	zarmoucených,	
obejmi	všechny	svoje	sužované	
děti	a	dosáhni	toho,	aby	nás	Bůh	
svojí	mocnou	rukou,	vysvobodil	
z	této	hrozné	epidemie	a	mohl	tak	
být	obnoven	klidný	život	ve	svém	
normálním	běhu.

Svěřujeme	se	Tobě,	která	záříš	na	naší	
cestě	jako	znamení	spásy	a	naděje,	
ó	milostivá,	ó	přívětivá,	ó	přesladká	
Panno	Maria.	Amen.

Ilustrační foto: Pfarrmedien Österreich
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Biskupská	návštěva	v	olomouckém	semináři

Horní řada (zleva): Ondřej Franz z Petrovic 
u Karviné, Vojtěch Buchta z Ostravy-Radvanic, 
Richard Kubiček z Dětmarovic. Dolní řada: spiri-
tuál Vladimír Schmidt, biskup Martin.

Olomouc	–	Pár	týdnů	před	velikonoční-
mi	svátky	vyrážejí	bohoslovci	společně	
se	svými	biskupy	do	některé	z	farností	
své	diecéze,	aby	spolu	při	víkendovém	
setkání	 prožili	 čas,	 modlili	 se	 a	 měli	
prostor	se	více	poznat	a	sdílet.	

Kvůli	karanténním	opatřením	zabraňu-
jícím	šíření	koronaviru	byl	v	 letošním	
roce	 tento	pravidelný	víkend	s	bisku-
pem	zrušen,	otec	biskup	Martin	však	
o	 setkání	 se	 „svými“	 bohoslovci	 stál,	
proto		se	rozhodl	nás	navštívit	v	seminá-
ři.	Návštěva	probíhala	za	předepsaných	
hygienických	opatření,	která	nám	však	
nezabránila	 slavit	 společně	 mši	 sva-
tou.	Po	mši	proběhlo	setkání	se	všemi	
bohoslovci,	 kde	 otec	 biskup	 Martin	
odpovídal	na	jejich	rozmanité	dotazy.	
Mimo	jiné	tak	například	hovořil	o	své	
cestě	 ke	 kněžství,	 která	 rozhodně	
nebyla	 jednoduchá	 a	 přímá.	 Později	
došlo	i	na	individuální	setkání	otce	bis-
kupa	Martina	s	každým	z	bohoslovců	
ostravsko-opavské	diecéze,	při	kterém	
jsme	 řešili	 nejen	 záležitosti	 formace	

a	 našeho	 budoucího	 směřování,	 ale	
také	jsme	měli	možnost	s	otcem	bisku-
pem	neformálně	pohovořit	o	radostech	
a	strastech,	které	nás	na	naší	cestě	ke	
kněžství	 provázejí.	 Pro	 všechny	 bylo	
toto	 setkání	 velkým	 povzbuzením	
a	upřímně	se	 těšíme	na	další	 setkání	
a	spolupráci.	

Za	 ostravsko-opavskou	 diecézi	 se	
v	současné	době	připravují	ke	kněžství	
v	Arcibiskupském	kněžském	semináři	
v	Olomouci	tři	bohoslovci,		významnou	
osobností	 našeho	 semináře	 je	 pak	
také	 otec	 Vladimír	 Schmidt,	 který	
koná	službu	spirituála	a	je	rovněž	de-
legován	z	naší	diecéze.	Na	závěr	bych	
chtěl	využít	této	příležitosti	a	poprosit	
čtenáře	 o	 modlitbu	 nejenom	 za	 nás	
bohoslovce,	ale	také	za	všechny	mladé	
lidi,	kteří	se	v	těchto	dnech	rozhodují	
o	 své	 budoucnosti	 a	 rozlišují,	 zda	 je	
Pán	 nevolá	 k	 duchovnímu	 povolání.	
Upřímné	díky.	

Vojtěch	Buchta
bohoslovec 

Pravidla	pro	obnovování	života	farností
Ostrava	–	Vládní	opatření	zavedená	na	
zastavení	koronavirové	nákazy	 se	po-
stupně	zmírňují.	Od	pátku	24.	dubna	je	
možné	sloužit	mši	svatou	pro	15	účast-
níků.	Po	čtrnáctidenních	intervalech	se	
budou	počty	navyšovat	Od	pondělí	11.	
května	by	 to	mohlo	být	30	osob	a	od	
pondělí	25.	května	maximálně	50	osob	
na	mši	svaté.	Při	každém	slavení	boho-
služby	však	bude	nutné	dodržovat	sta-
novená	hygienická	pravidla,	zavedená	
jako	prevence	a	obrana	vůči	šíření	viru.	
Úplný	konec	omezení	by	měl	nastat	od	
pondělí	8.	června.	Do	tohoto	data	bu-
dou	pro		věřící	i	nadále	platné	přenosy	
bohoslužeb	online,	v	televizi	a	v	rozhla-
se	až	do	úplného	zrušení	omezení.

Farnosti	se	k	obnovení	slavení	bohoslu-
žeb	pro	veřejnost	staví	různým	způso-
bem.	Omezení	počtu	regulují	pomocí	
rezervačních	 systémů	 přes	 internet	
nebo	 na	 mše	 svaté	 zvou	 jen	 rodiny	
těch,	kdo	mají	u	kněze	objednanou	tzv.	
intenci.	Nebo	obě	varianty	kombinují.	

Přednostně	rezervované	místo	má	ten,	
na	jehož	úmysl	je	mše	obětována,	další	
zájemci	 se	 do	 kostela	 dostanou	 jen	
podle	počtu	volných	míst.	

Pro	všechny	však	platí	zvýšená	hygienic-
ká	pravidla.	Účastníci	si	před	vstupem	
do	bohoslužebného	prostoru	povinně	
vydesinfikují	ruce,	musí	nosit	roušku	
–	 kromě	 okamžiku	 přijetí	 Eucharis-
tie.	Vynechává	se	pozdravení	pokoje,	
žehnání	 svěcenou	 vodou	 a	 obdobné	
obřady.	 Zvýšená	 péče	 je	 věnovaná	
také	 údržbě	 kostela,	 který	 musí	 být	
po	každé	bohoslužbě	řádně	vyvětrán	
a	desinfikován.

Obdobná	 pravidla	 platí	 pro	 svatby	
a	křty.

Až	do	odvolání	je	zrušen	veškerý	další	
program	ve	farnostech,	který	vyžaduje	
shromažďování	lidí.

Kostely	mimo	pořad	bohoslužeb	zůstá-
vají	otevřené	jako	obvykle	pro	osobní	
modlitbu	a	individuální	duchovní	péči.

Opatření	 se	 mohou	 kdykoliv	 změnit.	
Aktuální	 informace	proto	hledejte	na	
www.cirkev.cz	a	www.doo.cz	nebo	na	
stránkách	svých	farností.

Desinfekce nahradila svěcenou vodu. Katedrála 
25. 4. 2020. Foto: Zdeněk Poruba/Člověk a Víra
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Zpod	roušky	televize	dobrých	zpráv
a	 další.	 Ve	 spolupráci	
s	katechetickým	centrem	
v	 Ostravě	 vzniká	 nový	
pořad	pro	děti	nazvaný	
Ovečky.	Je	součástí	výuky	
náboženství	 a	 vysíláme	
ho	vždy	v	pondělí	a	pátek	
odpoledne.	

Abychom	společně	s	na-
šimi	 diváky	 zvládli	 tuto	 těžkou	 dobu	
co	nejlépe,	přinášíme	průběžně	hlavně	
v	pořadu	Živě	s	Noe	konkrétní	užitečné	
rady	i	obecnější	informace	o	pomáhají-
cích	projektech	Charity	a	jiných	organi-
zací.	Dobrých	zpráv,	které	se	snažíme	
hledat	a	vysílat,	je	v	těchto	dnech	možná	
až	překvapivě	více	než	obvykle.

Dny	s	rouškou	a	dezinfekcí
Hned	po	vyhlášení	mimořádných	opat-
ření	v	březnu	 jsme	podstatně	omezili	
vstup	 do	 budovy	 Telepace,	 otevřená	
zůstala	pouze	členům	štábu	a	obsluž-

ným	profesím.	V	karanténě	
museli	 zůstat	všichni,	kdo	
byli	v	podezření	z	kontaktu	
s	nemocnou	osobou.	Doma	
museli	zůstat	i	ti,	kteří	byli	
v	 rizikové	 skupině	 kvůli	
věku,	jiní	kvůli	rodičovským	
povinnostem	nebo	ze	zdra-
votních	 důvodů.	 Pro	 větší	
ochranu	 jsme	 si	 zakázali	
jezdit	 městskou	 hromad-
nou	 dopravou	 a	 s	 cesto-
váním	do	práce	 i	domů	si	
vzájemně	 pomáháme.	 Už	
v	 prvních	 dnech	 vznikla	
provizorní	„dílna“,	ve	které	
dvě	 kolegyně	 šily	 roušky	
pro	 všechny	 ostatní.	 S	 vě-
domím	 zodpovědnosti	 je	

nosíme	 neustále,	 nejen	 při	 mši	 svaté	
a	před	kamerou	ve	vysílání.

Přímý	dopad	měla	pandemie	koronavi-
ru	i	na	balení	tištěných	Zpravodajů	pro	
všechny	naše	adresné	příznivce.	Jelikož	
dobrovolníci,	kteří	nám	je	pomáhají	pra-
videlně	balit,	jsou	jako	senioři	z	hlediska	
možné	nákazy	velmi	 rizikovou	skupi-
nou,	nebylo	zbytí	a	všech	27000	výtisků	
jsme	museli	sbalit	vlastními	silami.	Balil	
pan	 ředitel,	 balila	 paní	 moderátorka,	
balili	všichni	včetně	kněží.	

Většina	 z	 těch,	 kteří	 přes	 všechna	
preventivní	 opatření	 mohou	 nadá-

le	 docházet	 na	 pracoviště	
v	 prostorách	 Telepace,	 se	
zapojují	 do	 každodenního	
doporučovaného	preventiv-
ního	desinfekčního	úklidu:	
Vytírají	 chodby,	 leští	 kliky	
a	vypínače	či	zábradlí	scho-
dišť	nebo	vynášejí	koše.

Ani	 v	 době	 mimořádných	
omezení	jsme	nemohli	zastavit	plánova-
ný	vývoj	a	obměnu	našeho	technického	
vybavení,	abychom	zachovali	a	zabez-
pečili	vysílání	bez	poruch	a	podobných	
problémů.	 Za	 plného	 provozu	 jsme	
proto	provedli	výměnu	 jednoho	z	nej-
důležitějších	počítačů,	prostřednictvím	
kterého	 se	 vysílání	 zajišťuje.	 Upravili	
jsme	také	vzhled	našeho	webu	s	novou	
videotékou.	Během	velikonočního	 tří-
denní	 jsme	pomohli	s	videostreamem	
z	pražské	katedrály.	

Těšíme	se	na	setkání	a	děkujeme
V	těchto	dnech	připravuje	televize	Noe	
vysílání	 skrze	 HbbTv	 a	 v	 nebližších	
dnech	se	nově	objeví	také	stream	vysí-
lání	na	Facebooku.	I	těmito	novinkami	
vycházíme	vstříc	našim	divákům	a	dob-
rá	kondice	techniky	je	nutnou	oporou	
našich	programových	záměrů.	Prověří	
ji	například	už	v	červnu	naše	podpora	
netradiční	podoby	tradiční	Noci	kostelů.	
Čelem	se	chceme	postavit	 také	k	růz-
ným	festivalům	v	nové	situaci	a	pomoci	
propagovat	cíle	církevní	turistiky.

Jsme	 rádi,	 že	 i	 v	 nelehké	 době	 může	
televize	Noe,	právě	vstupující	do	pat-
náctého	 roku	svého	vysílání,	přinášet	
dobré	zprávy	a	myšlenky,	víru	a	laskavé	
povzbuzení.	Završení	čtrnáctého	roku	
vysílání	 chceme	spolu	 s	vámi,	našimi	
diváky,	oslavit	v	neděli	10.	května	dě-
kovnou	mší	svatou	a	večerním	pořadem	
Děkujeme	vám.	Při	těchto	oslavách	se	
s	vámi	budeme	moci	spojit	jen	prostřed-
nictvím	televizní	obrazovky,	o	to	vřelejší	
však	jistě	budou	setkání,	až	tato	zvláštní	
doba	odezní.	Těšíme	se	na	ně	třeba	při	
mši	 svaté	ve	vašem	kostele,	na	pouti	
nebo	koncertu.	

Velmi	 děkujeme	 za	 všechnu	 přízeň	
a	podporu.	Velké	poděkování	patří	také	
těm,	kteří	se	za	nás	modlí.	I	my	modlit-
bu	stále	potřebujeme.	

redakce	televize	Noe

Dobré	zprávy,	naděje	a	povzbuzení
Ve	zcela	nové	nečekané	a	většinou	slo-
žité	situaci	se	v	souvislosti	s	pandemií	
koronaviru	a	mimořádnými	opatřeními	
proti	 šíření	 nákazy	 ocitl	 každý	 z	 nás.	
Čelit	jí	musela	i	televize	Noe.	Od	začát-
ku	tak	činila	s	důvěrou	v	Boží	blízkost	
a	 vírou,	 že	 vše	 dobře	 dopadne.	Nová	
situace	si	vyžádala	mnohá	omezení,	ale	
také	nové	přístupy	a	nasazení.

Vzápětí	po	přijetí	mimořádných	opat-
ření	 jsme	začali	dynamicky	upravovat	
program	tak,	aby	vycházel	vstříc	před-
pokládaným	potřebám	našich	diváků	
i	našim	možnostem.	Mimořádně	 jsme	
do	programu	zařadili	pravidelné	pod-
večerní	 mše	 svaté	 z	 kaple	 Telepace	
a	 ranní	bohoslužby	papeže	Františka	
z	Domu	svaté	Marty.	I	přes	velmi	ome-
zené	 možnosti	 výroby	 jsme	 vysílali	
v	 přímém	 přenosu	 ze	 Staré	 Boleslavi	
mši	svatou	s	modlitbou	k	Palladiu	země	
české.	Celebroval	ji	biskup	Zdenek	Wa-

sserbauer.	Vysílali	jsme	také	mši	svatou	
z	Vranova	u	Brna	s	biskupem	Pavlem	
Konzbulem.	Ke	slavení	mše	svaté	v	naší	
kapli	Telepace	nebo	v	blízkém	kostele	
sv.	Václava	přijali	pozvání	vedle	mnoha	
kněží	z	naší	diecéze	a	našeho	biskupa	
Martina	 Davida	 také	 olomoucký	 arci-
biskup	Jan	Graubner	a	biskupové	Josef	
Nuzík	a	Antonín	Basler.	Na	mimořádnou	
situaci	jsme	reagovali	rovněž	interaktiv-
ním	pořadem	Uzdrav	naši	zem,	hosty	
byli	 například	 kněz	 a	 přírodovědec	
Marek	Orko	Vácha,	písničkář	Pavel	He-
lan,	teologové	Ladislav	Heryán	a	Radek	
Tichý,	 epidemiolog	 Rastislav	 Maďar	
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Proč jsou Frenštátští a okolí imunní? 
Děti „virus“ porazily už na letním táboře
Lichnov	 u	 NJ	 –	 Přestože	 se	 Frenštát	
pod	Radhoštěm	v	současné	pandemii	
chlubí	tzv.	nulou,	tedy	žádným	přípa-
dem	napadeného	člověka	koronavirem,	
není	to	tak	úplně	pravda.	Virus	v	tomto	
městě	a	v	okolních	farnostech	už	řádil.	
Loni	o	prázdninách.	Na	vlastní	kůži	boj	
s	 neznámou	 a	 nebezpečnou	 nemocí	
totiž	zažili	účastníci	letního	farního	tá-
bora	farnosti	Lichnov	u	Nového	Jičína.	
Diecézní	 zpravodaj	 přináší	 exkluzivní	
svědectví	táborových	vedoucích.	

Vše	 vypuklo	 27.	 července	 2019.	 Tedy	
v	době,	kdy	si	v	čínském	Wu-chanu	lidé	
ještě	bez	skrupulí	a	jakýchkoliv	obav	po-
chutnávali	na	smažených	netopýrech.	
Ve	Frenštátu	a	okolí	však	už	tehdy	měli	
pohotovost.	Na	místním	nádraží	se	sro-
covali	účastníci	přísně	utajované	mise	
na	záchranu	planety.	Namířeno	měli	do	
salesiánského	objektu	v	Hodoňovicích	
u	Frýdku-Místku.	

Událost	 tehdy	 neunikla	 ani	 místním	
médiím.	„Nešlo	přehlédnout	dokonalé	
antibakteriální	opatření	již	na	vlakovém	
nádraží	ve	Frenštátu	pod	Radhoštěm.	
Speciální	obleky,	masky,	roušky,	dezin-
fekční	aerosolové	rozstřikovače	a	v	mís-
tě	příjezdu	obrovský	dezinfekční	stan	
a	 následné	 zdravotnické	 stanoviště,	
na	kterém	probíhalo	měření	životních	
funkcí	a	čipování	dekontaminovaných	
agentů,“	popisuje	mimořádná	opatření,	
která	naprosto	předběhla	dobu,	jeden	
z	účastníků	letní	expedice,	který	si	přál	
zůstat	dál	v	utajení.	

Karanténní	opatření	pokračovala	 i	po	
příjezdu	 do	 výzkumného	 tábora,	 kde	
měli	malí	vědci	čas	i	prostor	na	zkoumá-
ní	nemoci	i	sestrojení	rakety,	která	by	
přeživší	v	případě	nezdaru	přestěhovala	
na	bezpečnější	místo	ve	vesmíru.

„Denní	program	přísně	vybraných	29	
agentů	spočíval	ve	stavbě	kosmického	
únikového	modulu,	posilování	 fyzické	
zdatnosti,	 studiu	 přírodnin	 a	 výrobě	
léku	na	smrtelnou	epidemii	nebo	odklo-
nu	meteoru	od	naší	země,“	popsal	ná-
plň	letního	tábora	vědec	a	dodal,	že	boj	
o	přežití	v	náročných	podmínkách	za-
hrnoval	také	pokus	o	změnu	jídelníčku,	
který	 se	 vymyká	 podobě	 současných	

pokrmů,	má	však	před	sebou	kosmic-
kou	budoucnost.	„Tajní	agenti	testovali	
replikovatelnou	 proteinovou	 stravu,	
určenou	pro	únikový	modul	a	pro	zalo-
žení	populace	na	blízkém	asteroidu,“	
popsala	tajemně	jedna	vědkyně,	která	
byla	rovněž	duší	projektu.	Zjednoduše-
ně	řečeno,	táborníci	zkoušeli	jíst	červy	
a	jinou	na	proteiny	bohatou	havěť,	která	
bude	podle	 vědců	budoucností	 nejen	
pro	výpravy	ke	vzdáleným	planetám,	
ale	také	pro	hladovějící	svět.

Letní	vědecké	expedici	byl	rovněž	pří-
tomen	 tehdejší	 lichnovský	 duchovní.	
„Otec	Roman	Macura	několikrát	denně	
ujišťoval	 celý	 vědecký	 tým	 o	 přítom-
nosti	Boží	nejen	na	Zemi,	ale	v	celém	
vesmíru,“	 uvedl	 další	 vědec	 a	 dodal,	
že	 základnou	 zněly	 modlitby	 a	 písně	
chválící	Boha.	

Tým	vědců	měl	rovněž	v	úmyslu	po	ne-
zdařeném	boji	s	nákazou	Zemi	opustit.	
K	cestě	do	vesmíru	měl	sloužit	mezipla-
netární	modul,	který	by	přeživší	vědce	
přenesl	na	bezpečný	asteroid.	Týdenní	
úsilí	dětí	však	zhatila	nečekaná	událost.	
„Bohužel	v	noci	z	5.	na	6.	srpna	došlo	na	
kosmodromu	k	nehodě.	Plně	naložený	
únikový	modul	samovolně	odstartoval	
bez	 posádky,“	 vysvětlili	 zmařenou	
expedici	vědci.	Nebyl	to	však	ještě	ko-

nec	celotáborové	hry.	„Nečekaný	start	
rozpoutal	paniku,	ve	vzniklém	zmatku	
zmutovaly	 laboratorní	 vzorky	 a	 nově	
vzniklý	biomateriál	hravě	dekontamino-
val	smrtelný	virus,“	vylíčil	chvíle	napětí,	
nečekaného	 zklamání,	 ale	 následné	
radosti	 ze	 záchrany	 vedoucí	 výpravy.	
Tajná	 mise	 tak	 mohla	 být	 ukončena	
a	 všichni	 se	 zdrávi	 mohli	 navrátit	 do	
svých	domovů	ke	svým	rodinám.

Po	tomto	svědectví,	které	se	nám	poda-
řilo	vypátrat,	je	již	zcela	jasné,	proč	se	
ve	Frenštátu	zatím	nikdo	novým	typem	
koronaviru,	který	ohrožuje	celý	svět,	do-
sud	nenakazil.	Děti	se	z	farního	tábora	
totiž	 domů	 vrátily	 naprosto	 imunní.	
Obranyschopnost	jejich	organizmu	na-
víc	stihla	během	školního	roku	nakazit	
i	 jejich	 spolužáky	 a	 rodiny	 v	 širokém	
okolí.	 Takže	 slivovicí	a	 zdravým	vzdu-
chem,	 jak	spekulují	některá	média,	to	
asi	 nebude.	 Za	 vše	 může	 lichnovský	
farní	tábor!

Přípravou	na	budoucnost	má	být	podle	
rodiny	Žižlavské	také	letošní	táborová	
hra.	 „Také	 letos	plánujeme	 letní	 tábor	
pro	děti,	naši	vedoucí	programu	zvolili	
téma	‚Cesta	do	pravěku‘.	Věříme,	že	se	
tentokrát	naše	vize	nestanou	realitou.“

Pavel	Siuda
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Diecézní	pouť	Charit	bude	on-line	z	Ostravy
Letošní	 mimořádná	 situace	 v	 zemi	
ovlivnila	nejen	celospolečenské	dění,	
ale	také	konání	tradičních	akcí.	Pouť	
Charit	 ostravsko-opavské	 diecéze,	
která	byla	naplánována	do	Strahovic,	
musí	být	přesunuta	na	příští	rok.	Se-
tkání	 s	 charitními	 pracovníky	 bude	
letos	možné	 jen	prostřednictvím	vy-
sílání	televie	Noe.	Účast	na	něm	tak	
budou	mít	i	ostatní	diváci.	

„K	 této	 příležitosti	 bude	 ve	 středu	
27.	května	 sloužena	mše	 svatá	 z	os-
travského	kostela	sv.	Václava.	Živě	ji	
od	12.05	bude	přenášet	televize	Noe.	
Bohoslužbě	bude	předcházet	od	10.45	
hodinový	programový	blok	věnovaný	
charitní	 práci,“	 uvedl	 prezident	
Diecézní	 charity	 ostravsko-opavské	
P.	Jan	Larisch,	Th.D.	

Na	 virtuální	 setkání	 s	 pracovníky	
Charit	prostřednictvím	televizních	ob-
razovek	se	těší	ředitel	Diecézní	charity	
ostravsko-opavské	Mgr.	et	Mgr.	Lukáš	
Curylo	a	další	hosté	vysílání.	„Chceme	
s	 vámi	 prožít	 tuto	 slavnost	 a	 podě-
kovat	 všem,	 kteří	 máte	 k	 Charitě		
blízko.“

Svatodušní	sbírka	na	podporu	Diecézní	charity
Vážení	 přátelé	 a	 příznivci	 charitního	
díla,

poslední	 květnovou	 neděli	 oslavíme	
slavnost	Seslání	Ducha	svatého.	U	pří-
ležitosti	 tohoto	 svátku,	 který	 podle	
liturgického	 kalendáře	 připadá	 na	
31.	 května,	 zůstává	 otevřená	 sbírka	
na	podporu	činnosti	Diecézní	charity	
ostravsko-opavské.	 Sbírka	 proběhne	
i	 přes	 mimořádnou	 situaci	 v	 zemi,	
která	 ovlivnila	 v	 posledních	 měsících	
celospolečenské	dění.	

Klidné	 hladiny	 rozčeřilo	 nečekané	
šíření	nemoci,	které	zasáhlo	celý	svět.	
Omezení	 postihla	 běžný	 život,	 který	
se	 zdánlivě	 zastavil.	 A	 právě	 nelehká	
doba	 ukázala	 sílu	 lidské	 solidarity	
a	pomoci,	která	se	zvedla	ve	větší	míře,	
než	bychom	očekávali.	Tam,	kde	dříve	
klapaly	 klapky	 klávesnic,	 ševelí	 šicí	
stroje,	výrobní	plány	se	změnily	pro	po-

třebné	a	podobných	příkladů	„dobra“,	
bychom	našli	tisíce.

Charita,	podobně	jako	ostatní	pomáha-
jící	 organizace,	 zmobilizovala	 své	 síly	
a	 přispěchala	 na	 pomoc	 potřebným.	
Zorganizovala	celonárodní	sbírku	pro	
ty	 nejpotřebnější,	 otevřela	 krizové	
linky	pomoci,	nabídla	 i	přes	omezení	
mnohých	 služeb	 lidem	 svou	 pomoc	
alespoň	elektronicky.	Zůstává	nablízku	
lidem	 prostřednictvím	 ošetřovatelské	
péče,	v	domovech	pro	seniory	i	v	hospi-
cích.	 Naplňuje	 tak	 poslání	 milosrdné	
lásky	a	podává	pomocnou	ruku	lidem	
v	nouzi.

Slavnost	Seslání	Ducha	svatého,	kterou	
oslavíme	na	konci	května,	je	příležitostí	
k	 zamyšlení	 a	 obnově	 nejen	 našeho	
duchovního	 života.	 Dává	 nám	 šanci	
pocítit	znovuobrození	prostřednictvím	
darů	 Ducha,	 přináší	 do	 našeho	 nitra	

nový	 život,	 pokoj,	 radost,	 odpuštění	
i	odvahu	přijmout	nové	výzvy	i	poslání.	

Neváhejme	využít	tuto	možnost	nechat	
se	pohltit	oživující	 silou	a	nechme	se	
zasáhnout	Duchem	svatým,	který	dává	
odvahu	k	víře	v	Krista	nejen	skrze	vy-
znání,	ale	také	prostřednictvím	skutků.

Děkujeme	 Vám	 všem,	 kteří	 se	 i	 v	 ne-
lehkých	 dobách	 rozhodnete	 podpořit	
charitní	dílo	v	diecézi,	ať	už	modlitbou,	
dobrovolnou	 pomocí,	 nebo	 finanční	
podporou.

Kontakt:	

Diecézní	charita	ostravsko-opavská,	Kra-
tochvílova	3,	Ostrava,	702	00	Ostrava,	
IČ	66181127,	č.	účtu:	24681090/5500.

S	úctou
Mgr.	et	Mgr.	Lukáš	Curylo,	

ředitel Diecézní charity

Přímý přenos mše svaté z kostela sv. Václava v Ostravě bude zajišťovat Diecézní charitě televize 
Noe. Její kameramani a další pracovníci se v posledních týdnech podíleli na řadě přenosů v čase 
nouzového stavu, kterými Česká republika reagovala na šíření koronavirové nákazy. 
Televize Noe začala vzápětí po přijetí mimořádných opatření dynamicky upravovat program tak, 
aby vycházel vstříc předpokládaným potřebám našich diváků i možnostem techniky a pracovního 
týmu. V interaktivním pořadu Živě s Noe zazněly konkrétní užitečné rady i obecnější informace 
o pomáhajících projektech Charity a jiných organizací.
Snímek kameramana Václava Stuchlého pochází z natáčení v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve 
Staré Boleslavi. Foto: Tomáš Ježek/Člověk a Víra
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PRO	RODINY

Spokojená	rodina	není	samozřejmostí
Cenrum	pro	 rodinu	spouští	1.	května	
2020	 fundraisingovou	 kampaň	 s	 ná-
zvem	„Spokojená	rodina	není	samozřej-
mostí!“,	jejím	cílem	je	zajistit	finanční	
prostředky	 na	 mediace	 rodin,	 které	
procházejí	krizí.		Celkem	150	000	korun	
na	2500	hodin	konzultací	či	mediací.

Každá	 rodina	 je	 jiná,	 každá	 rodina	
je	 jedinečná,	 každá	 rodina	 může	 být	
spokojená	 a	 šťastná.	 Spokojenost	 ani	
štěstí	rodiny	si	nekoupíme,	musíme	na	
nich	pracovat,	snažit	se	–	a	to	ideálně	
všichni	její	členové.	

Naše	 organizace	 v	 rámci	 Střediska	
RODINA	podporuje	rodiny,	manželství,	
mezilidské	 vztahy.	 Pomáhá	 jednotliv-
cům	 se	 na	 manželství	 připravit,	 pod-
poruje	vzájemnou	toleranci,	vstřícnost	
a	porozumění.	Snaží	se	také	pomáhat	
při	 výchově	 dětí	 v	 situacích,	 kdy	 si	
rodiče	 nevědí	 rady.	 Připravuje	 kurzy	
k	efektivní	komunikaci	a	výchově.	Ale	
to	někdy	nestačí.	

Mohou	přijít	chvíle,	kdy	vzájemná	tole-
rance	 a	 porozumění	 upadají	 a	 každý	
z	manželů	směřuje	jinou	cestou.	Mohou	

přijít	 chvíle,	 kdy	 tápeme	ve	vztahu	či	
výchově	dětí.	Mohou	přijít	chvíle,	ve	kte-
rých	si	sami	neumíme	poradit.	V	těchto	
situacích	nabízí	naše	organizace	pomoc	
prostřednictvím	 Poradny	 pro	 vztahy	
a	rodinu.	Umožňuje	konzultace	se	zku-
šenými	poradci	a	mediátory.	Tyto	služby	
nabízíme	bezplatně,	aby	byla	přístupná	
všem,	kteří	pomoc	potřebují.	Pomozte	
nám	zachovat	tyto	služby,	pomoct	na-
pravit	vztahy	tam,	kde	je	potřeba.	

✔Spokojená	rodina	není	samozřejmostí.	

✔Umíme	 vám	 pomoci	 s	 nápravou	
vztahů	a	řešení	konfliktů.	

✔Jde	to	opravit!

Hodina	konzultace	s	rodinným	porad-
cem	nebo	mediace	rodiny/jednotlivce	
stojí	650	Kč.	Můžete	jim	to	umožnit	i	vy.

Pomozte	 nám	 „opravit“	 a	 udělat	
spokojených	a	šťastných	více	rodin!

Brožura	o	vztazích	„Naučte	se	milovat	
svého	partnera“,	kterou	Centrum	pro	
rodinu	nabízí	snoubencům	a	manžel-
ským	 párům,	 má	 nyní	 svoji	 audio	
i	video	verzi.	Autorem	textu	je	vedoucí	
Střediska	 VÝZVA	 Rostislav	 Macošek,	
který	 jednotlivé	 příběhy	 sám	 načetl		
a	sdílí	na	sociálních	sítích.	

Projekt	 autorského	 čtení	 vznikl	 ze	
současné	situace,	která	je	zapříčiněna	
pandemií	koronaviru,	a	většina	z	nás	
tak	zůstává	doma	se	svými	rodinami.	
Dílo	vzniklo	na	podporu	partnerských	
vztahů,	a	proto	vám	ji	–	jako	povzbu-
zení	–	přinášíme	v	audio	a	video	podo-
bě	 právě	 v	 této	 nestandardní	 době,	
kterou	prožíváme.

Najdete	v	ní	šest	příběhů,	které	nabízejí	
různé	pohledy	na	 to,	 jak	se	zachovat	
v	 rozličných	 situacích	v	 partnerském	
vztahu.	Třeba	se	v	nich	najdete	nebo	
inspirujete	různými	pohledy	řešení.	

Dílo	Rostislava	Macoška	„Naučte	se	milovat	svého	
partnera“	nově	jako	audio	kniha	a	video	nahrávka

A	co	o	sobě	prozradil	sám	autor?

Kdo	jsem?

Jsem	především	manžel	a	táta	pěti	dětí.	
Mojí	největší	odborností	je	celoživotní	
zkušenost	s	řešením	dlouhé	řady	mých	
vlastních	průšvihů	a	nedostatků.

Proč	jsem	je	napsal?

Já	jsem	vlastně	nic	psát	nechtěl,	jenom	
mi	bylo	líto	lidí,	kteří	se	zbytečně	trápí	
ve	svých	vztazích,	a	měl	jsem	potřebu	
pro	ně	něco	udělat.	Tak	jsem	stál	jednou	
před	naší	knihovnou	a	díval	se	na	knihy	
autorů,	kterých	si	moc	vážím,	a	přišlo	
mi	škoda,	že	je	lidé	asi	moc	nečtou.	V	tu	
chvíli	 se	 zrodil	 nápad,	 že	 bych	 mohl	
popsat	základní	dovednosti,	které	vyu-
žívají	dobře	fungující	páry.	A	tak	vznikly	
první	příběhy	o	vztazích,	které	mají	za	cíl	
manželské	páry	motivovat	a	povzbudit.	
Ukázat	jim,	že	mít	dobrý	vztah	je	dřina,	
ale	výsledek	rozhodně	stojí	to	za	to.

Nahrávky	 i	 texty	 najdete	 na	 našem	
webu	 www.prorodiny.cz,	 ve	 video	
podobě	také	na	kanálu	YouTube,	au-
dio	 verzi	 si	 můžete	 poslechnout	 na	
Spotify.	 Odkazy	 naleznete	 na	 webu	
Centra	 pro	 rodinu	 a	 sociální	 péči	
v	sekci	Publicita.

Autorské čtení
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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

Jan	Zajíček
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

Prožijte	Týden	pro	rodinu	s	CPR
V	rámci	Týdne	pro	rodinu,	který	je	každoročně	vyhlašován	
tak,	aby	zahrnoval	15.	květen,	den,	který	byl	OSN	vyhlášen	
Mezinárodním	 dnem	 rodiny,	 chystá	 Centrum	 pro	 rodinu	
a	sociální	péči	online	nabídku	programů:	přednášky,	prak-
tické	 náměty	 pro	 celou	 rodinu,	 slova	 odborníků,	 pozvání	
k	celonárodním	akcím.

Poradna	pro	vztahy	a	rodinu	chystá	pro	vás	příspěvky	posilují-
cí	vztahy	v	rodinách.	Příspěvky	budou	inspirovat	k	zamyšlení	
se	nad	svými	vztahy,	nad	sebou	samým,	ale	rovněž	by	měly	
povzbudit,	podpořit	a	zabavit.	Čekají	vás	veselé	obrázky,	in-
spirující	citáty,	komiksové	příběhy	se	zamyšlením	a	možností	
se	zapojit	do	diskuze.		Poradna	pro	vztahy	a	rodinu	nabízí	
pomoc	a	podporu	při	řešení	konfliktů	ve	vztazích	v	rodinách.	
Oslovit	 ji	může	každý,	kdo	hledá	východisko	ze	své	složité	
životní	situace.	Je	zde	pro	vás	na	tel.	číslech:	775	244	291	a	774	
724	428	nebo	na	mailové	adrese	poradenstvi@prorodiny.cz.	
Bližší	informace	o	fungování	Poradny	pro	vztahy	a	rodinu	
najdete	na	webových	stránkách	www.prorodiny.cz.	

Obnovené	přípravy	na	manželství	v	Ostravě
Po	uvolnění	 nejpřísnějších	 opatření	 znovu	zveme	na	 stře-
deční	přípravy	dvojic	před	svatbou.	Organizujeme	program	
v	malých	skupinkách,	a	proto	prosíme	o	přihlášení	předem,	
abychom	mohli	počet	účastníků	koordinovat.	Do	prázdnin	
budou	tři	termíny:	20.	5.,	3.	6.	a	poslední	17.	6.	Samozřejmě	
v	případě,	že	epidemiologická	situace	bude	příznivá	a	nepři-
jdou	nová	restriktivní	nařízení.

Jednoduchý	přihlašovací	formulář	a	podrobnější	informace	
najdete	 na	 našem	 webu	 www.prorodiny.cz	 v	 aktualitách.	
Kontaktní	osoby:	mfridrichova@prorodiny.cz,	kmakycova@
prorodiny.cz.

Limitovaná	edice	značky	LADAfashion
Tričko	LADA	a	šaty	LADA	byly	vytvořeny	s	radostí,	respek-
tem	a	využitím	 nanotechno-
logií.	Díky	tomu	má	speciální	
vlastnosti,	 které	 jsou	 stálé	
a	 odolné	 praní.	 Je	 funkční,	
odvádí	 pot,	 antibakteriální,	
poskytuje	 UV	 ochranu	 a	 má	
lotosový	 samočistící	 efekt.	
Tričko	i	šaty	 jsou	světle	šedé	
barvy	 s	 tmavě	 šedým	 potis-
kem.	 Potisk	 vznikl	 z	 dětské	
kresby,	 která	 byla	 součástí	
loňské	prázdninové	soutěže.

Seženete	 pouze	 v	 obchůdku	
Centrum	pro	rodinu	a	sociální	
péči	na	www.prorodiny.cz	

BISCUP	na	Cvilíně	nebude.	Počká	na	rok	2022
Na	 seznam	 zrušených	
a	 odložených	 událostí	
kvůli	 koronavirové	 krizi	
se	 připíše	 další	 z	 nich.	
Naplánované	setkání	mlá-
deže	na	Cvilíně	a	v	Krnově,	
které	 se	 mělo	 uskutečnit	
ve	 dnech	 4.	 až	 9.	 srpna,	
se	 ruší.	 Náhradní	 termín	
k	 uspořádání	 celodiecéz-
ního	letního	setkání	bude	
až	za	dva	roky.	

Drazí	mladí,	rodičové,		
kněží	v	naší	diecézi,

m o c 	 v á s 	 z d r a v í m e	
z	Diecézního	střediska	mládeže	a	musíme	oznámit	smutnou	
zprávu	 –	 letní	 setkání	 mládeže	 s	 biskupem	 (BISCUP)	
v	Krnově	se	 letos	neuskuteční.	Po	dlouhém	rozhodování	
a	domluvě	s	otcem	biskupem	jsme	se	rozhodli	k	ukončení	
příprav	z	důvodů	jednak	stále	velké	nejistoty,	zda	se	setkání	
bude	 moci	 uskutečnit,	 ale	 také	 odpovědnosti	 vůči	 vám,	
organizátorům	a	také	celému	Krnovu.

Díky	milému	přijetí	ze	strany	pana	starosty	v	Krnově,	školy,	
kde	mělo	být	ubytování,	farnosti,	minoritů	a	dalších,	dá-li	
Pán,	rádi	bychom	podobné	setkání	uskutečnili	v	Krnově	za	
2	roky	(i	z	důvodu,	že	v	příštím	roce	se	plánuje	celostátní	
setkání	v	Hradci	Králové).

Naši	otcové	biskupové	připojují	svůj	vzkaz	vám	mladým:

„Je	nám	velmi	líto,	že	se	Diecézní	setkání	mládeže	v	letošním	
roce	 nebude	 moci	 uskutečnit.	 Zdravíme	 všechny	 mladé	
naší	diecéze,	kteří	se	těšili	na	společné	setkání	v	Krnově,	
a	doufáme,	že	o	prázdninách	i	přes	zrušené	setkání	budou	
moci	prožít	požehnaný	čas	plný	přátelství,	zábavy	i	mod-
litby.	Těšíme	se	na	setkání	s	vámi	nejpozději	při	diecézním	
setkání	před	Velikonocemi	v	příštím	roce,	ale	s	mnohými	
z	 vás	 také	 mnohem	 dříve	 při	 vašem	 přijetí	 svátosti	 biř-
mování	ve	farnostech.	Prosíme	o	modlitbu	a	také	my	se	za	
vás	modlíme.“	Vaši	biskupové	František	Václav	a	Martin

Na	DSM	se	na	vás	po	ukončení	zákazu	setkávání	budeme	
také	těšit,	ať	už	o	letních	táborech	(pokud	budou	možné),	
nebo	třeba	během	roku	na	Animátorském	kurzu	nebo	na	
jiných	akcích.

V	modlitbách	na	vás	rovněž	vzpomínáme.

Zdraví o. Jan a celý tým ze Staré Vsi a DCM
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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

Biskupství	ostravsko-opavské	se	sídlem	Kostelní	nám.	1,	Ost-
rava	vypisuje	výběrové	řízení	na	místo:

ředitele/ředitelky	Dětského	domova	bl.	Marie	Antoníny	
Kratochvílové,	Řepiště.	
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	pětiletá	pedagogická	praxe,	
plná	způsobilost	k	právním	úkonům,	
bezúhonnost,	zdravotní	způsobilost,	
znalost	českého	jazyka,	
psychická	způsobilost	dle	§	18	č.	109/2002	Sb.,	o	výkonu	
ústavní	výchovy	nebo	ochranné	výchovy	ve	školských	
zařízeních	a	o	preventivně	výchovné	péči	ve	školských	
zařízeních	a	o	změně	dalších	zákonů,	ve	znění	pozdějších	
předpisů.

Požadavky:
výborná	 orientace	 v	 oblasti	 ústavní	 a	 ochranné	 výchovy,	
znalost	školských,	pracovněprávních	a	finančních	předpisů,	
výborné	komunikační,	organizační	a	řídící	schopnosti.

Přihláška	musí	obsahovat:
strukturovaný	životopis,	motivační	dopis,	
ověřenou	kopii	dokladu	o	vysokoškolském	vzdělání,	
čestné	prohlášení	o	plné	svéprávnosti,	
výpis	z	Rejstříku	trestů,	nesmí	být	starší	než	3	měsíce,	
doklad	o	zdravotní	způsobilosti,	doložení	praxe	v	délce	
5	let,	a	to	potvrzením	o	zaměstnání	či	potvrzením	od	za-
městnavatele,	koncepční	záměr	rozvoje	daného	školského	
zařízení	v	období	3	let	v	rozsahu	5	normostran,	
psychologický	posudek	o	psychologické	způsobilosti	dle	
§	18	zákona	č.	109/2002	Sb.,	o	výkonu	ústavní	výchovy	
nebo	ochranné	výchovy	ve	školských	zařízeních,	
doklad	o	vykonání	zkoušky	z	českého	jazyka	v	případě,	že	
uchazeč	získal	příslušnou	odbornou	kvalifikaci	pro	pří-
mou	pedagogickou	činnost	v	jiném	vyučovacím	jazyce	než	
českém,	
přihláška	dále	může	obsahovat	jiné	doklady	prokazující	
znalosti	či	dovednosti	uplatnitelné	na	dané	pozici,	
souhlas	s	nakládáním	s	poskytnutými	osobními	údaji.	

Předpokládaný	nástup:	dle	dohody

Přihlášku	zasílejte	nejpozději	do	31.	5.	2020	na	adresu:	Bis-
kupství	ostravsko-opavské,	odbor	církevního	školství,	Kostelní	
nám.	3172/1,	Moravská	Ostrava,	728	02	Ostrava.

Obálku	označte:	„VÝBĚROVÉ	ŘÍZENÍ	DD	bl.	Marie	Antoníny	
Kratochvílové,	Řepiště	–	NEOTVÍRAT“

V	 případě	 dalších	 dotazů	 se	 obracejte	 na	 paní	 Ing.	 Mgr.	
Markétu	Zegzulkovou,	tel:	+420	597	822	236,		mzegzulkova@
doo.cz

Přihlašování	do	tříletého	kurzu
pro	nové	učitele	náboženství	a	další	zájemce
Katechetické	a	pedago-
gické	centrum	ve	spolu-
práci	s	Teologickou	fakul-
tou	Jihočeské	univerzity	
v	Českých	Budějovicích	
budou	v	akademickém	
roce	2020/2021	otevírat	
tříletý	 program	 celo-
životního	 vzdělávání	
Učitelství	náboženství	a	Výchova	ke	křesťanství.

Výuka	 bude	 probíhat	 souběžně	 pro	 oba	 programy	 podle	
předem	stanoveného	rozvrhu	o	sobotách	–	od	října	2020	do	
června	2023	v	budově	biskupství	v	Ostravě.

Program	zprostředkovává	základní	přehled	v	oblasti	 teolo-
gických,	pedagogických	a	psychologických	věd,	prohlubuje	je	
s	ohledem	na	aktuální	témata	v	současné	církvi	a	společnosti	
a	věnuje	se	didaktickým	aplikacím	pro	všechny	věkové	ka-
tegorie.

Na	 kurz	 se	 mohou	 přihlásit	 nejenom	 pedagogové,	 kteří	
chtějí	získat	aprobaci	k	výuce	předmětu	římskokatolického	
náboženství	na	školách,	ale	také	katecheté,	kteří	chtějí	vyu-
čovat	náboženství	na	faře	nebo	vést	pastorační	aktivity	ve	
farnosti.	Kurz	je	také	otevřen	pro	všechny	zájemce,	kteří	si	
chtějí	prohloubit	 znalosti	 v	 teologických,	psychologických	
a	pedagogických	oborech.	

Přihlašování	pouze	elektronicky	do	 	31.	5.	2020.	Odkaz	na	
přihlášku	a	bližší	 informace	o	kurzu	naleznete	na	našich	
webových	stránkách	www.kpc.doo.cz.

Individuální	supervize	online	s	otcem	Markem
V	této	nelehké	době	nabízíme	všem	
vyučujícím	 náboženství	 z	 ostrav-
sko-opavské	 diecéze	 individuální	
supervizi	online.	Záleží	nám	na	tom,	
aby	nezůstali	bez	pomoci	a	podpory.	
Individuální	 supervize	 nabízí	 bez-
pečný	prostor	nahlédnout	věci	spo-
jené	 s	katechetickou	službou	nebo	
s	jejím	současným	omezením	z	jiné	

perspektivy,	utřídit	si	myšlenky,	uvolnit	je	od	přebytečného	
napětí,	zažít	tolik	potřebný	pocit,	že	nejsme	sami.	Vyučující	
náboženství,	kněží	i	laici	si	mohou	termín		supervize	domluvit	
přímo	se	supervizorem	P.	Mgr.	Markem	Jargusem.	

Kontakt:	 email:	mjargus@seznam.cz	

	 skype	adresa:	marek.jargus1

Bližší	 informace	o	 supervizi	najdete	 na	 našich	 webových	
stránkách.
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V	 době	 zavřených	 kostelů	 a	 někde	
i	domácností	jsme	si	zvykli	ptát	se	svých	
přátel	a	známých,	jak	toto	období	proží-
vají,	resp.	jak	se	jim	žije	beze	mše	sv.	Ne	
vždy	už	 se	ptáme	našich	pastýřů,	 jak	
prožívají	oni	dny	a	týdny	bez	přímého	
kontaktu	se	svými	farníky.	To,	že	se	za	
ně	máme	modlit,	je	samozřejmostí,	ale	
samozřejmostí	 by	 měl	 být	 i	 obyčejný	
lidský	zájem	o	ně.	Několika	z	nich	jsme	
položili	tři	otázky,	abychom	vám	přiblí-
žili	jejich	prožívání	těchto	„koronadnů“.

1.	 Jak	 tuto	dobu	bez	veřejných	
mší	 prožíváte?	 Jak	 to	 osobně	
berete?

2.	Podařilo	se	vám	něco	vymys-
let,	jak	ulehčit	lidem	tuto	situaci?	

3.	Co	vám	osobně	tato	doba	dala?

P.	 Lukáš	 Engelmann	 (duch.	 správce	
farnosti	Ostrava-Třebovice)

1.	Život	bez	veřejných	mší,	ale	i	bez	pra-
videlných	setkání	ve	farnosti	je	pro	mne	
zvláštní.	Myslím	si,	že	toto	opravdu	není	
normální	stav	prožívání	života	církve.	
Nejdříve	jsem	byl	zaskočen,	nikdo	nás	
totiž	na	tento	způsob	pastorace	nepři-
pravoval.	 Musel	 jsem	 najednou	 řešit	
konkrétní	praktická	rozhodnutí	–	jako	
například,	 zda	 je	 zodpovědné	 (zdra-
votně	či	duchovně)	 vydat	 se	za	 starší	
paní	domů,	když	tolik	prosí	o	svátost	
smíření,	nebo	nikoliv.	Zda	umožnit	a	za	
jakých	 podmínek	 podávání	 svatého	
přijímání,	když	lidé	stejně	chodí	do	ob-
chodů	pro	pozemský	chléb,	apod.	Pak	
jsem	se	snažil	najít	na	této	době	i	něco	
pozitivního.	A	někdy	se	mi	to	i	povedlo.	
Ale	jak	říkají	mistři	duchovního	života,	
„vše	co	se	děje,	děje	se	dobře“.				

2.	 Spíše	 než	 něco	 násilně	 vymýšlet,	
snažil	jsem	se	naslouchat,	co	v	této	době	
dělat.	První	 impuls	přišel	od	mladých	
z	naší	farnosti,	kteří	připravili	živé	vysí-
lání	Večeru	chval,	když	už	nebylo	možné	
se	ho	veřejně	účastnit.	Poté	přišla	mož-
nost	takto	natáčet	i	mše	svaté,	křížové	
cesty	a	obřady	třídenní.	Nyní	v	tom	po-
kračujeme,	dokud	nebude	možná	plná	
účast	na	mši	svaté	pro	všechny	farníky.	

Další	impuls	přišel	z	velké	touhy	dát	far-
níkům	pocítit,	že	ani	v	této	době	nejsou	
sami.	Zvláště	těm,	kteří	nemají	internet	
a	 nemohou	 být	 s	 námi	 spojeni	 skrze	
online	přenosy.	Chtěl	 jsem	jim	doručit	
do	schránky	velikonoční	přání,	modlit-
bu	za	farnost,	popřípadě	dubnové	číslo	
farního	časopisu.	Ale	ouha,	narazil	jsem	
na	problém	velkého	města.	Na	vesnici	
se	 lidé	znají	a	vědí,	kde	kdo	bydlí,	ale	
v	Ostravě	jsme	bohužel	zahaleni	pláštěm	
anonymity.	Každý,	koho	jsem	kontakto-
val,	znal	jen	pár	adres.	Bohu	díky	se	nám	
během	 několika	 dnů	 podařilo	 sehnat	
asi	200	kontaktů	 lidí,	 kteří	 chodí	pra-
videlněji	do	kostela	(bohužel	ne	všech).	
Těm	jsme	tedy	spolu	s	členy	pastorační	
rady	dopravili	přání	a	tiskoviny.	Někteří		
členové	pastorační	rady	si	povzdechli,	že	
to	nemají	ti	pošťáci	vůbec	jednoduché…	
Ale	stálo	to	za	to.	Mám	zpětnou	vazbu,	
že	to	bylo	pro	mnohé	nečekané	drobné	
povšimnutí,	které	potěšilo.	Lidé	mi	také	
v	této	době	více	volají,	píši	emaily	nebo	
zprávy	na	sociálních	sítích,	tudíž	nudou	
rozhodně	netrpím.				

3.	 Spoustu	 podnětů	 pro	 přemýšlení	
a	 rozjímání.	 Někdy	 je	 fajn	 vystoupit	
z	 vlaku	 a	 podívat	 se,	 co	 to	 je	 za	 vlak	
a	kam	vlastně	jede…	Člověk	pak	do	něj	
může	 nastoupit	 jiný…	 Může	pak	 lépe	
rozlišit,	 co	 je	 podstatné	 a	 co	 méně.	
A	taky	jsem	mohl	(jako	jiní	Češi)	strávit	
více	času	než	v	předchozích	letech	prací	
na	 farní	 zahradě…	 :-).	Bylo	by	myslím	
dobré,	abychom	si	jako	církev	na	úrovni	
diecéze	 i	 jednotlivých	 farností	udělali	
reflexi	 této	 „doby	virové“,	 ať	 víme,	 co	
dělat,	kdyby	něco	takového	přišlo	příště.		

P.	Bohumil	Vícha	(duch.	správce	farnosti	
Oldřišov)	

1.	 Je	 to	něco	nového	 tak	dlouho	slou-
žit	 mši	 svatou	 bez	 lidí	 ve	 všední	 dny	
a	 zvláště	 v	 neděli.	 Na	 druhou	 stranu	
je	 lepší	 soustředěnost	 při	 slavení	 Eu-
charistie.	Je	to	něco	výjimečného!	Jinak	
každý	všední	den	ráno	v	7	hodin	sleduji	
mši	 svatou	 papeže	 Františka	 z	 kaple	
sv.	 Marty,	 kdy	 řeholní	 sestra	 Ludmila	
překládá	z	italštiny	do	češtiny.	Také	na	
Radiu	Proglas	a	na	TV	Noe	jsou	přená-
šeny	mše	svaté	a	spousta	duchovních	
pořadů	pro	obohacení	lidí	v	této	době.

2.	V	 této	době	mají	 lidé	dost	 času	na	
prožívání	společenství	rodiny.	Také	na	
hru	 s	 dětmi	 nebo	 na	 zpěv.	 Lidé	 mají	
doma	 zpěvník	 Kancionál,	 kde	 je	 řada	
modliteb.	Mají	 i	 spoustu	knížek	 s	du-
chovní	 tematikou.	Mají	 rádio,	 televizi,	
internet…	 Záleží	 na	 každém	 člověku,	
nakolik	 je	 schopný	 najít	 si	 zajímavý	
pořad,	dobrý	odkaz	na	počítači.

3.	 Vedle	 běžného	 programu,	 který	 je	
stejný	každý	den	–	modlitba	breviáře,	
mše	svatá,	intence	mám	za	farníky,	na	
úmysl	otce	biskupa,	za	skončení	pande-
mie,	za	zemřelé	a	nakažené	virem,	jídlo	
atd.,	jsem	měl	více	času	postupně	projít	
farní	 archív,	 také	 osobní	 archív,	 svou	
knihovnu,	více	času	bylo	na	přání	k	Ve-
likonocům	a	s	 tím	spojené	vyřizování	
mnoha	mailů	a	telefonátů…	Je	to	dobře	
prožitý	čas…	Díky	Bohu	a	Panně	Marii.

P.	 Remigiusz	 Paweł	 Wentland	 (duch.	
správce	 farností	 Horní	 Benešov,	
Razová,	Svobodné	Heřmanice)

1.	Pro	mne	je	to	čas	pouště	v	blízkosti	
Boha.	Ochuzen	o	setkání	s	lidmi	a	o	ak-
tivity	s	nimi,	snažím	se	prohloubit	svůj	
vztah	s	Pánem	Ježíšem	a	v	Něm	vidět	
naději	pro	spásu	svou	i	celého	světa.

2.	Jsem	dostupný	v	kostele	a	často	svým	
farníkům	volám	a	píšu	SMS	zprávy.	Také	
mě	 těší,	 že	 mnoho	 lidí	 u	 mne	 hledá	
duchovní	povzbuzení.

3.	 Tuto	 mimořádnou	 situaci	 vnímám	
jako	čas	milosti.	Více	si	uvědomuji,	jak	
velikým	 darem	 je	 víra,	 která	 vždycky	
přináší	naději,	a	jak	jsem	vděčný	Bohu	
za	lidi,	kteří	tvoří	naší	farní	rodinu.

P.	Radim	Zielonka	(duch.	správce	farností	
Brantice,	Lichnov	u	Krnova	a	Zátor)

1.	Přibyly	další	čtyři	dny,	kdy	sloužím	
bez	 účasti	 lidu.	 Mnohem	 víc	 mi	 tak	
chybí	mimobohoslužebné	aktivity.

2.	Od	pondělí	do	pátku,	když	je	přenos	
mše	v	TV	NOE,	tak	vždy	půl	hodiny	po	
skončení	přenosu	jsem	v	kostele	a	podá-
vám	svaté	přijímání.	V	neděli	jsem	takto	

Jak	se	žije	kněžím	v	době	koronavirové?		
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připraven	celou	hodinu.	Využívají	 to	
farníci	i	lidé	z	jiných	farností.	Napsal	
jsem	 modlitbu	 pro	 „koronavirové	
období“,	 umístil	 kartičky	 ve	 veřejně	
přístupné	části	kostela,	kartiček	už	se	
rozdalo	přes	sto	kusů	(obvyklá	nedělní	
účast	je	25	lidí).

3.	 Uklidit	 tam,	 kde	 se	 snad	 „sto	 let“	
neuklízelo,	a	 s	 tím	 je	 spojené	 i	 vytří-
dění	věcí	nepotřebných	a	potřebných.	
Něco	podobného	se	odehrává	i	v	mém	
nitru.	:-)

P.	 Dobromil	 Zifčak	 (duch.	 správce	
farností	Lichnov	u	N.	Jičína	a	Vlčovice)	

1.	 Za	 své	 hlavní	 heslo	 jsem	 si	 v	 tuto	
komplikovanou	 dobu	 vzal	 velmi	
povzbudivá	 slova	 z	 listu	 Římanům:	
„Víme,	 že	 všecko	 napomáhá	 k	 dob-
rému	 těm,	 kdo	 milují	 Boha.“	 (Řím	
8:28)	 Můj	 duchovní	 vůdce	 J.	 Exc.	 o.	

arcibiskup	Ján	Sokol	z	dob	mé	kněžské	
formace	na	Slovensku	nám	bohoslov-
cům	 vždycky	 připomínal,	 abychom	
byli	 optimisté	 za	 každé	 situace	 a	 že	
Bůh	dokáže	i	ty	nejbolestnější	situace	
proměnit	v	ještě	větší	radost.	Jsem	mu	
vděčný	i	za	slova:	„Nenech	se	znechu-
tit	ničím	a	nikým,	ani	 samým	sebou	
a	zůstaň	věrný	Bohu.“	Tuto	dobu	pro-
žívám	 v	 poznávání,	 že	 je	 to	 pravda.	
V	duchu	optimismu,	ke	kterému	nás	
vede	i	Pán	Ježíš,	je	totiž	člověk	daleko	
vnímavější	na	hlas	Boží	než	v	duchu		
pesimismu.

2.	 Díky	 tomu,	 co	 jsem	 uvedl	 výše,	
nacházím	 možnosti,	 jak	 se	 přiblížit	
lidem	a	následně	i	lidi	přiblížit	k	Bohu.	
Přesvědčil	jsem	se,	že	za	ta	staletí,	co	
Církev	 existuje,	 má	 hodně	 osvědče-
ných	prostředků	a	receptů,	jak	obstát	
v	 podobných	 situacích	 (svátostný	
život,	kající	pobožnosti,	litanie	za	od-
vrácení	nemoci,	sv.	růženec,	ctnostný	

Zeptali	jsme	se	pěti	z	nich	napříč	diecézí

život,	příklady	svatých,	např.	sv.	Karla	
Boromejského),	 a	 ve	 spojení	 s	 tech-
nickými	možnostmi	dnešní	doby	je	to	
ještě	 účinnější.	 Zmíním	 z	 nich	 např.	
mši	 svatou,	 kterou	 z	 našeho	 kostela	
přenášíme	pro	farníky	online.

3.	Tato	doba	mi	také	připomněla	důle-
žitost	pokory	a	větší	solidarity.	Jelikož	
koronavirus	nejde	poznat	hned,	ale	až	
s	odstupem	inkubační	doby,	nemůžu	
si	být	 jist	svým	zdravím	a	posuzovat		
nemocného.	Podobně	to	je	s	hříchem.	
Někdy	jej	vidíme	na	druhém	člověku,	
a	 přitom	 my	 sami	 si	 nemůžeme	 být	
jistí	svou	svatostí	nebo	bezchybností.	
A	 potom	 i	 vnímání	 problému	 vysky-
tujícího	 se	 na	 druhém	 konci	 světa,	
který	 již	 pro	 mne	 není	 tak	 cizí	 jako	
doteď,	protože	kvůli	globalizovanému	
světu	se	můžu	za	pár	dní	potýkat	se	
stejným	 problémem	 v	 bezprostřední		
blízkosti.

Připravil	Libor	Rösner

Své pocity z nepřítomnosti farníků vyjádřili duchovní farnosti Místek již na Květnou neděli 5. dubna na této fotogrfii z farního kostela sv. Jana a Pavla.  
Na snímku zleva: farní vikář P. David Tyleček, děkan P. Daniel Vícha a jáhen Michal Krenželok. Foto: Ivana Bužková/Člověk a Víra 
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„Esta	mañana	llegaron	0	peregrinos.“	
Dnes	ráno	nikdo	nepřiputoval	–	infor-
muje	web	poutnické	kanceláře	v	Santi-
ago	de	Compostela.	Do	nejznámějšího	
poutního	místa	Španělska	už	několik	
týdnů	 nedorazil	 ani	 jeden	 poutník.	
„Poslední	přicházeli	v	polovině	března,	
dokud	španělská	vláda	neuložila	nou-
zový	stav	se	zákazem	vycházení.	Po	celé	
zemi	utichl	veřejný	život.	Svatojakubská	
cesta	od	té	doby	upadla	do	hlubokého	
spánku	s	nejistým	datem	probuzení,“	
popsal	 situaci	 na	 nejfrekventovanější	
poutní	stezce	německý	deník	Welt	am	
Sonntag.

Virus	poutníky	zastavil
Loni	 v	 tuto	 dobu	 již	 přitom	 k	 hrobu	
sv.	 Jakuba	 Staršího	 přicházely	 tisíce	
poutníků	denně.	Rok	2019	byl	rekordní.	
Potvrzení	 o	 vykonané	 pouti	 vydala	
poutnická	kancelář	347	578.	Také	začá-
tek	tohoto	roku	sliboval	stoupající	trend	
posledních	desetiletí.	Jen	z	České	repub-
liky	do	Santiaga	loni	doputovalo	2	494	
poutníků.	 Nyní	 jsou	 stezky	 prázdné	
a	„peregrinos“	zoufale	vyhlížejí	lidé,	kte-
ří	na	trase	poskytovali	služby.	Někteří	
z	nich	naspořené	peníze	investovali	do	
rekonstrukce	ubytoven	nebo	z	nich	žili	
během	zimních	měsíců.	Nyní	se	modlí,	
aby	virus	zmizel	a	poutníci	se	opět	na	
Svatojakubskou	cestu	vrátili.	

Stovky	kilometrů	poutních	tras
Než	 se	 poutní	 stezky	 ve	 Španělsku	
znovu	 otevřou,	 můžeme	 poznávat	
stovky	 kilometrů	 poutních	 tras	 vy-
tyčených	 v	 České	 republice.	 Svatoja-
kubská	cesta	mířící	z	Polska	přes	celou	
Moravu	až	k	rakouským	hranicím	za-
číná	 v	 Opavě.	 Vede	 přes	 Hradec	 nad	
Moravicí,	Budišov	nad	Budišovkou	až	
k	Libavé	a	odtud	přes	Oderské	vrchy	do	
Hluboček	a	dál	až	na	Svatý	Kopeček.

Hrabyně	je	z	Ostravy	nejblíž
Pro	ty,	kdo	si	chtějí	vyzkoušet	putování	
takříkajíc	na	dosah	ruky,	máme	tip	na	
jednodenní	pěší	pouť.	Poutnictví	neza-
kazuje	žádné	vládní	nařízení,	můžete	
tedy	bez	jakýchkoliv	obav	nazout	boty	
a	vyrazit.	Jako	cíl	našeho	putování	jsme	
zvolili	neoprávněně	opomíjené	poutní	
místo	nedaleko	Ostravy.	

Kostel	 Nanebevzetí	 Panny	 Marie	
v	 Hrabyni	 si	 před	 75	 lety	 prošel	 pe-
kelnou	bojovou	vřavou.	Dnes	je	v	obci	
klid.	Odklon	dopravy	na	rychlostní	silni-
ci	udělal	z	Hrabyně	oázu	ticha.	Do	obce	
proslavené	 rehabilitačním	 ústavem	
a	památníkem	2.	světové	války	se	vy-
dáme	 klidnými	 lesními	 úseky	 rovněž	
z	místa,	kde	lidé	touží	po	zdraví	a	zota-
vení.		Na	pouť	se	vydáme	od	Sanatorií	
Klimkovice.	Místo	je	snadno	dostupné	
z	 Ostravy	 linkou	 č.	 64	 a	 v	 lázeňském	
areálu	 je	 možné	 zdarma	 využít	 celo-
denní	parkování.

K	Panně	Marii	Hrabyňské	je	to	z	lázeň-
ského	 areálu	 necelých	 12	 km.	 Celá	
poutní	trasa	vede	po	dobře	značených	
turistických	stezkách.	Cestu	je	možné	
zvládnout	i	s	přestávkami	na	odpočinek	
za	 necelé	 4	 hodiny.	 Podobně	 dlouho	
trvá	 i	 cesta	 zpět,	 která	 je	 zvolena	 po	
stejné	 trase.	 Celodenní	pěší	 putování	
tak	nepřekročí	délku	24	km.	S	časem	
stráveným	 v	 kostele	 a	 přestávkou	 na	
oběd	lze	putování	do	Hrabyně	příjemně	
prožít	celý	den.

Compostela	zavřená.	Putujeme	Českem.	

Co	s	sebou?	
Do	batohu	patří	láhev	s	vodou	a	svači-
na.	Oběd	s	sebou	nosit	nemusíte.	Trasu	
jsme	testovali	v	době	nouzového	stavu	
a	teplé	jídlo	i	nápoje	byly	možné	kou-
pit	v	Hrabyni	v	místní	restauraci	přes	
výdejní	okénko.

Určitě	se	však	hodí	lékárnička	s	náplast-
mi	 na	 puchýře,	 pláštěnka,	 náhradní	
triko,	mobil,	peníze,	mobilní	aplikace	
s	 navigací	 nebo	 mapa	 okolí	 Ostravy.	
Nezapomeňte	na	růženec	a	duchovní	
texty	k	rozjímání.	Samozřejmostí	jsou	
dobré	 boty.	 Zvláště	 pro	 ty,	 kdo	 chtějí	
putovat	pěšky	tam	i	zpět.

Popis	cesty:	
Putování	zahájíme	na	parkovišti	u	Sa-
natorií	Klimkovice.	Vydáme	se	po	modré	
značce	do	„Lesního	parku	Klimkovice“.	
Po	prvním	kilometru	chůze	dojdeme	na	
rozcestí	„Za	Mezihořím“,	kde	se	napo-
jíme	na	žlutou	značku	a	pokračujeme	
půl	kilometru	řídce	osázeným	lesem	až	
k	„Mezihoří“.	Na	této	křižovatce	lesních	
cest	odbočíme	doleva	a	po	zpevněné	
cestě,	která	se	mírně	svažuje,	dojdeme	
až	k	odpočívadlu	na	rozcestí	„Vlčí	kout“.	
Lavičku	s	přístřeškem	můžeme	využít	
k	občerstvení	z	vlastních	zásob.	Dál	se	
budeme	držet	modré	značky,	které	le-
mují	 rovný	úsek	 lesní	cesty.	Po	pravé	
straně	mineme	dřevěnou	maringotku	
se	 včelínem	 a	 po	 levé	 straně	 opuště-
ný	 malý	 lesní	domek	se	 seníkem.	Na	

Svatojakubskou cestu lemují žluté šipky. Na trase z Klimkovic do Hrabyně jsme narazili jen na bílou, 
která však ukazuje k nebi. Při putování se ale držte turistického značení KČT. Dovedou vás bezpečně 
do cíle. Na naší poutní trase se barvy značek v průběhu cesty mění. Foto: Pavel Siuda

Značení KČT je dokonalé. Foto: Pavel Siuda 
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Jednodenní	pěší	pouť	do	Hrabyně	a	zpět
dohled	už	je	hlavní	silnice	vedoucí	ze	
Zbyslavic	do	Čavisova.	Komunikaci	pře-
jdeme	a	pokračujeme	polňačkou	okolo	
lesa	a	řepkového	pole.

Z	odpočívadla	„Vlčí	kout“	je	to	do	Zátiší	
po	 modré	 značce	 5	 km	 a	 tento	 úsek	
našeho	putování	patří	k	nejkrásnějším.	
Nabízí	 procházku	 polními	 stezkami,	
loukou	plnou	kvetoucích	bylin,	zahléd-
neme	 stromy	 porostlé	 břečťany,	 kve-
toucí	 divoké	 třešně,	 tajemné	 mýtiny	
a	 nezapomenutelné	 rokliny	 v	 habro-
vém	lese.	To	vše	a	minimální	přítom-
nosti	dalších	lidí.	Pokud	vyrazíte	časně	
zrána,	budete	v	lese	sami	a	můžete	si	
bez	obav	sundat	roušku.	Po	modré	se	
dostaneme	na	rozcestí	„Horník“,	kde	
nás	může	zmást	žlutá	odbočka	do	Ky-
jovic.	Zvolená	poutní	trasa	však	stále	
drží	směr	modrého	značení	až	do	Zá-
tiší,	které	je	odtud		ještě	2,5	km	daleko.	
Lesní	cesta	je	schovaná	za	houštinou	
a	 začíná	 mírně	 stoupat.	 Pěšina	 nás	
dovede	do	tajemného	habrového	lesa.	
Rokliny	podél	stezky	při	troše	fantazie	
připomínají	 Grand	 Canyon.	 Po	 dvou	
kilometrech	klesání	vyjdeme	z	lesa	na	
kamenitou	 cestu.	 Nacházíme	 se	 blíz-
ko	zastávky	tramvajové	trati	linky	č.	5	
„Horní	Lhota	zast.“Vydáme	se	po	mod-
ré	doleva	a	během	chůze	můžeme	mít	
štěstí	na	tramvaj,	která	se	mihne	mezi	
stromy.	Cesta	nás	dovede	až	do	Zátiší,	
kde	opatrně	přejdeme	koleje,	projdeme	
křižovatku	okolo	restaurace	„Na	Zátiší“	
a	vydáme	se	doleva	k	hospůdce	„U	Ton-
dy“.	 Tento	 podnik	 funguje	 i	 v	 době	
nouzového	stavu.	V	provozu	je	rovněž	
kiosek	s	večerkou	a	novinovým	stán-
kem.	 Lze	 doplnit	 tekutiny.	 Tuto	 služ-
bu	nabízí	i	restaurace	„Na	Zátiší“.	 	Je	
však	zbytečné	se	dlouho	zdržovat.	Ještě	
nejsme	v	cíli.	Od	hospůdky	„U	Tondy“	
pokračujeme	dál	po	zelené	značce.	Ta	
odbočuje	 z	 hlavní	 cesty	 mírně	 dole-
va	a	prochází	klidnou	zahrádkářskou	
kolonií.	Dovede	nás	opět	na	lesní	ces-
tu,	která	končí	až	u	silnice	vedoucí	do	
Budišovic.	Po	překročení	asfaltky	nás	
zelená	 značka	 provede	 podél	 osady	
s	 rodinnými	 domky	 s	 názvem	 „Pod	
Kanihurou“.	Do	cíle	naší	cesty	je	tu	už	
jen	méně	než	3	kilometry.	V	místě,	kde	
lesní	pěšina	narazí	na	panelovou	cyk-
lostezku	pokračujeme	doleva	po	zele-
né	značce	až	k	areálu	Rehabilitačního	
ústavu.	U	vjezdové	brány	se	závorou	

se	napojíme	na	vozíčkářskou	trasu.	Tas	
nás	serpentinami	pohodlně	vyvede	až	
na	lampami	osázenou	promenádu	do	
centra	obce.	

Konečně	v	cíli
Kostel	Panny	Marie	je	od	17.	století	mís-
tem	 modliteb	 a	 proseb	 o	 uzdravení.	
Mnohá	přání	poutníků	byla	v	minulosti	
vyslyšena	a	zázraky	se	zde	dějí	i	dnes.

Nedělní	mše	svatá	se	zde	slouží	v	10.00	
hodin.	Kostel	je	však	otevřený	po	mříž-
ku	 celý	 den	 a	 umožňuje	 poutníkům	
vstoupit	 do	 předsíňky	 a	 využít	 čas	
k	soukromé	modlitbě.	

Čas	na	odpočinek	a	občerstvení
Nedaleko	kostela	je	dětské	hřiště	a	re-
staurace	 Hrabyňka,	 která	 funguje	
i	v	omezeném	režimu.	Na	oběd	si	zde	
sice	nesednete,	ale	můžete	 si	nechat	
vydat	 jídlo	 z	 okénka.	 Teplá	 jídla	 při-
pravují	každý	den.	Stejně	tak	je	možné	
nechat	si	načepovat	do	kelímku	pivo,	
kofolu	 nebo	 se	 občerstvit	 nanukem.	
Kdo	by	zatoužil	po	čerstvé	pizze,	musí	
se	projít	až	k	restauraci	U	Památníku.

Před	námi	je	zpáteční	cesta
A	 jak	 zpět?	 Můžeme	 se	 rozhodnout	
podle	svých	sil	a	časových	možností.	
Z	 Hrabyně	 se	 lze	 dostat	 do	 Ostravy	
autobusem.	Četnost	spojů	je	omezená.	
Vhodnější	 je	 putovat	 zpátky	 do	 Záti-
ší	 a	 do	 Ostravy	 na	 Vřesinskou	 dojet	
tramvají	č.	5	a	odtud	pak	pokračovat	
soupravami	na	lince	č.	8.	Kdo	si	trou-
fá	poutní	trasu	absolvovat	tam	i	zpět	
po	 svých,	 musí	 se	 vydat	 po	 již	 zná-
mých	stezkách	zpátky	až	k	Sanatoriím	
Klimkovice.	Nezapomeňte	si	U	Tondy	
doplnit	zásoby	tekutin.	Cesta	z	pouti	
domů	je	vždy	jiná,	i	když	vede	po	stej-

ných	 lesních	 chodníčcích.	 Může	 být	
náročnější,	nebo	snadnější.	Záleží	na	
únavě	i	na	tom,	zda	se	podařilo	z	ba-
tohu	 každodenních	 starostí	 odhodit	
nepotřebnou	 zátěž	 a	 odevzdat	 naše	
těžkosti	 u	 milostného	 obrazu	 Matky	
Boží.

Duchovní	impulsy
Na	 každou	 pouť	 je	 dobré	 přibalit	 si	
jednoduché	duchovní	impulsy	k	rozjí-
mání.	Témata	a	myšlenky	během	cesty	
postupně	vybalovat.	Vhodným	místem	
k	zastávce	a	modlitbě	jsou	Boží	muka	
nebo	 obrázek	 Panny	 Marie	 u	 cesty.	
Putování	 nám	 dává	 čas	 pro	 modlit-
bu	 i	 tiché	 rozjímání,	 otevírá	 prostor	
ke	 sdílení,	 ale	 také	 k	 tichu	 a	 mlčení.	
Jdeme	 a	 vnímáme	 zvuky	 lesa,	 zpěv	
ptáků,		vůni	jarní	přírody.	Máme	mož-
nost	naslouchat	vnitřnímu	hlasu	svého	
nitra	 a	 být	 vnímaví	 k	 tomu,	 co	 nám	
Bůh	touží	během	naší	pouti	zjevit	a	čím	
obdarovat.

O	čem	rozjímat	v	čase	krize?	
Jezuita	 P.	 Pavel	 Ambros,	 SJ,	 zveřejňu-
je	na	webu	www.jesuit.cz	během	kri-
zového	 období	 různá	 zamyšlení.	 Při	
putování	v	době	koronaviru	můžeme	
například	rozjímat	„Krizová	desatera“,	
která	najdete	v	úvodníku	tohoto	májo-
vého	čísla.

Pavel	Siuda

V Hrabyni se slouží mše svaté v neděli v 10.00 
hodin a ve všední den každý pátek v 18.15 
hodin. Když dorazíte v jinou dobu, dostanete se 
alespoň do předsíně kostela. Foto: Pavel Siuda

Trasa pouti vyznačená na www.mapy.cz
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Ostrava	 –	 Termín	 Noci	 kostelů	 se	
posunuje	 o	 týden	 z	 5.	 června	 na	
12.	 června.	 Nový	 termín	 umožní	
kostely	 otevřít	 již	 v	 neomezeném	
režimu,	 jak	 s	ním	počítá	 rozhodnutí	
vlády	 o	 uvolňování	 opatření	 souvi-
sející	 s	 pandemií	 koronaviru.	 O	 rok	
posunuli	programy	„Lange	Nacht	der	
Kirchen“	v	sousedním	Rakousku,	tedy	
v	zemi,	kde	tradice	otevírání	kostelů	
vznikla.	 K	 Noci	 kostelů	 se	 letos	 už	
nepřipojí	ani	Švýcarsko.	„Dle	aktuální-
ho	 plánu	 uvolňování	 omezení	 bude	
možné	přivítat	příznivce	Noci	kostelů	
v	mezích	aktuálních	opatření.	Zveme	
návštěvníky	do	kostelů	a	modliteben	
také	prostřednictvím	multimediálních	
prostředků	 a	 internetové	 sítě	 a	 také	
prostřednictvím	vysílání	televize	Noe,”		
stojí	na	webu	www.nockostelu.cz

V	letošním	ročníku	je	aktuálně	přihlá-
šeno	943	kostelů	a	modliteben	různých	
církví.	 Na	 území	 ostravsko-opavské	
diecéze	počítá	s	otevřením	99	míst.	

Program	 budou	 jednotlivé	 farnosti	
a	společenství	zveřejňovat	postupně	na	
stránkách	akce.	Některé	kostely	budou	
muset	své	aktivity	omezit	s	ohledem	na	
opatření,	která	omezují	na	kulturních	
akcích	počet	účastníků.	

Otevřené	chrámy	od	8.	června
Dalším	projektem,	který	 je	kvůli	pan-
demii	odložen,	jsou	Otevřené	chrámy.	
Termín	 8.	 června	 je	 dnem,	 kdy	 bude	
možné	turistům	otevřít	hrady,	zámky,	
skanzeny,	 a	 tedy	 i	 kostely.	 Prohlídka	
30	 sakrálních	 objektů	 a	 3	 věží	 se	 za-
jištěnou	průvodcovskou	službou	bude	
možná	až	do	1.	listopadu	2020.	Stejně	
jako	v	minulých	třech	ročnících	projekt	
Otevřené	chrámy	finančně	podporuje	
Moravskoslezský	kraj.	Záštitu	nad	ním		
převzal	náměstek	hejtmana	Moravsko-
slezského	kraje	Mgr.	Lukáš	Curylo.	Vy-
brané	kostely	budou	mít	otevřeno	i	ve	
všední	dny,	všechny	kostely	zapojené	
do	projektu	budou	otevřeny	o	víkendu.		
Vstup	je	bezplatný.	

Více	na	www.doo.cz/otevrenechramy.cz

Poutníkem	se	stanete	také	u	deskové	hry

Noc	kostelů	a	Otevřené	chrámy	se	zpožděním

„Pokud	jste	fanoušci	deskových	her,	tě-
šíte	se	na	výlety,	až	skončí	nouzový	stav,	
a	rádi	se	dozvíte	nějaké	nové	tipy	na	
vaše	cesty,	pak	jsme	právě	pro	vás	vy-
dali	novou	hru	Poutník	slezsko-morav-
ský,“	prozrazuje	koordinátorka	církevní	
turistiky	Andrea	Węglarzyová.	

Novinka	ostravsko-opavského	biskup-
ství	splňuje	všechna	kritéria	pro	dob-
rou	hru.	S	poutníkem	se	prostřednic-
tvím	herního	plánu	a	kvízových	otázek	
hráč	 vydá	 po	 pomyslných	 stezkách	
Moravou,	Slezskem	a	nahlédne	 také	
do	–	pro	mnohé	stále	neobjeveného	
–	opolského	regionu	našich	severních	
sousedů.	„Vybraných	osmdesát	koste-
lů,	kaplí	či	poutních	míst,	které	během	
hry	s	poutníkem	navštívíte,	 jsou	 tím	
nejlepším	z	kulturního	dědictví	česko
-polského	příhraničí,“	uvádí	koordiná-
torka	a	dodává,	že	Opava,	Frýdek-Mís-
tek,	Cvilín	u	Krnova,	Bílá	Voda	či	v	Pol-
sku	Nisa,	Opole,	Hora	sv.	Anny,	Ratiboř,	
jsou	jen	malým	výčtem	z	pestré	škály	
historických	center	křesťanských	hod-
not,	která	jsou	součástí	hry.	„Naší	sna-
hou	však	nebylo	vytvořit	učebnicovou	
přehlídku	cenných	staveb	či	jinak	za-
jímavých	lokalit,	ale	hlavně	povzbudit	
zvídavost	hráčů,	aby	tato	místa	chtěli	
navštívit	a	 zažít	 jejich	atmosféru	na	

vlastní	kůži,“	zdůrazňuje	Andrea	Wę-
glarzyová.	Hra	je	určena	zejména	pro	
rodiny	s	dětmi	od	7	do	12	let	a	slouží	
k	poznávání	zajímavých	památek	opol-
ské	a	ostravsko-opavské	diecéze.	Dva	
až	šest	hráčů	získává	karty	památek	
po	zodpovězení	otázek	nebo	splněním	
úkolů	uvedených	na	kartách.	Lze	si	ji	
zahrát	ve	zjednodušené	nebo	v	pokro-

čilé	variantě.	Poutník	slezsko-morav-
ský	je	společným	dílem	tvůrčího	týmu	
ostravsko-opavské	a	opolské	diecéze	
a	patří	 k	 jednomu	ze	 záměrů	česko
-polského	projektu	Církevní	turistika	II	
–	jdeme	společnou	cestou.	Je	k	dostání	
na	e-shopu	Karmelitánského	naklada-
telství	za	590	Kč.	

Jana	Praisová

Při hře Poutník, kterou vydalo biskupství, se pobaví celá rodina. Lze ji koupit v síti prodejen 
Karmelitánského nakladatelství a objednat na www.ikarmel.cz. Foto: Vojtěch Curylo/Člověk a Víra
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KNIHKUPECTVÍ	PAULÍNKY
Jungmannovo	nám.	18
110	00	Praha	1
Tel./fax:	224	818	757,
On-line	knihkupectví:	
www.paulinky.cz	
knihkupectvi@paulinky.cz
objednavky@paulinky.cz

Pomazáni	olejem	radosti
Promluvy	při	mších	se	svěcením	olejů
papež	František
Sedm	 promluv	 papeže	 Františka	 při	
mších	 se	 svěcením	 olejů,	 pronesených	
v	Římě.

„Missa	chrismatis	je	slavnostním	okamži-
kem	v	životě	místní	církve.	Biskup	při	ní	
na	Zelený	čtvrtek	za	účasti	věřících	žehná	
oleje	katechumenů	a	nemocných	a	světí	
křižmo.	Všechny	tři	oleje	se	pak	používají	
ve	svátostném	životě	církve.	Je	to	i	chvíle	
mimořádného	společenství	a	setkání	bis-
kupa	s	jeho	kněžími.	Ti	obnovují	závazek,	
který	 složili	 v	 den	 svěcení:	 že	 přijmou	
odpovědnost	spojenou	s	kněžstvím	a	bu-
dou	věrnými	služebníky	Božích	tajemství.	
Biskup	prosí	kněze	i	věřící,	aby	se	za	něj	
modlili,	a	on	tak	mohl	věrně	zastávat	úřad,	
který	mu	byl	 svěřen.	 Papež	 slaví	missu	
chrismatis	v	bazilice	sv.	Petra.	Setkává	se	
tu	se	svými	spolupracovníky	na	vinici	Páně	
a	modlí	se	spolu	s	nimi	i	za	ně.“

Charles	D.	Balvo,	apoštolský	nuncius	

Brož., 66 s., 129 Kč. 

Neobyčejný	román	o	Ježíšovi
Od	autora	bestselleru	„Pan	farář	má	krizi“
Jean	Mercier
Kdo	byl	a	jaké	vztahy	navazoval	s	lidmi	
Ježíš	–	člověk	a	zároveň	Bůh	vtělený	do	
lidských	dějin?	

V	knížce	Jeana	Merciera	nám	před	očima	
ožívá	biblický	svět,	v	němž	si	lidé	kladou	
úplně	stejné	otázky	jako	my	dnes.	Ježíš	se	
živě	zajímal	o	muže	a	ženy,	které	potká-
val	na	svých	cestách	–	u	studny,	u	bran	
malého	městečka	či	uprostřed	městského	
shonu.	A	nejen	to.	Ježíš	byl	přímo	vášnivě	
zaujatý	tím,	co	lidé	prožívají,	čím	trpí,	v	co	
doufají.	I	on	sám	na	sobě	prožíval	veškeré	
štěstí	a	hrůzy,	které	přináší	lidský	život.	

Brož., 120 s., 199 Kč.

Longinovo	kopí
(2.vydání)
Louis	de	Wohl
Román	sahající	od	života	v	palácích	Řím-
ské	říše	až	po	neklidné	Judsko,	kde	střet	

Často	se	zneklidňujeme	a	chceme	všech-
no	vyřešit	sami,	ačkoli	by	bylo	účinnější	
zůstat	 pokojně	 před	 Božím	 pohledem	
a	nechat	 jej	 jednat,	s	moudrostí	a	mocí	
nekonečně	větší,	než	je	ta	naše.	„Neboť	
toto	praví	Panovník	Hospodin,	Svatý	Izra-
ele:	‚V	obrácení	a	ztišení	bude	vaše	spása,	
v	klidu	a	důvěře	vaše	vítězství‘“	(Iz	30,15).

Kniha	vychází	v	novém	překladu	Kateřiny	
Lachmanové.

Brož., 104 s., 129 Kč. (3.	vydání)

Jáchym	a	Desatero
Brigitte	Endersová
Deseti letý	 Já-
chym	 dostal	 za	
úkol	 naučit	 se	
Desatero	 a	 po-
chopit,	 k	 čemu	
je	 dobré.	 Jenže	
nějaká	 přikázá-
ní	pro	něj	nejsou	
zdaleka	tak	zají-
mavá	 a	 zábav-
ná	 jako	 model	
letadélka,	 který	
chce	 spolu	 se	
svým	dědou	v	nejbližších	dnech	posta-
vit.	A	vůbec,	proč	by	mu	měl	Bůh	pořád	
něco	přikazovat?

Naštěstí	je	tu	dědeček,	který	Jáchymovi	
ukazuje,	 že	 stavět	 letadélko	 bez	 návo-
du	a	žít	bez	Desatera	je	v	lecčem	velmi	
podobné.	Tak	jako	by	se	model	Racek	S4	
nevznesl	 do	 vzduchu,	 kdyby	 nebyl	 po-
staven	podle	stavebního	plánku,	i	člověk	
by	se	mohl	bez	Boží	rady	v	životě	pěkně	
spálit.	 Desatero	 zkrátka	 není	 jen	 něja-
kým	soupisem	příkazů,	ale	návodem	na	
šťastný	život	od	Toho,	který	nás	za	všech	
okolností	miluje.

Vhodný	 dárek	 k	 iniciačním	 svátostem	
pro	děti	nejen	mladšího	školního	věku.

Váz., 128 s., 225 Kč.

9	dní	modliteb	za	vnitřní	pokoj
Jacques	Philippe
Během	 této	 no-
vény	 prosíme	
o	 milost,	 aby-
chom	 získali	 do	
svého	srdce	Boží	
pokoj,	a	to	hlub-
ším	 způsobem,	
hojněji,	abychom	
byli	schopni	pře-
dávat	 ho	 lidem	
kolem	sebe.

Brož., 80 s., cena 
95 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

Hledej	pokoj	a	zůstávej	v	něm
Jacques	Philippe
Bůh	 je	 Bohem	
pokoje. 	 Vzpo-
meňme	si	na	zku-
šenost	 proroka	
Eliáše:	Bůh	nebyl	
ani	ve	vichru,	ani	
v	 zemětřesení,	
ani	 v	 ohni,	 ale	
„v	 tichém	a	 jem-
ném	vánku“	(srov.	
1	Král	19,12).

lásky	a	zrady,	pomsty	a	výkupného	sebe-
darování	vrcholí	Kristovým	ukřižováním.	
Je	to	příběh	nejdramatičtější	popravy	na	
světě,	 přičemž	 hlavní	 postavou	 je	 ten-
tokrát	 jeden	 z	 jejích	 nejméně	 známých	
účastníků	–	voják	Longin,	který	do	boku	
Krista	na	kříži	zabodl	kopí.

Brož., 400 s., 399 Kč.

Křížová	cesta	s	Marií
Elias	Vella
brožovaná,	64	stran,	119	Kč

Každé	zastavení	Křížové	cesty	s	Marií	je	
tvořeno	 biblickým	 úryvkem,	 originální	
meditací	 psanou	 z	 pohledu	 Panny	 Ma-
rie,	osobní	modlitbou	a	několika	verši	ze	
sekvence	Stabat	Mater.

Brožurka	je	psaná	velkým	písmem,	aby	
se	dobře	četla	i	starším	lidem.

Vyprávěj	mi	o	svatém	přijímání
Bruno	Ferrero
Knížka	 nabízí	 10	 příběhů,	 krátkých	 za-
myšlení	a	modliteb,	které	dětem	přibližují	
tajemství	eucharistie.

Symbolika	jídla	je	úžasná,	prostá	a	nevy-
čerpatelná.	Na	jídle	se	poprvé	naučíme	
rozlišovat	 to,	 co	 je	 dobré,	 od	 toho,	 co	
je	špatné.	O	dobrém	 jídle	a	o	 těch,	kdo	
je	s	péčí	připravují,	 si	vyprávíme.	U	 jíd-
la,	 u	 jeho	 vůně	 i	 nepřeberných	 chutí,	
prožíváme	 chvíle	 štěstí,	 na	 které	 nejde	
zapomenout.	

Ježíš	to	všechno	věděl.	A	aby	s	námi	zůstal	
navždy,	stal	se	naším	pokrmem.

Vázaná, 52 s., 229 Kč.
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Velikonoční	„Via	Lucis“	pro	dobu	pandemie
Bohuslavice	–	Pro	chvíle	osobní	nebo	
společné	 modlitby	 v	 rodině	 sestavil	
duchovní	správce	farnosti	Bohuslavi-
ce		u	Hlučína	P.	Vojtěch	Janšta,	Th.D.,	
„Cestu	 světla	 pro	 dobu	 pandemie“.	
Jednotlivá	zastavení	připomínají	udá-
losti	po	Ježíšově	vzkříšení	a	současně	
reagují	 na	 dění	 v	 současném	 světě.	
Otec	 Vojtěch	 je	 autorem	 i	 	 „Křížové	
cesty	 v	 době	 pandemie,“	 která	 byla	
zveřejněna	v	postní	době.	

Pobožnost	 Cesta	 světla	 pro	 dobu	
pandemie	se	skládá	z	 rozjímání	nad	
čtrnácti	událostmi	doby	velikonoční.	
Nejedná	se	o	cestu	ve	smyslu	křížové	
cesty,	při	níž	v	duchu	putujeme	s	Kris-
tem	 ulicemi	 Jeruzaléma	 na	 Kalvárii	
a	 zastavujeme	 se	 rozjímavě	 u	 jejích	

důležitých	okamžiků.	Tato	Cesta	světla	
je	 pomyslnou	 cestou	 víry,	 složenou	
z	 prožitků	 prvních	 křesťanů	 s	 jejich	
vzkříšeným	Pánem.	Byly	to	okamžiky,	
které	vnesly	Boží	světlo	do	jejich	živo-
ta.	Při	jejich	rozjímání	si	uvědomuje-
me,	 že	 toto	 světlo	 září	 od	 těch	 dob	
stále	do	 církve	 a	do	 světa	a	 také	 do	
našich	životů,	které	se	tak	mohou	víc	
a	 více	 stávat	 cestami	 světla	 –	 světla	
Kristova.	

Texty	modlteb	a	rozjímání	Cesty	světla	
pro	dobu	pandemie	lze	stáhnout	na	in-
ternetových	stránkách	diecéze	www..
doo.cz	v	sekci	„Pro	pastoraci“	nebo	na	
stránkách	farnosti	Bohuslavice	u	Hlu-
čína	 http://www.farnost-bohuslavice.
cz/.

Z	Nepomucena	vysílá	„On-line	škola	vaření“
Řím/Itálie	–	On-line	kurzy	vaření	při-
pravují	 bohoslovci	 Papežské	 koleje	
Nepomucenum	v	Římě.	Ve	spolupráci	
s	řeholní	sestrou	Marií	Vojtěchou,	kte-
rou	pasovali	do	role	generální	ředitel-
ky	nepomucenské	kuchyně,	nahrávají	
videorecepty	a	sdílejí	je	na	internetu.	
Pořad	vznikl	původně	pro	dámy,	které	
se	účastní	české	školy	vaření	v	Nepo-
mucenu	a	které	se	z	důvodu	karantény	
na	 kurz	 do	 budovy	 nedostanou.	 Na	
internetovém	YouTube	kanále	Collegio	
Nepomuceno	se	však	recepty	dostaly	
daleko	za	hranice	Říma.	Radami	bo-
hoslovců	se	inspirují	také	domácnosti	
v	České	republice.	

První	recept	byl	připraven	ještě	ve	Sva-
tém	týdnu	9.	dubna.	Sestra	Vojtěcha	
v	 něm	 předvedla	 přípravu	 těsta	 na	
tradiční	 jidáše.	 Při	 práci	 jí	 asistova-
li	 bohoslovci	 a	 pořadem	 provázel	
alumnus	3.	ročníku	Petr	Janíček,	který	
se	objevuje	také	v	dalších	dílech.	Zfil-
mované	recepty	doplňuje	odborným	
výkladem	a	zajímavostmi	z	cukrářské	
historie.	

Kromě	jidášů	si	tak	můžete	podle	On-
line	školy	vaření	připravit	také	lehký	
letní	 moučník	 s	 názvem	 Paris-Brest.	
Zákusek	 francouzského	 původu	 se	
peče	z	odpalovaného	těsta	a	je	velmi	
oblíbený	také	v	 Itálii.	Návod	najdete	
v	II.	dílu	vysílání	z	19.	dubna.	Sestra	

Vojtěcha	jeho	přípravu	zvolila	s	ohle-
dem	 na	 jahodovou	 sezónu,	 která	 je	
na	 jihu	 Evropy	 již	 v	 plném	 proudu.	
Jahody	 jsou	 do	 moučníku	 vkládány	
až	těsně	před	dokončením	přímo	do	
šlehačkového	krému,	podobného	ná-
plni	cukrárenských	věnečků.	

Třetí	 díl,	 zveřejněný	 v	 neděli	 26.	
dubna,	 nabízí	 rovněž	 francouzskou	
delikatesu	 –	 Pařížské	 rohlíčky.	 Role	
cukráře	se	ujal	bohoslovec	Petr	 Janí-
ček,	 který	 doplňuje	 přípravu	 těsta	
i	 krému	 svými	 komentáři.	 Příprava	
tohoto	moučníku	 je	časově	náročná.	
Těsto	i	uvařená	pařížská	šlehačka	se	
nechává	odpočinout	v	ledničce	až	do	

druhého	dne.	Výsledek	zalitý	čokolá-
dou	však	stojí	za	to.	

Videorecepty	 jsou	 skutečným	 ná-
vodem	 k	 přípravě	 dosud	 nevyzkou-
šených	 dobrot.	 Autoři	 videí	 vkláda-
jí	 seznam	 potřebných	 ingrediencí	
a	předvádějí	přímo	v	kuchyni	postup	
zpracování	 těsta	 a	 krémů.	 Krok	 za	
krokem	 vedou	 amatérské	 pekaře	
a	 cukráře	 k	 hotovému	 výrobku.	 Bo-
hoslovec	Petr	Janíček	umocňuje	kuli-
nářský	zážitek	radami,	jaké	nápoje	se	
k	zákuskům	vedle	italské	kávy	nejvíce	
hodí.	Nezbývá	než	popřát	dobrou	chuť	
z	Říma!	Tedy	„Buon	appetito	di	Roma!“	

Pavel	Siuda
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Karol	Sosna	z	Dolní	Lutyně	(1916–1943)

Nastoupil	tedy	jako	pomocná	síla,	resp.	
nekvalifikovaný	dělník	na	stavbě	jedno-
ho	z	mostů	v	Orlové,	kde	se	brzy	dostal	
do	kontaktu	s	polským	podzemím.	Nej-
později	v	srpnu	či	září	
roku	1942	se	rozhodl	do	
odboje	 rovněž	 aktivně	
zapojit.

A	to	velmi	aktivně.	Pod	
krycím	jménem	„Zbig-
niew“	 se	 stal	 členem	
výzvědné	 odbojové	
skupiny	„August“,	což	
byla	 součást	 organi-
zace	 Związku	 Walki	
Zbrojnej	 (Svaz	 ozbro-
jeného	 boje),	 později	
přejmenované	na	mno-
hem	 známější	 Armia	
Krajowa	neboli	AK	(Zemská	armáda).	
Byla	to	vojenská	a	politická	organiza-
ce	podřízená	londýnské	vládě,	jejímž	
cílem	bylo	vytvořit	podmínky	pro	plá-
nované	ozbrojené	povstání,	jež	polští	
vlastenci,	 kteří	 se	 s	 okupací	 nikdy	
nesmířili,	 hodlali	 vyvolat	 a	 s	 pomocí	
Spojenců	 Němce	 porazit	 a	 vyhnat	
z	Polska.	

Součástí	Związku	Walki	Zbrojnej	byla	
taktéž	perfektně	organizovaná	a	mož-

ná	 nejlépe	 fungující	 výzvědná	
služba	v	tehdejší	Evropě	a	jednou	
z	 jejích	 poboček	 byla	 ta,	 v	 níž	
působil	 bohoslovec	 Karol	 Sosna	
a	jež	měla	rozhozené	sítě	po	ce-
lém	Těšínsku.	Sosnovým	úkolem	
bylo	 shromažďovat	 informace	
o	 Polácích	 zajatých	 gestapem,	
případně	o	jejich	vysidlování,	dále	
o	početních	stavech	německých	
bezpečnostních	 složek	 a	 nacis-
tických	organizací.	V	neposlední	

řadě	pak	měl	shromažďovat	informace	
o	pohybu	německých	vojsk.	Vše	obra-
tem	 předávat	 dalším	 lidem.	 Vytvářel	
rovněž	kontaktní	místa	pro	další	čle-

ny	 odboje	 a	 organizo-
val	 pomoc	 pro	 rodiny	
těch,	 jejichž	 členové	
byli	 za	 svůj	ozbrojený	
i	 neozbrojený	 odpor	
proti	nacistům	uvězně-
ni	anebo	popraveni.	Už	
za	 to	poslední	hrozila	
šibenice,	ne	tak	za	pří-
mé	zapojení	se	do	boje	
všemi	prostředky.

Bohužel	však	byla	čin-
nost	skupiny	„August“	
prozrazena	 a	 její	 čle-
nové	pochytáni.	Karol	

Sosna	 konkrétně	 16.	 března	 1943.	
Prošel	 velice	 brutálním	 vyšetřová-
ním	 v	 těšínském	 vězení,	 kde	 z	 něj	
vytloukli	přiznání,	načež	byl	umístěn	
do	nechvalně	známého	vězení	v	My-
słowicích,	 kde	 se	 setkal	 s	 o.	 Józefem	
Adameckim,	 rovněž	 členem	 skupiny	
„August“,	o	kterém	 jsme	v	minulosti	
v	Okně	už	také	psali.

Bylo	pak	už	jen	otázkou	času,	na	kdy	
bude	 stanoven	 rozsudek	 smrti.	 Po-
sledním	svítáním	bohoslovce	Karola	
Sosny	bylo	 to	 z	 rána	26.	 října	1943.	
Společně	 s	 deseti	 dalšími	 osobami	
–	 pěti	 Židy	 přivezenými	 z	 Osvětimi	
a	pěti	odbojáři	–	byl	při	veřejné	popra-
vě	před	hotelem	„Beskid“	v	Mostech	
u	Jablunkova	oběšen.	Těla	oběšených	
byla	nákladním	autem	převezena	do	
Istebné,	kde	na	ně	byla	o	něco	později	
hozena	těla	další	pětice	popravených	
toho	dne.

Libor	Rösner

Nebýt	 nemoci	 nohou,	 vydal	 by	 se	 na	
své	životní	pouti	úplně	jiným	směrem	–	
dostudoval	by	teologii,	byl	by	vysvěcen	
a	působil	by	jako	farář.	I	když	díky	své-
mu	založení	by	se	dost	možná	rovněž	
z	této	pozice	zapojil	do	domácího	odbo-
je	proti	německým	okupantům	a	jeho	
život	by	stejně	skončil	na	popravišti…

Na	 svět	 přišel	 2.	 prosince	 1916	 v	 Ně-
mecké	Lutyni,	což	je	dobový	název	pro	
dnešní	 Dolní	 Lutyni.	 Narodil	 se	 tedy	
ještě	v	dobách	Rakouska-Uherska,	a	jak	
napovídá	jeho	křestní	jméno,	byl	polské	
národnosti.	 Poté	 co	 byla	 monarchie	
rozbita	a	vznikly	nástupnické	státy,	Sos-
novi	neodešli	do	Polska,	nýbrž	zůstali	
v	tehdejším	Československu.	

Karol	tak	mohl	absolvovat	Polské	reálné	
gymnázium	v	Orlové	a	poté	vstoupit	do	
kněžského	semináře	ve	Vidnavě.	Když	
potom	v	důsledku	mnichovských	udá-
lostí	připadlo	Zaolží	Polsku,	měl	Karol,	
nyní	polský	občan	a	bohoslovec	spada-
jící	do	katovické	diecéze,	přestoupit	do	
semináře	krakovského.	Nakonec	však	
z	toho	sešlo.	Ne	že	by	po	třech	letech	
bohosloví	 zjistil,	 že	 kněžství	 není	 pro	
něj,	ne	že	by	měl	něco	proti	Polsku,	na-
opak.	Ještě	v	Orlové	byl	členem	polské	
Školní	matice	a	ve	Vidnavě	pak	přispí-
val	do	týdeníku	„W	Obronie	Prawdy“,	
vycházejícího	 ve	 Fryštátu.	 V	 dalším	
pokračování	 na	 cestě	 ke	 kněžskému	
kolárku	 mu	 zabránily	 jiné	 okolnosti,	
a	sice	vážná	choroba	dolních	končetin.

Namísto	kleriky	se	tak	na	podzim	roku	
1938	oděl	do	obleku,	namísto	kolárku	
si	uvázal	kravatu	a	zasedl	za	úřednický	
stůl	na	 jednom	bohumínském	úřadě,	
kde	 vydržel	 až	do	začátku	 II.	 světové	
války,	 tj.	do	září	roku	1939,	která	mu	
po	 uzdravení	 nohou	 překazila	 plány	
na	návrat	do	semináře	a	pokračování	
ve	studiu	bohosloví.

Kostel sv. Jana Křtitele v Dolní Lutyni (30. léta 20. století).



Snímky z prázdnin 2019. Farnost Lichnov u NJ předběhla dobu a připravila letní tábor na téma boje s virovou nákazou. Foto: Jan Žižlavský

Do prázdných lavic se dlouhých šest týdnů dívali kněží i biskupové při celebrování bohoslužeb. Missa chrismatis 2020. Foto: Pavel Zuchnický

Biskup Lobkowicz při liturgii Zmrtvýchvstání Páně v katedrále. Děkan Daniel Vícha žehná s monstrancí obyvatelům Místku. Foto: Člověk a Víra

Velikonoce v domácím prostředí umožnily rodinám rozvinout kreativitu v přípravě a prožívání svátečních událostí. Foto: Ivana Bužková


